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»تاریــخ همــۀ جوامــع تــا ایــن زمــان تاریــخ مبــارزۀ طبقاتــی بوده اســت. آزاده و بــرده، پاتریســین و پلبیــن، مــاک 
ــوده  ــم ب ــا هــم در تضــاد دائ ــک ســخن ســتم گر و ســتم کش ب ــه ی ــه زاد(، اســتاد کارگاه و شــاگرد و ب و ســرف )رعیــت خان
ــه نوســازی انقابــی  ــا ب ــه پیــکاری گاه نهــان و گاه عیــان برخاســته  اند و ایــن پیــکار همیشــه ی و هــم واره علیــه یک دیگــر ب

ــودی هــر دو طبقــۀ پیکارگــر انجامیده اســت. ... ــه ناب ــا ب ســراپای جامعــه و ی
جامعــۀ بورژوایــی امروزیــن کــه از بطــن جامعــۀ سرنگون شــده فئودالــی بیــرون آمــده، تضادهــای طبقاتــی را برنینداختــه، بلکــه 

فقــط طبقــات تــازه، شــرایط تــازۀ ســتم گری و اشــکال تــازۀ مبــارزه را جایگزیــن قدیمی هــا ساخته اســت.
ــه  ــت: جامع ــاده کرده اس ــی را س ــای طبقات ــه تضاده ــت ک ــزش آن اس ــه تمای ــی، وج ــی دوران بورژوای ــا یعن ــی دوران م ول
بیش ازپیــش بــه دو اردوگاه بــزرگ متخاصــم، بــه دو طبقــۀ بــزرگ رویــاروی یک دیگــر یعنــی بــورژوازی و پرولتاریــا تقســیم 

می شود«.                                                             )کارل مارکــس و فردریــش انگلــس، مانیفســت حــزب کمونیســت(

پردۀ اول
آواز فاجعه در مسکو

ــاد  ــپار اتح ــر جان س ــب پیک ــی ۱۹۸۸ در قل ۳۱ م  
جماهیــر شــوراها، »زبــان« رئیس دولــت ســرکردۀ جهان 
ــا روغــن هالیــوود »چــرب« و در  ســرمایه -کــه پیش تــر ب
نوکــری اربابــان جنرال الکتریــک بــرای تحمیــق کارگــران 
ایــن شــرکت »نــرم« شــده بــود- جمــات مزورانــۀ 
ــن  ــرد. ای ــزه می ک ــان م ــه در ده ــوع آوری را ظفرمندان ته

ــْت  ــی به غای ــت از واقعیت ــه، حکای ــدر مزّوران جمــاْت هرق
ــت.  ــزرگ داش ــهم گین و ب ــدازه، س ــان ان ــه هم ــخ و ب تل
رخ دادی از »زنجیــرۀ رخ دادهــا« و آخریــن مقطــع از 
ــه  ــر مخروب ــه ب »فاجعــه ای واحــد« کــه »بی وقفــه مخروب

تلنبــار می کنــد«.
درهم آمیختــن بــرق چشــمان ریــگان بــه هنگامۀ   
اداکــردن این جمــات بــا بازتــاب نــور از »دیوارنــگاره«ای 
ــن  ــم نمادی ــود تجس ــر، خ ــر اکتب ــاب کبی ــادآور انق ی

سرمقاله؛ سرآغازی نوین بر رزم دیرین
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سرمقاله

فاجعــۀ مهیــب مخــروْب بــر ســر خرابه هــا بــود: »در برابــر 
ــم  ــتاده ام و می خواه ــما ایس ــاب ش ــگاره ای از انق دیوارن
برای تــان از انقابــی کامــًا متفــاوت ســخن بگویــم. 
انقابــی کــه مــی رود تــا بی ســروصدا جهــان را درنــوردد، 
ــز  ــرات آن صلح آمی ــگ. تأثی ــا جن ــزی ی ــدون خون ری ب
خواهــد بــود، اگرچــه عمیقــاً دنیایــی را کــه در آن زندگــی 
ــوان  ــی می ت ــرد. ... به راحت ــد ک ــون خواه ــم دگرگ می کنی
انقابــی را کــه در جریــان اســت دســت کم گرفــت چراکــه 
ــرق و شــعار و هیاهــو هــم راه نیســت. اصطاحــاً آن  ــا بی ب
ــن  ــا ای ــد. ... ب ــات خوانده ان ــات و ارتباط ــاب اطاع را انق
حــال پیش رفــت از پیــش تقدیــر نشده اســت. کلیــد 
پیش رفــت در آزادی اســت. ... مــا آمریکایی هــا هرگــز 
بــاور خــود بــه آزادی را پنهــان نکرده ایــم. در واقــع آزادی 

ــی اســت. ــک ســرگرمی مل ــد ی ــا مانن ــرای م ب
ــا ایــن حــال آزادی بیــش از این هاســت؛ آزادی یعنــی  ... ب
ــاری  ــیوه های ج ــردادن ش ــق تغیی ــیدن و ح ــق پرس ح
انجــام دادن هــر کاری. آزادی انقــاب مــداوم بــازار اســت. 
ــه  ــت ک ــن واقعی ــناختن ای ــی به رسمیت ش ... آزادی یعن
حقیقــت در انحصــار هیــچ فــردی و هیــچ نهــادی و هیــچ 
ــردی  ــات ف ــه حی ــت و این ک ــی نیس ــا حکومت ــه ی آتوریت

ــت. ... ــاارزش اس ــدازه ب بی ان
دموکراســی بیــش از آنکــه یــک نظــام حکومتــی 
باشــد، نظامــی  اســت بــرای محدودکــردن حکومــت 
و پیش گیــری از مداخله جویــی حکومــت؛ نظامــی 
ــت و  ــرای حکوم ــی ب ــرر داشــتن محدودیت های ــرای مق ب
سیاســت تــا بــرای آن چــه واقعــاً در زندگــی حائــز اهمیت 
اســت جــا بــاز شــود؛ یعنــی بــرای خانــواده و بــرای ایمــان 

به عنــوان منبــع ارزش حقیقــی«۱.
ــه  ــم ده ــدود یک ونی ــکاس ح ــات انع ــن جم ای  
حملــۀ ســبعانۀ ســرمایه بــه کار بــود. کلمه به کلمــۀ 
ــام  ــن تم ــه خرم ــه ب ــود ک ــی ب ــه دود آتش ــته ب آن آغش
1 https://youtu.be/M3q_T5yZV-U

دســت آوردهای پرولتاریــا در مبــارزۀ طبقاتــی 
ز  نداخته بــود و حرف به حــرف آن ا چندده  ســاله ا
فاجعــۀ شکســت طبقــۀ کارگــر جهــان ســرمایه از طبقــۀ 

ســرمایه دار آن جهــاْن جــان گرفته بــود.
پردۀ دوم

بحران و دو مسیر تحول
ــۀ  ــرمایه در ده ــت س ــران انباش ــیدن بح فرارس  
ــات کشــورهای  ــۀ طبق ــه ای هم ــه شــکل قاطعان ۱۹۷۰ ب
بلــوک غــرب را مجــاب می ســاخت کــه ســاختار، 
انتظــام و سیاســت های موجــود اقتصادی-سیاســی 
دیگــر نمی توانــد بیــش از ایــن ادامــه یابــد. نــرخ 
رشــدهای قابل توجــه دهه هــای ۵۰ و ۶۰ میــادی 
ــتابان  ــورم ش ــده و ت ــی کاری فزاین ــه ب ــود را ب ــای خ ج
داده بــود. ایــن جای گزینــی بــه قــدر کافــی تکانــه 
ــی- ــازمان سیاس ــرگ س ــوس م ــا ناق ــود ت ــاد کرده ب ایج
ــه صــدا درآورد.  اقتصــادی »لیبرالیســم درونی شــده« را ب
آن شــکلی از دولــت قدرتمنــد کــه قــرار بــود بــه مــوازات 
ــت  ــا دخال ــدی ب ــچ قیدوبن ــوارد الزم بی هی ــازار و در م ب
ــد  ــن رش ــار تضمی ــارزدن آن، در کن ــی کن ــا حت در آن و ی
اقتصــادی، اشــتغال کامــل و رفــاه شــهروندانش را فراهــم 
کنــد، بــا گــذار از دوران جوانــی و شــادابی، اکنــون 
ــرای  ــه ب ــده ای را ک ــدال فزاین ــود و جهدوج ــار خ احتض
ــود.  ــر ب ــت نظاره گ ــتن جانشــینش شــدت می گرف گماش
ضرورت هایــی کــه دول پســاجنِگ بلــوک غــرب را در 
قالــب دولت رفــاه صورت بنــدی کرده بــود به مــرور 
ــرایطی  ــا و ش ــه ضرورت ه ــود را ب ــای خ ــه و ج ازبین رفت
نویــن مــی داد. الهام بخشــی انقــاب اکتبــر در میــان 
پرولتاریــای غــرب، جنبــش انقابــی ریشــه گرفته از 
ــابقۀ  ــدرت کم س ــازمان دهی و ق ــارزات پیشــاجنگ، س مب
کارگــران در حضــور شــوروی ازجملــه ضرورت هایــی بــود 
ــه  ــرب ب ــان غ ــورژوازی جه ــرای ب ــل را ب ــۀ عم ــه عرص ک
ــرمایه داری را -در  ــای س ــاخته و دولت ه ــگ س ــدت تن ش
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ســایۀ امکاناتــی کــه رونــق پســاجنگ فراهــم کــرده بــود- 
ــوم  ــی محک ــت های صنعت ــه در سیاس ــۀ فعاالن ــه مداخل ب
و اقداماتــی را در جهــت برقــراری و تکویــن نظام هــای 
گوناگــون رفاهــی در زمینه هــای بهداشــت، آمــوزش، 
ــن نمــط بهره مندی هــای  ــرد. بدی ــزام می ک مســکن و... ال
معیشــتی فرودســتان در چهارچــوب دولت رفاه هــای 
     پــس از جنــگ، تمامــاً دســت آوردهای مبــارزۀ 
طبقاتــِی      پرولتاریــای رزمنــده و نتیجــۀ ترســی 
ــد.  ــورژوازی می افکن ــران در دل ب ــدرت کارگ ــه ق ــود ک ب
ــاری در  ــینی اجب ــن عقب نش ــا ای ــد ب ــورژوازی هم رون  ب
ــۀ  ــک را در عرص ــه ای ایدئولوژی ــادی، حمل ــۀ اقتص عرص
ــش رواج  ــه هدف ــه ای ک ــد؛ حمل ــدارک می دی ــی ت سیاس
ــان  ــود. هم زم ــا ب ــان پرولتاری ــی در می ــم طبقات پاسیفیس
ــا،  ــان پرولتاری ــی« در می ــم طبقات ــوخ »پاسیفیس ــا رس ب
ایــن نــدای آگاهانــهٔ نتیجــهٔ سال های ســال مبــارزهٔ 
ــداز  ــش طنین ان ــوش ناخودآگاه ــه در گ ــود ک ــی ب طبقات
می شــد: »طبقــهٔ کارگــر نبایــد در مــورد کارکــرد نهایــی 
ــه[  ــود ]چراک ــه ش ــار مبالغ ــره دچ ــارزات روزم ــن مب ای
کارگــران نبایــد فرامــوش کننــد کــه آن هــا در ایــن مبارزه 
ــد  ــا، دارن ــا علت ه ــه ب ــد ن ــا می جنگن ــا معلول ه ــد ب دارن
ــت آن را  ــا جه ــد ام ــر می اندازن ــه تأخی ــود را ب ــقوط خ س
تغییــر نمی دهنــد، دارنــد مســّکن مصــرف می کننــد 
ــد  ــا بای ــن آن ه ــد، بنابرای ــان نمی کنن ــا بیمــاری را درم ام
ــا همــۀ فقــر و فاکتــی کــه  بفهمنــد کــه نظــام موجــود ب
بــر آن هــا تحمیــل می کنــد، درعین حــال شــرایط مــادی 
ــادی  ــی اقتص ــرای دگرگون ــی الزم ب ــکل های اجتماع و ش
ــه جــای شــعار  ــد ب ــا بای ــد. آن ه ــم می کن ــه را فراه جامع
محافظه کارانــهٔ »دســت مزد منصفانــه در ازای کار 
ــر  ــزدی« را ب ــام م ــای نظ ــی »الغ ــعار انقاب ــه« ش منصفان

ــد«2. ــک کنن ــود ح ــارزهٔ خ ــم مب پرچ
ــم  ــوس ادواری نظ ــیدن ۱۹۷۰ و کاب ــرا رس ــا ف ب  
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ســرمایه یعنــی بحــران، درحالی کــه خــود واقعیــت 
ــم  ــر پاسیفیس ــی زد، زه ــاد م ــه را فری ــدای آگاهان ــن ن ای
ــرای پیگیــری مبــارزۀ  ــا را ب ــوان پرولتاری طبقاتــی، تاب وت
طبقاتــی تــا انتهــای منطقــی اش ازبیــن  برده بــود. بحــران 
ــا چنگ انداختــن  ۱۹۷۰ وهلــه ای بــود کــه یــا پرولتاریــا ب
ــب  ــینش کس ــارزات پیش ــه از مب ــی ک ــام تجارب ــه تم ب
کرده بــود و بــا به کارگیــری اتحــاد طبقاتــی ای کــه از 
جنــگ بــا معلول هــا پرورانده بــود، پرچــم ســرخ و انقابــی 
ــودی نظــام ســرمایه داری را  ــزدی« و ناب ــای نظــام م »الغ
ــیر  ــدم در مس ــه ق ــرای همیش ــار ب ــت و یک ب برمی افراش
ــا  ــت ی ــه« می گذاش ــراپای جامع ــی س ــازی انقاب »نوس
این کــه بــا ســقوط خــود مواجــه می شــد و اجــازه مــی داد 
ــر  ــودی ه ــه ســوی »ناب ــی ب ــه را گام ــورژوازی جامع ــا ب ت
ــۀ  ــن به هنگام ــد. بنابرای ــک کن ــر« نزدی ــهٔ پیکارگ دو طبق
بحــران انباشــت ســرمایه به طــور کلــی )و نــه فقــط بحران 
ــیر  ــن دو مس ــی از ای ــت در یک ــریع حرک ــهٔ ۷۰( تس ده
تحولــی را می تــوان متصــور بــود؛ مســیر انقابــی کــه بــه 
کارگــزاری پرولتاریــا ره بــه فــراروی جامعــه از تضــاد کار و 
ســرمایه و برقــراری نظــم نویــن منتهی می شــود و مســیر 
ــم  ــای نظ ــه ابق ــورژوازی ب ــری ب ــه رهب ــه ب ــی ک ارتجاع
ســرمایه و بازتولیــد تضــاد کار و ســرمایه در وهلــه ای باالتر 

ــور  ــرمایه به ط ــت س ــران انباش ــۀ بح  به هنگام

ــن دو  ــی از ای ــت در یک ــریع حرک ــی تس کل

ــود؛  ــور ب ــوان متص ــی را می ت ــیر تحول مس

ــا  ــزاری پرولتاری ــه کارگ ــه ب ــی ک ــیر انقالب مس

ــرمایه  ــاد کار و س ــه از تض ــراروی جامع ــه ف ره ب

ــود و  ــی می ش ــن منته ــم نوی ــراری نظ و برق

ــورژوازی  ــری ب ــه رهب ــه ب ــی ک ــیر ارتجاع مس

ــاد کار  ــد تض ــرمایه و بازتولی ــم س ــای نظ ــه ابق ب

ــود. ــر می ش ــر منج ــه ای باالت ــرمایه در وهل و س
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منجــر می شــود. این کــه در واقعیــت پیمایــش کدام یــک 
از ایــن دو مســیر تحولــی تســریع شــود بســتگی بــه ایــن 
ــر و  ــر، خودآگاه ت ــه پیگیرت ــدام طبق ــش، ک ــه از پی دارد ک
بــا ســازمان یابی بیش تــر در مبــارزهٔ طبقاتــی حاضــر 
شد ه اســت وجامعــه را در مســیر تحقــق منفعــت تاریخــی  

خــود پیش برده اســت.
ــر  ــی پیش ت ــم خیل ــاره کردی ــه اش ــه ک همان گون  
ــری  ــا پیگی ــه ب ــود ک ــورژوازی ب ــن ب ــران ۱۹۷۰ ای از بح
ــی،  ــم بورژوای ــاعۀ پاسیفیس ــک و اش ــه ای ایدئولوژی حمل
ــی را  ــازات اقتصــادی و رفاه ــری امتی ــات بازپس گی مقدم
ــی  ــت تارخ ــیر منفع ــه را در مس ــرد و جامع ــم می ک فراه
ــران۱۹۷۰  ــا بح ــه ب ــرد. درنتیج ــش  می ب ــش به پی خوی
درحالی کــه بــورژوازی حملــۀ همه جانبــه ای را علیــه 
پرولتاریــا تــدارک می دیــد، قــدرت پرولتاریــا در 
ــوان  ــی، تحت عن ــم طبقات ــی پاسیفیس ــوژی لیبرال ایدئول
گفت وگــوی کارگــر و کارفرمــا حــل  شــده بود. 
به همین جهــت بــود کــه احــزاب سوسیالیســتی 
ــه  ــنی ب ــی و روش ــش قطع ــران گرای ــتی کارگ وکمونیس
تصاحــب قاطــع قــدرت نشــان نمی دادنــد، گرچــه بــا اتــکا 
بــر نیروهــای تــوده ای بــرای انجــام اصاحــات گســترده و 
مداخــات دولــت پیش روی هایــی می کردنــد و البتــه 
کــه همیــن پیش روی هــا هــم تهدیــد سیاســی جــدی ای 
ــهٔ  ــورهای پیش رفت ــه در کش ــم، چ ــورژوازی حاک ــرای ب ب
ســرمایه داری و چــه در کشــورهای درحال توســعه 
ــا  ــه پرولتاری ــود ک ــخص ب ــا مش ــد. ام ــاب  می آم به حس
ــی  ــا« حت ــر و کارفرم ــوی کارگ ــه »گفت وگ ــاد ب ــا اعتق ب
نخواهــد توانســت دشــمنی را کــه درحــال تــدارک حملــۀ 
ــه  ــه آن ک ــد ب ــه رس ــد، چ ــی کن ــود بازشناس ــترده ب گس
بخواهــد از دل جنــگ پیــروز بیــرون بیایــد. نتیجــه آن کــه 
بحــران دهــۀ ۷۰، تســریع تحــول جامعــه از مســیر 
ــی  ــل ارتجاع ــران، راه ح ــل آن بح ــود و راه ح ــی ب بورژوای

بــورژوازی. 

ــور  ــرای عب ــورژوازی ب ــی ب ــل ارتجاع ــا راه ح ام  
ــان  ــز »آزادی«، هم ــود ج ــچ نب ــود؟ هی ــه ب ــران چ از بح
ــام آن  ــت تم ــا صداق ــکو ب ــگان در مس ــه ری آزادی ای ک
را حــال مشــکات اعــام داشــت. آزادی ای درســت 
منطبــق بــر تعاریــف صریحــی کــه ریــگان بــدون لکنــت 
زبــان بــرای آن ارائــه مــی داد. آزادی ای کــه حــدود پانــزده 
ســال پیــش از اعــام صادقانــه و تعریــف دقیق آن توســط 
ریــگان، در حمــام خــون کودتــای آمریکایــی ۱۹۷۳ 
شــیلی، بــه دســت اقتصاددانــان بــورژوازی غســل تعمیــد 

ــود. ــده ب داده ش
ســال ۱۹۷۰ درســت ۸ روز پــس از انتخــاب دکتر   
ســالوادور آلنــدهٔ سوسیالیســت بــه عنــوان رئیس جمهــور 
ــکا،  ــدهٔ آمری ــاالت متح ــت ای ــور وق ــیلی، رئیس جمه ش
یعنــی رئیس جمهــور کشــوری کــه »هرگــز بــاور خــود را 
ــا ریچــارد  ــه آزادی« پنهــان نکرده اســت، در جلســه ای ب ب
ــاور  ــینجر، مش ــری کیس ــی آی ای، هن ــس س ــز، رئی هلم
ــتار  ــتان  کل، خواس ــل، دادس ــان میش ــی و ج ــت مل امنی
کودتــا علیــه دولــت آلنــده می شــود. دولتــی کــه مانعــی 
ــاالت متحــده  ــر، ای ــه پیش ت ــی ک ــر ســر برنامه های ــود ب ب
ــت به جیب  ــن دس ــکای التی ــرد آن در آمری ــرای پیش ب ب
شــده بود. دست نوشــته های ریچــارد هلمــز، ســرخط 
ــاید  ــد: »ش ــه می کن ــه خاص ــه را این گون ــث جلس مباح
ــه ۱۰ باشــد، امــا شــیلی را نجــات دهیــد! شــانس مــا ۱ ب

به هر قیمتی
بدون دخالت سفارت

ــزوم  ــورت ل ــترس، در ص ــهٔ در دس ــون دالر هزین ۱۰ میلی
بیش تــر

بهترین نیروهایی که داری
استراتژی بازی

ایجاد شوک اقتصادی
۴۸ ساعت برای طرح عملیات«۳

3 https://b2n.ir/t64009



7

له
قا
رم

س

ــا برجاگذاشــتن بیــش از چهارهزار کشــته  کودتا ب  
ــش از  ــمی، بی ــار رس ــا آم ــق ب ــون( مطاب ــود )تاکن و مفق
هشــتادهزار زندانــی و فــراری دادن بیــش از دویســت هزار 
ــار تمــام  ــا ســرکوب خون ب نفــر از کشــور و به این ترتیــب ب
سوسیالیســت ها و کمونیســت ها، جنبش هــای اجتماعــی 
ــی را  ــی و مهم ــرم، حیات ــرا گام مب ــازمان های چپ گ و س
ــد »آزادی« در  ــرای تولّ ــرایط ب ــازی ش ــت آماده س در جه
ســطحی نویــن -کــه قــرار بــود در آینــدهٔ نزدیــک راه حــل 
ــاب  ــدن از منج ــرای درآم ــرمایه ب ــان س ــی جه بورژوای
ــز«  ــاً موفقیت آمی ــتی« و »تمام ــد- »به درس ــران باش بح
برداشــت. کســینجر بعدتــر نقــش پینوشــه، رهبــر نظامی 
ــه  ــه ب ــن، این گون ــتین گام خونی ــن نخس ــا را در ای کودت
ــه  ــی ب ــت بزرگ ــما خدم ــد: »ش ــوش زد می کن ــود او گ خ

ــد«۴. ــرب کردی غ
ــرای  ــا اج ــه ب ــد ک ــیاری بودن ــای بس کودتاچی ه  
ــد  ــت بزرگــی« کرده بودن ــرب »خدم ــه غ ــا ب ــق کودت موف
ــود  ــن ب ــه ای ــزرگ« پینوش ــت ب ــز »خدم ــه تمای ــا وج ام
کــه کودتــای او، گام اولیــهٔ شــکل گیری آزادی نویــِن 
»نجات بخــش« بــود. گام تکمیلــی بــر عهــدهٔ »بچه های 
شــیکاگو« بود. ایــن عشــاق شــیلیایی مکتــب فریدمن که 
خیلــی قبل تــر یعنــی دهــهٔ ۵۰ و بــا هزینــهٔ دولــت آمریکا 
بــه عنــوان بخشــی از برنامــهٔ جنــگ ســرد بــرای مقابلــه با 
ــرورش  گرایشــات سوسیالیســتی در دانشــگاه شــیکاگو پ
ــرای انتظام بخشــی آزادی  ــا ب ــس از کودت ــد، پ ــه بودن یافت
-بازآرایــی اقتصــاد شــیلی- فراخوانــده شــدند و مناصــب 
ــا  ــد ت ــغال کردن ــا را اش ــت کودت ــدی دول ــدد و کلی متع
ــت  ــتین دول ــمبولیک نخس ــکلی س ــه ش ــب، ب به این ترتی

ــود. ــن تشــکیل ش پســران فریدم
جامعــۀ شــیلی پــس از پاک ســازی فیزیکــی تمــام   
ــا،  ــازمان های آن ه ــاً س ــر و بدیهت ــۀ کارگ ــارزان طبق مب
ــای روی  ــر طرح ه ــق ب ــرش »آزادی«ای منطب ــادهٔ پذی آم
4 https://b2n.ir/p21643

ــمان  ــود. چش ــن ب ــران فریدم ــی پس ــت کودتای ــز دول می
نگــران دنیــای غــرْب شــیلی را می نگریســت. رونــد 
ــط  ــر توس ــه پیش ت ــات ک ــع و مؤسس ــردن صنای ملی ک
ــرعت  ــه س ــد ب ــری می ش ــدرت پیگی ــا ق ــده ب ــر آلن دکت
متوقــف و معکــوس شــد، خصوصی ســازی بــا تمام قــوا در 
دســتور کار قــرار گرفــت و بــازار بــا ســرعت سرســام آوری 
سرتاســر جامعــه را فتــح می کــرد، هزینــهٔ دولــت در 
بخــش خدمــات اجتماعــی شــدیداً کاهــش یافــت، تأمین 
اجتماعــْی خصوصــی و ســرمایه گذاری بی واســطهٔ 

ــد و... . ــهیل ش ــارت آزاد تس ــی و تج خارج
فــارغ از نتایــج دهشــت بار ایــن آزادی بــرای   
ــدت آن،  ــرود تاریخــی و بلندم ــتان و فرازوف ــام فرودس تم
ــران و مضطــرب  »معجــزهٔ شــیلی« پیــش چشــم های نگ
ــهٔ  ــل تکوین یافت ــت و راه ح ــق یاف ــرب تحق ــورژوازی غ ب
ــا دو گاِم:  ــهٔ ۷۰ ب ــران ده ــور از بح ــرای عب ــورژوازی ب ب
الــف( ســرکوب تمــام عیــار پرولتاریــا و ب( انتظام 
ــن در ســایهٔ ایــن ســرکوب، در  بخشــی آزادی نوی
ســایر کشــورهای بلــوک غــرب بــه مرحلــهٔ اجــرا درآمــد. 
بــه طــور مشــخص از تاچــر در بریتانیــا و ریــگان در آمریکا 
ــدرت را  ــال های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۱ ق ــب در س ــه ترتی ــه ب ک
بــه دســت گرفتنــد بــه عنــوان مجــری دوگام پیش گفتــه 

یــاد می شــود.
ــزم  ــتار، ع ــن نوش ــردهٔ اول ای ــگان ســخن ران پ ری  
ــراری آزادی  ــرای برق ــده را ب ــاالت متح ــت ای ــخ دول راس
PAT� ٔ ــ ــا درهم کوفتــن قاطــع اعتصــاب اتحادی ــن، ب هنوی

ــری  ــاب را خط ــن اعتص ــگان ای ــت. ری ــام داش CO اع
بــرای امنیــت ملــی اعــام کــرد و دســتور بازگشــت 
ــت در  ــود. درنهای ــادر نم ــه کار را ص ــون ب ــوری اعتصابی ف
ــده  ــر اعتصاب کنن ــزار کارگ ــت  ۱۳ ه ــاع اکثری ــی امتن پ
از بازگشــت بــه کار، دولــت ریــگان، ۱۱۳۴۵ کارگــر 
اعتصاب کننــده را اخــراج و مادام العمــر آن هــا را از 
اســتخدام در شــغل های فــدرال محــروم کــرد. ایــن 
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ــرمایه  ــت س ــمی دول ــفاف و رس ــام ش ــگان پی ــدام ری اق
بــرای جنبــش اتحادیــه ای بــود: بــا هــر اعتصــاب کارگری 

ــد. ــد ش ــورد خواه ــدرت برخ ــان ق ــا هم ــری ب دیگ
2۰۰۳ رئیــس فــدرال رزرو، آلــن  ســال   
گرنســین، این گونــه از اقــدام ریــگان و دســت آورد آن 
بــرای بــورژوازی یــاد می کنــد: »شــاید مهم تریــن 
و البتــه چالش برانگیزتریــن ابتــکار داخلــی، اخــراج 
ــود.  ــال ۱۹۸۱ ب ــت س ــی در آگوس ــدگان هوای کنترل کنن
ــی  ــدام او، حــق قانون ــن اق ــر آن کــه ای ــا بســیار مهم ت ... ام
کارفرمایــان خصوصــی کــه قبــًا بــه طــور کامــل اعمــال 
نمی شــد را احیــا کــرد تــا از اختیــارات خــود بــرای 

اســتخدام و اخــراج کارگــران اســتفاده کننــد«۵.
یــن، رئیــس  هم چنیــن دونالــد جــی دوا  
ــه«  ــز از »ن ــده نی ــاالت متح ــنل ای ــت پرس ــر مدیری دفت
رئیس جمهــور بــه اعتصابیــون به عنــوان »درســی 
مدیریتــی« یــاد می کنــد کــه »رهبــران تجــاری آمریــکا... 
ــی  ــد و چشم پوش ــی کنن ــتند از آن چشم پوش نمی توانس
ــد  ــاد می کن ــی ی ــپس از بازخوردهای ــد«. او س ــز نکردن نی
ــر  ــا تأثی ــه ب ــی در رابط ــش خصوص ــران بخ ــه از مدی ک
مســتقیم این اقــدام دولــت در افزایــش توانایی شــان برای 
ــر«  ــیوه های رقابتی ت ــاذ ش ــع« و »اتخ ــازی موان »پاک س

دریافــت کــرده اســت۶.
بدیهی ســت کــه پیــام جــدی و تهدیدآمیــز   
ریــگان بــه طبقــهٔ کارگــر همان گونــه کــه در دو نقــل قول 
ــان طبقــهٔ ســرمایه دار  پیشــین مشــاهده می شــود، در می
بــه ســان دســتور فرمانــدهٔ بــورژوازی بــه »مدیــران بخش 
ــاز  ــرای آغ ــکا« ب ــاری آمری ــران تج ــی« و »رهب خصوص
ــا تلقــی  ــه معیشــت پرولتاری حملــهٔ گســترده و ســبعانه ب

. می شــد
بدیــن  نمــط عبــور از بحــران بــه رهبــری   
ــه کمــک ســرکوب و تشــدید  ــورژوازی جهــان غــرب و ب ب
5 https://b2n.ir/p24612
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وحشــیانهٔ اســتثمار بــا پیمایــش مســیر سرتاســر ارتجاعی 
پیاده ســازی آزادی نویــن ممکــن شــد.

خواننــدۀ ســاده اندیش شــاید اســتفادهٔ مکــّرر   
ــد و  ــور کن ــی تص ــی کنای ــا لحن ــم راه ب از واژهٔ آزادی را ه
ــوم  ــاختن مفه ــا را از »آلوده س ــوزی م ــا دل س ــا ب ــه بس چ
بزرگــی چــون آزادی« برحــذر دارد. بــرای ممانعــت از 
ــم  ــد کنی ــد تأکی ــوءتفاهمی، بای ــن س ــدن چنی پیش آم
کــه در کاربــرد واژه و مفهــوم »آزادی« هیــچ قصــدی 
کنایــی  در کار نبــوده و ایــن واژه بــا کمــال جدیــت و دقت 
ــل  ــورژوازی در مقاب ــی ب ــیر ارتجاع ــذاری مس ــرای نام گ ب
ــگان در مســکو اســتخراج  ــۀ ری بحــران از ســخنان مزوران
ــاره  ــر اش ــه پیش ت ــه ک ــن همان گون ــت. هم چنی شده اس
شــد، اظهــارات ریــگان در بــاب آزادی و تعریــف آن تــا حد 

قابل  توجهــی صادقانــه اســت.
در این جــا ضــرورت دارد کــه تزویــر صادقانــهٔ   

ریــگان را در تعریــف آزادی تشــریح کنیــم.
دوسویگی آزادی

ــم  ــاب مفاهی ــدازه در ب ــایع و بی ان ــاده لوحی ش س  
و واژگاِن »بزرگــی« چــون »آزادی«، خــود ناشــی از 
تمایــل بی حدوحصــر بــورژوازی و ایدئولوگ هایــش 
بــه عام ســازی و مطلق انــگاری مفاهیــم و واژگان 
اســت. مفاهیــم کــه واژگاْن داللــت بــر آن هــا دارنــد، خود 
برآمــده از متــن روابــط اجتماعــی و عینیــت جامعه اســت. 
ــط  ــه رواب ــی ک ــه ای( طبقات ــی )جامع درنتیجــه در عینیت
اجتماعــِی آن، روابــط اجتماعــِی طبقاتــی اســت، مفاهیــم 
ــا  ــی ت ــت طبقات ــن خصل ــد. ای ــی می یابن ــی طبقات خصلت
ــده ای  ــد زائ ــت، همانن ــاْت پابرجاس ــه طبق ــگام ک آن  هن
ــی  ــا وجوه ــه آن ه ــت و ب ــم اس ــم راه مفاهی ــروری ه ض
متضــاد می بخشــد. اگــر دوران بورژوایــی جامعــه را 
»بــه دو اردوگاه بــزرگ متخاصــم... یعنــی بــه بــورژوازی و 
ــن جامعــه  ــا« تقســیم کــرده، مفاهیــم نیــز در ای پرولتاری
ــه خــود خواهنــد  ــه ای متمایــز و متخاصــم ب وجــوه دوگان
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ــار  ــط در کن ــوه فق ــن وج ــه ای ــال ک ــت و درعین ح گرف
یک دیگــر موجودیــت می یابنــد، یک دیگــر را در 
ــز از  ــد. »آزادی« نی ــی می کنن ــتی ناپذیر نف ــادی آش تض
ــن واژه  ــه از ای ــا ک ــت و هرج ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ای
اســتفاده می شــود، ابتــدا بایــد دیــد کــه آن بــه کــدام وجه 
ــا  ــری ی ــه پرولت ــت دارد: وج ــهٔ آزادی دالل ــوه دوگان از وج
ــا آزادی  ــت ی ــری اس ــی، آزادی پرولت ــه بورژوای وج

ــی. بورژوای
از ســویی آزادی پرولتــری، آزادی کار اســت از   
ــت  ــود مالکی ــوث وج ــرمایه، آزادی از ل ــارت بار س ــد اس بن
ــای  ــت، آزادی از زنجیره ــد اس ــزار تولی ــر اب ــی  ب خصوص
بازار اســت بــر پــای نیروهــای مولــد و در یــک کام آزادی 
از اســتثمار نیــروی کار اســت بــرای ارضــای شــهوت 
ــن  ــق ای ــْت تحق ــاً به همین جه ــرمایه. دقیق ــب س صاح
آزادی در گــروی ســرکوب تمام وکمــال ســرمایه و 
صاحبــش، نابــودی حــق تملــک ابــزار تولیــد و مالــک این 
ــت.  ــتثمارکننده اس ــتثمار و اس ــن اس ــزار و درهم کوفت اب
ــت. ــی اس ــلب آزادی بورژوای ــری، س ــس آزادی پرولت پ

ــت  ــرمایه اس ــی، آزادی س ــر آزادی بورژوای ــوی دیگ از س
در به بند کشــیدن کار، آزادی مالکیــت خصوصــی بــر 
ابــزار تولیــد اســت، آزادی فــرد ا ســت در پیگیــری منافــع 
ــه و در یــک کام  ــازار اســت و مبادل شــخصی اش، آزادی ب
ــال  ــای امی ــرای ارض ــت ب ــری اس ــتثمار دیگ آزادی در اس

ــن آزادی در  ــق ای ــت تحّق ــاً به همین جه ــخصی. دقیق ش
ــب آن  ــروی کار و صاح ــال نی ــرکوب تمام وکم ــروی س گ
و درهم کوفتــن مقاومــت استثمارشــونده اســت. پــس 

ــت. ــری اس ــلب آزادی پرولت ــی، س آزادی بورژوای
دو ســویگی ذاتــی آزادی در جامعــهٔ بورژوایــی،   
آن نکتــه ای اســت کــه از نظــرورزی باهت وارانــهٔ 
آزادی خواهــان پســت مدرن دور می مانــد، چراکــه 
همان طــور کــه پیش تــر گفتیــم، بقــای جامعــهٔ بورژوایــی 
و ســیری شــکم ایدئولوگ هــای طبقــهٔ حاکمــه اش در 
ــام و  ــری ع ــهٔ تصوی ــویگی و ارائ ــن دوس ــی ای ــروی نف گ
ــر  ــی از ش ــا هنگام ــت. »آزادی« تنه ــق از آزادی اس مطل
ــرکوب«  ــا »س ــویه هایش ب ــازم س ــویگی و ت ــن دوس ای
رهــا خواهــد شــد، کــه دوســویگی عینــی جامعــه و نظــم 
طبقاتــی از بیــن بــرود و تحقــق چنیــن جامعــه ای جــز از 

ــت۷. ــال اس ــری مح ــذر آزادی پرولت ره گ
حــال بــا ایــن تعاریــف به روشــنی می تــوان   
ــازی آزادی در  ــه از پیاده س ــی ک ــه هنگام ــت ک دریاف
ســطحی نوین بــه عنــوان راه حــل ارتجاعــی بــورژوازی 
ــم و آن را  ــاد کردی ــور از بحــران ی ــرای عب ــرب ب ــان غ جه
واجــد دو گام به هم پیوســتهٔ ســرکوب نهــادی 
ــدن  ــا بلعی ــازار -ب ــاری ب ــاط انفج ــا و انبس پرولتاری
حیطه هایــی کــه پیش تــر طعمــی از آن هــا نچشــیده 
ــود.  ــی ای در کار نب ــی کنای ــچ معن ــتیم، هی ــود- دانس ب
آزادی یادشــده داللــت بــر وجــه و ســویهٔ بورژوایــی آزادی 
ــزی  ــن آزادی چی ــن« ای ــطح نوی ــور از »س ــت و منظ داش
ــتماتیک و  ــرکوب سیس ــی س ــدید ناگهان ــز تش ــود ج نب

ــطح  ــه س ــری ب ــای آزادی پرولت ــۀ ارتق ــه الزم ــت ک ــت داش ــد دق 7 بای
مفهــوم  مطلق وارگــی  و  عام وارگــی  درهم شکســتن  جامعــه،  عینــی 
آزادی اســت کــه بــه لطــف پیروزی هــا و پیش روی هــای بــورژوازی -بعــد 
از دهــۀ ۷۰-  پدیــد آمــده. تــا هنــگام چیرگــی ســویۀ بورژایــی بــر مفهــوم 
»آزادی« و مطلــق ســاختن آن، برعهــدۀ مبــارزان طبقــۀ کارگــر اســت کــه 
ــد،  ــت را درپشــت آن جســت وجو کنن ــنیدند، خیان ــا از »آزادی« ش هرج
لبــاس میــش  را از تــن گــرگ درآورنــد و طبقــه را از ســقوط در چــاه ویــل 
ــری  ــرای جلوگی ــد ب ــب بای ــد. به همین ترتی ــذر دارن ــی برح آزادی بورژوای
ــای  ــۀ معن ــه بهان ــام آن ب ــتفادۀ ع ــی »آزادی«، از اس ــت عام وارگ از تقوی

ــد.  ــد به شــدت بپرهیزن ذهنــی درســتی کــه درنظــر دارن

ــه  ــی ک ــه ای( طبقات ــی )جامع در عینیت

ــط اجتماعِی  ــِی آن، رواب ــط اجتماع رواب

طبقاتــی اســت، مفاهیــم خصلتــی 

طبقاتــی می یابنــد. ایــن خصلــت 

ــاْت  ــه طبق ــگام ک ــا آن  هن ــی ت طبقات

پابرجاســت، هماننــد زائــده ای ضــروری 

ــا  ــه آن ه ــت و ب ــم اس ــم راه مفاهی ه

وجوهــی متضــاد می بخشــد.
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نئولیبرالــی جهان گســتر شــد. شکســت طبقاتــی 
پرولتاریــا در وســعتی جهانــی تکمیــل شــده بود و پــژواک 
ــورژوازی  آن، نعره هــای مســتانهٔ نظــرورزان سیاه مســت ب
بــود کــه »پایــان تاریــخ« را دربزم های شــان اعــام 

می داشــت.
در همــان لحظــات حرکــت تاریــخ از درون   

. شــید می جو فته  ت یا شــد ی  هــا د تضا
پردهٔ سوم

بحران؛ فراشد مبارزات اقتصادی
»مــن کــه اکنــون در بطــن تحولــی تاریخــی   
ــدا  ــردم ف ــه م ــاداری ب ــم را در راه وف ــه ام، جان ــرار گرفت ق
ــت  ــا جنای ــه ب ــرد... فرآیندهــای اجتماعــی را ن خواهــم ک
می تــوان متوقــف ســاخت و نــه بــا زور، تاریخ ازآن ماســت. 

ــار  ــایهٔ انفج ــرمایه در س ــابقهٔ آزادی س ــترش بی س ــرای گس ــده ب برنامه ریزی ش
ــدود  ــا ح ــف آزادی ت ــری و تعری ــز در به کارگی ــگان نی ــب ری ــازار. به همین ترتی ب
ــت  ــس دول ــر از رئی ــی محق ت ــد. هیچ کس ــل می کن ــه عم ــی صادقان قابل توجه
ســرکردهٔ جهــان ســرمایه بــرای تعریــف آزادی بورژوایــی نیســت، رئیــس دولتی 
کــه بــار گــران اعمــال ســرکوب و قهــر سیســتماتیک علیــه پرولتاریــای جهانــی 
ــد و  ــر دوش می کش ــتثمار را ب ــۀ اس ــرمایه در چرخ ــت و آزادی س ــن امنی و تأمی
همان گونــه کــه خواندیــم او شایســتگی خــود را در ارائــهٔ ایــن تعریــف این گونــه 

ــت«. ــازار اس ــداوم ب ــاب م ــد: »آزادی انق ــت می کن ثاب
سلطۀ آزادی نوین

ــل  ــه حاص ــودی ک ــهٔ خون آل ــورت نطف ــر ص در ه  
هم خوابگــی دانشــجویان ممتــاز مکتــب شــیکاگو 
بــا ژنــرال پینوشــه در شــب تاریــک شــیلی بــود، 
نــی رشــد می کــرد  بعــاد جها ا در  و  به ســرعت 
ــان  ــران جه ــی کارگ ــواج پیکارجوی ــین ام و از روی واپس
ســرمایه دارِی پیش رفتــه )در اواخــر دهــهٔ ۷۰ و دهــهٔ 
۸۰ میــادی و بــه      رهبــری معدن چی هــا در 
ایــاالت متحــده و بریتانیــا( پیروزمندانــه می گذشــت 
ــاْط  ــهوِت انبس ــوغ زودرس و در اوج ش ــهٔ بل ــه هنگام ــا ب ت
ــه  ــد و آزمندان ــرق برس ــوک ش ــای بل ــت دیواره ــه پش ب
فریــاد ســر دهــد: »ایــن دیــوار را درهم بشــکن«۸. 
دیــوار درهم شکســت و ســرمایه بــه مــدد نیــروی 
ــوان  ــت ج ــوی انباش ــا الگ ــن ی شــهوت آزادی نوی

8 جملــه ای کــه ریــگان در ســخن رانی خــود )۱2 ژوئــن ۱۹۸۷( دربرابــر 
دروازۀ براندنبــورگ در برلیــن غربــی از آن اســتفاده کــرد. 

دیدار آگوستو پینوشــه و میلتون فریدمن
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آمدنــد تــا بــا اعتــراض بــه نابرابــری گســتردهٔ 
زندگــی،  بــاالی  هزینه هــای  اقتصــادی، 
خصوصی ســازی های وســیع علی الخصــوص در دو 
بخــش بهداشــت و آمــوزش، دســت مزد پاییــن و 
ــادی  ــزهٔ اقتص ــدک، »معج ــتگی ان ــوق بازنشس حق

شــیلی« را بــه ســخره بگیرنــد.
افزایــش بهــای بلیــت متــرو و اعتراض هــای   
ــاروت  ــار ب ــه ای در انب ــد جرق ــش به مانن ــی متعاقب خیابان
ــی  ــود. ط ــب ب ــِی« ملته ــکای جنوب ــات آمری ــرهٔ ثب »جزی
ــای  ــی اتحادیه ه ــاب عموم ــام اعتص ــا اع ــه و ب ــک هفت ی
کارگــری دامنــهٔ ایــن اعتراضــات به شــدت گســترش 
یافتــه و خواســته های آن به ســرعت -همان گونــه کــه 
ــه خواســت های گســتردهٔ معیشــتی  ــر ذکــر شــد- ب باالت
ــراروری کــرد. شــعله های  ــی ف ــون اساس ــر قان و تغیی
ــای  ــهٔ انگاره ه ــیعی دامن ــکل وس ــات به ش ــن اعتراض ای
ــات  ــید. اعتراض ــش می کش ــه آت ــی را ب ــدس نئولیبرال مق
ــا  بــه صــورت عمــده و روزانــه تــا پیــش از فراگیــری کرون
ــا برجاگذاشــتن ۳۶ کشــته و  ــت ب ــه داشــت و درنهای ادام
بیــش از ۱۱ هــزار نفــر مصــدوم بــه برگــزاری همه پرســی 
تغییــر قانــون اساســی در 2۵ اکتبــر 2۰2۰ منتهــی 
شــد. رأی ۷۸ درصــدی شــرکت کنندگان همه پرســی 
بــه تغییــر قانــون اساســی برجای مانــده از شــب های 
ــش جــدی  عشــق وجنون پســران شــیکاگو، ســرآغاز چال
ــدی  ــش ج ــود. چال ــودش ب ــد خ ــن« در مه »آزادی نوی
ــاز شــده  ــه از شــیلی آغ ــی ن ــن در ســطح جهان آزادی نوی
ــا  ــی اعتراضــات شــیلی ب ــه از ســال 2۰۱۹، منته ــود و ن ب
توجــه بــه اهمیــت تاریخــی ایــن کشــور در تولّــد الگــوی 
ــمبولیک  ــی س ــرمایه، اهمیت ــان س ــد جه ــت جدی انباش
می یابــد. آزادی نویــن در مبــداء خویــش ترک هــای 
ــا  ــازار« ب ــداوم ب ــاب م ــهٔ »انق ــته و چرخ ــدی برداش ج
گام هــای هراس انگیــز فرودســتان و کارگــران مختــل 
گشته اســت. شــیلی یــک نمــاد اســت، نمــاد جهــان 

ــاداری و  ــر وف ــه خاط ــم ب ــم! می خواه ــران میهن ... کارگ
صداقتــی کــه همیشــه داشــتید و اعتمــاد و اطمینانــی که 
به مــردی کردیــد کــه فقــط ترجمانــی از آرزوهــای بزرگ 
ــی و  ــون اساس ــه قان ــه ب ــول داد ک ــود و ق ــت ب در راه عدال
قوانیــن کشــور احتــرام بگــذارد و گذاشــت از شــما تشــکر 
ــن  ــان فروت ــا زن ــخنم ب ــه روی س ــش از هم ــم. ... بی کن
ــاد  ــا اعتم ــه م ــه ب ــی اســت ک ــا دهقانان کشــورم اســت، ب
کردنــد، کارگرانــی کــه بیش تــر کار کردنــد، مادرانــی کــه 
از نگرانــی و توجــه مــا نســبت  بــه کــودکان باخبــر بودنــد. 
ــارۀ آن هــا ]کودتاچیــان[ داوری خواهــد کــرد.  تاریــخ درب
ــد  ــه خواهن ــاژالن را خف ــو م ــه رادی ــت ک ــدی نیس تردی
کــرد و صــدای آرام و محکــم مــن دیگــر بــه شــما نخواهــد 
رســید، مهــم نیســت. شــما هم چنــان آن را خواهیــد 
ــت کم  ــود. دس ــد ب ــما خواه ــار ش ــه در کن ــنید، همیش ش
ــردی  ــد داشــت، خاطــرهٔ م ــن خواهی ــه از م خاطــره ای ک
ــود. ...  ــادار ب ــران وف ــه کارگ ــه ب ــود ک ــد ب ــریف خواه ش
کارگــران میهنــم! مــن بــه شــیلی و سرنوشــت آن ایمــان 
ــر ایــن لحظه هــای تلــخ و تاریــک  دارم. مــردان دیگــری ب
ــرد.  ــد ک ــه خواهن ــب می شــود، غلب ــت دارد غال ــه خیان ک
ــه پیــش برویــد، بدانیــد کــه زودتــر از آن کــه فکــرش را  ب
بکنیــد دوبــاره راه هایــی عالــی گشــوده خواهــد شــد کــه 
انســان هایی آزاد بــر آن هــا گام خواهنــد گذاشــت تــا 
جامعــه ای بهتــر بســازند. پاینــده بــاد شــیلی! پاینــده بــاد 
ــکوْه  ــات پرش ــن جم ــران!« ای ــاد کارگ ــده ب ــردم! پاین م
ــاش  ــن ت ــت حی ــده، درس ــالوادور آلن ــی از وداع س بخش
ســیاه کودتاچیــان آمریکایــی بــرای تصــرف محــل اقامت 
او و پیــش از مــرگ ســرخ و شــرافتمندانه اش بــود کــه بــر 

ــد. ــک می ش ــران ح ــن کارگ ذه
ــت  ــرآورد مدیری ــا ب ــق ب ــر 2۰۱۹ مطاب 2۵ اکتب  
شــهری ســانتیاگو، پایتخــت شــیلی، تنهــا در ایــن 
ــت  ــت پایتخ ــر )جمعی ــون نف ــک میلی ــش از ی ــهر بی ش
ــان  ــه خیاب ــت( ب ــر اس ــون نف ــش میلی ــدود ش ــیلی ح ش
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ــاْی در  ــد، پ ــزارۀ جدی ــه ه ــدو ورود ب ــه در ب ســرمایه ای ک
ــا  ــت به گریبان ب ــب آن دس ــاده و متعاق ــران نه ــاق بح بات
ــوده  ــات و... ب ــا، اعتصاب ــات، جنبش ه ــورش ها، اعتراض ش

ــت. اس
بــه انــدازهٔ چشــم برهم زدنی نیــاز بــود تــا   
ــی 2۰۰۸، اعتراضــات  جهــان ســرمایه داری از بحــران مال
ــات  ــی و اعتصاب ــتردۀ خیابان ــای گس ــر، تظاهرات ه فراگی
عمومــی ســال 2۰۱۰ در سرتاســر اروپــا، جنبــش 
اشــغال وال اســتریت 2۰۱۰-2۰۱2 و... بــه جنبــش 
جلیقه زردهــا )آغــاز از 2۰۱۸(، بحــران جهان گســتر 
کرونــا و مــوج اعتصابــات و اعتراضــات ناشــی از آن، 
دومینــوی بزرگ تریــن اعتصابــات -صدهامیلیونــی- 

نیــروی کار جهــان در هنــد و... بغلتــد.
بگذاریــد بــرای آن کــه بیش تــر انکشــاف روزافزون   
مؤلفــه ای آشــنا، قدیــم و درعین حــال نویــن، علیــه نظــم 
ــازار را لمــس کنیــم، ابتــدا  جهــان آزاد و انقــاب مــداوم ب
ــران  ــم کارگ ــات عظی ــر اعتصاب ــذرا نظــری ب به صــورت گ
هنــدی بیفکنیــم و ســپس فقــط گوشــه ای از اعتصابــات و 
اعتراضــات آن هــم فقــط در شــاخهٔ خــاص معــدن را طــی 

ــم: ــرور کنی ــه شــکل لیســت وار م ــک ســال گذشــته ب ی
ــران  ــی کارگ ســال 2۰۱۶ ۹: اعتصــاب ده هامیلیون  
هنــدی بــرای مبــارزه بــا سیاســت های اقتصــادی 
»ضــد کارگــری و ضــد مردمــی« دولــت نئولیبــرال 
ــرای  ــکار ب ــازی و پی ــه خصوصی س ــودی ازجمل ــدرا م نارن
افزایــش حقــوق بــه  وقــوع  پیوســت. گزارش هــا حاکــی از 
مشــارکت بیــش از ۱۵۰ میلیــون کارگــر در ایــن اعتصــاب 

اســت.
ســال 2۰۱۹ ۱۰: اعتصــاب کارگری ای با مشــارکت   
تقریبــی ۱۵۰ تــا 2۰۰ میلیــون نفــر در اعتــراض بــه تورم، 
خصوصی ســازی، عــدم امنیــت شــغلی، بــی کاری و بــرای 
ــی  ــرای تمام ــی ب ــن اجتماع ــه، تأمی ــق اتحادی ــب ح کس

ــت. ــورت گرف ــتگی و... ص ــوق بازنشس ــران، حق کارگ
ژانویــه و نوامبــر 2۰2۰ ۱۱: دو اعتصــاب و هرکــدام   
ــران  ــه کارگ ــر. در ژانوی ــون نف ــارکت 2۵۰ میلی ــا مش ب
و کارمنــدان در اعتــراض بــه سیاســت های اقتصــادی 
9 https://b2n.ir/z38994
https://b2n.ir/t16885
10 https://b2n.ir/b06404
11 https://b2n.ir/q99588
https://b2n.ir/e24343
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دولــت در زمینــهٔ واگــذاری شــرکت ها و مؤسســات 
دولتــی بــه بخــش خصوصــی، دســت بــه اعتصــاب زدنــد. 
ــی  ــتایی اعتصاب ــران روس ــاورزان و کارگ ــر، کش در نوامب
ــه  ــدی ک ــن جدی ــه قوانی ــراض ب ــد در اعت ــکل دادن را ش
ــی را در  ــش خصوص ــت بخ ــودی، دس ــود م ــهٔ خ ــه گفت ب
کشــاورزی بــاز می کنــد و قوانینــی را کــه بــه گفتــه 
ــت«  ــدون محدودی ــازار آزاد ب ــا را از »ب ــاورزان آن ه کش
ــران  ــان کارگ ــرد. هم زم ــرد، ازبین می ب ــت می ک محافظ
ــای  ــادن، بخش ه ــادر، مع ــران بن ــی، کارگ مناطــق صنعت
حمل و نقــل، بهداشــت، بانــک و... در اعتــراض بــه افزایــش 
ــش های  ــو پوش ــاعت، لغ ــه ۱2 س ــه ب ــاعت کار روزان س
قانونــی از ۷۰ درصــد نیــروی کار و رونــد خصوصی ســازی 
ــا  ــتند ت ــاب پیوس ــه اعتص ــی ب ــزرگ دولت ــات ب مؤسس
بزرگ تریــن اعتصــاب نیــروی  کار جهــان در کشــوری 
ــاالت  ــا ای ــروزش ب ــی ام ــه در هم آغوش ــورد ک ــم بخ رق
ــردا را  ــوی آســیایی« ف ــای شــیرین »نات متحــده خواب ه
می بینــد. امــا دومینــوی ادامــه دار اعتصابــات و اعتراضــات 
ــاره ای  ــاخص آن اش ــوارد ش ــه م ــط ب ــا فق ــه م ــد ک در هن
ــی  ــان کنون ــردازی حاکم ــق رؤیاپ ــتیم، تحق ــاه داش کوت
هنــد را دشــوار خواهــد ســاخت، چــه آن کــه نه تنهــا ایــن 
اعتراضــات و اعتصابــات دنبالــه دار مســتقیماً و بی واســطه 
برآمــده از تضــاد کار و ســرمایه اســت، بلکــه در شــعارها و 
ــن« را  خواســت های خــود درســت مقدســات »آزادی نوی

نشــانه روی می کنــد.
و اما بخش معدن۱2:  

مــاه آوریــل و اعتصــاب ۱۱۰۰ معدن چــی   
ــق  ــس از رد تواف ــه پ ــکا ک ــای آمری ــت« در آالبام »واریرم
ــۀ کار  ــوهٔ ادام ــورد نح ــری در م ــه کارگ ــا و اتحادی کارفرم
ــان  ــاز شــد. هم زم ــران آغ ــب کارگ ــا از جان در دوران کرون
ــه  ــو ب ــه والدیکان ــادا علی ــادبری کان ــی س 2۴۰۰ معدن چ
ــراردادی  ــد ق ــت تجدی ــان جه ــت کارفرمای ــل خواس دلی

12 https://b2n.ir/n78349

کــه کارگــران را از ژوئــن 2۰2۰ بــه بهانــهٔ کرونــا در محیط 
ــتند. ــاب هس ــود در اعتص ــته ب ــه داش ــدن نگ مع

ــان  ــتردۀ معدن چی ــاب گس ــه و اعتص ــاه م ۱۳ م  
ــا، کالداس،  ــو، آنتیوکویی کلمبیایی در پاســیفیکو، باجوکائ
کوردوبــا و ســوردبلیوار بــرای افزایــش دســت مزد و 
حفاظــت از محیط  زیســت بومیــان -کــه بــه شــکل 
روزافــزون توســط شــرکت های جهانــی در حــال 
ــش  ــدی پی ــد. چن ــب داده ش ــت- ترتی ــدن اس آلوده ش
ــی،  ــک بی .اچ.پ ــت تمل ــان )تح ــان کریج ــز معدن چی نی
ــردن ورودی و  ــدود ک ــا مس ــور( ب ــن و گلن ک انگلوامریک
ــد. براســاس  توقــف تولیــد، اعتصــاب خــود را آغــاز نمودن
اعــام وزارت معــدن و انــرژی کلمبیــا اعتصابــات کارگران 
صنعــت  و معــدن ایــن کشــور منجــر بــه توقــف صــادرات 
2۰۰ هــزار تــن زغال ســنگ و خســارت ۸۰ میلیــارد 
دالری بــه شــرکت های فعــال در بخــش معــدن 

ســت. شده ا
در پــرو معدن چیــان معــادن ســنگ آهن   
ــت( در  ــن اس ــک چی ــه در تمل ــرو )ک ــوگانگ هیرو-پ ش
ــر  ــر از هم کاران شــان ب ــه کشــته شــدن 2۴ نف ــراض ب اعت
اثــر ابتــا بــه کرونــا دســت بــه اعتصــاب زدنــد. علــت این 
ــا در چادرهایــی اســت کــه در هــر یــک  امــر شــیوع کرون

۱۰ تــا ۱۵ کارگــر زندگــی می کننــد.
ــنگ  ــس و زغال س ــادن روی، م ــان مع معدن چی  
در ایالت هــای زکاتــه کاس، گوئــررو، باجاکالیفرنیــا 
و کوئرتــاروِی مکزیــک در اعتصــاب انــد. هم چنیــن 
کارگــران در معدنــی در ایالــت ســینالوآ متعلق به شــرکت 
طا و نقــرهٔ آمریــکا از حــدود یک ســال پیــش  در اعتصاب 
بــه  ســر می برنــد. عاوه بــرآن در معدنــی در تایاهــوا 
ــرکت  ــی و ش ــاردر مکزیک ــلیم، میلی ــوس س ــه کارل ــه ب ک
اوکامپــر تعلــق دارد، کارگــران از 22 مــاه مــه در اعتصــاب 

بــه  ســر می برنــد.
در آفریقــای جنوبــی در اثــر چشــم انداز گســترش   
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ــی در مجــات تخصصــی مــوج  اعتصــاب کارگــران، نگران
ــع و  ــان صنای ــل صاحب ــک وکی ــه ی ــور ک ــد. آن ط می زن
معــادن در مقالــه ای توضیــح می دهــد؛ اتحادیه هــا 
دیگــر در موقعیتــی نیســتند کــه خشــم طبقــۀ کارگــر را 
مهــار کننــد، »اعضــاء اعتمادشــان را بــه اتحادیه از دســت 

دادنــد«.
ــز در  ــیا نی ــا و آس ــوارد در کل اروپ ــن م ــابه ای مش  
میانــهٔ پاندمــی کرونــا قابــل ره گیــری اســت. اعتصابــات و 
اعتراضاتــی کــه اغلــب بــرای مطالبــهٔ افزایــش دســت مزد، 

صــورت می گیــرد.
ــط  ــوارد فق ــن م ــه ای ــرد ک ــد ک ــد تأکی ــاز بای ب  
ــات و اعتراضــات کارگــری از  گوشــه ای از خیــزش اعتصاب
شــاخهٔ مشــخص معــدن اســت. امــا ایــن خیــزش تحــت 
ــوارد  ــن م ــاخه و ای ــن ش ــه ای ــدود ب ــرایطی مح ــچ ش هی
نیســت و نمی توانــد باشــد. عاوه بــر آن مــا در این جــا 
خــود را محــدود بــه خیــزش مبــارزات اقتصــادی کردیــم، 
ــوده ای  ــی و ت ــای سیاس ــد حرکت ه ــه کنی ــه آن اضاف ب
ــکای  ــله وار آمری ــال سلس ــرای مث ــه ب ــان را ک زحمت کش
ــکار آن  ــروز آش ــن ب ــد و آخری ــی می کن ــی را بازآرای جنوب

ــود. ــوی ب در بولی
بحران؛ ازجادررفتگی ایدئولوژیک

فــارغ از فراشــد مؤلفــهٔ بالقــوْه رهایی بخــش   
پرولتــری )پیش گفتــه( از میــان تکــرر بحران هــا در 
ــک  ــه ازجادررفتگــی ایدئولوژی ــوان ب ــی می ت ســطح جهان
ــان  ــن طغی ــرد. ای ــاره ک ــا( اش ــزاره۱۳ )میلنیال ه ــل ه نس
ــی بحــران در  ــه توال ــت ب ــود دالل ــا خ ــک نه تنه ایدئولوژی
جهــان مغــروق در »آزادی نویــن« دارد، بحرانی ســت 

13 »نســل هزاره هــا کــه هم چنیــن تحت عنــوان نســل Y هــم شــناخته 

می شــوند، گــروه ســنی بعــد از نســل X و قبــل از نســل Z هســتند. محققیــن 
و رســانه های رایــج، اوایــل دهــۀ ۱۹۸۰ رابــه عنــوان ســال های شــروع تولــد 
ــد  ــان تول ــال های پای ــوان س ــۀ 2۰۰۰ را به عن ــا ده ــۀ ۱۹۹۰ ت ــۀ ده و میان
ــوان  ــل را می ت ــن نس ــوع ای ــد. درمجم ــاظ می کنن ــروه لح ــن گ ــای ای اعض

ــت«. ــا ۱۹۹۶ دانس ــال های ۱۹۸۱ ت ــن س ــامل متولدی ش
https//:en.wikipedia.org/wiki/Millennials

نویــن. بحرانــی کــه ترجمــان ایدئولوژیــِک بحــران 
گریبان گیــر نظــم کنونــی جهــان ســرمایه داری، در 
ــازار  ــب ب ــت آموز مکات ــود دس ــه خ ــت ک ــان نسلی س می
آزادی همیــن جهــان اســت. نســلی کــه تــا همیــن 
ــای  ــا جیب ه ــود و ب ــا ب ــیاه چالهٔ کااله ــش س ــدی پی چن
پرشــده از وام و قــرض، نــاز خداونــدگار بــازار آزاد و 
ــون  ــد، اکن ــت می خری ــوص نی ــا خل ــش را ب زرق وبرق های
ــد. شــاید  ــی گوی ــازار م ــِر ب ــی کف ــده ای طاغ هم چــون بن
ــه  ــی ک ــه نســل مؤمن ــود ک ــن ب ــم دور از ذه تصــورش ه
دهه هــا پیشــانی بــر آســتان اصــول مقــدس بــازار 
آزاد می ســایید، این چنیــن مرتــد گــردد و چنــگ در 
»سوسیالیســم« انــدازد. »سوسیالیســم« او برآمــده از 
عقده هــای عفونت باری ســت کــه زنــدان بــازار آزاد 
در او رشــد داد و هیــچ گاه آن عقده هــا را ارضــا نکــرد 
ــت  ــدن اس ــن گندی ــی از همی ــون ناش ــد. جن ــا بگندن ت
کــه ایــن نســل را بــر آن  داشــته تــا فانتزی هایــش را 
ــا  ــد و ب ــازار آزادی کن ــکام ب ــو«ی ح ــر »خرمال ــوار ب س
ــال سوسیالیســت های  ــه دنب ــه وار ب ــدش گل ــت جدی هوی

پاســتیکی ای چــون ســندرز راه بیفتــد.

ــود  ــن ب ــم دور از ذه ــورش ه ــاید تص ش
ــانی  ــا پیش ــه دهه ه ــی ک ــل مؤمن ــه نس ک
ــازار آزاد  ــدس ب ــول مق ــتان اص ــر آس ب
می ســایید، این چنیــن مرتــد گــردد 
و چنــگ در »سوسیالیســم« انــدازد. 
ــای  ــده از عقده ه ــم« او برآم »سوسیالیس
عفونت باری ســت کــه زنــدان بــازار 
آزاد در او رشــد داد و هیــچ گاه آن 
ــد. ــا بگندن ــرد ت ــا نک ــا را ارض عقده ه
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نمودارهــای زیــر مســتقیماً برگرفتــه از آمارهــای   
گزارش هایــی منتشــر شــده در اکتبــر 2۰۱۹ و 2۰2۰ 
اســت. گزارش هایــی کــه توســط یــک بنیــاد ضــد 
کمونیســتی بــا نــام »یادبــود قربانیــان کمونیســم« 
-کــه بــا مصوبــهٔ کنگــرهٔ آمریــکا در ســال ۱۹۹۳ بــا 
هــدف »آمــوزش آمریکایی هــا در مــورد ایدئولــوژی، 
ــه   ــده- تهی ــذاری ش ــم« پایه گ ــراث کمونیس ــخ و می تاری
 YouGov ــرکت ــیلهٔ ش ــا به وس ــن آماره ــت. ای شده اس

جمــع آوری  شده اســت.
ــورت  ــن ترین ص ــود به روش ــر خ ــای زی نموداره  
بازنمــای ازجادررفتگــی ایدئولوژیــک پیش گفته هســتند. 

ــات  ــه گزارش ــی ک ــب توجه ــکات جال ــام ن ــان تم در می
ســاالنهٔ ایــن مؤسســه دربــردارد، نکتــه ای بســیار درخــور 
توجــه در گــزارش ســال 2۰۱۹ وجــود دارد کــه این گونــه 
ــج  ــر پن ــر از ه ــک نف ــدود ی ــود: »ح ــد می ش ــر آن تأکی ب
ــر  ــه بهت ــه »جامع ــد ک ــد( معتقدن ــزاره )22 درص ــر ه نف
ــن  خواهــد شــد اگــر مالکیــت خصوصــی لغــو شــود«. ای
آمــار در مــورد نســل خامــوش فقــط ۱ درصــد اســت«. از 
۱ درصــد تــا 22 درصــد، فاصلــْه بســیار زیــاد اســت، کــه 
البتــه اگــر ایــن فاصلــه، در ایــاالت متحــده منظــور شــود 

ــرد! ــد ک ــوه خواه ــم جل ــر ه ــیار بیش ت بس
مدیــر اجرایــی ایــن بنیــاد آنتی کمونیســم در   
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ــان  ــه نش ــاری ک ــاس آم ــال 2۰۱۶ براس ــمی در س مراس
ــِد  ــه پروپاگان ــر ب ــل های جدیدت ــاور نس ــزان ب ــی داد می م
ــبت  ــم«، نس ــات کمونیس ــاب »جنای ــتی در ب امپریالیس
ــته )از  ــم گیری داش ــش چش ــین کاه ــل های پیش ــه نس ب
ــه ۱2٪( و آمــاری کــه نشــان از نگــرش مســاعدتر  ۳۵٪ ب
نســل های جــوان )هزاره هــا و z( بــه سوسیالیســم و 
کمونیســم داشــت، بــه شکســت کلــی سیســتم آمــوزش 
ــن  ــی از ای ــا را بازتاب ــن آماره ــرد و ای ــاره ک ــکا اش آمری
ــوان  ــه عن ــر را ب ــل های جوان ت ــت. او نس ــت دانس شکس
ــا  ــفتگی ی ــار آش ــی و دچ ــی تاریخ ــد آگاه ــرادی »فاق اف

ناتوانــی در مشــارکت در سیســتم بــازار آزاد و نهایتــاً 
درگیــر نوعــی بی رمقــی در رویارویــی بــا مســئلهٔ پیچیــدهٔ 
دموکراســی« درنظرمی گیــرد. هم چنیــن او ایــن 
ــوری و  ــرای دیکتات ــزی ب ــن حاصل خی ــت را »زمی وضعی

تمامیت خواهــی« توصیــف می کنــد۱۴.
تب ولــرز ایدئولوژیــک جهــان بــازار آزادی نــه   
فقــط آمریــکا کــه ســایر نقــاط جهــان را هــم دچــار رنــج 
ساخته اســت. به عنــوان نمونــه ای دیگــر می تــوان از 
آلمــان یــاد کــرد. بیــش از ۸۰ درصــد آلمانی هــا معتقدنــد 
ــه بیمه هــای  خصوصی ســازی خدمــات اجتماعــی از جمل
بیمــاری  و بازنشســتگی در دههٔپایانــی قــرن پیــش و دهــهٔ 
آغازیــن قــرن حاضــر، بیش ازحــد بوده اســت. بیــش از ۷۴ 
درصــد آلمانی هــا بــا سیاســت های اعــام شــده از جانــب 
دولــت مبنــی بــر مســئولیت فــردی مخالــف انــد. مهم تــر 
آن کــه »اکثریــت« شــهروندان خواســتار دخالــت بیشــتر 
ــق  ــی عمی ــی« نگران ــت عظیم ــد و »اکثری ــاد ان در اقتص

ــد. ــام می کنن ــی اع ــکاف طبقات ــدید ش ــود را از تش خ
14 https://b2n.ir/g59466
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جالب تــر آن کــه اشــپیگل کــه خــود وظیفــهٔ قابل توجهــی 
را در شــکل گیری و تعمیــق آزادی نویــن برعهــده داشــته، 
حــال خــود را بــه آغــاز مطالعــات تخصصــی اقتصــادی ای 
ــتر  ــت بس ــه شکس ــش ب ــه آغازگران ــد ک ــر می دان مفتخ
ــازی  ــی و خصوصی س ــر مقررات زدای ــی ب ــادِی متک اقتص

ــد. معتقــد ان
مصائب هرگز به اینجا ختم نمی شود.  

بحران؛ سرکرده ای افلیج
ــده  ــاالت متح ــم ای ــه از تصمی ــه دو ده ــک ب نزدی  
ــاد  ــه و ایج ــه خاورمیان ــح و آزادی« ب ــدور »صل ــرای ص ب
ــروز  ــذرد. ام ــراق می گ ــتان و ع ــهٔ آزاد« در افغانس »جامع
ــه  ــی و آشــکار اســت ک ــم، قطع ــان محک ــت آن چن واقعی
لیســیدن چکمه هــای آغشــته بــه خــون نیروهــای نظامی 
هــار ایــاالت  متحــده و ناتــو توســط دریوزگانــی هم چــون 
انجمنی هــای اصحــاب بیانیــهٔ »بهــار بغــداد«۱۵ نتوانســته 
حتــی اندکــی از اســتواری، قاطعیــت و فروغــش بکاهــد تا 
بــرای هــر آن موجــود شــنونده و بیننــده ای ایــن واقعیــت 
قابــل درک باشــد. واقعیــت، افــول قــدرت »تأدیــب 

گــری« امپریالیســم آمریکایــی اســت. 
بــرای توضیــح ایــن واقعیــت بایــد اندکی بــه عقب   
بازگردیــم یعنــی جایــی کــه ضرورت هــای بی پاســخ 
ــه  ــی ب ــم بریتانیای ــکل امپریالیس ــرمایه در ش ــان س جه
ــر  ــم در سرتاس ــد سوسیالیس ــه فراش ــزون ب ــور روزاف ط
جهــان دامــن مــی زد. ایــن ضرورت هــای بی پاســخ 
به درســتی توســط دولــت آمریــکا درک شــد و بــه 
صورت بنــدی امپریالیســم آمریکایــی انجامیــد. مــادهٔ 
چهاردهــم اعامیــهٔ ۱۴مــاده ای ویلســون، رئیس جمهــور 
ایــاالت متحــده، بــه شــکل خاصــه و روشــن چهارچــوب 
ــهٔ  ــیس جامع ــد: »تأس ــان می کن ــی را بی ــان آمریکای جه
ملــل بــرای تضمیــن امنیــت جمعــی، اســتقال سیاســی 
ــر در  ــک زی ــاع، در لین ــر کثافــت و ارتج ــن بیانیــۀ سراس 15 متــن ای

دســت رس اســت: 
https://b2n.ir/u16485

و تمامیــت ســرزمینی تمــام دولت هــای کوچــک و 
بــزرگ«. در جهــان امپریالیســم بریتانیایــی، بریتانیــا 
امپریالیســت بــود چــون سیاســت های اســتعماری و 
مداخله جویــی سیاســی-نظامی توســعه طلبانه را در 
جهــت کســب منافــع اقتصــادی بــه صــورت گســترده در 
دســتور کار خویــش قــرار داده بــود و در نتیجه بــا لگدمال 
کــردن »امنیــت جمعــی«، اســتقال سیاســی و تمامیــت 
ــا  ــرد. ام ــن می ک ــل را ناممک ــۀ مل ارضــی، تشــکیل جامع
ــت  ــکا امپریالیس ــی، آمری ــم آمریکای ــان امپریالیس در جه
ــتقال  ــی، اس ــت جمع ــدهٔ امنی ــون تضمین کنن ــت چ اس
ــی ا ســت  ــای بورژوای ــت ارضــی دولت ه سیاســی و تمامی
ــن  ــل را تضمی ــۀ مل ــات جامع و بدین ســان تأســیس و حی
می کنــد. ایــاالت متحــده، مأمنــی بورژوایــی بــه 
ــده  ــای برآم ــرای دولت-ملت ه ــل« را ب ــهٔ مل ــام »جامع ن
ــتقال  ــن اس ــه ضام ــد   آورد ک ــی پدی ــای مل از جنبش ه
ــر آن  ــعی ب ــود و س ــا ب ــی آن ه ــت ارض ــی و تمامی سیاس
داشــت تــا بــه ایــن طریــق امــکان برآمــدن سوسیالیســم 
ــه  ــا ب ــن جنبش ه ــرمایه را از دل ای ــهٔ س ــودی رابط و ناب
حداقــل برســاند. البتــه منفعــت اقتصــادی دولــت آمریــکا 
ــا  ــان ب ــرمایه در جه ــهٔ س ــظ رابط ــایۀ حف ــر س ــم زی ه
ــاوات و  ــتن مس ــرر داش ــی و مق ــع گمرک ــتن موان »برداش

ــی و  ــم، قطع ــان محک ــت آن چن ــروز واقعی  ام

آشــکار اســت کــه لیســیدن چکمه هــای آغشــته 

ــاالت   ــار ای ــی ه ــای نظام ــون نیروه ــه خ ب

ــون  ــی هم چ ــط دریوزگان ــو توس ــده و نات متح
ــداد«  ــار بغ ــهٔ »به ــاب بیانی ــای اصح انجمنی ه

ــت  ــتواری، قاطعی ــی از اس ــی اندک ــته حت نتوانس

ــود  ــر آن موج ــرای ه ــا ب ــد ت ــش بکاه و فروغ

ــل درک  ــت قاب ــن واقعی ــده ای ای ــنونده و بینن ش

باشــد. واقعیــت، افــول قــدرت »تأدیــب گــری« 

ــت.  ــی اس ــم آمریکای امپریالیس
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ــن  ــهٔ ویلســون( تأمی ــادهٔ ســوم اعامی آزادی تجــارت« )م
. می شــد

ــا و  ــی دخالت ه ــور ناف ــوارد مذک ــدام از م هیچ ک  
ــکل  ــه ش ــه ب ــی )چ ــی و نظام ــمار سیاس ــاوزات بی ش تج
کودتــا و چــه بــه شــکل جنــگ( ایــاالت متحــده در 
ــن  ــاق ای ــا قریب به اتف ــوده و نیســت. ام ــان نب سراســر جه
ــد،  ــادهٔ ۱۴ نمی باش ــی م ــی ناف ــاوزات سیاســی و نظام تج
چراکــه نــه بــرای توســعه طلبی و کســب منافــع اقتصــادی 
مســتقیم بلکــه بــرای تأمیــن امنیــت جامعــۀ ملــل صورت 
گرفته اســت. تــا زمــان حضــور شــوروی، محتــوای 
ــراروی  ــکان ف ــش ام ــل، افزای ــۀ مل ــت جامع ــد امنی تهدی
ــود.  ــی ب ــا بزرگ ــک ی ــور کوچ ــر کش ــتی در ه سوسیالیس
ایــاالت متحــده دولتــی بود کــه نــه تنهــا ضامن اســتقال 
ــه  ــود بلک ــی ب ــی دَول بورژوای ــت ارض ــی و تمامی سیاس
به واســطۀ قــدرت سیاســی-نظامی اش امنیــت رابطــهٔ 
ــی از  ــرد. تخط ــن می ک ــا تضمی ــم در آن ه ــرمایه را ه س
ــود  ــودنی ای ب ــاه نابخش ــرمایه گن ــهٔ س ــور رابط حدودوثغ
ــادر  ــی را ص ــور خاط ــه کش ــاوز ب ــوز تج ــا مج ــه نه تنه ک
می کــرد بلکــه ایــن تجــاوز را واجــب می ســاخت، 
هماننــد آن چــه در مــورد دولــت دکتــر آلنــده اتفــاق افتاد. 
ــاالت متحــده وظیفــهٔ بســط جامعــهٔ ملــل  ــن ای عاوه بر ای
را بــه داخــل مرزهــای سوسیالیســم واقعــاً موجــود برعهده 

ــوک  ــح بل ــا فت ــر ب ــن ام ــود را در ای ــت خ ــت و کفای داش
ــۀ  ــتری جامع ــا جهان گس ــانید. ب ــات رس ــه اثب ــرق ب ش
ــش  ــی و نق ــم آمریکای ــاختار امپریالیس ــکل و س ــل، ش مل
ــی  ــرد منته ــری نک ــل تغیی ــۀ مل ــکا در جامع ــت آمری دول
ایــن محتــوای تهدیــد امنیــت جامعــه بــود کــه مشــخصاً 
ــای  ــان دولت ه ــکال طغی ــاً اَش ــرد و غالب ــر می ک تغیی
بورژوایــی را بــه خــود می گرفــت. ایــاالت متحــده 
مســئول فرونشــاندن طاغیــان و حل وجــذب دوبــارهٔ آن ها 
ــای  ــری دولت ه ــدید عصیان گ ــود. تش ــل ب ــهٔ مل در جامع
ــه  ــت ک ــان دهندهٔ آن اس ــنی نش ــود به روش ــی، خ بورژوای
ــن آزادی  ــان آزاد، در ای ــه، در جه ــن جامع ــزی در ای چی
نویــن دچــار اختــال فزاینــده اســت. امــا نشــانهٔ دیگــری 
کــه واقعیــت امــروز منطقــه، بیان گــر آن اســت و وخامــت 
شــدید اوضــاع جهــان آمریکایــی را برمــا می ســازد، 
فلجــِی رشــدیابندهٔ ایاالت متحده اســت در فرونشــاندن 

ــی. ــای طاغ ــی دولت ه بورژوای
ــر در افغانســتان،  ــگ ویران گ ــال جن ــرهٔ 2۰ س ثم  
ــهٔ دموکراســی  ــز بربادرفت ــا دک وپ ــی ب ــدن دولت ــه برآم ن
غربــی کــه بازگشــت بــه قــدرت همــان دســت پرورده های 
ــت  ــدرت و هزیم ــهٔ ق ــر اریک ــش ب ــهٔ پی ــرکش دو ده س
ــق پشــت پردهٔ  ــی اســت. تواف ــای دولت ــار نیروه فضاحت ب
طالبــان بــا آمریــکا و خــروج آمریــکا بــا آگاهــی از نتیجــهٔ 
چنیــن خروجــی فقــط می توانــد تأکیــدی دوچنــدان بــر 
ناتوانــی آمریــکا در انجــام وظیفــه اش در قبال جامعــهٔ ملل 
باشــد و نشــان دهــد کــه خــود آمریــکا هــم بیش از پیــش 
ــل  ــهٔ مل ــد. جامع ــس می کن ــه ح ــی را آگاهان ــن ناتوان ای
امــروز در پــس حــوادث افغانســتان نگــران و مضطــرب به 
مؤســس پیــر خــود می نگــرد و چــون کودکــی ســرگردان، 
شــکایت از ناتوانــی پــدرش را بــه درگاه خــود پــدر 

می بــرد.
ــل و  ــهٔ مل ــرای جامع ــده ب ــاالت متح ــان ای ارمغ  
ــدام  ــو«ی ص ــت »ماجراج ــرنگونی دول ــان آزاد از س جه

ــی،  ــم آمریکای ــان امپریالیس در جه
ــون  ــت چ ــت اس ــکا امپریالیس آمری
جمعــی،  امنیــت  تضمین کننــدهٔ 
ــی  ــت ارض ــی و تمامی ــتقالل سیاس اس
دولت هــای بورژوایــی ا ســت و 
ــۀ  ــات جامع ــیس و حی ــان تأس بدین س

ملــل را تضمیــن می کنــد. 
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و اشــغال عــراق ترســناک تر اســت: دولــت ناکارآمــد 
فشــلی کــه تــوان محافظــت ســاختار سیاســی خــود را در 
ــدارد  ــکا ن ــف آمری ــای سیاســی مخال ــوذ نیروه ــل نف مقاب
ــای  ــوالن گاه نیروه ــترده ای ج ــکل گس ــش به ش و زمین
ــه »حشدالشــعبی« شــده کــه صبــح را  نظامــی موســوم ب
ــی از نظامیــان  ــه شــب نمی رســانند مگــر این کــه کاروان ب

ــد. ــرار دهن ــدف ق ــورد ه ــی را م آمریکای
همیــن ناتوانــی بی ســابقه اســت کــه رفتــار   
ــال کشــورهایی هم چــون  ــو را در قب ــاالت متحــده و نات ای
لیبــی و ســوریه این گونــه جنون آمیــز می نمایــد.
کنش مغــول وار رهبــران کراواتــی جهان ســرمایه   
ــوی  ــوریه را به س ــی و س ــی لیب ــای اجتماع ــه بنیان ه ک
انهــدام تمام عیــار ســوق داد، نتیجــهٔ غیرقابل اجتنــاب 
ضرورت هــای نویــن جهــان آزاد و آزادی نویــن اســت، 
ــد  ــن فرآین ــت و ای ــی اس ــول هژمون ــتقیم اف ــهٔ مس نتیج
ــت.  ــر اس ــوی تکرارپذی ــاع ثان ــا اط ــی ت ــدام اجتماع انه
ــهٔ امپریالیســتی کــه امــروز کمــر  تحریم هــای جنایتکاران
ــود  ــد، خ ــرد می کن ــران را خ ــای ای ــتان و پرولتاری فرودس
نشــان دهندهٔ شــهوت زنــدهٔ ویران گــر امپریالیســم اســت.

در چنیــن شــرایطی و بــا کوله بــاری از شکســت در 
ــِی کشــورهاِی خاطــِی گســتردْه  ــذب بورژوای حل وج
از غــرب تــا شــرق جهــاْن در جامعــهٔ ملــل -چــه آن 
خاطیانــی کــه فقــط تلــی از ویرانــه از ایشــان باقــی مانــده 
و چــه آن خاطیانــی کــه هنــوز پی گیرانــه لج بــازی 
می کننــد- رهبــری جامعــهٔ ملــل بــه اســتقبال تضادهایی 
بــس بزرگ تــر و سرکشــانی بــس قدرت مندتــر مثــل 
ــای  ــن مواجهه ه ــه ای ــن ک ــی رود. ای ــیه م ــن و روس چی
ــان  ــد، کدام ش ــدا کن ــی پی ــاد نوین ــه ابع ــدیابنده چ رش
تشــدید شــود و کدام شــان تخفیــف داده شــود به ســادگی 
ــخ  ــد تاری ــه رون ــه ک ــا آن چ ــت. ام ــی نیس قابل  پیش بین
ــن  ــتاب ای ــدیابندگی پرش ــاخته، رش ــان س ــوْن نمای تاکن
قبیــل مواجهــات، هــم راه بــا افــول شــدید توانایــی 

ــت  ــود دالل ــه خ ــال ک ــدام، درعین ح ــد انه فرآین  
ــش  ــکا دارد، تحّقق ــم آمری ــی امپریالیس ــول هژمون ــر اف ب
ــش  ــق رهایی بخ ــکان و اف ــه ام ــه ای، هرگون ــر جامع در ه
ــه  ــرد، چراک ــن  می ب ــه از بی ــای آن جامع ــرای پرولتاری را ب
انهــدام اجتماعــی، تمام ســاختار و ســازکاری را کــه در آن 
ــایی  ــش را شناس ــِش خوی ــای گاه رهایی بخ ــا ج پرولتاری
ــاک  ــی از خ ــان تل ــی دارد. در می ــان  برم ــد، از می می کن
چگونــه می تــوان حــرف از مبــارزه بــرای دســت مزد، 
اعتصــاب، اتحــاد گســترش یابندهٔ طبقاتــی، مبــارزهٔ 
طبقاتــی و انقــاب اجتماعــی زد؟ در میــان مشــتی 
ــوژی  ــت و ایدئول ــک هوی ــه هری ــی ک ــته جات مافیای دس
ــی  ــق سیاس ــدام اف ــت هیچ ک ــود را دارد و درنهای ــژۀ خ وی
ــد،  ــرار نمی دهن ــش رو ق ــخصی را پی ــی  مش ــا اجتماع ی
ــار  ــنه و ه ــگان گرس ــرگان و س ــی از گ ــان گله های در می
ــد  ــر را می درن ــردا یک دیگ ــروز و ف ــع ام ــرای مناف ــه ب ک
ــوان از  ــه می ت ــوان از سیاســت گفــت؟ چگون ــه می ت چگون
جامعــه حــرف زد؟ هنگامــی کــه سیاســت و جامعــه ای در 
ــان  ــر« بی معناســت؛ در می ــان نباشــد حــرف از »تغیی می
ــا  ــد، آن ج ــد باش ــاب نمی توان ــخنی از انق ــا س ویرانه ه

امپریالیســم آمریــکا در یافتــن پاســخی برخاســته 
از »عقانیــت بورژوایــی« بــرای ایــن مواجهــات و 
چنگ انــدازی بیش ازپیــش بــه توحشــی جنون آمیــز 

بــرای انهــدام بی معنــای اجتماعــی اســت.

کنــش مغــول وار رهبــران کراواتــی 
ــای  ــه بنیان ه ــرمایه ک ــان س جه
اجتماعــی لیبــی و ســوریه را 
ر  م عیــا تما م  ا نهــد ا ی  به ســو
ــاب  ــهٔ غیرقابل اجتن ــوق داد، نتیج س
ــان آزاد و  ــن جه ــای نوی ضرورت ه
آزادی نویــن اســت، نتیجــهٔ مســتقیم 

ــت. ــی اس ــول هژمون اف
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ــی وزد. ــرگ م ــط م فق
  وســائلی که انهــدام اجتماعــی را محقــق می کنند 
ــای  ــو و بمب افکن ه ــی نات ــای نظام ــط هواپیماه ــه فق ن
ــای  ــی از تحریم ه ــی خط ــه ترکیب ــکا، ک ــی۵2 آمری ب
ــدام  ــی و اق ــای هویت ــادی، خرده جنبش ه اقتص
نظامــی اســت کــه در هــر لحظــه باتوجــه بــه تــوازن قــوا 
و بــرآورد امکانــات موجــود، هرکــدام از این ســه ابــزاْر وزن 
ــت. در  ــد یاف ــدام خواهن ــد انه ــرد فرآین ــی در پیش ب معین
ــی در  ــکاف عظیم ــراق و ش ــه افت ــت ک ــه اس ــن نقط همی

میــان جنبش هــای اجتماعــی می افتــد.
کــدام جنبــش مؤلفــه ای از فرآینــد انهدام اســت و   
کــدام جنبــش مؤلفــه ای از حرکت بــه ســمت آزادی کار از 
بنــد ســرمایه؟ کــدام جنبــش امــکان انهــدام را دربــردارد 
ــن  ــوان ای ــه می ت ــکان انقــاب؟ چگون و کــدام جنبــش ام
ــد ســؤال  ــن  و چن ــز داد؟ و چندی ــم تمی ــا را از ه جنبش ه
مهــم دیگــر. پرداختــن بــه ایــن ســؤاالت وظیفه ای ا ســت 
گــران کــه متــن تحلیلــی جداگانــه ای را می طلبــد و 
ــدف  ــا ه ــود. ام ــد ب ــریه خواه ــتور کار نش ــاً در دس قطع
ــی  ــی ناتوان ــه صــورت اجمال ــه ب ــود ک ــن قســمت آن ب ای
دولــت آمریــکا را در انجــام وظایــف خــود در قبــال جامعۀ 
ملــل، مبتنــی بــر »عقالنیــت بورژوایــی« نشــان دهد؛ 
وظایفــی کــه اساســاً از ابتــدا ایــن شــکل از امپریالیســم را 

ــت  ــون دول ــت اکن ــود و به همین جه ــدی کرده ب صورت بن
ــه  ــته اش ب ــام دست وپاشکس ــرای انج ــده ب ــاالت متح ای

ــزد. ــی« می آوی ــون بورژوای »جن
پژواک آواز مسکو در نیویورک

امــروز می تــوان پــژواک صــدای ظفرمنــد ریــگان   
در مســکوی ۱۹۸۸ را به وضــوح درمیــان ضجه هــای 
وقیحانــۀ گوتــرش در نیویــورک 2۰2۱ شــنید: » مــن 
این جــا هســتم تــا زنــگ خطــر را بــه صــدا درآورم؛ جهــان 
ــا متفــرق نشده اســت.  ــد ی ــن، تهدی مــا هرگــز بیــش از ای

. . .
مــا بــا بزرگ تریــن آبشــار بحــران در   
ــری  ــتیم. همه گی ــه رو هس ــود روب ــر خ ــول عم ط
کوویــد۱۹ نابرابری هــای خیره کننــده را افزایــش داده، 
بحــران آب وهــوا ایــن ســیاره را به شــدت درگیــر و تحــول 
ــح را  ــر از آن، صل ــن و فرات ــا یم ــی ت ــتان و اتیوپ از افغانس

خنثــی کرده اســت. ...
مــوج بی اعتمــادی و اطاعــات غلــط، مــردم   
را دوقطبــی و جوامــع را فلــج کرده اســت. حقــوق 
بشــر زیــر رگبــار اســت. علــم مــورد حملــه قــرار 
ــرای  ــد، ب ــر رخ دهن ــادی اگ ــای اقتص ــت و راه ه گرفته اس
آســیب پذیرترین افــراد، بســیار کــم و خیلــی دیــر پیــش 
ــن اســت،  ــی درحــال ازبین رفت ــی رود. هم بســتگی عمل م
ــم. ... ــاز داری ــتر نی ــه آن بیش ــا ب ــه م ــی ک ــت زمان درس
ــه  ــد ک ــه باش ــای آن چ ــر گوی ــک تصوی ــاید ی ش  
ــاط  ــری کــه از برخــی از نق درحــال رخ دادن اســت، تصوی
جهــان از واکســن های کوویــد۱۹ در ســطل زبالــه 
دیده ایــم؛ منقضی شــده و استفاده نشــده. از یــک ســو، 
مــا شــاهد تولیــد واکســن ها در زمانــی بی ســابقه هســتیم 
کــه پیــروزی علــم و نبــوغ بشــری اســت و از ســوی دیگر، 
می بینیــم کــه ایــن پیــروزی بــا تــراژدی عــدم ارادۀ 
ــد. ــام می مان ــادی ناتم ــی و بی اعتم ــی، خودخواه سیاس

مــازاد در برخــی از کشــورها، قفســه های خالــی در 

ــود  ــه خ ــال ک ــدام، درعین ح ــد انه فرآین

ــم  ــی امپریالیس ــول هژمون ــر اف ــت ب دالل

ــه ای،  ــر جامع ــش در ه ــکا دارد، تحّقق آمری

هرگونــه امــکان و افــق رهایی بخــش را 

ــن  می برد،  ــه از بی ــای آن جامع ــرای پرولتاری ب

ــاختار و  ــام س ــی، تم ــدام اجتماع ــه انه چراک

ــای گاه  ــا ج ــه در آن پرولتاری ــازکاری را ک س

ــد،  ــایی می کن ــش را شناس ــِش خوی رهایی بخ

ــی دارد. ــان  برم از می
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ــان  ــد جه ــورهای ثروتمن ــتر کش ــر، بیش ــورهای دیگ کش
ــا  ــد آفریقایی ه ــش از ۹۰ درص ــا بی ــده اند ام ــینه ش واکس
هنــوز منتظــر نخســتین ُدز واکســن خــود هســتند. ایــن 
یــک کیفرخواســت اخاقــی بــرای وضعیــت جهــان مــا و 
قباحــت اســت. مــا در آزمــون علــوم قبــول امــا در اخــاق 

رد شــدیم. ...
ــرات  ــی تغیی ــن دولت ــأت بی ــر هی ــزارش اخی گ  
آب وهــوا یــک زنــگ  قرمــز بــرای بشــریت بــود. مــا 
ــه مشــاهده  ــاره و منطق ــر ق ــم هشــداردهنده را در ه عائ
می کنیــم؛ دمــای ســوزان، ازدســت دادن تنــوع زیســتی، 
ــط  ــای مرتب ــی و بای ــای طبیع ــوده، آب و فضاه ــوای آل ه

بــا آب وهــوا در هربــار. ...
ــل  ــی ســازمان مل ــس آب وهوای ــا کنفران ــه ت فاصل  
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت ام ــه اس ــد هفت ــکو چن در گاس
ــه  ــان فاصل ــه اهداف م ــیدن ب ــا رس ــوری ت ــال های ن س

داریــم...
همه گیــری کوویــد۱۹ و بحــران آب وهــوا،   
ــوان  ــع و به عن ــوان جوام ــی را به عن شــکنندگی های عمیق
ــه جــای  ــن حــال، ب ــا ای ــک ســیاره نشــان داده اســت. ب ی
فروتنــی دربرابــر ایــن چالش هــای عظیــم تهاجمــی، 
غــرور را می بینیــم. بــه جــای راه هم بســتگی، مــا در 

بن بســت نابــودی هســتیم. ...

ــروز در  ــان ام ــری در جه ــاری دیگ ــان بیم هم زم  
ــی  ــادی. وقت ــاری بی اعتم ــت؛ بیم ــترش اس ــال گس ح
مــردم می بیننــد کــه وعده هــای پیشــرفت توســط 
واقعیت هــای ســخت روزمــرۀ زندگــی آن هــا انــکار 
ــای  ــوق و آزادی ه ــه حق ــد ک ــی می بینن ــت، وقت شده اس
اساســی آن هــا محــدود شده اســت، وقتــی می بیننــد 
که فســاد کوچــک و بــزرگ در اطــراف آن هــا وجــود دارد، 
ــد و  ــا می رون ــه فض ــا ب ــه میلیاردره ــد ک ــی می بینن وقت
میلیون هــا نفــر بــر روی زمیــن گرســنه می ماننــد، وقتــی 
ــرای  ــان ب ــاش امروزش ــر از ت ــده ای غم افزات ــن آین والدی
فرزنــدان خــود می بیننــد... و هنگامــی کــه جوانــان اصــًا 
ــت  ــا خدم ــه آن ه ــه ب ــرادی ک ــد، اف ــده ای نمی بینن آین
می کنیــم و نماینــدۀ آن هــا هســتیم، ممکــن اســت 
ــای  ــا و نهاده ــه دولت ه ــا ب ــود را نه تنه ــان خ ایم
خــود بلکــه بــه ارزش هایی کــه بــرای بیــش  از ۷۵ 
ســال محــرک ســازمان ملــل متحــد بوده اســت، 

ــد. ... ــت بدهن از دس
بــرای بســیاری از مــردم در سراســر جهــان، صلــح   

و ثبــات یــک رؤیــای دور باقــی مانده اســت«۱۶.
آری، این گونــه اســت اوضــاع آزادی نویــن و   
ره آوردهــای انقــاب مــداوم بــازار از نــگاه جیره خوارانــش. 
زنجیرهــای جهــان آزاد و ارزش هایــش زنــگ زده و حفــظ 
16 https://b2n.ir/x93037
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ــوار  ــیار دش ــگ زده بس ــای زن ــن زنجیره ــه ای ــان« ب »ایم
شده اســت، اعتمــاد بــه دیوارهــای بلنــد زنــدان بــازار آزاد 
ــادی«  ــه »بی اعتم ــمارش ب ــای پرش ــر ترک ه ــت تأثی تح
ــت؛  ــاالن اس ــیش ن ــرب و کش ــان مضط ــده، زندان ب گرایی

ــت. ــی ا س ــت زندان ــال نوب ح
ما و اکنون...

اکنــون و به هنگامــه ای کــه جهــان ســرمایه پــای   
در باتــاق بحران هــا دارد، به هنگامــهٔ ازجادررفتگــی 
ایدئولوژیــک دســت پروردگانش، به هنگامــهٔ هــاری 
ــان  ــن جه ــات ای ــای ضروری ــی در ارض ــرش از ناتوان رهب
و درســت در مطلــع مبــارزۀ طبقاتــی و نضج گیــری 
حرکــت پرولتاریــا، ایســتادن در جبهــهٔ پرولتاریــا در 
مبــارزهٔ بــا بــورژوازی نیــاز بــه تاشــی پایان ناپذیــر 
ــی  ــری در تمام ــع پرولت ــاف موض ــت انکش در جه
مســائل روز از جزئی تریــن تــا کلی تریــن آن هــا دارد، 
ــاز  ــت نی ــه بربری ــم علی ــمت سوسیالیس ــتادن در س ایس
ــا  ــْه در حوزه ه ــارزهٔ روزان ــهٔ مب ــرد صبوران ــه پیش ب ب
ــی ســراپای جامعــه«  ــرای »نوســازی انقاب ــکار ب دارد، پی
ــردن  ــز ک ــه تی ــاز ب ــه«، نی ــر دو طبق ــودی ه ــد »ناب و ض
ــده  ــاع پیچی ــر روزهٔ ارتج ــای ه ــد در افش ــغ نق تی
ــه« دارد.  ــارزات ترقی خواهان ــده در زرورق »مب ش
پشــت کردن بــه ایــن وظایــف و خاموش مانــدن در مقابــل 
آن هــا بــه هــر بهانــه ای خیانــت اســت، ایســتادن در جبهه 
ــت. ــت اس ــوش از بربری ــی خام ــت، حمایت ــورژوازی اس ب
کتاب چــهٔ تاریــخ در میانــهٔ بحــران و در تاطــم روزافــزون 
ــت  ــوردن اس ــال ورق خ ــا در ح ــدید تضاده ــی از تش ناش
ــار دیگــر اعــام »پایــان تاریــخ« بــه تاریــخ بپیونــدد  ــا ب ت
و بــاز هــم مبــارزهٔ طبقاتــی داســتان دوره ای جدیــد را بــه 
 نثــر درآورد. سرنوشــت ایــران هــم در جایــی خــارج از این 
ــای  ــه گام ه ــون ک ــد. اکن ــم در نمی آی ــه قل ــه ب کتاب چ
دوگانــهٔ دولت هــای بورژوایــی »نرمــال« را در جهــان، 
بــرای انتظام بخشــی بــه آزادی نویــن مــرور کردیــم 

و دیدیــم کــه در جای جــای جهــان ســرمایه گام اول 
دولت هــای بورژوایــی گامــی بــود خونیــْن بــرای ســرکوب 
نهــادی پرولتاریــا، می توانیــم روشــن تر نخســتین 
گام ســبعانهٔ دولت هــای بورژوایــی در ایــران را 
تحلیــل کنیــم و از گزافه گویی هــای چــپ و راســت 
ــرای اعــادهٔ حیثیــت از ســرمایه داری بپرهیزیــم.  ایرانــی ب
ــا  ــه و ب ــا دغل بازان ــد ت ــعی دارن ــه س ــی ک گزافه گویی های
شــعبده بازی های خــاص ایدئولوگ هــای بــورژوا ایــن 
ســبعیت نخســتین را امــری خــارج از قاعــدهٔ دموکراســی، 
ــا  ــژهٔ پنهــان در عب ــل وی حقــوق بشــر و برآمــده از »خصائ
و عمامــه« جلــوه دهنــد، حــال آن کــه کاشــف و آمــوزگار 
ــلواری  ــردان کت ش ــان دولت م ــی هم ــبعیت یعن ــن س ای
ــن  ــود ضام ــه خ ــن ک ــان عی ــی، در هم ــوع آمریکای مطب
دموکراســی و حقــوق بشــر در سرتاســر جهان انــد، 
ســرکوب وحشــیانهٔ پرولتاریــا را به عنــوان ضــرورت جهان 
ــرمایه  ــان س ــر جه ــن در سرتاس ــهٔ آزادی نوی آزاد و الزم
ــرای  ــرزی ب ــچ گاه م ــی هی ــد. گزافه گوی ــز کرده ان تجوی

ــت. ــل نیس ــود قائ خ

ــان  ــران به س ــای ای ــه پرولتاری ــه ک ــن زمان در ای

ــان  ــای جه ــه ای اش در جای ج ــای هم طبق رفق

ــود  ــرمایه داران، خ ــه س ــه علی ــارزهٔ روزان و در مب

ــاده  ــرمایه داری آم ــور س ــدن گ ــرای کن را ب

می ســازد، بایــد پیــکان تیرهــای نقــد را 

ــرمایه  ــت س ــنگی دول ــب س ــوی قل ــان به س هم زم

ــز از  ــهٔ لبری ــوی جمجم ــه س ــانش و ب و کاسه لیس

ــانش  ــم و چکمه لیس ــر امپریالیس ــون ویران گ جن

ــان  ــط زدن هم زم ــط  و فق ــرد. فق ــانه روی  ک نش

ــارزهٔ  ــد مب ــه می توان ــت ک ــان اس ــن دو نش ای

روزانــۀ پرولتاریــا را بــه مبــارزهٔ انقالبــی 

رهایی بخــش برکشــد. 
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اکنــون پــس از گذشــت حــدود ســه دهــه از   
آغــاز گام دوم دولت هــای بورژوایــی ایــران )در جهــت 
ــت های  ــری سیاس ــا پی گی ــن( ب ــی آزادی نوی انتظام بخش
تعدیــل ســاختاری، خصوصی ســازی های گســترده، 
ــت، کاهــش خدمــات رفاهــی و بســط  کوچک ســازی دول
انفجــاری بــازار، درســت در زمانــی کــه پرولتاریــای ایــران 
ــن  ــی نوی ــی اش رزم ــای جهان ــا هم طبقه ای ه ــد ب هم رون
علیــه »آزادی نویــن« را ترتیــب می دهــد، بــاز هــم 
ــیون از  ــا اپوزوس ــیون ت ــرمایه از پوزیس ــان س کاسه لیس
چــپ تــا راســت و از ارزشــی تــا برانــداز برخــط می شــوند 
تــا دور جدیــدی از گزافه گویــی را بــا همــان فرمــول 
ــت،  ــازی نیس ــن خصوصی س ــد: »ای ــاز کنن ــین آغ پیش
ــن  ــازار آزاد؟! ای ــط ب ــدام بس ــت. ک ــازی اس خودمانی س
بــازار هرچــه باشــد آزاد نیســت. اگــر آزاد بــود، االن همــه 
غــرق در خوش بختــی بودیــم. ...«. ایــن »همــه« احتمــاالً 
در جاهایــی کــه خصوصی ســازی »اصیــل« رخ داده، 
جمعیــت قابــل توجهــی را آدم بــه حســاب نمــی آورد: ۸۰ 
ــازی ها،  ــان از خصوصی س ــی آلم ــت ناراض ــد جمعی درص
ــون  ــا میلی ــیلی، صده ــای ش ــوه خیابان ه ــت انب جمعی
کارگر هنــدی و... . رشــته های ایشــان را انکشــاف ســطوح 
نوینــی از مبــارزهٔ طبقاتــی پنبــه خواهــد کــرد. بــر عهــدهٔ 
ماســت تــا زینــت از نجاســت برداریــم و ســهم خــود را در 

ــم. ــا کنی ــی ایف ــارزهٔ طبقات ــاف مب انکش
امپریالیسم و دولت سرمایه

ــان  ــران به س ــای ای ــه پرولتاری ــه ک ــن زمان در ای  
رفقــای هم طبقــه ای اش در جای جــای جهــان و در 
مبــارزهٔ روزانــه علیــه ســرمایه داران، خــود را بــرای کنــدن 
گــور ســرمایه داری آمــاده می ســازد، بایــد پیــکان تیرهای 
ــرمایه  ــت س ــب ســنگی دول ــان به ســوی قل ــد را هم زم نق
ــون  ــز از جن ــهٔ لبری ــوی جمجم ــه س ــانش و ب و کاسه لیس
ویران گــر امپریالیســم و چکمه لیســانش نشــانه روی  کــرد. 
ــه  ــت ک ــان اس ــن دو نش ــان ای ــط زدن هم زم ــط  و فق فق

می توانــد مبــارزهٔ روزانــۀ پرولتاریــا را بــه مبــارزهٔ انقابــی 
ــل اســت  ــن دلی ــه همی رهایی بخــش برکشــد. درســت ب
کــه هــر گروهــی از دشــمنان قســم خوردهٔ طبقــه کارگــر 
ــر از  ــانی دیگ ــع نش ــه نف ــان را ب ــک نش ــا ی ــند ت می کوش
هــدف خــارج کننــد. گروهــی از ایــن دشــمنان بــا حــذف 
دولــت ســرمایه از مبــارزهٔ سیاســی و تبلیغ مســیر مبــارزهٔ 
ضدامپریالیســتِی صــرف در میــان پرولتاریــا، اخته ســازی 
ــا  ــر ب ــروه دیگ ــد. گ ــال می کن ــا را دنب ــارزات پرولتاری مب
ــارزهٔ  ــغ مب ــی و تبلی ــارزهٔ سیاس ــم از مب ــذف امپریالیس ح
ــدازی و  ــران بران ــوف کارگ ــرْف درون صف ــِی ص ضددولت
ــری  ــا پی گی ــزاری پرولتاری ــه کارگ ــی را ب ــدام اجتماع انه

. می کنــد
ــه  ــان علی ــارزه ای توأم انقــاب اجتماعــی مب  
ــر  ــد و ه ــم را می طلب ــرمایه و امپریالیس ــت س دول
گروهــی را کــه داعیــه دار حرکــت در مســیر انقــاب 
ــارزه ای  ــه مب ــا ب ــازد ت ــزم می س ــت مل ــتی اس سوسیالیس
مــداوم علیــه گزافه گویــان و دشــمنان پیش گفتــه 
برخیــزد. ایــن مبــارزه، مبــارزه ای ا ســت کــه بایــد بــر ســر 
تمامــی مســائل از جزئی تریــن تــا کلی تریــن آن هــا 
ــگاه  ــد. دانش ــان یاب ــه جری ــا روزان ــام حوزه ه و در تم
ــای  ــی از حوزه ه ــاً یک ــا و اتفاق ــن حوزه ه ــی از ای ــم یک ه
ــرای  کلیــدی اســت کــه نیــروی کار ماهــر آینــده در آن ب
ــائل  ــه مس ــد. در نتیج ــرورش می یاب ــازار کار پ ــه ب ورود ب
ــد یافتــن پاســخی درخــور از  ــز نیازمن مطروحــه در آن نی
موضــع پرولتــری اســت. بــر ماســت کــه در جهــت یافتــن 

ایــن پاســخ ها بکوشــیم.

وگلسرخهمچنانمیشکفد
انساندرسفرخویشنخواهدلغزید

ایــنجنگافــزاررازآلــودرادیگــریبــر
خواهــدگرفــت

نوزاییانسانراپایاننیست...
پابلونرودا
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ــای  ــم ایف ــۀ مه ــا، دو مقول ــن دیدگاه ه ــا ای ــۀ ب در رابط
ــای  ــام گروه ه ــای تم ــس تحلیل ه ــاً در پ ــد و تقریب ــش می کنن نق
ــۀ  ــال در ایــن مســئله قابل یافــت اســت؛ یکــی دوگان ارتجاعــی فّع
ــاد«. در  ــان فس ــری »گفتم ــوده و دیگ ــت« ب ــۀ مدنی-دول »جامع
ادامــۀ ایــن نوشــته نقــش هــر یــک از ایــن عوامــل تاثیرگــذار را در 
طــی نقــد هــر یــک از ایــن طیف هــا و جریان هــا بررســی خواهیــم 

ــرد. ک
پوشش پرزرق وبرق خیریه و نهادهای مردمی

ــه در  ــی ک ــتی این چنین ــای محیط زیس ــی بحران ه در پ
خوزســتان شــاهد بودیــم و مــوارد متعــدد آن را در ســطح جهانــی 
ــت  ــوان گف ــاید بت ــی« و ش ــی »غیرسیاس ــم، نظرات ــز می یابی نی
فــرارِی از سیاســی نــگاه کــردن بــه مســئله مطــرح می شــوند کــه 
ابعــاد این مشــکات و معضــات حادث شــده را تنهــا در چهارچوب 
تغییــرات اقلیمــی و ناشــی از دالیلــی طبیعــی می داننــد. از نظرگاه 
نهادهایــی کــه ذیــل چنیــن رویکــردی بــه مســائل می پردازنــد و 
ــن  ــد، مهم تری ــاب می کن ــان ایج ــفه وجودی ش ــه فلس ــا ک از آن ج
ــده و  ــه ش ــده گرفت ــی نادی ــن بحران های ــل در چنی ــل دخی عوام
ــه منطــق  ــه چگون ــق ســپرده می شــود؛ این ک ــه فراموشــی مطل ب
ــت و شــهوت ســیری ناپذیر مناســبات ســرمایه در اســتخراج  رقاب
ارزش اضافــی، چنیــن بحران هــای عظیــم و گســترده ای را تحویل 
جوامــع امــروز داده و این کــه چگونــه ایــن منطــق رقابــت و تعقیب 

تیــر و مــرداد امســال، خوزســتان شــاهد معضــات 
و اعتراضاتــی تــازه بــود؛ اعتراضاتــی کــه از خاک هــای 
خشکانده شــده، روییــد و رویانــده شــد. ایــن بحــران تــازه و 
ــت و  ــز اهمی ــد جهــت حائ ــی داشــت، از چن ــه در پ ــی ک اعتراضات
نیازمنــد بررســی اســت؛ چراکــه یکــی از مهم تریــن وقایــع اخیری 
اســت که تاثیــر پررنگی بــر صحنــه سیاســت ایــران داشــته و دارد. 
ــی  ــا و تحلیل های ــی، واکنش ه ــن اتفاق ــه چنی ــت ک ــی اس طبیع
ــا )همان طــور کــه در ادامــه بــه تفصیــل بــه  به ظاهــر گوناگــون اّم
آن خواهیــم پرداخــت( در واقــع و در باطــن امــر، مشــابه از لحــاظ 

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــیاری را ب ــای بس جنبه ه
تحلیل های رنگارنگ اّما هم جنس

پیــش از ایــن کــه وارد جزئیات شــویم، بــا نگاهــی کل نگر 
و بــا در نظــر گرفتــن شــاخص ترین اظهــارات هــر جریــان و گــروِه 
فّعــال و دارای نفــوذ در امور سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی ایران، 
ــی  ــا نقش ــن تحلیل ه ــه در ای ــی ک ــده از دالیل ــتۀ عم ــد دس چن
اساســی دارنــد، قابل شناســایی اســت. هم چنیــن مشــّخص 
خواهیــم کــرد کــه چگونــه هــر کــدام از ایــن جریان هــا بــا 
ــبت  ــود نس ــی خ ــای غیرطبقات ــناخت ها و دیدگاه ه ــر ش ــه ب تکی
بــه جامعــه و بــا فرصت طلبــی از بــروز چنیــن معضــات و 
ــداف  ــن اه ــد و ای ــال می کنن ــود را دنب ــداف خ ــی، اه بحران های

چیســت.

ماهیگیری

ازآبی
که

نبود!
پیرامون فرصت طلبی در مسئلۀ خوزستان
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ــت،  ــی را موق ــق« و راه حل ــه »تواف ــتر، هرگون ــتر و بیش ــوِد بیش س
ناپایــدار و بی تاثیــر می کنــد.

در چنیــن بازخوانــی و نــگاه بــه مســئله ای، نه تنهــا 
نمی تــوان خبــری از روابــط تولیــدی ســرمایه دارانه و منطــق 
ســود، طبقــات و تضــاد منافــع آن هــا و درنتیجــه یــک راه روشــن 
ــوارد  ــه در م ــت، بلک ــرایط بحــران یاف ــی رهایی بخــش از ش و عمل
مطلقــاً غیرسیاســی آن حتــی خبــری از ِشــکوه و شــکایت از دولت 
ــل  ــت هــم نیســت! خی ــی و دول ــۀ مدن ــات جامع ــد و تقاب ناکارآم
خّیریــن و NGOهــا را از ایــن دیــدگاه اســت کــه به راســتی 
می تــوان درک کــرد؛ نهادهایــی »مردمــی« کــه بــا رشــد جوامــع 
امــروزی ســرمایه داری و از راه رســیدن بحران هــای تــازۀ برآمده از 
تضــاد بنیــادی کار و ســرمایه، نقــش پررنگ تــری ایفــا کــرده و بــا 
ــا جامعــۀ  ــه جنب وجــوش می افتنــد ت ــازه، ب ظهــور هــر بحــران ت
ــات آن را  ــرمایه را از فروپاشــی نجــات داده و التهاب ــلطۀ س ــر س زی

ــد. ــاره تخفیــف دهن ــاره و دوب دوب
خّیریــن و فّعالیــن اجتماعــی جامعــۀ مدنــی، از آن جهت 
کــه رشــدیافتۀ منطــق ســرمایه انــد و از بــرای آن می کوشــند کــه 
ــم  ــی« فراه ــرده و »آشــتی طبقات ــکار ک ــی را ان ــای طبقات تضاده
آورنــد، بــدون شــک یکــی از قدرت مند تریــن ابزارهــای بــورژوازی 
ــدی و اســکلت  ــط تولی ــام رواب ــد نگاه داشــتن تم ــرای دور از گزن ب
اصلــی جامعــۀ بورژوایــی به حســاب می آینــد؛ ســرمایه دارانی کــه 
از ایــن مجــرا ســعی می کننــد تحــت عنــوان »خّیــر«، بــه واســطۀ 
ارســال اقــام و اجنــاس بــه مناطــق درگیــر بحــران و یــا تــاش  و 
تبلیــغ بــرای ایجــاد اشــتغال و فراهم کــردن زمینه هــای اســتثمار 
ــوند و  ــر ش ــی ظاه ــش ناج ــده و در نق ــّرا ش ــام مب ــتر، از اتّه بیش
درعین حــال، مناســبات تولیــدی بحــران زای ســرمایه داری را نیــز 

از اتّهــام بــه دور نگــه دارنــد.
چــه بســا نمونه هــای بســیاری از ایــن فّعالیت هــای 
مدنــی کــه به واقــع دســت آورد شــایان توجهــی در راســتای حــل 
ــد  ــت کرده ان ــته و ثاب ــده نداش ــت های مطرح ش ــا و خواس بحران ه
کــه »اتّحــاد مردمــی« و کنــار هــم قرارگرفتــن طبقــات اســت کــه 
ــا. از  ــات و بحران ه ــّل معض ــه ح ــت، ن ــن جریان هاس ــدف ای ه

ــت محیطی  ــائل زیس ــل مس ــر ذی ــن حاض ــئلۀ مت ــه مس ــا ک آن ج
و بحران هایــی از ایــن دســت قــرار می گیــرد، بــه نمونــه ای 
ــن  ــه ای ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــم. ای ــنده می کنی ــابه بس مش
نهادهــای مردمــی در موضوعــات دیگــر کارکــرد متفاوتــی دارنــد. 
ــد،  ــان باش ــوق زن ــه حق ــد؛ چ ــد باش ــه می خواه ــوع هرچ موض
ــا  چــه حقــوق کارگــران و خواســت های صنفــی و معیشــتی آن   ه
ــا در  ــات و تضــاد آن ه ــری. طبق ــی دیگ ــر مســئلۀ اجتماع ــا ه و ی
ــدارد و در  ــی ن ــچ جایگاه ــا هی ــن نهاد ه ــی ای ــای مدن فّعالیت ه
بخش هــای بعــدی مشــخص  خواهیــم کــرد کــه چــرا نبایــد هــم 

ــد. ــته باش ــی داش جایگاه
بــرای مثــال در ایــن رابطــه، می تــوان بــه مســئلۀ   
ــروز  ــع ام ــای جوام ــن بحران ه ــه از بزرگ تری ــن۱ ک ــش زمی گرمای
ــاً  ــرِی ذات ــوق بش ــی و حق ــای مردم ــرد. نهاده ــه ک ــت، توج اس
ــا از  ــش و تمّن ــز خواه ــی، کاری ج ــۀ بورژوای ــده در جامع حل ش
دولت هــای حافــظ مناســبات ســرمایه دارانه از دست شــان 
ــه و  ــاختار جامع ــه س ــی ب ــچ توجه ــدون هی ــت2 و ب ــاخته نیس س

1 https://b2n.ir/s89459
2 در ایــن رابطــه و مخصوصــاً در مواقــع چنیــن بحران هایــی، بــه  شــکل 
گســترده  می تــوان فعالیت هــای ســلبریتی های جوامــع ســرمایه داری 
ــص و  ــی مخل ــال مدن ــک فع ــش ی ــی و در نق ــۀ مدن ــاحت جامع را درس
ــره ای  ــروه ک ــخنرانی گ ــل س ــی مث ــرد؛ نمونه های ــاهده ک ــی« مش »مردم
ــتی  ــات محیط زیس ــا معض ــۀ ب ــل در رابط ــازمان مل ــی اس« در س »بی ت
ــی در  ــدان ایران ــران و هنرمن ــع بازیگ ــا تجم ــر( و ی ــک خب ــی )لین کنون

ــد. ــن دســت ان ــر(، از ای ــت از خوزســتان )لینــک خب حمای

ــۀ  ــی جامع ــن اجتماع ــن و فّعالی خّیری

ــدیافتۀ  ــه رش ــت ک ــی، از آن جه مدن

منطــق ســرمایه انــد و از بــرای آن 

ــی  ــای طبقات ــه تضاده ــند ک می کوش

ــی«  ــتی طبقات ــرده و »آش ــکار ک را ان

ــی از  ــک یک ــدون ش ــد، ب ــم آورن فراه

ــورژوازی  ــای ب ــن ابزاره قدرت مند تری

ــام  ــتن تم ــد نگاه داش ــرای دور از گزن ب

روابــط تولیــدی و اســکلت اصلــی جامعۀ 

بورژوایــی به حســاب می آینــد
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ــط  ــروی کار توس ــتثمار نی ــرمایه و اس ــازوکار س ــات آن، س طبق
ــترده  ــاد گس ــه اتّح ــردم« را ب ــه، »م ــر جامع ــلّط ب ــورژوازی مس ب
فرامی خواننــد تــا در مقابــل »دولــت« )یــا دولت هــای( 
ــه عقب نشــینی  ــور ب ــت را مجب ــرده و دول ــم ک ــد عل ــاز ق بحران س
کننــد! اّمــا کجــای کار می لنگــد؟ گــره گاه معیــوب ایــن 
ــل  ــه ای در مقاب ــر طبق ــاری از ه ــِی ع ــۀ مدن ــازی جامع دوگانه س
ــد و  ــد، نمی خواه ــی« کجاســت و چــرا نمی توان ــِت »فراطبقات دول
ــا واقعیتــی از بحران هــای  ــق ب ــه شــناخت درســت و مطاب ــد ب نبای
ــایی  ــاز را شناس ــه های بحران س ــت یافته و ریش ــود دس ــۀ خ زمان

کنــد؟
آزادی و جامعۀ مدنی

بــا بررســی و مّداقــه در ســیر و رونــد تکامل ســرمایه داری 
ــون ارزش«،  ــت »قان ــی تح ــط کاالی ــترش رواب ــه گس ــه ب و توّج
ــر  ــرمایه را بهت ــای س ــایۀ ایدئولوژی ه ــر س ــۀ زی ــوان جامع می ت
ــت را  ــا، مالکّی ــروش آزاِد برابره ــد و ف ــه خری ــی ک ــرد؛ جای درک ک
ــه  ــِت آن را ب ــورژوا و دول ــیادی ب ــا و ش ــد، دزدی ه ــّدس می کن مق
ــام »جامعــۀ  ــه ن ــد اســتثناهایی زشــت نگریســته و مخلوقــی ب دی
ــان ها  ــط انس ــه رواب ــی -ک ــۀ مدن ــد. در جامع ــی« می آفرین مدن
ــی می شــود-، »انســان ها  ــا متجل ــه میانجــی رابطــۀ کااله ــا ب تنه
در جریــان مبادلــۀ محصــوالت کار خــود، آن هــا را به منزلــۀ ارزش 
ــت  ــق اس ــن طری ــازه از ای ــد و ت ــرار می دهن ــر ق ــر براب ــا یک دیگ ب
کــه کارهــای خــاص و متفــاوت تولیدکننــدۀ ایــن محصــوالت بــه 
ــرار  ــر ق ــر، رودرروی یک دیگ ــان و براب ــانی همس ــۀ کار انس مثاب

می گیرنــد«۳. 
در ایــن توصیــف از جامعــۀ بورژوایی، همــه برابــر و آزادند   
ــد  ــه می خواهن ــق ک ــر طری ــه ه ــود ب ــای خ ــت کااله ــا از مالکّی ت
ــن  ــه ای در ای ــو ناپذیرفت ــا عض ــان اّم ــن می ــد. در ای ــره جوین به
ــی  ــور نامیمون ــی آورد و به ط ــر برم ــی س ــۀ مدن ــوب جامع چهارچ
)بــرای بــورژوازی(، کــذب جامعــۀ مدنــی را افشــا می کنــد. 
ایــن ناعضــو جامعــۀ مدنــی کــه متشــکل از آن دســتۀ وســیعی از 
ــروش  ــرای ف ــروی کار خــود ب ــی جــز نی ــه کاالی ــه اســت ک جامع

3 کارل مارکس، سرمایه، جلد یکم

نــدارد، »طبقــه ای از جامعــۀ مدنــی کــه طبقــه ای از جامعــۀ 
مدنــی نیســت«۴، همانــا پرولتاریاســت؛ پرولتاریــا به ســبب 
استثمارشــدنش، جایگاهــی کســب می کنــد کــه صــدق و کــذب 

جامعــۀ مدنــی را توأمــان نشــان می دهــد.
ــر،  ــرمایه دار و کارگ ــن س ــروی کار مابی ــروش نی خریدو ف  
همانــا عرصــه ای اســت کــه کــذب جامعــۀ مدنــی عیــان می شــود؛ 
عرصــه ای کــه آشــکار می کنــد لیبرالیســم و جامعــۀ مدنــی برآمده 
از ایــن عرصــه، چیزی نیســت جــز پردۀ ســاتر تضــاد کار و ســرمایه 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــرمایه داری. ب ــۀ س ــدیافتۀ جامع ــای رش و روبن
ــۀ  ــا مبادل ــرک قلمــروی گــردش ســاده ی ــا ت ــور و »ب عرصــۀ مذک
کاالهــا کــه طرفــدار تجــارت آزاد، نظــرات، مفاهیــم و معیارهــای 
ــرمایه و  ــۀ س ــارۀ جامع ــاوت درب ــرای قض ــود را ب ــندانۀ خ عوام پس
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــاس می کن ــری از آن اقتب کار مزدبگی
ــا۵ رخ داده  ــش م ــران نمای ــیمای بازیگ ــی در س ــرات معین تغیی

اســت«۶.
ــروی کار  ــتفادۀ نی ــاوت، ارزش اس ــش متف ــن نمای در ای  
ــی  ــی اضاف ــده(، ارزش ــک آن ش ــده و مال ــورژوا آن را خری ــه ب )ک
ــود. در  ــد آن الزم ب ــرای خری ــه ب ــی ک ــش از ارزش ــد؛ بی می آفرین
ــازۀ نیــروی کار و صاحــب  ایــن بیــن، کشمکشــی بیــن صاحــب ت
ــتار  ــورژوا خواس ــمت، ب ــک س ــت؛ در ی ــان اس ــینش در جری پیش
ــیفتۀ  ــت ش ــه بی نهای ــی )ک ــن ارزش آفرین ــری ای ــش حداکث افزای
آن اســت( و در ســمت دیگــر، پرولتــر کــه در برابــر ایــن خواســت 
بــورژوا مقاومــت می کنــد؛ چراکــه فرآینــد ارزش آفرینــی محبــوب 
بــورژوای نمایــش مــا، هــر لحظــه اش دمــی اســت کــه از زندگــی 

پرولتــر می گــذرد.
»بنابرایــن در این جــا تضــادی وجــود دارد؛ حــق در   
ــا  ــر دوی آن ه ــر ه ــان ب ــۀ یکس ــوِن مبادل ــر قان ــق، و مه ــر ح براب
ــّق برابــر، زور فرمــان می رانــد«۷. در  خورده اســت. میــان دو ح
ــع  ــا در واق ــول اّم ــر معم ــه ظاه ــش ب ــن نمای ــه و در ای ــن عرص ای

4 کارل مارکس، گامی در نقد فلسفۀ حق
5 منظور دو طرف دخیل در خرید و فروش کاالی نیروی کار است.

6 کارل مارکس، سرمایه، جلد یکم
7 کارل مارکس، سرمایه، جلد یکم
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ــا اســتفاده از قوانیــن  ــی ب کامــًا متفــاوت اســت کــه جامعــۀ مدن
مبادلــۀ برابرهــا، از حکــم کــردن میــان ایــن دو بازیگر عاجز اســت. 
ایــن عرصــه و نمایــش، میــدان مبــارزۀ طبقاتــی اســت؛ طبقاتــی 
کــه جامعــۀ مدنــی همــان کذبــی اســت کــه در صــدد کتمــان آن 
ــروی کار  ــب کاالی نی ــزد صاح ــروش ن ــرای ف ــد. آزادی ب برمی آی
ــدن می شــود.  ــرای زنده مان ــاری ب ــه اجب ــل ب ــر، تبدی ــی کارگ یعن
ــه اســتخراج ارزش اضافــی و  ــۀ برابر هــا و هم ارزهــا، ب ــون مبادل قان
ــر،  ــه حــّق تصاحــب کار پرداخت نشــدۀ غی ــت، ب ــن مالکّی هم چنی

تبدیــل گشته اســت. 

نــوع خــود، آچــار فرانســۀ خوش دســتی بــرای بــورژوازی  اســت!- 
ــدی  ــی ناکارآم ــا معرف ــرمایه ب ــاز س ــر مناســبات بحران س و تطهی
و عمل کــرد غیرکارشناســانۀ دولــت، به عنــوان سرمنشــأ ایــن 

بحران هاســت.
از همیــن جهــت اســت کــه می تــوان »تاش هــای   
خیرخواهانــۀ« ایــن جماعــت و کمپین هــای جمــع آوری آب 
ــه  ــال ب ــت ارس ــت!- جه ــری  اس ــر بهت ــی تعبی ــی -آب مدن معدن
ــرد.  ــد ک ــروم« را درک و نق ــردم مح ــه »م ــک ب ــتان و کم خوزس
کمپین هایــی کــه عاجــز از هرگونــه تأثیرگــذاری واقعــی در 
ــف  ــدد تخفی ــوروار در ص ــه کاریکات ــران، این گون ــل بح ــت ح جه
تبعــات روابــط بحران ســاز ســرمایه انــد. در ســوی دیگــر، در میان 
رویکردهــای سیاســی تر ایــن جماعــت اســت کــه به طور گســترده 
ــر و مســئول فاســد ســپر  ــه میــان می آیــد؛ مدی ســخن از فســاد ب
ــرمایه و  ــبات س ــدن مناس ــان  مان ــرای در ام ــود از ب ــی می ش بای

سیاســت های نئولیبرالــی از هــر گزنــدی.
بحــث بــر ســر وجــود یــا عدم وجــود ایــن فســاد   
نیســت؛ مســئلۀ اصلــی چگونگــی درک و فهــم فســاد اســت. یــک 
ــوژی ســرمایه دارد،  ــه ایدئول ــی از جهــت تعلّقــی کــه ب ــال مدن فّع
ــادی و  ــای م ــا زیربناه ــادها را ت ــا و فس ــۀ بحران ه ــد ریش نمی توان
روابــط تولیــدی جامعــه دنبــال کنــد و در دیــدگاه غیرطبقاتی اش، 
فســاد را کژی هایــی می شناســد کــه در سیســتم ســرمایه اختــال 
ایجــاد کرده  انــد. اّمــا گســترۀ ایــن فهــم را نبایــد تنهــا بــه فّعالیــن 
مدنــی محــدود دانســت؛ جــدای از تقابــات و نزاع هــای ســطحی 
و دعــوای زرگــری نیروهــای سیاســی فرصت طلــب و حامــی 
ــی،  ــن بحران های ــۀ فرارســیدن چنی مناســبات ســرمایه در هنگام
ــاز دوران  ــه های بحران س ــا از ریش ــن گروه ه ــم ای ــی در فه تفاوت
نمی تــوان یافــت. ارجــاع دادن ایــن بحران هــا بــه عواملــی طبیعــی 
ــورژوازی  ــۀ ب ــای خیرخواهان ــان، اقدام ه ــرل انس ــارج از کنت و خ
جهــت کاســتن از شــّدت بحــران، مطرح کــردن فســاد ســاختاری 
و ناکارآیــی دولــت بورژوایــی ایــران از طــرف اپوزیســیون بورژوایی 
به عنــوان ریشــه های بحــران خوزســتان و حّتــی جدال  هــای 

دقیقًا کدام فساد و چرا؟
ــاحت  ــال در س ــای فّع ــا و نهاده ــه اعض ــم ک ــی بردی پ
جامعــۀ مدنــی، نه تنهــا ناتــوان از شــناخت تضــاد اصلــی 
ــک  ــه بی ش ــد، بلک ــرمایه ان ــط س ــلطۀ رواب ــاز دوران س بحران س
یکــی  از ابزارهــای مهــم بــورژوازی جهــت نفــی طبقــات و کتمــان 
ــوع  تضادهــای طبقاتــی به حســاب می آینــد. از ایــن رو، تنهــا دو ن
عمــدۀ مواجهــه در مواقــع بــروز بحــران از دل ایــن منکریــن طبقه 
قابــل صورت بنــدی اســت؛ ۱( رویکردهــای غیرسیاســی، از جملــه 
ــا آن  ــازش ب ــعی در س ــرمایه و س ــای س ــتن بحران ه طبیعی دانس
و 2( نــوع سیاســی آن؛ کــه روی آوردن بــه گفتمــان فســاد -که در 

در جامعــۀ مدنــی آزادی بــرای 
کاالی  نــزد صاحــب  فــروش 
کارگــر،  یعنــی  کار  نیــروی 
تبدیــل بــه اجبــاری بــرای 
زنده مانــدن می شــود. قانــون 
مبادلــۀ برابر هــا و هم ارزهــا، 
بــه اســتخراج ارزش اضافــی 
ــّق  ــه ح ــت، ب ــن مالکّی و هم چنی
ــر،  ــدۀ غی ــب کار پرداخت نش تصاح

 . ســت گشته ا یــل  تبد
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سیاســی و جناحــی پوزیســیون و اســتفاده از ایــن بحــران به عنوان 
فرصتــی دیگــر جهــت تسویه  حســاب های درون بــورژوازی، همــه 
ــد؛  ــترک ان ــران زا مش ــبات بح ــط و مناس ــر رواب ــه در تطهی و هم
حــال انگشــت اتّهــام را بــه هرچــه نشــانه رونــد، تغییــری در ذات و 

ــد، ایجــاد نخواهــد کــرد. ــق دارن ــه آن تعلّ طبقــه ای کــه ب
ــری از  ــر »رادیکال «ت ــف  به ظاه ــی طی ــا معرف ــه ب در ادام
ــبت آن  ــی آن، نس ــتان و بررس ــئلۀ خوزس ــول مس ــای ح تحلیل ه
بــا دیــدگاه طبقاتــی و دوگانــۀ دولت-جامعــۀ مدنی، یکســان بودن 
ایــن تحلیل هــا در ایدئولــوژی و نــوع نــگاه بــه جامعۀ ســرمایه داری 
ــتن  ــی نگاه داش ــن و مخف ــن نادیده گرفت ــش، هم چنی و بحران های
روابــط مــاّدی و بنیادیــن جامعــه و تضادهایــش، مشــّخص خواهد 

ــد.  ش

ــوده و ســخن از »حــّق  ــی« ب محوریــت آن هــا، مســئلۀ »ســتم ملّ
ــد.  ــان می آورن ــه می ــق ب ــن مناط ــرای ای ــت« ب ــن سرنوش تعیی
ایــن نظــرات، بــر پایــۀ هــم درد برشــمردن و یک پیاله کــردن 
ــت  ــی، صحب ــع بورژوای ــتم ها و معضــات جوام ــف س ــواع مختل ان
ــا  ــی ب ــارزات طبقات ــات و مب ــودن مطالب ــو ب ــتا و  هم س از هم راس
دیگــر اعتراضــات و مطالبــاِت حول مســائل حقــوق زنان و مســائل 

ــد.  ــان می آورن ــه می ــی ب قوم
در یکــی از نوشــته هایی کــه در بحبحــۀ اعتراضــات 
ــم: »...  ــن خواســت ها منتشــر شــد، می خوانی ــرو ای خوزســتان پی
بــه زعــم مــا، منطــق ســود بی پایــان در ســرمایه داری چیــزی جدا 
از راسیســم، ســرکوب جنســی و جنســیتی، ملّــی و غیــره نیســت. 
ــک  ــی و پراتی ــی انتزاع ــه تحلیل ــری ب ــک از دیگ ــردن هری جداک
سیاســی ناکافــی و یک ســویه ختــم می شــود. بازتولیــد مناســبات 
ســرمایه دارانه متضمــن سلســله مراتب اجتماعــی و مناســبات 
ــد  ــرمایه نمی توانن ــۀ س ــه رابط ــه ب ــه فی نفس ــت ک ــی  اس قدرت
ــکل  ــه ش ــرمایه ب ــات س ــرای حی ــه ب ــوند، گرچ ــل داده ش تقلی
تاریخــی ضــروری انــد«۸. در ایــن رابطــه اّمــا بایــد پرســید کــه این 
تحلیــل »غیرانتزاعــی« و ایــن »پراتیــک سیاســِی« ادعــا شــده، به 
ــا و  ــا پرولتاری ــال چیســت؟ چــه نســبتی ب چــه معناســت و به دنب
آگاهــی طبقاتــی آن داشــته و بــا درنظرگرفتــن آرایــش قــوای هــر 
ــن پراتیــک و  ــی، چنی ــات در شــرایط مشــخص کنون ــک از طبق ی

ــرد؟ ــا می ب ــه کج ــی راه ب تحلیل
پیش تــر گفتیــم کــه چگونــه فّعالیــن و خّیریــن بــا 
ــای  ــف بحران ه ــی، در صــدد تخفی ــای ارســال آب معدن کمپین ه
ســرمایه برآمــده بودنــد. در بیــن واکنش هــا و انتقــادات 
ــی  ــای قوم ــات برانگیخــت، دیدگاه ه ــن اقدام ــه ای گســترده ای ک
ــن  ــدای از ای ــد. ج ــده نمی ش ــم دی ــی ک ــتم ملّ ــر س ــی ب و مبتن
ــا گروه هــای  ــزاع ب ــی، گروه هــای »قوم گــرا«۹ در ن ــات جزئ اختاف

۸ منتشرشده در مرداد امسال، نشریۀ کلکتیو ۹۸:
 https//:bit.ly36/WJOIM

ــای  ــران و جنبه ه ــن بح ــروه از ای ــن گ ــی ای ــل فرصت طلب ــه به دلی 9 البت
ــر آن گذاشــتیم، در شــرایط دیگــری، هرچــه  ــی ب ــن نام ــی آن چنی قوم
بطلبــد و در راســتای خواســت های ارتجاعی شــان باشــد، همــان را 

ــد! ــد ش ــرا« خواهن ــرده و »آن چیز گ ــال ک دنب

ــی  ــه عوامل ــا ب ــن بحران ه ــاع دادن ای  ارج

از کنتــرل انســان،  طبیعــی و خــارج 

ــت  ــورژوازی جه ــۀ ب ــای خیرخواهان اقدام ه

کاســتن از شــّدت بحــران، مطرح کــردن 

فســاد ســاختاری و ناکارآیــی دولــت 

بورژوایــی ایــران از طــرف اپوزیســیون 

بورژوایــی به عنــوان ریشــه های بحــران 

خوزســتان و حّتــی جدال  هــای سیاســی 

و جناحــی پوزیســیون و اســتفاده از ایــن 

ــت  ــر جه ــی دیگ ــوان فرصت ــران به عن بح

تسویه  حســاب های درون بــورژوازی، همــه 

و همــه در تطهیــر روابــط و مناســبات بحــران زا 

ــد... ــترک ان مش

ستم مّلی و پرولتاریا
ــور  ــیه  ای کش ــق حاش ــاِت مناط ــوع اعتراض ــان وق در زم
ــی را  ــوام خاّص ــاد آن اق ــه ابع ــتان( ک ــات خوزس ــل اعتراض )مث
به طــور شــدیدتر درگیــر می کنــد، شــاهد ســرزبان افتادن 
و پررنگ ترشــدن تحلیل هــا و دیدگاه هایــی هســتیم کــه 
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ــن  ــا مضامی ــی ب ــی، اتّهام های ــۀ مدن ــطح جامع ــال در س ــر فّع دیگ
مرکزگرایــی و حمایــت از ســلب حــّق تعییــن سرنوشــت از 
حاشیه نشــینان طــرح می کردنــد؛ اّمــا ایــن دیــدگاه قومــی 
مبنــی بــر محروم تــر مانــدن حاشــیه نســبت بــه مرکــز را از جهات 
زیــادی می تــوان درکنــار دیدگاه هــای پیش تــر گفته شــده 
ــل همــان  ــرار داد؛ چــرا کــه درک غیرطبقاتی شــان، آن هــا را ذی ق
چهارچــوب محــدود و ایدئولوژیــک جامعــۀ مدنــی جــای می دهد.

ــۀ ســتم  ــت مقول ــا محوری ــن دســت، ب ــی از ای تحلیل های
ملّــی و قومــی، اقــدام بــه فراخوانــی جمعــی جهــت بازپس گیــری 
حقــوق دموکراتیــک سلب شــده از طــرف دولــت مرکــزی ســتم گر 
می کننــد. ایــن تحلیل هــا، بــا اســتفاده از درهم تنیدگــی 
مقــوالت و مســائل ســاحت های مختلــف جامعــه و وابســتگی هــر 
یک بــه دیگــری، از محرومیــت مناطق حاشــیه ای، تبعیض نســبت 
بــه اقلّیت هــای قومــی را نتیجــه گرفتــه و با شــناخت ایــن تبعیض 
قومــی به عنــوان حاصلــی از روابــط تولیــدی ســرمایه دارانۀ حاکــم 
ــاق حــّق تعییــن سرنوشــت  ــارزه در راســتای احق ــه، مب ــر جامع ب
ــی  ــارزه طبقات ــا مب ــت ب ــی و معّی ــوام حاشــیه کشــور را در تاق اق

درک می کننــد.
در ایــن رابطــه، بایــد توجــه داشــت کــه »نیــاز بــه 
درنظرگرفتــن همــۀ گرایشــات موجــود در هــر وضعیــت انضمامی، 
هنــگام تصمیم گیــری، بــه هیچ وجــه بدیــن معنــا نیســت 
ــس،  ــد؛ برعک ــاوی دارن ــار مس ــور اعتب ــات مذک ــۀ گرایش ــه هم ک
ــم  ــل، ه ــّل آن معض ــه ح ــی دارد ک ــی کانون ــی معضل ــر وضعیت ه
ــد  ــم کلی ــته از آن و ه ــائل برخاس ــایر مس ــه س ــان ب ــخ هم زم پاس
توســعۀ بیشــتر همــۀ گرایشــات اجتماعــی در آینــده را مشــّخص 
ــکان  ــه ام ــی ک ــل کانون ــن معض ــن ای ــرای یافت ــد«۱۰. ب می کن
فــراروی بیشــتر و گشــایش افق هــای تازه تــر جهــت حــّل 
ــل  ــا تحلی ــوان ب ــواره می ت ــی آورد، هم ــراه  م ــه هم ــا را ب بحران ه
دیالکتیکــِی شــرایط موجــود و وضعیــت و جایــگاه نیروهــای 
ــات و  ــت از اتفاق ــه واقعی ــری ب ــه، درک نزدیک ت ــی جامع طبقات

ــت.  ــا داش ــات آن ه ــی و تبع ــات اجتماع جریان
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از ایــن تحلیل هــای مّتکــی بــر ســتم ملّــی، چنیــن 
برمی آیــد کــه اگــر قومیــت و تبعیــض بورژواهــای »فــارس 
مرکزنشــین« نســبت بــه اقلّیت هــای قومــی در اعتراضــات 
ــد،  ــی نباش ــای طبقات ــر از تضاده ــئله ای کانونی ت ــتان، مس خوزس
از آن کم اهمیت تــر نیســت و بــر پرولتاریــای انقابــی واجــب 
ــار  ــود، در کن ــی خ ــع طبقات ــروی در مواض ــرای پیش ــه ب ــت ک اس
دیگــر ســتم دیدگان جامعــۀ بورژوایــی امــروز ایــران و حّتــی 
ــد؛  ــارزه کن ــک ســنگر مب ــرب بایســتد و در ی ــورژوای ع ــار ب درکن
ــرف  ــه از ط ــی ک ــر عنوان ــا ه ــارزه -ب ــن مب ــنگر و ای ــن س ــا ای اّم
ــت هایی  ــه خواس ــود-، از آن روی ک ــی ش ــش معرف دنبال کنندگان
فراطبقاتــی را نشــانه گرفتــه و به وضــوح آشــتی طبقاتــی و 
گســترده ای در چهارچــوب نگــرش دوگانــۀ دولت-جامعــۀ مدنــی 
ــا تضــاد اصلــی مســتور  را دنبــال می کنــد و عمــًا هیــچ تقابلــی ب
و بنیادیــن جامعــۀ ســرمایه پیــدا نخواهــد کــرد، ســنگر و میــدان 

مبــارزه ای اســت کــه چیــزی جــز ســاخی آگاهــی طبقاتــی برای 
ــت.  ــد داش ــر نخواه ــا در ب پرولتاری

قوم گرایی؛ مرتجع یا مترّقی
نگــی  چگو و  یــا  ر لتا و پر ه  یــگا جا بــا  پیش تــر 
گنجانده نشــدن آن در جامعــۀ مدنــی و به اختصــار بــا نقــش 

مبــارزۀ قومــی، از آن روی کــه 
خواســت هایی فراطبقاتــی را نشــانه 
ــی  ــتی طبقات ــوح آش ــه و به وض گرفت
ــرش  ــوب نگ ــترده ای در چهارچ و گس
ــی را دنبال  ــۀ مدن ــۀ دولت-جامع دوگان
ــا  ــی ب ــچ تقابل ــاًل هی ــد و عم می کن
تضــاد اصلــی مســتور و بنیادیــن جامعــۀ 
ــنگر و  ــرد، س ــد ک ــدا نخواه ــرمایه پی س
ــزی  ــه چی ــت ک ــارزه ای اس ــدان مب می
ــرای  ــی ب ــی طبقات ــالخی آگاه ــز س ج

ــت.  ــد داش ــر نخواه ــا در ب پرولتاری
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کلیــدی ایــن طبقــه در فرآینــد تولیــد در جوامــع ســرمایه آشــنا 
شــدیم. حــال باید توّجــه داشــت کــه »وظیفــۀ تاریخــی پرولتاریا« 
بــرای به سرانجام رســاندن یــک انقــاب اجتماعــی و نابــودی 
مناســبات بحــران زا و گندیــدۀ ســرمایه داری، »هــم رهایــی از همۀ 
پیوند هــای ایدئولوژیــک بــا ســایر طبقــات و هــم بنانهــادن آگاهی 
ــاً  ــی و متعاقب ــۀ طبقات ــع یگان ــای موض ــش برمبن ــی خوی طبقات
اســتقال منافــع طبقاتــی اش اســت. تنهــا در ایــن صــورت اســت 
ــدۀ  ــتم دیده و استثمارش ــر س ــۀ عناص ــری هم ــه رهب ــادر ب ــه ق ک
جامعــۀ بورژوایــی در مبــارزۀ مشــترک علیــه ســتم کاران اقتصادی 
و سیاســی اســت. شــالودۀ عینــی نقــِش پیش تــاز پرولتاریــا، 

ــت«۱۱. ــرمایه داری اس ــد س ــد تولی ــع آن در درون فرآین موض
اگــر عینــک فرصت طلبــی از چشــم برداشــته و بــه 
ــه  ــک متوّج ــم، بی ش ــگاه کنی ــتان ن ــات خوزس ــع و اعتراض وقای
عــدم وجــود یــک آگاهــی طبقاتــی فراگیــر و یــک اتحــاد 
ــا مّدعیــان وجــود افق هــای  پرولتــری منســجم خواهیــم شــد. آی
روشــن مبــارزۀ طبقاتــی در اعتراضــات اخیــر خوزســتان، قادرنــد 
ســازمان یابی اقتصــادی یــا سیاســی مســتقلی از کارگــران 
تشــخیص دهنــد کــه بتوانــد رهبــری ســایر ســتم دیدگان درگیــر 

ــرد؟  ــت گی ــه دس ــات را ب ــن اعتراض ــر در ای و حاض
ــوز  ــر، هن ــال حاض ــی ح ــرایط انضمام ــه ش ــا ک از آن ج
خبــر از وجــود پرولتاریــای متحــد و آگاه نــه در خوزســتان و نــه در 
ــای  ــه پرولتاری ــرایطی ک ــن ش ــد و در چنی ــور نمی ده ــطح کش س
ــوت  ــه دع ــی رود ک ــار نم ــا انتظ ــد، نه تنه ــر می گذران ــران از س ای
و هدایــت نیروهــای درگیــر مبــارزات طبقاتــی در حوزه هــا و 
بخش هــای گوناگــون بــه اتّحــاد بــرای مبــارزه بــا مســئله ای ذیــل 
ــنی در  ــق و روش ــاّدی دقی ــای م ــه پایه ه ــی، ک ــتم مل ــوان س عن
ــران، منطقــه و جهــان امــروز  ــی ســرمایه داری در ای شــرایط کنون
ــرای  ــو ب ــد گامــی روبه جل ــرای آن متصــّور شــد، بتوان ــوان ب نمی ت
پرولتاریــا و آگاهــی طبقاتــی آن به حســاب آیــد؛ بلکــه بدون شــک 
خیانــت و ضربه ای ســخت بــه آگاهــی پرولتاریاســت. ایــن رویکرد، 
نه تنهــا در پــی اســتقال طبقاتــی پرولتاریــا و گام برداشــتن 
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ــاد  ــرِی ایج ــا پیگی ــه ب ــت، بلک ــی آن نیس ــد آگاه ــت رش در جه
پیوند هــای میان طبقاتــی، تــاش بــرای آشــتی طبقــات بــا 
ــرب  ــای ع ــا پرولتاری ــرب ب ــورژوای ع ــه کردن ب ــم و یک کاس ه
علیــه دولــت، گامــی در خــاف جهــت وظیفــۀ تاریخــی پرولتاریــا 
ــه بررســی  ــن صــورت، الزم ب ــی نابخشــودنی اســت. در ای و خیانت
اســت کــه چنیــن خواســتی، اگــر در راســتای اســتیای جایــگاه و 
قــوای پرولتاریــا نیســت، پــس دنبال کــردن آن چــه دســتاوردی را 

ــان خواهــد آورد. ــه ارمغ ــه ای ب ــرای چــه طبق ب
ــر،  ــال های اخی ــه در س ــّوالت منطق ــه تح ــی ب ــا نگاه ب
می تــوان نمونه هــای مشــابهی از چنیــن تحلیل هایــی متّکــی 
ــی  ــر ســتم قومــی و هم چنیــن مقصــدی کــه چنیــن جریان های ب
ــدۀ  ــی دنبال کنن ــد. مّدع ــر گذران ــده اند را از نظ ــوم ش ــه آن مخت ب
ــار  ــق خودمخت ــکیل مناط ــه تش ــت، چگون ــن سرنوش ــّق تعیی ح
عــراق در اقلیــم کردســتان و نمونــۀ اخیرتــر آن، کانتون هــای 
روژاوا و »خودمدیریتــی دموکراتیــک غرب کردســتان« در ســوریه 
را می توانــد به عنــوان یــک گام روبه جلــو بــرای پرولتاریــای 
عــراق یــا ســوریه شناســایی و تحلیل کنــد؟ مناطــق مســتقلی که 
ــش  ــری از افزای ــد از آن، خب ــه بع ــان و ن ــل از پدیدآمدن ش ــه قب ن
آگاهــی پرولتاریــا و اتّحــاد و ســازمان یابی اش نبــود. خودمختــاری   
ــی از  ــا اخــراج نیروهــای آمریکای به ظاهــر اســتقال یافته ای کــه ب
عــراق مخالفــت کــرده۱2 و تبدیــل بــه پایــگاه نظامــی امپریالیســم 
آمریــکا در منطقــه شده اســت. هم چنیــن، حمایــت دولــت 
اســرائیل از جدایــی و تشــکیل ایــن خودگــردان »مســتقل« 
و »خودمختــار«۱۳، نشــانۀ دیگــری از ظاهری بــودن چنیــن 
اســتقالی بــوده و خبــر از پیونــد شــوم میــان ایــن خودمختــاری 
بــا اســرائیل می دهــد. رابطــۀ ایــن خودگــردان »مســتقل« 
ــا اســرائیل و  ــه  دســت  آورده- ب ــن سرنوشــت را ب ــه حــّق تعیی -ک
ــط  ــازی رواب ــی عادی س ــش و گردهمای ــزاری همای ــی برگ به تازگ
بــا اســرائیل۱۴ در اقلیــم کردســتان، دقیقــاً چــه نســبتی بــا مبــارزۀ 
طبقاتــی و اتّحــاد پرولتاریــای عــراق دارد؟ و شــاید هــم وابســتگی 

12 https://b2n.ir/r09677
13 https://b2n.ir/u01540
14 https://b2n.ir/r02311
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مفــرط »نیروهــای دموکراتیک ســوریه« بــه امپریالیســم آمریکا۱۵ 
ــرکت های  ــه ش ــی ب ــع نفت ــردن مناب ــه تقدیم ک ــه ب ــی ک و توافقات
ــیر  ــی در مس ــت گام های ــرار اس ــود۱۶ ق ــی می ش ــی منته آمریکای

ــود! ــوب ش ــا محس ــاد پرولتاری اتح
اگــر فرصت طلبــی در میــان نباشــد، به صراحــت 
ــی  ــوان ملّی گرای ــی تحــت  عن ــوان گفــت کــه چنیــن تحوالت می ت
و حــّق تعییــن سرنوشــت بــرای اقلّیت هــای قومــی، نه تنهــا 
دســتاوردی بــرای پرولتاریــای ایــن منطقــه بــه همــراه 
ــد  ــرده ان ــت ک ــا ثاب ــی باره ــن تحّوالت ــه چنی ــت، بلک نداشته اس
ــم  ــدر ه ــا -هرق ــی پرولتاری ــکیات کنون ــی تش ــز فروپاش ــه ج ک
ــق  ــت آمده از طری ــی به دس ــدن آگاه ــد- و مخدوش ش ــه باش ک
ــد. ــا ندارن ــرای پرولتاری ــری ب ــتاورد دیگ ــی، دس ــارزات طبقات مب
ــًا  ــئله ای اص ــن مس ــا چنی ــران اّم ــن تحلیل گ ــرای ای ب
ــی،  ــوب تحلیل ــن چهارچ ــرای ای ــه ب ــدارد؛ چراک ــت ن موضوعی
پرولتاریــا موضوعیــت نــدارد. پرولتاریــا بــرای ایــن فرصت طلب هــا 

15 https://b2n.ir/a34433
16 https://b2n.ir/g62097

ــان  ــه این ــتی ک ــا. به راس ــر فرصت ه ــد دیگ ــت به مانن ــی اس فرصت
ــر  ــه از ه ــد ک ــی ان ــادوی ارتجــاع امپریالیســتی و ســرمایۀ جهان پ
فرصتــی، بــرای تحّقــق نقشــه های منطقــه ای امپریالیســم 
ــارزه  ــش مب ــی را در پوش ــداف ارتجاع ــن اه ــرده و ای ــتفاده ک اس
ــتان  ــا و فرودس ــه پرولتاری ــتم«، ب ــه »س ــوق« و علی ــرای »حق ب

عرضــه می کننــد. 
بایــد هشــیار بــود کــه تفّکــر دیالکتیکــی ایجــاب 
ــه ای از  ــت و مطالب ــر خواس ــدن ه ــی مطرح ش ــه در پ ــد ک می کن
ــت  ــی پش ــای طبقات ــت ها و دیدگاه ه ــی، سیاس ــر گروه ــرف ه ط
ــل مشــّخصی از شــرایط  ــا تحلی ــای آن متناظــر ب عبارت پردازی ه
مشــّخص زمانه، واضــح و روشــن تشــخیص داده شــود. »انســان ها 
در سیاســت، همیشــه قربانیان ســاده دِل فریــب و خودفریبــی بوده 
و خواهندبــود و تــا زمانی کــه نیاموزنــد منافــع طبقاتــی ایــن یا آن 
گروه را در پشــت عبــارات اخاقــی، مذهبــی، سیاســی و اجتماعی 

ــد«۱۷. ــی خواهندش ــد، قربان ــت وجو کنن ــای آن جس و وعده ه

17 والدیمیر لنین
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ــازی،  ــاز خصوصی س ــاز تاخت وت ــه از آغ ــه ده گذشــت س
ــی  ــِت بورژوای ــن سیاس ــان ای ــن ارمغ ــن و پایدارتری بهتری
ــه او  ــال  ک ــت. ح ــّوق بوده اس ــوق مع ــران حق ــرای کارگ ب
ــش  ــد، در ناخودآگاه ــا را می بین ــن واگذاری ه ــج ای نتای
ــد،  ــردم« می خواندن ــت »م ــه منفع ــه آن چ ــد ک درمی یاب
دروغــی بیــش نبــوده و نیســت. در چنین شــرایطی اســت 
ــی  ــر زندگ ــزء جدایی ناپذی ــه ج ــاب ب ــون اعتص ــه اکن ک
کارگــران هفت تپــه، هپکــو، شــرکت های پتروشــیمی 
ــری«،  ــات کارگ ــری »اعتصاب ــت. اوج گی ــدل شده اس و... ب
واقعیتــی اســت غیرقابل کتمــان کــه صرف نظــر از 
ســوژۀ پیش برنــدۀ آن، یعنــی پرولتاریــا، بیــش و پیــش از 
ــراف  ــت انح ــوش در جه ــه جنب وج ــورژوازی را ب ــه ب هم
و بی اثرســاختن آن واداشته اســت؛ در نتیجــه، واجــب 
ــیر  ــاخته و در مس ــوا س ــات را رس ــن انحراف ــه ای ــت ک اس

پیش رفــت تاریــخ گام برداریــم.
ــع خــود،  ــری مســتمر مناف ــرای پیگی ــا ب پرولتاری
ــود  ــی خ ــتقل طبقات ــۀ مس ــان و نظری ــت از زب می بایس
بهــره بــرده و آن  را در طــی مبارزاتــش ارتقــا دهــد؛ چراکه 
هر خواســته ای کــه در قالــب نظریــۀ مســتقل طبقاتی اش 
صورت بنــدی نشده باشــد یــا برآمــده از منافــع طبقاتــی او 
نباشــد، ناگزیــر بــه ابــزار دســت بــورژوازی برای ســرکوب 

اعتصاب
هفت تپه

شوراگرایی

،
و

دو آگاهی متضاد؛ دو منفعت متضاد
نــی  ما ز ز  ا دی  یــا ز مــدت 
ــی  ــخن راندن از آگاه ــه س ــذرد ک نمی گ

طبقاتــی پرولتاریــا، آن چنــان حرفــی گنــگ و نامشــخص 
ــرای  ــی ب ــت افق ــی می توانس ــر کس ــه کم ت ــود ک می نم
آن متصــور شــود. تکمیــل شکســت و ســرکوب پرولتاریــا 
ــث  ــا باع ــۀ ۱۹۷۰۱، نه تنه ــس از ده ــی،  پ ــرد طبقات در نب
ــه  ــد، بلک ــتی اش ش ــتاوردهای معیش ــت رفتن دس ازدس
فروپاشــی ایدئولوژیــک او را در پــی داشــت. در نتیجــۀ آن، 
ــه بیــش از پیــش گســترده  ــود ک ــی ب ــوژی بورژوای ایدئول
ــه  شــد و درون پرولتاریــا شــارش کــرد. دیگــر پرولتاریــا ن
بــه زبــان خــود، بلکــه بــه زبــان بورژوایــی تکلّــم می کــرد.
ــورژوازی -کــه  ــان ب ــوژی و زب از آن جــا کــه ایدئول
شــکل نویــن آن پــس از بحــران ۱۹۷۰ نئولیبرالیســم 
اســت- وســیله ای بــرای توجیــه، درک و پیگیــری منافــع 
ــان  در  ــه آن زب ــر ب ــۀ کارگ ــم طبق ــت، تکلّ ــی اس بورژوای
نتیجــۀ شــارش ایدئولــوژی بورژوایــی، بــه پیگیــری منافع 
بــورژوازی توســط پرولتاریــا منجــر می گــردد. او منفعــت 
خــود را در منفعــت دشــمنش می یابــد و هم زمــان 
ــت،  ــن منفع ــه ای ــد ک ــان می ده ــه او اطمین ــمنش ب دش

ــت. ــه« و... اس ــردم«، »جامع ــِت »م منفع
ــا  ــران آن ج ــک در ای ــارش ایدئولوژی ــن ش داِل ای
ــش  ــود را در بخ ــی خ ــران، رهای ــی کارگ ــه حّت ــود ک ب
ــس از  ــه پ ــال آن ک ــد؛ ح ــت وجو می کردن ــی جس خصوص

1 مطابق با شرحی که در سرمقاله برآن رفت.

ــپ  ــت چ ــاب خیان درب
شــوراگرا
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او تبدیــل می شــود. پــس کارگــران اگــر نتواننــد آگاهــی 
بورژوایــی را در طی مبــارزۀ خــود بزدایند و نیــِش گفتمان 
بورژوایــی را از خــود دور کننــد، به ناچــار قــادر بــه تمییــز 
ــورژوازی  ــع ب ــا مناف ــادش ب ــود و تض ــۀ خ ــع طبق مناف
ــازی  ــابه دام خصوصی س ــی مش ــد و در دام ــد ش نخواهن
ــرگاه  ــج نظ ــرای تروی ــد ب ــه بای ــاد. درنتیج ــد افت خواهن
علمــی پرولتاریــا و رسواســازی ایدئولــوژی بورژوایــی 
ــر  ــتار از منظ ــن نوش ــا در ای ــتا، م ــن راس ــید. در ای کوش
نظریــۀ پرولتــری بــه ســراغ مقولــۀ مهمــی بــه نــام 
اعتصــاب می رویــم تــا ببینیــم از منظــر پرولتاریــا و منافع 

ــت. ــداف آن چیس ــاب و اه ــی اش، اعتص تاریخ
به طــور کلــی، اعتصــاب عمومــاً معطــوف بــه 
مســئلۀ »دســت مزد« اســت؛ از طرفــی مــزد نیــز قیمــت 
ــذا  ــروی کار«. ل ــام »نی ــه ن ــی ب ــت، کاالی ــک »کاال« اس ی
گام در مســیر شــناخت مقوالتــی چــون کاال، نیــروی کار و 

دســت مزد می گذاریــم.
کاال چیست؟

»ثــروت جوامعــی کــه مناســبات تولیــدی 
ــودۀ  ــه شــکل ت ــر آن هــا حکم فرماســت، ب ســرمایه داری ب
عظیمــی از کاالهــا نمایــان می شــود«2. بــرای درک آن چه 
ــه  ــری ب ــد مختص ــت، بای ــش اس ــارت پی ــتتر در عب مس

»نظریــۀ ارزش« بپردازیــم.
کاال شــئ ای خارجــی اســت کــه به وســیلۀ 
خــواص خــود، یکــی از نیازهــای انســان را مرتفــع 
می ســازد و هم چنیــن هــدف از تولیــد آن، نــه صرفــاً 
مصــرف مســتقیم تولیدکننــده بلکــه مبادلــۀ آن بــا کاالی 
ــه ای  ــه، آن خصیص ــرای مبادل ــد ب ــت. تولی ــری اس دیگ
اســت کــه کاال را از ســایر محصــوالت فعالیت هــای انســان 
ــیم  ــۀ مســتقیم تقس ــد کاال نتیج ــازد. تولی ــز می س متمای
ــیم کار  ــر تقس ــه اگ ــا ک ــن معن ــت؛ بدی ــی اس کار اجتماع
اجتماعــی وجــود نداشــته  باشــد، تولیــد کاالیــی نخواهیم 

2 کارل مارکس، سرمایه، جلد یکم

ــه عکــس آن صــادق نیســت؛ ممکــن اســت  داشــت. البت
تقســیم کار اجتماعــی داشــته  باشــیم امــا مناســبات 

ــد. ــاری نباش ــی ج کاالی
ــر کاال  ــد، ه ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک همان ط
ــا فیزیکــی( از  ــی ی ــدی خاصــی )روان ــد نیازمن ــد بتوان بای
انســان را رفــع کنــد. به عبارت دیگــر، دلیــل مصــرف 
کاالهــا خواصــی در آن هاســت کــه قــادر بــه ارضــای یــک 
ــا،  ــی کااله ــد. درنتیجــه ارزش مصرف ــاص باش ــاز خ نی
ــد  ــه می توان ــت ک ــتتر در آن هاس ــواص مس ــی از خ ناش
نیازهــای انســان را مرتفــع کنــد. شــناخت و کشــف 
ــی  ــت ول ــی اس ــری تاریخ ــا ام ــف چیزه ــواص مختل خ
آن چــه هویداســت آن اســت کــه کاالیــی کــه دارای ارزش 

ــت. ــه نیس ــوالً قابل مبادل ــد، اص ــی نباش مصرف
ــا  ــی اســت؟ آی ــاً واجــد ارزش مصرف ــا کاال صرف آی
می تــوان نســبت های کّمــی میــان کاالهــا را حیــن 

مبادلــه در ارزش مصرفــی جســت وجو کــرد؟
همان طــور کــه پیش تــر یــادآور شــدیم کاال 
ــان را دارد  ــای انس ــی از نیازه ــاختن یک ــۀ مرتفع س وظیف
ــه شــود.  ــا کاالهــای دیگــر مبادل ــه ب ــد می شــود ک و تولی
ــی  ــه ای کّم ــر، رابط ــا یک دیگ ــا ب ــۀ کااله ــرای مبادل ب
جلوه گــر می شــود کــه مطابــق آن، نوعــی ارزش مصرفــی 
بــا نــوع دیگــری مبادلــه می شــود. به عنــوان مثــال 
ــی  ــود: کاالی معین ــاره نم ــورد اش ــن م ــه ای ــوان ب می ت
ماننــد یــک کیلوگــرم گنــدم را می تــوان بــا مقــدار 
ــی  ــن در حال ــود. ای ــه نم ــا مبادل ــا ط ــج ی ــّخصی برن مش
اســت کــه گنــدم کیفیتــاً بــا برنــج و طــا متفــاوت اســت 
ــد.  ــرق می کنن ــاً ف ــا ماهیت ــی آن ه ــای مصرف و ارزش ه
ــاظ  ــاوت را به لح ــاً متف ــز کیفیت ــود دو چی ــور می ش چط
ــی  ــرد؟ گوی ــه ک ــا را مبادل ــرار داد و آن ه ــر ق ــی براب کّم
ــرم  ــک کیلوگ ــزان یکســان در ی ــه می عنصــر مشــترکی ب
ــا طــا وجــود دارد؛  ــج ی ــدار مشــخص برن ــدم و آن مق گن
ــز  ــک عنصــر ســومی نی ــا ی ــه ب درنتیجــه دو طــرف مبادل
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برابرنــد کــه در خــودش و بــرای خــود چیــز دیگری اســت 
کــه آن مقــدار گنــدم و برنــج، قابل تبدیــل بــه ایــن عنصــر 
ســوم هســتند؛ عنصــری بــا کیفیــت یکســان که برقــراری 
نســبت های عــددی را ممکــن می کنــد. شــکل پدیــداری 
ایــن عنصــِر یکســاِن نهفتــه در کاالهــای کیفیتــاً متمایــز، 
»ارزش مبادلــه« نامیــده می شــود و همیــن ارزش مبادلــه 
اســت کــه متمایــز از ارزش هــای مصرفــی   نوعــاً متفــاوت، 
کاالهــا را براســاس نســبت های کّمــی، مبادله پذیــر 
می ســازد .  پــس کاالهــا هــم واجــد ارزش مصرفــی و هــم 

ــد. ــه ان ــد ارزش مبادل واج
»ارزش مبادلــه ای« همــان نمود ارزش مســتتر در 
کاال یــا به نوعــی شــکل پدیــداری »ارزش« اســت؛ شــکلی 
ــد  ــا در فرآین ــرف کاال ه ــذف ارزش مص ــطۀ ح ــه به واس ک
ــازد.  ــی می س ــق آن متجلّ ــود را از طری ــه، ارزْش خ مبادل
اهمیــت بررســی ارزش از آن روســت کــه بررســی شــکل 
ــادر نیســت  ــا ق ــا نه تنه ــی کااله ــا ارزش مصرف طبیعــی ی
مــا را بــه درک ارزش رهنمــون ســازد، بلکــه تنهــا پــس از 
ــکال  ــا اش ــرف« ی ــای مص ــن »ارزش ه ــن ای نادیده گرفت
طبیعــی کاالهــا در فرآینــد مبادلــه اســت که امــکان درک 
ــد.  ــم می آی ــد ارزش فراه ــزی واج ــوان چی ــه عن کاال ب
درحقیقــت از آن جایــی کــه ارزش مبادلــه تنهــا در 
ــر  ــه در براب ــرای مبادل وضعیتــی وجــود دارد کــه کاالهــا ب
ــک  ــه از ی ــس ارزش مبادل ــد، پ ــرار می گیرن ــر ق یک دیگ
منظــر رابطــۀ میــان کاالهــای متفــاوت اســت؛ اّما هــر کاال 
ــوان به جــای آن کــه  دارای خــواص متفــاوت اســت و می ت
ــتند،  ــه هس ــی و ارزش مبادل ــا ارزش مصرف ــت کااله گف
به صــورت دقیق تــر گفــت کــه هــر کاال یــک »ارزش 

ــت. ــک »ارزش« اس ــی« و ی مصرف
ن  و بــد و  ؛  لــه د مبا  ، ی بــر ا بر ن  و بــد «
ــن  ــا ای ــود... ب ــد ب ــری در کار نخواه ــنجش پذیری، براب س
همــه، درحقیقــت ناممکــن اســت کــه چیزهــای متفاوتی 
ــۀ  ــن گفت ــا ای ــق ب ــند«. مطاب ــنجش پذیر باش ــد س بتوانن

ــری  ــری و براب ــۀ براب ــتلزم رابط ــه مس ــطو«، مبادل »ارس
مســتلزم ســنجش پذیری دو کاالســت. دو کاال بــرای 
این کــه ســنجش پذیر باشــند، بایــد دارای کیفیتــی 
یکســان باشــند. پــس گویــا مبادلــه فقــط می توانــد بیــن 
ــج  ــداری برن ــۀ مق ــرد؛ مبادل دو کاالی مشــابه صــورت گی
بــا همــان مقــدار برنــج! درمی یابیــم کــه بیهــوده خواهــد 
ــا را  ــه کااله ــی ک ــت وجوی ماهیت ــرای جس ــر ب ــود اگ ب
ــد  ــراغ کالب ــه س ــازد ب ــه می س ــنجش پذیر و قابل مبادل س
ــه  ــان مشــترکی ک ــت یکس ــم. کیفی ــا بروی ــی آن ه طبیع
فــارغ از اشــکال طبیعــی متفــاوت کاالهــا در آن هــا 
ــه  ــنجش پذیر و قابل مبادل ــا را س ــت و آن ه ــترک اس مش
ــی: کار  ــی اجتماع ــر کیفیت ــت مگ ــچ نیس ــازد هی می س
انســانی. ایــن نســبِت میــزان کاِر نهفتــه در کاالهــای بــا 
پیکــر طبیعــی متفــاوت و غیرقابــل قیــاس اســت کــه بــه 
ــان  ــی می شــود. کار هم ــه ای متجلّ صــورت ارزش مبادل
ــت. »تمامــی کارهــا، در شــکل ارزش  ــأ ارزش اس منش
کاال، به عنــوان کار انســانی برابــر و بنابرایــن به عنــوان 
کاری هم ســنگ متجلّــی می شــود«۳. کشــف کار 
به عنــوان منشــأ ارزش تنهــا در جامعــه ای ممکــن گشــت 
کــه »شــکل کاالیــی، شــکل عــام محصــول کار و درنتیجه 
ــان ها  ــن انس ــبات بی ــی، مناس ــلّط اجتماع ــبات مس مناس
به عنــوان مالــکان کاالهــا بــود«۴. پــس در جامعــۀ 
ســرمایه داری، در کلی تریــن صــورت ســاعات کار اجتماعاً 
الزم نهفتــه در کاالهاســت کــه آن هــا را قابل مبادلــه 
می ســازد. می تــوان این گونــه خاصــه کــرد: ارزش یــک 
ــه  ــاعت کار نهفت ــزان س ــا می ــت ب ــر اس کاال براب
ــاعت کار  ــزان س ــر می ــارت دیگ ــه عب ــا ب در آن ی

ــد آن کاال. ــرای تولی ــًا الزم ب اجتماع
حــال بــا آشــنایی اولیــۀ بدســت آمده دربــارۀ 
ــت مزد را  ــروی  کار و دس ــت نی ــد ماهی ــوم ارزش بای مفه

دریابیــم.

۳ کارل مارکس، سرمایه، جلد یکم
4  همان
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نیروی کار و دست مزد
زمانــی کــه ســخن از دســت مزد بــه میــان 
ــذرد آن  ــن می گ ــه از ذه ــزی ک ــتین چی ــد، نخس می آی
اســت کــه فــردی بــه ازای x ســاعت کار، y واحــد پــول از 
صاحــب کار دریافــت می کنــد. بنابرایــن بــه نظــر  می آیــد 
کــه ســرمایه دار کار آن هــا را بــا پــول می خــرد و درنتیجــه 
ــه در  ــد. آن چ ــا فروخته ان ــه آن ه ــود را ب ــران کار خ کارگ
ــه ازای  ــه ب ــود ک ــد ب ــت آن خواه ــارت اس ــن عب ــِس ای پ
ــرمایه دار  ــه س ــود را ب ــروی کار خ ــران نی ــی، کارگ مبلغ
می فروشــند. تمایــز میــان نیــروی کار و آن چــه در بخــش 
ــع  ــت. درواق ــت اس ــم دارای اهمی ــین »کار« نامیدی پیش
ــر  ــه کارگ ــه ب ــت ک ــام کار اس ــی انج ــروی کار« توانای »نی
ــد.  ــی را انجــام ده ــه کار معین ــد داد ک ــکان آن را خواه ام
لــذا بــه ایــن نتیجــه رهنمــون می شــویم کــه ســرمایه دار 
ــپس  ــرد و س ــی می خ ــدت زمان ــه ازای م ــروی کار را ب نی
ــرای همــان مــدت معیــن،  ــا به کارواداشــتن کارگــران ب ب
آن را مصــرف می کنــد. بــا همــان مقــدار پولــی کــه 
ســرمایه دار نیــروی کار را خریده اســت، می توانســت 
مقــدار x واحــد شــکر یــا y واحــد برنــج خریــداری کنــد. 
بــه عبارتــی بــا پولــی کــه بــه ازای آن ۱2 ســاعت نیــروی  
ــرد؛  ــت بخ ــرم گوش ــت x گ ــت، می توانس کار را خریده اس

لــذا نتیجــه می گیریــم نیــروی کار کاالســت.
ــروی کار خــود یعنــی کاالی خــود را  کارگــران نی
ــن  ــد و بی ــه می کنن ــول( مبادل ــرمایه دار )پ ــا کاالی س ب
ــوان  ــرد. به عن ــکل می گی ــخص ش ــه ای مش ــا رابط آن ه

ــتفاده از  ــاعت اس ــک س ــرای ی ــان ب ــزار توم ــال، ۱۰ ه مث
نیــروی کار پرداخــت می شــود. آن چــه هویداســت آن 
ــای  ــان، کااله ــزار توم ــا آن ۱۰ ه ــوان ب ــه می ت ــت ک اس
ــّرف  ــان مع ــزار توم ــن ۱۰ ه ــرد. ای ــداری ک ــر خری دیگ
ــا کاالی  ــروی کار ب ــب آن نی ــه برحس ــت ک ــه ای اس رابط
دیگــر مبادلــه می شــود؛ یعنــی ارزش مبادلــۀ نیــروی کار. 
حــال اگــر ارزش مبادلــۀ یــک کاال بــا پول محاســبه شــود، 
ــت مزد همان  قیمــت آن کاال لقــب می گیــرد. پــس دس
ــه قیمــت نیــروی کار داده  نام ویــژه ای اســت که ب

ــت. شده اس
ــر  اگــر نیــروی کار کاالســت و ارزش یــک کاال براب
ــد  ــرای تولی ــاً الزم ب ــزان ســاعت کار اجتماع ــا می اســت ب
آن، پــس ارزش نیــروی کار برابــر اســت بــا مجموع 
ــد آن و  ــرای بازتولی ــًا الزم ب ــاعت کار اجتماع س
ــن  ــت؛ بنابرای ــن ارزش اس ــی ای ــی پول ــت مزد، تجلّ دس
ــرای  ــاز ب ــاش موردنی ــایل مع ــه در وس ــزان کار نهفت می
ــروی کار  ــد نی ــر و بازتولی ــای کارگ ــاختن  نیازه برآورده س
زنــده در او، همــان ارزش تنهــا کاالی کارگــر اســت کــه در 

ــود. ــت می ش ــه او پرداخ ــت مزد ب ــب دس قال
نکتــۀ قابل توجــه آن اســت کــه نیازهــای 
کارگــران تاریخ منــد اســت و ارزش نیــروی کار بــه 
جغرافیــا، توّقعــات، ســطح تمــّدن و... بســتگی دارد؛ 
ــروی کار شــامل  ــر، ارزش نی ــای دیگ ــذا برخــاف کااله ل
ــه  ــه خاص ــوان این گون ــت. می ت ــی اس ــری تاریخ عنص
ــه  ــده ک ــکیل ش ــش تش ــروی کار از دو بخ ــرد: ارزش نی ک
بخــش اول آن عبــارت اســت از تأمیــن نیازهــای فیزیکــی 
و معیشــت ضــروری کارگران بــرای ادامــۀ حیــات و بخش 
دوم عبــارت اســت از عنصــر تاریخــی که تمــّدن و ســنن و 

ــد. ــکل می ده ــر آن را ش ــۀ کارگ ــات طبق توّقع
عنصــر متغیــر دوم )بعد تاریخــی( همــان عنصری    
ــاش  ــش ســود خــود ت ــرای افزای ــورژوازی ب ــه ب اســت ک
ــن  ــد پایی ــه می توان ــا ک ــا آن ج ــطح آن را ت ــد س می کن

ارزش یــک کاال برابــر 
ــاعت  ــزان س ــت با می اس
ــه  ــا ب ــه در آن ی کار نهفت
ــزان  ــر می ــارت دیگ عب
ســاعت کار اجتماعــًا الزم 

ــد آن کاال. ــرای تولی ب
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ــه حــّد کمینــۀ آن یعنــی  آورد و دســت مزد پرداختــی را ب
همــان بخــش اول ارزش نیــروی کار تقلیــل دهــد. از 
ــه  ــت ک ــاش اس ــت در ت ــن رقاب ــا در ای ــویی پرولتاری س
ــد  ــظ کن ــش حف ــطح ارزش کاالی ــت مزدش را در س دس
ــا  ــش ب ــطح ارزش کاالی ــش س ــرای افزای ــن ب و هم چنی
ــد. ــارزه می کن ــروی کار مب ــش دوِم ارزش نی ــش بخ افزای
ــرد، در طــی  ــرمایه دار می خ ــه س ــروی کاری ک نی
فرآینــد کار بــه مــواّد خــام استفاده شــده و افزارها )شــامل 
ــد.  ــی را می افزای ــره( ارزش ــاختمان و غی ــین آالت، س ماش
ــا دســتمزد  ــر ب ــا براب ــر ی ــن ارزش اضافه شــده کم ت اگــر ای
کارگــران باشــد، »ارزش اضافــی« شــکل نمی گیــرد و 
ســرمایه دار خــود را درگیــر فعالیتــی عبث کرده اســت و در 
ــرای  ایــن حالــت واضــح اســت کــه ســرمایه دار تمایلــی ب
اجیرکــردن کار مزدبگیــری نخواهد داشــت. روشــن اســت 
کــه هــر کاالیــی کــه به عنــوان مــواد اولیــه و ابــزار تولیــد 
ــد اســتفاده می شــود،  در فرآینــد تولیــد یــک کاالی جدی
ــود،  ــه در خ ــادل ارزِش نهفت ــی مع ــد ارزش ــط می توان فق
بــه محصــول منتقــل کنــد. اگــر مــادۀ اولیــه ای ۵ ســاعت 
ــدازۀ ۵  ــه ان ــد ب ــط می توان ــه دارد، فق ــوْد نهفت کار در خ
ــرار  ــر ق ــا اگ ــد. اّم ــول بیفزای ــه محص ــاعت کار ارزش ب س
ــرمایه دار  ــرای س ــرود، ب ــش  ب ــه پی ــاع این گون ــد اوض باش
ــه  ــت ک ــد. این جاس ــد مان ــی نخواه ــچ باق ــوا« هی »بی ن
ــا جــادوی خــود  ــده«، یعنــی کاالی نیــروی کار، ب »کار زن
ــن کاالی  ــۀ ای ــی یگان ــد. ویژگ ــرمایه دار می رس ــه داد س ب
خــاص آن اســت کــه ارزش مصرفــی آن خــود منبــع 
ارزش اســت؛ بنابرایــن ســرمایه دار بــا مصــرف آن، یعنی 
ــی  ــد ارزش ــده، می توان ــر اجیرش ــتن کارگ ــا به کارواداش ب

ــد.  ــت مزد( بیافرین ــود آن کاال )دس ــش از ارزش خ بی
ســرمایه دار کار مزدبگیــری را اجیــر می کنــد زیــرا 
ــه ارزش  ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــی مصرف دارای ارزش
ــش از  ــود آن )بی ــش از ارزش خ ــی بی ــام، ارزش ــواد خ م
دســت مزدش( بیافزایــد. به این ترتیــب ارزش اضافــی 

ــا  ــاوی ب ــک روز مس ــر در ی ــروی کار کارگ ــه ارزش نی ک
ارزش کاالهایــی اســت کــه بــرای امــرار معــاش کارگــر در 
آن روز الزم اســت. فــرض کنیــد کــه ۴ ســاعِت اولیــۀ کاِر 
کارگــر مســاوی بــا ارزش مجمــوع کاالهایــی چــون غــذا، 
مســکن و ســایر امکاناتــی اســت کــه بــرای امــرار معــاش 
ــم  ــه می توانی ــت. درنتیج ــروری اس ــر در آن روز ض کارگ
ــاوی  ــا مس ــر در اینج ــاعت کار کارگ ــم ارزش ۴ س بگویی
ــر  ــه کارگ ــت ب ــرار اس ــه ق ــت ک ــت مزدی اس ارزش دس
پرداخت شــود. ایــن میــزان کار کــه مســاوی ارزش نیروی 
ــزان ســاعت  ــد و هــر می کار اســت را »کار الزم« می گوین
ــد  ــام می ده ــدار انج ــن مق ــش از ای ــر بی ــه کارگ کاری ک
ــر را  ــر ســرمایه دار کارگ ــن اگ ــی اســت. بنابرای کار اضاف
ــدار ارزش  ــدازۀ مق ــاعت کار وادارد، به ان ــه ۱۰ س در روز ب
نیــروی کار یعنــی ۴ ســاعت بــه او می پــردازد و ارزش 

ــروی کار  ــۀ کاالی نی ــی یگان ویژگ
ــی  ــه ارزش مصرف ــت ک آن اس
ــت؛  ــع ارزش اس ــوْد منب آن، خ
بنابرایــن ســرمایه دار بــا مصــرف 
ــتن  ــا به کارواداش ــی ب آن، یعن
ــد  ــده، می توان ــر اجیرش کارگ
ارزشــی بیــش از ارزش خــود آن 

کاال )دســت مزد( بیافرینــد. 

یعنــی اختــاف بیــن کّل ارزش افزوده شــده توســط 
نیــروی کار و دســت مزد، توســط ســرمایه دار تحــت 
ــود.  ــب می ش ــرمایه« تصاح ــّدس س ــود مق ــوان »س  عن
پیدایــش و تصاحــب ارزش اضافــی از فراینــد تولیــد، 
پیش شــرط اجیرکــردن کارگــران در نظــام ســرمایه داری 

ــت. ــرمایه داری اس ــد س ــبات تولی ــود مناس و وج
به عنــوان مثــال فــرض می کنیــم ســرمایه دار 
ــم  ــرد. گفتی ــک روز می خ ــرای ی ــر را ب ــروی کار کارگ نی
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معــادل ۶ ســاعت باقی مانــده را به عنــوان »ســود« 
ــام  ــرمایه دار در نظ ــود س ــأ س ــد. منش ــب می نمای تصاح
ــی کارگــران اســت. به این ترتیــب  ســرمایه داری، کار اضاف
اســتثمار و تصاحــب ارزش اضافــی حاصــل از کار کارگــر، 
ــرمایه  ــردد: »س ــرمایه می گ ــود س ــاک س ــمۀ پ سرچش
ــروی کار  ــا نی ــن تنه ــد. ای ــد نمی کن ــی تولی ــچ ارزش هی
ــروت  ــمه ی ث ــه سرچش ــت ک ــن- اس ــن زمی -و هم چنی
اســت. ســرمایه چیــزی بــه غیــر از انباشــت محصــول کار 
نیســت. بنابرایــن مــزد کار، از خــوِد کار پرداخته می شــود 
و کارگــر مــزدش را از تولیــدات نیــروی کار خــود دریافــت 
می کنــد. طبــق آن چــه کــه می تــوان عدالــت عــام 
نامیــد، تولیــدات ناشــی از نیــروی کار کارگــر می بایســت 
ــی  ــاد سیاس ــر اقتص ــق نظ ــا طب ــد؛ اّم ــود او باش از آِن خ
ایــن عدالــت نیســت، برعکــس ]طبــق نظــر آنــان[ 
فرآورده هــای نیــروی کار کارگــر از آِن ســرمایه دار اســت، 
ــه ای  حــال آن کــه کارگــر چیــزی بیــش از معــاش فقیران
بــرای زنــده مانــدن دریافــت نمی کنــد. بنابراین ســرانجاِم 
ــه«، ایــن اســت  ایــن مســابقۀ رقابت آمیــِز بســیار »عادالن
کــه محصــول نیــروی کار آنــان کــه کار می کننــد به  طــور 
اجتناب ناپذیــر در دســتان کســانی انباشــته می شــود 
ــباب  ــان اس ــت[ برای ش ــن انباش ــد و ]ای ــه کار نمی کنن ک
قدرتــی می گــردد، تــا همــان انســان های تولیدکننــده ]ی 

ــد«۵. ــروت[ را در بردگــی نگــه دارن ث
کارگــر به عنــوان عضــوی از طبقــۀ بــزرگ 
ــع  ــرای رف ــرم ب ــد، الج ــزار تولی ــده از اب سلب مالکیت ش
ــود  ــدن خ ــت و زنده مان ــن معیش ــی، تأمی ــای حیات نیازه
ــروی  ــی نی ــی خــود را یعن ــا دارای ــد تنه ــواده اش بای و خان
ــارت بار  ــازوکار اس ــه س ــی ک ــر قیمت ــق ب کارش را منطب
بــازار تعییــن می کنــد بــه صاحــب وســایل تولیــد 
بفروشــد، آن قــدر دریافــت کنــد کــه زنــده بمانــد و 
ــط  ــود توس ــی از کار خ ــی ناش ــب ارزش اضاف ــه تصاح ب
یــک ســرمایه دار نفرت انگیــز و اســتثمار وحشــیانه 
ــرار از  ــرای ف ــی ب ــچ راه ــر هی ــرای کارگ ــد. ب ــن در ده ت
ایــن ســازوکار گندیــده نیســت؛ چراکــه دســت مزد 
او چیــزی بیــش از ارزش کاالیــش، یعنــی هزینــۀ 
ــرمایه  ــم س ــت نظ ــت تح ــت. او هیچ وق ــاش او، نیس مع
نمی توانــد تمــام محصــول کار خــود، تمــام ارزشــی را کــه 
ــاحت  ــه س ــه آن گاه ب ــد؛ چراک ــب کن ــد، تصاح می آفرین
ــد  ــرض خواه ــود، تع ــی س ــرمایه داران، یعن ــدس س مق
ــن  ــاخت؛ چنی ــد س ــار خواه ــرمایه را بی اعتب ــرد و س ک
ــان  ــه بی ــل نیســت. ب ــورژوازی قابل تحم ــرای ب ــی ب گناه
ــت و  ــرمایه نیس ــب س ــه صاح ــر ک ــک کارگ ــاده تر، ی س
ــور اســت  ــا مجب ــدارد، ام ــی ن ــزرگ مال ــۀ ب ــچ اندوخت هی
ــۀ  ــی هزین ــردازد و حّت ــاره بپ ــرد، اج ــاس بخ ــذا و لب غ
ــه  ــن خان ــرای ســفر بی ــی ب ــل عموم اســتفاده از حمل ونق
و محــل کارش را به طــور پیوســته بپــردازد، تحــت 
فشــاری اقتصــادی اســت کــه او را مجبــور می کنــد تنهــا 
کاالیــی کــه مالکیــت آن را دارد، یعنــی نیــروی کار خــود 
ــازار کار  ــد از ب ــد. او نمی توان ــته بفروش ــکل پیوس را به ش
ــد؛ چــرا کــه  ــا دســتمزدها افزایــش یاب صرف نظــر کنــد ت
ــۀ  ــا طبق ــت. اّم ــاش اوس ــۀ مع ــا هزین ــر ب ــت مزد براب دس
ــت  ــه مالکی ــه ب ــروت جامع ــی ث ــه تمام ــرمایه دار، ک س
خصوصــی اش درآمده اســت، دولــت را به عنــوان ارگان 

۵ فردریش انگلس، »دستمزد، اتحادیه ها، حزب کارگری«

 منشــأ ســود ســرمایه دار 
در نظــام ســرمایه داری، کار 
اضافــی کارگــران اســت. 
و  ر  ســتثما ا تیــب  ین تر به ا
تصاحــب ارزش اضافــی حاصــل 
ــاک  ــمۀ پ ــر، سرچش از کار کارگ

ســود ســرمایه می گــردد
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ــۀ  ــات جامع ــظ حی ــرای حف ــود ب ــی خ ــی طبقات سیاس
مدنــی و بــازار پشــت ســرش دارد، احــزاب پرنفــوذ و 
قدرتمنــدی در پارلمــان دارد و ثروتــش مســتقیم و 
غیرمســتقیم، از روی میــز یا زیر میــز، همۀ »اســتقال«ها 
و »شــرافت«ها را معاملــه کــرده، می توانــد به هــزار طریق 
ــازار  ــا امتنــاع از ب ــی )به عنــوان مثــال ب ــی و غیرقانون قانون
ــم در  ــزار مکانیس ــتفاده از ه ــا اس ــت( و ب ــور موق کار به ط
چهارچــوب بــازار یــا فراتــر از آن، تعییــن قیمــت در بــازار 
ــر  ــۀ کارگ ــه طبق ــه علی ــازی ازپیش باخت ــک ب ــه ی کار را ب
ــر فشــار اســتثماری کــه  ــق ب ــن طری ــه ای ــدل  ســازد و ب ب
ذاتــی مناســبات ســرمایه داری اســت بیــش  از پیــش 

بیافزایــد.
کارکــرد اقتصــادی و اهمیــت اتحادیه هــای 
کارگــری بــرای مزدبگیــران نیــز به وضــوح از همیــن 
تحلیــل مقدماتــی سرچشــمه می گیــرد؛ زیــرا ایــن دقیقــاً 
ــازد،  ــادر می س ــا را ق ــه آن ه ــت ک ــران اس ــاد کارگ اتّح
بــرای مثــال در طــی یــک اعتصــاب، از عرضــۀ نیــروی کار 
در بــازار کار به صــورت موقــت امتنــاع کننــد تــا بــه رونــد 
ــا باعــث افزایــش  ــان دهنــد و ی کاهشــی دســت مزدها پای
ــق  ــد از طری ــر می کوش ــۀ کارگ ــوند. طبق ــت مزدها ش دس
عمل کــرد اتحادیه هــای کارگــری پرقــدرت، نابرابــری 
ــت  ــی آن اس ــود قربان ــه خ ــازار کار را ک ــده در ب نهادینه ش
ــه  ــدون آن ک ــد، ب ــاح کن ــر اص ــی  و مختص ــور جزئ به ط
هیــچ گاه به طــور کامــل و پایــدار قــادر باشــد آن را خنثــی 
ــران  ــگ کارگ ــب جن ــاب مکت ــن اعتص ــا همی ــد؛ اّم کن
ــه  ــد، بلک ــی نمی ده ــط در خــود معن اســت. اعتصــاب فق

ــارزه! ــال مب ــراِن در ح ــت از کارگ ــی اس آرایش
اهداف دوگانۀ اعتصاب

بــورژوازی، بــا رشــد روزافــزون ســرمایه کــه 
وجــودش از آن جــدا نیســت، پرولتاریــا را رشــد می دهــد. 
ــد  ــزار تولی ــده از اب ــع مالکیت ش ــزرِگ خل ــۀ ب ــن طبق ای
ــان از  ــا جمــع هســتند، هم ــا و کارگاه ه ــه در کارخانه ه ک

ــرای  ــورژوازی ب ــه ب ــورژوازی هســتند ک ــدگان ب ــن  برن بی
پیش بــردن اهــداف خــود، آنــان را بیــش از پیــش در 
ــا  ــه پرولتاری ــرد آن ک ــه مج ــد. ب ــرار می ده ــم ق ــار ه کن
ــود،  ــاد می ش ــرمایه زی ــت س ــا انباش ــت ب ــر جمعی از نظ
ــه ســازمان یابی کیفــی نیــز پیــدا می کنــد. ســطح  ــاز ب نی
آگاهــی طبقاتــی عنصــر تعیین کننــده ای در میــزان 

ســازمان یافتگی پرولتاریاســت.
ــه ارزش کاالی نیــروی کار عاوه  دیدیم کــه چگون
ــت مزد  ــۀ دس ــّد کمین ــه ح ــود ک ــتی خ ــد معیش ــر بُع ب
را معیــن می کنــد، دارای بعــد تاریخــی اســت کــه 
ــا  ــی ت ــه، یعن ــد کمین ــا ح ــعی دارد آن را ت ــورژوازی س ب
ســطح موردنیــاز بــرای تأمیــن معیشــت پائیــن آورد 
ــت  ــش و در جه ــن کاه ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــران ب و کارگ
ــارزه  ــن مب ــۀ ای ــد. در نتیج ــارزه می کنن ــش آن مب افزای
ــری  ــای کارگ ــادی، اتحادیه ه ــای اقتص ــایر کارکرده و س
بــرای ســازمان دهی مبــارزه جهــت »بهبــود زندگــی 
کارگــران« به وجــود آمدنــد. آن گونــه کــه آمــوزگار 
ــی دارد، هــدف  ــان م ــا، کارل مارکــس، بی ــزرگ پرولتاری ب
»اتحادیه هــای کارگــری چیزی نیســت جــز جلوگیــری از 
کاهــش دســت مزد بــه زیــر ســطحی کــه به طــور ســنتی 
در شــاخه های مختلــف صنعــت پذیرفتــه شده اســت. 
ــر  ــروی کار پایین ت ــت نی ــد قیم ــا می خواهن ــی آن ه یعن

طبقــۀ کارگــر می کوشــد از طریــق 

کارگــری  اتحادیه هــای  عمل کــرد 

پرقــدرت، نابرابــری نهادینه شــده در 

ــازار کار را کــه خــود قربانــی آن اســت  ب

به طــور جزئــی  و مختصــر اصــالح 

ــور  ــچ گاه به ط ــه هی ــدون آن ک ــد، ب کن

کامــل و پایــدار قــادر باشــد آن را خنثــی 

کنــد؛ اّمــا همیــن اعتصــاب مکتــب جنــگ 

ــت. ــران اس کارگ



39

ی
ای

گر
را

شو
 و 

په
ت ت

هف
ب، 

صا
عت

 ا

از ارزش آن نباشــد. کارگــران متحــد می شــوند تــا در 
ــری  ــی براب ــه نوع ــان ب ــروی کارش ــروش نی ــرارداد ف ق
ــن  ــکیل ای ــا تش ــد«. ب ــدا کنن ــت پی ــرمایه دار دس ــا س ب
ــار  ــده در کن ــدف ذکرش ــرای ه ــران ب ــا، کارگ اتحادیه ه
ــان  ــای می ــتن رقابت ه ــا کنارگذاش ــتند و ب ــم می ایس ه
ــورژوازی  ــه ب ــارزه ای علی ــروی کار، مب ــازار نی ــود در ب خ
ــردن  ــت باالب ــارزه در جه ــن مب ــد. ای ــدارک می بینن را ت
کیفیــت زندگــی و بهبــود آن، روزانــه در چهارچــوب 
ــا  ــدان معن ــت؛ ب ــان اس ــرمایه داری در جری ــبات س مناس
ــروی کار  ــود، نی ــد کاالی خ ــعی می کنن ــران س ــه کارگ ک
ــروش  ــه ف ــا ب ــایر کااله ــان س ــر در می ــی باالت ــه قیمت را ب
ــن  برســانند. چهارچــوب مناســبات ســرمایه داری و قوانی
ــازار اجــازه نمی دهــد کاالیــی باالتــر از ارزش  ــر ب حاکــم ب
ــایر  ــد س ــز مانن ــران نی ــد. کاالی کارگ ــروش رس ــه ف آن ب
ــر  ــف روبه روســت؛ روزی در اث ــا نوســانات مختل ــا، ب کااله
ــود،  ــر از ارزش و روزی به خاطــر رک ــق قیمــت آن باالت رون
قیمــت آن پائین تــر از ارزشــش می آیــد. او نخواهــد 
توانســت تــا هــر حــدی نیــروی کارش را بــه قیمتــی باالتر 
از ارزشــش بــه فــروش برســاند. در جامعــۀ ســرمایه داری، 
ــتخراج  ــرمایه دار، اس ــط س ــی توس ــب ارزش اضاف تصاح
ســود و اســتثماْر شــریان اصلــی زادورشــد جامعــه اســت 
ــۀ  ــی جامع ــن شــریانِ  اصل ــاد جــدی  در ای ــه انعق و هرگون
ســرمایه داری بــه معنــی مــرگ آن خواهــد بــود. درنتیجه، 
چنیــن انعقــادی بــدون جبــر انقــاب ناممکــن اســت. بــه 
ــادی در  ــاً اقتص ــارزۀ صرف ــاب و مب ــل، اعتص ــن دلی همی
ــا  جهــت باالبــردن دســت مزدها، چــون در چهارچــوب و ب
پذیــرش مناســبات تولیــدی بورژوایــی صــورت می گیــرد، 
جــز نتایجــی موقــت )هرچنــد ارزشــمند( نخواهــد 
ــت مزدی  ــام دس ــه نظ ــا ب ــن اتحادیه ه ــت: »بنابرای داش
ــت مزد،  ــن دس ــا پایی ــاال ی ــرخ ب ــا ن ــد، اّم ــه نمی کنن حمل
تعیین کننــدۀ حقــارت اقتصــادی کارگــر نیســت: زیربنای 
چنیــن حقارتــی ایــن حقیقــت اســت کــه طبقــۀ کارگــر 

به جــای آن کــه تمامــی فرآورده هــای تولیدشــده از 
نیــروی کارش را به دســت آورد، بایســتی بــه دریافــت 
ــزد  ــه آن م ــه ب ــای خــودش ک ــی از فرآورده ه ســهم اندک
ــت دهــد. ســرمایه دار تمــام فرآورده هــا  ــد، رضای می گوین
را بــه جیــب خــود می ریــزد و بــا آن مــزد کارگــر را 
ــزار کار  ــه ایــن خاطــر کــه او مالــک اب می پــردازد، فقــط ب
اســت. از ایــن رو، تــا زمانــی کــه طبقــۀ کارگــر مالــک همۀ 
ــا ماشــین آالت و مــواد  وســایل تولیــد، از زمیــن گرفتــه ت
خــام و بــه تبــع آن مالــک تمــام محصــوالت تولیدی 
ــه  ــن طبق ــی ای ــی واقع ــردد، رهای ــروی کار خود نگ نی

ــت«۶. ــد یاف ــق نخواه تحّق
درنتیجــه ایــن نتایجــی کــه گاه بــه دســت 
ــد،  ــت می خورن ــران در راه آن شکس ــد و گاه کارگ می آین
نبایــد هم چــون بُتــی در برابــر خواســت اصلــی آنــان قــرار 
ــدر  ــا آن ق ــۀ اتحــاد و جمع شــدن آن ه ــت اولی ــرد و عل گی
ــود  ــراق ش ــارۀ آن اغ ــان درب ــد و آن چن ــوه کن ــزرگ جل ب
ــی گاه آن خشــنود  ــج گاه وب ــران از نتای ــد کارگ ــا آن ح و ت
ــون  ــود را هم چ ــی خ ــی و غای ــدف مترّق ــه ه ــوند ک ش
ــرون  ــس از بی ــور خورشــید پ ــش ن ــه از تاب انســان هایی ک
آمــدن از تاریکــی کــور می شــوند، گــم کننــد؛ ایــن 
ــس از  ــورژوازی را پ ــه ب ــت ک ــی اس ــتگی، انحراف گم گش
ــارزه،  ــن مب ــازد. ای ــر می س ــی اش تنومندت شکســت موقت
مبــارزه بــا علّــت تاریخــی شــرایط موجــود نیســت، بلکــه 
دســت وپنجه نرم کــردن بــا معلول هاســت و همچــون 
مورفینــی  اســت کــه به طــور موقــت مصــرف می کننــد تــا 
درد تاریخــی اســتثمار را فرامــوش نماینــد. کارگــران باید 
»اتّحــاد گســترش یابنده« را درنظــر داشــته باشــند تــا بــا 
واقعیتــی کــه آنــان را بــه بنــد اســتثمار کشــیده و بحــران 
ــد، بجنگنــد؛  ــرای تمــام بشــریت می زای از پــس بحــران ب

ــرمایه. ــر تضــاد کار و س ــچ نیســت مگ ــت هی آن واقعی
همان طــور کــه خواســت های اقتصــادی و 
تحادیه هــای  ا به وجودآمــدن  دســت مزد فلســفۀ 

6 فردریش انگلس، »دستمزد، اتحادیه ها، حزب کارگری«
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کارگــری اســت و به دســت آوردن ایــن خواســت ها 
شــالوده، امیدبخــش و ابــزاری بــرای حفــظ روحیــۀ 
ــرای  ــا ب ــارزۀ تاریخــی پرولتاری ــد مب ــران اســت، بای کارگ
محــو تضــاد کار و ســرمایه را به عنــوان هــدف غایــی 
مبــارزات کارگــران در نظــر داشــت و هــر آن جریــان 
سیاســی و ایدئولوژیکــی را کــه خواســتار درجــازدن 
ــوی  ــر نح ــه ه ــت و ب ــران اس ــادی کارگ ــارزات اقتص مب
ــۀ  ــرمایه را از قل ــم س ــی نظ ــودی انقاب ــا ناب ــد ت می کوش
ــی از  ــا فرصت طلب ــا ب ــازد ی ــارج س ــا خ ــداف پرولتاری اه
ــه  دنبــال اســتفاده از  قــدرت و پتانســیل طبقــۀ کارگــر، ب
ــی اســت، رســوا  ــِن سیاســت  بورژوای ــدرت در زمی ــن ق ای

ســاخت. 
ــارزۀ  ــری مب ــا پی گی ــه روز ب ــه روزب ــادی ک اتح
اقتصــادی، بــرای بهبــود زندگــی و وضــع معیشــتی 
کارگــران، گســترش خواهــد یافــت، بایــد میانجــی 
پیش بــرد وجــه سیاســی و افــق تاریخــی مبــارزۀ 
انقابــی پرولتاریــا   شــود. حّتــی اگــر کارگــران در راه 
ــت  ــت مزدها شکس ــش دس ــی و افزای ــع زندگ ــود وض بهب
بخورنــد )کــه اتّفاقــی دور از ذهن نیســت(، نتایج سیاســی 
ــا آن  ــادی ب ــّد زی ــا ح ــا ت ــت پرولتاری ــه سرنوش ــت ک اس
گــره خورده اســت. آن چــه حّتــی شکســت یــک اعتصــاب 
)بهتــر اســت بگوییــم: عــدم موفقیــت در برآورده ســاختن 
ــراه  ــد به هم ــا می توان ــرای پرولتاری ــادی( ب ــداف اقتص اه
داشــته باشــد، بیــداری آنــان از خــواب چندده ســاله، 
آگاهــی طبقاتــی، اتّحــاد و ســازمان یابی اســت. ایــن بُعــد 
مهــم، »مبــارزه بــرای اتّحــاد گســترش یابنده« اســت کــه 
ــارز  ــای مب ــرای پرولتاری ــادی ب ــی زی ــای سیاس ره آورده

ــت. ــد داش خواه
در نتیجــۀ آن چــه بیــان شــد، ایــن دو بعــد 
ــم  ــا از ه ــری، نه تنه ــش کارگ ــی جنب ــادی و سیاس اقتص
جــدا نیســتند، بلکــه پیونــدی ناگسســتنی بــا هــم دارنــد. 
ایــن پیونــد از طریــق روش دیالکتیکــی و از درون واقعیتی 

ــا منکشــف ســاخته  کــه تاریــخ مبــارزۀ طبقاتــی پرولتاری
بــه درک درآمده اســت. هــر جریانــی کــه بخواهــد پیونــد 
ــۀ دیالکتیکــی جنبــش کارگــران را به صــورت  ــن دوگان ای
مکانیکــی از بیــن ببــرد و فقــط بــه بُعــد اقتصــادی 
ــا  ــق پرولتاری ــارزه را از اف ــی مب ــاد سیاس ــه و ابع پرداخت
حــذف کنــد یــا بــا نگرشــی کودکانــه و خیال بافانــه 
تــاش بــرای موضوعــات معیشــتی طبقــه را نامهــم جلــوه 
دهــد، فقــط  و فقــط در جهــت تبدیــل جنبــش به ابــزاری 
ــی اش  ــداف ارتجاع ــق اه ــرای تحّق ــورژوازی ب در دســت ب
ــی از  ــه یک ــا ب ــیم ت ــه می کوش ــید. در ادام ــد کوش خواه
ــش  ــر جنب ــود را ب ــا خ ــید ت ــراً کوش ــه اخی ــی ک انحرافات
ــای  ــزار پروژه ه ــران را اب ــرده و کارگ ــل ک ــری تحمی کارگ
سیاســی فوق ارتجاعــی بورژوایــی کنــد، بپردازیــم و 

ــم. ــی کنی ــف آن را بررس ــب مختل جوان

هــر جریانــی کــه بخواهــد 
ــی  ــۀ دیالکتیک ــن دوگان ــد ای پیون
جنبــش کارگــران را به صــورت 
ــط  ــرد و فق ــن بب ــی از بی مکانیک
بــه بُعــد اقتصــادی پرداختــه و 
ــق  ــارزه را از اف ــی مب ــاد سیاس ابع
ــا  ــا ب ــد ی ــذف کن ــا ح پرولتاری
نگرشــی کودکانــه و خیال بافانــه 
ــتی  ــات معیش ــرای موضوع ــالش ب ت
طبقــه را نامهــم جلــوه دهــد، فقــط  
ــش  ــل جنب ــت تبدی ــط در جه و فق
ــورژوازی  ــت ب ــزاری در دس ــه اب ب
بــرای تحّقــق اهــداف ارتجاعــی اش 

ــید. ــد کوش خواه
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 ا

ــا  ــی ی ــارزۀ طبقات ــت مب ــوراگرایی در خدم ش
ــه آن؟ علی

ز  و ر چهلمیــن  ر  د هفت تپــه  ن  ا گــر ر »کا
ــه یکــی از مطالبــات اساســی خــود یعنــی  اعتصابشــان، ب
تعییــن تکلیــف شــرکت رســیدند و حکــم بازگشــت 
شــرکت بــه دولــت ابــاغ شــد. مقابلــه بــا خصوصی ســازی 
ــد  ــه دســت چن ــردم ب ــع م ــارت مناب ــا غ ــه ب ــی مقابل یعن
ــران  ــه کارگ ــت ک ــی ا س ــارزات بنیادین ــی از مب ــر، یک نف

هفت تپــه بــا قــدرت »شــورایی« پیــش برده انــد«.
ــم  ــاه ۱۴۰۰، حک ــر مردادم ــه در اواخ ــی  ک زمان
قطعــی خلع یــد شــرکت »کشــت وصنعت نیشــکر 
ــد،  ــد اســدبیگی، منتشــر ش ــک آن، امی ــه« از مال هفت تپ
موجــی از توییت زنــان چــپ و راســت بــه انتشــار نظــرات 
روشــن فکرانۀ! خــود پرداختنــد؛ از آن مدافعــان نظــم 
ــه  ــروژۀ خصوصی ســازی هفت تپ ــه شکســت پ موجــود ک
)شکســت بــرای آنــان و پیروزی بــرای کارگــران( را ناشــی 
از »فســاد در خصوصی ســازی« می دانســتند و معتقــد 
بودنــد »خصوصی ســازی بــه ذات خــود بــد نیســت، 
ــا  ــت!« ت ــازی ماس ــوۀ خصوصی س ــت از نح ــه هس هرچ
آن برانــدازان و ســرنگونی طلبانی کــه هــر اتفاقــی را 
موضوعــی میمــون در راســتای برانــدازی و ســرنگونی 
جمهــوری اســامی می شــمارند و آن چپ هایــی کــه 
ــران را  ــروزی کارگ ــی پی ــا همگ ــوق و کرن ــا ب ــر ب در ظاه
ــزاز  ــه اهت ــود را ب ــرخ خ ــش س ــد و درف ــن می گیرن جش
ــر ناهمگــون در  ــدۀ به ظاه ــن ع ــی ای ــد! هم گون درمی آورن
موج ســواری و فرصت طلبی شــان، در اشــاعۀ ایده هــای 
لیبرالــی و بدیــن وســیله آمــاج حملــه  قــراردادن هرگونــه 
آگاهــی پرولتــری در میــان کارگــران اســت. بــرای 
ایشــان پرولتاریــا چیــزی نیســت جــز پیش برنــدۀ 
اهــداف شوم شــان و در ایــن راســتا تــا آن جــا کــه 
ــی را درون  ــی بورژوای ــا آگاه ــند ت ــد می کوش ــوان دارن ت
ــد.  ــه مســلخ کشــاندنش رواج دهن ــرای ب ــر ب ــۀ کارگ طبق

ــروزی  ــه از پی ــی ک ــود توییت های ــم نب ــان ک ــن می در ای
»شــورا« و »قــدرت شــورایی« در مبــارزات پرشــکوه 
کارگــران هفت تپــه ســخن بــه  میــان می آوردنــد و 
ــت.  ــت اس ــن دس ــمت از ای ــن قس ــدای ای ــول ابت نقل ق
فــارغ از آن چــه کــه آن را پیــروزی بــا »قــدرت شــورایی« 
ــند  ــه می کوش ــورایی ک ــد ش ــد دی ــد، بای ــداد می کنن قلم
ــد  ــری بیندازن ــارزات کارگ ــی روی مب ــون بختک آن را چ
چــه افقــی را بــه روی مبــارزات کارگــری خواهــد 
ــی  ــۀ دیالکتیک ــداف دوگان ــا اه ــبتی ب ــه نس ــود و چ گش
ــا تشــریح  ــا این ج ــه ت ــران ک ــات کارگ ــارزات و اعتصاب مب
ــن  ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــرد؟ ب ــد ک ــرار خواه ــم برق کرده ای
ــم  ــان بروی ــون خودش ــراغ مت ــه س ــا ب ــد ت ــئله بیایی مس
و ماهیــت شورای شــان را از زبــان خودشــان بشــنویم. 
ــه  ــدرت ب ــۀ ق ــن »هم ــراغ مت ــه س ــور ب ــن منظ ــه همی ب
ــا حســین زاده  دســت شــوراها«۷ از یاشــار دارالشــفا و لی

می رویــم.
تضاد طبقاتی یا تعارضات مدنی؟ 

ــتفهام  ــورت اس ــی را به ص ــن پرسش ــان چنی ایش
انــکاری مطــرح می ســازند: »...اگــر ادارۀ شــورایی 
ــت،  ــذار اس ــرای گ ــزاری ب ــاً اب ــت و صرف ــو نیس آلترناتی
ــری پیــش  ــر و برابرانه ت پــس چــه آلترناتیــو دموکراتیک ت
روســت که قــرار باشــد بــا گــذار از شــورا بــه آن برســیم؟« 
ــا  ــرای م ــا این جــا همیــن پرســش به صــورت خاصــه ب ت
ــار  ــر اخب ــورایی زی ــمار ادارۀ ش ــتگ های پرش ــی هش معن
مرتبــط بــا هفت تپــه در کانال هــای تلگرامــی ایــن 
جماعــت را تــا حــد خوبــی روشــن می ســازد؛ »ادارۀ 
شــورایی« آلترناتیــوی  اســت اولترادموکراتیــک.
از آن جــا کــه صــورت ســؤال نقل شــده واجــد ایــن 
ــذار«  ــرای گ ــزاری ب ــه »اب ــه ادارۀ شــورایی ن مدعاســت ک
کــه »آلترناتیــو« نهایــی اســت، بیاییــد تــا ابتدا نســبت آن 

7 همــۀ قــدرت بــه دســت شــوراها؛ یــک فراخــوان عمومــی بــه ایــدۀ ادارۀ 
عمومــی جامعــه، فاخــن شــمارۀ ۱2۴
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را بــا ثمــرۀ دوم اعتصابــات کارگــری، یعنــی کســب اتّحــاد 
ــِن اســتثمار، کار مــزدی  ــرای درهم کوفت و ســازمان یابی ب
ــرای  ــم. ب ــی بیابی ــت خصوص ــودی مالکی ــه ناب و درنتیج
ــه متــن رجــوع می کنیــم:  ــاز هــم ب یافتــن ایــن نســبت ب
»حاکمیــت شــورایی در ســاده ترین بیــان یعنــی در خانه، 
آپارتمــان، محلــه، منطقــه، شــهر، دانشــگاه، بیمارســتان، 
کارخانــه، بانــک، ادارات و... ادارۀ امــور بایــد توســط 
ــر  ــی براب ــا رأی ــان ب ــی ذی نفع ــب از تمام ــورایی مرک ش
ــی  ــن گفتگوی ــای ممک ــا ج ــۀ اول ت ــر در وهل ــی ب و مبتن
ــت صــورت  ــر رأی اکثری ــۀ دوم متکــی ب ــی و در وهل اقناع
پذیــرد. هیــچ شــکلی از امتیــازی ویــژه نظیــر »مالکیت«، 
»تخصــص« و هــر نــوع موقعیــت فــردی نمی توانــد باعــث 
ــن  ــر« شــود. ای ــزم »رأی هــای براب خدشه دارشــدن مکانی
ــه کارگیــری دموکراســی مســتقیم اســت«. ــه معنــای ب ب
ــرگاه  ــود در نظ ــاهده می ش ــه مش ــه ک همان گون
شــوراگرایان، کارخانــه در کنــار خانــه، آپارتمــان، محلــه، 
منطقــه، شــهر و... قــرار می گیــرد. در نتیجــه، ســوژۀ 
ــک  ــاکنان ی ــف س ــر هم ردی ــی کارگ ــه یعن درون کارخان
ــرار  ــد و... ق ــهروند، کارمن ــه، ش ــان و محل ــه، آپارتم خان
ــر  ــه ب ــون ک ــن ســوژه های گوناگ ــدام از ای ــرد. هرک می گی
ــغل، محــل  ــاس ش ــر اس ــون )ب ــای گوناگ ــاس معیاره اس
ــر  ــم ب ــن می خوانی ــۀ مت ــه در ادام ــه ک ــکونت و آن گون س
اســاس هویت هایــی نظیــر »قومیــت«، »جنســیت« 
ــیمات  ــن تقس ــر ای ــی  ب ــد مبتن ــده اند، بای ــز ش و...( متمای
گوناگــون و رنگارنــْگ شــوراهای اولترادموکراتیــک را -که 
مرکــب اســت از »تمامــی ذی نفعان بــا رأیــی برابــر«- برپا 
دارنــد. دم خــروس بیــرون می زنــد! جامعــۀ ســرمایه داری 
ــت  ــی نیس ــه ای طبقات ــت، جامع ــن جماع ــر ای از منظ
کــه مبتنــی بــر جایــگاه اساســاً متفــاوت و متضــاد طبقــۀ 
کارگــر و طبقــۀ ســرمایه دار در شــیوۀ تولید ســرمایه داری 
شــکل گرفته باشــد و طبقــۀ کارگــر آن طبقــۀ تمامــاً 
ــه  ــت ک ــد نیس ــزار تولی ــده از اب ــی سلب مالکیت ش انقاب

ــرکوب  ــی، س ــاب اجتماع ــری انق ــر رهب ــۀ خطی وظیف
ــزار  ــر اب ــی ب ــت خصوص ــن مالکی ــورژوازی، درهم کوفت ب
تولیــد و درنتیجــه نابــودی اســتثمار، کار مزدی و ســاختن 
جامعــه ای بــدون طبقــه را برعهــده داشــته  باشــد. جامعــۀ 
ــواع  ــرای ایشــان، جامعــه ای متشــکل از ان ســرمایه داری ب
ــغل،  ــاس ش ــر اس ــده ب ــِگ تقسیم ش ــوژه های رنگارن س
محل ســکونت، قومیــت، زبــان، جنســیت و... اســت که در 
کنار هــم بایــد آینــده ای اولترادموکراتیــک را رقــم بزنند و 
»طبقــۀ کارگــر« )البتــه اســتفادۀ ایشــان از لفــظ »طبقه« 
تعارفــی ســخاوتمندانه اســت؛ درســت مثــل اربابــان 
ــزاران  ــار ه ــت در کن ــروه اس ــک گ ــم ی ــان( ه بورژوایش
ــت.  ــز شده اس ــغل متمای ــاس ش ــر اس ــه ب ــر ک ــروه دیگ گ
دقیقــاً همیــن درک ســطحی از طبقــۀ کارگــر اســت کــه 
بــه نویســندگان ایــن اجــازه را می دهــد کــه در تقســیمی 
ابلهانــه، غیرانتقــادی و لیبرال مآبانــه، معلمــان، پرســتاران 
و ســایر زحمت کشــاِن ُمزدبِگیــر را از کارگــران جداکنند.۸ 
ــه خــود خــروس اســت!  ــه دم خــروس، بلک ــر ن ــن دیگ ای
ــو  ــن آلترناتی ــه ای ــت ک ــنی دریاف ــوان به روش ــال می ت ح
اولترادموکراتیــک، یعنــی ادارۀ شــورایی، چگونــه از 

ــی آورد. ــر م ــرال ســر ب ــه ای اولترالیب نظری
آری جامعــۀ ســرمایه داری بــرای ایشــان، 
جامعــه ای طبقاتــی متشــکل از بــورژوازی و پرولتاریــا 
ــگ  ــی رنگارن ــۀ مدن ــدارِی آن جامع ــوۀ پن نیســت کــه جل
باشــد، بلکــه جامعــۀ ســرمایه داری همــان جامعــۀ 
ــر و  ــوق براب ــا حق ــراد ب ــکل از اف ــِگ متش ــی هزاررن مدن
تقسیم شــده براســاس معیارهــای گوناگــون اســت. 
ــر از  ــزی فرات ــرمایه داری، چی ــۀ س ــان جامع ــرای ایش ب
جامعــۀ مدنــی نیســت؛ درســت هماننــد بــورژوازی و 
ایدئولوگ هــای لیبــرال. آری چــِپ لیبــرال هم پــای 

ــی »جنبشــی« اســت  ــدۀ ادارۀ شــورایی به تمام ــه ای ــه ای ک 8 »... در زمان
)یعنــی در زمانــۀ مــا(، کارگــران، معلمــان، پرســتاران، دانشــجویان، 
ــاز  ــازمان یابی نی ــف س ــکال مختل ــه اش ــتگان و... ب ــوزان، بازنشس دانش آم

ــد... « دارن
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ــۀ  ــک از جامع ــر ایدئولوژی ــن تصوی ــر ای ــورژوازی، در براب ب
ســرمایه داری -یعنــی جامعــۀ ســرمایه داری فقــط و فقــط 
بــه مثابــه جامعــۀ مدنــی- ســر بــه ســجده می گــذارد و از 
ایــن طریــق مبــارزۀ طبقاتــی را نفــی کــرده و »کارگــران« 
را در کنــار ســایر »اقشــار« و گروه هــای »ذی نفــع« و 
ــه برپایــی دموکراســی  ــی، ب »ســتم دیده« در جامعــۀ مدن
دعــوت می کنــد. متــون ایــن جماعــت رونوشــتی 
کودکانــه از رؤیاهــای ارتجاعــِی لیبرال هــای بــدون 
ــدون  ــرای لیبرال هــای ب ــی ب روتــوش اســت؛ جامعــۀ مدن
ــده و ضامــن لیبرال دموکراســی اســت و  روتــوش، برپادارن
ــۀ  ــان جامع ــرال، هم ــوراگرایان پســت مدرِن لیب ــرای ش ب

ــت! ــن شوراس ــده و ضام ــی برپادارن مدن
روشــن اســت کــه نتیجــۀ تحرکــی کــه مبتنــی بر 
ــه  ــد، ن ــی به دســت می آی ــی و روش غیرطبقات درک لیبرال
نتیجــه ای در جهــت پیش بــرد منافــع طبقاتــی پرولتاریــا، 
بلکــه نتیجــه ای در جهــت ارضــای حوائــج ســرمایه 
ــه شــورایی  ــرال ن ــن شــورای چپ هــای لیب اســت. بنابرای
ــش  ــا و تحقق بخ ــی پرولتاری ــارزۀ طبقات ــده از دل مب برآم
ــده از دل »کنــش«  ــه شــورایی برآم ــودی اســتثمار، ک ناب
ــی  ــق دموکراس ــرای تحّق ــی ب ــن مدن ــارزۀ« فعالی و »مب

ــت.  ــرال اس اولترالیب
اگــر لیبرال هــای بی روتــوش، در حصــار 
ایدئولوژیک شــان و بــر پایــۀ نفــی تضــاد طبقاتــِی 
ذاتــِی جامعــۀ ســرمایه داری، لیبرال دموکراســی را 
ــی و  ــاع حداکثــری« جامعــۀ مدن ــرای »انتف ســازوکاری ب
به حداقل رســاندن تنازعــات و تخاصمــات موجــود در 
ــد  ــی می دانن ــۀ مدن ــکیل دهندۀ جامع ــر تش ــان عناص می
ــه دور ایــن ســفره دعــوت می کننــد، »ادارۀ  و همــگان را ب
شــورایی« چــپ لیبــرال نیــز بــه ســیاق اخیــر، »راه حلــی 
بــرای نزاع هــای قومــی اســت و تفاوت هــای زبانــی و 
ــه  ــت ب ــه نفــع یــک مرکزی ــه جــای آن کــه ب زیســتی را ب
تنــازع و فرآینــد ســرکوب بکشــاند، بــه توافــق و اجمــاع بر 

ــه حــل بحــران محیط زیســت  ــرد؛ ... ب ــا می ب ســر اتّحاده
کمــک می کنــد، مســئلۀ اســتثمار و اســتبداد را از طریــق 
به رسمیت شــناختن حــق مشــارکت کنندگان در یــک 
ــد...« ــش می ده ــیار کاه ــی بس ــا زندگ ــط کاری ی محی

این گونــه اســت درک کودکانــۀ لیبرالــی از جهــان 
ســرمایه داری! آری همان گونــه کــه گفتیــم، بــرای 
چــپ لیبــرال کــه درکــش از حــدود فهــم ابله تریــن 
ایدئولوگ هــای بــورژوازی فراتــر نمــی رود، جامعــۀ 
ــی و تنازعــات  ــر از جامعــۀ مدن ســرمایه داری چیــزی فرات
درونــش نیســت؛ و بــرای حــل ایــن تنازعــات چــه چیــزی 
ــر«؟! چــه چیــزی بهتــر  بهتــر از »مکانیــزم رأی هــای براب
از به رسمیت شــناختن »حــّق مشــارکت کنندگان«؟!

ــای  ــورای چپ ه ــن ش بنابرای
ــده  ــورایی برآم ــه ش ــرال ن لیب
تــی  طبقا ۀ  ز ر مبــا ل  د ز  ا
تحقق بخــش  و  یــا  ر لتا و پر
ــورایی  ــتثمار، که ش ــودی اس ناب
 » کنــش « ل  د ز  ا ه  مــد آ بر
ــی  ــن مدن ــارزۀ« فعالی و »مب
بــرای تحّقــق دموکراســی 

اولترالیبــرال اســت. 

ــی  ــۀ مدن ــردۀ جامع ــد پ ــرال نمی توان ــپ لیب چ
ــد و  ــی را ببین ــات اجتماع ــاختار طبق ــد و س ــار بزن را کن
ــات دارای  ــن طبق ــه ای ــد ک ــد بفهم ــه، نمی توان درنتیج
منافــع تاریخــی ذاتــاً متضــادی   انــد کــه ارضــای منفعــت 
یکــی به معنــی ســرکوب منفعــت دیگــری اســت و 
بالعکــس. او نمی فهمــد آن ســازوکار انقابــی ای کــه 
پرولتاریــا را قــادر خواهــد ســاخت کــه اســتثمار را در هــم 
ــی  ــوان ســرکوب طبقات ــه ت ــد، ســازوکاری اســت ک بکوب
ــد  ــائل را نمی فهم ــن مس ــد. او ای ــه او بده ــورژوازی را ب ب
ــرال اســت، چــون  چــون نمی خواهــد بفهمــد، چــون لیب
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ــون او  ــد، چ ــر نمی تاب ــرمایه را ب ــاد کار و س ــودی تض ناب
هماننــد یــک لیبــرال در دو گانه هــای پنــدارِی ســرکوب-

ــد  ــا آن ح ــت. ت ــرق اس ــتبداد غ آزادی و دموکراسی-اس
ــۀ آزادِی کار از  ــرمایه، الزم ــرکوِب س ــد س ــه نمی فهم ک
ــه  ــد ســرمایه و امحــای اســتثمار اســت، نمی فهمــد ک بن
ــت  ــه ای از دول ــی و گون ــت طبقات ــری  اس ــی ام دموکراس
ــر  ــۀ دیگ ــت طبق ــه دس ــه ب ــک طبق ــرکوب ی ــرای س ب
اســت. دموکراســی بــرای او امری ا ســت ماننــد ســایر اموْر 

غیرطبقاتــی.
مناسبات بحران آفرین سرمایه یا فساد؟

تشــت بی آبرویــی ایــن فرقــۀ چــپ آن گاه از 
بــام می افتــد کــه در ادامــۀ دنبالــه روی بی مثالــش از 
ــورژوا، ســخن از »فســاد« و »شــفافیت«  ایدئولوگ هــای ب
به میــان مــی آورد: »دموکراســی مســتقیم مهم تریــن 
ــفافیت  ــل ش ــه دلی ــه ب ــت ک ــیوه ای اس ــن ش و دقیق تری
درونــی ایــن فــرم )شــورایی(، امــکان فســاد را در 
ــا  ــد. ... از آن ج ــش می ده ــن کاه ــد ممک ــن ح بیش تری
کــه ســازوکار آن در تصمیم گیــری جمعــی اســت، امــکان 

فســاد را بــه حداقــل می رســاند«.
ــۀ چــپ لیبرال،  دغدغــۀ دموکراتیــِک خیانت کاران
آنــان را بــه گفتمان هایــی ســوق داده کــه اربابــان 

بورژوایشــان حاضــر انــد برای شــان دســت بزننــد و 
ســوت بکشــند. بــورژوازی بــه  کمــک همیــن چــپ اســت 
کــه پــای گفتمــان فسادســتیزی را به میــان مبــارزۀ 
طبقاتــی کارگــران بــاز کــرده و در کارخانه هــا تقصیــر کار 
ــرمایه دار  ــۀ س ــرمایه دارنه، طبق ــبات س ــای مناس را به ج
و دولــت ســرمایه، »فســاد« دســتگاه های حاکمیتــی 
ــکال« شــوراگرا  معرفــی می کنــد. این چنیــن چــپ »رادی
ــوک  ــرمایه را از ن ــم س ــت نظ ــورژوازی، کلی ــراه ب به هم

ــی دارد. ــگاه م ــه دور ن ــاد طبق ــکان انتق پی
شــورای انقالبــی پرولتــاری یــا شــورای 

؟ یــی ا و ژ ر بو نی طلب  نگو ســر
نــت  خیا و  صت طلبــی  فر  ، یــی جو ا جر ما
ــه نســبت  شــوراگرایان آن گاه بیشــتر روشــن می شــود ک
ــارزۀ  ــطح مب ــره و س ــارزۀ روزم ــداف مب ــا اه ــورا را ب ش
طبقاتــی پرولتاریــای ایــران دریابیــم. بــه ایــن منظــور بــاز 
ــش از آن  ــا بی ــل آن ه ــم: »تحلی ــوع می کنی ــن رج ــه مت ب
کــه متوجــه نقــد رادیــکال وضــع موجــود باشــد، در پــی 
ــت  ــا دول ــه ب ــردد ک ــوراها می گ ــی ش ــای درون ضعف ه
ملــی مســتقر منطبــق نشــده اند و بنابرایــن بــا حملــه ای از 
جانــب آن منحــل گشــته اند. ... آن چــه اغلــب در خصــوص 
شــوراها وجــود داشــته تــاش بــرای وفــق دو سیســتم 
حاکمیتــی و مدیریتــی متفــاوت و بلکــه متناقــض 
بــا هــم اســت. ... سیاســت در کارخانــه، دانشــگاه، محلــه 
ــز از سیاســت در ســطح کان باشــد.  ــد متمای و... نمی توان
بنابرایــن اگــر از امــکان شــکل گیری شــورا صحبــت 
می کنیــم بایــد از امــکان شــکل گیری شــورا در ســطحی 
ــدات از  ــی ســخن بگوییــم«. )تأکی ــیع و حاکمیت وس

ــت( ماس
متــن بــه روشــنی و وضــوح تمــام اعــام می  کنــد 
کــه »شــورا« در تناقــض بــا سیســتم دولتــی اســت. 
ــض  ــی متناق ــتم مدیریت ــن دو سیس ــق ای ــه وف درنتیج
ــود  ــری ناب ــع دیگ ــه نف ــی را ب ــد یک ــت و بای ــن اس ناممک

ــت  ــپ اس ــن چ ــک همی ــه  کم ــورژوازی ب ب

ــان  ــتیزی را به می ــان فسادس ــای گفتم ــه پ ک

ــرده و  ــاز ک ــران ب ــی کارگ ــارزۀ طبقات مب

در کارخانه هــا تقصیــر کار را به جــای 

ــرمایه دار  ــۀ س ــرمایه دارنه، طبق ــبات س مناس

ــتگاه های  ــاد« دس ــرمایه، »فس ــت س و دول

حاکمیتــی معرفــی می کنــد. این چنیــن 

ــم  ــت نظ ــوراگرا، کلی ــکال« ش ــپ »رادی چ

ســرمایه را از نــوک پیــکان انتقــاد طبقــه دور 

ــی دارد. ــگاه م ن
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ســاخت. بنابرایــن برپایی شــورا فقط »در ســطحی وســیع 
ــرنگونی  ــتلزم س ــوده و مس ــر ب ــی« امکان پذی و حاکمیت
)بورژوایــی( و برانــدازی جمهــوری اســامی اســت. حــال 
ایــن ادعاهــا را کنــار واقعیــت مبــارزات هفت تپــه و 

ــم. ــران بگذاری ــای ای ــی پرولتاری ــرایط کنون ش
کارگــران شــرافت مند هفت تپــه در کنــار 
زندگــی  علیــه  ن،  یــرا ا در  یشــان  هم طبقه ای ها
حقارت بــاری کــه مناســبات ســرمایه دارانه بــر آنــان 
ــرای  ــان ب ــد. آن ــاز کرده ان ــارزه ای را آغ ــرده مب ــل ک تحمی
نجــات زندگــی  و معیشــت خانوادۀ شــان کــه توســط 
ــا در مســیر  ــه شــده، پ ــه گــروگان گرفت ــورژوازی هــار ب ب
ــد در ایــن مســیر  ــی گذاشــته اند کــه بای مبــارزه ای طوالن
ــر  ــا و شکســت های بســیار ب ــا و پیروزی ه ــا اوج و فروده ب
آگاهــی طبقاتی خــود افــزوده و ســازمان های اقتصــادی و 
ســپس تر ســازمان سیاســی انقابــی مســتقل و قدرتمنــد 
خــود را بــرای پی گیــری نبــرد طبقاتــی همه جانبــه 
ــود  ــد. وج ــا  دارن ــلح برپ ــورژوازی تابن دندان مس ــه ب علی
ــی  ــد سیاس ــادی و بع ــازمان یابی اقتص ــطحی از س ــر س ه
خــود بیان گــر ســطح مشــخصی از آگاهــی طبقاتــی 
ــا طبقــۀ  ــرای مواجهــه ای پیروزمنــد ب اســت و پرولتاریــا ب
پرقــدرت )چــه به لحــاظ سیاســی و اقتصــادی، چــه 
به لحــاظ ایدئولوژیــک( ســرمایه دار بایــد در باالتریــن 
ســطح ممکــن آگاهــی طبقاتــی و بــه  تبــع آن در اوج 
ــای  ســازمان یابی خــود باشــد. واضــح اســت کــه پرولتاری
ــازمان های  اقتصــادی و سیاســی  ــا س ــروز نه تنه ــران ام ای
مســتقل خــود را نــدارد، بلکــه تــازه در آغــاز مســیر مبارزه 
ــازمان یابی  ــی و س ــی از آگاه ــطح پایین ــه در س و درنتیج
قــرار دارد. بنابرایــن پرولتاریــای ایــران در مبــارزۀ 
قهرمانانــۀ روزمــره اش درجهــت کســب آگاهــی و ارتقــای 

ســازمان یابی خــود در کوشــش اســت. 
اکنــون بیاییــد بــرای لحظاتــی فــرض کنیــم 
ــده از  ــورایی برآم ــت مدرن، ش ــوراگرایان پس ــورای ش ش

درک و تحلیلــی لیبرالــی از واقعیــت نیســت و اتفاقاً بســیار 
»انقابــی« و »رادیــکال« اســت. حــال باتوجــه بــه ســطح 
ــه  ــا ک ــازمان یابی پرولتاری ــی و س ــارزه، آگاه ــی مب ابتدای
شــرح آن رفــت، آیــا آژیتاســیون شــعار بســیار »انقابــی« 
و »رادیــکال« »برپایــی شــوراها« را می تــوان چیــزی 
ــا کاش  ــه ای درنظــر گرفــت؟ اّم ــی کودکان جــز ماجراجوی
ــد. مســئله  ــی« نامی می شــد آن را فقــط یــک »ماجراجوی
ــی و  ــد آگاه ــه بای ــا ک ــاف پرولتاری ــه برخ ــت ک آن جاس
ســازمان خــود را در طــی مبــارزه ای پرشکســت و طوالنی 
ــان  ــم از هم ــۀ حاک ــوان طبق ــورژوازی به عن ــد، ب برکش
ابتــدا ســازمان ها، نهادهــا و ایدئولــوژی خــود را دارد و 
ــه  ــی ب ــر حیلت ــه ه ــران را ب ــارزات کارگ ــر مب حیّ وحاض
ــوراگرایان  ــن ش ــه ای ــا در هفت تپ ــد. ام ــت می کش شکس
بودند کــه دســت بــورژوازی را بــرای ســرکوب بــاز کردند. 
اگر بــورژوازی حاکــم کافه و ســردرگم بــه دنبــال راه های 
پرپیچ وخمــی بــرای شکســت مبــارزه و مقاومــت کارگران 
می گشــت، شــوراگرایان بــا باالبــردن پرچــم کذایــی 
شــورای اولترالیبــرال در میــان کارگــران و اعــام این کــه 
»وفــق دو سیســتم حاکمیتــی و مدیریتــی متفــاوت و 
ــورا  ــکل گیری ش ــت و »ش ــن اس ــض« ناممک ــه متناق بلک
ــر اســت، راه  ــی« امکان پذی ــیع و حاکمیت در ســطحی وس

ــد  ــه ای پیروزمن ــرای مواجه ــا ب پرولتاری

ــد در  ــرمایه دار بای ــدرت س ــۀ پرق ــا طبق ب

ــی  ــی طبقات ــن آگاه ــطح ممک ــن س باالتری

ــود  ــازمان یابی خ ــع آن در اوج س ــه  تب و ب

باشــد. واضــح اســت کــه پرولتاریــای ایران 

امــروز نه تنهــا ســازمان های  اقتصــادی 

ــه  ــدارد، بلک ــود را ن ــتقل خ ــی مس و سیاس

تــازه در آغــاز مســیر مبــارزه و درنتیجــه در 

ــازمان یابی  ــی و س ــی از آگاه ــطح پایین س

ــرار دارد. ق
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سرراســتی را مقابل پــای بورژوازی گذاشــتند و بــورژوازی 
ــوراگرایی  ــه ش ــری ک ــتفاده از فرصــت بی نظی ــا اس ــم ب ه
ــان  ــود را پنه ــی خ ــت طبقات ــرد، ماهی ــم ک ــش فراه برای
نمــود و مبــارزات کارگــران را بــه بهانــۀ مبــارزۀ ضددولتی 
ــران  ــه خــود کارگ ــود ک ــا ب ــه آن ج ــرد. فاجع ســرکوب ک
به جــای درک ماهیــت طبقاتــی دولــت و ســرکوبش، ایــن 
ســرکوب را بــه ماهیــت »ضددموکراتیــک« و »ضدحقــوق 
بشــری« دولــت جمهــوری اســامی نســبت دادنــد۹. عمق 
ــن  ــم زد در همی ــوراگرایان رق ــت ش ــه خیان ــه ای ک فاجع
ــث  ــم باع ــران ه ــت کارگ ــی شکس ــه حّت ــود ک ــئله ب مس
ــی  ــت پ ــِی دول ــِی بورژوای ــت طبقات ــه ماهی ــا ب ــد ت نش
ــد؛ بلکــه بالعکــس از چنیــن آگاهــی ای دور گشــتند.  ببرن
ــف  ــه  لط ــرکوبش و ب ــد س ــاح قدرت من ــا س ــورژوازی ب ب
چــپ شــوراگرا، کارگرانــی را ســرکوب و زندانــی کــرد کــه 
بــدون داشــتن تشــکیات سیاســی و جنبشــی مشــّخص، 
ــطۀ  ــت بی واس ــه ضّدی ــورا ب ــی ش ــعار برپای ــطۀ ش به واس
ــانه   ــدند. رس ــی کشیده ش ــت بورژوای ــا دول ــی ب غیرطبقات
ــاع  ــران بی دف ــل کارگ ــورژوازی درمقاب ــۀ ب ــوۀ قهری و ق
ــتی و  ــا پس ــوراگرایان ب ــی داد و ش ــوالن م ــه ج هفت تپ
ــد.  ــت می زدن ــد تویی ــف می کردن ــر لط ــام اگ ــت تم رذال
شــورای اولترادموکراتیــک اگرچــه بــرای پرولتاریــا 
ارمغانــی جــز ســرکوب نداشــت، امــا مــدال افتخــار 

ــد. ــه ش ــش آویخت ــه گردن ــورژوازی ب ــاری ب همی
به هیچ عنــوان نمی تــوان چنیــن خیانتــی از 
ایــن فرقــۀ چــپ را بــه حســاب تحلیــل اشتباه شــان 
از شــرایط گذاشــت؛ چراکــه همان گونــه کــه گفتیــم 
آن هــا اساســاً درکــی لیبرالــی از جهــان دارنــد و درنتیجــه 
ــا  ــه ی ــی ک ــپ بورژای ــر چ ــند مگ ــد باش ــچ نمی توانن هی
ــه خدمــت  ــا ب ــورژوازی حاکــم می دهــد ی ــه ب ــاس گل ب پ
دولــت ســرکردۀ جهــان ســرمایه، یعنــی آمریــکا، در امــر 

برانــدازی درمی آینــد.

9 نامــۀ اســماعیل بخشــی، از رهبــران وقــت اعتصــاب، بــه وزیــر اطاعــات 
وقــت، خــود به روشــنی بیانگــر ایــن انحــراف اســت: 

بــرای آن کــه روشــن تر ماهیــت امپریالیســتی 
شــعار شــورا را دریابیــم بــاز بــه توضیــح مطالبــی 
می پردازیــم کــه اگرچــه بــرای هــر عقــل ســلیمی واضــح 

باشــد، بــرای شــوراگرایان این گونــه نیســت.
ســاقط  کردن نظــم بورژوایــی، تنهــا از راه 
ــارزه  ــری مب ــر پیگی ــا در اث ــم پرولتاری ــازمان یابی منظ س
سیاســی و تئوریــک علیــه هرگونــه ذهنیتی کــه »رهایی« 
را در افــق کثیــف لیبرال دموکراســی غربــی می یابــد، 
ــتی و  ــات بورژوا-امپریالیس ــوم جریان ــداف ش ــای اه افش
ــدون  ــخ ممکــن اســت. ب ــن جانیــان تاری فرصت طلبــی ای
ارتقــای ســطح آگاهــی کارگــری و تربیــت رهبــران 
ــرایط  ــخص از ش ــل مش ــه »تحلی ــدی ب ــی و پای بن حقیق
ــه  ــی ب ــکال و انقاب ــر رادی ــل به ظاه ــر عم ــخص«، ه مش
ــوان  ــه نات ــد ک ــی درمی غلت ــی مضحک ــان ماجراجوی چن
ــد در  ــط می خواه ــرا فق ــت، زی ــۀ کارش اس از درک نتیج
میدان باشــد و شــعاری دهــد، بــدون درنظرگرفتــن آن که 

چــه می گویــد و چــه می خواهــد!
شــورای چــپ زمانــی می خواســت زاده شــود 
ــه  ــت ک ــندیکا داش ــل س ــازمانی مث ــه س ــا ن ــه پرولتاری ک
ــد و  ــت اقتصــادی اش باش ــرای حرک ــد ب ــی قدرتمن ضامن
نــه حــزب سیاســی کــه تجمیــع آگاهــی کارگــری بــرای 
ــن شــورا  ــارزۀ سیاســی باشــد؛ درنتیجــه ای ــری مب پی گی

ــد  ــالح قدرت من ــا س ــورژوازی ب ب
ســرکوبش و بــه  لطــف چــپ 
ــرکوب  ــی را س ــوراگرا، کارگران ش
و زندانــی کــرد کــه بــدون 
داشــتن تشــکیالت سیاســی و 
جنبشــی مشــّخص، به واســطۀ 
ــت  ــه ضّدی ــورا ب ــی ش ــعار برپای ش
ــت  ــا دول ــی ب ــطۀ غیرطبقات بی واس

بورژوایــی کشیده شــدند. 

https//:b2n.ir/x33187
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ــی باشــد، شــورایی ســرنگونی طلب  ــه انقاب به جــای آن ک
ــی  ــتی، مبتن ــرنگونی طلبی ای  بورژوا-امپریالیس ــد. س ش
بــر دوگانه انــگاری لیبرالــی دولت-جامعــۀ مدنــی کــه افق 
شــورا را الجــرم در همــان افــق کثیــف لیبرال دموکراســی 
ــه از  ــت ک ــخص اس ــه مش ــرد؛ چراک ــل می ک ــی ح غرب
ــه  ــوان ب ــا نمی ت ــده از دشــمنان پرولتاری ــوژی  برآم ایدئول
ــر،  ــا چــوِب ت ــه ب ــه ک ــا رســید، همان گون ــع پرولتاری مناف

ــرد! ــن ک ــش روش ــوان آت نمی ت
ــد  ــی نمی توان ــده از درک غیرطبقات شــورایی برآم
و نخواهــد توانســت بــه مبــارزۀ »دولــت بورژایــی« و 
ــارزه  ــه مب ــرم ب ــورا الج ــن ش ــرود، ای ــورژوازی ب ــۀ ب طبق
ــر  ــا مت ــال« ب ــت »غیرنرم ــیون« دول ــرای »نرمالیزاس ب
لیبرال دموکراســی غربــی خواهــد رفــت. شــورایی کــه بــر 
ــا نشــده و دموکراســی  ــم بن ــی از مفاهی ــۀ درک طبقات پای
را عــام می بینــد، ناگزیــر دســت مایۀ فرصت طلبــی 
ــورژوا امپریالیســتی خواهــد شــد. فرصت طلبــی ای کــه  ب
ایده آلــش جهنــم پرولتاریاســت و مایــل اســت کــه بــرای 
ــا نیــز اســتفاده  برپایــی ایــن جهنــم از پتانســیل پرولتاری
کنــد. به راســتی چــه سرنوشــت تلخــی در انتظــار 
پرولتاریایــی خواهــد بــود کــه به چنیــن دامــی بیوفتــد! و 

ــود. ــی ب ــن دام ــورای چــپ چنی ــه ش البت
ــا نمی داننــد کــه چــه چیــزی را  مدعیــان چــپ ی
ــت و  ــان اس ــی آن ــان از ابله ــه نش ــد ک ــری می کنن پی گی
یــا می داننــد، کــه نشــان از ارتجــاع و خیانــت آنــان اســت 

و در هــر دو حالــت نتیجــه یکســان اســت.
درنهایت...

به رغــم روزهــای تیره وتــاری کــه بــورژوازی بــرای    
ــه  ــد )چراک ــرده و می کن ــاد ک ــش ایج ــۀ زحمت ک طبق
وظیفــۀ ذاتــی اش جــز ایــن نیســت!( و خیانت هایــی کــه 
ــدرت  ــا ق ــورژوازی- ب ــن کاسه لیســان ب ــرال -ای چــپ لیب
تمــام و بــا اســتفاده از ســاح های زیبایشــان بــه پرولتاریــا 
ــات بعــدی  ــری مطالب ــد اســدبیگی و پیگی ــد، خلع ی کردن
ــی  ــه در راه ــت ک ــه ای اس ــای اولی ــان از گام ه ــان نش آن
بــزرگ گذاشــته شده اســت؛ مســیری طوالنــی کــه در هــر 
قدمــش، احتمــال دارد باز پــادوان بــورژوازی )کــه همواره 
ــد و اذهــان  ــد!( رهبــری کارگــران را بدســت گیرن در کارن
کارگــری را از افــق نهایــی خــود دور ســازند. افــق روشــنی 
که در گــرو تــداوم مبــارزات و گذر جنبــش از قســمت اول 
ــر  ــای بزرگ ت ــه اتّحاد ه ــت مزد، ب ــی دس ــات، یعن اعتراض
اســت. کمااینکــه می بینیــم زحمت کشــان هفت تپــه 
ــد،  ــت کردن ــود را دریاف ــوق خ ــه حق ــی ک ــی آن زمان حّت
ــارزه  ــاب و مب ــه اعتص ــود ب ــی خ ــا هماهنگ ــان ب هم چن
ادامــه دادنــد تــا شــرکت، خلع یــد و تعیین تکلیــف شــود. 
پی گیــری  مبــارزه ای کــه تــا اتّحــاد نهایــی بــا پرولتاریــای 
رشــدیافته، دســت الت هایــی چــون اســدبیگی را از خــود 
ــری کــرده  ــد، از تکــرار اشــتباهات پیشــین جلوگی می ران
و به جنگ بــورژوازی مــی رود. مــرداد ۱۴۰۰، تــازه اول راه 

ــت... ــران اس ــری ای ــش کارگ ــه و جنب هفت تپ
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ــر  ــت ب ــه ای اس ــته، مقدم ــن نوش ــمت اول ای قس  
ترجمــۀ ایــن مقالــۀ آلبــرت انیشــتین، نوشــتۀ رضــا 
ــر  ــمارۀ ۴ نش ــردا« ش ــران ف ــه در »ای ــی ک ــی طوس رئیس

ســت: ه ا ید د گر
اطاعــات به دســت آمده از امــکان دسترســی   
ــتانۀ  ــادی را در آس ــی زی ــی، نگران ــب اتم ــه بم ــر ب هیتل
جنــگ جهانــی دوم ایجــاد کرده بــود. اینشــتین به عنــوان 
ــری از  ــدۀ دیگ ــا ع ــراه ب ــه هم ــی ک ــهروند آلمان ــک ش ی
دانشــمندان اروپایــی از چنــگ هیتلــر گریخته بــود، 
ــور  ــت دیکتات ــه دس ــب ب ــر بم ــه اگ ــت ک ــدی نداش تردی
آلمــان بیفتــد، بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود 
ــود راه  ــه خ ــان ب ــب جه ــدی در تخری ــن تردی کوچک تری
نخواهــد داد. از ایــن رو وقتی دانشــمندان فیزیــک مهاجر، 
نامــه ای را در مــورد اســتفاده از بمــب اتمــی بــه اینشــتین 
دادنــد و از او خواســتند کــه وی از شــهرت خــود اســتفاده 
کــرده و آن را بــا امضــای خــود بــرای فرانکلیــن روزولــت، 

رئیس جمهــور آمریــکا بفرســتد، او چنیــن کــرد.
ــاالت متحــده و  ــود کــه ای تصــور انیشــتین ایــن ب
ــه  ــتیابی ب ــک هســتند و دس ــی دموکراتی ــا جوامع بریتانی
ــان  ــرای آزادی انس ــط ب ــا فق ــرف آن ه ــی از ط ــب اتم بم
بــه کار خواهــد رفــت. دولــت ایــاالت متحــده بــا اســتفاده 
ــی، طــرح  ــان مهاجــر و دانشــمندان بریتانیای از فیزیک دان
محرمانــۀ »منهتــن« را در ســال ۱۹۳۹ پــی ریخــت 
ــی  ــب اتم ــاخت بم ــه و س ــه کار مطالع ــمندان ب و دانش
پرداختنــد. ســرانجام ایــاالت متحــده در ۱۶ ژوئیــه ۱۹۴۵ 
ــرای  ــگ در صح ــاکش جن ــی را در کش ــب اتم ــن بم اولی
ــا انفجار  »االموگــوردو« در »نیومکزیکــو« آزمایــش کرد. ب
ــه  ــار ب ــل انفج ــن در مح ــطح زمی ــای س ــب، دم ــن بم ای

صدمیلیــون درجــۀ فارنهایــت، یعنــی ســه برابــر حــرارت 
داخــل خورشــید و ده هــزار برابــر دمای ســطح آن، رســید. 
ــه  ــداران، ب ــا جان تمامــی اشــکال حیــات، از روییدنی هــا ت
شــعاع ۱/۵ کیلومتــری مرکــز انفجــار کامــا نابود شــدند. 
ــرح  ــر ط ــرووز« مدی ــی گ ــرال »لزل ــار، ژن ــس از انفج پ
منهتــن به معــاون خــود گفــت: »جنــگ بــه پایان رســید. 
یــک یــا دو بمــب اتمــی کار ژاپــن را تمــام خواهــد کــرد«.
پرزیدنــت هــری ترومــن کــه در کنفرانــس 
ــار  ــن انفج ــت ای ــود، از موفقی ــرکت کرده ب ــدام« ش »پتس
مطلــع شــد و متعاقــب آن بــه ژاپــن اولتیماتــوم داد. کمتر 
ــود را  ــی خ ــب اتم ــده دو بم ــاالت متح ــد، ای ــاه بع از دو م
به ترتیــب در روزهــای ۶ و ۹ اوت در هیروشــیما و ناگازاکی 
منفجــر کــرد. نتایــج دهشــتناکی کــه ایــن بمب هــا به جــا 
ــود. ــناخته ب ــرای بشــریت ناش ــان ب ــا آن زم ــتند ت گذاش

چرا سوسیالیسم؟
نوشــتۀ آلبرت انیشتین
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ــا انفجــار تصــورات خوشــبینانه اینشــتین  انفجــار بمــب ب
نســبت بــه دولت مــردان ایــاالت متحــده و بریتانیــا 
مقــارن بــود. اینشــتین کــه شــاهد نادیده گرفتــن 
درخواســت های دانشــمندان در مــورد عدم اســتفاده از 
ــود، عمیقــاً دریافــت کــه اگــر  ــن ب بمــب اتمــی علیــه ژاپ
ــه دور و برکنــار از فعالیــت اجتماعــی، تنهــا  دانشــمندان ب
ــزار  ــه اب ــد، ب ــود دل خــوش کنن ــی خ ــه کشــفیات علم ب
خطرنــاک و بــی اراده ای در دســت سیاســت مداران 
ــتین از آن  ــد. اینش ــد ش ــل خواهن ــر تبدی ــوا و بازیگ بی تق
پــس بــا همــۀ شــهرت جهانــی، بیشــترین تــاش خــود را 
معطــوف بــه اســتقرار یــک دولــت جهانــی کــرد. او توصیه 
می کــرد کــه نماینــدگان ایــن دولــت، مســتقیماً از طــرف 
ــق چنیــن  ــود از طری ــدوار ب ملت هــا انتخــاب شــوند و امی
ــرد. ــن ک ــان را تأمی ــت جه ــح و امنی ــوان صل ســازمانی بت
ــه  ــود ک ــل نب ــر غاف ــن ام ــال وی از ای ــن ح در عی
حاکمیــت ســرمایه در جهــان ســرمایه داری،  کنتــرل 
ــا  ــات، نهاده ــده در انتخاب ــت تعیین کنن ــات و دخال اطاع
ــد  ــکل می ده ــه ای ش ــی را به گون ــازمان های اجتماع و س
تــا ســود بیشــتری به دســت آورد و نیــز به صــورت 
پیچیــده ای، به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم از 
ــرای اســتفاده از حقــوق طبیعی شــان  آگاه شــدن مــردم ب
جلوگیــری می کنــد. درنتیجــه فقــر، فحشــا و فســاد 
را گســترش می دهــد و بــا نهادینه کــردن جهــل، بــه 
ــردازد. ــه می پ ــراد جامع ــی اف ــدان و آگاه ــردن وج فلج ک

ــتی،  ــام سوسیالیس ــتقرار نظ ــز اس ــتین به ج اینش
راهی بــرای نجــات انســان از فاجعــۀ نظــام ســرمایه داری، 
کــه انســان را در تمــام ســطوح بــه ابــزار بــی اراده ای 
ــال ۱۹۴۹ در  ــن رو در س ــت. از ای ــد، نیاف ــل می کن تبدی
ــام  ــه اته ــه ب ــی ک ــا و حمات ــی از تهمت ه ــان طوفان می
کمونیســت بودن در ایــاالت متحــده بــه وی نســبت 
داده شــد، نظــرات خــود را شــجاعانه دربــارۀ سوسیالیســم 
بــرای اولیــن شــمارۀ »مانتلــی ریویــو« نوشــت. مقالــۀ زیر 

ــت. ــته اس ــن نوش ــه ای از ای ترجم
***

آیــا کســی کــه متخصــص علــم اقتصــاد 
و جامعه شناســی نباشــد می توانــد در رابطــه بــا 
سوسیالیســم اظهــار نظــر کنــد؟ مــن بــه دالیــل مختلــف 

بــه ایــن ســؤال جــواب مثبــت می دهــم.۱
ــورد  ــی م ــر علم ــؤال را از منظ ــد اول، س بگذاری
بررســی قــرار دهیــم. ممکــن اســت چنیــن به نظر آیــد که 
به لحــاظ روش شــناختی بیــن علــم نجــوم و علــم اقتصــاد 
ــر  ــمندان ه ــدارد. دانش ــود ن ــن وج ــای بنیادی تفاوت ه
ــا در جهــت  ــن اســت ت ــر ای دو حــوزۀ علمــی تاششــان ب
ــن  ــای معی ــن پدیده ه ــۀ بی ــدن رابط ــه روشن ترش هرچ
ــت  ــا در واقعی ــد. ام ــرش دســت یابن ــن قابل پذی ــه قوانی ب
ــن  ــد. و ای ــود دارن ــناختی وج ــای روش ش ــن تفاوت ه ای
ــوزه  ــی ح ــن اصول ــه قوانی ــت یابی ب ــود، دس ــۀ خ ــه نوب ب
ــی  ــن عموم ــف قوانی ــازد. کش ــکل می س ــاد را مش اقتص
ــه  ــود ک ــوار می ش ــل دش ــن دلی ــه ای ــۀ اقتصــاد ب در زمین
پدیده هــای مشاهده شــدۀ اقتصــادی اغلــب تحــت تأثیــر 
ــا  ــی آن ه ــه ارزیاب ــد ک ــی گیرن ــرار م ــادی ق ــل زی عوام
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــوار اســت. ع ــه بســیار دش به طــور جداگان
تجربــۀ کسب شــده از آغــاز تاریــخ متمــدن بشــری 
به مقــدار زیــادی تحت تأثیــر عللــی کــه به هیچ وجــه 
ــال،  ــوان مث ــت. به عن ــرار گرفته اس ــتند ق ــادی نیس اقتص
ــت  ــت و هوی ــخ موجودی ــول تاری ــا در ط ــتر دولت ه بیش
ــد.  ــت آورده ان ــران به دس ــر دیگ ــه ب ــیوۀ غلب ــود را به ش خ
پیروزشــدگان هــم از لحــاظ قانونــی و هــم از لحــاظ 
ــت  ــد. مالکی ــاز را تشــکیل می دادن ــۀ ممت اقتصــادی طبق
ــدرت  ــرم ق ــد و ه ــود می گرفتن ــار خ ــن را در انحص زمی
ــود  ــاد خ ــان مورداعتم ــاردن کشیش ــا گم ــایی را ب کلیس
تشــکیل می دادنــد. کشــیش ها بــا دراختیارداشــتن 

1 ایــن مقالــه بــا اعمــال اصالحاتــی در ترجمــۀ منتشرشــدۀ آن در 
شده اســت. آورده  »ایران فــردا« 
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ــی  ــور دائم ــی را به ط ــۀ طبقات ــی، جامع ــتم آموزش سیس
نهادینــه کردنــد و چنــان سیســتم ارزشــی ایجــاد کردنــد 
کــه رفتــار اجتماعــی مــردم پــس از آن، تــا انــدازۀ زیــادی 
ــده از  ــی تعریف ش ــار اجتماع ــیر رفت ــودآگاه، در مس ناخ

ــد. ــت می ش ــا هدای ــوی کلیس س
ــا در هیچ کجــا نتوانســته ایم  به لحــاظ تاریخــی، م
 Thorstein( از آن مرحلــه ای کــه تورســتن وبلــن
Veblen( آن را »مرحلــۀ غارت گــر« رشــد انســانی 
نامیده اســت، گــذر کنیــم. واقعیت هــای اقتصــادی 
کنونــی بــه آن مرحلــه متعلــق انــد و حتــی قوانیــن 
برگرفته شــده از ایــن واقعیت هــا در مراحــل دیگــر امــکان 
ــه  ــتند. از آن جایی ک ــرا نیس ــد و قابل اج ــردی ندارن کارب
هــدف سوسیالیســم دقیقــاً غلبــه بــر »مرحلــۀ غارت گــر« 
و گــذار از ایــن مرحلــۀ رشــد انســانی اســت، علــم اقتصــاد 
در موقعیــت کنونــی خــود می توانــد تــا حــدودی جامعــۀ 

ــد. ــر کن ــده را تصوی ــتی آین سوسیالیس
ــی- ــدف اجتماع ــوی ه ــم به س ــاً، سوسیالیس ثانی

اخاقــی ســمت گیری کرده اســت. علــم نمی توانــد 
ــه  ــداف را ب ــد اه ــی نمی توان ــد، حت ــاد کن ــداف را ایج اه
ــزاری را  ــد اب ــر می توان ــم حداکث ــد. عل ــا کن ــان ها الق انس
در اختیــار انســان قــرار دهــد کــه به وســیلۀ آن بتوانــد بــه 
اهــداف معیــن برســد. امــا اهــداف خــود به وســیلۀ افــراد، 
ــن  ــر ای ــق می شــوند -اگ ــی واال خل ــای اخاق ــا ایده آل ه ب
اهــداف در نطفــه خفــه نشــوند و قــوی بماننــد- به وســیلۀ 
انســان های بی شــماری کــه تــا حــدودی ناخــودآگاه 
تکامــل تدریجــی جامعــه را امکان پذیــر می ســازند، 

پذیرفتــه می شــوند.
ــری  ــات بش ــای معض ــی پ ــل، وقت ــن دالی ــه ای ب
به میــان می آیــد بایــد مراقــب بــود کــه اغراق گویــی 
ــن گذاشــته شــود کــه فقــط  ــر ای ــد فــرض ب نشــود و نبای
ــر  ــراز نظــر درمــورد مســائل تأثیرگــذار ب نخبه هــا حــق اب

ــد. ــه دارن ــاختار جامع س

ــه  ــد ک ــا می کنن ــیاری ادع ــه بس ــت ک ــی اس مدت
ــد  ــر می گذران ــی را از س ــی بحران ــری دوران ــۀ بش جامع
و ثبــات آن شــدیداً آســیب دیده اســت. مشــخصۀ 
چنیــن شــرایطی ایــن اســت کــه افــراد نســبت بــه گــروه 
ــاس  ــد، احس ــق دارن ــه آن تعل ــه ب ــی ک ــا بزرگ ــک ی کوچ
ــرای روشــن  ــد. ب ــت می کنن ــی خصوم ــا حت ــی ی بی تفاوت
ــخصاً  ــودم ش ــه خ ــی را ک ــد مثال ــه، بگذاری ــردن قضی ک
تجربــه کــرده ام بیــاورم. اخیــراً ضمــن صحبــت بــا فــردی 
روشــن فکر و خوش مشــرب از خطــر وقــوع جنگــی دیگــر 
ابــراز نگرانــی کــردم و گفتــم کــه بــه نظــر مــن ایــن جنگ 
بشــریت را به طــور جــدی تهدیــد می کنــد و تأکیــد 
ــد در  ــی می توان ــازمان فراملیت ــک س ــا ی ــه تنه ــردم ک ک
مقابــل چنیــن خطــری امنیــت جامعــۀ جهانــی را تضمین 
کنــد. ایشــان بی درنــگ، بــا خون ســردی و آرام بــه 
مــن گفــت: »چــرا تــو عمیقــاً مخالــف نابــودی نــوع بشــر 

هســتی؟«
ــر،  ــرن اخی ــک ق ــی ی ــل ط ــه حداق ــم ک مطمئن
هیچ کــس چنیــن جملــه ای را به راحتــی بیــان

ــیاری  ــه بس ــت ک ــی اس مدت
ــۀ  ــه جامع ــد ک ــا می کنن ادع
بشــری دورانــی بحرانــی 
و  می گذرانــد  ســر  از  را 
ثبــات آن شــدیدًا آســیب 
مشــخصۀ   . ســت ه ا ید د
ــت  ــن اس ــرایطی ای ــن ش چنی
کــه افــراد نســبت بــه 
ــی  ــا بزرگ ــک ی ــروه کوچ گ
ــد،  ــق دارن ــه آن تعل ــه ب ک
احســاس بی تفاوتــی یــا 
ــد.  ــت می کنن ــی خصوم حت
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 نکرده اســت. ایــن جملــه از آِن کســی اســت کــه 
تــاش کرده اســت از پوچــی درون خویــش 
ــوس شده اســت. چنیــن  ــا مأی ــد ام ــی یاب رهای
روحیــه ای بیان کننــدۀ انــزوا و در خــود 
ــیاری  ــا بس ــن روزه ــه ای ــت ک ــن اس فرورفت
ــت؟ راه  ــت چیس ــتند. عل بــه آن مبتــا هس

برون رفتــی وجــود دارد؟
طــرح چنیــن ســؤال هایی آســان، 
ــیار  ــا بس ــه آن ه ــتدل دادن ب ــخ مس ــا پاس ام
مشــکل اســت. بــرای پاســخ دادن بــه ســؤاالت 
ــود  ــعی خ ــر س ــد حداکث ــن بای ــده م مطرح ش
ــًا متوجــه هســتم  ــد کــه کام ــم، هرچن را بکن
کــه احساســات و کوشــش های مــا اغلــب 
ــوان آن هــا  متناقــض و مبهــم هســتند و نمی ت

را به آســانی فرمولــه کــرد.
انســان به طــور هم زمــان موجــودی فردگــرا و 
ــعی  ــرا س ــودی فردگ ــوان موج ــت. به عن ــی اس اجتماع
می کنــد موجودیــت و حیــات خــود و نزدیکانــش را 
تــداوم بخشــد، تمایــات شــخصی خــود را بــرآورده کنــد 
و توانایی هــای ذاتــی خــود را شــکوفا کنــد. به عنــوان 
ــت  ــر و محب ــد نظ ــعی می کن ــی، س ــودی اجتماع موج
دیگــران را جلــب کنــد، شــریک غــم و درد دیگــران باشــد 
ــن  ــر باشــد. همی ــا مؤث ــی آن ه ــود شــرایط زندگ و در بهب
ــرد  ــخصیت ف ــاد، ش ــب متض ــاوت و اغل ــای متف گرایش ه
ــا  ــن گرایش ه ــی از ای ــبت معین ــد. نس ــکل می دهن را ش
ــادل  ــه تع ــد ب ــرد می توان ــا ف ــه آی ــد ک ــخص می کن مش
درونــی برســد و یــا می توانــد در بهبــودی اجتمــاع 
ســهمی داشــته باشــد یــا نــه. کامــًا محتمــل اســت کــه 
چربــش هــر یــک از ایــن دو گرایــش مذکــور بــر دیگــری، 
از لحــاظ ژنتیکــی و ارثــی در فــرد تثبیــت شده باشــد. امــا 
ــرد به مقــدار بســیار  ــاً شــکل می گی شــخصیتی کــه نهایت
ــد  ــان در آن رش ــه انس ــه ای ک ــت جام ــع باف ــادی تاب زی

 می یابــد، فرهنــگ جــاری جامعــه و ارزش گــذاری 
ــرای  ــد. ب ــان می باش ــاص انس ــای خ ــه رفتاره ــه ب جامع
ــۀ  ــی مجموع ــه« به معن ــی »جامع ــوم انتزاع ــرد، مفه ف
ــر  ــراد معاص ــا اف ــتقیم وی ب ــتقیم و غیرمس ــط مس رواب
خــود و همچنیــن نســل های قبــل از خــود اســت. 
ــد،  ــس کن ــد، ح ــر کن ــی فک ــت به تنهای ــادر اس ــرد ق ف
تــاش و کار کنــد، امــا وجــود فیزیکــی، عقلــی و 
ــه  ــت ک ــه اس ــه جامع ــته ب ــان وابس ــی وی آن چن احساس
فکرکــردن بــه وی و یــا شــناخت وی در خــارج ازچارچوب 
ــه  ــت ک ــه« اس ــن »جامع ــت. ای ــر اس ــه امکان ناپذی جامع
ــوب  ــان، چهارچ ــزار کار، زب ــرپناه، اب ــاس، س ــوراک، لب خ
ــن  ــرد تأمی ــرای ف ــری را ب ــن فک ــب مضامی ــری و اغل فک
ــاش و دســت آوردهای  ــر ت ــی وی به خاط ــد؛ زندگ می کن
میلیون هــا زنــده و مــرده کــه کلمــۀ »جامعــه« را 

می ســازند امکان پذیــر می شــود.
بنابرایــن، وابســتگی فــرد به جامعــه یــک واقعیت 
ــوان آن را از بیــن برد -درســت  طبیعــی اســت کــه نمی ت
مثــل مورچه هــا و زنبورهــای عســل- هرچنــد کــه 
ــل  ــای عس ــا و زنبوره ــی مورچه ه ــۀ زندگ ــی پروس تمام

ــۀ  ــأ هم ــن منش ــر م ــه نظ ب
ــود  ــرج موج ــا، هرج وم بدی ه
ــۀ  ــادی جامع ــتم اقتص در سیس
ســرمایه داری امــروز اســت. مــا 
ــۀ  ــک جامع ــود ی ــل خ در مقاب
ــتیم  ــر هس ــدی را نظاره گ تولی
به طــور  آن  اعضــای  کــه 
ســیری ناپذیــری در تــالش 
یک دیگــر  کــردن  محــروم 
از ثمــرۀ کار جمعــی -نــه از 
طریــق زور، بلکــه از طریــق 
قوانیــن جــاری- هســتند.
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تــا جزئی تریــن مؤلفه هــا به وســیلۀ غرایــض طبیعــی 
و جزمــی مشــخص شده اســت، امــا الگــوی زندگــی 
اجتماعــی و روابــط انســان ها متنــوع و قابل تغییــر 
هســتند. توانایــی و خاقیــت انســان در نــوآوری و 
وجــود ارتباطــات جدیــد، پیشــرفت هایی را باعــث 
ــه  ــی دیکت ــای بیولوژیک ــیلۀ نیازه ــه به وس ــت ک شده اس
ــا  ــنت ها، نهاده ــب س ــرفت ها در قال ــن پیش ــده اند. ای نش
و ســازمان ها، فرهنــگ و مطبوعــات، دســت آوردهای 
ــن  ــوند. چنی ــی می ش ــر متجل ــی و هن ــی و مهندس علم
نتیجه گیــری می شــود کــه فــرد می توانــد به نوعــی 
ــرار  ــر ق ــار خــود تحت تأثی ــی خــود را به وســیلۀ رفت زندگ
ــردن  ــه فکرک ــتن و آگاهان ــه، خواس ــن پروس ــد و در ای ده

نقــش ایفــا می کننــد.
ــک  ــی دارای ی ــور ذات ــد به ط ــدو تول ــان از ب انس
ســاختار بیولوژیکــی غیرقابل تغییــر اســت کــه ایــن 
ســاختار شــامل انگیزه هــای طبیعــی تعریف کننــدۀ 
گونــۀ بشــر اســت. عاوه برایــن، در طــول زندگــی، هویــت 
فرهنگــی وی بــا تأثیرپذیــری از جامعــه شــکل می گیــرد. 
هویــت فرهنگــی در گــذر زمــان قابل تغییــر اســت و 
به نســبت بســیار زیــادی رابطــۀ انســان و جامعــه را معیــن 
می کنــد. علــم انسان شناســی مــدرن بــا پژوهــش در 
فرهنگ هــای گذشــته و مقایســۀ آن هــا ثابــت کرده اســت 
ــادی  ــار اجتماعــی انســان ها به نســبت بســیار زی ــه رفت ک
ــه  ــب در جامع ــای فرهنگــی و تشــکیاتی غال ــع الگوه تاب
اســت. بــه همیــن علــت انگیــزۀ کســانی کــه در راه 
بهبــودی زندگــی انســان تــاش می کننــد ایــن اســت کــه 
ــوم  ــود محک ــی خ ــاختار بیولوژیک ــل س ــه دلی انســان ها ب
نشــده اند کــه هم دیگــر را نابــود کننــد و یــا این کــه 
ــد. ــا باش ــار آن ه ــی در انتظ ــم و محتوم ــت بی رح سرنوش

اگــر از خــود بپرســیم چگونــه بایــد ســاختار 
جامعــه و رویکــرد و نگــرش فرهنگــی انســان تغییــر 
یابــد تــا زندگــی بشــر بــه حداکثــر میــزان ممکــن 

رضایت بخــش گــردد، بایــد بــه ایــن واقعیــت آگاه باشــیم 
ــا از  ــه اصــاح آن ه ــد ک ــی وجــود دارن ــه شــرایط معین ک
عهــدۀ مــا خــارج اســت. همان طــور کــه قبــًا هــم اشــاره 
ــر  ــل قابل تغیی ــان، در عم ــی انس ــت بیولوژیک ــد، طبیع ش
نیســت. عاوه برایــن، در چنــد قــرن اخیــر، پیشــرفت های 
جمعیت شــناختی و تکنولوژیــک دو ســه دهــۀ اخیــر، 
ــد. در دنیــای  ــاال پیــش آورده ان ــدگاری ب ــا مان شــرایطی ب
نســبتاً پرجمعیــت امــروز و نقــش بی بدیــل کاالهــا 
ــروی کار و  ــم نی ــکر عظی ــک لش ــه ی ــی، ب ــۀ زندگ در ادام
ــراد و  سیســتم متمرکــز کارآ نیــاز اســت. زمــان آن کــه اف
ــه  ــا باشــند ب ــا گروهــای کوچــک می توانســتند خودکف ی
ــود  ــه ش ــر گفت ــت اگ ــز نیس ــت. اغراق آمی ــر رسیده اس س
کــه بشــر اکنــون در حــال اســتقرار یــک جامعــۀ جهانــی 

ــت. ــرف اس ــد و مص تولی
ــوان ریشــۀ  ــد می ت ــه ش ــه گفت ــه ک ــر آن چ ــا ب بن
بحــران کنونــی را در چگونگــی رابطــۀ فــرد و جامعــه 
جســت وجو کــرد. فــرد بیــش از هــر زمانــی بــه وابســتگی 
خــود بــه جامعــه اگاه شده اســت. امــا نه تنهــا ایــن 
وابســتگی را یــک رابطــۀ مفیــد، ارگانیــک و حامــی 
ــای  ــرای آزادی ه ــدی ب ــه آن را تهدی ــد بلک ــود نمی بین خ
ــد.  ــود می بین ــادی خ ــع اقتص ــی مناف ــا حت ــی و ی طبیع
ــس  ــت، و ح ــوری وی تقوی ــس خودمح ــن، ح عاوه برای
ــر  ــم ضعیف ت ــی ه ــور طبیع ــه به ط ــه اش ک جامعه گرایان
ــان ها،  ــۀ انس ــود. هم ــف می ش ــدت تضعی ــت، به ش هس
ــج  ــد رن ــن رون ــه از ای صرف نظــر از موقعیت شــان در جامع
می برنــد. انســاِن ناخــودآگاه اســیر در چنــگ خودخواهی، 
احســاس عدم امنیــت، تنهایــی و محروم بــودن از 
ــف  ــود را وق ــر خ ــد. انســان، اگ ــی می کن ــای زندگ لذت ه
ــد  ــی هرچن ــه زندگ ــد ب ــد می توان ــانی کن ــۀ انس جامع

ــد. ــی ببخش ــود معن ــاه خ کوت
ــرج  ــا، هرج وم ــۀ بدی ه ــأ هم ــن منش ــر م ــه نظ ب
موجــود در سیســتم اقتصــادی جامعــۀ ســرمایه داری 
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ــک جامعــۀ تولیــدی  ــل خــود ی ــا در مقاب ــروز اســت. م ام
را نظاره گــر هســتیم کــه اعضــای آن به طــور ســیری 
ناپذیــری در تــاش محــروم کــردن یک دیگــر از ثمــرۀ کار 
جمعــی -نــه از طریــق زور، بلکــه از طریــق قوانیــن جاری 

ــه ایــن ترتیــب، مهــم اســت کــه دریابیــم کــه  هســتند. ب
ــی و  ــد کاالهــای مصرف ــرای تولی ــاز ب ــد موردنی ــزار تولی اب
ــراد  ــت خصوصــی اف ــازاد در مالکی ــای م ــن کااله همچنی

ــد. ــرار دارن ق
در بحــث جــاری مــن »کارگــران« را کســانی 
ــد شــریک نیســتند  ــزار تولی ــت اب ــه در مالکی ــم ک می نام
ــادل  ــوم مع ــوم مرس ــا مفه ــف ب ــن تعری ــه ای ــد ک )هرچن
ــه  ــت ک ــی اس ــد در موقعیت ــزار تولی ــک اب ــت(. مال نیس
می توانــد نیــروی کار کارگــر را بخــرد. کارگــر، بــا 
به کارگیــری ابــزار تولیــد، کاالهــای جدیــد تولیــد 
ــرد.  ــرار می گی ــرمایه دار ق ــت س ــه در مالکی ــد ک می کن
ــت  ــی اس ــِی کاالی ــن ارزِش واقع ــۀ بی ــی، رابط ــۀ اصل نکت
ــه  ــزدی ک ــی م ــد و ارزش واقع ــد می کن ــر تولی ــه کارگ ک
ــا ارزش  ــه ب ــر ن ــی کارگ ــزد دریافت ــد. م ــت می کن دریاف
ــل  ــا حداق ــه ب ــد بلک ــد می کن ــه تولی ــی ک ــی کاالی واقع
ــروی کار در  ــزان نی ــی و می ــه زندگ ــرای ادام ــاز وی ب نی
جســت وجوی کار تعییــن می شــود. مهــم ایــن اســت کــه 

ــه  ــده ام ک ــد ش ــن متقاع م
ــن  ــردن ای ــن ب ــرای از بی ب
ــرمایه داری  ــت س ــیمای زش س
تنهــا یــک راه وجــود دارد 
د  قتصــا ا ر  ا ســتقر ا ن  آ و 
سوسیالیســتی همــراه بــا 
یــک سیســتم آموزشــی 
عــی  جتما ا ف  ا هــد ا بــا 
. ســت ا لیســتی  سیا سو و 

بدانیــم کــه حتــی در تئوری هــم مــزد دریافتــی کارگــر با 
ارزش کاالی تولیدشــده تعییــن نمی شــود.

ــرفت  ــرمایه داران، پیش ــن س ــت بی ــت رقاب به عل  
تکنولــوژی وافزایــش روزافــزون اردوی نیــروی کار در 
ــرمایۀ  ــر، س ــیار کمت ــۀ بس ــا هزین ــوه ب ــد انب ــت تولی جه
ــرد.  ــرار می گی ــدودی ق ــداد مح ــار تع ــی در اختی خصوص
در نتیجــۀ پیشــرفت تکنولــوژی، چنــان الیگارشــی 
ــدرت  ــه ق ــود ک ــاد می ش ــی ایج ــرمایۀ خصوص س
فوق العــادۀ آن حتــی توســط دمکراتیک تریــن 
جامعــه هــم قابل کنتــرل نیســت و ایــن یــک 
حقیقــت محــض اســت، چون کــه اعضــای 
ــذاری توســط احــزاب سیاســی  ــای قانون گ نهاده
ــاً  ــود عمدت ــۀ خ ــه نوب ــه ب ــوند، ک ــاب می ش انتخ
ــی  ــت مال ــی حمای ــرمایه داران خصوص ــط س توس
ــد. ایــن امــر باعــث  می شــوند و تحت تأثیــر قــرار می گیرن
می شــود کــه انتخاب کننــدگان و انتخاب شــوندگان 
از هــم فاصلــه بگیرنــد. درنتیجــه نماینــدگان مــردم 
درحقیقــت از منافــع اقشــار محــروم جامعــه به طــور مؤثر 
ــی،  ــرایط کنون ــن، در ش ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــاع نمی کنن دف

ــد  ــزار تولی ــکان اب مال
مســتقیم و یــا غیرمســتقیم منابــع اصلــی اطاعــات 
)مطبوعات، رادیــو، آمــوزش( را در کنترل دارنــد. بنابراین، 
بــرای یک شــهروند بســیار مشــکل و درحقیقت در بیشــتر 
مــوارد کامــًا غیرممکــن می شــود کــه از حقــوق سیاســی 

ــه بهــره بگیــرد. خــود آگاهان
بنابرایــن، سیســتم اقصــادی مبتنــی بــر مالکیــت 
ــود:  ــخص می ش ــی مش ــا دو ویژگ ــرمایه ب ــی س خصوص
اول، ابــزار تولیــد )ســرمایه( در مالکیــت ســرمایه دار 
ــد از  ــاح می دانن ــه ص ــور ک ــان آن ط ــن صاحب ــت و ای اس
ــرارداد کار بیــن کارگــر  آن هــا اســتفاده می کننــد؛ دوم، ق
و ســرمایه دار آزادانــه بســته می شــود. مســلماً، هیــچ 
جامعــۀ ســرمایه داری خالــص و کامــًا منطبــق بــر این دو 
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ویژگــی وجــود نــدارد. بایــد در نظر داشــت کــه کارگــران، 
ــق  ــر سیاســی خــود موف ــی و پی گی ــارزات طوالن طــی مب
شــده اند نوعــی از »قــرارداد کار آزاد« را بــرای اقشــار 
معینــی از خــود تضمیــن کننــد. امــا درمجمــوع، سیســتم 
اقتصادی امــروز تفــاوت چندانــی بــا ســرمایه داری خالص 

ــدارد.  ن
امــر تولیــد بــه هــدف ســوداندوزی انجــام 
می گیــرد، نــه بــه هــدف تأمیــن نیازهــای جامعــه. 
ــه  ــانی ک ــۀ کس ــه هم ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ تضمین هی
قادرنــد و مایلنــد کار کننــد بتواننــد شــاغل شــوند؛ 
ــود  ــی کار« وج ــم ب ــکر عظی ــک »لش ــه ی ــاً همیش تقریب
ــم ازدســت دادن شــغل خــود  ــر همیشــه در بی دارد. کارگ
بــه ســر می بــرد. از آن جایی کــه کارگــراِن بــی کار و 
ــازار  ــک ب ــد ی ــن نمی توانن ــتمزد پایی ــا دس ــراِن ب کارگ
ســودآوری را بــرای کاالهــای تولیدی ایجــاد کننــد، تولید 
کاالهــای مصرفــی ]بــه تقاضــای بــازار[ محــدود می شــود 
و پیامــد آن فشــار بیشــتر بــر دوش اقشــار کم درآمــد 
ــای  ــاً به ج ــی غالب ــرفت تکنولوژیک ــت. پیش ــه اس جامع
ــی کاری  ــرای همــه، باعــث ب آســان ترکردن شــرایط کار ب
ــن  ــت بی ــوداندوزی و رقاب ــزۀ س ــود. انگی ــزون می ش روزاف
ســرمایه داران، عامــل بی ثباتــی در انباشــت و کاربــرد 
ســرمایه اســت کــه خــود جامعــه را به ســوی رکود شــدید 
ــدر  ــه ه ــث ب ــیخته باع ــت لجام گس ــد. رقاب ــوق می ده س
ــراد  ــی اف ــی اجتماع ــردن آگاه ــروی کار و فلج ک ــن نی رفت

ــود. ــد، می ش ــاره ش ــه آن اش ــًا ب ــه قب ک
فلج کــردن آگاهــی اجتماعــی افــراد را مــن 
مخرب تریــن دســت آورد سیســتم ســرمایه داری می دانــم. 
ــت  ــیمای زش ــن س ــا از ای ــی م ــتم آموزش ــت سیس کلی
ســرمایه داری رنــج می بــرد. بــه دانش آمــوز نوعــی 
اخــاق رقابتــی اغراق آمیــز القــا می شــود تــا دانــش 
ــردی خــود در  ــت ف ــرای موفقی ــا ب اکتســابی خــود را تنه

ــد. ــرار ده ــتایش ق ــورد س ــده م آین
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــه ب ــده ام ک ــد ش ــن متقاع م
ــن ســیمای زشــت ســرمایه داری تنهــا یــک راه وجــود  ای
دارد و آن اســتقرار اقتصــاد سوسیالیســتی همــراه بــا یــک 
سیســتم آموزشــی بــا اهــداف اجتماعــی و سوسیالیســتی 
ــد در  ــزار تولی ــن سیســتم اقتصــادی ای، اب اســت. در چنی
ــده  ــیوۀ برنامه ریزی ش ــه ش ــت و ب ــه اس ــت جامع مالکی
بــه کار گرفتــه می شــود. سیســتم اقتصــاد برنامــه ای، 
ــر اســاس نیــاز جامعــه تنظیــم می کنــد، کار را  تولیــد را ب
بین همۀ کســانی کــه توانایــی کار کــردن را دارند تقســیم 
ــودکان را  ــان و ک ــردان، زن ــۀ م ــت هم ــد و معیش می کن
ــه  ــر این ک ــاوه ب ــردی، ع ــوزش ف ــد. آم ــن می کن تضمی
شــکوفایی اســتعدادهای ذاتــی را تشــویق می کنــد، 
ــدرت و  ــتایش ق ــم و س ــای تکری ــا به ج ــد ت ــاش می کن ت
ــر  ــه دیگ ــردی، احســاس مســؤلیت نســبت ب ــت ف موفقی

ــد. ــاد کن ــه را ایج ــان در جامع هم نوع
ــاد  ــه اقتص ــیم ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــد ب ــا بای ام
برنامــه ای هنــوز بــه معنــی سوسیالیســم نیســت. اقتصــاد 
برنامــه ای بــه خــودی خــود می توانــد بــا اســتثمار کامــل 
افــراد همراه باشــد. دســت یابی بــه سوسیالیســم مســتلزم 
ــه  ــت: چگون ــی-اقتصادی اس ــج سیاس ــائل بغرن ــل مس ح
ــی  ــز اقتصادی-سیاس ــتم متمرک ــت در سیس ــن اس ممک
از رشــد بوروکراســی و عواقــب مخــرب آن جلوگیــری 
کــرد؟ چگونــه می تــوان حقــوق فــردی را پــاس داشــت و 

ــرد؟ ــه ک ــی بیم ــل بوروکراس ــی را در مقاب دمکراس
شفافیت بخشــیدن بــه اهــداف و مشــکات 
سوسیالیســم در دوران گــذار حائــز اهمیــت بســیار باالیی 
ــات  ــورد معض ــث آزاد در م ــه بح ــرایطی ک ــت. در ش اس
جامعــۀ بشــری بــه تابویــی تبدیــل شده اســت، مــن 
ــت  ــد خدم ــه می توان ــن مجل ــم شــروع کار ای ــر می کن فک

ــد. ــی باش ــکار عموم ــه اف ــه ای ب قابل ماحظ

ب
مونتاژ اعتصا
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مقدمه؛ انقالب مونتاژ، مونتاژ انقالب
انقــالب و خصائــل دوران انقالبــی، بــروز و   
ــی  ــون زندگ ــاحت های گوناگ ــترده ای در س ــور گس ظه
ــن  ــز از ای ــر نی ــۀ هن اجتماعــی انســان داشته اســت و مقول
ــول  ــان تح ــوذ جری ــاد نف ــت. ابع ــتثنی نیس ــده مس قاع
ــر  ــی تأثی ــر و چگونگ ــوزۀ هن ــای ح ــع در تئوری ه جوام
ــتقیمی  ــۀ مس ــالب، رابط ــۀ انق ــری زمان ــار هن آن در آث
ــن  ــی دارد؛ از ای ــن تحول ــای چنی ــتره و خصلت ه ــا گس ب
ــده و  ــط تثبیت ش ــا رواب ــی ب ــای انقالب ــبت نیروه رو، نس
سروشــکل دهندۀ جامعــۀ درگیــر بحــران و هم چنیــن 
ــه و  ــۀ جامع ــط کهن ــناخت رواب ــون در ش ــی انقالبی توانای
فــراروی بــه افق هــای تــازه و رهایی بخــِش منطبــق 
ــت ممکــن،  ــن حال ــه فراگیرتری ــه ب ــت اســت ک ــر واقعی ب
جامعــه را زیــرورو می کنــد و دوران تــازه ای پدیــد 

مــی آورد.

از بیــن مهم تریــن جنبش هــا و جریان هــای   
پیکرۀ تاریــخ ســینما، »مونتــاژ« شــوروی از نام آشــناترین  
ــک  ــای فرمی ــا و خالقیت ه ــور تکنیک ه ــت. ظه آن هاس
ســینمایی در ایــن جنبــش کــه بخــش عظیمــی از دانــش  
ــط  ــک نامرتب ــت، بی ش ــون آن اس ــده مدی ــینمایی آین س
ــرن بیســتم نیســت.  ــل ق ــیۀ اوای ــی روس ــه عصــر انقالب ب
انقــالب پرولتــری و نظریــۀ دیالکتیکــی پیش برنــدۀ 
ــن  ــط بنیادی ــّول رواب ــدف را تح ــه ه ــی ک ــن انقالب چنی
جامعــه می دانــد، نفــس تــازه ای بــه جــان رنجــور 
ــول  ــن تح ــای چنی ــد. پس لرزه ه ــد می دم ــای مول نیروه
ــه ای  ــر زمان ــد در ه ــه، بدون تردی ــی در کل جامع عظیم
ــود  ــاص خ ــکل خ ــرایط آن دوران و در ش ــا ش ــب ب متناس
محســوس اســت؛ از دل چنیــن تغییری ســت کــه 
ــینمایی  ــورد، جنبشــی س ــن م ــی و در ای ــای انقالب ایده ه
ــل  ــا زاده می شــود. ســینما در مقاب ــا پیشــتازی پرولتاری ب

جستاری در با ب اثر انقالبی آیزنشتاین؛ اعتصاب
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مــوج مهیــب نوســازی ریشــه های جامعــه پناهــی 
نمی یابــد؛ به خصــوص ســینمای نوظهــور کــه هنــوز 
ایدئولــوژی منســجم و منحصــری از بــورژوازی بــر آن 

حکم فرمــا نیســت.
ــان  ــه جه ــازه ای ب ــینمای ت ــوروی، س ــاژ ش مونت  
ــدن آن  ــاژ خوان ــه از مونت ــور ک ــد؛ همان ط ــه می کن عرض
قابل انتظــار اســت، کلیدی تریــن و موردتأکید تریــن 
ــن«  ــد »تدوی ــش بی تردی ــن جنب ــینمایی ای ــر س عنص
اســت. رویکــرد انقالبــی فیلم ســازاِن مونتــاژ و نکتــۀ 
ــی  ــا تدوین ــوروی ب ــاژ ش ــن در مونت ــدۀ تدوی متمایزکنن
ــترده  ــتفادۀ گس ــده و مورداس ــناخته  ش ــروزه ش ــه ام ک
ــه فیلم هــای  ــی ک ــاختار و فرم ــه س ــرد، ب ــرار می گی ق
مونتــاژ عرضــه می کننــد برمی گــردد. تدویــن در مونتــاژ، 
ــود و  ــز می ش ــم متمای ــح فیل ــن و واض ــاختار روش ــا س ب
ــد،  ــت باش ــت روای ــه در خدم ــش از آن ک ــر از آن، بی مهم ت
ــود؛  ــه می ش ــه کار گرفت ــم ب ــا در فیل ــاد معن ــرای ایج ب
به عبارتــی، در ســینمای برخاســته و ملهــم از تفکــر 
ــت  ــر اس ــری و تصاوی ــر بص ــادم عناص ــی، تص دیالکتیک
ــن  ــس ای ــده و از پ ــینما ش ــک در س ــم دیالکتی ــه تجس ک
تصادم هاســت کــه خالــق اثــر، بــه انتقــال مفهــوم 

می پــردازد.
نمی تــوان از مونتــاژ شــوروی ســخن گفــت و   
از آیزنشــتاین، در مقــام بزرگ تریــن و تأثیرگذارتریــن 
ــد.  ــل ش ــادر، غاف ــه ای ن ــش و نابغ ــن جنب ــین ای تئوریس
آیزنشــتاین دربــارۀ تأثیــر دوران انقالبــی بــر زندگــی 
شــخصی اش چنیــن می گویــد: »اگــر انقــالب اکتبــر نبود، 
ــغل  ــت ش ــرا وامی داش ــه م ــنتی را ک ــتم آن س نمی توانس
ــی شکســتن  ــه و توانای ــه دهــم بشــکنم. مای ــدرم را ادام پ
ــالب  ــط انق ــا فق ــت؛ اّم ــود داش ــن وج ــنت در م ــن س ای
ــتان  ــه دس ــتم را ب ــه سرنوش ــن آزادی را داد ک ــن ای ــه م ب
خــودم بگیــرم«. نکتــۀ منحصربه فــرد آیزنشــتاین نســبت 
ــلّط  ــد تس ــتی بای ــاژ را به راس ــازان مونت ــر فیلم س ــه دیگ ب

تمام عیــار و نبــوغ بــاالی وی در دراماتیزه کــردن و بــه  فرم  
رســاندن نظریــات و مفاهیــم انقــالب پرولتری با اســتفاده 
از تصــادم دیالکتیکــی دانســت. در نگاهــی ســطحی و 
ــام فرمالیســم  ــار آیزنشــتاین، طــرح اتّه ــه آث دم دســتی ب
ــم  ــادری ه ــر ن ــاً ام ــه اتفاق ــدن او -ک ــت خوان و فرمالیس
نیســت!- ممکــن اســت پیــش آیــد؛ اّمــا مســئله بــه ایــن 
ــته  ــن نوش ــۀ ای ــه در ادام ــور ک ــت. همان ط ــادگی نیس س
در طــی بررســی اولیــن فیلــم بلنــد آیزنشــتاین )اعتصاب( 
ــه و  ــاژ نوآوران ــی مونت ــع مختلف ــود، در مقاط ــت می ش ثاب
ــود  ــی می ش ــش درام منته ــه آفرین ــم ب ــرو فیل ــرم پیش ف
ــای  ــاع تصویر ه ــا و انقط ــا تضاده ــتاین ب ــاً آیزنش و نهایت
فکرشــده، از تصویــر متحــرک و بــدون دیالوگ، مســتقیماً 
ــی های  ــا بررس ــد. ب ــق می کن ــوا خل ــتقیم محت و غیرمس
موشــکافانه و دقیــق آثــار وی اســت کــه هنرمنــد تجربــی 
ــت خطاب کردن  ــتن و فرمالیس )experimental( دانس
او از اســاس رد می شــود. البتــه مقصود انــکار رادیکالیســم 
ــت،  ــک نیس ــرم و تکنی ــتاین در ف ــودن آیزنش و انقالبی ب
بلکــه تأکیــد بیشــتر بــر وجــه تمایــز او بــا فرمالیســت های 

ــت. ــوف« اس ــون »ورت ــی هم چ رادیکال
ــر صامت و در  اعتصاب آیزنشــتاین در قالــب یک اث  
یــک بخش بنــدی شــش قســمتی به عنــوان اولیــن تجربــۀ 
کارگــردان در ســاخت فیلــم بلنــد، اثــری قابل توجــه و پــر 
ــۀ  ــگام مواجه ــن مخاطــب هن ــات اســت. هم چنی از جزئی
بــا چنیــن آثــار رادیکالــی، قطعــاً نیازمنــد دقتــی بیــش از 
ــر آن  اســت؛  ــرای دریافــت ظرافت هــای بی نظی معمــول ب
چراکــه به کار گیــری تکنیک هــای نــو کــه تجربــۀ تــازه ای 
ــود آورده و  ــروزی به وج ــب ام ــری مخاط ــم بص ــرای فه ب
بعضــاً ریتــم بــاال و نقــش مونتــاژ منحصربه فــرد ایــن آثــار 
در ســاختار پیچیدۀ فــرم روایــت ناپیوســتۀ آن هــا، نباید با 
معیارهــای دم دســتی و ســلیقه ای، هم چنیــن در قیــاس با 
ارزش هــا و جذابیت هــای توخالی پراســتفاده در ســینمای 

امــروز در انحصــار بــورژوازی، بــه لجــن کشــیده شــود.



57

ب
صا

عت
ژ ا

نتا
مو

ــرور  ــاب« را م ــد از »اعتص ــی چن ــه لحظات در ادام
می کنیــم امــا نــه بالواســطه؛ ســعی خواهیم کــرد بــا گریِز 
بــه نظریــۀ انقالبــی بــه  میــان مونتــاِژ اعتصــاب برویــم تــا 
ــادر باشــیم ظرافــت کار  ــه ایــن ترتیــب بیشــتر ق شــاید ب

ــم. ــتاین را ارج نهی آیزنش
اعتصاب و »اعتصاب«

ــر  ــه ب ــای کارخان ــش چرخ دنده ه ــرد چرخ کارک
ــۀ  محــور ســرمایه هم هنــگام تولیــد کاال، کارگــر را به مثاب
استثمارشــونده، ســرمایه دار را به مثابــۀ اســتثمارگر 

و نهایتــاً جامعــه را به مثابــۀ 
جامعــۀ ســرمایه دارانه بازتولید 
می کنــد. درنتیجــه بــرای 
گــذار از جامعــۀ ســرمایه دارانه 
ز همیــن حرکــت  ا یــد  با
ــت  ــای صنع ــره وار چرخ ه دای
کــه بــر محــور ســرمایه، 
اســتثمار را هزاربــاره بازتولیــد 
می کنــد گــذار کــرد. امــا 
چگونــه و بــا کــدام نیــرو 

این چنیــن گــذاری ممکــن اســت؟ 
گشــتاور الزم بــرای چرخــش چــرخ اســتثمار 
را دســتان پرتــوان پرولتاریــا فراهــم مــی آورد. ایــن 
پرولتاریاســت کــه فرآینــد اســتثماِر خــود به  نفــع ســرمایه 
را تحقــق می بخشــد.  اگــر همان گونــه کــه گفتیــم 
چرخــش چرخ هــای صنعــت، جامعــۀ ســرمایه دارنه 
ــا  ــن چرخ ه ــا ای ــازوان پرولتاری ــد و ب ــد می کن را بازتولی
را می چرخانــد، پــس ارادۀ همیــن بــازوان اســت 
کــه می توانــد چنیــن چرخــش نحســی را از حرکــت 
ــر  ــرای تغیی ــت ب ــتادن، مقدمه ای س ــتانَد. بازایس بازایس
ــاز  ــرمایه و آغ ــیدۀ س ــت پوس ــرای محــو محوری محــور، ب
ــی  ــالب اجتماع ــد انق ــن فرآین ــن. بنابرای ــی نوی چرخش
ــچ  ــود هی ــورت خ ــن ص ــه در کلی تری ــازی جامع و نوس

ــور  ــر مح ــین ب ــش پیش ــه ای در چرخ ــر وقف ــت مگ نیس
ــوژۀ  ــور کار. س ــر مح ــن ب ــی نوی ــاز چرخش ــرمایه و آغ س
تمــام ایــن فرآینــد هیچ کــس نمی توانــد باشــد جــز 
ــبات  ــود مناس ــه خ ــه او طبقه ای ســت ک ــا، چراک پرولتاری
ــرار  ــه ق ــور و جامع ــدۀ ام ــگاه چرخانن ســرمایه او را در جای
داده اســت و ارادۀ اوســت کــه می توانــد مبتنــی بــر 
ســطح آگاهــی اش همــان چــرخ اســتثمار را بچرخانــد یــا 
این کــه آن را متوقــف ســاخته و چرخشــی نویــن را عملــی 
ــاب«  ــردۀ اول »اعتص ــتیِن پ ــای نخس ــد نم ــازد. چن س
نیــز در غایــت ســادگِی هنــر 
ــن  ــر همی ــی، تصویرگ انقالب
ــه ای  ــت اســت: کارخان واقعی
ــنود  ــرمایه دار خش ــده، س زن
ــان انبوهی  ــران در می و کارگ
از چرخ هــا و تســمه ها در 
حــال کار؛ »همــه چیــز در 
کارخانــه آرام اســت - اّمــا« و 
ــا« وقفه ای ســت  ــن »اّم همی
کــه حکایــت از چرخــش 
ــِر چرخــش  ــاً حــروف »HO«1 در تصوی ــن دارد و اتفاق نوی
ــن  ــور ای ــه مح ــود ک ــو )dissolve( می ش ــی مح چرخ
چــرخ جدیــد، گفت وگــوی دو کارگــر انقالبــی اســت 

)عکــس 1(.
پیوســتگی نماهــا در حرکــت از مدیــر بــه 
ســرمایه دار، از ســرمایه دار بــه مقامــات دولــت و از 
ــادگی و  ــم در اوج س ــاز ه ــی، ب ــات نظام ــه مقام ــت ب دول
ــا  ــه ب بی پیرایگــی  از مواجهــۀ ســهمگین کارگــران کارخان
ــد؛  ــر می ده ــات خب ــات و ارتباط ــه ای صاحــب امکان طبق
مواجهــه ای کــه درســت از همــان لحظــه ای کــه کارگــران 
بــرای اتخــاذ تصمیمــی قاطــع گفت وگــو و بحــث 
می کننــد، از جانــب طبقــۀ ســرمایه دار و دم ودســتگاهش 

HO 1 در زبان روسی معادل واژۀ »اّما« است.

1
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ــا  ــه ب ــِش آمیخت ــن نمای ــود. ای ــل می ش ــا تحمی ــه آن ه ب
ــله مراتب  ــتورات در سلس ــدن دس ــز از طی ش ــر طن عناص
دولــت، بــا صراحتــی مثال زدنــی در به تصویر کشــیدن 

ــت. ــق اس ــه موف ــر جامع ــورژوازی ب ــلّط ب ــدرت مس ق
قدرت اعتصاب

ــل کاذب  ــزش حائ ــت از ری ــاب لمحه ای س اعتص
ــی کار و  ــر زایندگ ــرمایه داری ب ــۀ س ــک جامع ایدئولوژی
زالوصفتــی ســرمایه، لمحه ای ســت کــه الف هــرروزۀ 
ســرمایه را در جــازدِن خــود به عنــوان مولــد و منبــع 
ارزش ازلــی و ابــدی، برمــال می ســازد، لمحه ای ســت 
ــورژوازی  ــک ب ــای ایدئولوژی ــی تالش  ه ــت تمام از شکس
ــن  ــرده. ای ــده و کار م ــی کار زن ــز اساس ــی تمای ــرای نف ب
کارکــرد ایدئولوژیــک مناســبات ســرمایه  اســت کــه باعث 
ــز  ــی و تمای ــی، ارزش آفرین ــا زایندگ ــا پرولتاری می شــود ت
ــا  ــروی کارش را ت ــی نی ــود یعن ــی خ ــا دارای ــن تنه بنیادی
ــه  ــت و جامع ــرخ صنع ــداوم چ ــور م ــه به ط ــگام ک آن هن
را می چرخانــد درنیابــد. ایــن چرخــش مــداوم، بــازار 
ــۀ  ــازار و جامع ــد و ب ــات می بخش ــی را حی ــۀ مدن و جامع
مدنــی بــاز هــم تکینگــی نیــروی کار را به صورتــی 
ــازار،  ــد حیــات ب ــا هم رون ایدئولوژیــک نفــی می کننــد. ام
ــرمایه  ــاد کار و س ــی، تض ــۀ مدن ــش جامع ــای جوش هم پ
ــی  ــاب یعن ــا اعتص ــود ت ــد می ش ــداوم بازتولی ــور م به ط
لمحــۀ انکشــاف خــود واقعیــت فرارســد. اعتصــاب بــه هــر 
ــر  ــه آگاهانه ت ــده تر و درنتیج ــه سازماندهی ش ــزان ک می
ــاز  ــتد و س ــر می ایس ــازار قطعی ت ــرخ ب ــود، چ ــد ش منعق
جامعــۀ مدنــی ناکوک تــر خواهــد نواخــت و در ایــن لحظه 
اســت کــه پرولتاریــا نقــش و قــدرت خــود را درمی یابــد و 
آن را بــه تمامــی جامعۀ مدنــی ثابــت می نماید. بــورژوازی 
و روحانیــون آکادمیکــش که تــا دیــروز ارزش آفرینــی کار 
ــد و  ــخند می گرفتن ــه ریش ــتثمار ب ــهیل اس ــرای تس را ب
ــق  ــرمایه و ح ــرای س ــی ب ــت اله ــوان موهب ــود به عن از س
طبیعــی صاحــب ابــزار تولیــد یــاد می کردنــد حــال 

بــا ترکیبــی از ســرکوب نیــروی کار و عقب نشــینی در 
برابــرش، ارزش آفرینــی و منشــأ ســود بــودن کار را اعتراف 
ــن  ــر همی ــز بیان گ ــد. »اعتصــاب« آیزنشــتاین نی می کنن
ــر  ــای دفت ــه پنجره ه ــت؛ آن جاک ــراف اس ــان و اعت کتم
ــۀ  ــران در محوط ــرس از عظمــت اتحــاد کارگ ــا ت ــر ب مدی
ــر  ــه مدی ــا ک ــود )عکــس 2(، آن ج ــه بســته می ش کارخان
و جیره خــوارش به دســت کارگــران بــه گندابــی کــه 
ــه  ــوند ک ــون می ش ــد واژگ ــق دارن ــه آن تعل ــت ب درحقیق
ــا تغییــر زاویــۀ دوربیــن و عمــق میــدان  ایــن واژگونــی، ب

ــد. ــوذ می کن ــز نف ــر نی ــری اث ــاحت بص ــه س ــر ب تصوی
آیزنشــتاین در دو دیزالــو پی درپــِی بی بدیــْل 
قــدرت پرولتاریــا را بــر پــردۀ نقــره ای می نشــاند؛ 
ــی  ــور چرخ ــران را در مح ــت کارگ ــش حرک ــدا جوش ابت
ــا  ــرخ را ب ــت چ ــپس حرک ــو  و س ــْت مح ــال حرک در ح
دست به سینه شــدن ســه کارگــر اعتصابــی کــه بــا 
ــکوْن  ــده اند، در س ــره ش ــن خی ــه دوربی ــت ب ــال جدی کم

خفــه می کنــد )عکــس 3(.

2
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پرده درِی اعتصاب
کارگــران کارخانــۀ »اعتصــاب« کــه تحــت فشــار   
اســتثمار، »بهانــه ای بــرای اعتصــاب« را جســت وجو 
ــراژدی مــرگ رفیــق کارگرشــان  می کننــد، آن جــا کــه ت
ــند  ــوش می کش ــه  آغ ــرده و ب ــس ک ــان لم را در دستان ش
بــا جلــوۀ حقیقــی ارزش هــای گندیــدۀ بــورژوازی مواجــه 
ــل  ــری را در مقاب ــان کارگ ــه ج ــی ک ــوند؛ ارزش های می ش
ــوْد  ــه خ ــری ک ــد. کارگ ــدا می کن ــک ریزســنج  ف ارزش ی
دزدیده شــدن ریزســنج را گــزارش می دهــد امــا بــا 
ــار  ــود و فش ــه می ش ــر بدرق ــب مدی ــت دزدی، از جان تهم
ناشــی از ایــن تهمــْت او را به ســوی تصمیمی بــرای خاتمۀ 
زندگــِی بــا حقــارت هــل می دهــد؛ فشــاری کــه بــا 
ــی  ــاژ و برش های ــتفاده از مونت ــی در اس ــی مثال زدن نبوغ
ــران  ــر کارگ ــمت دیگ ــه س ــی ب ــوژۀ اصل ــی از س انحراف
ــق  ــاژ، درام خل ــده و از دل مونت ــی ش ــغول کار، تداع مش

ــد. ــش می ران ــه پی ــر را ب ــِت اث ــد و روای می کن
ــان ادوات  ــه در می ــر، آویخت ــان کارگ ــر بی ج  پیک
ــده در  ــی کار زن ــرگ تدریج ــت از م ــه، نمادی س کارخان
پــای انباشــت ســرمایه )عکــس 4(. ثبــات جایــگاه دوربین 
ــن  ــی ای ــوژۀ اصل ــش س ــاگر در نمای ــد تماش ــۀ دی و زاوی
ســکانس، پیــش و پــس از مــرگ، در برانگیختــن و ایجــاد 
ــن  ــق اســت و هم راهــی ای ــر بســیار موف ــرم اث حــس در ف
ســکوْن بــا مــرگ ســوژه، قطعــاً در خلــق ایــن حــس نقش 

ــن  ــا به هم آمیخت ــتاین ب ــد. آیزنش ــا می کن ــی ایف پررنگ
شــات هایی از کارگــران در حــال کار و ماشــین آالت 
ــر،  ــی کارگ ــد خودکش ــی از فرآین ــا بریده های ــه ب کارخان
ــه  ــده ب ــه و تدریجــی کار زن ــردن روزان ــادی از قربانی ک نم
پــای محصــوالت کارش توســط ســرمایه دار را بــه تصویــر 
می کشــد. امــا همیــن جســد ســرد کــه تجســدی از بهــرۀ 
ــای  ــون گرم ــت، کان ــرمایه  داری اس ــم س ــران از نظ کارگ
ــم  ــانه های ه ــر ش ــت ب ــران دس ــود: کارگ ــه می ش کارخان
ــا برداشــتن کاله از ســر،  ــرای لحظــات کوتاهــی ب فقــط ب
ــه رفیــق فقیدشــان ادای احتــرام می کننــد )عکــس 5(.  ب
ــری  ــا پرخاش گ ــد و ب ــری نمی پای ــه دی ــی ک ادای احترام
ــه  ــران ب ــت کارگ ــرای بازگش ــه ب ــر کارخان ــدۀ مدی نماین
ــم  ــرمایه دار خت ــرای س ــب ب ــاری مهی ــه انفج ــر کار ب س
ــه  ــردی ک ــد س ــای جس ــاب از پ ــان اعتص ــود: فرم می ش
آئینــۀ تمام نمــای زندگــی کارگــران تحــت اســتثمار 
ســرمایه داری اســت صــادر می شــود. آری کارخانــه 
زمینی ســت کــه بــورژوازی معنــی تمــام افاده هــای 
ــرمایه داری را در  ــۀ س ــی جامع ــی و مذهب ــی، اخالق قانون
ــت  ــس در مانیفس ــس و انگل ــازد. مارک ــن می س آن روش
ــون، اخــالق، مذهــب  ــا می نویســند: »قان ــارۀ پرولتاری درب
برایــش چیــزی نیســت جــز اوهــام بورژوایــی کــه منافــع 
بورژوایــی در پــس آن هــا نهــان اســت«. آشــکارگی 
منافــع بــورژوازی در پــس حجاب هــای قدرتمنــدی 
چــون قانــون، اخــالق و مذهــب بــرای پرولتاریــا از جهــت  4
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ــورژوازی اســت. تضــادی  ــا ب ــع تاریخــی اش ب تضــاد مناف
ــاب  ــود اعتص ــاف خ ــخصی از انکش ــۀ مش ــه در مرحل ک
را رقــم می زنــد و خــود همیــن اعتصــاب، تضــاد و 
تخاصــم را در ســطحی باالتــر منکشــف می کنــد و 
ــا بیشــتر  ــرای پرولتاری ــی را ب ــام بورژوای ــای اوه حجاب ه
مــی درد. آیزنشــتاین تشــدید تخاصــم در اثــر اعتصــاب را 
ــازد: از  ــمندانه  می آغ ــک رفت وبرگشــت هوش ــرار ی ــا تک ب
ــه  ــی )ک ــران اعتصاب ــوی کارگ ــای گفت وگ ــان حلقه ه می
بــرای صورت بنــدی خواست هایشــان شــکل گرفتــه( 

بــه ادارۀ پلیــس  کــه 
ی  هــا و نیر ن  آ ر  د
ســرکوب همــه در 
کــس زدن  وا حــال 
پوتین هــای نظامــی 
ــاره بازگشــت  انــد؛ دوب
ی  حلقه هــا بــه 
گفت وگــوی کارگــران 
ی  هــا غذ کا کــه 
ن  یشــا ست ها ا خو
ئــه  ا ر ا ی  ا بــر ا  ر

بــه مدیــران کارخانــه جمــع آوری می کننــد و بــاز 
برق انداختــن پوتین هــا در پاســگاه. ایــن فقــط آغــاز 
ــاژ در  ــدرت مونت ــه ق ــه ک ــت. گرچ ــم اس ــر تخاص تصوی
ــن  ــم بی اعتناتری ــدای فیل ــان ابت ــاب از هم ــِت اعتص روای
نگاه هــا را می ربایــد امــا هرچــه فیلــم بــه انتهــای 
ــم و  ــر تخاص ــتر درگی ــود و بیش ــر می ش ــود نزدیک ت خ
ــاژ  ــران می شــود، مونت ــان ســرمایه داران و کارگ تضــاد می
ــم  ــت تخاص ــود را در روای ــدرت خ ــر ق ــر و بیش ت بیش ت
ــع  ــن تجم ــی بی ــای متوال ــد. رفت وآمد ه ــه رخ می کش ب
بــزرگ کارگــران در زیــر ســقف آســمان و نشســت 
چهارنفــرۀ ســهام داران در کاخی مجلــل، نمایشــی از  تضاد 
تمام عیــار دو طبقــۀ درگیــر مبــارزه می شــود، آن هــا 

ــه  ــده اند بلک ــع ش ــادی جم ــداف متض ــرای اه ــا ب نه تنه
شــکل زیســت و حتــی اندام هــای بدنشــان در تقابــل 
ــک  ــوان ی ــتاین به عن ــرای آیزنش ــت. ب ــر اس ــا یک دیگ ب
ــی  ــه به معن ــی به هیچ وج ــن تقابل ــی، چنی ــد انقالب هنرمن
ــل را  ــن تقاب ایجــاد حــس ترحــم در بیننــده نیســت، او ای
همان گونــه کــه هســت تصویــر می کنــد: صورت هــا 
و بدن هــای اســتخوانی، الغــر امــا سختی کشــیده، 
ــی،  ــل هرزگ ــارزه در مقاب ــرای مب ــور ب ــر از ش ــتوار و پ اس
تن پــروری، شــکم بارگی و انگل مآبــی ســرمایه داران 
کــه در ابعــاد اگزجــرۀ 
بدن شــان و برخــورد 
بــا  ن  شــا ر و ش آ چند
ش  نــو عیش و ط  بســا
نمادینــه شــده. آغــاز 
عیش و نــوش در جلســۀ 
ســهامداران بــا آغــاز 
ن  ا گــر ر کا ب  کو ســر
هــم  بــه  بــی  عتصا ا
ــۀ اوج  ــا نقط ــزد ت می آمی
کالژ ایــن دو ســکانس 
شــکل بگیــرد یعنــی جایــی کــه فشــاردادن دســتۀ 
آب میوه گیــری توســط میزبــان جلســۀ ســهام داران 
ــت  ــر جمعی ــس ب ــوارکاران پلی ــرکوبی س ــار س ــا فش ب

اعتصابیــون مونتــاژ می شــود )عکــس 6(.
ــرکوب  ــه س ــه ب ــی ک ــم هنگام ــگ فیل ضرب آهن
نهایــی می رســیم بــه اوج خــود می رســد. شــات های 
ــی  ــرکوب گراِن حام ــی گری س ــه وحش ــل واری ک مسلس
ســرمایه را بــه   تصویــر می کشــد. شــاید یکــی از 
دل خراش تریــن لحظــات فیلــم پرتــاب کــودک خردســال 
ــوزآپ  ــاالی ســاختمان توســط نظامــی ســوارکار و کل از ب

جســد بی جــان او باشــد.
و امــا ســکانس های پایانــی فیلــم کــه در آن 
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ــِی یــک  ــدۀ نظامــی در پ ــال بیافرینــد: فرمان ــا شــاه کاری بی مث ــاژ می تنــد ت اعجــاز موســیقی در پیکــرۀ شــگفت مونت
ــر آن پهن شــده  ــر میــزی جلــوی روی خــود کــه نقشــۀ شــهر ب ــا مشــت ب ــا کارگــر دست گیرشــده، ب تنــش و جــدال ب
ــن رژه  ــن در حی ــا زمی ــان ب ــای نظامی ــه صــدای برخــورد چکمه ه ــی شــبیه ب ــه، صدای ــن ضرب ــا ای ــا ب ــد؛ هم پ می کوب
ــالن  ــد پ ــان در چن ــازد. هم زم ــق می س ــار معلّ ــکوتی مرگ ب ــیقی را در س ــم، موس ــده و منظ ــی کوبن ــا ضرب آهنگ ب
ــی از خــون اســت  ــر رود های ــه تداعی گ ــد ک ــش درمی آی ــه نمای پشت ســرهم جاری شــدن مرکــب روی نقشــۀ شــهر ب
ــرک  ــده را ت ــر فرمان ــن دفت ــد. دوربی ــرود می آی ــه ف ــر نقش ــب، ب ــی روی رد مرک ــدۀ نظام ــت فرمان ــف دس ــپس ک و س
ــد.  ــگ می کوب ــا روی ضرب آهن ــدای چکمه   ه ــه ص ــان ک ــوازد هم چن ــع می ن ــوگ وار و منقط ــیقی س ــد و موس می کن
ــرای  ــون، اخــالق و مذهــب ب ــک گاو... . آری به راســتی: قان ــردم و ســکانس ســربریدن ی ــام م ــاِژ ســکانِس قتل ع و مونت

ــا چیــزی نیســت جــز اوهــام بورژوایــی کــه منافــع بورژوایــی در پــس آن هــا نهــان اســت. پرولتاری
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