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دو الگو در جنبش کارگری ایران
دربارهی اعتصاب غذای رضا شهابی

"چرا تاكنون (به جز چند سالی در روسيه و چند ماهی در پاريس) هيچ
يک از دولتها و حکومتها در اختيار كامل كارگران نبوده است؟
ا
مگر فقط سرمايهداران لياقت حکومت كردن دارند؟ اصل مگر اينها
ا
واقعا لياقت حکومت كردن عادالنه و آزادانه را دارند؟ كارگران ايران
ّ
بايد بدانند كه اگر با هم ّمتحد شوند ،اگر متشکل و آ گاه گردند،
صدها مرتبه خوشفکرتر از سرمايهداران ،هزاران مرتبه با اخلقتر و با
تدبيرتر و عادلترند .تاريخ نشان داده كه هيچ طبقهای به جز طبقهی
كارگر ظرفيت و توانايی ادارهی عادالنهی اقتصاد و جامعه و ايجاد
دموكراسی اقتصادی و سياسی و حکومت مبتنی بر آزادی و برابری را
ندارد".
رضا شهابی

خبر اعتصاب غذای رضا شهابی ،كارگر زندانی ،در اعتراض به حبس غير قانونی خود ،قلب تمام
كمونيستها و رزمندگان انقلبی طبقهی كارگر را به درد آورده است .شهابی همچون تمام
مبارزان حقيقی پرولتاريا در تاريخ سرمايهداری و مانند تمام مبارزان طبقات انقلبی در طول
تاريخ مبارزات طبقاتی ،با اطمينان از رسالت طبقاتی خود ،حتی در اوج ركود مبارزات انقلبی از
موضع طبقهی پيروز سخن میگويد .اطمينان شهابی در حال تحمل حبسهای غيرقانونی از
فراچنگ آوردن پيروزی نهايی ،نگاه خشمگين و سرشار از اطمينان كموناردها دمی پيش از يافتن
آرامش "موقتی" در پرالشز ،و نگاه خشمگين اسپارتاكيستها به سربازان ارتش ،كمی پيش از
تيرباران ،همه و همه ،در پيوستار تار يخ ،حقيقتی را با خود حمل میكنند ،حقيقتی كه رسالت
نهايی پرولتاريا را فرياد میزند .رسالتی كه نه مبتنی بر توهمات آرمانشهری و نه ناشی از
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خواست رمانتيک تعدادی "متوسط" ،كه ناشی از جايگاه عينی پرولتاريا در نظام سرمايهداری
است .سرمايه در مسير حركت خود گوركنان خود را میپرورد؛ گوركنانی كه با اطمينان چنين
میگويند:
ّ
"كارگران نبايد فريب اينها را بخورند .بايد تشکل كارگری و حزب خودشان را تأسيس كنند؛
ّ
بايد باور كنند كه اگر با هم متحد و متشکل شوند ،اگر عقل و درايت و قدرتشان را روی هم
بريزند ،تمام اين تشکلها (تشکيلت بورژوازی) ،در برابر تشکيلت كارگری مثل كاه در برابر
كوه خواهند بود".
آ گاهی از رسالت طبقهی كارگر باالترين سطح آ گاهی از هستی طبقهی كارگر است .كارگران
تنها در صورتی كه بفهمند چه هستند و چه جايگاهی را در نظم كنونی اشغال كردهاند ،میتوانند
از رسالت حقيقی خود ،آ گاهی يافته و "چه بايد كرد"های متناظر با آن را چراغ راه آيندهی خود
كنند .اگر كارگری به چنين سطحی از آ گاهی دست يابد ،سخت بتوان او را فريب داد يا
ّ
ترساند؛ چرا كه از توش و توان حقيقی طبقهی خود آ گاه است و اين سركوبهای موقتی را چون
پيشدرآمدی طبيعی برای خيزش نهايی طبقهی انقلبی خود میداند.
آ گاهی از اين قدرت طبقاتی در وحشت و زبونی طبقهی حاكم نيز مشهود است .آنان كه به
تسليحات قدرتمندشان میبالند ،با رسانههای غولآسای خود شبانهروز مغز تودهها را با الطائلت
بمباران میكنند ،هزار و يک دستگاه و نهاد امنيتی-اطلعاتی تأسيس میكنند ،از تأسيس يک
سنديکا و فعاليت سنديکايی چند كارگر چنان به وحشت میافتند كه مجبور به صدور احکام
قضايی غيرقانونی میشوند .مجبور میشوند قوانين خودشان را هم زير پا بگذارند و با توسل به
خشونت آشکار از هستی بیمقدار خود به دفاع برخيزند.
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چندی پيش متنی در نقد اعتصاب غذای آقای جعفر عظیمزاده منتشر شد و در آن انتقاداتی
ّ
جالب توجه از انحرافات جدی موجود در جنبش كارگری ايران ارائه شده بود .اينک ،در اين
نوشته با مقايسهی اين دو نوع اعتصاب غذا ،دو شيوهی متفاوت فعاليت كارگری را ارزيابی و
مقايسه میكنيم.
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تفاوت دو اعتصاب غذا
در "انقلب و انفعال" گفته شده كه انقلبی بودن هر حركتی از دو منظر بايد ارزيابی شود ،اول
اينکه:
"حركت مذكور از نظر ذهنی چه چيزی را به كارگران میآموزد؟ و چگونه شرايط ذهنی كارگران
را برای ادامهی مبارزاتشان آماده میكند؟"
اعتصاب غذای شهابی در اعتراض و به قصد افشا كردن محکوميت غيرقانونی ،شرايط غيرانسانی
زندان و كينهورزی بورژوازی ايران نسبت به پيشتازان طبقهی كارگر است .عظيمزاده در اعتصاب
ّ
غذای خود مطالباتی را طرح میكند كه كل جنبش كارگری بايد برای تحقق آن به پا خيزد و ،از
ّ
َ
اين رو ،خود را ق ّيم كل جنبش كارگری میداند و برای برداشته شدن اتهامات امنيتی از فعالين
كارگری دست به اعتصاب غذا میزند 1،در حالی كه شهابی برای اعتراض در برابر محکوميت
غيرقانونی و شرايط غيرمعمول زندان اعتصاب میكند .عظيمزاده در حركت خود ،كوهی از

آموزشهای غلط َسبک كار و تشکيلتی را به خورد جنبش كارگری میدهد ،در حالی كه

شهابی به منظور آموزش راهکارهای عملی به كارگران برای مقابله با اتهامات امنيتی به زندان
میرود .عظيمزاده برای راهاندازی كمپينهای رسانهای و داد و قال راه انداختن در "جامعهی
مدنی" دچار محکوميت قضايی میشود ،در حالی كه شهابی به خاطر تلش در راستای استقلل
و قدرتمند شدن تشکيلت كارگری به زندان میرود .شهابی در جزوهی خود "دربارهی مبارزهی
طبقاتی كارگران ايران" مینويسد:
 -1در "انقلب و انفعال" توضيح داده شده كه مطرح كردن انفرادی مطالباتی كه برای تحقق آن يک جنبش سراسری نياز
است ،چگونه با تفکر رژیم چنجی امثال عظيمزاده ارتباط دارد.
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"يکی از عادتهای احزاب و فعالين بورژوايی اين است كه بيشتر از آن كه به دنبال فعاليت واقعی
و مؤثر در جامعه باشند ،در پی ايجاد قيل و قال رسانهای و مطرح كردن اسم و چهرهی خود در
رسانهها هستند .سرمايهداری همواره و به طرق مختلف فرديتگرايی را در جامعه توليد و بازتوليد

میكند .اين هرگز روش ّفعالين كارگری نبايد باشد .سرمايهداری فرديتگرايی را در مقابل
جمعگرايی و منافع عمومی كل جامعه قرار میدهد .هدف رسانههای سرمايهداری از بزرگ
كردن و مطرح كردن اكثر چهرهها اين است كه افرادی را به عنوان قهرمانهايی مبارز و

آزادیخواه و دانا و نيکسرشت به مردم و كارگران معرفی كنند .به عبارتی ،نمايشی تحريفشده
و ايدهآل از برخی چهرهها ارائه دهند و مدام اسم يا عکس آنها را در رسانهها تکرار كنند تا مردم
به آنها عادت كنند و اعتماد كنند تا در شرايط ّ
تحول تاريخی و اجتماعی ،اين چهرهها شايد به
نفع جريانها و سياستهای بورژوايی ،به عنوان وزير و رئيسجمهور و نمايندهی پارلمان و غيره
قدرت را به دست گيرند".
در "انقلب و انفعال" فهميديم كه اين َسبک كار چيزی جز پيشبرد اهداف سرمايهدارانهای چون
ّ
جنگ ،رژيم چنج و كودتا تحت راهبرد كلی انقالب انفعالی نيست .حال میبينيم كه اين فعال
صادق كارگری بسيار پيش از آن به چنين سبک كاری پی برده بوده و برای افشای آن درون
جنبش كارگری تلش میكرده است.
سؤال دوم اين است كه اين حركت به لحاظ عينی چه امکانات و افقهای نوينی را بر سر راه
مبارزات پرولتاريا میگشايد؟
دربارهی موضوع دوم بايد گفت كه "سنديکای اتوبوسرانی شركت واحد" اقداماتی چون جذب
هر چه بيشتر بدنهی كارگران برای دفاع از فعالين صنفی ،امکان اطلعرسانی و آموزش
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برنامهريزیشدهی كارگران و تلش برای هماهنگسازی اعتراضات صنفی مثل اعتصاب و
روشن كردن چراغ و تجمعات را در كارنامهی خود ثبت كرده است.
اما مگر اتحاديهی آزاد چنين كارهايی نکرده است؟ به راستی ،چرا از منظر جنبش كارگری،
ّ
سنديکا راهی مترقی و اتحاديهی آزاد راهی ارتجاعی پيموده است؟ در بخش بعدی ،كه دربارهی
كاركردهای تشکلهای كارگری و نسبت آن با مبارزهی طبقاتی كارگران است ،به اين موضوعات
پرداختهايم.
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دو وظیفهی مهم تشکیالت کارگری
ّ
جمعيت را هر چه بيشتر از
"بورژوازی پراكندگی وسايل توليد ،مالکيت و
ميان میبرد .او جمعيت را مجتمع ،وسايل توليد را متمركز و مالکيت را
در دست اقليتی متراكم میكند".
مانیفست کمونیست

بورژوازی با لغو نظام مبتنی بر كار شخصی و توسعهی بازارها و توليد كااليی ،نظام مبتنی بر
استثمار اكثريت فاقد مالکيت توسط اقليت صاحبان صنايع و ابزار توليد را شکل میبخشد .فرايند
توسعهی سرمايهداری با تعميق تقسيم اجتماعی كار روز به روز توليد كااليی را توسعه میبخشد تا
جايی كه هيچ جايی برای نيروی كار منفرد باقی نمیگذارد .اين تقسيم اجتماعی كار ميليونها
كارگر را در شاخههای مختلف توليدی سازماندهی میكند ،بدون آنکه اين كارگران از اين نظم
اجتماعی حاكمشده بر توليد اجتماعی آ گاه باشند .ماركس در سرمایه اينگونه مینويسد:
"همياری آنها تنها در فرايند كار آغاز میشود ،اما در فرايند كار به خود تعلق ندارند .هنگام ورود
به فرايند كار ،در سرمايه گنجانده میشوند .آنان به عنوان كارگران همکار و اعضای يک
ا
سازوارهی فعال ،صرفا شيوهی وجود ويژهی سرمايهاند".
در واقع ،همين سازمان توليدی است كه بستر ّ
مادی برای ايجاد سازمان را ايجاد میكند .همهی
تشکلهای كارگری ،انضباط توليدی تحميلشده از سوی سرمايه را آغازگاه خود قرار میدهند.
كارگران كمكم ّ
طی همکاری و همياری تحميلشده از سوی سرمايه از يک سو ،به استثمار
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بیامان خود و از سوی ديگر ،به ّ
مزيت ايجاد اتحاديههای صنفی 2پیمیبرند تا از شرايط معيشتی
خود به دفاع برخيزند .تلش برای بهبود دستمزد و شرايط معيشتی ،جزء الينفک هر مبارزهی
طبقاتی ضد سرمايهداری است .در واقع ،فرايند مبارزه از طريق سازوكارهای درونی خود سرمايه،
ابتدا كارگر منفرد را در برابر سرمايهدار منفرد و سپس كارگران كارخانه را در برابر صاحبان
كارخانه و در نهايت طبقهی كارگر را در برابر طبقهی بورژوازی قرار میدهد .هر مرحله از
مبارزه ،اقتضائات و امکانات متفاوتی را پيش روی كارگران میگذارد.
ماركس در مانیفست دربارهی كااليیشدن كار كارگران مینويسد:
"كااليی مثل هر قلم تجاری ديگر ،پس به همان اندازه دستخوش تمامی افت و خيزهای رقابت و
نوسانات بازار".
در واقع ،كارگران نيز مانند فروشندهی هر كاالی ديگری وارد رقابت با يکديگر میشوند و
كااليیشدن نيروی كارشان از سويی ،باعث متشکل شدنشان و از سوی ديگر ،منجر به رقابت
ميان آنان میشود .میتوان اولين وظيفهی تشکيلت كارگری را غلبه بر رقابت ميان كارگران
ناميد .هر بار كه تشکيلت كارگری بر اثر رقابت ميان اعضا دچار فروپاشی میشود ،بار ديگر بر
اثر گرايشات يادشده ائتلف و اتحادهای جديدتر شکل میگيرد و بر تجارب مبارزاتی آنان
افزوده میشود .تشکيلت كارگری در هر سطحی ـاز سطح كارخانه گرفته تا سطح صنفی و

 -2انگلس مبارزات كارگران را به سه بخش سياسی ،نظری و اقتصادی تقسيم میكند .از سوی ديگر ،چون هر بخشی از
ّ
متضمن بخشهای ديگر است ،ما اين مبارزات را به سه بخش كارخانهای ،صنفی و سياسی تقسيم میكنيم .وجه
مبارزه
سياسی در تمام سطوح وجود دارد؛ اما در سطح سوم كه سياسی نام گرفته به شدت بارزتر میشود.
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محلی تا عالیتر ين مرحلهی خود كه حزب سياسی استـ با اين مسئله دست به گريبان است .اين
ّ
مسئله آنقدر جدی است كه ماركس در مانیفست دربارهی كمونيستها چنين میگويد:
"فرق كمونيستها با ديگر احزاب پرولتری تنها در اين است كه از طرفی ،كمونيستها در
ّ
مبارزات پرولترهای ملل گوناگون ،مصالح مشترک همه پرولتاريا را صرف نظر از منافع ملیشان،
ّ
مد نظر قرار میدهند و از آن دفاع مینمايند ،و از طرف ديگر ،در مراحل گوناگونی كه مبارزه
پرولتاريا و بورژوازی طی ميكند ،آنان هميشه نمايندگان مصالح و منافع تمام جنبش هستند".
(تأکید از من).
از يک سو ،كارگران در میيابند كه در مبارزه بر سر معيشت خود به عنوان فروشندگان نيروی
كارشان به منزلهی كاال ،بيش از پيش در انقياد قوانين عمومی بازار هستند و نمیتوانند كاالی

خود را به قيمتی باالتر از ارزش آن ،كه ّ
توسط بازار تعيين میشود ،بفروشند .از سوی ديگر ،آنان
روز به روز بر تعداد و تراكمشان افزوده شده و قدرت اجتماعیشان بيشتر میشود .كار آنان روز
به روز به مهارتهای جزئیتر شکسته میشود و دستمزد واقعیشان به همان اندازه سقوط
میكند .در واقع ،سرمايه با تعميق مناسبات خود و گسترش تقسيم اجتماعی كار ،روز به روز
تمايزات صنفی ميان كارگران را در مینوردد .به همين سبب است كه آنان به سوی ايجاد
نهادهايی حركت میكنند كه فارغ از تمايزات صنفی و محلیشان تمام نظام كااليی را هدف
خود قرار میدهند .ماركس چنين میگويد:
"اتحاديههای كارگری به عنوان مراكز مقاومت در برابر دستدرازیهای سرمايه خوب عمل
میكنند .آنجا كه از قدرتشان استفادهی نابخردانه میكنند ،به طور جزئی شکست میخورند.
ّ
آنجا كه مبارزهی خود را به جنگ چريکی بر ضد معلولهای نظام موجود محدود میكنند ،به
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جای آنکه در همان حال برای تغيير اين نظام بکوشند ،به جای آنکه نيروهای سازمانيافتهی خود
را همچون اهرمی برای رهايی طبقهی كارگر ،يعنی الغای نهايی نظام مزدی ،به كار گيرند به طور
كلی شکست میخورند( ".فقر فلسفه)
لذا اين نهادها همان احزاب سياسی كارگری هستند كه در واقع منظر و قدرت طبقاتی طبقهی
كارگر را به صورت سياسی بيان میكنند و بروز میدهند .احزاب سياسی ،در باالترين سطح،
كارگران را به عنوان يک طبقه در مقابل سرمايهداران به ميدان میآورند تا فرايند نبرد فرجامين
ّ
آغاز گشته و انقلب بر ضد نظم اجتماعی آغاز شود.
كوششهای كارگران برای همکاری با يکديگر هميشه هدفی دوگانه دارد" :يکی آنکه رقابت
ميان كارگران را از بين ببرد( ،و ديگر آنکه) كارگران را قادر به يک رقابت عمومی در برابر
سرمايهدار كند( ".فقر فلسفه)
پس هر تشکيلت كارگری بايد از دو منظر مورد ارزيابی قرار گيرد:
 .1اين تشکل تا چه حد توانسته رقابت ميان كارگران را كاهش داده و همبستگی را برای آنان به
ارمغان آورد؟
ّ
 .2اين تشکيلت تا چه حد راه را برای ايجاد تشکيلت كلیتر به منظور رفع تمايزات صنفی و
محلی ،ورود به ساحت سياسی و در هم كوفتن نظم بورژوايی موجود هموار ساخته است؟
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اعتراض-حزب فراگیر
اينک توجه شما را به بخشهايی از مصاحبهی جعفر عظيمزاده با سايتی به نام اتحاد جلب
میكنيم .اين مصاحبه بعد از يکی از تجمعهای برگزارشده توسط اتحاديهی آزاد كارگران در
مقابل وزارت كار انجام شده است .جعفر عظيمزاده به عنوان يکی از رهبران "اتحاديهی آزاد" اين
تجمع را اينگونه توصيف میكند:
"ما اين تجمع را از حدود دو هفته پيش تدارک ديده بوديم و علیرغم محدوديتهای بسياری كه
برای تجمعات كارگری ،به ويژه از نوعی که ما برگزار میکنیم ،وجود دارد ،كارگران
شاغل و بازنشستهی زيادی از كارخانههای مختلف تهران برای شركت در آن اعلم آمادگی كرده
بودند و تا ساعت  1۰صبح به تدريج در اطراف وزارت كار جمع شده بودند .اما از آنجا كه
نيروهای پليس امنيت پيشاپيش و از ساعت  ۸صبح در آنجا حضور پيدا كرده بودند موفق شده
بودند بسياری از كارگران را از محل دور كنند .با اينهمه ،چنانچه با تهاجم پلیس
امنیت مواجه نمیشدیم در همان ساعت اول تجمع حدود سیصد کارگر به
آن میپیوستند .چيزی كه در اين تجمع بيش از هر چيز ديگری به نظر من برجسته بود اين
ا
بود كه علیرغم حضور نسبتا چشمگير نيروهای پليس امنيت و ممانعت آنها از ورود صف اول
كارگران به محوطهی وزارت كار ،آنان ّ
مصممانه به آنجا وارد شدند و محکم و استوار تجمع خود

را آغاز و آن را طبق برنامه با قرائت قطعنامه به پايان رساندند( ".تأکید از من)
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سايت اتحاد كه از قرار گرفتن خود در اردوی سرنگونیطلبان 3در اساسنامهاش هيچ ابايی ندارد
بلفاصله با اين سؤال مواجه میشود:
"چرا سيصد نفر كارگر؛ نه بيشتر؟"
عظيمزاده اينگونه پاسخ میدهد:
"ببينيد همانطور كه همگان میدانند برپايی تجمعاتی از نوع تجمعی كه ما برگزار میكنيم با
حساسيت بااليی از سوی دولت و نيروهای امنيتی مواجه است .به طوری كه ما سال گذشته به
صرف اينکه درخواست مجوز برای تجمع كارگری داده بوديم به وزرات اطلعات احضار شديم.
گذشته از اين ،ما برای برگزاری اين نوع تجمعات در محل وزارت كار كه حتی نيازی به مجوز
ندارد با محدوديتهای بسيار شديدی مواجه هستيم .به طوری كه در صورت رسيدن خبر
برگزاری اين نوع تجمعات به گوش نيروهای امنيتی ،آنان ساعاتی قبل از شروع تجمع در محل
حاضر میشوند و اجازهی شکلگيری به آن را نمیدهند .به همين دليل ما ناچاريم به صورت
چشم در چشم ،خبر برگزاری تجمع را به همکارانمان بدهيم و خوب خود همين ،امکان هر گونه
ا
اطلعرسانی نسبتا قابل قبولی را از ما سلب میكند .ما حتی قادر نيستيم از طريق اساماس اقدام
ا
ّ
-3البته اين سايت ترجيح داده برای فريب كارگران ضد امپرياليست هيچ خبری از رسانههای امپرياليستی كار نکند و صرفا
راهبرد كلن آنان را كه پيشبرد مبارزهی مردم [؟؟؟] در برابر جمهوری اسلمی است را در دستور كار خود قرار دهد .به
اصول سايت توجه كنيد:
 رسانهای است برای رساندن صدای كارگران ،صدای آزادی زن ،صدای كودک ،صدای بشريت متمدن و آزاده. اطلعيههای احزاب و گروهها ،نهادهای سياسی و فرهنگی در داخل و خارج از كشور را منعکس خواهد كرد. از بازتکثير رسانههای امپرياليستی مانند راديو فردا ،بیبیسی ،هرانا ،دويچهوله فارسی و غيره پرهيز خواهد كرد.گردانندگان سايت اتحاد از كار كردن خبر اين سايتها خودداری كرده ،اما شعار وحدت همه در برابر جمهوری اسالمی كه
ا
ترجيعبند تمام اين سايتهاست را مستقيما در دستور كار خود قرار میدهند!
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به خبررسانی كنيم چرا كه میدانيم چنانچه نيروهای امنيتی خبر برگزاری تجمع را بشنوند
ساعتها پيش از ما در محل حاضر میشوند و هر كسی را كه در محدودهی تجمع حضور پيدا
كند پراكنده میكنند .ما نمونهی اين برخورد را بارها تجربه كردهايم و اين بار نيز كه تلش
كرديم بر خلف دفعات قبل با جمعيت بيشتری تجمع خود را برگزار كنيم ،بار ديگر آنها را
ديديم .به همين دليل و داليل بسيار ديگری كه از حوصلهی اين گفتگو خارج است ،ما ناچاريم
برای اينکه بتوانيم اعتراض خود را اعلم كنيم و موفق به بر پايی آن شويم به شکل محدودی
اقدام به آن نماييم".
در ابتدا عظيمزاده میگويد كه آنها حتی نمیتوانند خبر تجمعات را به كارگران برسانند ،حتی
نمیتوانند به كارگران اساماس بدهند .سؤالی كه اينجا مطرح میشود اين است كه اين چه
تشکل كارگری است كه نمیتواند حتی خبر برگزاری تجمع را به كارگران بدهد؟ سؤال دوم اين
است كه آيا يک تشکل كارگران ،كه از قرار معلوم توسط كارگران ساخته شده است ،ممکن
است نتواند خبر تجمعهای خود را اعلم كند؟ سؤال بعدی اين است كه چرا از نظر سايت اتحاد
سيصد نفر كم است؛ و سيصد نفر نسبت به چه چيزی كم است؟ سؤال بعد اين است كه
اتحاديهی آزادی كه حتی نمیتواند خبر تجمع را به كارگران اعلم كند و آنقدر از نظر ارتباط
كارگری ضعيف است ،به چه حقی و به چه عنوانی فراخوان تجمع كارگری میدهد؟
بارها ديدهايم كه سنديکای اتوبوسرانی فراخوان تجمع و اعتصاب داده و هرگز با مشکلی چون
مشکل اتحاديهی آزاد در اطلعرسانی اين تجمعات برخورد نکرده است .علت هم اين است كه
ا
اين سنديکا يک تشکل واقعا كارگری است و از دل مبارزات جمعی كارگران بيرون آمده است و
برای پيشبرد اعتراضات طبقهی كارگر نيازی به اساماس دادن به كارگران ندارد .سنديکا سالها
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جلسات هفتگی با حضور كارگران برگزار كرده .برای آنان كلسهای آموزش فعاليت سنديکايی
گذاشته و تا جايی كه شرايط به آنها اجازه داده با برگزاری يک انتخابات دموكراتيک مشروعيت
كارگری خود را به دست آورده است .از آنجايی كه سنديکای اتوبوسرانی قدرتمند شدن اتحاد
كارگران بخش اتوبوسرانی را در دستور كار خود قرار میدهد ،سيصد كارگر يا سه هزار كارگر
سنجهی خوبی برای پيشبرد فعاليتش نيست .اما از آنجايی كه عظيمزاده و دوستانش از جنسی
ا
ّ
وضعيت و افق كارگری نيست و كارگران را صرفا به
ديگرند و افقی ديگر دارند كه برآمده از
عنوان ابزار برنامههای فراطبقاتی و سرنگونطلبانهی خود میخواهند ،يک بار برای هميشه به سه
ميليون كارگر نياز دارند تا كار را يکسره كنند .برای همين است كه اولين سؤالی كه برای سايت
اتحاد ايجاد میشود اين است كه چرا سيصد نفر؟ برای آنان سيصد كارگر متشکل ،مستقل و
مجهز به آ گاهی طبقاتی با سيصدهزار لمپن طبقهمتوسط تهرانی نه تنها فرقی ندارد ،بلکه دومی را
به اولی ترجيح میدهند .میگوييد نه؟ به مواضع ايشان در قبال جنبش سبز رجوع كنيد.
بارها ديدهايم كه امثال عظيمزاده ،نه به پشتوانهی كمک به استقلل سياسیـتشکيلتی كارگران،
بلکه به پشتوانهی فعاليت رسانهای خود میكوشند تا رهبری اعتراضات كارگری را به دست
گيرند .برای همين است كه آقای عظيمزاده از نيروهای امنيتی گلهمند است كه چرا نمیگذارد
به كارگران اساماس دهد .انگار رژيم ايران با اين حجم از توسعهی سرمايهدارانه آنقدر احمق
است كه با تعدادی اساماس و سايت و شبکهی ماهوارهای پروغربها اجازه دهد سه ميليون نفر
مقابل وزارت كار تجمع كنند و پس از آن هم مانند رژيم چنج در اكراين ،چند مأمور موساد يا
سیا در ميان جمعيت مردم را به آتش ببندند و كار "تمام" شود.
شهابی در جزوهی خود مینويسد:
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"يک تشکل كارگری و فعالين آن ،بايد برآمده از بطن طبقه بوده و به حوزهای كارگری ،چون
كارخانهها ،كارگران ساختمانی ،تايپيستها ،كارگران نانوايیها و خياطیها ،خدمات عمومی،
ا
آموزشی و  ...ربط داشته ،تا واقعا به متشکل شدن بخشی از طبقه ياری رساند و پيگيری و
پيشبرد منافع روزمره و نيز كلن و تاريخی كارگران را باعث شود .به نام كارگران فعاليت كردن
و تنها اين نام را يدك كشيدن و در واقع به كارگران ربط نداشتن ،دست آخر به تفکر و فعاليت
ّ
محفلی و يا به رويکردهای ضد كارگری َره برده ،نيروها را هدر داده ،باعث كژبينی شده و در
نهايت طبقه را به مسلخ سرمايهداران میبرد .لذا يک تشکل كارگری و فعالين آن بايد پيوسته اين
اصل را لحاظ كنند كه با كارگران ارتباط مستقيم داشته و زندگی و نوع و سبک فعاليت و
راهبردهایشان را به آن گره زده باشند تا هم بياموزند و هم بياموزانند؛ تا بيشترين تأثير را داشته و
كمترين خطا را مرتکب شوند".
ديديم كه در حالی كه شهابی بر رابطهی تشکيلتی و منظم كارگران پافشاری میكند ،عظيمزاده
نگران است كه نمیگذارند به كارگران اساماس دهد .حال ببينيم منظور عظيمزاده از "نوع
تجمعاتی كه آنها برگزار میكنند" چيست؟
"گفتيد به تجمعاتی از نوع تجمعی كه شما برگزار میكنيد حساسيت بااليی وجود دارد ،منظورتان
چيست؟ آيا تفاوتی بين اعتراضی كه شما میكنيد با ديگر اعتراضات كارگری وجود دارد؟"
ا
"بله ،همينطور است .ببينيد وقتی كارگران مثل كارخانهای مانند الستيک البرز يا صنايع فلزی
اعتراضشان را به مقابل وزارت كار يا هر نهاد ديگری میكشانند اغلب ،شب قبل يا صبح همان
روز تصميم میگيرند و چنين تصميمی در زير سقف يک كارخانه است و از طرف ديگر اين
اعتراضات به طور مشخصی حول مسائل كارگران در يک كارخانه صورت میگيرد .خوب در
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چنين اعتراضاتی از يک سو تصميمگيری و اطلعرسانی بسيار آسان است و از طرف ديگر از
آنجا كه حول مشکلتی از قبيل عدم پرداخت دستمزد در يک كارخانه است ،تحمل آن نيز برای
ا
دولت نسبتا راحت است .اما كاری كه ما میكنيم دارای خصلتی فراکارخانهای است و اين
پاشنهی آشیل همه چیز در ايران است .ببينيد تا آنجا كه به اعتراضات در يک كارخانه بر
میگردد اعتراضات كارگری در ايران حتی به درجهای موفقتر از كشورهای اروپائی است .اما تا
آنجا كه به كشمکش كارگران ايران به مثابهی يک طبقهی اجتماعی در يک بعد سراسری
برمیگردد مسئله طور ديگری است .طبقهی حاكمه در ايران به خوبی میداند كه ريشهی تمامی
بدبختیهای كارگران ،در يک كارخانه و يا در تصميمات يک كارفرما نيست ،بلکه فقر و
فلكتی كه امروز بر كارگران ايران تحميل شده است يک مسئلهی ملی است و تصميمگيری و
تصميمسازی دربارهی سرنوشت كارگران توسط دولتهای مختلف و از باالی سر آنان صورت
ا
میگيرد .مثل موقتی شدن قراردادهای كارگران ناشی از تبصرهی  2مادهی  ۷قانون كار است ،يا
طرح استادـشاگردی كه هم اكنون در برخی استانها اجرايی شده است طرحی است كه نه
توسط يک كارفرما ،بلکه توسط دولت طراحی و اجرايی شده است ،و يا مسئلهی استقلل
تشکلهای كارگری چيزی نيست كه يک كارفرما آن را تصويب و اعمال كرده باشد و ،مهمتر
از همهی اينها ،مسئلهی حداقل مزد كارگران چيزی است كه توسط دولت از باال اعمال
میشود ،و همچنين است اخراج كارگران ،بيمهی بيکاری ،بازنشستگی و دهها و صدها معضل
كارگری ديگر .بنابراين ،هر قدم موفقيت كارگران در ايران برای برخورداری از حقوق انسانیشان
چيزی نيست كه توسط كارگران يک كارخانه به دست آيد .اين را دولت و حکومتگران نيز
میدانند و به همين دليل با حساسيت باالتری با شکلگيری حتی زمينهای كوچک (از قبيل
كاری كه ما میكنيم) برای حركت سراسری كارگران مقابله میكنند .اين حساسيت را نه در
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برخورد به تجمعات فراكارخانهای ،بلکه به طور عريانتری در رابطه با تشکلهای مستقل
كارگری نيز میتوان مشاهده كرد .چرا كه وجود تشکلهای مستقل كارگری مواد الزم را برای
شکلگيری اعترضات سراسری كارگران فراهم میكند .علت اصلی تمامی فشارهايی كه بر
كارگران شركت واحد و هفتتپه وارد شد نيز به دليل اقدام اين كارگران برای برپايی تشکل بود".
از نظر عظيمزاده ،كارگران كارخانهی الستيکسازی البرز يا صنايع فلزی چون در زیر یک
سقف هستند (!) میتوانند تجمعات موفق كارگری انجام دهند .اين حرف آنقدر مهمل
است كه در جواب ،اولين چيزی كه به ذهن میآيد اين است كه" :آقای عظيمزاده ،كارگران
هفتتپه و اتوبوسرانی كه در آخر از آنها به عنوان تشکلهای مستقل كارگری ياد میكنيد كه
زير يک سقف نيستند!" عظيمزاده چون هيچ چيز از تشکل و تشکيلت كارگری نمیفهمد،
ّ
گمان میكند كه همکاری رفيقانه ،اعتمادسازی و تلشهای نطفهای برای اتحاد ضد
سرمايهداران نه ناشی از فرماسيون [=ساخت] توليدی كه در بخش قبل به آن اشاره شد ،نه ناشی
از شرايط برابر كاری و ايجاد نطفههای تشکيلت كارگری ،كه ناشی از بودن آنان بر زير يک
سقف است .چرا كه در اين صورت كارگران نيازی ندارند به همديگر اساماس بدهند و با
گفتگوی شفاهی به اين نتيجه میرسند كه دست به تجمع بزنند .عظيمزاده در يک توهم مشترک
با تمام اپوزيسيون پروغرب ايران ،فکر میكند كه ميليونها كارگر آمادهی سرنگونی حکومت
هستند و فقط به اندازهی كافی به آنان اطلعرسانی نمیشود و اگر هجمههای رسانهای خود را
قوت بخشند و بتوانند اساماس بدهند و تلگرام بدهند و  ...جمهوری اسلمی به طرفةالعينی دود
میشود و به هوا میرود .توهمی كه با تحوالت منطقهای ،روز به روز خلف واقع بودن آن ثابت
میشود.
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در ادامه ،عظيمزاده میگويد چون اين اعتراضات برای دستمزد است ،تحمل آن برای حکومت
راحتتر است .آيا مطالبات كارگران شركت واحد و هفتتپه چيزی غير از دستمزد بود؟ آيا
دولت آن را راحتتر از آقای عظيمزاده تحمل كرده است؟ واقعيتها چيز ديگری میگويند.
نرخ استثمار و حداقل دستمزد در وضعيت كنونی جمهوری اسلمی ايران از تمام مقدسات
مذهبیاش مقدستر است 4و اين مسئله خود به جايگاه آن در زنجيرهی جهانی انباشت مربوط
میشود.
آقای عظيمزاده با يک لغزش زبانی جالب همهچیز (!) را مشخص میكند .او میگويد" :اما
کاری که ما میکنیم دارای خصلتی فراکارخانهای است و این پاشنهی آشیل
همهچیز در ایران است ".در بخش پيشين دو وظيفهی عاجل تشکيلت كارگری را
توضيح داديم .وظيفهی دوم همهی تشکيلت عبارت بود از تلش برای ايجاد نهادهای فراصنفی
به منظور پيشبرد اعتراضات سياسی .آقای عظيمزاده حرفی از اعتراضات سياسی و حزب سياسی
مستقل پرولتاريا به ميان نمیآورند و تنها فراكارخانهای شدن اعتراضات را چارهی مشکل
همهچیز میدانند .پرولتاريا نياز به دمودستگاه فراكارخانهای ندارد؛ فقط به اعتراضات
ّ
فراكارخانهای نياز دارد تا همهچیز را حل كند .به راستی اعتراضات فراكارخانهای مد نظر آقای
عظيمزاده چارهی كار همهچيز است .اما نه برای كارگران ،بلکه برای البیهای اسرائيلی-
امريکايی ،برای مفتخورهای سعودی و كاسهليسان امريکايیها .اگر اعتراضات فراكارخانهای
شود ،همهچیز حل میشود .شهابی در كتاب خود اينطور مینويسد:

" - 4كليسای عالی انگلستان حمله به سی و هشت اصل از سی و نه اصول خود را میپذيرد تا حمله به يک سی و نهم
درآمدش را( ".ماركس ،پيشگفتار اول سرمایه)

18

"فرض كنيد روز كارگر ،روز يکم ماه می فرا برسد .صدها هزار كارگر مضطرب ،خسته و
خشمگين از بيکاری و فقر و گرانی و تبعيض به خيابان آمدهاند .فرض كنيد تظاهرات چنان
عظيم و كارگران چنان خشمگين باشند كه پليس و نيروهای سركوبگر وارد عمل شوند و تعدادی
از كارگران دستگير و مجروح و كشته شوند؛ فرض كنيد تظاهرات چندين روز ادامه پيدا كند تا
دولت سرنگون شود و دولت جديدی بر سر كار آيد .كارگران از آنجا كه حرفهای بهاصطلح
علمی حضرات كارشناس را باور كردهاند ،به حزبی رأی میدهند كه میخواهد سياستهای
درهای باز اقتصادـسياسی را اجرا كند .پس از چند سال ،تازه كارگران متوجه میشوند كه چه
فريبی خوردهاند .آنها جلودار شدهاند ،خون و هزينه دادهاند تا دولت عوض شود".
شهابی همهچیز را در سطح بلوغ سياسی ،نظری و تشکيلتی همطبقهایهای خود میبيند ،اما
عظيمزاده همهچیز را در گرو سرنگونی .حال اگر دو بخش اول صحبتهای عظيمزاده را
كنار هم بگذاريم مسئله تا حد خوبی روشن میشود .كارگران برای پيشبرد اهداف خود نياز به
ا
تشکيلت و آموزش و خودسازمانيابی فراكارخانهای ندارند ،بلکه شديدا محتاج اعتراضات
فراكارخانهای هستند .كافی است "اتحاديهی آزاد كارگران ايران" به آنان فراخوان تجمع بدهد و
آنان نيز در تجمع حضور يابند .اين است منطق بحث آقای عظيم زاده ،اين است تجمعات و
اعتراضات كارگریای كه آقای عظيمزاده به دنبال آن هستند! آقای عظيمزاده به جای استفاده از
واژهی اعتراضات سياسی از اعتراضات فراكارخانهای ياد میكنند ،چرا كه از سياست مستقل
كارگری وحشت دارد .اما چرا اعتراضات فراگير بايد جايگزين سياست مستقل شود؟ چرا كه
خصلت سياسی اين اعتراضات فراكارخانهای تا فردای تحقق رژیم چنج قرار است برای كارگران
پنهان بماند .چرا كه معنای سياسی چنين حركتی در جای ديگری ،در اتاقهای فکر البیهای
اسرائيلی و امريکايی ،پيشاپيش تعيين شده است .گرامشی ،در اين خصوص ،چنين نوشته:
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"آيا برای اينکه بتوانيم از "حزب سياسی" صحبت كنيم ،الزم است كه عمل سياسی (به معنای
َ
اكيد كلمه) صورت گيرد؟ میتوان گفت كه در جهان امروز در بسياری از كشورها به اقتضای
الزامات مبارزه يا به داليل ديگر ،احزاب فراگير (ارگانيک) و اساسی مجبور شدهاند تکهتکه
ا
شوند و هر تکه نام "حزب" و حتی حزب مستقل بر خود مینهد .بنابراين ،غالبا ،ستاد فکری
حزب فراگير به هيچ يک از اين خردهحزبها تعلق ندارد ،بلکه همچون نيرويی رهبریكننده و
مستقل بر فراز احزاب عمل میكند ،و گهگاه عموم مردم نيز آن را از اين ديد مینگرند .اگر از
اين ديد شروع كنيم كه يک روزنامه (يا گروهی از روزنامهها) ،يا مجله (يا گروهی از مجلت) نيز
حزباند ،يا "فراكسيون حزب" يا "كارگزار حزبی معين" ،میتوانيم اين كاركرد را دقيقتر بررسی
كنيم .میتوان كاركرد روزنامهی تايمز در انگلستان را در نظر آورد و يا كاركردی را كه روزنامهی
كويره دالسرا در ايتاليا داشت ،و همچنين كاركرد بهاصطلح "مطبوعات اطلعاتی" را ،كه خود
را به سبک "غير سياسی" میآرايند و حتی مطبوعات ورزشی و فنی را".
برای همين است كه عظيمزاده محتوای سياسی اين اعتراضات فراكارخانهای را پنهان میكند.
چرا كه جريان متبوع وی سالهاست كه عضو فراكسيون حزب فراگیر بورژوازی هستند و آقای
عظيمزاده اعتراضات فراگير را در راستای حزب فراگير بورژوايی طلب میكند.
سپس عظيمزاده اعتراضات كارگری در ايران را با اروپا مقايسه میكند و میگويد كه اعتراضات
كارخانهای در ايران بيشتر از اروپاست ،اما اعتراضات فراكارخانهای در اروپا بسيار بيشتر از ايران
است .در اينجا بار ديگر نگاه غيرسياسی عظيمزاده به اعتراضات فراكارخانهای بارز میشود.
چون در آنجا نيز اين بهاصطلح اعتراضات فراكارخانهای عضو حزب فراگير بورژوازی شده و
در قالب احزاب بزرگ منحرف شدهاند .شايد گلهی عظيمزاده از اين باشد كه چرا بورژوازی
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نمیتواند هژمونی خود را بر جنبش كارگری برقرار كند؟! به راستی هم به آن شکلی كه در اروپا
شاهدش هستيم نمیتواند.
عظيمزاده پس از اينکه اروپا را به عنوان الگويی برای جنبش كارگری معرفی میكند ،ديگر ابايی
ّ
ندارد تا مسئلهی كارگران در ايران را مسئلهای ملی معرفی كند .تاريخ مبارزات كارگران نشان
ّ
داده است كه هر جنبش طبقهی كارگر ناچار است برای رسيدن به پيروزی به مسئلهی ملی و
بينالمللی پاسخ همزمان بدهد و در هر پاسخ ،پاسخ ديگری را لحاظ كند .مسئلهی بينالمللی
كارگران را به آيندهی دور واگذار كردن هيچ نتيجهای جز درغلتيدن به ورطهی شووينيسم ندارد.
چرا كه ما در عصر امپرياليسم زندگی میكنيم و شکلگيری تقسيم كار و تعميق بازارهای جهانی
ّ
تا حدی پيش رفته كه مبارزات محلی به حد ناگريزی به مبارزات بينالمللی پيوند خوردهاند.
طبقهی كارگر ايران نيز از اين قاعده مستثنی نيست .در واقع ،كارگران ايران مجبورند هم با
خصلت محلی و هم با خصلت فرامحلی سرمايهداری ،همزمان مبارزه كنند .بدينسبب است كه
جنبش برای عظيمزاده خصلتی ملی دارد؛ زيرا كه اروپا كعبهی آمال اوست و او میخواهد ايران
را به دروازههای پيشرفت اروپايی برساند .چيزی كه خصلتنمای تمام تاريخچهی ليبراليسم
ايرانی است .جنبش سبز نيز ،در واقع ،وظيفهی دموكراتيزه كردن ايران را برای خود تعيين كرده
بود؛ در حالی كه در بدترين نوع شووينيسم و ارتجاع قدم برمیداشت .شهابی در اينباره
مینويسد:
"استقلل تشکيلتی در عرصهی بينالمللی نيز اهميت ويژهای دارد .تشکلهای كارگری نياز
ا
دارند ،و اساسا يک وظيفهی حياتی است ،كه با همطبقهای های خود در كشورهای مختلف
جهان ارتباط برقرار كنند ،از مبارزات يکديگر حمايت كنند ،همبستگی بينالمللی كارگری را
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تقويت كنند ،و همچنين در صورت لزوم در مجامع بينالمللی مربوط ،به عنوان نمايندگان واقعی
كارگران شركت نمايند .اما در عين حال بايد توجه داشته باشيم كه در سطح بينالمللی ممکن
است تفاوتهايی اساسی پيرامون نحوهی سازمانيابی و افق مبارزاتی وجود داشته باشد .ارتباط،
گفتمان و همکاری در سطح بينالمللی با ديگر تشکلهای كارگری نبايد به تضعيف استقلل
تشکيلتی و سياسی يک تشکل مستقل كارگری و تقويت سياستها و پراتيکهای بوروكراتيک
و رفرميستی كه در بخش عمدهای از جهان حاكم است ،بينجامد .جنبش كارگری در ايران بايد
از درايتهای الزمه در اين خصوص برخوردار گردد كه در نسبت با گذشته ،هر چه بيشتر
ّ
جهانیتر عمل نمايد و ،در عين استقلل ،نقد ضد سرمايهداری را در عرصهی جهانی تقويت
نمايد".
عظيمزاده ،در ادامه ،به درستی عنوان میكند كه مبارزه برای حل مشکلت كارگران به يک
كارخانه محدود نمیشود و دولت بورژوايی را مسئول اين بدبختیها میداند .او در اين باره
مثالهايی را از قوانين دولتی میآورد و سعی میكند اين موضوع را توضيح بدهد .سپس ايجاد
تشکيلت كارگری را به عنوان پيشدرآمدی برای شکلگيری اعتراضات فراكارخانهای ّ
معرفی
میكند .عظيمزاده مسئلهی علیالظاهر كوچکی را اشتباه میگيرد .اما همين مسئلهی بسيار
كوچک در گام بعدی تحليل وی بسيار مهم میشود .ما در بخش پيشين توضيح داديم كه دو
وظيفهی مهم تشکيلت كارگری عبارت است از تلش برای فائق آمدن بر رقابت ميان كارگران و
افزايش همبستگی آنان ،و گام دوم ،در نظر گرفتن اين تشکيلت همچون پيشدرآمد ايجاد
تشکيلت سياسی و فراصنفی كارگران .عظيمزاده تشکلهای كارخانه را نه پيششرطی برای
ايجاد تشکيلت فراصنفی و سياسی كارگران ،بلکه پيششرطی برای اعتراضات فراصنفی
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مینگرد .تفاوت اين دو نگاه در واقع تفاوت ميان استقالل سیاسیـتشکیالتی کارگران با
دنبالهروی آنان از بورژوازی است .شهابی در اينباره مینويسد:
"كارگران بايد تشکلهای مستقل خود را در محيطها و حوزههای كاری ،و از بههمپيوستن آنها،
تشکلهای سراسریشان را ايجاد كنند .اما مستقل از چه چيزی؟ مستقل از دولت ملی و
دولتهای خارجی ،مستقل از سرمايهداران و نهادهای داخلی و خارجي آنها .ما تا كنون شاهد
ايجاد انواع تشکلهای مستقل كارگری ،از جمله سنديکا يا شورا در هنگامهی انقلب 5۷
بودهايم .سنديکا يا شورا ،در هر صورت ،تشکل كارگری بايد مستقل باشد .بورژوازی،
سرمايهداران و نمايندگانشان نمیخواهند كارگران تشکل خودشان را داشته باشند .برای ليبرال
ها ،محافظهكاران و راستها ،چه مذهبی باشند و چه غير مذهبی ،چه ايرانی باشند و چه غير
ايرانی ،هيچ چيز ترسناك تر و ناخوشايندتر از تشکل مستقل كارگری ،و همچنين احزاب كارگری
ّ
ضد سرمايهداری نيست .بنابراين به كارگران میگويند شما وارد حزب و تشکيلت و جبههی ما
شويد ،ما خودمان خواستههای شما را هم برآورده میكنيم .اما اينها دروغی بيش نيست .آنها
هرگز در طول تاريخ به اين وعده و وعيدهایشان عمل نکردهاند .كارگران بايد خودشان
تشکيلت خودشان را بسازند ،با تمام وجود از آن محافظت كنند و آن را پرورش دهند .بنابراين
كارگران بايد احزاب و تشکيلت بورژوايی را بشناسند و از پيروی از آنها اجتناب كنند .احزاب
و تشکيلت بورژوازی هزار چهره دارند".
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شهابی و استقالل سیاسیـتشکیالتی کارگران
استقلل سياسیـتشکيلتی كارگران ،امکانی است كه در مناسبات اقتصادی سرمايهداری ايجاد
میشود .افزايش بهرهوری توليد ،توسعهی تقسيم اجتماعی كار و به طور خلصه هر چه بيشتر
اجتماعیشدن توليد ،ميراثی است كه بورژوازی برای كارگران باقی میگذارد .تودههای كارگری
روز به روز گستردهتر ،منظمتر و متحدتر شده و قدرت اجتماعی خود را توسعه میدهند .برای
همين است كه هر انقلب اجتماعی در عصر سرمايهداری تنها و تنها با سيادت پرولتاريا
امکانپذير است .سرمايهداری در حالی كه تمام طبقات و اقشار اجتماعی را از معنا تهی میكند،
گوركنان خود را روز به روز گسترش میدهد تا جايی كه خطر قريبالوقوع انقلب پرولتری را
زير پای خود احساس میكند .همين امکان و ورود مستقل كارگران به نبرد طبقاتی است كه
سرمايهداری را وادار به ايجاد زور و فريب و ،به قول شهابی ،به هزار چهره در آمدن احزاب
بورژوايی میكند .تأ كيد شهابی بر استقلل طبقاتی كارگران ناشی از آ گاهی طبقاتی وی نسبت
به هستی اجتماعی طبقهاش هست .او میداند كه طبقهی كارگر میتواند و باید رهبری
خودش و ساير اقشار ستمديده را به دست گيرد .برای همين است كه بر استقلل طبقاتی كارگران
تأ كيد میكند .اما بورژوازی از چه راههايی اين استقلل را از ميان برده و پرولتاريا را تابع محض
سياستهای ارتجاعی خود میكند؟ در كنار تشکيلت قدرتساخته مانند خانهی كارگر كه
ا
بورژوازی به كمک آن مستقيما تلش میكند تا جنبش كارگران را در آنها تحت فرمان خود
درآورد ،راههای ديگری نيز برای بورژوازی وجود دارد كه شهابی به درستی در كتاب خود به آن
اشاره كرده است.
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 .1نفوذ مالی
بورژوازی با ايجاد وابستگی مالی ،تشکلهای كارگری پرولتاريا را تابع سياستهای ارتجاعی خود
میكند .در ايران نيز تلشهايی از اين دست از طرف نهاد سولیداریتی سنتر صورت گرفته است.
تلش برای بهدست آوردن استقلل مالی از طريق دريافت حق عضويت هر قدر كم از اعضای
بیشمار تشکيلت كارگری ،كاری است كه همهی تشکلهای خودساختهی كارگران بايد بی
كموكاست در دستور كار خود قرار دهند .رضا شهابی نيز به عنوان صندوقدار سنديکا همواره
در طول دوران درخشان مبارزات خود بر اين امر تأ كيد كرده و اينگونه مینويسد:
"كارگران بايد بکوشند كه هر طور شده هزينههای مالی تشکلهايشان را خودشان تأمين كنند ،اين

ّ
سنتی است كه سالهاست در همهی كشورها در جريان بوده است .درست است كه كارگران به

خاطر درآمد پايينشان نمیتوانند به صورت شخصی كمک زيادی به تشکلهايشان كنند ،اما
چون تعدادشان خيلی زياد است و چون برخلف احزاب و تشکلهای بورژوايی ،ريخت و پاش
و ولخرجی و دزدی ندارند ،میتوانند با اتکا به درآمد خودشان به استقلل مالی برسند".
در برابر اين پرنسيپ مهم فعاليت كارگری میتوان به بیپرنسيپی محض امثال "اتحاديهی آزاد
كارگران ايران" اشاره كرد كه در اساسنامهی خود دريافت كمکهای مالی از نهادهای بينالمللی
را مجاز شمردهاند.

5

 .2نفوذ رسانهای

 -5در اساسنامهی اتحاديهی آزاد ،بخش منابع مالی ،آمدهاست" :هرگونه كمك مالی ناشی از همبستگی صنفی افراد حقيقی يا
حقوقی اعم از كشوری و بين المللی".
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بورژوازی با نفوذ ايدئولوژيک خود از طريق رسانه همهچيز را از زاويهی ارتجاع ليبراليستی
بازتعريف میكند .مفاهيمی چون تشکيلت كارگری ،انقلب ،حزب و دموكراسی ،همه و همه،
مفاهيمی هستند كه تحت تأثير نفوذ ايدئولوژيک بورژوازی و بمباران رسانهایاش لجنمال شده
و تنها به شکل دستاويزی برای توجيه جنايات بيشتر در آمدهاند .برای پايان دادن به سيادت
بورژوازی ،نبرد بیامان برای دستيابی به استقلل رسانهای برای كارگران مسئلهای ضروری است.
استقلل رسانهای يعنی جدايی كامل و بی قيد و شرط از فضای رسانهای بورژوايی كه بدون
مبارزهی ايدئولوژيک بیامان با بورژوازی ممکن نمیشود .داشتن رسانهی مستقل تنها به معنی
داشتن يک سايت و يا يک نشريهی مستقل نيست .چه بسيار جر ياناتی كه برای خود امکانات
رسانهای داير كردهاند ،اما اگر بر نشريات و سايتهايشان نگاه كنيم چيزی نمیيابيم جز بازتاب
گفتمانی رسانههای بورژوايی.
برای همين است كه حل شدن برخی فعالين كارگری در طرف مقابل نه تنها به معنی از دست
دادن استقلل رسانهای ،كه به معنی جذب و انحلل آنان در كليت پروژههای بورژوايی معنا
میشود .منصور اسانلو و جعفر عظیمزاده يد طواليی در ايفا كردن نقش بال كارگری رسانههای
بورژوايی دارند .اين فعالين كارگری فکر میكنند كه از رسانههای بورژوايی برای پيشبرد منافع
كارگران استفاده میكنند ،اما متوجه تفاوت بين مبارزهای كه رسانهی بورژوايی را وادار به
واكنش نشان دادن به مطالبات كارگران میكند ،از يک سو ،و مبارزهای كه از طريق رسانهی
بورژوايی به پيش میرود ،از سوی ديگر ،نيستند .مسئله بر سر اين نيست كه اگر يک خبرگزاری
بورژوايی خبر اعتصاب كارگران يک كارخانه را كار كند ،آنگاه اين كارگران استقلل رسانهای
خود را از دست دادهاند .مسئله اين است كه اين اعتصاب با افقهای يادشده در بخش پيش يعنی
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افزايش همبستگی كارگران و آ گاهسازی آنان برای گامهای بعدی چه نسبتی را ايجاد كرده
است .اگر اين اعتصاب در راستای استقلل طبقاتی كارگران حركت كند ،بیشک استقلل
رسانهای را برای آنان به ارمغان خواهد آورد .شهابی دربارهی رسانههای بورژوايی چنين
میگويد:
"بنابراين كارگران نبايد فريب ادعای بیطرفی رسانهها را بخورند.كارگران بايد بيش از پيش به
فکر تأسيس رسانههای مخصوص خودشان باشند ،رسانههايی مستقل ،كه هدفش آ گاهیبخشی
به كارگران و عموم مردم و بيان تمام حقيقت باشد .رسانههايی كه سانسور و انحصار خبری
طبقهی سرمايهدار را بشکند .اين كاری دشوار ،سخت و مستلزم بودجه و هزينههای كلن است.
اما به هر حال كارگران آ گاه و پيشرو بايد از همين امروز به فکر يافتن راهی برای تأسيس رسانهی
مستقل باشند .امر تشکيل رسانهی مستقل به مفهوم ترك ساير سنتهای كارگری نيست ،بلکه
ابزاری است برای ترويج و تبليغ؛ و به موازات آن سنتها بر آن تأكيد میشود .كارگران آ گاه و
پيشرو بايد تلش كنند تا به هر طريق ممکن موضوع و تکليف آ گاهیرسانی طبقاتی را در
محيطهای كار و جامعه پيش ببرندّ ،
حتا اگر شده با يک برگ كاغذ".

 .3نفوذ فکری و نظری
ایدئولوژی بورژوایی محصول شرایط تولید بورژوایی است .خود ميانجیگری روابط بين افراد به
واسطهی اشياء است كه اين روابط را به صورت موجوديتی تام و نيز مستقل از فعاليت بشر نشان
میدهد .بنابراين ،تلش برای فايق آمدن بر اين ايدئولوژی بورژوايی ،به سطح پيشرفت مبارزهی
طبقاتی پرولتاريا عليه رژيم بورژوايی بستگی دارد .در اينجا ،مسئله اين است كه هيچكس جدای
از آوردگاه مبارزهی طبقاتی و نسبتی كه با آن پيدا میكند نمیتواند مسير فعاليت نظری خود را
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تعيين كند .چه بسياری از طبقهمتوسطیهای چپگرا كه در خيال خود در دانشگاهها برای
استقلل نظری پرولتاريا مبارزه كرده اما تنها كاری كه میكنند لجنمال كردن تئوری راستين
انقلبی در پس پردهی لفاظیها و عبارتپردازیهای پوچ است .چرا كه اين بهاصطلح
روشنفکران با انتخاب دانشگاه به عنوان عرصهی فعاليت نظری خود پيشاپيش انتخاب میكنند
كه در كدام سمت ايستادهاند .برای همين است كه شهابی اين رابطه را دوطرفه ارزيابی میكند.
شهابی اينگونه مینويسد:
"جنبش كارگری در عين حال میتواند همراه با تحکيم و تداوم رهبری طبقهی كارگر ،با فعالين
پيشروی كه صادقانه در راه رهايی جامعه از زنجيرهای سرمايهداری مبارزه میكنند ،در زمينههايی
كه منفعت طبقهی كارگر ايجاب میكند ارتباط و ديالوگ برقرار كرده ،تا به صورت همهجانبه به
ّ
سلح انديشهی مبارزهی طبقاتی مسلح شود .بديهی است اين ارتباط بايد دوطرفه باشد و هر دو
جانب آن ،كه در واقع در يک وحدتاند ،تلش كنند تا از طرف مقابل درس گرفته و انديشهی
ّ
خود را هر چه بيشتر عينی كرده و از اين طريق بتوانند در كنار هم شالودهها و مقدمات يک
جامعه و نظام انسانی را پیريزی كنند ،اما تحت هيچ شرايطی نبايد رهبری جنبش كارگری،
توسط خود كارگران و خطوط كارگری ،خدشهدار گردد".
كارگران بايد هشيار باشند تا بتوانند در ميان فضای مخدوش نظری كه سرمايهداری به منظور
گمراه كردن هرچه بيشتر آنان تدارک ديدهاست بتوانند تئوری واقعی را از ميان اجناس تقلبی
دانشگاهيان چپ انتخاب كنند .ماركس در هجدهم برومر لویی بناپارت ،دربارهی پيشوايان
سياسی و نظری خردهبورژوازی ،مینويسد:
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"نبايد تصور كرد كه تمام نمايندگان دموكراسی دكاندار يا مفتون دكاندار هستند .اينان از نظر
معلومات و موقعيت فردی خويش میتوانند زمين تا آسمان با آنها تفاوت داشته باشند .عاملی كه
ّ
آنها را به نمايندگان خردهبورژوا مبدل میسازد اين است كه مغز آنها نمیتواند از حدی كه
خردهبورژوا در زندگی خود قادر به گذشتن از آن نيست فراتر رود و بدينجهت در زمينهی
تئوريک به همان مسائل و راهحلهايی میرسند كه خردهبورژوا به حکم منافع مادی و موقعيت
اجتماعی خود در زمينهی پراتيک به آن میرسد .به طور كلی ،رابطهی نمايندگان سياسی و ادبی
يک طبقه با خود طبقهای كه نمايندگی آن را دارند نيز بر همين منوال است".
ا
در مورد فعاليت نظری عميقا خردهبورژوايی فضای روشنفکری ايران نيز میتوان ديد كه آنان هم
در مباحث تئوريک به همان راهحلهايی میرسند كه بورژوازی پروغرب ايران در بهترين حالت
به آن دست میيابد :افاضاتی چون سرمایهداری نامتعارف ،دولت رانتخوار نفتی و دولت
غیردموکراتیک ،به واقع ايدئولوژیپردازیهای هستند كه اين روشنفکران ،به ميانجی آن،
كارگران را به اتحاد با بورژوازی و دنبالهروی از آنان فرا میخوانند .در طرف مقابل ،پيشتازان
حقيقی پرولتاريا بر اين مسئله تأ كيد میكنند كه انقلب بعدی ايران بی يک كلمه بيشوكم يک
انقلب پرولتری خواهد بود و به همين سبب بر استقلل سياسی ،نظری و تشکيلتی پرولتاريا
تأ كيد میكنند .آنان میدانند كه پرولتاريا تنها با افزايش قوای سازمانی ،نظری و سياسی خود
ا
خواهد توانست ،بنا بر رسالت اجتماعی خود ،بساط رژيم "سرمايهساالر" را جمع كند .دقيقا
جايگاه پرولتاريا در شيوهی توليد سرمايهداری است كه به پيشتازان مبارزهی پرولتاريا اجازه
میدهد تا اينچنين نتايج مبارزهی كنونی كارگران را تا چشماندازهای آيندهی يک انقلب
اجتماعی پيگيری كنند .شهابی در اينباره مینويسد:
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"به نظر من حداقل دو سری علم اقتصاد ،جامعهشناسی و سياست وجود دارد :علم اقتصاد
سرمايهدارانه/علم اقتصادـسياسی كارگری ،جامعهشناسی سرمايهدارانه/جامعهشناسی كارگری و
غيره .يعنی بستگی دارد به اين كه با عينک كدام طبقه به جامعه ،اقتصاد و سياست نگاه كنيد:
اگر با عينک كارگری نگاه كنيد ،میبينيد كه بيشتر حرفهايی كه در رسانهها به اسم علم به
خورد كارگران و تودهی مردم میدهند غير علمی است؛ در خدمت منافع سرمايهداران است .اين
يکی از كشفهای بزرگ انديشمندان طبقهی كارگر است .آنها میگفتند آن چيزی كه تا امروز
به اسم علم جامعه و اقتصاد مطرح شده ،از عينک بورژوازی نوشته شده است .آنها میگفتند
اگر میخواهيم حقيقت جامعه ،اقتصاد و سياست را بشناسيم ،بايد با عينک كارگری به جهان
نگاه كنيم".
از سوی ديگر ،فعالين كارگری بورژوايی معضل كارگران را در چارچوب نظم موجود درک و
فهم میكنند و معضلت كارگران را نه به عنوان تضاد بنيادينی كه جامعهی امروز را شکل داده
است ،بلکه به عنوان مسئلهای كه در كنار ديگر مسائل بايد در يک "جامعهی باز" مورد چانهزنی
قرار بگيرد ،به كارگران معرفی میكنند .برای مثال ،به مصاحبهی عظيمزاده در  2۷ارديبهشت 96
در همبستگی با اسماعيل عبدی توجه كنيد .او میگويد اعتراضات وسيعی حول مطالبهی
خودش ،يعنی برداشته شدن اتهامات امنيتی از فعالين صنفی ،در جامعه شکل گرفته است اما
متأسفانه جمهوری اسلمی به اين خواست توجهی نکرده و اسماعيل عبدی را بازداشت كرده
است (نقل به مضمون) .سپس در ادامه چنين میگويد:
"گذشته از اين نگاه امنيتی به مسائل اجتماعی در ايران دايرهاش خيلی وسيعتر از كارگران و
معلمانه و يکجورايی همهی بخشهای جامعه با اين مسئله درگيرند .از استاد دانشگاه
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گرفته تا روزنامهنگار ،تا هنرمند تا سينماگر همه با اين مسئله درگيرند .كارگر در اين مملکت
وقتی اعتراض میكنه به دستمزد چندين برابر زير خط فقر ،با اتهامات امنيتی مواجه ميشه! به
زندانهای طويلالمدت محکوم ميشه! كارگر وقتی شش ماه حقوق نميگيره و ميره سر كوچه
نون خالی را قرض ميگيره برای زن و بچهاش وقتی اعتراض ميکنه با اتهامات امنيتی مواجه ميشه.
شاعر شعر ميگه تو اين مملکت با اتهامات امنيتی مواجه ميشه .روزنامهنگار حقيقت را مینويسه با
اتهامات امنيتی مواجه ميشه .مردم جمع ميشن ميگن درياچه اروميه داره خشک ميشه ،كارون
داره خشک ميشه با برگزار كنندگان اصلی اعتراضات با اتهامات امنيتی مواجه ميشن...
"به اين معنا من ميخوام بگم كه اين مسئله يعنی نگاه امنيتی به مسائل اجتماعی در ايران چيزيه كه
تمام مردم ايران باهاش درگيرند و به طور مرتب و به طور وقفهناپذيری بر دوش مردم ايران تحميل
میكنه ،زندانهای سنگين را تحميل میكنه .گذشته از اين ،اين بحث نگاه امنيتی و امنيتی
كردن فعاليتهای صنفی و مدنی در ايران اصلیترين عامل در عدم تحرک در تشکلهای صنفی
معلمان ،در عدم شکلگيری تشکلهای مستقل در محيطهای كارگری ،يا پيوستن معلمان و
كارگران به تشکلهای موجوده و به معنای عميقتری امنيتی كردن اعتراضات صنفی معلمان،
اصلیترين و عمدهترين مانع در برابر گسترش فعاليتهای صنفی و مدنيه .به معنای واقعی كلمه،
از طرف ديگه فعالیتهای صنفی و مدنی در هر جامعهای در واقع کف حرکت
یک جامعه است .موتور پیشبرندهی یک جامعه است برای آنکه در آن
جامعه عدالتی برقرار بشه .برای اینکه این جامعه سازمان درستی پیدا بکنه.
شما اینها رو از یک جامعه بگیری آن جامعه را محکوم به مرگ کردی! " ...
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سپس او از تمام اقشار اجتماعی دعوت میكند تا در دفاع از اسماعيل عبدی به دولت اعتراض
كنند.
میبينيم كه آقای عظيمزاده چگونه مبارزات كارگران را در كنار مبارزات ساير مبارزات اقشار
اجتماعی قرار داده و از مجموعهی اين اعتراضات به عنوان موتور پيشبرندهی جامعه ياد
میكنند .اين موتور پيشبرندهی جامعه كه قرار است در يک فضای باز تمام جامعه را به سمت
برقراری عدالت رهنمون شود چيزی است كه تمام شاكلهی ليبراليسم ،از قرن هفدهم به اين سو،
را میتوان در آن خلصه كرد .جامعهی مدنی از منظر عظيمزاده در ايران وجود ندارد و همين
وجود نداشتن آن باعث میشود تا جامعه نتواند پيشرفت كند! بايد به اين دو سؤال پاسخ داده شود
كه جامعهی مدنی چيست؟ و آيا در ايران وجود دارد يا خير .درک مسئلهی دولت و جامعهی
ا
مدنی از اين نظر اهميت دارد كه روح حاكم بر فعاليت چپ بورژوایی را دقيقا با شناخت آن
میتوان پيگيری كرد .برای همين ،اينک به بحث دولت و جامعهی مدنی از منظر تئوری
بورژوايی و نقدهای وارد بر آن ،از منظر پرولتری ،خواهيم پرداخت.
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دولت و جامعهی مدنی
"جامعهی مدنی ( )civil societyشامل نهادها و انجمنهايی است كه
داوطلبانه از سوی شهروندان تأسيس میشود .اين نهادها ،خودبنياد ،يعنی
مستقل از حکومت است و به آن اتکا ندارد ،اما در تعامل با حکومت به
سر میبرد و تلشهای جمعی خود را در امور اجتماعی و مدنی در
جهت تعميق و گسترش دموكراسی به كار میبندد .اتحاديههای
كارگری ،انجمنهای زنان ،نهادهای زيستمحيطی و حقوق بشری،
انجمنهای دينی ،هنری و فرهنگی ،نمونههايی از جامعهی مدنی به
شمار میآيند".
سيد علی محمودی

6

بحث جامعهی مدنی كه طول عمر آن را میتوان به شکلگيری سرمايهداری نسبت داد مانند هر
اصطلح مفهومی ديگری دستخوش تغيير و تحول بسياری شده و در اينجا قصد بر آن نيست تا
تاريخچهی تحوالت آن را به دقت بررسی كنيم .برای همين تنها به چند نکتهی اساسی اكتفا
خواهيم كرد .در ابتدا جامعهی مدنی در واقع به ساحت اقتصاد سرمايهدارانهای اطلق میشد كه
عبارت بود از بازارهای آزاد مبتنی بر مبادله و توليد كااليی .ژان ژاک روسو ،فيلسوف فرانسوی،
هميشه جامعهی مدنی را برای اشاعهی نابرابری و به تباهی كشاندن انسانها سرزنش میكرد ،چرا
كه توليد بيش از نياز افراد و برای ارائه در بازار آزاد ،آنان را بردهی نيروهای كور بازار كرده و در
صورتی كه قوانين عرضه و تقاضا ايجاب میكرد اين توليدكنندگان را به كام تباهی و مرگ

 - 6استاد دانشکدهی روابط بينالملل و از پيشگامان فکری ليبراليسم در ايران.

33

رهسپار میكرد .كمی بعد هگل جامعهی مدنی را به همين معنا به كار برد و پرولتاريا را به عنوان
نا-عضوهای جامعهی مدنی معرفی كرد .البته او هيچ چيز بدی در اين امر نمیديد و معتقد بود تا
پرولتاريا اين نا-عضو جامعهی مدنی ،به سبب آنکه روح خود را در كارهای سخت ،بيمار و
عاجز میكند ،نخواهد توانست در تصميمگيریهای سياسی نيز سهمی اساسی ايفا كند و بايد از
حقوق سياسی خود نيز محروم شود.
در آينده ،توسعهی تفکرات ليبرالی ،جامعهی مدنی را به صورت مجموع قواعد حقوقی و
نهادهای اجتماعیای كه افراد در آن حقوق برابر خود را به رسميت شناخته و برای حل
مشکلت اجتماعی به تعامل با يکديگر میپردازند معرفی شد .در اينجا میكوشيم كارگران را از
منظر جامعهی مدنی به مثابهی ساحت بازار آزاد ،ارزيابی كنيم .زيرا همهی آنچه از آن پس به

ديدگاه جامعهی مدنی اضافه میشود مبتنی بر اصل بازار و مالکيت و ّ
حق برابر تمام افراد در
مراجعه به اين بازار و يا نهادهای حقوقی و اجتماعی مرتبط با آن به منظور پيگيری حقوق فردی و

شهروندیشان است .برای همين در اين متن جامعهی مدنی را در مفهوم آغازين آن بررسی
خواهيم كرد.
در بازار تمام افراد از اين حق برابر برخوردارند تا آنچه مالک آن هستند را برای فروش و به دست
آوردن ساير احتياجات خود به بازار آورده و به فروش برسانند .در اينجا بايد مردمی باشند كه
مالک هيچ چيز جز نيروی كار خود نيستند .بنابراين پرولتاريا ،به منزلهی طبقهای كه تنها مالک
نيروی كارش است ،نيز به عنوان عضوی از جامعهی مدنی پا به ميدان گذاشته و كار خود را در
برابر ساير كاالها به فروش میرساند .اما اين كاال با ساير كاالها تفاوت دارد .كارگر در هر دوره
از بازتوليد احتياجات اساسی خود برای كار كردن ،كار بيشتری از كاری كه برای رفع نيازهای
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ا
اساسیاش الزم است انجام میدهد .فرض كنيد  3ساعت كار اجتماعا الزم برای توليد كاالهايی
كه به رفع نيازهای اساسیاش برای انجام يک روز كار منجر میشود ،نياز باشد .در اين صورت،
كارگر باقی روز را برای ارزشافزايی سرمايهی سرمايهدار كار خواهد كرد .سودی كه طبقهی
ا
سرمايهدار در هر دوره از گردش سرمايهی خود كسب میكند ،دقيقا از همين كار اضافی ناشی
میشود .اين كشف بزرگ كارل ماركس بود كه نشان داد چگونه در مبادلهی چيزی برابر ،چيزی
نابرابر مبادله میشود .نظريهی استثمار ماركس نشان میدهد كه چگونه كارگر و سرمايهدار در
ّ
منطق توليد كااليی بر سر حقی برابر دست به گريبان يکديگر میشوند .سرمايهدار ارزش مبادلهی
ا
كار را پرداخت كرده و میخواهد آن را كامل به مصرف برساند و كارگر نيز در ازای ارزش
مبادلهای كه دريافت كرده ارزش بيشتری را خلق كرده و اينک حق بيشتری را از ارزش
توليدشده طلب میكند .در اينجا تضاد میان کار و سرمایه به عنوان موتور محرک تحوالت
اجتماعی مطرح میشود .چرا كه بین دو حق برابر همواره زور حکم میراند .از اين رو ،میتوان
گفت پرولتاريا عضو جامعهی مدنی نيست؛ زيرا به واسطهی جايگاه خود در منطق توليد چيزی
ّ
بيش از ارزش نيروی كار خود میخواهد و از اين طريق كل جامعهی مدنی را مورد تهديد قرار
میدهد .از سوی ديگر ،بورژوازی نيز عضو جامعهی مدنی نيست .به اين معنا كه گرايش دارد تا
چيزی بيشتر از كااليی كه به عنوان سرمايه به بازار میآورد ،به دست آورد .بنابراين ،جامعهی
مدنی چون پردهای از قوانين پديداری ،ساتر تحوالت واقعی جامعه میشود.
ديديم كه بورژوازی و پرولتاريا ،به اين معنا كه چيزی را برای مبادله به بازار میآورند ،عضو
جامعهی مدنی هستند و ،به اين معنا كه هر يک سهم بيشتری از ارزش اضافی خلقشده در فرايند
ا
توليد را طلب میكنند ،عضو جامعهی مدنی نيستند .دقيقا به همين دليل است كه اين طبقات در
هر مرحله از سير انکشاف خود مجبور میشوند تا سازمان ،تشکيلت ،احزاب ،رسانه و قوای
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قهری خاص خود را بيرون از جامعهی مدنی بپرورانند .دولت بورژوايی ،ارتش ،رسانه و احزاب
ا
بورژوايی دقيقا شکل پديداری بورژوازی به عنوان ناـعضو جامعهی مدنی هستند .در حالی كه
شورا ،سنديکا ،اعتصاب ،حزب پرولتری و حتی قوای نظامی پرولتاريا نيز در طرف مقابل بر
پرولتاريا به عنوان ناـعضو جامعهی مدنی داللت دارند.
پس به يک معنا میتوان گفت كه جامعهی مدنی ،وهمی ايدئولوژيک اما ضروری و به همان
اندازه واقعی است كه واقعيت بنيادين جامعه يعنی مبارزهی طبقاتی را ساتر میشود .جامعهی
مدنی واقعيتی ايدئولوژيک و يا ايدئولوژیای واقعیست كه آن به قول ماركس عرصهی پنهان
يعنی ساحت توليد را دربرمیگيرد كه خود توليد سرمايهدارانه دوام داشته باشد .با نگاهی به

جامعهی مدنی گويی هر فردی با ّ
حق برابر مالکيت چيزی را با خود به بازار میآورد .يکی،

انحصار زمين را؛ يکی ،سرمايه و ابزار توليد را؛ و يکی ،نيروی كار خود را به بازار آورده و قوانين
عمومی بازار امکان مبادلهی مقاديری با ارزش برابر هر يک از اين كاالها را فراهم میكند.
بورژوازی ،به شکلی ناآ گاهانه ،بر اين وهم ايدئولوژيک پافشاری میكند تا تضاد بنيادين كار و
سرمايه را در ذهن كارگران تخفيف دهد .هر سال جلساتی با اين بهاصطلح نمايندهی كارگران
تشکيل میشود تا حداقل دستمزد را تعيين كنند و به اين واسطه به كارگران بياموزند كه در
ّ
چارچوب جامعهی مدنی و با گفتوگو و همکاری تمام اعضای آن ،امکان حل اختلفات
اجتماعی به وجود میآيد .در همين اثنا بورژوازی نهادهای امنيتی و پليسی خود را روز به روز
مستحکمتر میكند ،فعالين كارگری را تحت نظر میگيرد و تلش میكند تا قوای قهری هرچه
بيشتری را در دست خود متراكم كند .پرولتاريا نيز هر دم مبارزانی محکمتر و سرسختتر را به
عرصهی مبارزه میآورد و ،دمبهدم ،بیشتر متوجه پوچی پندارهای حاصل از کارکرد جامعهی
مدنی میشود.
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از نظر تفکر ليبرالی ،دولت پاسبان شب است .به اين معنی كه از جامعهی مدنی بيرون است ،اما
بقای آن را تضمين میكند .دولت از جايگاهی بيرونی نسبت به جامعهی مدنی ،با اعمال
دخالتهايش ،كاركرد و بقای جامعهی مدنی را تضمين میكند .ليبرالها از اين رهگذر اعتراف
میكنند كه جامعهی مدنی خودبسنده نيست و نمیتواند با اتکا به قوانين درونی خودش كار
كند .اما متوجه نمیشوند كه چگونه جامعهی مدنی كه بر اساس حق برابر افراد شکل گرفته
ا
نمیتواند خود ،7مردم را در ادارهی امور خود مستقل كند .بعضا متفکران ليبرالی بودند كه از اين
مسئله به حيرت آمدهاند كه چرا در هر كجا كه دولت قدرتمندتر است جامعهی مدنی نيز قویتر
است و نمیتوانند خود را از شر تناقضات درونی افکار خود دربارهی دولت و جامعهی مدنی
برهانند .چرا كه اگر نابسندگی و تناقض درونی جامعهی مدنی را تا منطق نهايیاش پيگيری كنند
به تضاد بنيادين آن پی خواهند برد كه خود جامعهی مدنی بدون سيادت طبقهای ،كه يک پای
خود را بيرون آن میگذارد ،غيرممکن است.
پس میتوان نتيجه گرفت كه همواره دو طبقه میتوانند بر جامعهی مدنی سيادت داشته باشند.
ّ
چرا كه به واسطهی تناقض درونی خود جامعهی مدنی ،اين دو طبقه همواره حقی فراتر از خود
جامعهی مدنی را طلب میكنند .اگر بورژوازی بر جامعهی مدنی سيادت داشته باشد نسبت به
بازتوليد جامعهی مدنی مبادرت خواهد ورزيد .اما اگر پرولتاريا بر جامعهی مدنی سيادت پيدا

ا
 -7بعضا تلش میكنند اين مسئله را با سرشت زيادهخواه انسان توضيح دهند .چيزی كه دانشجوی ترم دوم انسانشناسی را
هم حتی به خنده وا میدارد.
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كند ،و بساط ديکتاتوری پرولتری خود را بر فراز آن َ
گست َرد ،موجبات نابودی جامعهی مدنی ،به
معنای ساحت توليد كااليی ،را در دستور كار خود قرار میدهد.

8

اما حال كه گفته شد پرولتاريا موجوديتی خارج از جامعهی مدنی است آيا اين به اين معناست كه
پرولتاريا نبايد به صورت فعاالنه در جامعهی مدنی شركت جويد و بر حقوق خود پافشاری كند؟
ا
ابدا به اين معنا نيست .گفتيم كه پرولتاريا به واسطهی جايگاه ويژهی خود در شيوهی توليد
سرمايهدارانه ،یک پا بيرون از جامعهی مدنی داشته و ،از سوی ديگر ،به عنوان دارندهی تنها
دارايی خود پيشاپيش ناگزير است و بايد در جامعهی مدنی حضور يابد .هر نوع تلش برای
افزايش دستمزد ،ايمنی محيط كار ،ايمنی شرايط كار و به طور كلی هرگونه تلش برای بهبود
معيشت طبقهی كارگر مبارزهای است که بر حضور مستمر پرولتاریا در جامعهی مدنی داللت
میکند .مسئله این است که خائنان به راه طبقهی کارگر میکوشند تا خصلت دوم پرولتاریا را در
ا
ّ
پس پشت مبارزات اقتصادیاش مخدوش و مکدر سازند .دقيقا اين مخدوش كردن خصلت
دوگانهی پرولتاريا در جامعهی طبقاتی را میتوان در فروكاهيدن مسئلهی كارگران به درون
جامعهی مدنی ،و گذاشتن آن در كنار ساير معضلت اجتماعی مشاهده كرد؛ كاری كه امثال
عظيمزاده و ساير فعاالن جناح كارگری ليبراليسم موجود در پی آنند .يک بار ديگر به مصاحبهی
عظيمزاده در اين رابطه دقت كنيد:
"به اين معنا من ميخوام بگم كه اين مسئله يعنی نگاه امنيتی به مسائل اجتماعی در ايران چيزيه كه
تمام مردم ايران باهاش درگيرند و به طور مرتب و به طور وقفهناپذيری بر دوش مردم ايران تحميل
ا
 - 8به اين معنا خردهبورژوازی و طبقهی متوسط طبقاتی هستند كه همواره تماما در چارچوب جامعهی مدنی قرار میگيرند ،و
گرايشی به نابودی آن ندارند و میكوشند تضادها را تخفيف دهند.
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میكنه ،زندانهای سنگين را تحميل میكنه .گذشته از اين ،اين بحث نگاه امنيتی و امنيتی
كردن فعاليتهای صنفی و مدنی در ايران اصلیترين عامل در عدم تحرک در تشکلهای صنفی
معلمان ،در عدم شکلگيری تشکلهای مستقل در محيطهای كارگری ،يا پيوستن معلمان و
كارگران به تشکلهای موجوده و به معنای عميقتری امنيتی كردن اعتراضات صنفی معلمان،
اصلیترين و عمدهترين مانع در برابر گسترش فعاليتهای صنفی و مدنيه .به معنای واقعی كلمه،
از طرف ديگه فعالیتهای صنفی و مدنی در هر جامعهای در واقع کف حرکت
یک جامعه است .موتور پیشبرندهی یک جامعه است برای آنکه در آن
جامعه عدالتی برقرار بشه .برای اینکه این جامعه سازمان درستی پیدا بکنه.
شما اینها رو از یک جامعه بگیری آن جامعه را محکوم به مرگ کردی! "...
از منظر ليبرالی ،دولت اگر نقش خود را در كاهش حداكثری دخالت خود در جامعهی مدنی
انجام دهد ،در اين صورت كارگران نيز در كنار زنان ،اقليتهای نژادی ،دينی و همجنسگرايان
میتوانند مطالبات خود را به ميان آورند و با استفاده از حقوق برابر شهروندی و در تعامل با ساير
بخشهای جامعهی مدنی مشکلت خود را رفع و رجوع كنند .به همين سبب ،از نظر
عظیمزاده ،موتور پیشبرندهی جامعه ،جامعهی مدنی است و نه مبارزهی طبقاتی .حال روشن
میشود كه چرا از نظر عظيمزاده اعتراضات فراكارخانهای در اروپا بيشتر است .چون عظيمزاده
به استقلل سياسی پرولتاريا باور ندارد ،اعتراضاتش حتی در سطح باالتر از كارخانه نيز نبايد
سياسی باشد؛ بلکه بايد مدنی باشد .در اروپا سنديکاليسم گستردهای وجود دارد و كارگران به
صورت ميليونی در آن عضو میشوند و از اين طريق تمام طبقهی كارگر اين كشورها را در
حوزهی جامعهی مدنی محدود ساخته و پيروی سياسی آنان از بورژوازی را به اين واسطه ممکن
میكنند .عظيمزاده نيز به عنوان يک ليبرال ،خواهان شکلگيری جامعهی مدنی به سبک
اروپايی است تا اعتراضات فراكارخانهای به راه بياندازد و جامعه را به پيش ببرد .اما چرا چنين
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خواستی در ايران امکانپذير نمیشود؟ چرا بورژوازی ايرانی جامعهای مدنی به سبک اروپايی راه
نمیاندازد تا امثال عظيمزاده رئيس اين اتحاديهها شوند و مبارزات كارگران را به حوزهی جامعهی
مدنی محدود كنند؟ اين بحث مستلزم بررسی سنديکاليسم در شرايط ويژهی ايران است.
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سندیکالیسم در شرایط کنونی ایران
"اتحاديههای كارگری اقليتی اشرافیاند .كارگران فقير نمیتوانند به آنها
بپيوندند :تودهی عظيم كارگرانی كه تحوالت اقتصادی هر روز آنها را از
روستاها به شهرها میراند برای زمان درازی بيرون از اتحاديههای
كارگری خواهند ماند ،و فقيرترينشان هرگز عضو آنها نخواهند شد .اين
نکته در مورد كارگران اهل "ايستاند" لندن نيز صادق است ،جايی كه
از هر ده نفر يک نفر عضو اتحاديههای كارگری است .كارگران
كشاورزی و كارگران روزمزد هرگز عضو اين اتحاديههای كارگری
نخواهند شد".
کارل مارکس ،کنگرهی بینالملل اول1871 ،

اولين بار خصلت ارتجاعی سنديکاليسم به منزلهی ديدگاهی بورژوايی در جنبش كارگری ،و نه
خود سنديکا به منزلهی يک تشکل كارگری ،در بريتانيا توسط كارل ماركس و بعدتر فردريک
انگلس گزارش شد .مسئلهای كه روشن شدن خصلت واقعیاش به شناخت و صورتبندی كامل
مفهوم امپرياليسم موكول شد.
در دوران شکلگيری امپرياليسم ،توسعهی بازار جهانی و شکلگيری انحصارات بزرگ تحت
سيادت سرمايهی مالی را شاهد هستيم .اين انحصارات در حالی شکل میگيرند كه رشد و
توسعهی ناموزون سرمايهداری در كشورها تحت سيطرهی تقسيم كار در زنجيرهی انباشت جهانی
قرار میگيرد .بورژوازی در هر كشور با هر وضعيتی از رشد تکنولوژيک و نيروهای مولده و
مزيتهای نسبی برای بقای خود در بازار جهانی دستاندركار توليد محصوالتی خاص میشود.
در اين ميان است كه سطح تکنولوژيک يا تركيب ارگانيک سرمايه ،توان سياسی ،نظامی و
ايدئولوژيک هر كشور ،منجر به تصاحب جايگاهی از منظر تقسيم جهانی كار و از منظر سهم آن
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كشور از ارزش اضافی توليدشده در زنجيرهی جهانی انباشت میشود .لنين در اثر خود
امپریالیسم به مثابهی باالترین مرحلهی سرمایهداری چنين مینويسد:
"امپرياليسم از حالت جنينی خود خارج شده و به يک سيستم مسلط مبدل گرديده است؛
انحصارهای سرمايهداری در اقتصاد ملی و سياست جای اول را اشغال میكنند و ،از طرف ديگر،
به جای انحصار بدون شريک انگلستان ،اكنون میبينيم عدهی قليلی از دولتهای امپرياليستی
برای شركت در اين انحصار با يکديگر به مبارزهای مشغولند كه صفت مشخصهی تمام آغاز قرن
بيستم را تشکيل میدهد".
اين رقابتهای امپرياليستی كه هم ميان دو يا سه گرايش موجود امپرياليستی و هم ميان
كشورهای ضعيفتر يک جناح با كشورهايی كه جايگاه باالتری را در هرم اقتصادیـسياسی
ا
اشغال میكنند ،نهايتا جايگاه يک كشور را در سرمايهداری جهانی تأمين خواهد كرد .جايگاهی
ا
كه سهم اين كشور را از ارزش اضافی توليدشده در مقياس جهانی تعيين خواهد كرد .دقيقا چنين
جايگاهی بود كه اولين بار به چيزی به نام سندیکالیسم بریتانیایی دامن زد .چرا كه در اختيار
ّ
گرفتن ثروت توليدشدهی بی حد و حصر برای كشورهايی كه سركردگی نظم جهانی را بر عهده
داشتند به اين كشورها اجازه میداد تا با اعطای رانتی از اين ثروت بیاندازه و ساخت
سنديکاهای زرد كارگری ،بخشهايی از طبقهی كارگر را دنبالهروی خود سازند .لنين ،در ادامه،
دربارهی مشخصهی این اشرافیت کارگری در دوران امپریالیسم چنين میگويد:
"اپورتونيسم [=فرصتطلبی] در يک سلسله از كشورها به نضج خود رسيده ،از حد نضج
ا
گذشته و گنديده شده و به عنوان شووينيسم اجتماعی كامل با سياست بورژوايی در آميخته
است".
در واقع توش و توان يک دولت بورژوايی برای ايجاد سنديکاهای گستردهی كارگری و جذب و
تحليل كامل بخشی از مبارزات اقتصادی پرولتاريا در جامعهی مدنی به جايگاه و سهم اين دولت
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از زنجيرهی جهانی انباشت وابسته است .لنين در "چگونه بورژوازی از مرتدها استفاده میكند؟"
مینويسد:
"در طی چهل سال يعنی از  1852تا  ،1892ماركس و انگلس سخن از بخشی (يعنی اقشار بااليی،
رهبران و "آريستوكراسی") از كارگران در بريتانيا به ميان می آوردند كه به طور دائمالتزايدی
بورژوايی میشدند و اين امر به واسطهی منافع و امتيازات مستعمراتی و انحصارات آن كشور به
وقوع میپيوست .مثل روز روشن است كه انحصارات امپرياليستی قرن بيستم در تعدادی از
كشورهای ديگر ملزم و در پی ايجاد همان پديده نظير بريتانيا هستند .در تمام كشورهای پيشرفته
ما شاهد فساد ،رشوهگيری و پيوستن رهبران طبقهی كارگر و اقشار فوقانی اين طبقه به بورژوازی
هستيم و اين كار در نتيجهی صدقههايی است كه از طرف بورژوازی داده میشود ،كه برای اين
رهبران "شغلهای گوارا" تأمين كرده ،از منافعش ّذرهی بیمقداری به اقشار بااليی می دهد،
بدترين دستمزد و شاقترين كارها را به كارگران عقبماندهای كه وارد كشور میشوند تحميل
میكند و امتيازات "اشرافيت كارگری" را در مقابل اكثريت طبقهی كارگر افزايش می دهد".
گفتيم كه يکی از تفاوتهای كارگران كمونيست با باقی كارگران در اين است كه كمونيستها
منافع تمام کارگران را در نظر میگيرند و ،به همين واسطه ،همواره يکی از وظايف مهم
كمونيستها بارز كردن تمايز ميان اكثريت جنبش و اقليت رهبران اشرافيت كارگری بوده است.
لنين در همان مقاله اينگونه مینويسد:
"جدايی اقشار فوقانی طبقهی كارگر كه به وسيلهی يک نوع زندگی خاص طبقهی متوسط و
اپورتونيسم فاسد گشته و با "شغل های گوارا" و باج سبيلهای بورژوايی ديگر تطميع میشد ،در
پائيز سال  1914در يک مقياس جهانی شروع به شکلگيری كرده و بين سالهای  1915و  1918به
تکامل كاملش رسيد .كائوتسکی با بیاعتنايی به اين واقعيت تاريخی و نکوهش كمونيستها به
خاطر شکاف [انداختن] در جنبش ،برای هزارمين بار ،نقش خودش را به عنوان چاكر آستان
بورژوازی نشان می دهد".
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ّ
برای همين است كه در قدرتهای بزرگ امپرياليستی ،به مدد قتل و غارت و به صلبه كشيدن
ساير ملتها ،ثروت عظيمی به دست میآيد كه موجب میشود تا بورژوازی از تبديل اين (به قول
عظيمزاده) اعتراضات فراكارخانهای به هر نوع حركت سياسی جلوگيری به عمل آورد .حال بايد
ديد آيا شرايط اقتصادی ايران به بورژوازی ايران چنين اجازهای را میدهد يا خير؟
ابتدا بايد گفت كه طبق آمارهای رسمی نهادهای بينالمللی ،ايران در جايگاه هجدهم اقتصاد
جهانی قرار دارد .از سوی ديگر ،همانطور كه در بخش پيشين گفته شد ،نظريهی استثمار
ماركس عبارت بود از تفاوت بين ارزش كاری كه برای بازتوليد كار كارگر در طول زمانی معين
ضروری است با كل كاری كه كارگر میتواند در طول آن زمان انجام دهد .با اين حساب به آن
بخشی از كار كارگر كه برای بازتوليد نيروی كارش الزم است ،كار الزم و به مابقی آن ،كار
اضافی میگوييم .نرخ استثمار عبارت است از نسبت كار اضافی به كار الزم .اين را نرخ استثمار
و يا نرخ ارزش اضافی میگويند كه با نسبت نرخ بهرهوری ،كه خود تابعی از پيشرفت
ا
تکنولوژيک در نظام توليد يک كشور است ،محاسبه میشود .تقريبا میتوان گفت كه ميانگين
نرخ استثمار در ايران چيزی در حدود دو برابر كشورهايی چون امريکا و انگلستان است .از سوی
ديگر ،اگر جايگاه ايران در توليد ناخالص ملی را طبق آمارهای رسمی يعنی رتبهی هجدهم در
نظر آوريم ،میتوان از جايگاه ايران در اقتصاد جهانی برآوردهای ذهنی به عمل آورد كه به هيچ
وجه دقيق نيستند و نيازمند پژوهشهای بيشتری هستند .اما ،با اين وجود ،میتوان گفت ايران از
نظر جايگاه خود در زنجيرهی انباشت جهانی به هيچ عنوان در جايگاهی نيست كه بتواند از
طريق ايجاد اقشاری از اشرافيت كارگری ،همانند انگلستان ،بخش قابل توجهی از مبارزات
اقتصادی طبقهی كارگر را در چارچوب جامعهی مدنی جذب و تحليل كند .اين مسئله فقط
زمانی تغيير خواهد كرد كه جايگاه ايران در نظم جهانی دستخوش تغييراتی شود و ايران بتواند
قدرت خود را تا سطح بسيار قابل توجهی افزايش دهد .بنابراين ،علیرغم مدعيات جناح چپ
سرنگونیطلبان ،اگر هزار بار هم رژيم چنج اتفاق بيافتد تمام رژيمهای آينده با هر نقشی در
44

جناحبندیهای امپر ياليستی و با هر نسبتی كه با قدرتهای امپرياليستی داشته باشند ،قادر
نخواهند بود اعتراضات اقتصادی كارگران را در كنار مسئلهی زنان ،روزنامهنگاران و  ...همچون
موتور پيشبرندهی جامعه به كار گيرند .چرا كه جايگاهشان در زنجيرهی جهانی انباشت به آنان
چنين اجازهای را نخواهد داد.
از همين رهگذر است كه میتوانيم واكنش دولت به تجربهی سنديکا در ايران را خصلتنمايی
كنيم .جالب است كه بسياری از تشکلهای كارگری كه در چند سال گذشته سركوب شدهاند
(مثل معدن طلی آق ّدره ،چادرملو ،بافق و  )...تشکلهای قانونی بودند كه با مجوز دولتیها
كار میكردند .مسئله اينجا بر سر قانونی يا غير قانونی بودن تشکلهای كارگری نيست .مسئله
ا
ا
دقيقا بر سر اين است كه هر نوع تشکيلت كارگری كه در ايران واقعا دارای بدنهی كارگری
ا
باشد و واقعا معيشت طبقهی كارگر را پيگيری كند ،برای دولت كنونی و احتماال دولتهای
آينده قابل تحمل نيست .دولت ايران مجبور است دو تجربهی سنديکايی موفق كارگران ،يعنی
هفتتپه و سنديکای اتوبوسرانی را به شدت سركوب كند تا از شکلگيری هر نوع آلترناتيو و
َبديل تشکلهای كارگران و سرمشق شدن آن برای كارگران بخشهای ديگر ممانعت به عمل
آورد .به اين معنا مبارزات اقتصادی كارگران در ايران خيلی زودتر از كشورهايی كه قدرتهای
تثبيت شدهی امپرياليستی هستند ،خصلت سياسی به خود میگيرد و ،بر خلف نظر آقای
ا
عظيمزاده ،نه تنها اين اعتراضات فراكارخانهای نيستند ،بلکه عميقا سياسی هستند و پرولتاريا بايد
دير يا زود تکوين حزب متناظر با اين اعتراضات سياسی را از طريق سازماندهی بخشهای
پيشتازش در دستور كار خود قرار دهد.
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جان رضا شهابی در خطر است!
رضا شهابی پيش از اين نيز اعتصاب غذای طوالنیمدت ديگری را تجربه كردهاست.
محکوميتهای طوالنیمدت ،شکنجه و بیقانونی نيروهای امنيتی تا به امروز نيز آسيبهای
جسمانی بسياری را به او تحميل كردهاست.
در نهايت ،نيروهای امنيتی و قضايی كشور بايد بدانند كه آنچه اين روزها در حال وقوع است،
چيزی نيست جز ذرهذره كشتن يک پيشتاز مخلص طبقهی كارگر .بنابراين ،تمام آسيبهای
ا
احتمالی به پيکر اين كارگر شريف مستقيما متوجه آنها بوده و در صورت پايان ندادن به
محکوميت غيرقانونی شهابی ،اين سركوبها عزم كارگران را برای پيشبرد مطالبات بر ّ
حقشان
بيشتر خواهد كرد و بر تراكم صفوف انقلبيون خواهد افزود.
برقرار باد استقلل سياسیـتشکيلتی طبقهی كارگر
زنده باد رضا شهابی
زنده باد انقلب اجتماعی كارگران
روزبه راسخ
سپتامبر  ،2۰1۷شهريور 1396
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