جايگاه جنبش کارگری
از نگاه تئورﯾسينھای جنبش پساانتخاباتی ـ قسمت اول
دوم مه  ١٢) ٢٠١٠اردﯾبھشت  (٨٩عباس فرد ـ الھه
info@omied.de
fard.abbas@yahoo.com

ھرچه جنبش پساانتخاباتی )ﯾا جنبش موسوم به»سبز«( از عرصهی اعتراضات خيابانی بيشتر
بهعقب رانده شد و با رﯾزش نيروی بيشتری مواجه گردﯾد و اميد حضور سياسی در خيابان را بيشتر از
ِ
خالء نيروی
دست داد ،بيشتر بهعرصهی مسائل نظری و بهاصطالح تئورﯾک روی آورد تا ضمن پرکردن
انسانی خوﯾش در خيابان ،با تعبير و تفسير دﯾدگاهھای خود در رابطه با طبقهکارگر ،روی حضور و فعليت
کارگران و زحمتکشان در اﯾن جنبش )ﯾعنی :حضور در »جنبش جاری« ﯾا »جنبش مردم«( بيشتر قمار
کند .نتيجهی اﯾن رویآوری »تئورﯾک« ،صدھا مقاله و مصاحبهی رنگارنگ استکه وجه مشترک ھمهی
آنھا انکار )ﯾا بهبيان دقيقتر :مقابله با( امکان و ضرورتِ پراتيک جنبش مستقل کارگران و بهطورکلی
انکار و مقابله با سازمانﯾابی ھمهجانبه ،طبقاتی و مستقل ھمهی داغ لعنتخوردگان در جامعهی اﯾران
است.
گرچه اﯾن انکار و مقابله بعضاً با ژست جانبداری از »کارگر« بهعرصه میآﯾد و گاه با صورتک چپ و
پيام سربستهی
حتی »کمونيسم« ظاھر میشود؛ اما اغلب موضعی آشکارا ضدکمونيستی دارد و
ِ
ھمهی آنھا ـھرﯾک بهنحوی خاص و با تأوﯾل و تفسير وﯾژهی خودـ بهتودهھای کار و فقر اﯾن استکه
آنھا )ﯾعنی :کارگران و زحمتکشان( در اﯾران امکان حرکت مستقل طبقاتی ندارند و تنھا درصورتی
بهﯾک نيروی مؤثر سياسی و طبقاتی تبدﯾل میشوند که بهمثابهی ﯾک زﯾرمجموعه در مجموعهی
بزرگتر ﯾا مھمتری )اعم از متشکلتر ،خردمندتر ،پرشمارتر ﯾا پرقدرتتر( ادغام شوند و عمال ً در آن
»مجموعه« منحل گردند .از طرف دﯾگر ،گرچه اﯾن پيامھای منحلکنندهی کنشھای مستقل طبقاتی
دائم بهواقعيت و دادهھای علمی مراجعه میکنند و اثبات خود را بهپيشينهھای تجربی وامیسپارند؛
برواقعيت خارج از ذھن و تأوﯾل و تفسير دادهھای علمیـتجربی
اما روش ھمهی آنھا تصرف ذھن
ِ
است ،که فیالواقع مبتذلترﯾن و سالوسانهترﯾن شکل ھرمنوتيک را در تبيين واژگونهی حقيقت زندگی
و مبارزهی کارگری بهنماﯾش میگذارند.
ازآنجاکه قصد اﯾن نوشته بررسی دﯾدگاهھا و برداشت عمومی تئورﯾسينھای جنبش
پساانتخاباتی ]اعم از اﯾنکه با عنوان سبز ،رنگينکمانی ﯾا »مردمی« از آن ﯾاد کنند[ از مفھوم
طبقهکارگر ،جایگاه و وجود اجتماعی و تارﯾخی اﯾن طبقه و ھمچنين شيوهھا و پتانسيل مبارزاتی اﯾن
تودهی ھنوز نامتشکل است؛ و از آنجاکه در اﯾن زمينه صدھا نوشتهی رنگارنگ و گوناگون وجود دارد که
بررسی ھمهی آنھا غيرممکن و حتی بیثمر است؛ ازاﯾنرو ،بهمنظور تسھيل در بررسی و تحقيق ،دو
مقاله و ﯾک مصاحبه را بهعنوان نمونه و مرجع درنظر میگيرم تا درصورت لزوم بهنوشتهھای دﯾگر نيز
مراجعه کنم .اﯾن دو مقاله و ﯾک مصاحبه بهترتيب عبارتاند از» :جنبش کارگری در سپھر جنبش سبز«
)نوشتهی مجيد محمدی ٧ ،بھمن » ،(١٣٨٨پايگاه طبقاتی جنبش سبز« )نوشتهی محمد برقعی ١٥ ،و
 ٢٠اسفند  (١٣٨٨و »"خس و خاشاک" سيزده ميليونی« )مصاحبهی عباس عبدی با دوﯾچهوله٧ ،
آورﯾل .[١](٢٠١٠
گرچه در ﯾک بررسی شماتيک چنين مینماﯾد که نظرات آقاﯾان مجيد محمدی ،محمد برقعی و
عباس عبدی ﯾکسان نيستند و اصوال ً از زواﯾای مختلف بهکارگران و زحمتکشان نگاه میکنند و حتی
نظرات آقای برقعی در برابر اظھارات آقای محمدی سازای ﯾک تناقض است؛ اما فراتر از اﯾن
تکنوازیھای تعبيریـتفسيری ،آن صدای گوشخراشی که از اﯾن ارکستر ھماھنگ شده در اشتراکات
طبقاتی بهگوش میرسد ،چيزی جز تحقير انسان بهطور عام و تحقير کارگران بهطور خاص نيست:
ﯾکی )آقای محمد برقعی( با اﯾن باور که کارگران و زحمتکشان »با اندک پول نقدی فريفته
میشوند ،لذا احمدی نژاد نمايندهی واقعی آنان است« و »قانون حداقل دستمزد ،بيمهھا و خدمات
اجتماعی ،فراگير کردن و مجانی يا ارزان کردن ھزينه تحصيالت در ھمه سطوح« را از خدمات طبقه
متوسط و خردهبورژواھا میداند!
دﯾگری )آقای مجيد محمدی( با اﯾن باور که »مطالبات حداقلی جنبش ]سبز[ کف مطالبات ھمهی
اقشار اجتماعی در اﯾران« است و کارگران ھم در اﯾن جنبش حضور فعال داشته و در واقع در آن منخل
بودهاند!
و سرانجام ،نفر سوم )آقای عباس عبدی( با اﯾن باور که »کيفيت رأی کسی که انتخاب شده ،ھم
بهلحاظ افراد رأیدھنده که کيفيت اجتماعیـاقتصادیشان پاﯾينتر است و ھم بهلحاظ انگيزهھا و دفاع
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از آن رأی که غالب آنان کمانگيزه و منفعل ھستند ،با رأی طرف مقابل متفاوت است .رأیدھندگان
بهطرف مقابل و ﯾا  ١٣ميليونی که آنان میگوﯾند ،ھم انگيزهی خيلی بيشتری دارند و ھم بهلحاظ
کيفيت و سطح اجتماعی باالتر ھستند«!
اما بهراستی چرا کارگران و زحمتکشان باﯾد توسط نظرﯾهپردازان جنبش پساانتخاباتی ـآشکارا ﯾا
بهطور ضمنیـ مورد تحقير قرار بگيرند؟ گرچه موضوع اساسی اﯾن نوشته پاسخ بهھمين سؤال است،
اما بهطور خالصه میتوان چنين گفت که بدون درونیکردن تحقير در شخصيت آحاد و افراد طبقهکارگر و
تبدﯾل تحقير و خودکمبينی بهعنصر الﯾنفک مبارزات کارگری نمیتوان از بازوی اجراﯾی و قدرتمند اﯾن
ِ
سوء استفاده کرد.
طبقه در جنگ قدرت
الزم بهتوضيح استکه اﯾن قسمت از اﯾن مقالهی احتماال ً  ٣قسمتی را بهبررسی نظرات آقای
محمدی و امثالھم تخصيص میدھم تا زمينهی بررسی نظرات آقای برقعی و سپس آقای عبدی
دست راستی ،تحقيرکننده ،ضدکمونيستی و
فراھمتر شود؛ و اﯾن امکان بهوجود بياﯾد که روی جنبهی
ِ
ضدکارگری جنبش پساانتخاباتی بيشتر متمرکز شوﯾم.

کم و کيف حضور طبقهکارگر در جنبش پساانتخاباتی
گرچه ھم آقای مجيد محمدی )بهعنوان ﯾکی از نظرﯾهپردازان دوم خردادی( و ھم »کمونيست«ھای
تحت ھژمونی جنبش پساانتخاباتی )اعم از فرد و گروه و سازمان و حزب( براﯾن اصرار دارند که کارگران
و داغ لعنتخوردگان بهنوعی در جنبش جاری شرکت داشتهاند؛ اما تفاوت آقای محمدی با
»کمونيست«ھای تحت ھژمونی جنبش سبز )ﯾا سبززدگان رنگارنگ( در اﯾن استکه اولی ـرﯾاکارانهـ
به»راه« نرفته میرود و دومیھا ـرﯾاکارانهـ از »راه« رفته بازمیگردند!؟ بدﯾنترتيب ،آقای محمدی با
رﯾاکاری تمام در نقش دلسوز کارگران ظاھر میشود؛ و کمونيستھای تحت ھژمونی جنبش
پساانتخاباتی با تغيير نام »جنبش سبز« به»جنبش مردمی« دنبالهروی آشکار از جنبش سبز را کتمان
میکنند.
آقای محمدی پيش از اﯾنکه در مقالهی »جنبش کارگری در سپھر جنبش سبز« به»افسانهھاﯾی«
متوسل شود که رسانهھای خارجی و »نيروھای چپ اﯾرانی و غير اﯾرانی« در مورد عدم حضور کارگران
مطرح میکنند و میگوﯾند که »طبقات کارگر و کم درآمد و روستاﯾيان و ساکنان شھرھای کوچک و
خانوادهھاﯾی که در حاشيهی شھرھا زندگی میکنند] [،مشارکتی در جنبش سبز« نداشتهاند؛ در
مقالهی »فرھنگ جنبش سبز :نامتعين ،ھمراه با متن جامعه ،زندگی محور«] [٢سيل جمعيتی را
بهتصوﯾر کشيده بود که در خيابانھا جاری بودند و نماد »فرھنگ اﯾرانی« را بردوش داشتند و »متعلق
بهھمه مردم در ﯾک ھوﯾت جمعی« بودند و در بازگشت به»زندگی خصوصی«» ،ھرجا فضاﯾی
غيرتنشآميز« میدﯾدند ،بهزندگی خصوصی خود رو مینمودند .او در ادامهی ھمين تصوﯾرپردازی سوپر
پستمدرن بدون اﯾنکه حتی ﯾکبار ھم از کلمهی »کارگر« استفاده کند و بدون اﯾنکه متوجه باشد که
تصوﯾر ارائه شدهاش بهلحاظ امکانات اکولوژﯾک ،فرھنگی و خصوصاً ميزان درآمدھا نمیتواند شامل
»طبقات کارگر و کم درآمد و روستاﯾيان و ساکنان شھرھای کوچک« باشد ،نوشته بود» :در چارچوب
اﯾن عدم تعين است که زنان و دختران نقش تعيين کنندهای در جنبش سبز ﯾافتهاند .دختران جنبش
سبز در عين خودآگاھی از حقوق خود ھم قادرند کفش پاشنه بلند پوشيده و رژ لب بزنند و در
مھمانیھای شبانه حضور پيدا کنند و روز بعد آچار برداشته و چرخ خودروی خود را باز کرده و عوض
کنند .آنھا میتوانند بعد از ظھر ھمان روز چادر پوشيده و در مراسم نذری ﯾکی از آشناﯾان نيز شرکت
کنند .آنھا با موھای مش کرده و روسریھای عقب رفته در تظاھرات اعتراضی شرکت میکنند و "ﯾا
حسين" ھم میگوﯾند«]تأکيدھا از من است[.
ھمين مضمون را در مورد جنبش سبز )البته قبل از شروع چرخش برای فرﯾب کارگران که آقای
محمدی ﯾکی از پيشتازان آن است( در نوشتهی آقای برقعی ھم میبينيم» :اين بار زير عنوان "جنبش
سبز" طبقهی متوسط با نام و نشان خود بهميدان آمده است .او از خودش میگويد نه بهعنوان "پيش
آھنگ طبقهی کارگر" يا "مدافع اقشار فرودست" ،لذا سعی نمیکند خود را بهشکل محرومان درآورد.
لباس ارزان قيمت بپوشد و با حرام کردن لذتھا بر خود بهخلق محروم نزديک شود .میخواھد شيک
بپوشد ،شادی کند ،پس از تظاھراتش بهيک کافه يا پارک و اگر در خارج کشور است شايد بهديسکو
برود .اگر جوان است آرايش میکند و اگر جوانی را پشت سر گذاشته لباس مرتب و تميز بر تن
میکند .شعرھای انقالبیاش ھم با آھنگ ضربی و موزيک پسند روز است .موقع شعار دادن و سرود
خواندن کف میزند .اما در عين حال بيشترشان ﷲ اکبر را از سر ريا نمیگويند و ميرحسين يا حسين
را صادقانه فرياد میزنند و در تشييع جنازهی آيت ﷲ منتظری در جمعيت ميليونی بدون خدعه و نيرنگ
شرکت میکنند و اعتقادات دينی برای عموم آنان محترم است«.
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بهآقای محمدی بازگردﯾم .باﯾد از آقای محمدی پرسيد» :در جامعهای با نرخ بيکاری پنھان باالی ٣٠
درصد« که »زندگی حدود  ۴٨ميليون« از جمعيت  ٧٥ميليونیاش »زﯾر خط فقر«ی قرار دارد که رسماً
»ھفتصد تا ھشتصد ھزار تومان اعالم شده است« ،چگونه دختران »طبقات کارگر و کم درآمد و
روستاﯾيان« میتوانند با حداقل دستمزد  ٢٦٥ھزار تومانی ھمانند »دختران جنبش سبز«» ،در عين
خودآگاھی از حقوق خود« ھم کفش پاشنه بلند بپوشند و رژ لب بزنند و ھم »در مھمانیھای شبانه
حضور پيدا کنند و روز بعد آچار برداشته و چرخ خودروی خود را باز کرده و عوض کنند«؟ در مملکتی که با
دستمزد سال گذشته( و  ٣٠٣ھزار )حداقل تومان امسال( حتی نمیتوان
 ٢٦٥ھزار تومان )حداقل
ِ
شکم خانوادهی »طبقات کارگر و کم درآمد و روستاﯾيان« و حاشيهنشينان را سير کرد ،گفتگو از
مھمانیھای شبانه و موھای مش کرده و خودروھاﯾی که چرخھاﯾشان باﯾد عوض شوند ،آنچنان سوپر
پستمدرنيستی ،تأوﯾلی و ھپروتی است که آدم حتی بهتعادل عقلی نوﯾسندهاش نيز شک میکند.
اما حقيقت اﯾن استکه عقل آقای مجيد محمدی )گرچه از نوع و جنس بورژواﯾی ،اسالمی،
عقبافتاده و اصالحطلبانهاش( بهدرستی کار میکند و ھمين تعقل بورژواﯾی استکه او را بهعرصهی
بسيار پيچيده و قمارگونهی بازی با نيازھا و مطالبات کارگری کشيده است .رھبران معنوی و
نظرﯾهپردازان جنبش پساانتخاباتی پس از خالی شدن خيابانھا از تظاھراتکنندگان سبز ،در بازسازی
نيروھای خوﯾش ،تازه بهاﯾن فکر افتادهاند که بهسراغ مطالبات کارگری بروند تا شاﯾد بتوانند تودهھای
کارگر و زحمتکش را در جانبداری از جنبش خوﯾش ،در مقابل جناج رقيب قرار دھند .در  ٢٢مھرماه
 ١٣٨٨که آقای محمدی مقالهی »فرھنگ جنبش سبز :نامتعين ،ھمراه با متن جامعه ،زندگی محور« را
مینوشت ،چنان سرمست بادهی سبز پيروزی بود که حتی تصور فعليت اجتماعی موجودی بهنام
کارگر و زحمتکش ھم اعصاب او را خط خطی میکرد؛ اما وقاﯾع پس از عاشورا بهوی نشان داد که
بدون کمک طبقهکارگر و تودهھای زحمتکش نمیتوانند پشت دارودستهی رقيب را بهخاک بمالند .از
اﯾنرو ،آقای مجيد محمدی )بهعنوان ﯾکی از نظرﯾهپردازان اصالحطلبی دولتی( بهفکر کارگران و مطالبات
آنھا افتاد تا شاﯾد بتواند اﯾن تودهی ھنوز نامتشکل را در مقابل توپخانهی رقيب بگذارد و حفاظ دفاعی
بسيار محکمی برای ھمان جماعتی اﯾجاد کند که »در مھمانیھای شبانه حضور پيدا ]می[کنند و روز
بعد آچار برداشته و چرخ خودروی خود را باز کرده و«...؟!
اگر از آقای محمدی سؤال کنيم که برچه اساسی بهاﯾن نتيجه رسيده استکه بهجز طبقهی
متوسط تھران» ،طبقات کارگر و کم درآمد و روستاﯾيان و ساکنان شھرھای کوچک و خانوادهھاﯾی که در
حاشيهی شھرھا زندگی میکنند ...در جنبش سبز« شرکت داشتهاند؛ ھمانند بسياری از
خردهبورژواھای چپ که گاه عنوان کمونيسم و فعال جنبش کارگری را نيز ﯾدک میکشند ،جواب
میدھد که:
اوال ً» ،دو تا سه ميليون نفری که در تظاھرات اعتراضی سکوت در  ٢۵خرداد  ١٣٨٨در تھران شرکت
کردند نمیتواند تنھا نيروھای ﯾک ﯾا چند قشر اجتماعی را دربرگيرد .قشر متوسط باالی شھری در
تھران نمیتواند تنھا در ﯾک روز دو تا سه ميليون نفر را بسيج کند« .نوسان رقم تظاھراتکنندگان ٢٥
خرداد بين  ٢تا  ٣ميليون )ﯾا بهقول بعضی از ساﯾتھای سبز بين  ١/٥تا  ٣ميليون( قبل از ھرچيز
نشاندھندهی جنبهی تخمينی آن است .اﯾن تخمين ھمچنانکه بهکرات شاھد آن بودهاﯾم ،بهوﯾژه از
طرف جانبداران پروپا قرص ﯾک جنبش معين اغلب اغراقآميز است .بهھرروی ،بررسی ابعاد و
گسترهی تظاھرات  ٢٥خرداد نشان میدھد که جمعيت حاضر در تظاھرات بهسختی بهﯾک ميليون
میرسيد .اﯾن را من در نقد آقای محمد قراگوزلو و مقالهی »ھژمونی طبقهکارگر ﯾا شبح سوشيانس ـ
بررسی »فقر تحليل«ھا ـ قسمت اول« بهروشنی نشان دادم و تکرار آن بیفاﯾده است.
ِ
حضور حداقل  ٢ميليون تظاھراتکننده برعليه ﯾک دولت بهلحاظ اقتصادی در آستانهی ورشکستگی،
بهوﯾژه در مملکتی که از جمعيت  ٧٥ميليونیاش »حدود  ۴٨ميليون ...زﯾر خط فقر« زندگی میکنند،
درصورتیکه امداد نيروھای غيبی در کار نباشد ،میباﯾست بهسقوط ﯾا فروپاشی آن دولت منجر
میگردﯾد .خصوصاً اﯾنکه اﯾنگونه اعتراضات خيابانی تا چندﯾن ماه ادامه ﯾافت و گسترش تحرکاتی را
نيز بهھمراه داشتکه بهدرست ﯾا غلط رادﯾکال نامگذاری شده است .بدﯾنترتيب ،ادعای ھمهی
کسانیکه روی ارقام ميليونی تظاھراتکنندگان انگشت میگذارند )از سبز گرفته تا سبززدگان منفرد و
متشکل( ،غلط ﯾا بهعبارت دقيقتر :دروغ است .تا آنجاکه بهدﯾگران خسارتی وارد نشود ،ھرکس حق
دارد در ھرموردی بهاغراق متوسل شود و حتی دروغ بگوﯾد؛ اما دروغ آقای محمدی و امثالھم در مورد
کميت تظاھراتکنندگان  ٢٥خرداد فقط ﯾک دروغ سادهی سياسی و بیزﯾان برای جنبش کارگری
نيست .چراکه نتيجهی عملی اﯾنگونه ارقام و تصاوﯾر اغراقآميز تثبيت بيشتر نظام جمھوری اسالمی
در ذھن و روح کارگران و زحمتکشانی است که نھاﯾتاً چارهای جز سرنگونی کليت اﯾن نظام بورژواﯾی
و تشکل خوﯾش در دولت سوسياليستی ندارند .اما آقای محمدی را چه باک از اﯾنگونه جعليات!؟
حقيقت اﯾن استکه دروغپردازی و جعل وقاﯾع شيوهای استکه اساس مقالهی »جنبش کارگری در
سپھر جنبش سبز« را تشکيل میدھد .بهدالﯾل دﯾگر آقای محمدی در مورد حضور »طبقات کارگر و کم
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درآمد و روستاﯾيان و ساکنان شھرھای کوچک و خانوادهھاﯾی که در حاشيهی شھرھا زندگی
میکنند ...در جنبش سبز« نگاه کنيم تا با تردستیھای او بيشتر آشنا شوﯾم.
ً
دوما» ،مطالبات کارگران در ذﯾل مطالبات جنبش ]سبز[ بهوضوح دﯾده میشوند«؛ »کارگران اﯾرانی
برای پیگيری مطالبات خود بهحق تشکيل سندﯾکای مستقل از دولت اشاره دارند«؛ »کارگران برای
بيان مشکالت خود بهآزادی بيان نياز دارند«؛ »کنار رفتن دولت نظامی و کاھش فساد بهنفع ھمهی
اقشار اجتماعی در اﯾران است«؛ و »مطالبات حداقلی جنبش ]سبز[ کف مطالبات ھمهی اقشار
اجتماعی در اﯾران« است .گرچه سران و نظرﯾهپردازان جنبش سبز ھمچنانکه ھرگز از مطالبات زنان و
دانشجوﯾان حرف روشنی نزدند ،در مورد مطالبات کارگری ھم مطلقاً سکوت کردند؛ اما ظاھر احکامی
که آقای محمدی پشت ھم ردﯾف میکند ،اﯾن شبھه را نزد خواننده اﯾجاد میکند که نظرﯾهپردازان
جنبش سبز بهاﯾن نتيجه رسيدهاند که باﯾد روی مطالبات کارگری انگشت بگذارند و ﯾک گام دموکراتيک
ھم بردارند .اما حقيقت جز اﯾن است .چرا؟ برای اﯾنکه احکامیکه آقای محمدی پشت ھم ردﯾف
میکند ،بهاﯾن نتيجهگيری منجر گردﯾده که »کنار رفتن دولت نظامی و کاھش فساد بهنفع ھمهی
اقشار اجتماعی دراﯾران است«؛ و »مطالبات حداقلی جنبش ]سبز[ کف مطالبات ھمهی اقشار
اجتماعی در اﯾران« است .بنابراﯾن ،نه حرفی از مطالبات کارگری در ميان است و نه قرار استکه روی
اﯾن مطالبات ـحتیـ بحث و گفتگوﯾی صورت بگيرد .در واقع ،کارگران ابتدا باﯾد ضمن پذﯾرش رھبری
جنبش سبز ،بهبازوی اجراﯾی اﯾن جنبش تبدﯾل شوند تا رھبران آن بهقدرت بيشتری دست ﯾابند و
جامعه را از قيد نظاميان حاکم رھا کنند و مملکت را بهآزادی برسانند تا ]پس از اﯾن »آزادی« مفروض[
ھمانند ھمهی دﯾگر آحاد جامعه از مواھب آن استفاده کنند و »برای پیگيری مطالبات خود بهحق
تشکيل سندﯾکای مستقل از دولت اشاره« داشته باشند! گرچه سرچشمه وجوھرهی اﯾن منطق
ھمان قاعدهی پيشفروش نيرویکار است ،که کارگر ابتدا کار کند و بعد از تحوﯾل نيرویکار خود حق
درﯾافت دستمزد پيدا کند؛ اما باﯾد از آقای محمدی پرسيد :بهراستی ماھيت اﯾن »آزادی« که رازآلوده و
جادوﯾی بهبيان درمیآﯾد ،چيست؟ فرض کنيم دارودستهی رفسنجانی بهھمراه خاتمی و موسوی و
کروبی و دﯾگران ،با پشتيبانی آشکار و پنھان اپوزﯾسيون خارج از کشور )اعم از چپ و راست و ميانه( و
بهنيروی طبقهکارگر دارودستهی خامنهایـاحمدینژاد را بهھمراه »دولت ]بهاصطالح[ نظامی« کنار زدند
و دست سپاه پاسداران را از ميلياردھا سرماﯾهای که در اختيار دارد کوتاه کردند و بهاصطالح »فساد« را
کاھش دادند؛ سؤال اﯾن استکه چنين شراﯾط مفروضی چه فاﯾدهای برای کارگران و زحمتکشان
خواھد داشت؟ آﯾا سرماﯾهھای تحت کنترل سپاه تبدﯾل بهتعاونیھاﯾی میشود که تشکلھای کارگری
ﯾکی از ارکان اساسی مدﯾرﯾت و کنترل آن خواھند بود؟ آﯾا درآمد حاصل از اﯾن تعاونیھای مفروض
ـمثال ًـ صرف گسترش تشکلھای کارگری ﯾا اﯾجاد امکانات زﯾستی و آموزشی برای کودکان خيابانی
خواھد شد؟ گرچه دارودستهی رفسنجانیـخاتمیـموسویـکروبی ھيچ برنامه و چشمانداز روشن و
جامعی در عرصهی اقتصاد و سياست و اجتماع ندارند؛ اما مجموعهی سخنرانیھا و بيانيهھا و
مصاحبهھای مختلف اﯾن جماعت گوﯾای اﯾن استکه سرچشمهی »آزادی« را در آزادیسازی سرماﯾه
از مالکيت دولتی ﯾا شبهدولتی و واسپاری آن بهبخش خصوصی میدانند .اﯾن ھمان سياستی
معافيت کارگاهھای زﯾر
استکه در دورهی رفسنجانی تعدﯾل ساختاری و در دورهی خاتمی و اصالحات
ِ
 ١٠نفر از قانون کار و بيمهھای اجتماعی را ـبهزﯾان کارگرانـ برای صاحبان سرماﯾه بهارمغان آورد.
بنابراﯾن ،میتوان چنين ھم نتيجه گرفت که اﯾن سخن آقای محمدی که »مطالبات حداقلی جنبش
]سبز[ کف مطالبات ھمهی اقشار اجتماعی در اﯾران« است؛ معناﯾی جز فرﯾب کارگران و انحالل
سوختوساز تشکلخواھی و استقالل طبقاتی آنھا در جنبش بورژواﯾی و دستراستی سبز ندارد که
نتيجهی بیواسطهاش استمرار نظام جمھوری اسالمی ـبا رنگ و قيافهی دﯾگریـ است .شاﯾد آقای
محمد ﯾا دﯾگر نظرﯾهپردازان جنبش سبز بهاﯾن نتيجهگيری ]انحالل جنبش کارگری در جنبش سبز[
اعتراض کنند و برآوردشان اﯾن باشد که نتيجهگيری من مغرضانه است! چاره چيست؟ اگر فیالواقع
چنين اعتراضی شکل بگيرد )که بعيد است( ،اثبات آن تنھا در گرو پذﯾرش رسمی و بدون قيد و شرط
»منشور مطالبات حداقلی کارگران اﯾران« بهمناسبت سیوﯾکمين سالروز انقالب  ٥٧از طرف ھمهی
نظرﯾهپردازان و رھبران مادی و معنوی جنبش سبز ﯾا جنبش جاری است.
ھنوز ـاماـ استداللھای آقای محمدی در مورد حضور »طبقات کارگر و کم درآمد و روستاﯾيان و
ساکنان شھرھای کوچک و خانوادهھاﯾی که در حاشيهی شھرھا زندگی میکنند ...در جنبش سبز«
بهاتمام نرسيده است .پس ،الزم استکه نگاھی بهسومين نکتهی او بيندازﯾم.
ً
سوما ،آقای محمدی »حضور کارگران با مطالبات خود در گردھماﯾیھای دولتی« و »بيان مشکالت
خود مثل عدم درﯾافت حقوق معوقه ،واگذاری کارخانهھای دولتی بهنھادھای شبه دولتی که تنھا
بهدنبال فروش اموال کارخانهاند و نه خصوصیسازی ﯾا اﯾجاد شغل« را »ﯾکی از وﯾژگیھای جدی
جنبش سبز« میداند! منھای اﯾنکه مصادرهی ھمهی مفاھيم و جنبشھا و تارﯾخ صدسالهی مبارزهی
سياسی و طبقاتی در اﯾران شيوهی عمومی ھمهی جناحبندیھا و گروهھای تشکل دھندهی حکومت
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اسالمی بوده است و در ادامه بهآن میپردازم؛ اما اﯾن ادعاﯾی که آقای محمدی در مورد »بيان
مشکالت« کارگران و ارتباط آن با جنبش سبز پيش میکشد ،بهطور وقيحانهای دروغ است .چرا؟ برای
اﯾنکه بهجز اعتراضات فراوان قبل از  ٢٢خرداد ) ١٣٨٨که اغلب بسيار جدیتر از »بيان مشکالت«
کارگران بوده است( ،ﯾکی از نمونهھای بارز مقابله با »خصوصیسازی« و »فروش اموال کارخانه«ھا در
شرکت نيشکر ھفتتپه واقع گردﯾد که نه تنھا بهقبل از خيزش سبزھا برمیگردد ،بلکه منجر بهتشکيل
سندﯾکاﯾی شد که در دارودستهی طرفدار ھمين سبزھا بحبوحهی جنبش جاری و با استفاده از
دستگيری  ٥تن از اعضای ھيتتمدﯾرهی آن سعی کردند با َعلَم کردن شورای اسالمی بهجنگ آن
بروند؛ و بعضی از فعالين آن بهصراحت اعالم کردهاند که جنبش سبز ھيچ ربطی بهمسائل و جنبش
کارگری ندارد.
بهھرروی ،بيان مشکالتی »مثل عدم درﯾافت حقوق معوقه«ی کارگران را مشروط بهوجود حنبش
خاصی )مثل جنبش سبز( دانستن نمونهی بارز رمالی سياسی در نگرش کاسبکارانه بهزندگی و
انسان است .اما مسئلهی قابل تأملیکه آقای محمدی در البالی عبارات خود )برای مثال در عبارت:
» ...که تنھا بهدنبال فروش اموال کارخانهاند و نه خصوصیسازی ﯾا اﯾجاد شغل«( جاسازی کرده است،
اﯾن استکه بهنظر وی »خصوصیسازی« معال »اﯾجاد شغل« است! در پاسخ بهاﯾن ادعای رﯾاکارانه،
ارتجاعی و نئوليبرالی ]توجه :با ترقیخواھی ليبرالی اشتباه نشود[ باﯾد گفت که :الف( در اکثر نزدﯾک
بهمطلق کشورھاﯾیکه پروژه خصوصیسازی بهاجرا گذاشته شده است ،نتيجهای جز افزاﯾش بیکاری
و شدت استثمار برای کارگران و افزاﯾش سرسامآور سود برای صاحبان سرماﯾه نداشته است .ب(
اساسیترﯾن علت وجودی مقولهای بهنام »خصوصیسازی« ،تعطيل و »فروش اموال کارخانه«ھا ﯾا
واحدھای خدماتیای است که بهلحاظ نداشتن بازار الزم ﯾا ناتوانی تکنولوژﯾک توان رقابت ندارند و
بهاندازهی کافی سودآور نيستند .پ( انتقال مالکيت واحدھای توليدی ،خدماتی ،بانکی و غيره از طرف
دولت بهافراد حقيقی ﯾا حقوقی ـﯾعنی :اصل اساسی »خصوصیسازی«ـ عمدتاً بهاعتبار و نه پول نقد
بوده است .مشاھدات مکرر در ھمهی کشورھا نشان میدھد که اﯾن انتقال اعتباری مالکيت ھيچگاه
شامل مردم عادی نبوده و ھمواره در کانالھای نزدﯾک بهدستگاه اجراکننده و دولت شکل عملی بهخود
گرفته است .بنابراﯾن ،برای کارگران ،زحمتکشان و مردم عادی فرقی نمیکند که چهکسی و کدام
دولتی »خصوصیسازی« را بهاجرا درمیآورد .ت( امروزه روز ھرآدم اندک آشناﯾی بهمسائل سياسی و
اقتصادی میداند که »خصوصیسازی« در دوران رفسنجانی و خاتمی معناﯾی جز انتقال اموال و
سرماﯾهھای دولتی بهباندھای طرفدار اﯾن دولتھا و آقازادهھای ھمجوار با آنھا نداشته است؛ و ﯾکی
از مسائلیکه دو بلوکبندی سبز و سياه را بهدرگيری حاد کشانده ،انتقال اموال دولتی بهسپاه بهجای
آقازادهھاست .دارودستهی خامنهایـاحمدینژاد عمدتاً ]نه مطلقاً[ سپاه پاسداران و مانند آن را ترجيح
میدھند؛ درصورتیکه دارودستهی رفسنجانیـموسویـخاتمیـکروبی عمدتاً ]نه مطلقاً[ آقازادهھای
اطراف خود را مرجح میدانند .بهچھارمين نکتهای بپردازﯾم که آقای محمدی در اثبات حضور کارگران در
جنبش سبز بهآن متوسل میشود.
چھارماًـ آقای محمدی مدعی استکه »برخی از جان باختگان جنبش در تظاھرات اعتراضی
نيروھای کارگری بودهاند« و »در ميان ھزاران بازداشتی نيز اسامی کارگران بهچشم میخورد«!؟ من
اطالع قابل استناد و معتبری از تعداد بازداشتیھا و خاستگاه ﯾا پاﯾگاه طبقاتی »جان باختگان جنبش«
سبز ندارم و اﯾن اولين باری استکه با اﯾن مورد برخورد میکنم؛ اما اﯾن را نيز میدانم که صرفنظر از
احتمال چند کارگر بازداشتی که ھيچ تغييری در آراﯾش طبقاتی و جھتگيری سياسی جنبش سبز
اﯾجاد نمیکند ،اگر تعدادی از »جان باختگان جنبش« سبز بهنوعی کارگر محسوب میشدند ،تابهحال
جرﯾانات چپ ﯾا »کمونيست«ھای سبززده سوگواریھا در اﯾن مورد میکردند و حماسهی عاشورای
کارگری را ھم بهادبيات سياسی خود میافزودند .منھای اﯾن طنز حقيقی و تلخ ،باﯾد از آقای محمدی
پرسيد که چرا از ذکر نام اﯾن جانباختگان کارگر خودداری کرده است؟ بهھرصورت ،شاخصترﯾن
مشخصهی ﯾک فرد و ازجمله شاخصترﯾن مشخصهی ﯾک جان باخته در ﯾک جنبش سياسیـاجتماعی
نام )و نه مختصات طبقاتی( اوست .بنابراﯾن ،تا زمانیکه آقای محمدی نام اﯾن جانباختگان کارگر را
اعالم نکند ،اﯾن شک قوی وجود دارد که وی در اﯾن مورد ھم )ھمانند مواردیکه فوقاً بهآنھا اشاره
کردم( دروغ میگوﯾد.
اما سياستبازانهترﯾن مقولهای که در نکتهی چھارم آقای محمدی وجود دارد و بهاحتمال بسيار
قوی او اﯾن مقوله را از چپھا و »کمونيست«ھای سبززده بهعارﯾت گرفته است ،بهچگونگی شرکت
کارگران در جنبش سبز برمیگردد .او مینوﯾسد» :اما نيروھای کارگری ھمانند دﯾگر نيروھا با تابلوی
مشخص در تظاھرات اعتراضی حضور پيدا نکردهاند .با توجه بهخشونت بیسابقه رژﯾم عليه
فعاليتھای متشکل و شناسنامهدار نمیتوان انتظار داشتکه گروهھا و اقشار با تابلوی خود تحت
عنوان معلمان ﯾا کارگران ﯾا دانشجوﯾان سبز در خيابانھا بهتظاھرات پرداخته باشند«] .[٣آقای محمدی
دراﯾنجا مختصاتی را ترسيم میکند که شباھت زﯾادی به»مات فورسه« در شطرنج و »دو دوزه« در
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دوز بازی دارد .بدﯾنترتيبکه جمعيت  ٢تا  ٣ميليونی تظاھراتکننده ]کذا[ ،کارگران جانباخته و
بازداشتی]کذا[ نشان از اﯾن دارد که طبقهکارگر حتماً در جنبش سبز شرکت داشته است؛ اما بهدليل
»خشونت بیسابقه رژﯾم عليه فعاليتھای متشکل و شناسنامهدار نمیتوان انتظار داشتکه« اﯾن
طبقه ھمانند ھمهی دﯾگر گروهبندیھای جامعه با ھوﯾت و شناسنامهی خودشان در اﯾن جنبش حضور
پيدا کرده باشند .بنابراﯾن ،کارگران نيز چارهای جز تمکين بهاحکام آقای محمدی و تبعاً انحالل ھوﯾت
خلف آقای محمدی در مورد  ٢تا
طبقاتی و مطالبات خود در جنبش سبز ندارند! چرا؟ برای اﯾنکه برھان ُ
 ٣ميليون تظاھراتکننده و اﯾن نتيجهگيری که کارگران در جنبش سبز حضور داشتهاند و ھمچنين حکم
اﯾجابی »خشونت بیسابقه رژﯾم عليه فعاليتھای متشکل و شناسنامهدار« ،خصوصاً بهدليل
تقابلیکه اﯾن جنبش با دارودستهی حاکم دارد ،امکان بيان سلبی آن را بهامری بسيار دشوار و بغرنج
تبدﯾل میکند .بهبيان دﯾگر ،آقای محمدی بهطور موذﯾانهای از تشکلھای کارگری )برای مثال :از
سندﯾکای واحد و سندﯾکای ھفتتپه( میخواھد که بيانيه علنی بدھند و شرکت اعضای خود در
جنبش سبز را تکذﯾب کنند؛ درغيراﯾنصورت نام آنھا ـگرچه بهطور ضمنی ،اما بهھرصورتـ در ليست
جانبداران جنبش سبز ثبت خواھد شد .اما صدور ﯾک بيانيه تکذﯾبی از طرف تشکلھای کارگری از دو
حالت خارج نيست :درصورتیکه اﯾن تکذﯾبيه مفروض حال و ھوای جانبداری از دارودستهی حاکم را
نداشته باشد ﯾا احتماال ً برعليه آن موضع بگيرد ،تاوان سنگينی را بابت آن باﯾد پرداخت که در توان
کنونی تشکلھای کارگری نيست؛ و اگر اﯾن تکذﯾبيه مفروض در مورد دارودستهی حاکم سکوت کند ﯾا
بهجانبداری از آن تظاھر کند ،ھوﯾتشان را )که ھمان استقالل آنھا از دولت است( از دست خواھند
داد!! اﯾن شيوه از »استدالل«سازی عين شاالتانيسم سياسی است.

ماھيت طبقاتیـسياسی جنبش پساانتخاباتی
ھمانطور که آقای مجيد محمدی مقولهی ]نه موضوعيتیکه مابهازای عينی و معينی داشته
باشد[ حضور کارگران در جنبش سبز را از خردهبورژواھای چپ و »کمونيست«ھای سبززده بهعارﯾت
گرفته است ،بهھمانگونه تبيين ماھيت طبقاتیـسياسی جنبش سبز را ـبهمثابهی ﯾک مقوله و نه
موضوعيتی با مابهازای عينیـ از ھمان جماعت و جنبش رنگينکمانیشان کپیبرداری کرده است.
آقای محمدی در توصيف جنبش سبز مینوﯾسد» :جنبش سبز ﯾک جنبش فرامرزی ،فراطبقاتی،
فرااﯾدئولوژﯾک ،فراقومی ،فرانسلی و فرامذھبی است ...جنبش سبز در ھمهی عرصهھای عمومی که
اﯾرانيان حضور دارند بروز و ظھور ﯾافته است و اﯾران را با ھمهی تنوع و تکثرش منعکس میکند«]تأکيد از
من است[ .چه تصوﯾر زشت ،اما دقيقی آقای محمدی از جنبش سبز ترسيم میکند!؟ بنا بهتصوﯾر آقای
محمدی جنبش سبز ،جنبش ھيچ و در عينحال ھمهچيز )ﯾعنی :تداوم دگرگونهی نظام جمھوری
اسالمی( است! از آنجاکه اﯾران منھای جغرافيای طبيعیاش ،بيشتر بهﯾک جغرافيای سياسی اطالق
میشود و برجستهترﯾن شاخص فیالحال موجود اﯾن جغرافيای سياسی نظام جمھوری اسالمی
است ،پس میتوان نتيجه گرفت که جنبشیکه »فراطبقاتی« است و »اﯾران را با ھمهی تنوع و
تکثرش منعکس« میکند ،در واقع از تداوم نظام جمھوری اسالمی )گرچه با تأوﯾل و تفسير دﯾگری(
دفاع میکند .اما نباﯾد فراموش کرد که بهھنگام گفتگو از ﯾک جنبش معين اجتماعی که جانباختگانی
ھم دارد ،باﯾد دنيای تأوﯾل و شاعرمسلکی و بهبازی گرفتن کلمات را کنار گذاشت .درغيراﯾنصورت ،پای
برقلب و روح ھمان جانباختگانی گذاشته میشود که موضوع نوحهسراﯾی نيز قرار گرفتهاند.
جنبشھای سياسیـاجتماعی با ھرمضمون و محتواﯾیکه داشته ﯾا نداشته باشند )چپ ،راست
ﯾا ميانه( ،سازوکارھای وﯾژهای دارند که نباﯾد با سازوکارھای ﯾک فستيوال ـمثال ً فستيوال سينماﯾیـ
ﯾکسان ﯾا ھمسان تصوﯾرشان کرد .اگر زندگی بشری را براساس ﯾک سرنوشت از پيش تعيين شده
قرار ندھيم ،در جامعهی  ٧٥ميليونیای که »حدود  ۴٨ميليون]...نفر آن[ زﯾر خط فقر« زندگی میکنند،
حتماً گروهبندیھاﯾی ھم وجود دارند که از فرط رفاه و ثروت و سرماﯾه نگاھی بهزندگی و سياست و
ھستی دارند که تفاوتاش با نگاه آن  ٤٨ميليونی که »زﯾر خط فقر« زندگی میکنند ،از آسمان خدا تا
زمين انسانھاست .چنين جامعهای بدون الﯾهھاﯾی که در ميان آن ثروت و اﯾن زندگی »زﯾر خط فقر«
جای گرفته باشند ،در کوتاهترﯾن زمان قابل محاسبه درھم میپاشد .بنابراﯾن ،در جامعهی اﯾران »حدود
 ۴٨ميليون]...نفر[ زﯾر خط فقر« زندگی میکنند ،حدود دوـسه ميليون در رفاه و ثروت و سرماﯾه غوطه
میخورند ،و حدود  ٢٠تا  ٢٥ميليون ھم در ميان اﯾن شکاف باال و پاﯾين میروند .چنين جامعهای ـبهزبان
دانشگاهھای بورژواﯾیکه آقای محمدی افتخار تدرﯾس در ﯾکی از آنھا را داردـ ﯾک جامعهی طبقاتی
است.
از طرف دﯾگر ،امروزه اغلب آکادميسينھا و دانشگاهھای معتبر جھان میپذﯾرند که ﯾکی از
زمينهھای شکلگيری مطالبات اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی آحاد و گروهھای مختلف
اجتماعی بهوضعيت اقتصادی آنھا ﯾا بهتصور موقعيت اقتصادیای برمیگردد که اﯾن گروهھا برای خود

٦

ترسيم میکنند .حتی از اﯾن ھم فراتر ،بسياری از دانشگاهھا و آکادميسينھای معتبر قبول دارند که
ﯾکی از عوامل بسيار مھم در شکلگيری گروهبندیھای مختلف اجتماعی موقعيت اقتصادی افراد آن
جامعه ﯾا موقعيتی استکه اﯾن افراد بهدالﯾل گوناگون از جنبهی اقتصادی برای خود بهتصوﯾر میکشند.
بنابراﯾن ،صرفنظر از نگاه کارگری و سوسياليستی بهزندگی و ھستی ،حتی دانشگاهھای بورژواﯾی
ھم میپذﯾرند که اوال ًـ در جامعه گروهھای مختلف اجتماعی وجود دارد؛ دوماًـ ﯾکی از زمينهھای
کمابيش مھم شکلگيری گروهھای مختلف در جامعه وضعيت اقتصادی آنھاست؛ و سوماًـ ترسيم
اقتصادی آﯾنده نيز در شکلگيری گروهھای مختلف اجتماعی تأثير غيرقابل انکاری دارد .نتيجتاً
گروهبندیھای مختلف اجتماعی تا آنجاکه گروهبندیھای واقعاً متفاوتاند و اساساً بهھمين دليل ھم
گروهبندی بهحساب میآﯾند و با ھمين وساطت ھم جامعه را از حالت تودهـگلهگی در میآورند،
مطالبات و افقھای مختلفی دارند که حذف اﯾن مطالبات و افقھا معناﯾی جز انحالل آنھا و تقليل
جامعه بهحالت تودهـگلهگی ندارد .با وجود ھمهی اﯾنھا ،آقای محمدی مینوﯾسد» :جنبش سبز ﯾک
جنبش ...فراطبقاتی ...است«! بدﯾنترتيب ،اﯾن استاد دانشگاه نه تنھا ضمن دلبری از کارگران ،با
»فراطبقاتی« ناميدن جنبش سبز روی مطالبات طبقاتی آنھا خط میکشد ،بلکه حتی بهآموختهھای
آکادميک خود نيز خيانت میکند .اما بهراستی چرا؟
آقای محمدی بدﯾن باور استکه جنبش سبز »جنبشی مذھبی ،متعلق بهبرخورداران ،قشر
متوسط شھری ،نسل جوان ،ﯾا گروهھای سياسی و مذھبی خاص« نيست؛ و در واقع اﯾن جنبش
»جنبش ]ھمهی[ جنبشھا«ست .اﯾن استعاره در مورد جامعهی اﯾران که تحت اشغال ﯾک نيروی
خارجی قرار ندارد ،عالیاالصول نمیتواند صادق باشد .زﯾرا تنھا در ﯾک صورت مفروض میتوان از
استعارهی »جنبش جنبشھا« استفاده کرد؛ و آن ھنگامی استکه ھمهی اقشار ،طبقات و
گروهبندیھای ﯾک جامعهی معين برعليه ﯾک ﯾا چند نيروﯾی اشغالگر و خارجی متحد شده باشند تا در
مقابل فشار تخرﯾبکنندهی آن نيروی بيرونی مقاومت کرده و از ھستی درونی جامعه دفاع کنند .در
چنين حالتی اﯾن احتمال وجود دارد که براثر فشار و تضييقات نيروی اشغالگر ،تضادھا و تنافرات گوناگون
درونی ﯾک جامعه بهآن حد و اندازهای کاھش ﯾابد که مبارزهی متحد برعليه اشغالگر قابل تعبير
بهاستعارهی »جنبش جنبشھا« باشد؛ )البته اﯾن بهشروطی است که اشغال حالت دائمی بهخود
نگيرد و ﯾک دولت دستساز در خدمت اشغالگران نباشد( .اما دارودستهی خامنهایـاحمدینژاد ھرقدر
ھم که جامعهی اﯾران را چاپيده و بهتخرﯾب کشانده و نفسھا را در سينهھا حبس کرده باشند و
»آزادی« را بهواسطهی زندان و اعدام بهعقب رانده و کشته باشند ،بازھم ﯾک نيروی اشغالگر خارجی
نيستند و کسی در اﯾران بهصرف ھوﯾت و شناسنامهی اﯾرانیاش مورد آزار و اذﯾت قرار نمیگيرد و
بهچوبهی دار آوﯾخته نمیشود .بنابراﯾن ،اطالق استعارهی »جنبش جنبشھا« در مورد جنبش سبز
مصداق واقعی ،مادی و قابل قبولی ندارد.
حقيقت اﯾن استکه آقای مجيد محمدی استعارهی »جنبش جنبشھا« را تنھا بهاﯾن دليل بهکار
میبرد که روی تضادھا و تنافراتی که ھرروز در ھمهی عرصهھای زندگی فعليت دارند و عينيت خودرا
نشان میدھند ،ماله بکشد و حضور بخشی از »برخورداران« در اﯾن جنبش را از منظر دﯾد کارگران
بپوشاند .بهھمين دليل ھم عبارت »برخورداران« را از نوشتهھای  ١٥٠سال پيش بيرون میکشد تا
بهجای »کارآفرﯾنان« که خود عبارت مجعولی برای کارفرماﯾان و صاحبان سرماﯾه است ،استفاده کند.
اما بهغير از مشاھدهی واقعيتھای جاری در جنبش سبز ،ھمين تردستی آقای محمدی با کلمات
نشان از اﯾن دارد که کاسهای زﯾر نيمکاسه پنھان است و ـدر واقعـ بخشی از صاحبان سرماﯾه بهھمراه
تودهی وسيعی از گروهبندیھای موسوم به»متوسط« در اﯾن جنبش )ﯾعنی :حنبش سبز( دست باال
را دارند؛ و آقای محمدی ھم که مقالهاش را بهمنظور اغوای کارگران نوشته و نام آن را »جنبش کارگری
در سپھر جنبش سبز« گذاشته ،از اﯾن نگران استکه عبارت کارفرماﯾان و صاحبان سرماﯾه برانگيختگی
طبقاتی کارگران را موجب گردد و رشتهھا و بافتهھاﯾش بهپنبه تبدﯾل شوند .پس او چاره کار را در اﯾن
میبيند که اوال ًـ جنبش سبز را »جنبش جنبشھا« بنامد؛ و دوماًـ کارفرماﯾان و صاحبان سرماﯾه را زﯾر
اسم رمز »برخورداران« پنھان کند.
اگر از فضای کلهپا ،جادوآسا و استعارهای »جنبش جنبشھا« ،اﯾماژ »برخورداران« که صاحبان
سرماﯾه را از انظار پنھان میکند و تمثيل رﯾاضیگونهی »برآﯾند جنبشھای دانشجوﯾی ،زنان ،کارگران،
معلمان و دﯾگر جنبشھای قومی و مذھبی« گامی فراتر بگذارﯾم و در زمين واقعيت ،روی پای مناسبات
اجتماعی و روابط توليدی )ﯾعنی :ھمان جوھرهای که بهانسان موجودﯾت و وﯾژگی میبخشد( قرار
بگيرﯾم؛ آنگاه در مقابل اﯾن سؤال قرار میگيرﯾم که آﯾا اﯾن امکان وجود دارد که تودهھای فقير و
پراکندهی کارگر ـدر درون »جنبش جنبشھا« ﯾا »برآﯾند جنبشھا«ـ در کنار »برخورداران« ثروتمند و
متشکل قرار بگيرند و بهنوعی زﯾر سلطهی آنھا نروند ،بهتابعيت آنھا درنياﯾند و بهبازوی اجراﯾی
مطالبات سياسی آنھا تبدﯾل نشوند؟
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با توجه بهاﯾنکه کف مطالبات کارگران ھيچگونه ھمسوﯾی ﯾا قرابتی با کف مطالبات »برخورداران«
ندارد ،با توجه بهاﯾنکه کف مطالبات کارگران )مثل افزاﯾش دستمزد ﯾا حق تشکل بهمنظور مبارزه برای
افزاﯾش دستمزد( اساساً در تناقض با کف مطالبات »برخورداران« )مثل سھمبری بيشتر از قدرت
سياسی بهمنظور افزاﯾش سود( قرار دارد ،باتوجه بهاﯾنکه »برخورداران« خرﯾدار نيرویکار و کارگران
فروشندهی آن ھستند ،با توجه بهاﯾنکه سود حاصل از سرماﯾه »برخورداران« و اساساً
خود سرماﯾه
ِ
ھمان ارزش اضافهای استکه از نيرویکار کارگران ستانده میشود ،با توجه بهاﯾنکه نھاﯾت »آزادی«
برای کارگران رھاﯾی نيرویکار از ھرگونه قيد و بندی برای فروش آن و اصوال ً الغای نظام دستمزدی
خرﯾد بیقيد و شرط و ارزان نيرویکار ،و سرانجام با توجه
است و نھاﯾت »آزادی« برای »برخورداران«
ِ
بهاﯾنکه کارگران برخالف »برخورداران« روزنامهنگار و نوﯾسنده و مدﯾا و رئيس دادگاه و پولھای ھنگفت
در اختيار ندارند تا مطالبات خودرا بهﯾک گفتمان راﯾج اجتماعی تبدﯾل کنند و اقشار متوسط را با خود
ھمراه نماﯾند؛ در پاسخ بهسؤال فوق میباﯾست مؤکداً گفتکه ھمانطور که در عرصهی توليد کارگر
نامتشکل در برابر »برخوردار« ذاتاً متشکل ھمانند بردهی اقتصادی در مقابل بردهدار اقتصادی است ،در
عرصه جنبشھای ھمهباھم اجتماعی نيز )مثال ً ھمين جنبش سبز( کارگران بدون اتحادﯾه منطقهای و
کنفدراسيون سراسری در کنار ﯾا در برابر »برخورداران« کمابيش متشکل در دستگاهھای دولتی،
ھمانند بردهی سياسی در مقابل بردهدار سياسی خواھند بود .بنابراﯾن ،عاجلترﯾن مفھوم »آزادی«
برای کارگران و زحمتکشان ،رھاﯾی از اسارتِ پراکندگی و اﯾجاد تشکلھای مستقل از دولتھا،
»برخورداران« ،نھادھای مذھبی و سيستمھای صرفاً اﯾدئولوژﯾک است که تنھا در پروسهی مبارزه برای
درﯾافت دستمزد واقعی و ﯾک زندگی برازندهی انسان قابل دستﯾابی است.
اﯾنھا حقاﯾق مسلمی است که بخش قابل توجھی از کارگران و زحمتکشان در اﯾران کمابيش
بهآن واقفاند و بهھمين دليل ھم بهجای دنبالهروی از جنبش سبز ﯾا تمکين بهوعدهھای رﯾاکارانهی
دارودستهی خامنهایـاحمدینژاد و علیرغم ھزﯾنهھا و تاوانھای بسيار سنگين ـھمچنانـ میکوشند
تا تشکلھای مستقل خودرا سازمان داده و گسترش بدھند .اﯾن بخش از کارگران حداقل بهواسطهی
تجربهی دو دورهی  ٨سالهی »سازندگی« و »اصالحات« میدانند که بدون تشکل طبقاتی و بدون
مبارزه در چنين راستاﯾی الزاماً بهمرغ عزا و عروسی »برخورداران« رﯾز و درشت تبدﯾل میشوند و بيش
از اﯾن بهخاک سياه نيز میافتند .اما نوشتهی اغواگرانهی آقای مجيد محمدی تحت عنوان »جنبش
کارگری در سپھر جنبش سبز«]!!؟[ بهواسطهی تبختر ،نخبهگراﯾی و نگاه از باالﯾی که خاص سبزھا
بهکارگران و کليه داغ لعنتخوردگان است ،بهاﯾن واقعيت توجه نمیکند و بهاﯾن اميد بسته استکه با
وعدهھای سرخرمن و ارائهی تصوﯾرھای سوپر پستمدرنيستی کارگران را بهگوشت َدم توپ جناج
مقابل تبدﯾل کند .زھی خيال باطل!
اﯾن نگاه تبخترآميز ،نخبهگرا و برخاسته از شکم سير و سرماﯾهھای انباشته شده از خرده
رانتخواری و اِعمال شراﯾط قرن نوزدھمی بهکارگران ،تا آنجا از زندگی واقعی و زمينی دورافتاده که
حتی مطالبات اقتصادی کارگران را بهتقابل با »آزادی« جادوﯾی خوﯾش میکشاند و بهتحقير آن
میپردارد .آقای محمدی در ھمين رابطه مینوﯾسد» :سخن گفتن از مطالبات طبقهی کارگر اﯾران
بهعنوان مطالباتی متوجه بهنان و متماﯾز از آزادی و دمکراسی ،نيروھای چپ را در ھمان رھيافت عام
گراﯾانهای درگير میکند که نيروھای تماميتطلب و نظاميگرای مذھبی با تکيه بر آن بخشی از رای
طبقات فقير را بهخود اختصاص دادهاند« .در مقابل اﯾن عبارتپردازی جادومآبانه ،عھدعتيقی و
درعينحال تبخترآميز و برخاسته از شکمھای سيری که در ازای گرسنگی کارگران سير میشوند ،باﯾد
گفت که مبارزهی کارگران برای دستمزد واقعی و باالبردن استاندارھای زندگی ]ﯾعنی» :مطالبات
طبقهی کارگر ...بهعنوان مطالباتی متوجه بهنان«[ پاﯾهایترﯾن روندی استکه ھرگونهی متصوری از
آزادی و ترقی اجتماعی را زمينه میسازد و بستر گسترش آن را فراھم میکند .نادﯾده گرفتن ﯾا ـدر
واقعـ انکار جنبهی الﯾنفک اﯾن دو )ﯾعنی» :آزادی« و »نان«( وجه مشترک ھمهی کارگزاران رﯾز و درشت
ھمهی جناحبندیھای شاکلهی جمھوری اسالمی طی  ٣٠سال گذشته بوده است .تارﯾخ بسياری از
مبارزات ضداستبدادی و نيز انقالبات بورژواـدمکراتيک نشان از اﯾن دارد که سنگرھای کارگری اولين
سنگرھاﯾی بودند که قبل از ھمهی دﯾگر سنگرھا برپا گردﯾدند و ھمين سنگرھا ھم بودند که بعد از
ھمهی سنگرھا ـبهتسليم ﯾا بهپيروزیـ برچيده شدند.
کارگرانیکه برای دستمزد واقعی خود ناگزﯾر در برابر صاحبان سرماﯾه بهمبارزه برمیخيزند ،حتی
اگر بهتبعات مبارزه خود آگاه ھم نباشند و علیرغم اﯾنکه اغلب سرکوب ھم میشوند ،بازھم بهطور
خودبهخود زمينهی رشد ابزارآالت توليدی ،تحول در سازمان و مدﯾرﯾت کار ،نوآوری علمیـتکنولوژﯾک،
تسرﯾع گردش دادهھای علمی ،پيداﯾش مناسبات توليدی جدﯾد و نھاﯾتاً دگرگونی در ھمهی عرصهھای
فرھنگی و اجتماعی را فراھم میآورند؛ و ھمهی اﯾنھا عالوه برمحصوالت و نعماتی استکه ھمين
کارگران در عرصهی مستقيم کار و توليد اﯾحاد کردهاند .از ھمينروست که مبارزهی کارگری برای
دستمزد واقعی که اصطالحاً و بهغلط »مبارزه اقتصادی« نام گرفته است ،در تداوم خوﯾش که ترکيبی از
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تجربه و آگاھی و تشکل است ،کنشھا و رویکردهھای سياسیـاجتماعی آشکارتری را در دستور و
برنامهی کار خود قرار میدھد» .منشور مطالبات حداقلی کارگران اﯾران« بهمناسبت سیوﯾکمين
سالروز انقالب  ٥٧نمونهی بارزی از پرچم اﯾن مبارزهی آزادیبخش در راستای تحقق دستمزد واقعی
استکه از حقوق برابر زن و مرد ،حق برخورداری کودکان از زندگی مناسب و آموزش استاندارد ،آزادی
بيان و اندﯾشه و تشکل ،و ھمچنين از لغو حکم اعدام نيز دفاع میکند .ھمهی اﯾن پروسهی چند
جانبه ،پيچيده و متأثر از تارﯾخ  ٢٠٠سالهی مبارزهی جھانی کارگران را از سر شکمسيری و تبختر
به»مطالباتی متوجه بهنان و متماﯾز از آزادی« تقليل دادن برگردان ھمان عبارت معروفی استکه
خمينی در مقابل کارگران و زحمتکشان بهزبان آورد» :اقتصاد مال خر است«!
چپ« مدافع مطالبات کارگری را تحت عنوان مدافعين »مطالباتی
آقای مجيد محمدی »نيروھای
ِ
متوجه بهنان« در »ھمان رھيافت عام گراﯾانهای« قرار میدھد که »نيروھای تماميتطلب و نظاميگرای
مذھبی با تکيه برآن ]ﯾعنی :عامگراﯾی[ بخشی از رای طبقات فقير را بهخود اختصاص دادهاند« .از آنجا
که عامگراﯾی )در مقابل خاصگراﯾی( در جملهبندی فوق فاقد معنی روشنی است؛ و ھمچنين از آنجا
که بحث »رأی طبقات فقير« در ميان است ،میتوان چنين نتيجه گرفت که عبارت »عامگراﯾانه« بهجای
ترکيب عاميانهگراﯾانه مورد استفاده قرار گرفته است .بدﯾنترتيب ،در جامعهی اﯾران دو دستهبندی
ِ
انسانی وجود دارد :ﯾکی دستهی خواص ﯾا اليت جامعه که در جستجوی »آزادی« است؛ و دﯾگری
دستهی عوام و »طبقات فقير« که آنچنان در جستجوی »مطالباتی متوجه بهنان« ھستند که نه تنھا
»آزادی« را فراموش کردهاند ،بلکه در ازای وعدهی »نان« از سوی دارودستهی خامنهایـاحمدینژاد
حتی رأی خودرا ھم بهزﯾان »آزادی« و بهنفع دارودستهی اخير بهصندوق رﯾختهاند.
دراﯾنجا آقای محمدی ضمن اﯾنکه اعتراف میکند »بخشی از طبقات فقير« بهاحمدینژاد رأی
دادند و از مقولهی کودتای انتخاباتی نيز تااندازهای عقبنشينی میکند؛ اما او پاسخ بهاﯾن سؤال را
مسکوت میگذارد که واقعاً مسبب اﯾن عسرت و فقری که ـحتیـ بهدنبال وعدهی »نان« ھم میدود،
چه کسانی بودهاند؟ احمدینژاد با ھمهی رذالتھا و عوامفرﯾبیھا و نظامیگریھاﯾش فقط  ٤سال در
رأس قدرت اجراﯾی بود؛ درصورتیکه موسوی و رفسنجانی و خاتمی صرفنظر از در دست داشتن دﯾگر
اھرمھای قدرت ـجمعاًـ بهمدت  ٢٤سال ـفقطـ سکان اجراﯾی مملکت را دراختيار داشتند .اگر ضرﯾب
تخرﯾبگری زندگی »طبقات فقير« را از طرف احمدینژاد دو برابر اسالف او در نظر بگيرﯾم ،دارودستهی
طرفدار و حامی موسوی )ﯾعنی :رفسنجانی و خاتمی و دﯾگران(  ٣برابر بيشتر از احمدینژاد در تخرﯾب
زندگی »طبقات فقير« نقش داشتهاند .بنابراﯾن ،چرا »طبقات فقير« نباﯾد وعدهی ملموس »نان« را با
تصوﯾر جادوﯾی »آزادی« عوض کنند؟ گذشته از اﯾن ،اگر فقط مسئلهی وعدهی »نان« در ميان بود،
موسوی ھم میتوانست از اﯾنگونه وعدهھا بهفراوانی استفاده ببرد؛ چرا چنين نکرد و در اﯾن مورد
سکوت نمود و اﯾنک که خيابان را از دست داده است ،در آستانهی روز کارگر ادای طرفداری از کارگر
درمیآورد؟
بيان بهاصطالح آکادميک
اما مسئله کمی از اﯾن بغرنجتر است .بدﯾنمعنیکه عوامگراﯾی احمدینژاد
ِ
و دانشگاھی ھمان »دولت سيبزمينی« است که در خيابانھا برعليه احمدینژاد و بهنفع موسوی
بهﯾک شعار سياسی تبدﯾل شده بود .در دستگاه فکری و مناسبات اقتصادیـاجتماعی کسانی که
امروز میتوانند »در مھمانیھای شبانه حضور پيدا کنند و روز بعد آچار برداشته و چرخ خودروی خود را
باز کرده و عوض کنند« و فردا »در تظاھرات اعتراضی شرکت« کرده و »"ﯾا حسين"« ھم بگوﯾند ،بيش
از اﯾنکه دولت سيبزمينی دھنده قابل تحقير باشد ،آنھا که سيبزمينی را میخورند ،موضوع تحقير
ھستند .از ھمينرو بود که بخشی از »طبقات فقير« عطای اﯾنگونه »آزادی« و »خودآگاھی از حقوق
خود« را بهلقای وعدهی »نان«ی که احمدینژاد ـفرﯾبکارانهـ پيش کشيده بود ،بخشيدند؛ و بخشی
ھم کنار اﯾستادند و از دخالت امتناع کردند تا شاھد نتيجهی جنگ کرکسھا و ناکسھا باشند .اما
»طبقات فقير« فقط بهاﯾن دو بخش تقسيم نشده بودند .بخش دﯾگری ھم بود که ضمن تظاھر
بهبیاعتناﯾی بهاﯾن جنگ قدرت ،بهدنبال منشور مطالباتیای بود که میباﯾست از حلقوم کرکسھا و
ناکسھا ـھردوـ بيرون کشيده شود .نقطهی مرکزی نظرﯾهپردازی آقای محمدی در مورد »مطالبات
طبقهی کارگر اﯾران بهعنوان مطالباتی متوجه بهنان و متماﯾز از آزادی« متوجهی بیاعتبار کردن ھمين
بخش سوم است.
نظامجمھوریاسالمی ـدرکليت وجودی ،ﯾعنی باھمهی افراد ،ارگانھا ،جناحھا و دستهبندیھاﯾشـ
از ھمان نخستين روز  ٢٢بھمن  ٥٧ھمانند صاعقهی ﯾک سرماﯾهداری عقبافتاده و حرﯾص در انباشت
روزافزون سرماﯾه ،با چتر مذھب و خرافه و اعدام بهجان جامعهی اﯾران و بهوﯾژه بهجان کارگران و
زحمتکشان افتاد .اﯾن نظام با ھمهی فراز و نشيبھا و مدلھای سياسیـاقتصادیاش که کميت
نسبتاً وسيعی از خدمهی سابق و امروزش را نيز بهنان و نواﯾی رسانده و حتی موجبات پيداﯾش اقشار
و گروهبندیھای جدﯾدی را فراھم آورده است؛ تنھا ارمغانی که برای کارگران و زحمتکشان داشته
است ،کاھش مداوم دستمزد و سرکوب کنشھای اقتصادی و سياسی اﯾن تودهی داغ لعنتخورده
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انباشت
بوده است .اگر جمھوری اسالمی توانست  ٣١سال دوام بياورد و در ميدانھای جنگ با عراق،
ِ
چپاول ظاھراً متمدنانهی دورهی »اصالحات« و سرانجام در
وحشيانهی سرماﯾه در دوران »سازندگی«،
ِ
عرصهی جھانی و خصوصاً در محدودهی خاورميانه سرماﯾه صادر کند و دست بهماجراجوﯾی بزند و در
ھيبت ﯾک مدعی قدرت ظاھر شود و ھزﯾنهھای اﯾن ماجراجوﯾیھا را نيز بپردازد ،اگر دهھزار سرماﯾهدار
اﯾرانی ارزشھای بيرون کشيده از جان و ھستی کارگران در اﯾران را در کشورھای خليج و آمرﯾکا
سرماﯾهگذاری کردند و در دوبی و کانادا وﯾال خرﯾدند؛ اﯾن ھزﯾنهپردازیھا و غارتھا ـاساساًـ بهقيمت فقر
روزافزون کارگران و سيهروزی زحمتکشان ممکن شده است .در ﯾک کالم ،جمھوری اسالمی
)بهمثابهی ﯾک نظام و بسيار فراتر از بلوکبندیھای دﯾروز و امروزش( تنھا در ازای حراج خون و شرف
گ
تودهھای کارگر و زحمتکش استکه برپا اﯾستاده و اﯾنک در بلوکبندیھای تازهاش دور تازهای از جن ِ
بقا را بازھم در حراج خون و شرف کارگران آغاز کرده است .پس ،اساساً اﯾن تودهی داغ لعنتخوردهی
کار و زحمت استکه میباﯾست و اصوال ً میتواند اﯾن جانيان مست از شرف و خون و کار ارزان را با
شيوهھاﯾی که براﯾش ممکن است ،بهزبالهدانی تارﯾخ برﯾزد و بساط استثمار انسان از انسان را جارو
کند و اوج متصور آزادی فردی و شخصی را بهﯾک نرم عادی زندگی تبدﯾل کند .تضعيف و اﯾجاد شکاف در
دست آزمون و انقالب و آزادی ـبا ھرعنوان و مضمون و بھانهایـ توسط ھرفرد
ﯾکپارچگی اﯾن الھهی ھزار
ِ
و گروه و جنبشی ـمستقيماًـ تقوﯾت نظام جمھوری اسالمی است.
و مقالهی »جنبش کارگری در سپھر جنبش سبز« که توسط آقای مجيد محمدی بهرشتهی تحرﯾر
درآمده است ،قصدی جز اﯾجاد شکاف در صفوف دوباره در حال شکلگيری جنبش کارگری و تحقير
پيشگامان اﯾن جنبش ندارد .اﯾن حزب ِ
ﷲ سرماﯾه ناب استکه با پيراﯾهای آراستهتر ظاھر شده است.
قبل فروش
گرچه ھيچکس نمیتواند بگوﯾد که حتی تعداد معدودی از آحادی که زﯾستشان را از ِ َ
نيرویکارشان میگذرانند ﯾا فقير و تھیدستاند ،تماﯾلی بهجنبش سبز نداشتهاند؛ و چهبسا بعضاً
افراد کارگر و تھیدست ھم در تظاھراتھای خيابانی شرکت داشتهاند .اما بحث آقای محمدی ھمانند
چپ سبز زده ،رنگينکمانی و کمونيستنما برسر تعداد معدوی از افراد نيست .موضوعی که اﯾنھا
بهمناقشه میکشند ،نه افراد ،که گروهبندیھای طبقاتی ،تودهھای گسترهی کارگری و بهوﯾژه مدعيان
چپ
پيشگامی طبقهکارگر است .متأسفانه اﯾن شبهپارامتر ميکروسکپی در کنار اغواگریھای
ِ
کمونيستنما ـحتیـ میتواند فعالين باھوش و نسبتاً مطلع جنبش کارگری را ھم بهتمکين بکشاند.
برای مثال آقای جعفر عظيمزاده ﯾکی از فعالين کارگری در داخل کشور و از اعضای ُپرکار اتحادﯾه آزاد
کارگران اﯾران در  ٢٣آورﯾل ) ٢٠١٠سوم اردﯾبھشت  (١٣٨٩در مصاحبه با دوﯾچهوله پس از ﯾک سکوت
بسيار طوالنی و معنیدار در ارزﯾابی از جنبش پساانتخاباتی ،درعينحال که »اعتراضاتی که بعد از
انتخابات رخ داد« را »در واقع اعتراضات مردمی« برآورد میکند ،اما میپذﯾرد که »شاھد نقش بارز و
جدی طبقهی کارگر در« اﯾن جنبش نبوده است .منھای تفسيری که ھيئت تحرﯾرﯾه دوﯾچهوله از گفتار
آقای عظيمزاده ارائه میدھد ]ﯾعنی» :اگر اعتراضات مردمی با ھمان شدت اوليه ادامه پيدا میکرد و
کار به مثال اعتصابات سراسری میرسيد ،آن زمان نقش کارگران در اﯾن جنبش بسيار برجسته
میشد«[ ،عين گفتهھای آقای عظيمزاده چنين است» :از آنجا که اﯾن اعتراضات بهاعتصابات سياسی
کشيده نشد و معموال تا آنجاﯾی که بهطبقهی کارگر مربوط میشود ،کارگران آنجاﯾی در اعتراضات مردم
جلوی صحنه میآﯾند و دﯾده میشوند که آن اعتراضات بهﯾک اعتصاب عمومی کشيده شود .ولی از
آنجاﯾی که بهاعتصابات عمومی کشيده نشد ،طبيعتا ما شاھد نقش بارز و جدی طبقهی کارگر در آنجا
نبودﯾم« .اﯾن دوست عزﯾز )احتماال ً بهواسطهی تبليغات گستردهای که فعالين کارگری را در داخل کشور
زﯾر فشار میگذارد( توجه نمیکند که »اعتصاب عمومی« اعم از اﯾنکه عمدتا ٌ سياسی ﯾا عمدتاً
اقتصادی باشد ،بدون حضور نسبتاً گسترده و ھمبستهی کارگران فاقد معنی است .بنابراﯾن ،علت
شکل نگرفتن »اعتصاب عمومی« امتناع تودهھای کارگر از پيوستن بهجنبشی استکه »از طرح
مسألهی انتخابات« شروع شده است!
ﯾکی از شاخصھای مصاحبهی آقای عظيمزاده با دوﯾچهوله ـبرخالف مصاحبهھای قبلی اوـ عدم
صراحت در اعالم مواضع و مبھمگوﯾی در مورد جنبش پساانتخاباتی است .او در نقل قول باال از عبارت
»اعتصابات سياسی« شروع میکند تا به»اعتصاب عمومی« برسد .بهعبارت دﯾگر ،عظيمزاده
»اعتصابات سياسی« را ـکمابيشـ معادل »اعتصاب عمومی« بهکار میبرد و ﯾکی را بهدﯾگری مشروط
میکند .گرچه »اعتصاب عمومی« ـمعموال ًـ با انگيزهھا و مطالبات سياسی شکل میگيرد؛ اما اعتصاب
میتواند در عينحال که »سياسی« است» ،عمومی« نباشد .بدﯾنترتيب ،میباﯾست ﯾک بار دﯾگر
تأکيد کرد که علیرغم جنبهی مطلقاً سياسی جنبش پساانتخاباتی ،علت شکل نگرفتن »اعتصاب
عمومی« امتناع تودهھای کارگر از حضور در اﯾن جنبش بوده است.
عظيمزاده از ﯾکطرف میگوﯾد ازآنجا که جنبش جاری به»رقابت دو جناحی که در حکومت بودند«
برمیگردد و ازآنجا که رھبران اﯾن جنبش »آقای خاتمی و موسوی بودند«» ،اﯾن است که کارگر تا
جاﯾی که اﯾن اعتراضات به جنگ قدرت ميان اﯾن دو جناح مربوط میشده ،خب نمیخواست آن طور که

١٠

باﯾد و شاﯾد بياﯾد و اﯾن وسط طرف ﯾکی از اﯾن جناحھا را بگيرد« .عظيمزاده از طرف دﯾگر میگوﯾد »من
فکر میکنم اعتراضاتی که بعد از انتخابات رخ داد ،در واقع اعتراضات مردمی بود .اعتراضات متعلق به
ﯾک قشر ﯾا ﯾک طبقه و ﯾا ﯾک الﯾه مثل معلمان و پرستاران نبود و ھمين امر باعث شد که اﯾن جنبشھا
ﯾک نمود مشخص و بارزی از خودشان نشان ندھند .ھمان طور که خودتان در جرﯾان ھستيد و ھمگان
نيز در جرﯾان ھستند ،اﯾن مسأله سر مسألهی انتخابات شروع شد و مطالبات عمومیتری مطرح
شد« .بدﯾنترتيب ،آقای عظيمزاده در جملهبندیھای فوق بهطور ضمنی چنين میگوﯾد :اوال ًـ کارگران
ً
دوماـ از آن مقطعی که »مطالبات
بهطور منفرد و فيزﯾکی در جنبش پساانتخاباتی شرکت داشتهاند؛ و
عمومیتری مطرح شد« کارگران میباﯾست دست از امتناع خود برمیداشتند و در اﯾن جنبش شرکت
میکردند .حال سؤال اﯾن استکه چرا کارگران در جنبش پساانتخاباتی حضور عمومی و موثر پيدا
نکردند و او »شاھد نقش بارز و جدی طبقهی کارگر در« اﯾن جنبش نبوده است؟ جواب آقای عظيمزاده
اﯾن استکه چون »آن اعتراضات بهﯾک اعتصاب عمومی کشيده« نشد! تبعاً سؤال بعدی اﯾن استکه
بدون حضور »بارز و جدی طبقهی کارگر در« ﯾک جنبش آﯾا امکان شکلگيری اعتصاب عمومی وجود
دارد؟ اﯾنجاستکه آقای عظيمزاده برای توجيه تناقض بين مشاھدات و اﯾدهھاﯾاﯾش بهابھامگوﯾی روی
میآورد» ،اعتصابات سياسی« را معادل »اعتصاب عمومی« بهکار میبرد و سرانجام عباراتی تحوﯾل
میدھد که نه سيخ را بسوزاند و نه کباب را! بهراستی راز اﯾن سلطهی مقولهی ذھنی و پيشينی
برواقعيت مشھود و معقول را در کجا باﯾد جستحو کرد؟
حقيقت اﯾن استکه امتناع طبقهکارگر از شرکت در جنبش پساانتخاباتی را نباﯾد بهانفعال ﯾا
پاسيفيسم تعبير کرد؛ چراکه انفعال و پاسيفيسم در رابطهی طبقات و از سوی تودهھای ميليونی کارگر
بهمعنی تعطيل مبارزه و کنشگری با انگيزهھای طبقاتی است .اﯾن مطلقاً غيرممکن است .اﯾن امتناع
از ﯾکسو حاصل ھمهی کنشھا و برھمکنشھاﯾی استکه اﯾن طبقه طی  ٣٠سال گذشته تاوان آن را
پرداخته و علیرغم ناتوانیاش در سازمانﯾابی گستره ،براساس شم طبقاتی بدان دست ﯾافته است؛
موجود سياسی را برپيشانی دارد که بهزﯾان تودهھای پراکندهی کارگر
و از دﯾگرسوُ ،مھر توازن قوای
ِ
است .اما اﯾن امتناع طبقاتی در عينحال حاوی تالش بسيار گسترده و پيچيدهای استکه میخواھد
دم توپ جناجبندیھای متنازع تبدﯾل شود ،مسير مستقل خودرا نيز سازمان
بدون اﯾنکه بهگوشت َ ِ
بدھد و بهﯾک ھژمونی طبقاتیـانقالبی فرابروﯾد .فعال جنبشکارگری و گروهھاﯾیکه ادعای جانبداری
از طبقهکارگر را بهدوش گرفتهاند ،چارهای جز اﯾن ندارند که در ھمين مسير حرکت کنند؛ وگرنه فاجعه
درو خواھند کرد.
رﯾشهی تارﯾخی جنبش سبز]!؟[
آقای محمدی در توجيه و القای مقولهی »جنبش جنبشھا« ھمانند ھمهی دﯾگر دستهبندیھای
حزبالھی چارهای جز مصادره ندارد .او در اﯾن مرحله ـھمـ از اسالف حزبالھیاش پيشی میگيرد و
ـھمـ از چپ رنگينکمانی و »کمونيست«ھای خردهبورژواـسبززده گامی گستاخانهتر برمیدارد .اسالف
چپ دوران انقالب  ٥٧را از دور تبادل
حزبالھی آقای محمدی مفاھيم را مصادره میکردند تا ترمينولوژی
ِ
خارج کنند و با گسترش ھژمونی خوﯾش ،سرکوب آن را زمينهسازی کنند؛ اما »کمونيست«ھای
خردهبورژوا با ارائهی تصوﯾر دروغين از پيوستار تارﯾخ و اغوای طبقهکارگر ،بهقماری دست میزنند که ُبرد
نھاﯾی )و اصوال ً غيرممکناش( پس زدن موسوی و امثالھم از رھبری جنبش سبز در ابقای خاصهی
دست راستی و ضدکارگری آن ،و باختاش تداوم جمھوری اسالمی برای  ٣٠سال دﯾگر است .آقای
ِ
دست خردهبورژواھای »کمونيست« بلند میشود و دست روی ھمهی
روی
قمار
دراﯾن
محمدی
ِ
موجودی »بانک« میگذارد .او در مقابل اﯾن چپ که ميکروسکوپ برداشته و بهدنبال کارگران در جنبش
انباشت انفجارآسای  ٣٠سال سرکوب را پيش کشيده و با اﯾنکار
سبز میگرد و در بيان حقانيت آن
ِ
طبقهکارگر و زحمتکشان را سرزنش میکند که چرا از حضور در اﯾن جنبش امتناع کردهاند ،مینوﯾسد:
»جنبش سبز ﯾک باره پس از انتخابات رﯾاست جمھوری دھم متولد نشده است تا نتوان شناسنامهی
آن را پی گرفت .اﯾن جنبش ادامهی جنبشھای ملی ضد دﯾکتاتوری اﯾران در صد سال اخير و بوﯾژه
جنبش اصالحات در دھهی ھفتاد شمسی است که مطالبات ھمهی اقشار اﯾرانی از جمله
دانشجوﯾان ،زنان ،کارگران ،معلمان و جوانان را منعکس میکرد .رفع تبعيض ،حاکميت مردم و قانون،
آزادی رسانهھا و تشکلھا ،شاﯾسته ساالری و رعاﯾت آﯾين دادرسی که در دوران اصالحات مطرح
شدند خواستهھاﯾی صنفی و طبقاتی و قشری نبودند که بهگروھی معدود از جامعه محدود شوند .اﯾن
مطالبات برھم انباشته شده در دورهی جنبش سبز نيز عرضه شدهاند«!
گرچه آقای محمدی با اﯾن حکم که جنبش سبز »ادامهی جنبشھای ملی ضد دﯾکتاتوری اﯾران در
صد سال اخير« است ،گستاخانه ھمهی پيشينهی تارﯾخی چپ و کمونيستی صد سال گذشتهی
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اﯾران را در وجه ضدکمونيستی جنبش سبز بهقمار میگذارد تا بهکارگران بگوﯾد اگر نيائيد سرتان کاله
رفته است؛ اما از سوی دﯾگر او بهدرستی میگوﯾد که اﯾن جنبش ادامهی »جنبش اصالحات در دھهی
ھفتاد شمسی است« .تفاوت اساسی کمونيستنماھای خردهبورژوا با آقای محمدی واقعاً
بورژواـاصالحطلب در اﯾن استکه او جنبش سبز را ادامهی انفجارآسای »جنبش اصالحات در دھهی
ھفتاد شمسی« میداند؛ درصورتیکه »کمونيست«ھای خردهبورژوا جنبش جاری را »مردمی«
مینامند و
تراکم مطالبات فراطبقاتی  ٣٠سال سرکوب و جناﯾت جمھوری اسالمی جا میزنند .بيانھا
ِ
و استداللھا اندکی متفاوت است ،اما نتيجه )خصوصاً از جنبهی عملی و برای طبقهکارگر( فرق
چندانی ندارد.
»رفع تبعيض ،حاکميت مردم و قانون ،آزادی رسانهھا و تشکلھا ،شاﯾسته ساالری و رعاﯾت آﯾين
دادرسی« مطالباتی دموکراتيک و ھمگانیای بهنظر میرسند که بسياری از »کمونيست«ھای
خردهبورژوا ھم بحثی در تعلق آن به»دانشجوﯾان ،زنان ،کارگران ،معلمان و جوانان« ندارند .گوﯾا که
عنوان دانشجو ،زن و معلم بدون مناسبات معين توليدی و اجتماعی ـفینفسه و بهطورکلیـ
دموکراتيک ﯾا انقالبیاند!؟ پاﯾه استداللھای جنبش رنگينکمانی که بهمثابهی برادری ناتنی در کنار
»کمونيست«ھای خردهبورژوا قرار میگيرد ،ھمين مزخرفات است .غافل از اﯾنکه سبزھا برفرض
سھمبری بيشتر از قدرت سياسی با ھمين مقولهی »شاﯾسته ساالری« چنين نتيجه میگيرند که
حتی رأی کارگران ھم بهدليل کيفيت پاﯾين با رأی شاﯾستگان قابل مقاﯾسه نيست .اﯾن را ﯾکبار دﯾگر از
آقای عباس عبدی بشنوﯾم» :کيفيت رأی کسی که انتخاب شده ،ھم بهلحاظ افراد رأیدھنده که
کيفيت اجتماعیـاقتصادیشان پاﯾينتر است و ھم بهلحاظ انگيزهھا و دفاع از آن رأی که غالب آنان
کمانگيزه و منفعل ھستند ،با رأی طرف مقابل متفاوت است .رأیدھندگان بهطرف مقابل و ﯾا ١٣
ميليونی که آنان میگوﯾند ،ھم انگيزهی خيلی بيشتری دارند و ھم بهلحاظ کيفيت و سطح اجتماعی
باالتر ھستند«!
*****
در قسمت بعدی نظرات آقای محمد برقعی را بررسی میکنم تا ضمن دفاع از مارکسيسم و
جنبش مستقل و طبقاتی کارگران و زحمتکشان ـدر ھمهی ابعاد الزم ،ممکن و ضروریـ جوھرهی
تحقيرآميز ،ضدکارگری ،ضدکمونيستی و نئوليبراليستی کارگزاران ھژمونيک جنبش سبز در طغيان
آشکار برعليه ھژمونی نسبی چپ و مارکسيسم در صد سال گذشته را ـنيزـ مورد بررسی قرار دھيم.

پانوشتھا:
] [١خوانندهی کنجکاو و عالقمند میتواند اﯾن دو نوشته و ﯾک مصاحبه را بهترتيب در لينکھای زﯾر
مالحظه کند:
http://www.gozaar.org/template١.php?id=١٤١٨&language=persian
http://news.gooya.com/politics/archives/١٠١٦٨٩/٠٣/٢٠١٠.php
http://www.dw-world.de/dw/article/٠,,٥٤٤١٩١٧,٠٠.html
] [٢اﯾن مقاله را در ساﯾت رادﯾو فرانسه دﯾدم .در مراجعه بهاﯾن لينک احتماال ً قابل دستﯾابی است:
http://www.rfi.fr/actufa/articles/١١٨/article_٨٩١٢.asp
] [٣در اﯾن مورد که کارگران بهطور پراکنده و بدون ھوﯾت طبقاتی در جنبش سبز شرکت داشتهاند،
افراد و گروهھای چپ و بهاصطالح کمونيست )ھم در داخل و ھم در خارج از کشور( بسيار نوشتهاند.
براساس ھمين بهاصطالح استدالل استکه حزب کمونيست کارگری ،حزب اتحاد کمونيسم کارگری و
بسياری از افراد و گروهھای مختلف در درون جنبش سبز ،جنبشی بهنام »جنبش مردم« کشف کردهاند
و انتظار ﯾک انقالب بدون ھوﯾت طبقاتی و تارﯾخی را ھم از آن دارند .برای مثال ،بهجز احزاب و گروهھا،
میتوان بهسخنان مرتضی افشاری در مصاحبهای که با تلوﯾزﯾون برابری دارد ،مراجعه کرد .مرتضی
افشاری در اﯾن مورد میگوﯾد» :ببينيد جنبشیکه اآلن توی اﯾران در جرﯾانه ،درسته ﯾک جنبش عمومی
است ،ولی طبقهکارگر ھم که جدا از مردم نيست .بهھرصورت توی اﯾن اعتراضات ]کارگران ھم[ سھم
داشته ،شرکت کرده ،حضور داشته]اند[ ...و اﯾن جوونھاﯾی که ما امروز توی تظاھرات میبينم
ھمشون جوونھای وابسته بهاقشار مرفه نيستن .ھمون کارگرھاﯾیکه گاھاً دستگير میشن و
مصاحبه میکنن ،میَگن که ما فرزندھاﯾی دارﯾم که توی دانشگاه ھستن ....بهھرصورت ...از اﯾن حدود
دو ميليون دانشجو ]در واقع ،حدود چھار ميليون[ که تو اﯾرانه ،نمیشه ھمه فرزندان بازاریھا ﯾا اقشار
خود کارگرا وقتی
مرفه باشن .فرزندان کارگرا ھم اﯾن تو ھستن و اﯾنھا ]ھم[ شرکت دارن .غير از اون،
ِ
که اﯾن حرکت انجام شد ،حضور پيدا کردن؛ منتھا چون تشکل ندارن ،امکان اﯾنکه اﯾنرو بيان بکنن
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نيست] .اﯾن[ امر دﯾگری است؛ ولی حضور فيزﯾکی اﯾنھا ﯾا حضور فردی اﯾنھا ،حتماً بوده .ﯾعنی
نمیشه ...سال  ٥٧ھم ...ما میبينيم از آبان ماه تقرﯾباً اعتصابھا شکل میگيره ،جاﯾیکه فاتحه
شاه خونده شده بود .آخرﯾن ضربه ]رو[ بھش میزنه ،ضربه کاری ،ضربه سياسی؛ که خوب کارگرای
شرکت نفت اﯾن کار رو کردن ،آخرﯾن ضربه رو زدن و تار و پود شاه را بهھم رﯾختن] .بنابراﯾن[ ،اﯾن چيز
عجيبی نيست که ما بگيم چرا اآلن نمیَرن .«...لينک اﯾن مصاحبه را من در ساﯾت اتحاد بينالمللی نيز
دﯾدم احتماال ً ھنوز قابل دسترسی است.
] [٤مصاحبهی آقای عظيمزاده در لينک زﯾر قابل دسترسی است:
http://www.dw-world.de/dw/article/٠,,٥٤٩٩٣٢٢,٠٠.html?maca=per-rss-per-all-١٤٩١-rdf
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