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هاحب مصکي هيحاشدر - شودی که باز میگره  

قيبهمن شف   خرداد هشتاد وهفتم تشه بيست  
                                                                                                    

مصاحبه محمود صالحی با نشريه شهرگان سيمای متفاوتی از فعاليت برای سازمانيابی طبقه کارگر را به نمايش 

طوطی که در مصاحبه خ. سيمايی که در ماههای اخير به آرامی اما با اطمينان در حال روشن شدن است. گذارد  می

ای از مباحثات فعالين جنبش کارگری قابل   اند، پيش از اين نيز در مجموعه  صالحی به وضوح و با شفافيت ترسيم شده

ای طبقه، اهداف آن و ابزارهايش و روشهای رسيدن به  اين نگرشی متفاوت نسبت به امر تشکل يابی توده. مشاهده بودند

 متفاوت نسبت به ديدگاههايی که در چهار سال گذشته در ميان فعالين سوسياليست .ای کارگران است تشکلهای توده

  تکوين درکی عميق از ملزومات گام برداشتن به،اين تفاوت. مرتبط با جنبش کارگری طرح و بخشا نيز مسلط بوده است

. روندی است اميد بخشاين. دهد ای کارگران در شرايط اختناق زده ايران را نشان می  سمت ايجاد تشکلهای توده    

ای کارگران  تشکل توده. دهد مینخست اين که زبان و ادبيات حماسی و شعارگونه جای خود را به زبان وادبياتی زمينی 

داری تبيين  دار و نظام سرمايه ای اهريمنی از سرمايه و سرمايه اين زبان تکوين يافته و بالغ ديگر با تصوير چهرهدر

  در بيان واقعيتی يکساناين تفاوتی چشمگير. گردد  طبقه کارگر بيان می خودر از درد و رنجشود، با زندگی پ  نمی

همه مواهب پيشرفت را در دهد که   روشن است که فقر و فالکت کارگر روی ديگر سکه نظامی را تشکيل می. است

ن نظام همه امکانات جامعه را در همين اقليت ناچيز است که به مثابه مدافع همي. انحصار اقليتی قليل قرار داده است

اما به مثابه نيرويی . کند  اين اقليت البته اهريمنی نيز عمل می. گيرد خدمت تثبيت و ابدی کردن اين وضعيت به کار می

توده وسيعی از انسانها و در اين ميان بخشی از فرزندان خود . انگيزد  حاکم، اين اقليت تنها خشم کارگران را بر نمی

داربر جامعه به مثابه شر   سلطه سرمايه و سرمايه. پيوندند ه نيز به صف اعتراض به اين نظام غير انسانی میطبقه حاکم

شود و در مقابل دفاع طبقه حاکم از اين وضعيت، اعتراض به آن نيز به محرک همه آنانی تبديل   مطلق نمودار می

يابد و از  ای می  روزی معنايی اسطوره ه سمبل سيهطبقه مسلط به مثاب. شود که تغيير وضع موجود را خواستارند  می

ای نيست که روز به روز و گام به گام در حال حکومت کردن و اداره جامعه  اين ديگر طبقه. شود معنای واقعی تهی می

 بورژوازی به  بمثابه تجسم شر،.آورد ای است که بمثابه شر مطلق يکسره شر را با خود به ارمغان می طبقه. است

خصم با تبعيد . ای است انتزاعی  ای مشخص نيست، طبقه  اين ديگر طبقه.گردد ای در عالم ايدئولوژی بدل می همقول

مبارزه . گردد ای مجازی بدل می  ، مبارزه با آن نيز نيز بيش از پيش به مبارزهبه قلمرو ايدئولوژیواقعی طبقاتی 

  سرمايه وداری بيان همين تبعيد ی ضدسرمايهی و حماسا زبان اسطوره. گردد  ايدئولوژيک جايگزين مبارزه واقعی می

داری و  از سرمايهجامعه است که آن معترضينی در اين زبان .  استمقوالت انتزاعیدار به قلمرو   سرمايهطبقه واقعی

برای اين معترضين ايجاد بهبود در زندگی . گذرد سرمايه در کليت آن رنجورند و نه از آنچه که بر خود آنان می

همين . شود  خشم آنان از ستمی است که بر ديگران اعمال می. مروزشان هدفی نيست، چرا که آنان نيازی بدان ندارندا

 به نفی هر گونه مبارزه برای بهبود وضع امروز بر ميخيزد و ادبيات ،خشم است که در قالب اعتراض راديکال به نظام
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شود که جنبشی    جايگزين کمونيسم واقعی میهپروتیمونيسم ک. دهد خود را به درون اعتراض کارگری نيز سرايت می

به همان اندازه غير واقعی است که طبقه انتزاعی هپروتی راديکاليسم اين کمونيسم . است زنده و در حال شدن

 آن. راديکاليسم کمونيسم در حال تکوين نيز به همان اندازه واقعی است که زندگی طبقه کارگر واقعی است. دار سرمايه

همين تفاوت است که به دو زبان متفاوت، .  آسمان دارد و اين راديکاليسم واقعی پا بر زمين سختپا درراديکاليسم کاذب 

داری زبان پر طنين توخالی است، زبان اين  زبان آن راديکاليسم کاذب ضد سرمايه. انجامد  به دو ادبيات متفاوت، می

ا تکوين امروز ب سوسياليسم در حال  تفاوت برجسته  اين نخستين .  استزندگی راديکاليسم واقعی زبان ساده پر صالبت   

. استندر روايتهای اول و دوم و سوم و چندم آگذشته  داری های پر طمطراق چند سال ضدسرمايه  

انديشد، به   کند و به رؤياهای دورتر می از زندگی واقعی آغاز میسوسياليسم در حال تکوين امروز   اگردوم اين که

داند و تغيير زندگی امروز نيز در گام اول  مستلزم شناخت   نسبت نيز تغيير زندگی امروز را امر فوری خود میهمان 

اين تفاوت . شوند برای کمونيسم واقعی، دورترين راهها نيز با گام اول آغاز می. نيروهای امروز و موانع امروز است

ضی طبقات حاکم در عين حال به معنای به رسميت شناختن اين کمونيسم واقعی امروز با کمونيسم آرمانی فرزندان نارا

واقعيت است که هر گام طبقه کارگر برای غلبه بر تفرقه امروز و ايجاد اتحاد بين وسيع ترين توده کارگران، در عين 

ن اين گام اگر برای برداشت. حال گامی است در تدارک فردای بهتر، گامی است در راه آماده شدن برای نبردهای بزرگتر

اند، بايد که در دل همين موانع سهمگين اين گام را برداشت و اگر اين  هم امروز موانعی سهمگين پيش پا قرار گرفته

کنند، آنگاه کمونيسم واقعی امروز گامهايی کوچکتر را در دستور کار خود   ی بزرگ را ناممکن میهاموانع برداشتن گام

نه تنها استقالل آن، بلکه حتی موجوديت آن به عنوان يک طبقه متمايز از که  برای طبقه کارگر ايران .دهد  قرار می

. امروز است راديکال سياست طبقاتی ،شود، نفس مبارزه برای اين استقالل داری هار اسالمی انکار می جانب سرمايه

 ،برای اين کمونيسم. کمونيسم واقعی و در حال تکوين اين حقيقت مبارزه طبقاتی را شناخته و به رسميت شناخته است

و انقياد طبقه کارگر بلکه گامهای توده کارگران برای  نه ابزارهای رفرميسم ، امروز در ايرانسنديکا و تشکل مستقل

زند،   اين کمونيسم سنديکا و تشکل مستقل را پيشاپيش به سياستی معين گره نمی. ای برای خود هستند  تبديل شدن به طبقه

داند و تأمين  ايجاد اين تشکلها را امر خود می. داند   نمی  سنديکا و تشکل مستقل سياست سوسياليستی را پيش شرط ايجاد  

.اندد  سياست سوسياليستی حاکم بر آن را نتيجه فعاليت و تالش صادقانه سوسياليستها می    

آموزش قوانين آن نيز به همان . داری کافی نيست  برای اين کمونيسم ديگر تنها آگاهی به ماهيت سرمايهاين که  سوم

داری اساس مبارزه بر عليه آن را تعيين  اين کمونيسم بر آن واقف است که اگر ماهيت نظام سرمايه. اندازه مهم است

  کارگر متشکلزنند و تا زمانی که قدرت طبقه  حرکت امروز را رقم میاند که اشکال  کند، قوانين جاری در جامعه  می

در دل همين باتالق . بی اعتنايی به اين قوانين مرگبار خواهد بودبه مرز در هم شکستن اين قوانين انکشاف نيافته است، 

اين را .وانب آن را شناختپربار آينده را بايد ساخت و برای فرو نرفتن در اين باتالق بايد همه ج موجود است که زمين   

.کارگران واحد رسم کردند و کمونيسم واقعی امروز از آن خود کرده است    

نای تمکين در  برای کمونيسم در حال تکوين امروز به مع، اين که وقوف بر محدوديتهای حاکم بر مبارزه طبقاتیچهارم

گذارد، خيز برداشتن    کمونيسم آرمانی را به نمايش میوقوف بر اين محدوديتها تمايز اين کمونيسم بااگر. مقابل آن نيست

 آرمان نهايی گذارد که  آن را با تمام آن تالشهايی به نمايش میتفاوتبرای در هم شکستن مرزهای محدوديتهای امروز، 
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 برای فرزندان معترض طبقات ممتاز،هپروتی تمايز با کمونيسم . دهند کارگران تقليل می بهبود وضع امروز خود را به

تالش در. ای  ما، تفاوتی است درون طبقهکمونيسم واقعی تمايزی است طبقاتی، تفاوت با کوشندگان صديق سنديکاليست ا  

و تشکلهای مستقل  کوشندگان صديق سنديکاهاهمه کناردرطبقاتی، کمونيسم واقعی امروزی وبرای کسب استقالل تشکيالت

.  گدنج رد و دوش به دوش آنان میقرار دا  

قهرمانی برای اين کمونيسم . طبقه متشکل قهرمان اين کمونيسم است.  اين که کمونيسم واقعی به قهرمان نيازی نداردپنجم

ای که اين  مگر نه اين که تک تک آحاد طبقه. يابد نه در استقبال از مرگ، بلکه در مبارزه برای زندگی معنا می

اند؟ پس فرزندان اين طبقه را   به روز در حال نبرد برای تداوم زندگیخيزد روز کمونيسم بدان تعلق دارد و از آن برمی

 مقاومت جوهر زندگی اين طبقه، شکل . مرگ زير شکنجه نيست تا شهامت خود را به اثبات برسانند استقبال ازنيازی به

 قهرمانی در طبيعی حيات آن است و مقاومت در مبارزه نيز تداوم همين مقاومت است و نه طلب سعادت و افتخار

جنگ برای زندگی انسانی اساس .  مهارت آنان و قهرمانی آنان در گريز از اين نوع قهرمانی استبرعکس. شهادت

در مبارزه برای . جهانی است بر خالف همه انواع شهادت طلبی ها، اين کمونيسم کامال اين. کمونيسم طبقه کارگر است

اعتصاب غذا، فدا کردن خود، چشم بستن بر زيبايی های جهان، . کند  میتغيير همين جهان موجود است که خود را تبيين

اين را همه آنانی بدانند که . برای اين کمونيسم ابزار مبارزه نيست، حداکثر واکنشی طبيعی در شرايطی غير عادی است

. رانند  شهادت میتبيين آرمانگرايی هپروتی خويش به شهيدان نياز دارند و فرزندان طبقه کارگر را به سمتبرای 

خصم طبقاتی به اندازه کافی از ميان اين . کمونيسم در حال تکوين امروز را به اين شهادتهای داوطلبانه نيازی نيست

. قهرمانی فرزندان مبارز اين طبقه در مبارزه برای حفظ زندگی است. طبقه قربانی گرفته است و باز هم خواهد گرفت

  قصد پا به ميدان  به اين  اين طبقه فرزندان مبارز تمام شود، اما هيچ يک از فرزندانجان اين   بهای  اين ممکن است به

.گذارد که جان شيرين خود را بر طبق اخالص در اختيار کسانی قرار دهد که با رغبت کامل آن را خواهند گرفت  نمی    

کارگر مبارز ديگر، از نسل محمود صالحی، همچون اسانلو و مددی و ميرزايی و نيکفر و نجاتی و دهها و صدها 

اين را از همان . اند فرزندان شريف طبقه کارگر ايران است که در سالهای اخير در صحنه سياست ايران ظهور کرده

روشن بينی و درايت طبقاتی از همان آغاز فعاليت صالحی نيز به چشم . دانستند آغاز فعاليت سياسی وی همه می

 آنچه اما .ن بود که آرزوی فرا رفتن از وضع موجود نزد صالحی بسيار شفاف بود اين نيز برای همگان روش.ميخورد

داری  اليسم پرطمطراق ضدسرمايهکند، پيرايش اين درايت طبقاتی از همه اضافاتی است که سوسي میرا متمايزامروز او

ای   الحی، بازتاب صالبت طبقه ص امروزصالبت گفتار ساده. سالهای گذشته برای طبقه کارگر ايران به ارمغان آورددر

مشخصات تنها در صالحی اين . است که بدان تعلق دارد و قدرت گفتار او انعکاس قدرت آرمانی که بدان باور دارد

اين نسل اژدهای طبقه کارگر . توان ديد بسياری از ديگر فعالين سوسياليست جنبش نيز همين مشخصات را میدر. نيستند

رفرم و انقالب مصاف   هم شکستن دايره عقيمو در  طبقه کارگر دن گره کور تشکل يابیباز کر. يابد است که تکوين می  

.باز شدن است ل گره کور سرانجام در حاني که ارسدي به نظر منيو چن.  نسل استني  امروز انيهم    

   
 بهمن شفيق

٢٠٠٨ ژوئن ١٧ - ٨٧  خرداد٢٨  
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