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ن زندا،یاسي سی های آزاد،یجنبش کارگر  
 

شش ماه هشتاد و  آبانسوم                                                                                                     ی ثابتدهيفر  
 

                                               

با درود به همه آن هايی که مبارزه کردند و جان باختند، خانواده های شان که رنجی طاقت فرسا را تحمل کردند و 

ی عليه جمهوری اسالمی می جنگند، بحث را با تکه هايی همه آن هايی که کماکان در سنگر مبارزه ضد سرمايه دار

  :او می گويد.  آغاز می کنم١٩٣۵از سخنرانی برشت در نخستين کنگره جهانی نويسندگان در پاريس در ژوئن 

. در اين جا فجايعی روی می دهد که بايد متوقف شود و در آن جا انسان ها به زير چوب و چماق کشيده می شوند

  .نبايد تکرار شودچنين اعمالی 

.  ديگر هيچ کس به اعتراض فرياد بر نمی دارد- مثل ايران، از من-هنگامی که فجايع چون سيل جاری می شود

چرا آدمی در برابر فجايع خود را به کوری می . وقتی جنايات بعد وسيعی پيدا می کنند، از نظرها پنهان می مانند

  تی ساقط می شوند، ميليون ها انسانی که اکثرشان فقير و بی چيزند؟زند؟ چرا ميليون ها انسان، بيش و کم از هس

برخی علت تمامی اين نابسامانی ها را خشونت و درنده خويی می دانند و می گويند با محبت و مهربانی بايد به 

  اما حاصلش چيست؟. مقابله با خشونت رفت و از عشق به آزادی ، احترام به حيثيت آدمی و عدالت سخن گفت

برای حفظ مناسبات مالکيت اين . خشونت از مناسباتی سرچشمه می گيرد که بدون اعمال خشونت نا ممکن است

منبع گفتگوهای . دوستان بيايئد در باره مناسبات مالکيت صحبت کنيم. گونه فجايع و خشونت ها ضروری است

  ١٩٩٧/ ١٣٧۶، پاييز ١زندان، شماره 

م با گرفتن ميليون ها قربانی سقوط کرد اما چون مناسبات مالکيت سيفاش.  سال از آن زمان می گذرد٧٠بيش از 

به همين .  و جهان را بلعيد  ر نکرد دوباره برويرانه های فاشيسم، سرمايه داری بازتوليد شد و اين بار قوی تر،يتغي

 می شود اقليتی رگم.  بطن سيستم استثمار ريشه داردسبب می بينيم که اين اعمال تکرار می شود زيرا خشونت در

  . درصدی، بدون خشونت ماحصل کار و زندگی ميلياردها انسان را درو کنند٢٠ تا ١٠

شدت و . اين خشونت در جايی با پنبه سر می برد و در جای ديگر چوبه های دار بپا می دارد و نفس کش می طلبد

 من با دنبال کردن مساله در مسير از نظر. حدت اين امر به چگونگی موازنه قوای طبقاتی در جامعه بستگی دارد

زندان فقط محل تنبيه نيست بلکه همراه با . مبارزه طبقاتی در سيستم حاکم است که مساله زندان قابل بررسی می شود

 يکی از ابزارهای سرکوب ماشين دولتی برای حفظ و بقای مناسبات  پليس و نيروهای امنيتی در سياست داخلی،

بخش مهم ديگر اين جنگ در جبهه های . ک جبهه از بيشمار جبهه ی اين جنگ طبقاتی استزندان تنها ي. حاکم است

بيکارسازی ها، عدم امنيت شغلی، قرارداد موقت کار، خصوصی : ديگر، طبقه کارگر را مورد حمله قرار می دهد

  .کسازی ها، شرايط وحشتناک محيط کار، گرانی و تورم، حقوق گرسنگی و يک زندگی سراسر در ريس

  زندانی کيست؟
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آيا اين تقسيم بندی درست .  زندانيان سياسی و زندانيان عادی تقسيم می کنند معموال زندانيان را به دو دسته کلی

  است؟ ببينيم اين دو دسته چه کسانی را بر می گيرد؟

 بدهکاران و در رابطه با زندانيان عادی از اوباش، دزدان، قاچاقچيان، قاتالن، تن فروشان، هم جنسگرايان و

اگر به شناسنامه طبقاتی آن ها رجوع کنيم، خواهيم ديد که بخش عمده آن ها از جماعت .  اسم می برند غيره

دارائی شان تنها نيروی کارشان بود که نتوانسته بودند . فاقد ابزار توليد بوده اند. بيکار بوده اند. فرودست جامعه اند

چرا نتوانستند؟ برای اين که در بازار کار نيز چون بازار . محترم بفروشندآن را در بازار کار به سرمايه داران 

آن ها در رقابت برای عرضه کاالی . آن ها از حق ويژه ای نيز برخوردار نبودند. ساير کاالها رقابت وجود دارد

ت الزم برای يک خود و خود جهت استثمار توسط سرمايه موفق نبوده اند، زيرا در جامعه ای زيسته اند که امکانا

خانواده هايشان نيز که جز فقر ميراثی جهت باقی گذاشتن برای ورثه خود . آموزش عمومی رايگان فراهم نبوده است

نداشتند، قادر به تهيه لوازم کمک آموزشی، کتاب و دفتر و کيف و لباس و وسيله رفت و آمد و غيره و حتی تغذيه آن 

  . ها نبوده اند

ر کوچه ها رها شده اند که در اين صورت در معرض جذب توسط مافيای مواد مخدر، باندهای در نتيجه آن ها يا د

. دزدی، باندهای سازمان يافته گدايی و آزارهای جنسی بوده اند و امروز صاحب تيتر زندانی عادی می شوند

پراکنده اند و چاقوی ين کودکان تحت عنوان کودکان خيابانی و کودکان کار در سطح جامعه اامروزه بخش بزرگی از

  .می شوداوباش جمع شوند، تيزفردايی که به عنوان ارازل وپار کردن آن ها درمی برای لت وسالخی جمهوری اسال

بخشی ديگر به شاگردی و پادويی سپرده شده اند که چون ديگر دوران آموزش به صورت آموزش صنفی استاد 

 به حول و حوش جامعه پرتاپ ؛ه در سنين نوجوانی دوباره به جامعهشاگردی به سرآمده، اکثر آن ها چيزی نياموخت

اينان نيز طعمه های خوبی هم برای باندهای قاچاق، دزدی، اخاذی و تن فروشی و هم جذب در ارگان های . شده اند

در . سرکوب چون بسيج و سپاه و تيم های لباس شخصی و موتورسوار برای حمله به اماکن و افراد و گروه هاهستند

 و   باشند و به زندان می افتندمورد اول گاه قاتل نيز از آب در می آيند بدون آن که برای آن برنامه ريزی ای کرده 

  .شوند ابواب جمعی سيستم سرکوبميمی گيرند واستفاده سياسی قرارسوءدوم موردمورد درشوند زندانيان عادی ومي

اند که از شدت استيصال دست به دزدی زده اند، يا در اعتراض به بی بخشی از آن ها همان کارگران بيکار شده 

عدالتی در لحظه ای که خارج از توان کنترل کردن بوده، کارفرمايی، سرکارگری يا حتی فرد ديگری را که او را 

  .درک نمی کرده کشته است و اکنون قاتل ناميده می شود و زندانی عادی

و در عدالت از نوع  ود را برای ادامه بقای خانواده به تن فروشی واداشته است يا از فقر و ناداری زن و دختر خ

  .اسالمی سرمايه داری مرگ را به انتظار نشسته است و زندانی عادی ناميده می شود

 تنها برای رها  – در جامعه ی فقر زده را می گويم ٢ دختران را ، فرزندان درجه –دسته ديگر به داليل جنسيتی 

گاه . معموال به مردانی با اختالف سن باال. نه خانواده از زيربار يک نان خور اضافی به شوی داده می شودشدن شا

اين امر برای بازپرداخت قرضی کهنه صورت می گيرد و گاه برای دريافت اندک پولی برای بهبود زندگی بقيه 

ند و می خواهند به ميل خود زندگی کنند آن گاه که اين دخترکان به سن بلوغ می رسند و دل می سپار. خانواده

ترازوی فرشته عدالت با . هيوالی سنگسار آن ها را در چنگال خود می گيرد، جامعه آن ها را محکوم می کند
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سنگريزه و کلوخ پر می شود تا بند بند وجود اين خاطيان به نرم جامعه را نرم کند و آن ها برای اجرای عدالت به 

  ! و می شوند زندانيان عادیزندان سپرده می شوند

يا در حالتی ديگر همينان چند سال بعد در آغاز جوانی با چند بچه برای تامين مخارج خانواده و حتی مرد که يا پير 

  .است يا معتاد مجبور به خود فروشی می شوند و سر از زندان در می آورند و زندانی عادی ناميده می شوند

 ديگران سپرده می شوند که اغلب مورد آزار و تجاوز جنسی قرار می گيرند و ديگرانی به کلفتی در خانه های

: برايشان اين طور رقم می خورد که سرنوشت شان اين گونه است و به آن تن می دهند و سر از زندان در می آورند

  زندانی عادی

يگر جدا کنيم و با آن آنان را از آيا چنين اموری عادی است که ما آنان را با عنوان زندانيان عادی از زندانيان د

به کتاب های خاطرات . حداقل آموزش و آگاهی ای که در اثر اين نزديکی اجباری حاصل شان می شود محروم کنيم

من خود نيز . زندانيان سياسی ای که مجبور شده اند با اينان زندگی کنند رجوع کنيد و اين تاثير مثبت را ببينيد

  .می دانم آغازش سخت است. ارمتجربياتی در اين مورد د

آيا اين شرايط حاصل وجود يک مناسبات خاص نيست و با حفظ سيستم برای صدها و هزارها و ميليون ها فرد ديگر 

اگر جواب را مثبت بدانيم که من به عنوان يک فعال جنبش لغو کار مزدی اين گونه فکر می کنم، . بازتوليد نمی شود

قربانيان سياسی سيستم حاکم که در همه جوامع سرمايه داری از صدر تا ذيل، از . انداينان نيز زندانيان سياسی 

از رفقا و دوستانی که به عنوان زندانيان سياسی اکنون . پيشرفته تا عقب مانده ، با شدت و حدت متفاوت وجود دارد

شايد تنها امکان آگاه شدن محروم در زندان هستند انتظار می رود که اين قربانيان سياسی را از آشنا شدن با خود و

  .نکنند

  زندانی سياسی به چه کسانی اطالق می شود؟
امروزه در اطالق واژه سياسی به زندانيان از رژيم ستيزی فراطبقاتی حرکت می شود و معموال به کسانی که 

يد گنجی ها و بااين د. مخالف سياست روز دولتمردان يا مخالف رژيم سياسی به طور کلی هستند گفته می شود

اميرانتظام ها و آقا جری ها که از بطن سيستم هيرارشيک قدرت حاکم آمده اند و رفبق دزد و شريک قافله بوده اند 

برخالف بااليی ها، زندانيان سياسی نام می گيرند و برای آزادی شان کارزار به راه می افتد و گروه ها در اين راه 

ن ملی و گنجی ناجی دموکراسی می شود و از آن ها صاحب نظر، آلترناتيو کرباسچی قهرما. برهم سبقت می گيرند

 در دوران ديکتاتوری سلطنتی سرمايه نيزهمين شکل   .و الگو ساخته می شود قبائی که بر پيکر آن ها زار می زند

 وقفی در زمان رضا شاه مالکين بزرگ، سران قبايل و آيات عظام که امالک موروثی و. فراطبقاتی وجود داشت

شان مصادره شده و به امالک خالصه تبديل شده بودند و در اعتراض به آن مبارز شده بودند، عنوان زندانيان 

 يعنی   در زمان شاه سابق در کنار کارگران و فعالين کارگری امثال الجوردی ها، هادی غفاری ها. سياسی را داشتند

ولی قربانيان فقر و فشار سيستم جنايتکار و . ميده می شدندهمان تهرانی ها و آرش های بعدی، زندانيان سياسی نا

     .بزهکار ناميده می شدند

در مجموع می . يا سياسی بودن زندانی، با مخالف يا منتقد رژيم بودن و سرنگونی طلب بودن زندانی تداعی می شود

اعتراض به قربانی شدن توسط بينيم که در اين تقسيم بندی نقطه حرکت نه ضديت با سرمايه و سياست سرمايه، نه 
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اين . سرمايه و سلب حقوق انسان ها توسط سرمايه بلکه فقط و فقط ضديت با سياست های رژيم يا با کل رژيم است

 ،از ديد جنبش لغو کارمزدی طبقه کارگر. گونه ديدن مسايل با طبقاتی ديدن و ماترياليستی ديدن به کلی متفاوت است

ما از هيچ بخشی .  سرمايه دارند و نمايندگان سياسی فکری مدافعان رنگارنگ اين رژيمهمه اين ها خدم و حشم طبقه

از رژيم نمی خواهيم که بخش ديگر را اعدام کند و مانع درگيری های بين آن ها نيز نمی شويم و خود را در معرکه 

در دعوای شکنجه گران جانب ما مخالف اعدام و زندان و شکنجه هستيم اما . جنگ قدرت بين آن ها سهيم نمی کنيم

ما وارد ميدان جدال گرايشات مختلف بورژوازی نمی شويم زيرا می دانيم که آن ها در کليت . يکی را نمی گيريم

خود با استثمار، سرکوب، شکنجه و کشتار ما به عنوان طبقه کارگر دارای توافق نظر هستند اما در شيوه اجرا 

اما می دانيم که در اين کشمکش ها توده های . کشتن بايد آبشان داد و ديگری نهاختالف دارند يکی می گويد قبل از 

بسياری شرکت می کنند که نفعی در آن ندارند و راه گم کرده يا راه نايافته به آن وارد شده اند که به آن طبقه تعلق 

ل مناسبات کارمزدی، کل نظم ما عليه ک. ما از وضعيتی که دامنگير اين جمعيت شده است عميقًا متاسفيم. ندارند

ما با سرمايه داری به عنوان طبقه در جنگ هستيم و .  هستيم مدنی، سياسی اجتماعی و کل شالوده ی سرمايه داری

در اين جنگ هر نوع تعرض سرمايه عليه هر انسان زير فشار استثمار و بربريت سرمايه داری در هر گوشه ی 

ا ز جنبش کارگری نبايد نيروی خود را در زندان در اعتراض به آميزش بجهان تعرض عليه ماست و نيروهای مبار

ضمنی که اين هم يک ترفند رژيم برای فرستادن نيروها به دنبال نخود سياه دهند در زندانيان عادی ناميده شده، هدر

  .است

طبقاتی خود در گاهی آ مختلف طبقه با توجه به شناخت و در آن اقشار.  يک جنبش يک دست نيستجنبش کارگری

اين جنبش از کارگران صنعتی تا بخش خدمات، از . از عقب مانده ترين اقشار طبقه تا کارگران آگاه. هستندگير

  .جدا از جدال های روشنفکری در باره کارگراندارد يعنی کل طبقه رابردانشجويان را دربيکاران ونان ومعلمان تا ز

ينی ترين مساله طبقه يعنی مسايل اقتصادی است که به طور عام برای کل نقطه آغاز حرکت های جنبش کارگری، ع

اما هيچ حرکتی، خودبخودی . طبقه مطرح است ودر شرايط اختناق به صورت حرکات خودبخودی نمايان می شود

صرف نيست، زيرا تحت شرايط اجتماعی اقتصادی ويژره رخ می دهد و چون زائيده شرايط است در همان حد باقی 

کارگر در طی اين حرکت جمعی به درک آن . ی ماند بلکه رشد می کند و از خودبخودی بودن فراتر می رودنم

با کمک عناصر آگاه تر طبقه که در جريان . شرايط و شناخت از جامعه نايل می شود البته نه به صورت خودبخودی

 آگاهی واقعی طبقاتی سياسی   می تواند بهفعالين آگاه از درون طبقه سربلند می کنند، طبقه کارگر عمل به عنوان

. در طی اين پروسه خواسته های اوليه جنبش خودبخودی به خواسته هايی با کيفيت باالتر تبديل می شود. دست يابد

خواست تغيير مديريت بايد در پروسه خود به سمت کنترل کارگری و خود مديريتی، حق ايجاد تشکل به سمت تشکل 

داری،اعتراض به قوانين ضد کارگری و کار موقت به سمت خود تصميم گيری و رسيدن به سراسری ضد سرمايه 

و در کليت به لغو کار مزدی و ايجاد جامعه  درک محو شيوه توليد سرمايه داری و امحاء پارلمانتاريسم و غيره 

رژوايی برای ايجاد مانع  اما گرايشات راست و ارتجاعی طبقه حاکم و اپوزيسيون بو .نوين سوسياليستی هدايت شود

در اين امر و جلوگيری کردن از راديکال شدن جنبش وارد عمل می شوند و دستيابی به آگاهی واقعی طبقاتی را 

از زمره اين طيف می توانيم از خانه کارگر و شوراهای اسالمی که مدتی است که به صالح . دچار مشکل می کنند
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ه کارگر را مطرح می کنند، تا ملی مذهبی ها و اصالح طلبان که به قروز چپ نمايی کرده مطالبات اقتصادی طب

دلجويی از دانشجويان، زنان و کارگران می پردازند و حتی از گرايشی در درون به اصطالح حوزه علميه قم که 

مثال خواهان بازنگری در قوانين تبعيض آميز عليه زنان است و اجتهاد و ضرورت زمان را مطرح می سازد و 

ناح چپ بورژوازی يعنی حزب توده و اکثريت و ساير نيروهای اين طيف می توان نام برد که در اين زمينه فعال ج

متاسفانه رقابت های گرايشات سياسی چپ رفرميست و سنتی برای سوار شدن بر موج جنبش و برای . شده اند

  .بدست گرفتن يا شريک شدن در رهبری به اين مشکل افزوده می شود

نصر رهبری درون طبقاتی بتواند در اين کشمکش فرصت عمل پيدا کند يعنی راست افشا و رقابت چپ خنثی اگر ع

شود در اين مجموعه است که مساله آزادی های سياسی مطرح می شود و طبقه کارگر به شناخت دموکراسی 

ز مجادالت بين طبقات و به اين درک می رسد که دموکراسی چيزی ج. بورژوايی بدون هايل و پرده نايل می شود

می فهمد که مشکل اپوزيسيون يورژوايی، . گرايشات اجتماعی برای نوع حکومت کردن و حکومت شدن نيست

داری است سياست ها، برنامه ها و ورويکردهای روز دولت بورژوايی و نوع پاسخ به اداره امور جامعه سرمايه 

يعنی اين که چگونه نظم توليدی، سياسی، حقوقی و مدنی اين نظام را به اجرا در آورد که امور سرمايه به خوبی 

طبقه . اين دلمشغولی های بورژوازی ربطی به مشکالت طبقه کارگر ندارد. پيش برود و خللی در آن وارد نشود

برای بيرون آوردن بخشی از ارزش . برخوردار باشدکارگر خواهان آن است که از يک زندگی شايسته انسانی 

اضافی ای که خود توليد کرده است از کاسه سرمايه داران حرکت می کند ولی در آن در جا نمی زند و آن را ابدی 

نمی کند و به کار روتين برای روسای اتحاديه ها تبديل نمی نمايد بلکه مبارزه اساسی را تا لغو کارمزدی و استثمار 

     .مشکل طبقه کارگر کل سيستم استثماری است. مه می دهدادا

طبقه کارگر در اين کارزار و در ميدان مبارزه می فهمد يا بايد به اين درک برسد که بين اين دوطبقه يعنی استثمار 

به آلت اگر به هماوايی برسد يعنی اين که طبقه کارگر . کننده و استثمار شونده هماهنگی و هماوايی ای وجود ندارد

يعنی اين که مبارزه طبقاتی تعطيل شده است و سنگر . دست اپوزيسيون بورژوايی راست و چپ تبديل شده است

  .مبارزه ضد سرمايه داری به نفع طبقه سرمايه دار در هم کوبيده شده و برچيده شده است

ر نفس سيستم سرمايه داری  در اشکال مختلف خود از ديکتاتوری فاشيستی، نظامی، پوشيده و عريان دديکتاتوری

ديکتاتوری . در جوامع پيشرفته نهادهای جامعه مدنی از شدت آن می کاهند و به آن استتار می دهند. وجود دارد

در . پنهان رسانه ها جامعه را جهت می دهد اما طوری عمل می کند که گويی عالی ترين شکل آزادی وجود دارد

نوع اين . سرکوب و فشار و زندان و شکنجه و اعدام حاکم می شودجامعه ای مثل ايران ديکتاتوری عريان 

 و مکان پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی آن کشور در کل سرمايه بين المللی و نظام سياسی   ديکتاتوری به موقعيت

بورژازی کشورهايی چون ايران که توان رقابت با . و مدنی متناظر با اين موقعيت و تفاوت ها بستگی دارد

بورژوازی جهانی را ندارد برای باال بردن سهم خود در سرمايه بين المللی شدت استثمار، فشار و بی حقوقی را باال 

  .می برد و به دليل مقاومت جامعه در مقابل فشارها، زندان ها را رونق می دهد

 که ديکتاتوری مذهبی يا بنابراين جهت دادن و خالصه کردن مبازه توده ها به مبارزه ضد ديکتاتوری با اين توجيه

 که بيش از نيم قرن است بر جامعه ايران سنگينی می کند و  ايدئولوژيک يا حتی نظامی در جامعه حاکم است؛ ديدی
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تبديل شعارهای ضد سرمايه داری طبقه کارگر که در درون خود باالترين نوع مبارزه با ديکتاتوری را داراست به 

، حقوق دموکراتيک و دموکراسی توده ای توهم پراکنی محض برای فريب  " بدون قيد و شرط" شعارهای آزادی 

  .توده های کارگر است

تا زمانی که سرمايه داری سيستم حاکم و طبقه سرمايه دار، طبقه مسلط است آزادی يعنی آزادی استثمار توسط اين 

برايش زندان و شکنجه و اعدام به . دطبقه که آزادی طبقه کارگر را برای لغو استثمار مانع می شود، ممنوع می کن

دور نمی رويم نگاه کنيد به صالحی، کارگری که خواهان امحای سيستم مزدوری و لغو استثمار . همراه می آورد

است نه تنها مانع تماسش با ساير کارگران می شوند هم چنان که طبق قانون برای محسن حکيمی نيز کرده اند و 

نيک را ممنوع کرده اند، بلکه به زندانش انداخته اند و با ممانعت از مراقبت ها و حتی استفاده از پست الکترو

يا اين . مداوای پزشکی حتی ممانعت از دسترسی به آب که برايش حکم دارو را دارد به سمت مرگ هولش می دهند

رخوردی را که با اسانلو يا ب. دو کارگر بخش رسانه ها را که به جرم اخالل در امنيت ملی به مرگ محکوم کرده اند

که خواهان فعاليت در محدوده قانون اساسی رژيم است و حرفی از امحای سرمايه داری نيز نمی زند، در پيش 

و صدها کارگر و دانشجو و معلم و فعال زنان ديگر که در زندانند يا به احکام تعليقی محکوم شده اند و . گرفته اند

  .  وميليون ها کارگر و جوان، زن و مرد که در معرض اين خطر قرار دارنددهها تن که به دار کشيده شده اند

 يعنی در ٢٠٠٧نگاه کنيد به اعتصاب کارگران راه آهن سراسری آلمان در آگوست . حال کمی نزديک تر می آئيم

کاال را ٪ حمل ونقل ٨٠ اين اعتصاب سوا از مساله مسافرين –وقتی پای منافع سرمايه در ميان باشد . ماه جاری

دادگاه کار در نورنبرگ اعتصاب را به طور کلی . معيوب می کند ـ خر دمکراسی لنگ می شود و به گل می نشيند

يا در بهشت عاشقان دمکراسی يعنی اياالت متحده، دادگاه موميا ابوجمال را که . در اين محدوده ممنوع اعالم می کند

 ٢۵مبارزه می کرد و می کند به اتهام قتلی ثابت نشده به مدت  ٢١ و ٢٠برای لغو تبعيض نژادی در آمريکای قرن 

در همين آلمان کارگر ساده ای را که به صورت سياه و با . سال در زندان نگه می دارد و در انتظار اعدام می نشاند

 حقوقی اندک کار کرده است در اصرع وقت به زندان و بازپرداخت سه برابر مزد دريافتی محکوم می کند اما

صندوق سياه کنسرن زيمنس که اکنون به بيش از يک ميليارد يورو رسيده است سال هاست ازين دادگاه به آن دادگاه 

کشانده می شود و در پايان بخش کوچکی بايد بازگردانده شود در حالی که اين پول که در دست خاطيان که سرمايه 

د يا يکی از بخش های اقتصادی شده و چندين برابر گرديده دار يا از ابواب جمعی آن هستند بيگمان وارد پروسه تولي

  !همين گونه است مساله فساد مالی در نمايندگان مجلس و بانگ جهانی و غيره؛ چاقو دسته خود را نمی برد. است

اين آزادی بدون قيد شرط که از آن سخن می رود و سند افتخار مطرح کنندگان آن است از نوع همان آزادی بدون 

و شرط برای طبقه کارگر در فروش نيروی کارش است که می گويد کارگر آزاد است کااليش را به هر کس که قيد 

می خواهد بفروشد از نوع همان آزادی اعتصاب و اعتراض است که وقتی کمترين خطری باشد به شدت سرکوب 

سرمايه مدافع اين . دمان نرفته استتظاهرات ضد نشست سران چند سال قبل در ايتاليا يا. می شود و قربانی می طلبد

برای دموکراسی جنگ راه می اندازند، کشورها را اشغال می . نوع دموکراسی است، نئوليبراليسم حامی آن است

در اين دموکراسی چنان برابری ای وجود دارد که من و شما و راکفلر و بوش و صالحی و هيوا و عاطفه . کنند

  !دروغ نيست! ا نخنديد راستکی استلطف. دارای يک رای برابر هستيم
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در همين راستا صلح طلبی، بشردوستی، توجه به محيط زيست و حيوانات، دفاع از حقوق زنان و کودکان و غيره را 

. طوری مطرح می کنند که گويا فقط بورژوازی به کشف آن نايل آمده است و طبقه کارگر را با آن آشنايی نيست

  . مبارزه طبقاتی تنها شعار دهن پرکن استهريک از اين موارد، خارج از

چه کسانی جنگ راه می اندازند و برای چی؟ چه کسانی زنان را به کارگران بی حقوق و مزايای بازتوليد نيروی 

چه کسانی آفريننده ی پديده گرمای کلخانه ای و تخريب . چه کسانی سبب کار کودکان می شوند. کار تبديل می کنند

اين کسان نمايندگان چه . ه کسانی پاسدار تبعيضات برمبنای جنسيت خواه آشکار و پنهان هستندمحيط زيست اند؟ چ

سيستمی هستند؟ آيا با حفظ اين سيستم ، بدون چالش با سرمايه، بدون الغای کار مزدی می شود اين نابسامانی ها از 

  بين برود؟

راتيک مذکور قرار گيرد در بهترين نمای چپ اگر مبارزه توده های کارگر در حصار خواسته های بورژوا دموک

ای که مطرح می شود فراتر نمی رود و طبقه کارگر را به زائده يک " سرنگونی طلبی راديکال و انقالبی" خود از 

/  شمسی٣٠به طور مثال جنبش اجتماعی دهه . گروه يا حزب تبديل می کند که بارها در تاريخ محک خورده است

 در اروپا و آمريکا و خيزش دوباره امروزی آن با اعتراضات کارگران بندر ٧٠ و ۶٠و دهه  ميالدی در ايران ۵٠

 در سياتل که به جای ادامه مبارزه طبقاتی برای لغو کار مزدی به صورت جنبش ضد جنگ در آمده و  و ديگران

داری طبقه کارگر با تالش  ساله اخير همواره مبارزات ضد سرمايه ۵٠در . پرچم فراطبقاتی اتک را باال برده است

مبارزه دانشجوی معترض به ستم و استثمار . پيگير اپوزيسيون بورژوايی و چپ رفرميست فرونشانده شده است

سرمايه داری، مبارزه زنان تحت ستم دوگانه و تبعيض رسمی و غير رسمی و غيره بايد بيش از همه در جهت محو 

خوشبختانه اين راه دارد . يابد نه اين که طعمه ی چپ و راست شودسرمايه داری به يک کارزار طبقاتی پيوند ب

  .هموار می شود و عاشقان خرده بورژوازی را که کماکان خواب جمهوری دموکراتيک را می بينند مايوس می کند

 در تاريخ مبارزات زنان، هيچ گاه در همه ی امور زندگی اجتماعی از باالترين سطح تصمييم گيری تا به پايين،

برابری عينی واقعی و به همان اندازه هم برابر در دفاع از . زنان آزاد تر از زمان چند ماهه کمون پاريس نبوده اند

البته در دموکراسی بورژوايی در اين مورد آخر برای زنان برابری ناب . کمون و سپس در برابر ستون های اعدام

يا قوانينی که در سه ساله اول بعد انقالب اکتبر به . ان است گواه بارز آن در اير۶٠ و ۵٠وجود دارد، کشتار دهه 

 ٨٠ گيری بود بعد از تصويب رسيد که دليلش هم حضور زنان در صحنه ی اجتماع و صحنه کار و توليد و تصميم

  .هيچ کشور به اصطالح دموکراتيک بورژوايی و حتی در دولت های مستحيل شده رفاه نيز تکرار نشدسال هنوز در

يست های چپ اين ها را نمی بينند اما حضور گلداماير، مارگرت تاچر، انگال مرکل و کوندليس رايس را می رفرم

بينند و به عنوان الگوی برابری ايده آل بر پرچم خود نقش می زنند و شايد حضور دائمی پاريس هيلتون و مسه گرل 

  .ی بدون قيد شرط می دانندها و زنان سنت پائولی و پشت ويترينی را هم از مواهب آزادی ها

  .چنان از دموکراسی حرف می زنند که گويی از آسمان به زمين نازل شده است و برايشان تقدس دارد

يک قرارداد مدنی معين . برای طبقه کارگر دموکراسی بورژوايی تنها يک نوع نظم سياسی اجتماعی سرمايه است

گی های مناسب با خود، يعنی حق رای همگانی، آزادی بيان، در محدوده سيستم سرمايه داری است که دارای ويژه 

که مجموعه اش برای . مطبوعات، اجتماعات، تشکل و مهم ترين بخش آن آزادی مالکيت خصوصی و غيره است
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براساس آن کارگران آزادند به بورژواها . طبقه کارگر يعنی پذيرش قانونيت سرمايه داری و تسليم به بردگی مزدی

ن فکری و سياسی سرمايه رای دهند و حق دهند که جامعه را بر محور خريد و فروش نيروی کار، و نمايندگا

استثمارکارگران و توليد ارزش اضافی و غيره اداره کنند و در بهترين حالت، خود هم بتوانند مثال برای افزايش 

يم انتخاب کنند تا نقش واسطه و حقوق اعتصاب کنند، اتحاديه های خود را تشکيل دهند و عده ای را به عنوان ق

ميانجی را بازی کنند و نظر سرمايه داران را برای صرف نظر از بخش کوچکی از ارزش اضافی توليدی به 

عنوان سوپاپ اطمينان از جلوگيری از انفجار آتی جلب کنند و به توافق برسند واين هماوايی را سند پيروزی مبارزه 

آزادی . دخالت نکنند اما طبقه کارگر را عامل پيروزی اين يا آن حزب سياسی کنندجا بزنند، بپذيرند که درسياست 

آزادی . عقيده آن با خود مک کارتيسم، کنترل تلفن و مراسالت و حتی مراودات الکترونيکی را به همراه دارد

عات و تظاهرات آزادی اجتما. مطبوعات آن مونوپل رسانه ها، کنترل اخبار و جهت دهی افکار را تضمين می کند

آن تا حدی مجاز است که در محدوده پند و نصيحت و انتقاد و تهديد رای ندادن باشد و در آن حرفی از مبارزه برای 

حتی عالی ترين شکل آن که تاکنون در جوامع بورژوايی در شکل دولت . خرو اال آ. ايه داری در ميان نيايدلغو سرم

يروهای طبقاتی بود هم با آن چه که طبقه کارگر در پيش دارد يعنی جامعه های رفاه نمايان شد که حاصل توازن ن

  . ساالری شورائی سوسياليستی هيچ گونه همخوانی ندارد

طبقه کارگر از آن مواقعی که وارد عمل شد به طور نمونه کمون پاريس در کارنامه خود چيزی ندارد که از آن شرم 

طبقه کارگر می خواهد شيوه ی کمون را پيشه کند .  بورژوايی مخفی کندداشته باشد و خود را پشت پرچم دموکراسی

  اما در مرحله ای پيشرفته تر و تکامل يافته تر که بتواند در مقابل سرمايه داری پيشرفته امروزی قرار گيرد

 تنور زمانی که. مبارزه طبقه کارگر برای سوسياليسم، بورژوازی برای فرار از مرگ به تب رضايت می دهددر

ن مبارزه طبقاتی گرم باشد و طبقه کارگر به رفرميسم گردن ننهد، بورژوازی به اصالحات دموکراتيک بورژوايی ت

  .را ثابت کرده استتاريخ اين. شوداصالحات پيش قدم ميراديکال شدن جنبش خود دردهد يا حتی برای جلوگيری ازمي

از يکطرف فشار اقتصادی و سياسی که دامنگير . ران حاکم استدر پايان با توجه دادن شما به شرايطی که در اي

بی حقوقی ها و تهديدهای مداوم، دستگيری ها و زندان و شکنجه و اعدام . طبقه کارگر واکثريت آحاد جامعه است

يژه های مخفی و علنی که نشان دهنده اين است که اين ابزار ديگر تاثير مورد نظر رژيم را ندارد و طبقه کارگربه و

مسير آگاهی طبقاتی را سريع طی می کند و در جهتی می رود که خود را سازمان دهی کند، نظم خود را سامان 

اين مساله که در دل نگرانی های رژيم .  و برای وظيفه طبقاتی اش در مقابل سرمايه داری خود را آماده سازد دهد،

اپوزيسيون بورژوايی و هم چپ   های راست و چپ و اعمال هيستريکش خود را نشان می دهد از طرف ديگر جناح

سنتی و چپ فرقه گرا را نيز برانگيخته است به نحوی که هريک به نحوی و به شيوه خود با تمام قوا آگاهانه و 

.  ازرويکرد ضد سرمايه داری طبقاتی می کوشند بعضا ناآگاهانه در منحرف کردن و مثله کردن جنبش کارگری

ه کردن سنديکاليسم در مقابل کوشش برای ايجاد تشکل سراسری ضد سرمايه داری و جدا سعی می کنند با عمد

طبقه کارگر و همه فعالين . کردن سنديکا از سنديکاليسم، بار ديگر اگر بتوانند جنبش کارگری را به عقب برگردانند

اين تفکرات درون جنبش جنبش ضد سرمايه داری و لغو کار مزدی همگام با مبارزات ضد سرمايه داری بايد با 

طبقه کارگر بايد به مشکالتی . طبقه کارگر مبارزه کنند و اولويت را در همه حال به جنبش ضد سرمايه داری بدهند
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مثل تبعيضاتی که از نظر جنسيتی در طبقه کارگر وجود دارد و سبب . که از درون با آن ها مواجه است نيز بپردازد

تبعيضات قومی که با فارس و ترک و کرد و بلوچ کردن کارگران، . شودشکاف بين کارگران زن و مرد می 

مساله . اين امر را گذشته از سرمايه داران ناسيوناليست ها هم دامن می زنند.  پيوند سراسری آن ها لطمه می زند  به

لد، صنعتی و ديگر تبعيضات مهارتی بين کارگران است که با جدا کردن کارگران به ساده و ماهر، مولد و غيرمو

 مسلما در راه مبارزه با سرمايه داری باز هم کسان ديگری دستگير، زندانی،  .خدمات استثمار را قانونيت می دهند

اما اين فشارها نخواهد توانست راه مبارزه به جلو را سد کند، چنان که . شکنجه و يا حتی اعدام خواهند شد

ف و بويژه در تمام دوران حاکميت جمهوری اسالمی در ايران نيز  به اين طر۵٠کشتارهای جاری در ايران از دهه 

با درود به عزم همه ی آحاد طبقه کارگر که در اين مبارزه شرکت می کنند به . نتوانست از عهده اين کار برآيد

   .سخنانم پايان می دهم
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