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ک وارونه برعليه ھيچبودگان
 (Iدﯾالکتي ِ
روشنفکران خردهبورژوا يا خردهبورژواھای روشنفکرنما بهھنگام گفتگو از »ديالکتيک« و مقوالتی از اين دست،
گردن خودرا عقب می کشند ،چشمھایشان را بهافق میدوزند و سرتکان میدھند تا بهشيوهی بازيگران تئاتر بگويند که
بله :ما ضمن اينکه نخبهايم ،با مسائل فوقالعاده پيچيده و خيلی مھمی نيز درگير ھستيم! اما ھمين »روشنفکران«
شوق برخاسته از ميان »ھيچ بودگان« که بهواسطهی ويژگی طبقاتیشان میخواھند
خردهبورژوا در مواجھه با شور و
ِ
»حرفی برای گفتن« را در پروسهی آزمون و خطا بهگامھای عملی تبديل کنند؛ ابرو درھم میکشند ،روی برمیگردانند
و بازھم بهشيوهی بازيگران تئاتر با حرکات سر و دستشان میگويند که بله :شما در عرصهی انديشه و چارهجويیھای
طبقاتی̊ دست از آزمون )و بالنتيجه :دست از خطا( بکشيد و بهجنبهی اجرايی ھمان مسائلی بپردازيد که قبالً برایتان
ترسيم کردهايم!!
بنابراين ،ديالکتيک̊ نزد روشنفکر خردهبورژوا ]با روشنفکران انقالبی و کمونيست ھمانند مارکس ،لنين و غيره
اشتباه نشود[ تا آنجاکه آسمانی ،وارونه و نخبهپرور است؛ در ھالهای از تقدس و برتری پيچيده میشود و بهجامعه )و
ازجمله بهفعالين کارگری( عرضه میشود تا برتری و فروتری ـبازھمـ استحکام بيشتری پيدا کند .اما ھمين ديالکتيک
در آنجايیکه بهعرصهی آزمون و خطای کارگری وارد میشود تا جھش کند و بين دانش مبارزهی طبقاتی و
طبقهکارگر بهتبادل نظریـعملی گذاشته شود و واقعا ً زندگی را بياغازد؛ کفر روشنفکر خردهبورژوا را درمیآورد،
ت زندگی ،انديشه و مبارزهی طبقاتی را بهجای عرضه بهجامعه
خشمگيناش میکند و او را بهکلمات میآويزاند تا حقيق ِ
ـدر لوای تقديم بهابليسـ بهآن بخشی از بورژوازی اعطا کند که بهاپوزيسيون رانده شده است.
آری ،منھای برخوردھای کمی محترمانهتر يا کمی گستاخانهتر ،جوھرهی ھمهی نقدھايیکه روی مقالهی رضا
رخشان بهنام »يارانهھا ،تالشی برای يک ارزيابی واقعی« نوشته شده است ،اعطای حقيقت زندگی در قالب کلمات
بهشيطان است تا کارگران بياموزند که گام برداشتن در پيچ و خمھای خودسازمانيابی بهغير از تاوانھای دولتی و
خطرات ناشی از القائات ايدئولوژيک بورژوازی ،تاوان غيردولتی را ھم درپیدارد.
 (IIتفاوت در نوع التقاطیگراﯾی است
گرچه مقالهی رضا رخشان ]»يارانهھا ،تالشی برای يک ارزيابی واقعی«[ با نوشتهھای »نقادانه«ی متعدد )و در
واقع با برخوردھای سياسی و گروھی متعددی( مواجه شد که حتی بعضی از آنھا نکات نظری نسبتا ً درستی را ھم بيان
کردهاند؛ اما اساسیترين مسئله )يعنی :ديدگاه التقاطی رضا رخشان بهعنوان موضوع قابل انتقاد و پيشنھادھای او
بهمنزلهی راهگشای عملی جنبش کارگری در اين برھهی معين( مورد بررسی و ارزيابی رفيقانه قرار نگرفت تا شايد در
رھايی او از دايرهی فرساينده و خطرناک التقاطیگرايی )که اساسا ً در مناسبات التقاطی و ناھمساز ريشه دارد( تأثيرات
مثبتی برجای بگذارد و گامھای تازهای را در عرصهی مبارزهی طبقاتی زمينه بسازد.
اگر جنبهھای سياسی اين عدم موضعگيری و برخورد با ديدگاه التقاطیگرايانهی رضا رخشان را کنار بگذاريم )که
ب
برای بسياری اين امکان را فراھم کرد که مستقيم يا غيرمستقيم يکی از رھبران جنبش کارگری ايران را زير ضر ِ
پ خردهبورژوايی برمیگردد
آرزوھا و فانتزیھای خود بگيرند(؛ مھمترين دليل اين امتناع بهويژگی معرفتشناسانهی چ ِ
که طيفی از نگاهھای التقاطیگرايانه ،پُرمدعا و درحال نوسان را بهتبادل میگذارد که دارای جوھرهی مشترکی
میباشند .اگر مقدمهی رفع و نفی التقاطیگرايی کارگری ايجاد و گسترش تشکلھای مستقل کارگری و تسليح
پ خردهبورژوايی̊ انحالل
نظریـعملی تودهھای کارگر بهدانش مبارزهی طبقاتی است؛ مقدمهی نفی التقاطیگرايی چ ِ
قدرت سياسیـاجتماعیـاقتصادی سرمايه در ھمهی اشکال و اقسام آن است .چراکه التقاطیگرايی کارگری درپراکندگی و
خويشتن خويش(
ت انسانی و
ناآگاھی طبقاتی ،سلطهی ايدئولوژيک بورژوازی و خودبيگانگی ـاز توليد ،طبيعت ،نوعي ِ
ِ
پ خردهبورژوايی عالوهبر پراکندگی و ناآگاھی و خودبيگانگی ،در اشکال
ريشه دارد؛ درصورتی که التقاطیگرايی چ ِ
گوناگون جذب ارزش اضافی نيز ريشه دارد .بدينترتيب ،التقاطیگرايی برای طبقهی کارگر يک آلودگی است؛
پ خردهبورژوايی نمايندگیاش میکند ،جز ِء الينفک نگاھش
درصورتیکه ھمين آلودگی برای خردهبورژوازی چپ که چ ِ
ُ
بهھستی و زندگی اجتماعی است .سرانجام اينکه التقاطیگرايی̊ اس و اساس نگاه طبقات حاکم و بهگونهی ويژهای نگاه
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بورژوازی بهھمهی ابعاد زندگی و ھستی است؛ چراکه کتمان يا توجيه ذات طبقاتی دولت و ارائهی تصوير دروغين و
ملی از اين ارگان حاکميت و استثمار و سرکوب ،جوھرهی نظری و ناگزير التقاطیگرايی بورژوايی است .بنابراين،
میتوان چنين نتيجه گرفتکه بورژوازی بهجز نگاه التقاطیگرايانه ،ھيچگونه نگاه ديگری بهزندگی و ھستی ندارد و
نمیتواند داشته باشد.
اگر بپذيريم که شخصيت افرا ِد گوناگون نتيجهی ترکيب امکانات اجتماعی موجود و آگاھی شخصی و طبقاتی
آنھاست؛ و نيز نقش تعيينکنندهی آگاھی̊ انتخاب از ميان امکانات گوناگون و حتی مختلفالجھت در راستای فرارفتھای
ممکنالوقوع طبقاتیـاجتماعی است؛ بنابراين ،میتوان چنين نتيجه گرفتکه نگاه و کنش التقاطی نسبت بهزندگی و
ب بين فرارفتھای طبقاتیـتاريخی و ممکنالوقوع
مبارزهی طبقاتی ھمانند فعليتی استکه ھنوز تکليف خودرا در انتخا ِ
)از يکطرف( و جانبداری از وضعيت موجود )از طرف ديگر( که بهھرصورت افسادی عمل میکند ،روشن نکرده
است .التقاط ـدر انديشه ،عمل يا حتی مناسباتـ ساختاری استکه پروسهھای شاکلهاش ناھمساز و غيرقابل ترکيباند.
آغاز ابراز
ط شبهدستگاه يا شبهساختاری از انديشهھا و کنشھای اجتماعی يا طبقاتی استکه از ھمان
بدينسان ،التقا ̊
ِ
ش ُمھر شکست و فروپاشی را برپيشانی خود کوبيده است .زيرا التقاط در آنجايی شکل میگيرد که افکار،
وجود خوي ̊
راهکارھا ،شيوهھا و حتی آدمھا ـدر بیربطی و ناھمراستايیشان نسبت بهھمـ چنان سيبزمينیگونه برھم تلنبار میشوند
ت از ساده بهپيچيده و تکامل را بهھيچشکلی
که علیرغم کنشھای گوناگون اجتماعی؛ )اما( تغيير ،زايش ،حرک ِ
برنمیتابند .اين شبهسيستم ،علیرغم ھرعنوان و ھرگونه اعتباری که داشته باشد ،بهواسطهی سلطهی ھمهجانبهی
سرمايه ]اقتصادی و سياسی اجتماعی[ ناگزير تحت سلطهی آن قرار میگيرد.
گرچه نگاه يا آنچه تحت عنوان انديشهھا و راهکارھای التقاطی از آن ياد میشود ـبهواسطهی ناھمسازیھای
ديناميزم زايش و فراروندگیھای انقالبیـعقالنی است و بهھمين دليل ھم ھيچگونه امکانی برای تحقق
درونیاشـ فاقد
ِ
عينی و دگرگونهی اجتماعیـتاريخی ندارد؛ اما از آنجاکه نگاه التقاطی ـمنھای نازايی عقالنیاشـ بسياری از خاصهھا يا
ت بيرونی است؛ از اينرو ،میتوان چنين
وجوه انديشيدن را دارا میباشد و ھرشکل و کيفيتی از انديشه̊ ناگزير بهفعلي ِ
بيرونی نگاه يا »انديشه«ی التقاطی در عرصهی مخاصمات طبقاتی ھمانند پاندولی با رفت و
ابراز نظر کرد که عملکرد
ِ
برگشتھای نامنظم بين سرمايه و کار عمل میکند که اگر پالوده و رفع نگردد ،مبارزهی طبقاتی را تبديل بهپلی برای
سازش بين کار و سرمايه میکند که منھای استدالل نظری̊ تاريخ مبارزات کارگری بارھا نشان داده است که نتيجهاش
ـآگاھانه يا ناآگاھانهـ ھرچه باشد ،بازھم استمرار بيشتر بردگی کار و طبقهی کارگر است .بدينترتيب ،نگاه التقاطی در
جريان مبارزهی طبقاتی ،ضمن اينکه در اغلب موارد فاعل امر را بهنابهسامانی شخصی و اجتماعی میکشاند،
سازمانيابی کارگری و طبقاتی را نيز بهمخاطره میاندازد .اين مخاطرهآفرينی در بزنگاهھای تاريخی حتی میتواند
بهفاجعه ھم منجر گردد.
توصيف کالمی مناسبی برای آن است ،ھمانند
ت ترکيبی شبهانديشه يا انديشهنما
ِ
نگاه و »انديشه«ی التقاطی که عبار ِ
شکل بورژوايی ،کارگری و خردهبورژوايی رخ مینمايد .بدينترتيب،
ھمهی کنشھای اجتماعی ـاساسا ًـ در سه وجه يا
ِ
جوھره و محتوای التقاطیگرايی ،که نھايتا ً توجيه شدتيابی تضاد کار و سرمايه و نيز انکار امکان رھايی کار از قيد
مالکيت خصوصی معنی دارد ،در ھمهی اين اشکال بُروز ھمانند و ھمگوناندد؛ اما شکل يا نحوهی بُروز و تبادل آنھا
آنی گروھی ،قشری و
ـدريک دستهبندی کلیـ بورژوايی ،کارگری يا خردهبورژوايی است که بالفاصله متأثر از منافع ِ
بعضا ً حتی طبقاتی است .بنابراين ،طبيعی استکه التقاطیگرايی کارگری در مقايسه با التقاطیگرايی خردهبورژوايی يا
ھای استکه ھم ظرفيتاش را در مورد جذب دريافتھای علمیـعقالنی افزايش
بورژوايی ،بهلحاظ طبقاتی دارای جنبه ِ
عيني
ت بيشتری نيز برخوردار است.
از
آن
تبعات
و
میدھد و ھم بهدليل تقابل مداوم با سرمايه
ِ
ً
نقد شبهانديشهھا و کنشھای التقاطی ـخصوصا آنجاکه پای نھادھا و مناسبات و فعالين کارگری در ميان استـ نه
تنھا يک وظيفهی طبقاتی و انقالبی برای کارگران کمونيست و سازماندھندگان سوسياليست جنبش کارگری است ،بلکه
بيرونی
يکی از مھمترين شاخصھا در اين امر را نيز بهنمايش میگذارد .اما نق ِد شبهانديشهھای التقاطی که کنشھای
ِ
ت بورژوايیـخردهبورژوايی نيز بهشدت تأثير میگيرد ،تنھا
فراطبقاتی را در پیدارد و از مناسبات و آرزومندیھای الي ِ
ت پاسدار
در فضا و روابطی ممکن استکه وجه ارزشیـ
تبادالتی مسلط آن̊ وحدت طبقاتی در تضاد با سرمايه و دول ِ
ِ
سرمايه باشد .نقدھايیکه روی نوشتهی رضا رخشان نوشته شدهاند ،نه تنھا چنين وجه مسلطی را ندارند ،بلکه در بھترين
شکل فقط بهاين وحدت طبقاتی تظاھر میکنند .اين تظاھر ،يکی از زشتترين اشکال التقاطیگریھای ممکن است که نه
̊
تنھا قادر بهنقد التقاطیگرايی کارگری نزد رضا رخشان نيست ،بلکه بهواسطهی تزوير و سلطهطلبی نھفته در خويش
ـحتیـ بهاينگونه التقاطیگرايیھا دامن ھم میزند.
 (IIIﯾک نکتهی مقدماتی
الزم بهتوضيح استکه از ميان »انتقاد«ھايی که روی مقالهی رضا رخشان نوشته شدهاند ،من  5مقاله را بهداليل
مختلف قابل برخورد ديدم .ازاينرو ،مفاھيم نھفته در اين مقاالت را )نه الزاما ً عين جمالت يا ھمهی آنھا را( ذيالً مورد
بررسی و احتماالً نقد قرار خواھم داد .بدينترتيب که مقالهی مربوط بهکميتهی ھماھنگی را )بهنام »کارگری که دنيا را
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بررسی ديگر »نقدھا«يی که رضا رخشان را مورد بررسی قرار
با چشمان يک سرمايهدار میبيند«( پايه قرار میدھم تا
ِ
دادهاند ،آسانتر گردد.
شايد بهجز آن مقاالتیکه در اين نوشته مورد بررسی قرار میدھم ،مقاالت ديگری ھم نوشتهی رضا رخشان را
مورد بررسی قرار دادهاند که موفق بهديدن آنھا نشدهام .در اين مورد کاری از من ساخته نيست .اما بعضی از
نوشتهھای بهاصطالح نقادانه ھم وجود دارند که بهتشخيص من يا اصالً ارزش برخورد ندارد ويا برخورد با آنھا نبايد
مفھومی باشد .چراکه اينگونه از »نقد«نويسیھا بيش از ھرچيز نيازھای شخصيتی نويسندگانشان را بهنمايش
میگذارند .در اين رابطه نيز کاری ديگری از دست من ساخته نيست.
بهھرروی ،مقاالتیکه در اين نوشته مورد نقد و بررسی مفھومی )نه الزاما ً کالمی( قرار میگيرند ،عبارتاند از:
1ـ »کارگری که دنيا را با چشمان يک سرمايهدار میبيند« ،نوشتهی کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
بهعنوان سند و نوشتهی پايه.
2ـ »کارگران و مسئله حذف سوبسيدھا  ...نقدی بر ديدگاه رضا رخشان« ،نوشتهی آقای سياوش دانشور.
3ـ »نظری برمقاله يارانهھا ،تالشی برای يک ارزيابی واقعی آقای رضا رخشان رييس سنديکای کارگران
دوستان آقای مھدی کوھستانینژاد بهعنوان يکی از صدرنشينان اتحاديهھای
ھفتتپه« ،نوشتهی آقای محمد ايرانی ،از
ِ
کارگری در کانادا].[1
4ـ »چند نکته در مورد سخن ِ آخر يک رھبر کارگری« ،نوشتهی آقای کيوان سلطانی.
5ـ » يارانه ھا ،رشد صنعتی ،پوپوليسم و کمونيسم« ،نوشتهی آقای امان کفا .در مورد امان کفا بايد گفت که نمیتوان
و درحقيقت نبايد او را در شمار »نقادان« رضا رخشان بهحساب آورد .چراکه چنين بهنظر میرسد که او ايدهھا و
راهکارھايی را مطرح میکند که مثبتترين قسمتھای مقالهی رضا رخشان را تشکيل میدھند .کمی پايينتر )پس از
بررسی مقاالت »انتقادی«( بهاين مسئله میپردازم.
 (IVنقادان رضا رخشان
1ـ شادمانی کميتهی ھماھنگی از »نقد« خويش!
اولين نوشتهای که بهبھانهی »نق ِد« مقالهی رضا رخشان در بعضی از سايتھای اينترنتی ظاھر شد تا رضا رخشان
را افشا کرده باشد» ،کارگری که دنيا را با چشمان يک سرمايهدار میبيند« نام داشت و مزين بهامضای »کميته
ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری« بود .عنوان اين نوشته نشان میدھد که نويسندهاش ]که بهاحتمال قوی آقای محسن
حکيمی است[ قبل از مطالعهی نوشتهی رضا رخشان̊ افشای او را در ذھن داشته و نوشتهی رضا رخشان اين فرصت را
برای او فراھم آورد تا باورھای ايدئولوژيک و ماورايی خودرا بهشکل يک نوشتهی »انتقادی« قالب بريزد.
در کجای مناسبات کارگری و سوسياليستی يا در دنيای متمدن و بهاصطالح دموکراتيک مرسوم استکه نوشتهی
يک شخص را يک تشکل مورد نقد و بررسی قرار میدھد؟ آيا بهراستی نوشتهی »کارگری که دنيا را با چشمان يک
سرمايهدار میبيند« در جلسات کميتهی ھماھنگی بهبحث و رأیگيری گذاشته شده و بهاتفاق آرا بهتصويب رسيده است؟
آيا حقيقتا ً افراد و اعضای »کميتهی ھماھنگی برای ايجاد «...تا اين اندازه ھمرأی ،ھمنظر ،ھمسليقه و در عينحال
بيکارند که میتوانند با ھم و بهطور متشکل برعليه رضا رخشان »نقد« بنويسند؟
چنين بهنظر میرسد که افراد و اعضای »کميتهی ھماھنگی برای ايجاد «...در مناسبات و فضای خلسهآميزی
زندگی میکنند که فرد و فرديت و ارادهی فردی را بهابطال میکشانند! درغيراينصورت ،میبايست توجه میکردند که
ت
نق ِد يک نوشته يا نظريه ،کنش يا کاری تئوريک )و نه مستقيما ً عملی و اجرايی( است؛ و کار تئوريک بهواسطهی ذا ِ
نوايی مارکس و انگلس ھم جنبهی شخصی خودرا از دست نمیدھد.
عينیـانتزاعیاش حتی در ھمآھنگی و ھمسويی و ھم
ِ
ازاينرو ،يک نوشتهی نقادانه و تئوريک را نبايد با بيانيه ،قطعنامه ،مصوبهی اجرايی ،قرار تشکيالتی و مانند آن يکسان
فرض کرد؛ چراکه اين فرض ظاھراً ساده و بیزيان̊ تخمهی دسپوتيسمی را در درون خود میپروراند که درصورت
بروز شرايط مساعد ـحتیـ میتواند بهفاجعه ھم منجر گردد.
ُ
منھای استدالل نظری ،تجربهی اجتماعی و تاريخی نيز نشان میدھد که »انديشهی متشکل« ،کلکتيويستی و ـدر
دسپوتيسم
واقعـ واليتگونه̊ حتی در مناسبات پساسرمايهدارانه نيز )ھمانند شوروی سابق( چيزی بيش از نوسان بين
ِ
پيشاسرمايهدارانه و نخبهگرايی خردهبورژوايی نيست .چراکه چنين شيوهای از »انديشه« )يا بهعبارت دقيقتر :چنين
ت انسانی افراد را بهقربانگاه جمع
شيوهای از نمايش »انديشه«( از ھمان نخستين جلوهی بروز خويش ،شخصيت و فردي ِ
و اھداف موھومی میبرد که ھميشه بهافراد برگزيده و بتوارهای ختم میشود که ورای دانش و تجربهی تودهھای کارگر
و مولد گام برمیدارند و ھيچ باکی ھم از فاجعهآفرينی سياسی ،اقتصادی و اجتماعی ندارند.
تبادالتی »کميتهی ھماھنگی برای ايجاد «...آنقدر محدود ،محفلی ،مجازی و ناچيز استکه در مقايسه با
گرچه بُرد
ِ
اسکوالستيک »مزد و حقوقبگيران« اشتباه نشود[ يا حتی
گستردگی تودهھای فروشندهی نيرویکار ]با مقولهی ماورايیـ
ِ
در برابر ديگر مدعيان جنبش کارگری نيرويی بهحساب نمیآيد؛ اما مسئلهی اساسی اين استکه منھای تفاوت در منافع
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فردی و گروھی ،بسياری از گروهھای موسوم بهچپ با ھمين شيوه و ھمين مقوالتی سرمیکنند که »کميتهی ھماھنگی
سر خود میچرخاند.
برای ايجاد «...بهطور زمختتر و خشنتری برفراز ِ
اما منھای نگاه و شيوهی عھ ِد عتيقی و دسپوتيک »کميتهی ھماھنگی برای ايجاد «...که اشاراتی بهآن داشتيم ،سؤال
اساسیتر اين استکه بهراستی کدام ھدف معين̊ نويسندهی »نقد« برعليه رضا رخشان را مجبور کرده تا امضای خودش
را پای نوشته نگذارد و اين نوشته را در ھالهای از تقدس و قدرت ،با امضای يک »تشکل« منتشر کند؟
پاسخ بهاين سؤال را در ھمان اولين پاراگراف »کارگری که دنيا را با چشمان يک سرمايهدار میبيند« میتوان ديد:
»آقای رضا رخشان يک بار ديگر  -اين بار در ھيئت رئيس سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه  -تمام قد به دفاع آشکار
از سرمايه آن ھم در استبدادی ترين و گنديده ترين شکل آن برخاسته است .ايشان در پوشش »تالشی برای يک ارزيابی
واقعی از يارانه ھا« اين بار نيز به وظيفه سنديکاليستی خود عمل کرده و به عريانی تمام نشان داده است که سنديکاليسم
ھيچ نيست جز تالش برای بزک کردن سرمايه و دفاع از آن در لوای عوام فريبانه مبارزه در راه منافع طبقه
کارگر«]تأکيدھا از من است[.
بنابراين ،براساس نظر نويسندهی »کميتهی ھماھنگی برای ايجاد ،«...رضا رخشان قبالً ھم »تمام قد به دفاع آشکار
از سرمايه آن ھم در استبدادی ترين و گنديده ترين شکل آن برخاسته« بود .بهھرروی ،بهجز استناج نظری ،واقعيت ھم
نشان میدھد که اين دعوا در گذشته و قبل از مقالهی رضا رخشان ھم وجود داشته است .اما مضمون واقعی اين دعوا
ـبهجز بھانهی »يارانه«ھاـ چيست و چگونه میتوان بهآن پیبرد؟ اين مضمون را میتوان از اتھامی که بهرضا رخشان
وارد میشود ،دريافت» :دفاع آشکار از سرمايه آن ھم در استبدادی ترين و گنديده ترين شکل آن« .در اين عبارت ،رضا
رخشان در معرض دو اتھام قرار دارد :يکی »دفاع آشکار از سرمايه«؛ ديگری» ،آن ھم در استبدادی ترين و گنديده
ترين شکل آن« .بنابراين ،اگر رضا رخشان از سرمايهای دفاع میکرد که »استبدادی ترين و گنديده ترين شکل« سرمايه
فھم اين اتھام دو اليه و تشديد کنندهی جرم
نبود ،بهنظر »کميتهی ھماھنگی برای ايجاد «...جرم کمتری مرتکب شده بودِ .
رضا رخشان پيشزمينهای دارد که پيگيری آن چندان ھم مشکل نيست.
نوشتهی رضا رخشان ]يارانهھا ،تالشی برای يک ارزيابی واقعی[ در دو يا سه عبارت̊ بيش از اندازه در مقابل
مصيبتگويیھای چپھايیکه يکی از نمونهی بارز آن آقای حکيمی و »کميتهی ھماھنگی برای ايجاد «...است،
عکسالعمل نشان میدھد و بهطرف دولت فیالحال موجود خم میشود .اين را من در قسمت اول اين نوشته نقد کردم؛ اما
حقيقت اين است رضا رخشان مھمتر از برخوردھايی که در سال  87با آقای حکيمی داشت ،در مصاحبهای بهنام
»درباره منشور مطالبات حداقلی کارگران ايران« با سايت جنبش کارگری در  14اسفند  ،87بهطور ھمهجانبهای در
برابر جنبش سبز موضعگيری کرد .بنابراين ،رضا رخشان )صرفنظر از درست يا غلط بودن آن( برعليه جنبش سبز
مقابل موضعگيری رضا رخشان» ،کميتهی ھماھنگی برای ايجاد «...و آقای محسن حکيمی )بهعنوان قائد
بوده است .در
ِ
اعظم اين تشکل اطالعيهنويس( با ھويتی آنتیسنديکايی ،برخوردھای تبخترآميز بهکارگران و کمی ھم مغازله با کلمات
)البته در قالب ضدسرمايهدارانهاش(]![ برای طبقهی کارگر ايران نسخه نوشتند که خودرا بهجريان پرآشوب جنبش سبز-
که از نظر آنھا ھمان جنبش ضدسرمايهداری بود -بسپارند و ابايی از غرق شدن ھم نداشته باشند!؟ چرا کارگران و
زحمتکشان بايد بهشيوهی ھمه باھم بهدنبال يکی از جناحھای بورژوازی ايران راه بيفتند! چرا؟ برای اينکه ھمه
کارگرند و خيلیھا ھم حقوق میگيرند!؟
بنابراين ،اساسیترين موضوعی که دعوای آقای حکيمی و کميتهی ھماھنگی با رضا رخشان را توضيح میدھد،
برسر حمايت يا عدم حمايت
سوای سنديکاگرايی رضا رخشان و ھيستری ضدسنديکايی طرفھای مقابل ،مواضع آنھا
ِ
آن بورژواھا و خردهبورژواھای شھرھای بزرگ میداند و
از جنبش سبز است .رضا رخشان جنبش سبز را از ِ
طرفھای مقابل )آقای حکيمی و کميته ھماھنگی( با توجيه اينکه ارائهی ھرگونهای از خدمات با پاداش پولی ھمراه
آن حقوقبگيران میدانند و
است و حسابداری بورژوايی اين پاداش را حقوق يا مزد مینامد ،جنبش سبز را از ِ
بهکارگران پيام میدھند که خودرا يکبار ديگر در درون اين جنبش منحل کنند.
حال که مھمترين وجه دعوای »کميتهی ھماھنگی برای ايجاد «...بهزعامت آقای محسن حکيمی را با رضا رخشان
يادآور شديم ،يکبار ديگر اتھام رضا رخشان را با ھم بخوانيم» :دفاع آشکار از سرمايه آن ھم در استبدادی ترين و
عالی »استبدادی ترين و گنديده ترين شکل« سرمايهداری در عبارت فوق ،اين معنی نھفته
ت
گنديده ترين شکل آن« .صف ِ
ِ
و پنھان را در خويش دارد که در جامعهی ايران شکلی از سرمايهداری وجود دارد ويا میتواند وجود داشته باشد که
داری کمتر استبدادی و کمتر گنديده چه چيزی جز جنبش
کمتر گنديده و کمتر مستبد باشد .نمای اين شکل از سرمايه
ِ
پساانتخاباتی و سبز میتواند باشد؟
بنابراين ،الاقل يکی از گناھانیکه رضا رخشان را روی صندلی »نق ِد« کميتهی ھماھنگی و آقای محسن حکيمی
مینشاند ،سخنان رضا رخشان در مصاحبهاش با سايت جنبش کارگری است» :من در مورد آن چيزی که بعد از
انتخابات دورهی دھم بهاسم جنبش سبز بهوجود آمد و در واقع از مسئله تقلب در انتخابات شروع شد ،خيلی مطالعه و
فکر کردهام و حتی شعارھای آن و ھمچنين انگيزهھايی را ھم که در پس اين حرکت وجود داشته را با دقت مطالعه
کردهام؛ اما قبل از بيان نظر و دريافتم از اين جنبش ،الزم بهتوضيح استکه من از خواست ايجاد دموکراسی ،آزادی و
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عدالت از طرف تک تک مردم ايران مطرح میشود ،حمايت میکنم و بهخونھايی که در راه آرمان آزادی و عدالت
ريخته شد ،احترام میگذارم؛ و حتی نمیتوانم غم و اندوھم را که در اثر تظاھراتھای خيابانی بهوجود آمد و خون ندا و
ساير شھدا را برزمين ريحت ،فراموش کنم .ولی چيزیکه در مورد ھمهی جنبشھا و ازجمله جنبشی مثل جنبش سبز بايد
مورد ارزيابی قرار بگيرد ،وضعيت رھبران اين جنبش است .حاال ممکن است يکی بگويد که رھبران اين جنبش خود
مردم ھستند؛ اما بهواقع مردم ھيچگاه رھبران يک جنبش و ازجمله جنبش سبز نبودهاند .رھبران اين جنبش کسانی ھستند
که رھبری سياسی و خصوصا ً رھبری معنوی اين حرکت را در دست دارند .اين را ما بالعينه میبينيم ،ھرچند که جنبش
سبز يک رھبری غيرمتمرکز دارد؛ ولی بهواقع آقايان موسوی ،کروبی ،خاتمی و مانند آنھا رھبران سياسی و معنوی
اين جنبش ھستند .اين آقايان در ھيچ موقعی )چه در زمان انتخابات و چه بعد از مسائل انتخاباتی( ھيچگونه سخن يا
اشارهی متفاوتی بهمنافع و مطالبات ساير جنبشھای اجتماعی نداشتهاند .برای مثال در مورد جنبش زنان ھيچگاه نگفتند
که زنان بايد حق برابر با مردان داشته باشند و خودشان بايد در مورد نحوهی پوشش و لباسشان تصميم بگيرند؛ يا قوانين
جزايی بايد تغيير کند و چند ھمسری بايد جرم تلقی شود .طبيعی استکه وقتی در مورد حقوق اجتماعی زنان صحبت
میشود ،قوانين مجازات اسالمی بايد تغيير کند .از طرف ديگر ،وقتی کسی میخواھد در مورد جنبش کارگری حرف
بزند ،بايد بگويد که تشکيل سنديکا و اتحاديهھای کارگری ،حق تشکيل کنفدراسيون کارگری ،حق اعتصاب و مانند آن
بهرسميت شناخته میشود .اما بهطور مشخص من ھيچگونه حرف شفاف ،روشن و حتی شعاری از طرف جنبش سبز در
حمايت از خواستهھای جنبشھای اجتماعی نديدهام .بهجای ھمهی اينھا يک سری مسائل کلی و مبھم مطرح شده که
بهنظر من در ھردورهای ممکنه که پديد بياد و بعدش ھم فراموش بشه«]بهنقل »درباره منشور مطالبات حداقلی کارگران
ايران«[.
حال که تا اندازهای با نظر رضا رخشان در مورد جنبش سبز آشنا شديم؛ الزم استکه نگاھی ھم بهنظر آقای حکيمی
)بهعنوان قائد اعظم کميتهی ھماھنگی (...بيندازيم تا عمق و ريشهی اختالفات را بھتر ببينم» :جنبش جاری جنبشی صرفا
ضدديکتاتوری نيست .جنبشی است عليه آن چيزی که ديکتاتوری برای بقا و دوام آن اعمال می شود .به اين معنا ،البته
ضدديکتاتوری ھم ھست .اما آنچه ديکتاتوری برای بقا و دوام اش اعمال می شود ھمان رابطه اجتماعی برخاسته از
اعماق جامعه است که کمر اکثريت مطلق ساکنان جامعه زير بار آن خم شده  -اگر نگوييم شکسته است .اين رابطه ھمان
رابطه خريد و فروش نيروی کار يا سرمايه است .بنابراين ،جنبش کنونی جنبشی است عليه اين رابطه ،جنبشی
ضدسرمايه داری .اما اين ضديت فقط و فقط يک ضديت خودانگيخته است .تا آنجا که به جنبه خودآگاھانه ضديت با
سرمايه داری مربوط می شود حتی يک مولکول ضدسرمايه داری ھم در اين جنبش نمی توان يافت .سھل است ،اين
جنبش حتی شعارھای سرمايه دارانه ھم بر زبان می آورد .اما اين که اين جنبش نه تنھا ضديت خود را با رابطه خريد و
فروش نيروی کار بر زبان نمی آورد بلکه اتفاقا زير پرچم بخشی از طرفداران و نگھبانان اين رابطه رفته است و
مستاصل و درمانده سخنان و شعارھای آنان را بر زبان می آورد سر سوزنی از واقعيت ضدسرمايه داری اين جنبش
نمی کاھد .علت ضدسرمايه داری بودن اين جنبش نيز ھمانا سرمايه داری بودن جامعه ايران است .ھر آن کس که جامعه
ايران را به معنای واقعی کلمه سرمايه داری يعنی جامعه مبتنی بر استثمار کار مزدی بداند نمی تواند جنبش اعتراضی
جاری را ضدسرمايه داری نداند«]تأکيد از من است ،بهنقل از پاسخ بهسؤاالت مجله آرش ـ مارس .[2010
در مقايسهی بين ديدگاهھای آقای حکيمی و رضا رخشان ـفراتر از استدالل نظریـ تحوالت جاری زندگی نيز نشان
ت زندگی و مبارزات کارگری ھمراستا بوده يا نبودهاند .سنديکای ھفتتپه با
میدھد که اين ديدگاهھا تا چه اندازه با حقيق ِ
ت سر گذاشت؛ درصورتیکه کميتهی ھماھنگی برای
قامتی بلندتر و جانی خردمندانهتر از پيش ،جنبش سبز را پش ِ
ايجاد ...با موضعگيریھايش در مورد جنبش سبز عمالً درھم پاشيده است .امضای »نقد«ی برعليه نوشتهی يک فعال
ھوشيار و سرزندهی کارگری با ھويتیکه بهھرصورت يک »تشکل« را تداعی میکند ،يکی از نشانهھای ھمين
فروپاشی است.
»نق ِد« کميتهی ھماھنگی برعليه رضا رخشان̊ گفتهھا ،نوشتهھا و زندگی او را کنار میگذارد تا با سو ِء استفاده از
تفکر روبهرشد )اما ھنوز التقاطی و در نوسان( يکی از رھبران جنبش کارگری ايران ثابت کند که کارگران نبايد بهشکل
سنديکايی متشکل شوند .گرچه دستگاه دولت فیالحال مستفر ھم از طريق اخراج ،بازداشت ،وثيقه و سرکوب عينا ً ھمين
تشکل سنديکايی برحذر میدارد؛ اما کميتهی ھماھنگی و آقای حکيمی ترجيح
حرف را بهکارگران میزند و آنھا را از
ِ
میدھند بهجای اين »استبدادی ترين و گنديده ترين شکل« سرمايهداری̊ از جنبش سبز دفاع کنند که شايد کمتر استبدادی و
کمتر گنديده باشد!
ً
اگر انگيزهی کميتهی ھماھنگی از »نق ِد« رضا رخشان صرفا جنبهی تبليغاتی و گروھی و ستيزهگرانه نداشت ،در
رابطه با اشتباھات مقالهی او تنھا بهتذکر انتقادی و توضيحی بسنده میکرد و آنگاه بهجنبهی مثبت نظرات وی
میپرداخت .اما »نق ِد« کميتهی ھماھنگی با سيبل قراردادن بعضی از عبارات قابل انتقاد مقالهی رضا رخشان ،اسب عناد
و خيال را تا آنجايی میتازاند که بهاين نتيجه میرسد که» :حتی خود سرمايه داری با ھمه يد بيضا و يال و کوپال رسانه
ايش نمی تواند به اين خوبی دنيای سرمايه داری را وارونه نشان دھد«.
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فرض کنيم که رضا رخشان )نه بهعنوان يکی از رھبران جنبش کارگری در ايران ،بلکه صرفا ً بهعنوان يکی از
نمايندگان کارگران ھفتتپه( بهھردليلی »دنيای سرمايهداری« را از »يال و کوپال رسانهای«»خو ِد سرمايهداری«
وارونهتر نشان داده است .دراينصورت مفروض ،رضا رخشان برای جنبش کارگری از خطر عوامل و ايادی و
مأموران سرمايهداری که بهجز حقوقھای کالن ،از انواع و اقسام مزايای آنچنانی نيز برخوردارند ،خطرناکتر است!
بهبيان ديگر ،اگر اين امکان وجود داشته باشد که از درون مناسبات کارگری و در درون طبقهی کارگر افرادی بوجود
بيايند که بدون ھرگونه آموزش و مزايا و روابط خاصی̊ دنيای سرمايه را وارونهتر از يال و کوپال رسانهای خو ِد
سرمايهداری بهتصوير بکشند ،آنگاه میتوان حکم کرد که نظام سرمايهداری بهطور جاودان باقی خواھد ماند.
اينکه افراد کارگر بهطور فردی از مناسبات طبقاتی و کارگری فرار کنند و آويزان بورژوازی شوند ،طبيعی است.
اينکه بعضی از فعالين و رھبران کارگری بهواسطهی منافع فردی و گروھی خود در ھمسويی با سرمايه قرار بگيرند و
مسير مبارزات کارگری را بهانحراف بکشانند ،با احتمال نه چندان زياد قابل تصور است .اينکه بعضی از کارگران در
دام پليس بيفتند و بهآدمفروشی روبياورند ،بعيد نمینمايد .اما تصور اينکه کارگرانی پيدا شوند که با گذران کارگری،
بدون منافع و وابستگی و نيز بدون آموزشھای ويژه بتوانند »دنيای سرمايهداری« را از »يال و کوپال رسانهای«»خو ِد
ت سر گذاشته و بهوادی بیعقلی
سرمايهداری« وارونهتر نشان بدھند ،نشانگر عنادی استکه مرز تعقل و استدالل را پش ِ
و فحاشی وارد شده است.
اما نظر رضا رخشان در رابطه با مسئلهی يارانهھا )درست يا غلط( از جمله اين استکه» :طرح ھدفمند کردن
يارانهھا که دولت آقای احمدینژاد قصد اجرای آن را دارد ،بيشترين فشار را بهطبقهکارگر در ايران وارد میکند.
کارفرماھا و صاحبان سرمايه از ھرگونه خسرانی مصون ھستند ،چون میتوانند با استفاده از ھمين فرصت ،با کاھش
ھزينهھا و بهويژه کاھش دستمزدھا ،حتی سود بيشتری ھم ببرند؛ اما کارگران و بهطورکلی اقشار کمدرآمد جامعه زير
فشار اين طرح له خواھند شد .از طرف ديگر ،بسياری از کارخانهھايی که بهداليل گوناگون )ازجمله فرسودگی
ماشينآالت ،مديريت غلط و خصوصا ً زد و بندھای پشت پرده( قصد تعطيلی دارند ،بهبھانهی اين طرح میتوانند اعالم
ورشکستگی کرده و با باال کشيدن سابقهی کار کارگران ،آنھا را بيکار کرده و ھستی و زندگیشان را نابود کنند ....آيا
جز اين استکه در اثر اجرای اين طرح سفرهی خالی و ويرانهی کارگران بازھم خالیتر و ويرانهتر میشود؟ بهنظر من
اجرای اين طرح باعث میشود که بسياری از کارخانهھای ضعيفتر از نفس بيافتند و اعالم ورشکستگی کنند؛ و آنھا
ھم که میتوانند بهکارشان ادامه دھند ،بهتعديل نيروی انسانی روی میآورند که تماما ً بهمعنی بيکاری و ويرانگی بيشتر
برای کارگران و اقشار کمدرآمد است ....اگر دولت واقعا ً قصد کمک بهطبقه کارگر و اقشار کمدرآمد را دارد ،میتواند
بدون حذف يا کاھش يارانهھا که »ھدفمند کردن يارانهھا« نامگذاری شده ،از طريق افزايش ماليات بهسود سرمايهداران
و کاھش ھزينهھای غيرالزم دولتی و غيره بودجه آن را تأمين کند«]بهنقل از »درباره منشور مطالبات حداقلی کارگران
ايران«؛ تأکيد از من است[.
جانمايه و منطق نوشتهھا ،گفتهھا و مواضع عملی رضا رخشان از اين حکايت میکند که او ضمن داشتن ِعرق و
کنونی کليت اين چپ را
شور طبقاتی ،ھيچ باور و اميدی بهراهکارھا ،ديدگاهھا و منطق چپ موجود ندارد و موجوديت
ِ
ِ
ـبهدرستیـ بیربط بهمسائل و مبارزات کارگری میداند .بهعبارت ديگر ،رضا رخشان ضمن اينکه عطای چپ موجود
اپوزيسيون« راست[ آن دستگاھی از انديشه و تحليل را که پاسخگوی
را بهلقايش بخشيده است؛ اما نزد طرف مقابل ھم ]»
ِ
ِعرق طبقاتی ،و نيز ويژگیھای فردی و اجتماعی و فرھنگی او باشد ،پيدا نکرده است .بهھمين دليل استکه رضا
رخشان بهبسياری از مقاالت و جزوات و حتی بعضی از کتابھا دستی میکشد تا اليه نازکی از دادهھای آنھا را
بهمخزن ذھن خويش بسپارد و در جستجوی حقيقت و سيستمی از انديشهی کارساز ،ناخواسته بهدام التقاط میافتد.
بهھمين دليل ھم ھستکه او نتوانسته دستگاه فکریای را برای خودش بسازد که ھم شور طبقاتیاش را پاسخگو باشد و
ھم بهاو کمک کند تا بتواند وحدت جامعه را بهعنوان يک مجموعهی متضاد و روبهتکامل درک کند.
گرچه انديشه و انديشيدن نزد رضا رخشان التقاطی است و يکی از پايهھای اين التقاطیگرايی شبکهی مناسبات
ناھمراستايی است که او در پيرامون خويش گسترانده است؛ اما تفاوت التقاطیگرايی رضا رخشان )بهعنوان يکی از
ارزشمندترين فعالين کارگری در درون محيط کار( با آنگونه از التقاطگرايی پاسفيستی که چپ فیالحال موجود زير
عنوان مارکسيسم پنھانش میکند ،در اين استکه واقعيت جاری و سرسخت مبارزهی طبقاتی آدمھايی امثال رخشان را از
تاريکخانهی التقاط بيرون میکشد تا در مورد مسائل معينیکه در مقابلاش قرار میگيرند )برای مثال ،يارانهھا( تدبير
کنند؛ اما چپ̊ بهواسطهی ويژگی طبقاتی و وجو ِد نخبهگرايانهاش در معرض چنين محرکھای برانگيزانندهای قرار
خط فاصل عبور رضا رخشان از اين پُل التقاطی بهآن پُل
نمیگيرد و نيازی ھم بهچنين انگيزشھايی ندارد .نتيجه اينکه ِ
التقاطی را گام و راهکارھايی پر میکند که در زمين واقعيت زندگی و پراتيک مبارزهی طبقاتی ريشه دارد؛
درصورتیکه تحوالت تفکر التقاطی در چپ̊ بهواسطهی جنبهی نخبهگرايانهـپاسيفيستیاش خاصهی توجيھیـتفسيری دارد
و میتواند ھمهی وقايع و رويدادھا را در درون معدهی بیانتھای توجيه̊ بهطور موزونتری بهنمايش بگذارد .نتيجه
اينکه التقاط در انديشهی آدمھايی امثال رضا رخشان بهدليل گامھای عملیشان حرکتی از ساده بهپيچيده و تکاملی دارد
که درصورت تدوام بهتفکر سيستماتيک و تاريخی دست خواھد يافت؛ اما التقاط نزد چپ̊ بهدليل خاصهی پاسيفيستی و
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توجيهگرانهاش̊ ضمن آراستگی بيشتر ـاماـ بهطور روزافزونی التقاطیتر میشود و در معدهی جناحبندیھای
بورژوازی ھضم ميگردد.
اينکه آيا رضا رخشان بهسيستمی از انديشهی طبقاتی دست خواھد يافت که ضمن تبيين ھستی در ابعاد مختلف و
بیکرانهاش ،بيانکنندهی رويدادھای طبقاتی باشد و بهمثابهی راھنمای عمل̊ در امر سازمانيابی طبقاتی کارگران و
زحمتکشان کارايی داشته باشد ،بهعوامل بسياری بستگی دارد که مھمترين آنھا ارادهی خود رضا رخشان است .اما
ھرارادهای بهھراندازهھم کم قوی و با انگيزه باشد ،در الی سندان »نقد« خردهبورژوايیـالتقاطی و چکش زندان و
اخراج دولتی ،اگر تماما ً درھم نشکند ،قطعا ً ضعيف میشود.
»نقد« کميتهی ھماھنگی يکی از اين چکشھايی استکه جھت تضعيف يا خردکردن ارادهی رضا رخشان بهکار
افتاده است .اين بهاصطالح نقد ـ توھين و تحقير را از ھمان اولين پارارافاش شروع میکند} :ببينيم »ارزيابی واقعی«
آقای رخشان از يارانهھا و قانون »ھدفمند کردن يارانهھا« از چه قماشی است{ .حتی اگر ھمهی گفتهھای رضا رخشان
يا ھرفعال کارگری ديگری تماما ً غلط و بهاصطالح انحرافی و ھزار کوفت و زھرمار ديگر باشد ،تاآنجاکه او فعال
کارگری است ،در امر مبارزهی طبقاتی می َد َود و منتخب کارگران است ،ارزيابیاش يک ارزيابی درست يا غلط است،
نه »قماش«؟! کميتهی ھماھنگی قبل از اينکه بهتصويرپردازیھای دور و دراز در اين مورد بديھی بپردازد که آنچه
کار مزدیھا :مطلقا ً)!([ حاصل توليد خو ِد
دولت تحت عنوان يارانه بهمردم يا کارگران میپردازد ،عمدتا ً ]از نظر لغو ِ
کارگران است ،مینويسد} :به اين ترتيب ،از نظر رضا رخشان ،يارانه عبارت است از کمک دولت به »قشر کم
بضاعت« .او در جايی ديگر از نوشته خويش يارانه را »چتر حمايتی دولت« می نامد .نه تنھا رضا رخشان ،چه بسا
عموم کارگران يارانه را اين گونه تعريف کنند .اما اين تعريف ،بيان وارونه و قلب واقعيت شده يارانه است{]تأکيد از
من است[.
بدينترتيب ،کميتهی ھماھنگی با ھمان احساس حقبهجانب و برتریای که با رضا رخشان برخورد میکند با »عموم
کارگران« ھم مواجه میشود .برخورد برتریطلبانه ،درجايگاه آموزگاری واالمرتبه و از سرشت ويژه با رضا رخشان
را میتوان با َعلَم کردن لغزشھای نظری و ناديده گرفتن پيشنھادھای عملی او ماستمالی کرد؛ اما اين برخورد با
در محيطھای کار »برای ايجاد تشکلھای
»عموم کارگران« ـحتیـ ماستمالیپذير ھم نيست 6 .سال انتظار در پش ِ
ت ِ
کارگری« که چيزی نيست ،تا زمانی که دريافت کنونی »عموم کارگران̊« اينچنين به ُرخشان کشيده میشود و موجبات
انتظار بيشتر نخواھد داشت .حقيقت اين استکه آنچه
تحقيرشان را فراھم میآورد 1000 ،سال انتظار ھم حاصلی جز
ِ
رضا رخشان را در مقابل اين چپ )که نمونهی بارز و خشناش کميتهی ھماھنگی و آقای محسن حکيمی است(
بهعصيان میکشد؛ ھمين برخوردھای از باال ،نجبهگرايانه و خردهبورژوايی است .اين برخوردھا از ھمان سرشتی
برمیخيزند که در خيابانھا فرياد میزدند» :دولت سيب زمينی« و »ھرچی جواد مواده!«...؟ بهھرروی ،چنين بهنظر
میرسد که بين برخوردھای واالمنشانه با »عموم کارگران« ،فريادھای تحقيرکنندهی »ھرچی جواد مواده« و
چُسنالهھای »انسانم آرزوست« از طرف رھبر معنوی جنبش سبز )که ھمين کميتهی ھماھنگیھا و قريب بهمطلق
چپھا برايش آغوش گشودند و مورد پسندش قرار نگرفتند( چندان ھم بیربط )نه الزاما ً در رابطه( نباشد.
کميتهی ھماھنگی و آقای محسن حکيمی در رابطه با علت وجودی يارانه مینويسند ...» :دولت سرمايه داری توسل
به پرداخت يارانه را راھبرد مقابله با عروج جنبش کارگری و مطالبه دستمزد بيشتر و بيشتر کارگران می سازد .اما
درجه کارايی و ميزان اثرگذاری اين عامل تحت تاثير پاره ای عوامل ديگر به ويژه موقعيت مبارزاتی و چگونگی
آرايش قوای طبقه کارگر قرار می گيرد«]تأکيدھا از من است[ .براساس اين بينش ،کارگران )درصورتیکه بهلحاظ
»موقعيت مبارزاتی« و تشکل طبقاتی در ح ِد بسيار بااليی قرار داشته باشند( بايد در مقابل دولتی که برآنھا حاکم است و
بهآنھا يارانه میپردازد ،صفآرايی کنند که نه ما يارانه نمیخواھيم؛ چراکه میخواھيم دستمزد واقعی خودرا فقط از
کارفرما دريافت کنيم! اگر از اين کارگران سؤال کنيم که چرا دريافت سوبسيد را رد میکنيد؟ احتماالً جواب خواھند:
برای اينکه آقای حکيمی میگويد» :در تمامی جوامع موجود دولت ھا در چھارچوب برنامه ريزی سراسری برای بقای
نظام بردگی مزدی ھر سال اندکی از کوه عظيم اضافه ارزش ھايی را که به تصرف خود در آورده اند ،به بخش ھايی
از طبقه متبوع خود اھدا می کنند تا آن ھا اين اضافه ارزش ھا را به کوھساران اضافه ارزش ھا و سرمايه ھای ديگر
خود اضافه کنند .بدين سان ،ھدف دولت سرمايه داری از توزيع يارانه در جامعه اين است که کاالھای مصرفی ارزان
تر به دست کارگران برسد و از اين رھگذر ارزانی بھای نيروی کار يعنی کاھش دستمزد کارگران تضمين شود تا
کارگران از مبارزه برای افزايش دستمزد بازداشته شوند]«...تأکيد از من است[ .اگر بهاين کارگران فرضی که
حرفھای آقای حکيمی و کميتهی ھماھنگی را قبول کرده و تکرار میکنند ،بگوييم که پاسخ شما يک مھملگويی
دورينگی است و دارای ھيچ گزارهی معين و راهکار عملیای نيست؛ آنگاه ـاحتماالًـ بهاين نتيجه میرسند که بايد
بهحرفھای آقای حکيمی و کميتهی ھماھنگی بيشتر فکر کنند تا بیجھت نيروی مبارزاتی خود را بهھرز نبرند.
حقيقت از اين قرار استکه دولتھا با پرداخت سوبسيد بهمردم کارگر و زحمتکش ،ضمن اينکه اين توھم را ايجاد
میکنند که برفراز جامعه و ماورای طبقات قرار گرفتهاند ،بخشی از ھزينهھای بازتوليد نيرویکار را نيز از درآمدھای
عمومی میپردازند تا در قالب کمک بهمستمندان ـدرواقعـ بهصاحبان سرمايه کمک کرده و سود بيشتری بهآنھا
برسانند .بدينترتيب ،کارفرما که بايد تمامی دستمزد کارگران يا قيمت نيرویکار آنھا را بپردازد تا بتوانند متناسب با
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استاندارھای جامعه زندگی کرده و نيروی خودرا بازتوليد کنند ،فقط بخشی از آن را میپردازد و پرداخت بخش ديگرش
را بهدولت وامیسپارد .صرف نظر از اينکه کارگران عمدهترين نيرو در توليد ثروتھای اجتماعی ھستند؛ اين شيوهی
آفرين پرداخت دستمزد ،کارگران را بهجای اينکه از گذرگاه طرح مطالبات اقتصادیـسياسی ،مبارزه با
دوگانه و توھم
ِ
نھادھای دولتی و نيز موضعگيری برعليه قوانين موجود̊ بهطرف سازمانيابی طبقاتی و سوسياليستی راھبر گرداند ،در
البيرنتی گير میاندارد که مقصدش جرح و تعديل ساختار دولت و تجديد آرايش قوانين ھمين نظام موجود است.
بنابراين ،اگر در رابطه با نظرات رضا رخشان پای عناد خردهبورژوايی و ضديت با انديشهھای کارگری در ميان
نباشد؛ اوالًـ بايد دريافت او از مسئلهی يارانهھا را بهموضوعی برای بحث و گفتگو در درون مناسبات کارگری تبديل
کرد}» ...از بين بردن يارانهھا چتر حمايتی دولت را از سر کارگران برمی دارد و آنھا را در برابر سرمايهداران
بیپناه برجا میگذارد .اما اين چتر حمايتی خودش مانعی برای متشکل شدن کارگران ھم ھست .اگر تشکلھای کارگری
جای اين چتر حمايتی دولتی را بگيرند ،طبقه کارگر خيلی بھتر خواھد توانست از زندگی خود دفاع کند«]تأکيد از من
دام جرح و تعديل دولت و قوانين موجود را بهگذرگاھی
است[{ .دوما ًـ بايد بهواسطهی ترويج دانش مبارزهی طبقاتی ِ
گشوده بهسوی سازمانيابی سوسياليستی تبديل ساخت .سوما ًـ بايد از رضا رخشان آموخت که در مقابل جريانھای چپ
که بهدامن جنبش سبز آويختند ،بهجایگزين ِی »چتر حمايتی دولت« با »تشکلھای کارگری« میانديشد .چھارما ًـ بهجای
تمرکز تبليغاتی و عنادآميز روی توصيف نادقيق و مبھم »يارانهھا چتر حمايتی دولت را از سر کارگران برمیدارد«،
بايد روی اين عبارت خردمندانه که »اين چتر حمايتی خودش مانعی برای متشکل شدن کارگران ھم ھست« ،متمرکز شد
حکم توصيفی شما که »دولت
و بهبسط آن پرداخت .پنجما ًـ بايد از کميتهی ھماھنگی پرسيد که چه تفاوتی بين
ِ
سرمايهداری برای اجتناب از ...طغيان موج اعتراض کارگران عليه سرمايه در کنار تمامی راه ھای ديگر ،سياست
پرداخت يارانه را نيز اينجا و آنجا درپيش می گيرد« و حکم رضا رخشان که »اين چتر حمايتی خودش مانعی برای
متشکل شدن کارگران ھم ھست« ،وجود دارد؟ ششما ًـ بايد وسواسگونه از برخورد تحقيرآميز با کارگران ،فعالين جنبش
کارگری و تالش انديشهورزانهی آنھا پرھيز نمود.
کميتهی ھماھنگی در نقد نظريات رضا رخشان و ارزيابی خويش از مسئلهی يارانهھا مینويسد» :طبقه سرمايه دار
و دولت اين طبقه برای پايين نگه داشتن بھای نيروی کار يا ھمان دستمزدھای کارگران به ھمه راه ھای ممکن متوسل
می شوند ....پرداخت يارانه دولتی نيز به رغم ظاھر فريبنده آن راھبرد معينی در راستای  ....برنامه ريزی خاصی برای
کاھش دستمزد طبقه کارگر و بدين سان ھرچه سنگين تر کردن کفه ارزش اضافی به سود صاحبان سرمايه و دولت
سرمايه داری است«]تأکيد از من است[ .بنابراين ،بهنظر کميتهی ھماھنگی پرداخت يارانه از طرف دولتھای
سرمايهداری )يعنی ،ھمهی دولتھای جھان( راھبردی معين و »برنامهريزی خاصی برای کاھش دستمزد طبقهی
کارگر« است و کاھش قيمت نيرویکار ھم راھبرد معينی برای »ھرچه سنگينتر کردن کفه ارزش اضافی بهسود
صاحبان سرمايه و دولت« است .گرچه ظاھر شعارگونه و کالمی اين حکم̊ »ضدسرمايهدارانه« ،راديکال و طبقاتی
مینمايد؛ اما در ُکنه مفھومی و خصوصا ً از جنبهی عملیاش نه تنھا غلط ،بلکه پاسيفيستی و بورژوايی است .چرا؟ برای
اينکه بهطور ضمنی بهکارگران میگويد :ھيچگونه مقاومت و واکنشی در مقابل طرح »ھدفمند کردن« يارانهھا که
میتواند بهحذف يارانهھا تبديل شود ،الزم نيست؛ زيرا »پرداخت يارانه دولتی ...بهرغم ظاھر فريبنده آن راھبرد معينی
در راستای ....کاھش دستمزد طبقه کارگر و بدينسان ھرچه سنگينتر کردن کفه ارزش اضافی بهسود صاحبان سرمايه
و دولت سرمايهداری است«! بنابراين ،بايد در مقابل کاھش قطعی و احتمال نه چندان ضعيف حذف يارانهھا که ـدر
واقعـ بخش فريبندهی دستمزد کارگر و بهھرحال امکانی برای زندگی بخور و نمير اوست ،منفعل ماند تا کارگران
»بهحکم جبر زندگی و در تالش برای زنده ماندن بر شدت مبارزات جاری خود عليه سرمايه و نظام سرمايهداری«
کار مزدی را لغو کنند و فانتزیھای آقای حکيمی و کميتهی ھماھنگی برای ايجاد ...را بهمنصهی ظھور
بيفزايد و نظام ِ
عينی برسانند!
حکم »زندگی« ھميشه آگاھی و
صرف نظر از اينکه عبارت »بهحکم جبر زندگی« فینفسه متناقض است ،چونکه
ِ
اختيار بوده است؛ و منھای اينکه
تبديل »تالش برای زنده ماندن« بهمبارزه »عليه سرمايه و نظام سرمايهداری« بيشتر
ِ
بهفريب شباھت دارد تا راهکاری برای مبارزهی طبقاتی؛ بايد بهکميتهی ھماھنگی گفت که عالیجنابان :اگر رضا رخشان
کارگری استکه ھنوز در موارد معدودی با معيارھا و باورھای بورژوايی بهجھان نگاه میکند و پيشنھادھای عملیاش
طبقاتی است ،شما عمالً از بقای ھمين نظامی که اينچنين گرفتار لعن و نفرينتان است ،دفاع میکنيد .کدام سادهلوحی
پيشنھادات عملی ،سازماندھنده ،انتقالی و غيرسوسياليستی رضا رخشان را کنار میگذارد و بهتُرھات پاسيويستی،
بورژوايی و سوسياليستنمای شما گوش میدھد؟ در دنيايی که زير فشار ارزشھای بورژوايی مفھوم سازمان و
سازمانيابی جای خودرا بهفرقه و فرقهبازی داده است ،ھرآدم خودشيفتهای میتواند دوـسهتا آدم خوش خيال را به ِگرد
خويش جمع کند تا حرفھای او را گوش کنند؛ اما تفاوت ميان سازمان بلشويکی تشکل طبقاتی و انقالب سوسياليستی با
اين فرقهھايیکه در مقابل حمله بهسفرهی کارگران و زحمتکشان انفعال را تبليغ میکنند ،از زمين تا آسمان است.
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در اينجا میبايست بهيک نکتهی »روششناسانه« اشاره کنم تا بيشتر بهحقيقت نزديک شويم :از ويژگیھای
مقالهنويسان »لغو کار مزدی« )و علیالخصوص از ويژگیھای نوشتهھای آقای حکيمی که بهاحتمال نه چندان ضعيف
تحت عنوان کميتهی ھماھنگی دست بهقلم گرفته( يکی ھم اين است که با طرح يک مسئله يا مقوله ،بهطور متواتر وارد
توصيفات سوزناک و مصيبتگونه میشوند تا احساسات را بهجای تعقل و استدالل بنشانند؛ ذھن خواننده را با وساطت
توصيفھای مکرر از اين آکسيوم بهآن آکسيوم بکشانند و او را در ميان توصيفات سانتیمانتال گيج کرده و سرانجام
بهدام ھمان نتيجهای بيندازند که میبايست از طريق استدالل عقالنی استنتاج میشد .ھمين »متدولوژی« در رابطه با
مسئلهی يارانه ،در مقالهای که مسؤليت آن را کميتهی ھماھنگی برای ايجاد ...قبول کرده ،نيز ديده میشود.
اين قسمت را بهعنوان نمونهی توصيف متواتر با ھم بخوانيم» :طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه برای پايين نگه
داشتن بھای نيروی کار يا ھمان دستمزدھای کارگران به ھمه راه ھای ممکن متوسل می شوند .تمامی دستاوردھای کار
طبقه کارگر را که در روند تکامل و توسعه دانش ھای بشری و گسترش دامنه اختراعات و اکتشافات جديد علمی به
دست آمده است برای افزايش بھره وری کار اجتماعی و توليد حداکثر محصوالت يا انجام حداکثر کارھا با حداقل نيروی
کار و بدين سان افزايش بيش از پيش سود و سرمايه به خدمت می گيرند .آن ھا از اين طريق بھای واقعی نيروی کار را
تا حد ممکن کاھش می دھند .زمان کار روزانه را تا ھر کجا که بتوانند طوالنی تر می کنند تا سطح دستمزدھا و بھای
نيروی کار را پايين تر آورند .فشار کار را بيشتر و بيشتر می کنند تا بازھم دستمزدھا و بھای نيروی کار را کاھش دھند.
شدت کار و سرعت کار را تا مرز مرگ کارگر به اوج می برند تا بازھم بھای نيروی کار را تقليل دھند .تضمين اشتغال
و فروش مستمر نيروی کار را از بين می برند تا کارگران را به تشديد ھرچه وحشيانه تر استثمارخويش و فروش ھر
چه ارزان تر و شبه رايگان تر نيروی کار راضی کنند .تيغ اخراج و بيکارسازی را مدام و بی وقفه باالی سر کارگران
نگه می دارند تا رعب و وحشت از گرسنگی و مرگ ناشی از گرسنگی را عامل تمکين کارگران به نازل ترين
دستمزدھا کنند .سرمايه داران و دولت سرمايه داری به تمامی اين اعمال دست می زنند تا بھای نيروی کار را تا آخرين
حد ممکن کاھش و درمقابل سود و سرمايه خود را بيش از پيش افزايش دھند .آنان سرکوب و درھم کوبيدن ھر حرکت
اعتراضی کارگران را نيز به ھمه اين اعمال می افزايند تا تالش سراسری خويش برای کاھش دستمزدھا را تکميل کنند
و به اوج برسانند .اين ھا ھمه کارکردھا و برنامه ريزی ھای ذاتی سرمايه است ،زيرا فشار ھرچه بيشتر بر بھای نيروی
کار توده ھای کارگر يک اھرم اساسی افزايش ھرچه بيشتر حجم و ميزان ارزش اضافی است .پرداخت يارانه دولتی نيز
به رغم ظاھر فريبنده آن راھبرد معينی در راستای ھمه اعمال باال و بر ھمين اساس برنامه ريزی خاصی برای کاھش
دستمزد طبقه کارگر و بدين سان ھرچه سنگين تر کردن کفه ارزش اضافی به سود صاحبان سرمايه و دولت سرمايه
داری است«.
آيا حقيقتا ً »تکامل و توسعه دانش ھای بشری و گسترش دامنه اختراعات و اکتشافات جديد علمی« از دستآوردھای
بورژوايی »مزد و حقوقبگيران« بهاين سؤال
کارگری است؟ شايد جواب آقای حکيمی با تز ضدمارکسيستی و خرده
ِ
مثبت باشد؛ اما ھم تجزيه و تحليل علمی و ھم کنشھای طبقاتی جواب اين سؤال را منفی اعالم میکند.
آيا روال عمومی سرمايه در جھان کنونی اين استکه »طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه ...شدت کار و سرعت
کار را تا مرز مرگ کارگر بهاوج« ببرند؟ بهراستی »مرز مرگ کارگر« در اثر شدت کار را بهعنوان امری دائمالوقوع
چگونه بايد تعريف کرد؟
آيا »طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه« در عمل »بھای نيروی کار را تا آخرين حد ممکن کاھش« میدھند؟ اگر
چنين است؛ اين »آخرين حد« کجاست ،چه تعريفی دارد و چرا مبارزهی سازمانيافتهی کارگران برای ممانعت از کاھش
دستمزد )مثالً ھمين کارگران و سنديکای ھفتتپه( با عناد کميتهی ھماھنگی برای ايجاد ...مواجه میشود؟
آيا در ھمهجا و ھميشه »پرداخت يارانه دولتی نيز به رغم ظاھر فريبنده آن راھبرد معينی در راستای ھمه اعمال
باال و بر ھمين اساس برنامه ريزی خاصی برای کاھش دستمزد طبقه کارگر« است؟ با شواھد فراوان میتوان نشان داد
پس افت و خيزھای
که نه تنھا چنين نيست ،بلکه در موارد بسياری کم و کيف يارانهی دولتی )نه اساس وجودی آن( از ِ
ناشی از مبارزهی طبقاتی شکل گرفته است.
تالش کميتهی ھماھنگی برای ايجاد ...در جھت ترسيم تصويرھای قھرمانانه ،فاقد زمان ،سوپر حماسی و ذاتاً
انقالبی از طبقهی کارگر در مقابل بورژوازی که روزگارش بدون جنايت و آدمخواری و حماقت نمیگذرد ،ضمن اين
سردی ھاليود را بهذھن متبادر میکند؛ اين ايراد اساسی را نيز دارد که تقديرگرايی
کشن و جنگ
رون ِد معکوس فيلمھای اَ ِ
ِ
شيعی در حاکميت را بهطور وارونه در قالب تقديرگرايی »طبقاتی« بازمیسازد تا بتواند در مقام يک جريان سياسی
ِ
ظاھر شود و با مقولهسازی و جعل تاريخ در بارهی »لغو کار مزدی« بهھمه و ھرچيز نه بگويد و سرانجام بهجای
ترويج دانش مبارزهی طبقاتی ،ترويج خرافات را در دستور کار خود بگذارد .اين جمالت را باھم بخوانيم» :مھم تر از
اين ،جنبش کارگری بهويژه از سال  1353در سطحی بسيار گسترده وارد عرصه مبارزه شد .موج اعتصابات طوالنی
مدت  2ھفته و  3ھفتهای با مشارکت چندين ھزار کارگر از کارخانهای بهکارخانه ديگر سرايت کرد .افزايش دستمزد و
گرفتن پارهای مطالبات اقتصادی بهمحور اصلی جنگ و ستيز کارگران عليه سرمايه تبديل شد«]تأکيد از من است[ .اين
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تصوير کميتهی ھماھنگی ...يک دروغ محض و خرافی است که نه تنھا حاوی ھيچگونه آگاھی طبقاتی و سازمانگرانه و
انقالبیای نيست؛ بلکه با ارائه فاکتورھای تاريخی دروغين ،ترويج خرافات و تقديرگرايی را بهکارگران »آموزش«
میدھد .بهھرروی ،از سال  1332تا  1357ھيچ دورهای را نمیتوان پيدا کرد که با عبارت »موج اعتصابات طوالنی
مدت  2ھفته و  3ھفتهای با مشارکت چندين ھزار کارگر از کارخانهای بهکارخانه ديگر سرايت کرد« قابل توصيف
باشد .اگر طبقهی کارگر در ايران از  4سال قبل از قيام بھمن تجربهای فراتر از چندين اعتصاب پراکنده و محدود ]مانند
اعتصاب  40روزه کارگران نفت آبادان و اعتصاب کارگران پااليشگاه تھران در1353؛ اعتصاب کارگران ايران
ناسيونال در1354؛ اعتصاب در صنايع نساجی ،ذغال سنگ و نفت در  [1355داشت ،يقينا ً نقش متفاوت و قدرتمندتری
را در قيام بھمن بهعھده میگرفت و امروز اينچنين پراکنده و بیسازمان نبود که در معرض بگيروببند دستگاهھای
دولتی باشد و از آن حداقل آرايش الزم طبقاتی برخوردار بود تا نيازی بهامثال کميته ھماھنگی نداشته باشد که در مقام
ايجادکنندهی تشکل در برابرش ظاھر شدهاند.
مقالهی »کارگری که دنيا را با چشمان يک سرمايهدار میبيند« بدون اينکه صراحتا ً تعريفی از علت وجودی
پرداخت يارانه داشته باشد ،با قرار دادن ھندوانه زير بغل کارگران و تاريخنگاری دروغين̊ زمينهی تئوری توطئه و
انکار تحليل تاريخی و طبقاتی را در رابطه با مسئلهی يارانهھا گسترش میدھد .اين جماعت ـدر واقعـ فقط و فقط بهدر و
ديوار میکوبند که بگويند نه تنھا آقای محسن حکيمی بھتر و کارگریتر از رضا رخشان است ،بلکه کميتهی ھماھنگی
برای ايجاد ...ھم از سنديکای ھفتتپه بھتر و راديکالتر و کارگریتر است .اما مھمترين مسئلهای که نوشتهی رضا
رخشان را از اساس با نوشتهھايی که امثال آقای حکيمی و کميتهی ھماھنگی برای ايجاد ...و غيره مینويسند ،متمايز
میکند ،اين استکه رضا رخشان نظراتش را از دخمهھای جھان پيشبودی بيرون نمیکشد و با توجه بهبضاعت و
امکاناتش ،با ذھنی التقاطگرا ـاماـ بربستر مبارزات کارگری بهتحقيق و تفحص تن میسپارد و برای اثبات نظراتش
بهآمار و ارقام ـگرچه در مواردی با اغراقھای زمختـ تکيه میزند و سعی میکند که دليل بياورد؛ در صورتیکه
پ ورشکستهی خردهبورژوايی که در مقابل امثال رضا رخشان مواضع آتشين میگيرند و بهاو
ديگران )يعنی :کليت چ ِ
تھمت دفاع از احمدینژاد میزنند( فقط واليتگونه حکم صادر میکنند که علیرغم بیربطیاش بهواقعيت جاری ،الزاما ً
بايد پذيرفته شود .چرا اين احکام بايد پذيرفته شوند؟ زيرا دنيای بستهایکه با ھمهی وجودش فقط و فقط برعليه واليتفقيه
موضع میگيرد و نظام سرمايهداری را بهاَمان ھرکس که جای اين ولیفقيه را بگيرد ،رھا میکند؛ نمیتواند سروکاری
با استدالل و آمار و اقناع داشته باشد .بهھرروی ،منطق ضداستبدادگرايان محض ،ناگزير استبدادی و متعالی و شاھانه
است؛ ھمچنانکه قصهی »لغو کار مزدی« ھم عنوانی برای فراطبقاتیگرايی خردهبورژوايی است.
شايد در يک نگاه سطحی چنين بهنظر برسد که بیانصافی را در اين مورد از حد گذراندهايم؛ پس ،اين جمله را
دوباره با ھم بخوانيم» :ھر آن کس که جامعه ايران را به معنای واقعی کلمه سرمايه داری يعنی جامعه مبتنی بر استثمار
کار مزدی بداند نمی تواند جنبش اعتراضی جاری را ضدسرمايه داری نداند« .آری ،ھمانطور که »لغو کار مزدی«
گرايی خردهبورژوايی است؛ »جنبش اعتراضی جاری« ھم اسم رمز جنبش دستراستی و ارتجاعی
پوشش فراطبقاتی
ِ
ِ
سبز است.
اين دو عبارت را باھم مقايسه کنيم :الفـ »ھدف دولت سرمايهداری از توزيع يارانه در جامعه اين است که کاالھای
مصرفی ارزانتر بهدست کارگران برسد و از اين رھگذر ارزانی بھای نيرویکار يعنی کاھش دستمزد کارگران تضمين
شود تا کارگران از مبارزه برای افزايش دستمزد بازداشته شوند«؛ پس ،پرداخت يارانه بهزيان کارگر و طبقهی کارگر
است .بـ »بقای سرمايه يعنی تامين روند انباشت آن در ايران جز با تشديد استثمار کارگران و غارت ته مانده سفره آنان
از طريق اجرای طرحھايی چون ھدفمند کردن يارانهھا ميسر نيست«؛ پس ،قطع پرداخت يارانه که بهزيان کارگران
بوده است ،بهنفع کارگر و طبقهی کارگر است!
پ خردهبورژوايی که کميتهی ھماھنگی و آقای حکيمی از
در مقابل مصيبتگويیھای ناھمساز و متناقض از سوی چ ِ
نمونهھای بدویتر و برجستهتر آن میباشند ،رضا رخشان اولين فعال کارگری و اولين انديشمندی است که میگويد:
»طرحی بنام طرح ھدفمند کردن يارانهھا ناشی از تکامل نظام سرمايهداری در تعيين مناسبات اقتصادی درايران است«.
او در بارهی منشأ پرداخت يارانه نيز مینويسد» :وجود يارانهھا در نظام اقتصادی ايران با تکامل سرمايهداری از باال و
با اصالحات ارضی شاه بهعنوان اھرمی برای آرام کردن نارضايتی مردم زحمتکش وارد شده بود و بعداز انقالب...
حتی دراقتصاد دوران جنگ نيز گسترش يافته بود .اکنون ديگر ...مانعی است بر سر راه اقتصاد رقابتی که بايد از ميان
برداشته شود« .بنابراين ،رضا رخشان استدالل میکند که ھم پرداخت يارانهھا و ھم ھدفمندکردن آن حاصل تحوالت
سرمايه است ،در رابطه با مبارزات کارگری نھايتا ً پيشگيرانه بوده و ربط مستقيمی بهمبارزهی کارگران برعليه
صاحبان سرمايه و دولت نداشته است .گرچه رضا رخشان در مورد شروع پرداخت يارانه به»اھرمی برای آرام کردن
نارضايتی مردم زحمتکش« اشاره میکند و زمان شروع آن را به»تکامل سرمايهداری از باال« و »اصالحات ارضی
شاه« برمیگرداند؛ اما ازآنجا که دولت شاه ھيچ ابايی از سرکوب ھرشکلی از اعتراض اجتماعی نداشت و اصوالً از
سال  1339تا  1341جنبش وسيعی ھم که دولت را بهھراسان بيفکند و بهچارهانديشی بيندازد ،وجود نداشت؛ بنابراين،
اساس پرداخت يارانه در ايران از ابتدا نه ھمانند کشورھای اروپای غربی و شمالی فشار يا سازش طبقاتی ،که اساسا ً و
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بهطور يکسويهای از ملزومات سرمايه و تکامل نظام و دولت سرمايهداری از باال بوده است .فراموش نکنيم که يکی از
ويژگیھای سرمايهداری در آلمان ھم تکامل آن بهواسطهی سياستگذاریھای بيسمارک »از باال« بود.

گرچه نکات ،مفاھيم ،مقوالت و حتی متدولوژی کميتهی ھماھنگی در مقالهی »کارگری که دنيا را با چشمان يک
سرمايهدار میبيند« نقدی وسيعتر و عميقتر را میپذيرد؛ اما بهمنظور کوتاه کردن اين نوشته ،ادامهی بررسی منتقدين
مقالهی رضا رخشان بهنام »يارانهھا ،تالشی برای يک ارزيابی واقعی« را در مقاالت نقدگونهای دنبال میکنيم که
بهلحاظ ديدگاه و متدولوژی فرق چندان زيادی با کميتهی ھمآھنگی ندارند .الزم بهتوضيح استکه بازھم بهمنظور کوتاه
کردن اين نوشته ،فقط نکاتی از اين مقاالت مورد بررسی قرار میدھيم که در برابر امکان سازمانيابی طبقهکارگر
مخربتر و بازدارندهترند؛ وگرنه وزن مثنوی چپ خردهبورژوايی ـشايدـ بهچند کيلو ھم برسد.
2ـ آقای سياوش دانشور در مقام پرولتاريا!
الف( آقای سياوش دانشور در مقالهی »کارگران و مسئله حذف سوبسيدھا ...نقدی بر ديدگاه رضا رخشان« با
مضمون ظاھراً استفھامی مینويسد» :آيا رضا رخشان برای نوشتن اين مطلب از سوی نھادھای امنيتی حکومت تحت
حکم پوشيده در قالب سؤال چيست؟ آيا
فشار بوده و يا واقعا نظر سياسی او در اين بحث مشخص است«؟ شأن نزول اين
ِ
جز اين معنی دارد که حرفھای رضا رخشان ديکتهی وزارت اطالعات رژيم ھم میتواند باشد؟ اگر حقيقتا ً چنين شکی
وجود داشته باشد ،چارهی کار سکوت يا نق ِد بدون مالحظه است .اما آقای سياوش دانشور »با اين ترديد« مینويسد که
شايد ھم حرفھای رضا رخشان ديکته شده از طرف وزارت اطالعات است .اين شک و ترديدھای ديپلماتيک ھيچ
پ خردهبورژوايی میزند .گرچه
معنايی جز ايجاد يک کمپين تبليغاتی برعليه رضا رخشان ندارد که فريادی جدا از چ ِ
آقای دانشور در جملهھای بعدیاش دموکراتنمايی بسيار میکند؛ اما ھمين کمپين زيرجلکی نشان دھندهی روحيه ،منش
دسپوتيک تشکيالت اوست .يکی از مھمترين داليلی که افرادی امثال رضا رخشان قيد اين چپ را بهدرستی
و خاصهی
ِ
از بيخ زدهاند ،ھمين روحيه و منش دسپوتيک در قالب دموکراتنمايی است.
آقای دانشور مدعی استکه »پرنسيپ ھميشگی کمونيسم کارگری را نقض نميکند« و »از آزادی عمل و تالش
فعالين کارگری برای ايجاد سازمانھای مستقل کارگران -مستقل از ھر اختالف سياسی -دفاع« میکند .اين اداعا بهدو
دليل دروغ است .اول اينکه ايجاد »ترديد« در مورد ديکتهی وزارت اطالعات بهرضا رخشان ،مقابله با اثرات
انديشهبرانگيز حرفھای اوست که کمتر يا بيشتر از وزن اين تأثيرگذاری مثبت میکاھد؛ دوم بهاين دليل که بخش
گستردهای از خانوادهی کمونيسم کارگری تا توانستند با سنديکا واحد و ھفتتپه جنگيدند و ھمين ايجاد ترديدھای
ديپلماتيک ھم ادامهی ھمان جنگ است .اين جماعت اگر ذرهای ِعرق طبقاتی و کارگری داشتند و کارگر را بهعنوان
طبقهای که رھايیاش در خودرھايی است ،میپذيرفتند ،سفيد روی سياه مینوشتند که معنی االکلنگِ »نقد سياسی بهخط
مشی سنديکاليستی -و نه سنديکا بعنوان يک تشکل کارگریـ« چيست .مگر وظيفهی سنديکا )حتی پس از انقالب
سوسياليستی اکتبر ،ھم( دفاع از منافع اقتصادی کارگران نبوده است و دخالتگری سياسی سنديکاھا ھم از ھمين زاويه
ضروری نبوده است؟ اگر چنين است )که ھست( ،پس ايجاد ترديد در مورد ديکتهی وزارت اطالعات بهرضا رخشان
چه معنايی جز يک بازی زشت و ديپلماتيک دارد؟ گرچه بسياری از تکهانديشهھای رضا رخشان قابل نقد است و من ھم
رؤس اين تکهانديشهھای التقاطی را نقد کردهام؛ اما راهکارھای عملی او و دريافتاش از مسئلهی يارانهھا ھزار برابر
پيچيدهتر از پرفسورنمايیھای امثال آقای دانشور است .بهھرروی» ،ترديد« در مورد ديکتهی وزارت اطالعات
بدينمعنی استکه قلم رضا رخشان )مثالً بهدليل فشار سياسی و پليسی( بيانکننده نظرات وزارت اطالعات است .اين
»ترديد«سازیھا با اين حکم که »نحوه انتقاد بهرضا رخشان نقدی در چھارچوب گرايشات درون جنبش کارگری است«
تناقضی است که تنھا میتواند تزوير خردهبورژوايی را کنار بزند.
حقيقتا ً که دنيای کلهپايی است .گروهھايی که مثل ھمين گروه »اتحاد کمونيسم کارگری« ـبا يک تغيير نام الکیـ
ت راستی سبز تبديل شدند و پس از باالآمدن گند قضيه از ھمين رضا رخشان که نقاد جنبش سبز
بهدنبالچهی جنبش دس ِ
بود ،معذرت ھم نخواستند ،نادانی خود از مختصات اقتصادیـسياسیـاجتماعی جامعهی ايران )و بهويژه منطقهی شوش
و ھفتتپه( را با ظن فشار »از سوی نھادھای امنيتی حکومت« الپوشانی میکنند تا ھمچنان بر برج خيال خام بنشينند و
قصهھای خردهبورژوايی برای پرولتاريا بسرايند!
ب( اينکه »کارگران نيازی ندارند در برخورد بهمسائل اجتماعی در زمين فرمولھای علم اقتصاد بورژوائی بازی
کنند و با "جبھهگيری سياسی" بين طرفداران سياست انبساطی و انقباظی نيرويشان را پشت جناحی از سرمايهداری قرار
پ
دھند« ،فقط در قالب نصيحت بزرگمنشانه بهرضا رخشان کارآيی دارد ،اما آنجاکه جناب دانشور و بخش اعظم چ ِ
ت جنبش سبز قرار گرفتند و سرنگونی کلی رژيم را دقيقهشماری کردند ،البد »"جبھه گيری سياسی"
خردهبورژوايی پُش ِ
بين طرفداران« جناحھای بورژوازی ـدر قالب دفاع از جنبش سبز )البته با انکار موسوی و نيز ﷲاکبر و ياحسين
گفتنھا(ـ نياز کارگران بود!؟ ترجيح رضا رخشان بهاجرای سياستھای انبساطی توسط دولت بهجای اعمال سياستھای
انقباظی ،ترجيح حداقلی و منطقی يک فعال سنديکايی جنبش کارگری است .اين حکم که کارگران نيازی بهطرفداری از
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سياستھای انبساطی يا انقباضی ندارند ،تنھا در صورتی درست استکه ھيچ فرقی بين کينزيانيسم و نئوليبراليسم وجود
نداشته باشد .آيا بهراستی آقای دانشور بدين باور استکه ھيچ فرقی بين کينزيانيسم و نئوليبراليسم وجود ندارد؟
پ( اين ديگر جنبهی کميک سياست است که يک نفر از کميتهی مرکزی گروھی بهنام »حزب اتحاد کمونيسم
کارگری« بدون ارائهی ھرگونه آماری ـدر ھرموردیـ بهاين نتيجه میرسد که »جمھوری اسالمی و اقتصاد ايران نه در
مسير تکامل که در مسير يک فروپاشی تمام عيار است«؛ اما در مقابل فعالين کارگریای که در داخل کشور زندگی
میکنند و با ھزار مشکل آشکار و پنھان مواجهاند ،مینويسد» :خوب است اگر رضا رخشان آمار و اعدادی فراتر از
گزارشات بانک مرکزی و نھادھای دولتی و يا حتی گزارش نھادھای اقتصادی جھانی در مورد دوره ھای رونق اقتصاد
ايران و رشد اقتصادی دارد در اختيار عالقه مندان بگذارد« .آيا ھمين کمونيستھای دوآتشه و تنوری )شايد ھم
جزغاله!( بهھمان آمارھای دولتی و بينالملی نگاھی میاندازند؟ گذشته از اين ،مگر مارکس و لنين برای تحليل
پايهایترين کارکردھای نظام سرمايهداری آمارھايی بهجز »آمار و اعدادی فراتر از گزارشات ...نھادھای دولتی  ...و
پ خردهبورژوايی که بگذريم ،کمونيستھا
گزارش نھادھای اقتصادی جھانی« در اختيار داشتند؟ حقيقت اين استکه از چ ِ
و فعالين جنبش کارگری ھميشه براساس حداقل آمارھا ،بيشترين تعقل را برای دريافت حقيقت بهکار بردهاند .اين برای
خردهبورژواھای برج عاج نشين قابل فھم نيست.
ت( آقای سياوش دانشور در مورد رضا رخشان مینويسد» :رضا رخشان عليرغم ھر حسن نيت و تحليلی فردی که
دارد عمال دارد شاخکھای حسی کارگران در اعتراض به اين تھاجم وسيع به زندگی شان را تحت عنوان ملزومات رشد
سرمايه داری رقابت آزاد بی حس ميکند .اين سياست بسيار خطرناکی برای جنبش کارگری است و عواقب بسيار
خطرناک تری برای موجوديت اجتماعی طبقه کارگر در بر دارد« .کسی که پيشنھاھای پنجگانه و عملی رضا رخشان
در رابطه با يارانهھا را ناديده میگيرد و در مورد او چنين کمپينی بهراه میاندازد ،اگر گول نباشد ،مشغول کالهبرداری
پ خردهبورژوايی طبيعی است .نبايد فراموش کنيم که نيش عقرب نه از ره
سياسی است .بُروز چنين برخوردھايی از چ ِ
کين است ،که اقتضای طبيعتاش اين است .گرچه رضا رخشان در ھيچيک از نوشتهھا و گفتهھايش بهکارگران نگفته
استکه آنھا بايد )يا حتی نبايد( تاوان »ملزومات رشد سرمايه داری« را بپردازند؛ اما پيشنھادهھای عملی او بهطور
قاطعی بدينمعناستکه کارگران نبايد تاوان »ملزومات رشد سرمايه داری« را بپردازند؛ و مسير زندگی کارگر و
پ
سرمايهدار بهطور فاحش و قاطعی از ھم جداست .مشکل رضا رخشان اين استکه ضمن عدم باور بهچ ِ
پ پرولتری فرابرويد( در دستور
پ کارگری را )که میتواند بهچ ِ
خردهبورژوايی ،از اين نيز ناتوان استکه ايجاد يک چ ِ
کار و عمل خود قرار دھد .تا زمانیکه رضا رخشان از »آن« رنج میکشد و از »اين« میھراسد ،چارهای ھم جز اين
ندارد که ھمانند پاندول بين ھمه و ھرگونه امکانی در نوسان باشد .اين نوسان ضمن اينکه نيروھای او را بهفرسايش
میکشاند ،میتواند بهعاملی در مقال سازمانيابی طبقاتی کارگران نيز تبديل گردد.
ث( جناب دانشور با آوردن يک نقل قول از رضا رخشان )»"انگيزه اجرای اين طرح ]يعنی :طرح »ھدفمند کردن«
يارانهھا[ در دولت جستجو میشود و ميزان رشد مناسبات سرمايه داری در ايران و مرحله کنونی آن ناديده گرفته
میشود"«[ ،در مورد او چنين مینويسد» :سياستھائی که رضا رخشان پيشنھاد ميکند ،چپ خرده بورژوا ]که[ سھل
است ،از سنديکاليسم ھم عقب تر است و بيشتر به شورای اسالمی کار شبيه است .تا زمانی که علی نجاتی دبير سنديکای
نيشکر ھفت تپه بود ،تالشھا و مواضع ...در سنديکای واحد ھم شاھد بوديم که با دستگيری بخشی از رھبران سنديکا
گرايش نوع ميرزائی سکان را بدست گرفت که نامه عجز و البه به خامنه ای نوشت]«.تأکيدھا از من است .ضمنا ً نقل
قول داخل پرانتز ) (...از رضا رخشان استکه توسط آقای دانشور نقل شده است[.
درعين
پ خردهبورژوايی را بهنمايش میگذارد1 :ـ بیسوادی و
تچ ِ
آقای دانشور در اينجا دو خاصهی بسيار زش ِ
ِ
پ خردهبورژوايی کولی نمیدھند.
حال ،پُرمدعايی؛ 2ـ تفرقهافکنی در درون و بيرون آن تشکلھای کارگریای که بهچ ِ
چرا »سياستھائی که رضا رخشان پيشنھاد ميکند« ،بهسياستھای »شورای اسالمی کار شبيه است«؟ برای اين که
رضا رخشان بهاين نتيجهی علمی و داھيانه رسيده استکه انگيزهی طرح ھدفمند کردن يارانهھا را ـبهجای محدوده يا
چارچوبهی دولتـ بايد در »رشد مناسبات سرمايهداری در ايران و مرحله کنونی آن« مورد بررسی قرار داد .چرا اين
سخن علمی )و بهطور ناخواستهای مارکسيستی( کفر آقای دانشور را درآورده است؟ برای اينکه میتواند در برابر
باورھای خرافی آقای دانشور قرار بگيرد که برپايه تز خردهبورژوايی دولت نامتعارف شکل گرفتهاند .آری ،اگر
خردهبورژوازی وضعيت خودرا در خطر ببيند ،خون شيطان را خدايی و ذات الھی را شيطانی اعالم میکند.
اما چرا آقای دانشور بهھنگام نقد نظرات و راهکارھای رضا رخشان پای علی نجاتی را بهميان میآورد؟ شايد بهاين
علت که رضا رخشان يادداشت »ما يک خانواده ھستيم « را در پاسخ بهھمين تفرقهافکنیھای انگليسیمآبانه نوشت و
منتشر کرد و داداستان ھم بهھمين بھانه راھی زندانش کرد!؟
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ج( آقای سياوش دانشور در مورد پيشنھادهھای عملی رضا رخشان در مقابله با طرح »ھدفمند« کردن يارانهھا
میفرمايند» :حق ايجاد تشکلھای کارگری و حق اعتصاب ،تعيين حداقل دستمزدھا توسط نمايندگان تشکلھای مستقل
کارگری ،پرداخت بيمه بيکاری تا زمان اشتغال مجدد ،و افزايش دستمزدھا به تناسب تورم را طرح ميکند که ھيچکدام
جديد نيستند و دستکم بيست سال است که اين خواستھا توسط کمونيستھا و کارگران پيشرو طرح شده و طرح آن ربط
فرق مفھوم کلی )که بنا بهفعليت ذھن
خاصی با بحث يارانه ھا ندارد« .در مقابل اظھارات اين »استاد َع َذل« بايد گفت که
ِ
انضمام حسی بهکليت انتزاع مفھومی ـاماـ ھنوز منفعل را طی کرده است( با مفھوم انضمامی )که ارادهی
حرکتی از
ِ
ناظر برفعليت در رابطهای خاص است( ھمين پيشنھادهھای رضا رخشان با آن چيزھايی است که شما »دستکم بيست
سال است که« روی ھوا پرت کردهايد تا کمونيستنمايی کرده باشيد .بنابراين ،اگر میخواھيد در تناقض با جنبش
کمونيستی کارگران قرار نداشته باشيد ،آموختن را از آموزهھای ھمين رضا رخشان آغاز کنيد.
3ـ آقای محمد ايرانی )از دوستان و ھمفکران آقای مھدی کوھستانی(
الف( از ميان »نقد«ھايی که روی مقاله رضا رخشان نوشته شدهاند و من نيز آنھا را ديدهام ،نقد آقای محمد ايرانی
)از دوستان آقای مھدی کوھستانی نژاد که خو ِد او از مقامات جنبش کارگری ايران ،کانادا] [1و نھادھای بينالمللی است؛
و با ھمين آقای ايرانی مقالهی مشترک ھم مینويسد!(] [2از ھمه سرگرم کنندهتر است .اگر آقای سياوش دانشور
شايستهی لقب استاد » َع َذل« بود ،اين استاد جديدالورود بهخيل رنگارنگ فعالين جنبش کارگری ،استا ِد »اَدَب« بهسبک
زعفرانيه و باالتر از تجريش است .ايشان که بهطور مؤدبانهای »مدرن« ،امروزی و ضدکمونيست تشريف دارند،
بهطور مستمری از رضا رخشان تعريف و تمجيد میکند و دائما ً ھم بهطور مؤدبانهای بهاو يادآور میشود که عزيز جون
شما اشتباه میفرماييد و اين استاد بينالمللی ما درست میفرمايند!
در پاراگراف باال نوشتم :آقای محمد ايرانی ضدکمونيست است .دراينجا بايد اضافه کنم که آقای ايرانی بهتصور
پ خردهبورژوايی عينيت جنبش کمونيستی کارگران است ،علیرغم اشتراکات فراوانی که با اين چپ دارد،
اينکه چ ِ
برعليه آن موضعگيری میکند تا در کنار کارگران برعليه امکانات جنبش کمونيستی کارگران بجنگد .بهبيانات خو ِد
ايشان توجه کنيم» :اگر از انتقاد تند آقای رخشان نسبت بهچپ بگذريم ھرچند واقعا بدليل عملکرد ضعيف چپ محق بوده
و بسياری از گروھھای سياسی چپ )و بعضی از گروھھای ديگر( اعتقاد دارند که فقر بيش ازحد منجر به انقالب ميشود
و برای ھمين از تحريم اقتصادی و جنگ پشتيبانی ميکنند ،ولی بھرحال انچه مردم و کارگران بايد با ان مبارزه کنند
دولت و حکومت اسالمی حاکم ميباشد و جمله اخير ايشان جوھر واقعی مبارزه را نشان ميدھد که چگونه زير سرکوب
وحشتناک رژيم به تاسيس دو سنديکای مستقل کارگری موفق شده و بسياری از کارگران زندانی پرورش يافته ھمين دو
سنديکا ميباشند«]تأکيد از من است[.
بدينترتيب ،آقای محمد ايرانی )ھمانند چپ خردهبورژوايی( مبارزه با کارفرما و صاحبان سرمايه را )از اعم دولتی
يا غيردولتی( کنار میگذارد تا بگويد» :انچه مردم و کارگران بايد با ان مبارزه کنند دولت و حکومت اسالمی حاکم
ميباشد«! از طرف ديگر ،ھمين آقا زير بغل رضا رخشان ھندوانه میگذارد که او را بيشتر برعليه چپی که بهزعم او
کمونيست است ،بشوراند و از آب گلآلود ماھی که چه عرض کنم ،شايد که قورباغهھای ضدکمونيستی بگيرد .گرچه
آقای ايرانی اشتباه میکند که بدون توجه بهوجوه مشترک خودش با اين چپ̊ برعليه آن دام میچيند؛ اما تا زمانیکه اين
چپ )بهھرصورت( با کمونيسم تداعی میشود ،بايد در برابر آدمھايی مثل آقای ايرانی از آن حمايت کرد .چراکه اين
چپ علیرغم وجه مسلط خردهبورژوايیاش ،ھنوز ھم در موارد نه چندان زيادی ارزشھايی میآفريند که راست کمر
بهنابوی آن بسته است.
پ خردهبورژوايی اشاره کردم .برای اثبات اين امر از ميان موارد
ب( بهتشابه بين نظريات آقای محمد ايرانی و چ ِ
بسيار فقط  4نقل قول ) از آقايان محسن حکيمی ،محمد ايرانی ،کميتهی ھماھنگی و کيوان سلطانی( بسنده میکنم.
آقای محسن حکيمی» :جنبش جاری جنبشی صرفا ضدديکتاتوری نيست .جنبشی است عليه آن چيزی که ديکتاتوری
برای بقا و دوام آن اعمال می شود .به اين معنا ،البته ضدديکتاتوری ھم ھست .اما آنچه ديکتاتوری برای بقا و دوام اش
اعمال می شود ھمان رابطه اجتماعی برخاسته از اعماق جامعه است که کمر اکثريت مطلق ساکنان جامعه زير بار آن
خم شده  -اگر نگوييم شکسته است .اين رابطه ھمان رابطه خريد و فروش نيروی کار يا سرمايه است .بنابراين ،جنبش
کنونی جنبشی است عليه اين رابطه ،جنبشی ضدسرمايه داری .اما.«...
کميته ھماھنگی» :افزايش حقوق اين بازنشستگان نيز فقط و فقط تحت فشار مبارزه خود آنان بود و دولت احمدی
نژاد مجبور شد به اين افزايش حقوق تن دردھد ،تازه آن ھم با سوء استفاده توھين آميز دولت در آستانه انتخابات دور دھم
رياست جمھوری و با ھدف جمع آوری رای بازنشستگان برای احمدی نژاد صورت گرفت .ھمين که خر دولت احمدی
نژاد.«...
آقای محمد ايرانی» :ايشان فراموش ميکند که وعده ھای قبل ازانتخابات دولت درسال  ٨۴موجب حمايت اقشار ناگاه
 ،قشر حاشيهنشين شھرھا و بازنشستگان گرديد  ،ولی زمانيکه در ۴سال دولتمداری! گرانی وحشتناک و واگذاری پروژه
ھا و صنايع مادر و بزرگ به سپاه  ،واردات بی رويه ازچين که موجب ورشکستگی تعدادی کارخانه وبيکاری کارگران
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که با تحريم بيشترنيزھمراه گرديد فقرروزافزون مردم وکارگران راباوجودافزايش بيشترحقوق که ازتوافق سران نظام
ونه فقط دولت تصويب شد ،ببارآورد .ديگرحمايت ازرييس دروغگو در انتخابات سال  ٨٨انجام نگرديد که جنبش سبز
تبلوران بود ،گرچه پول بحساب ريخته شده ای که بيشتر شوی تبليغاتی بود پس ازموفقيت در انتخابات از حساب
بازنشستگان کسر گرديد«.
آقای کيوان سلطانی» :معلوم نيست چرا آقای رخشان سنگ صحت انتخابات احمدی نژاد را بهسينه میزند ،که کوس
رسوائی آن بر ھر بام و برزن کارگری و غيرکارگری زده شده است؟ و اصوال مستندات اين ارزيابیھا کجاست«؟
پ( نقل قول زير ،علیرغم طوالنی بودناش ،تصويری مناسبی از نگاه و برخورد »مؤدبانه«ی آقای ايرانی نسبت
بهمقالهی رضا رخشان ارائه میکند؛ پس ،آن را با ھم بخوانيم» :بنظرميرسد آقای رخشان از تحوالت انجام شده در انچه
بعنوان خصوصی کردن صنايع اتفاق افتاد بيخبر ميباشد که از کارگر آگاھی چون ايشان انتظار بيشتری ميرود،
درحاليکه با گذشت بيش از ھجده سال از برقراری نظام واليتی و سالھا بعداز جنگ که اين متمم اضافه شد ،نه تنھا
ھيچکدام از صنايع مادر خصوصی نگرديد ،بلکه بيشتر کارخانه ھا و شرکتھای بزرگی که در رژيم سابق با توليد و
کيفيت باال کار ميکردند توسط مديران نااليق دولتی و بنيادھای ريز و درشتی که توسط روحانيون تصرف شده بودند با
توليد و کيفيت کمتر کار ميکردند بطوريکه صاحبان قبلی حاضر به تحويل گرفتن نبوده و بخشی از انھا نيز به سرمايه
داران جديد وابسته به حکومت )جايگزين اشراف و دربار سابق( واگذار گرديدند  ،تنھا بعضی از صنايع اتومبيل سازی
و صوتی و تصويری با کيفيت نازلتر بتوليد بيشتر پرداختند .ھرچند ايشان در دنباله مقاله اشاره ميکند که دولت اجازه
آزادی رقابت را نداد و واگذاری درحد حرف باقی ماند ،ولی شگفت اينکه ايشان با اشتباھی وحشتناک روند خصوصی
سازی را در دولت نھم با روند بيشتر بعنوان ليبراليسم اقتصادی باور ميکند ،زمانيکه حتی روزنامه ھای داخلی سپردن
ھمه پروژه ھای نفتی  ،دولتی و ساختمانی را به سپاه توسط دولت انتشار داده و خريد صنايع بزرگ مخابرات  ،کشتی
سازی  ،صنايع پتروشيمی و صدھا طرح بزرگ و متوسط توسط سپاه با استفاده از رانت و فشار را تاييد نموده اند و اين
چه نوع خصوصی سازی و رقابت آزاد ميباشد که دوست کارگر و مبارزمان درک نموده است«]تأکيد از من است[؟
بهھرروی ،نظر آقای محمد ايرانی تا آنجا که بهرشد غولآسای سپاه اشاره میکند ،درست است؛ اما آنجا که اين رشد را
صرفا ً ناشی از رانت دولتی میداند و افزايش توان تکنولوژيک سپاه را نمیبيند ،از زاويه جنبش سبز ،بخشی از
بورژئازی آشکارا نئوليبرال و و دولتھايیکه مدافع سبزھا بودند ،بهمسئله نگاه میکند .اين وجه کموبيش مشترک ھمهی
نقادان رضا رخشان است.
ت( آخرين نکتهای که از آقای محمد ايرانی بايد نقل قول کنم ،بهسابقهی تشکلھای کارگری برمیگردد ،او در اين
مورد مینويسد» :درجائيکه کارگران شرکتھای زيرپوشش وزارت نفت و ساير کارگران پيشرو مکانيک و فلزکار و
غيره که از سابقه مبارزاتی ساليان دراز برخوردارند ولی درحال حاضر از کمبود يک سنديکا يا تشکيالت کارگری
مستقل بیبھره ھستند ،ارزش اين دوسنديکا که مانند گوھری درآسمان کارگری ايران ميدرخشند ،ميبايد سمبلی برای
ايجاد سنديکای مستقل بشمار آيند« .گرچه سنديکای فلزکار و مکانيک سابقهی سياسی درخشانی دارد؛ و برای مثال
اسکندر صادقینژاد و جليل انفرادی و ديگران ،ضمن اينکه از اعضا و فعالين اين سنديکا بودهاند ،در مبارزهی
ضدسلطنتی ھم )بهعنوان چريک فدايی خلق( نقش بسيار با ارزشی بازی کردند و در ھمين راستا ھم جان باختند؛ اما ھم
از جنبهی تاريخی و ھم بهلحاظ اثرگذاری برروند مباراتی طبقهی کارگر ،سنديکای کارگران چاپ )يا صنعت چاپ(
نقش بسيار با اھميتتری بازی کرده است .حال سؤال اين استکه چرا آقای محمد ايرانی بهنقش سنديکای فلزکار و
مکانيک در گذشته اشاره میکند ،اما سنديکای کارگران چاپ را از قلم میاندازد؟ اگر آقای ايرانی گرايش چپ داشت و
پاسخ سؤال در خو ِد جواب نھفته بود؛ اما آقای ايرانی با ھمهی وجودش فرياد
سمپاتيزان چريکھای فدايی خلق بود،
ِ
میزند که بهدموکراسی غربی و انتخاباتساالری بورژوايی باور دارد .بنابراين ،اگر بهاين نتيجه نرسيم که سمپاتی او
بهھيئت »مؤسس ]يک نفرهی[ سنديکای فلزکار مکانيک« انگيزهی اين اشارهی بیمورد بوده است ،مجبوريم که پای
شياطين را بهميان بکشيم که رفتار و سکاناتشان قانونمند نبوده و نخواھد بود .دفاع دوفاکتوی اين ھيئت مؤسس يک نفره
که در وبالگاش خودرا سنديکای فلزکار مکانيک معرفی میکند ،از پارهای مسائل با بيانات و شيوهی استدالل و نگاه
آقای ايرانی ھمخوانیھای فراوانی دارد.
]يک نکتهی توضيحی در مورد نوشتهی آقای ايرانی :نقلقولھايی که از اين ايشان آوردم ،بهلحاظ فاصلهگذاری،
ھمه بهھم چسبيده بود .مثل اينکه اين آقای نقاد ھمانند استاد خويش ھنوز بلد نيستکه فارسی بنويسد و از ديگران خواھش
میکند که برايش بنويسند[.
4ـ آقای کيوان سلطانی )و عبور از خط قرمز رژيم(
الف( آقای سلطانی فقط آرزو میکند که »شايد اين حرف ھای آقای رخشان نيز مانند ھمان حرف ھايی که به آقای
اسانلو از زندان در آستانه ی انتخابات خرداد  88نسبت دادند ،و گفته می شد که آن حرفھای بازجويانش بوده است ،از آن
خود او نباشد« .بدينترتيب ،آقای سلطانی نيز ھمانند آقای سياوش دانشور با کشيدن پردهی ابھام دولتیـپليسی روی

14

سخنان رضا رخشان ،خاستگاه کارگری مقالهی و نظرات او را از خو ِد اين نظرات جدا میکند تا خواننده نه با حرفھای
يکی از فعالين مؤثر جنبش کارگری ،بلکه با حرفھای احتماالً دولتیـپليسی برخورد داشته باشد .اين شيوهی برخورد
ھرچه باشد ،دموکراتيک نيست .چراکه رضا رخشان بهھنگام انتشار مقاله در زندان نبوده و خودش مستقيما ً مسؤليت
غيردموکراتيک اين شيوهی برخورد اين استکه ھرکسی با تکيه بهآن
مقالهاش را پذيرفته است .ازجمله عيبھای
ِ
میتواند نظر ديگران که مورد پسند او نيست ،بهدولت و پليس منتسب کند و بهنظريهپردازی بیمعارض تبديل شود!؟
بهھرروی ،قصد آقای سلطانی از طرح اينگونه ابھامھا )ھمچنانکه قصد او از طرح اينکه »در اين مطلب که بر من
خواننده معلوم نيست آيا نظر سنديکاست ويا صرفا نظر نويسنده است«( اين استکه شخص رضا رخشان را ـنه نقطه
نظرات او راـ مورد حمله قرار دھد .اين روش نه تنھا دموکراتيک نيست ،بلکه بهطور خشنی ھم دسپوتيک است.
ب( »اگر ھم حرف ھای ايشان موجه باشند و "اکثريت کارگران" به احمدی نژاد و دولت نظامی اش رأی داده
باشند ،ابطال اين نظريه ی خام است که گويا کارگران بالفطره انقالبی اند .کارگر ِ نا آگاه نيز مثل ھر قشر ديگری می

تواند تحت تاثير فاکتور ھای محاط بر حيات اجتماعی اش اغوا گردد و برعليه منافع طبقه ای خودش اقدام اجتماعی کند،
چنان که بخشی از طبقه ی کارگر در آلمان سال ھای  ،1930تحت تأثير ِ ايده ھای سوسيال شونيستی ھيتلر به حزب
سوسيال ناسيونال )نازی( رأی داد« .اين نقل قول را از آقای کيوان سلطانی آوردم تا نشان داده باشم که اوالًـ نوشتهی وی

ربط نقادانهای بهمقالهی رضا رخشان ندارد .چراکه رضا رخشان حرفی در مورد »بالفطره
ُکر ُکری خواندن است و
ِ
ً
سر ناسازگاری
انقالبی« بودن کارگران نزده است و ظاھرا با مقولهی انقالب ھم )اعم از بالفطره و غيربالفطرهاش( ِ
دارد .و دوما ًـ نشان بدھم که جملهھای نوشتهی آقای سلطانی نه تنھا ربطی بهمقالهی رضا رخشان ندارد ،بلکه اين جملهھا
با يکديگر ـنيزـ بیربط اند .از خواننده خواھش میکنم جملهای را که ريز آن خط کشيدهام را با جملهای که حروف آن
ايرانيک است ،مقايسه کند.
ً
از ربط نوشتهی آقای سلطانی با مقالهی رضا رخشان که صرف نظر کنيم ،میتوان حدس زد که احتماال منظور وی
اين است که »"اکثريت کارگران"« بهدليل عدم آگاھی میتوانند به»ايدهھای سوسيال شونيستی ھيتلر« ھم رأی بدھند.
چراکه کارگران آلمان در سالھای  1930ھمانند يک »قشر« بازی سوسيال شونيستھای ھيتلری را نخوردند ،بلکه با
چنان کميتی بهاين بازی زشت و غيرانسانی وارد شدند که حتی بهغلط حضور کيفی يک طبقه را القا میکند .بهھرروی،
اين نظريه که اشتباھا ً بهرضا رخشان نسبت داده شده است ،با تعميم وضعيت ويژهی  1933در جھان ،از يکطرف ذھن
را مقدم برروابط و مناسبات توليدیـاجتماعی میداند؛ و از طرف ديگر اليتگرايانه و نخبهستايانه است.
پ( بهحمالت »نقادانه«ی آقای سلطانی نگاه کنيم تا علیرغم شيوهی شلختهی نگارش او ،سفسطه و مغلطه را با ھم
ببينيم» :نويسنده با طمانينه از ھزينه ھای فعاليت ھای کارگری سخن می گويد ،اما شاکر است که اوضاع به آن سياھی
ھم که فکر کنيد نيست .و سپس با لحنی مألوف به مخاطبين اش که ھم می توانند کارگران فعال باشند و ھم امنيتی ھای که
عن قريب در نقش بازجو يا دادستان و يا زندانبان ايشان را به خاطر سرپيچی از "خط قرمز ھای نظام" مورد مؤاخذه
قرار دھند ،می نويسد .لحنی که در تمام اين نوشته مستتر است ،می گويد که کار خودتان را بکنيد! به ساير جنبش ھای
اجتماعی کاری نداشته باشيد! و بار آن ھا را به گردن خود نياندازيم که انحراف است .می گويد که خوش بختانه ھنوز در
ايران جان ھيچ فعال کارگری در خطر مرگ و ترور نيست! و به آن ھا می گويد که به شما ربطی ندارد که دانش جويان
زير خطر اعدام به سر می برند ،شما در خاک ريز ھای نظام قدم بر داريد کسی کاريتان ندارد! به شما چه که قريب
سی نفر در زير خطر اعدام قرار دارند ،فرزاد کمانگر فعال کارگری و کرد اعدام شد ،رژيم جمھوری اسالمی او را
قصاص ترور کردند ،شيرين علم ھولی را ترور ِ قصاص کردند ،اما اين مسئاله ربطی به کارگران ندارد" ،سياه نمائی"
نکنيم!«]تأکيدھا از من است[.
با توجه بهاينکه از اخبار و قرائن و شواھد چنين برمیآيد که فرزاد کمانگر انسانی شريف و شيفتهی مردم فقير و
تھیدست بود و زندگیاش را تا آخرين نفس صرف ھمين آرمان واال و ارزشمند کرد؛ اما ضمن تأکيد براينکه او در
رابطه با سازمانيابی مبارزات کارگران و ايجاد تشکلھای مستقل کارگری دستگير و اعدام نشد ،بايد بهطور مؤکدتر
گفت که ايجاد پارادوکس بين اين انسان شريف و انسان شريف ديگری بهنام رضا رخشان نه تنھا مورد قبول فرزاد
کمانگر نيست ،بلکه او برعليه ھمين شيوهھا ھم بود که بهپيشباز مرگ رفت .بهھرروی ،پيکر جنبش کارگری در ايران
بار جنبشھا ديگر را بهدوش بکشد ،بلکه با تن دادن بهکشيدن
چنان درھم فشرده و کم توان استکه نه تنھا نمیتواند ِ
چنين باری بهغير از تاوانھای سنگين و کمرشکن که گريباناش را میگيرد ،اساسا ً استقالل طبقاتی خودرا نيز از دست
میدھد .چراکه ديگر جنبشھا )تاآنجاکه جنبش محسوب میشوند و نه افرادی که خودرا جنبش جا میزنند( در
ھمراستايی با جنبش کارگری گامھای مستمر و رشديابنده و مؤثری برنداشتهاند؛ و نزديک شدنشان بهجنبش کارگری نه
ايجاد ھمگامی و ھمياری با اين جنبش ،که عمدتا ً بهخاطر استفادهی ابزاری از بازوان اجرايی کارگران بوده است .برای
مثال ،بهھمين جنبش سبز نگاه کنيم که جنبش دانشجويی و زنان را نيز بلعيد و تاوان و ھزينهی مبارزهی کارگری را تا
بيش از  10برابر افزايش داد.
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سرانجام اينکه برداشت من از حرف درست و خردمندانهی رضا رخشان اين استکه جنبش کارگری ربطی
پ خردهبورژوايی ندارد؛ و بايد بهچنان استحکام و نيرويی دست يابد تا بتواند جنبش زنان و
بهسلطنتطلب و مجاھد و چ ِ
دانشجويان و غيره را با ھژمونی خويش و در ھمراستايی با ذات تاريخی خودش سازمان بدھد .برای رسيدن بهاين
نقطهی تعيينکننده نبايد حتی يک تار موی ھيچيک از فعالين جنبش کارگری را بهريسک گذاشت.
حقيقت اين استکه در شرايط پراکندگی کنونی بدون ارتباط مستمر و طوالنی با مردم کارگر و زحمتکش نمیتوان
در ھمراھی با آنھا کوچکترين گامی در راستای سازمانيابی طبقاتی برداشت .از طرف ديگر ،ھمين پراکندگی̊ مردم
کارگر و زحمتکش را بهجايی رسانده که از  6ماه زندان ھم میھراسند و عطای تشکل طبقاتی را بهلقای پراکندگی
تحميلی میبخشند .بنابراين ،وارد مناسباتی شدن که فعال کارگری را به  20سال زندان محکوم میکند ،نھايتا ً بهزيان
جنبش کم توان کنونی تمام میشود .منطق مارکسيستی و تجارب مکرر مبارزات جھانی طبقهی کارگر حاکی از اين
استکه آنجايی که تودهھای طبقهی کارگر در صحنهی آشکار مبارزهی سياسی نيستند »سرپيچی از "خط قرمز ھای
نظام"« منطق ويژهای دارد و خرد خاصی را میطلبد که ناديده گرفتن آن چيزی جز ماجراجويی خردهبورژوايی نيست.
رضا رخشان بهدرستی برعليه اين ماجراجويی موضعگيری میکند.
يک نکتهی ديگر ھم در نوشتهی رضا رخشان اين استکه او مینويسد» :در سالھای گذشته ابتدا سنديکای واحد و
سپس سه سال بعد سنديکای ھفت تپه توسط کارگران بوجود آمدند .اين کار امروز ھم ھزينه دارد .بااينھمه راھی به جز
پرداخت اين ھزينهھا نيست و ھرچه تعداد تشکلھای کارگری بيشتر شود ،اين ھزينهھا نيز کمتر خواھند شد .ما
درسنديکای ھفت تپه اين ھزينهھا را پرداخت کرده ايم .با اينکه تعدادی از دوستانم به زندان رفتند و خود من ھم با پرونده
سازيھای متعددی روبرو شدم و سپس اخراج شدم و به زودی راھی زندان خواھم شد ،با اينھمه شرايط را برای فعاليت
کارگری مناسب می بينم .ھمبستگی کارگران با ھمديگر میتواند اين ھزينهھا را قابل تحمل کند .البته بشرط اينکه اين
فعاليتھا لزوما کارگری باشد نه اينکه به انحراف رود ويا بار سايرجنبشھای اجتماعی را به گردن نحيف خود بيندازيم .ويا
وظيفه اپوزيسيون را برای تشکلھای کارگری قائل شويم« .بنا بهبرداشت من حرف رضا رخشان در اينجا توضيح
فراريان پس از جنبش سبز علیرغم گرد و خاکی که بهنام جنبش کارگری میکنند و ِکيسھای
دھندهی اين استکه
ِ
پناھندگی کارگری که دارند ،فرارشان ربطی بهجنبش کارگری نداشته است .حرف ديگر رضا رخشان اين استکه اگر
افرادی پيدا شوند که مثالً تحت عنوان کميتهی فالن و تشکل بھمان »سرپيچی از "خط قرمز ھای نظام"« را در برنامهی
خود بگذارند و بعد از يکیـدو سال فِلِنگ را ببندند و بهسوئد و سوئيس و غيره پناھنده شوند ،عمالً بهکارگران و فعالين
عملی کارگری گفتهاند :پرولتاريای ايران بهکشورھای مرفهتر پناھنده شويد!
بنابراين ،ھمانند اسانلو و مددی و شھابی و رخشان و ...با زندانھای  6ماه تا  6سال بايد بهگونهای گام برداشت که
بتوان آھسته و پيوسته در حرکت بود .گرچه اين پيوستگی تا زمانیکه جنبش کارگری اينگونه پراکنده است ،عمدتا ً بار و
فضای شخصی دارد؛ اما از سال  1367تا کنون خبری از اين نبوده استکه کسی را بهجرم سازماندھی و ايجاد تشکل
مستقل کارگری ترور يا اعدام کردهاند .اگر باور اين حکم برای عدهای سخت است ،میتوانند بهقھرمان مبارزات
کارگری در کردستان ـمحمود صالحیـ نگاه کنند که با ھمهی راديکاليسمی بهاو نسبت داده میشود و علیرغم
»سرپيچی از "خط قرمز ھای نظام"« و تماس با آقای گای رايدر در ھتل اللهی تھران فقط يک سال زندان کشيد و
ھنوز ھم در ايران زندگی میکند و ھنوز ھم اعدام يا ترور نشده است.
5ـ امان کفا ،بدون کپیراﯾت

الف( از ميان مقاالتیکه در مورد يارانهھا نوشته شده ،نوشتهی امان کفا بهنام »يارانهھا ،رشد صنعتی ،پوپوليسم و
کمونيسم« بيش از ھمهی ديگر مقاالت در اين زمينه توجه من را بهخود جلب میکند .علت اين جلب توجه اين استکه
منھای اختالف در نحوهی بيان ،نظرات امان کفا شباھتھای بسيار زيادی بهنظرات رضا رخشان در مقالهی »يارانهھا،
تالشی برای يک ارزيابی واقعی« دارد .برای مثال آقای کفا در رابطه با علت طرح و قانون يارانهھا مینويسد:
»سالھاست که کوتاه کردن دست دولت و برداشتن سوبسيدھا ،رشد و امکانات حاصله برای سرمايه خصوصی ،از
اھداف استراتژيک بورژوازی در ايران بوده است .و امروز که امکان اجرای آن توسط دولت احمدی نژاد ميسر گشته
است ،آنقدر تقدسی و مورد حمايت تمامی اقشار و جناح ھای سرمايه است که تمامی ھم و غمشان حول رفع موانع
وھموار ساختن راھی است که امکان اجرای چنين طرحی را بی دردسرترو کاملتر می سازد«]ھمهی تأکيدھا در اين
قسمت از من است[ .رضا رخشان ھم با شيوهی استدالل ويژهی خودش ھمين نظرات را بيان میکند و تأکيد میکند که:
ريشهی طرح يارانهھا را بايد در »تکامل نظام سرمايهداری در تعيين مناسبات اقتصادی در ايران« جستجو کرد .تفاوت
در اين استکه رضا رخشان بهعنوان يک فعال کارگری و براساس تحليل تاريخی نتيجهگيری میکند؛ درصورتیکه
پ موجود.
امان کفا بهعنوان يک کمونيست و بهزبان چ ِ
ب( امان کفا مینويسد» :سالھاست که سرمايه و سرمايه داری دولتی و آنچه که با نام دولت ھايی رشد و رفاه ناميده
می شد  ،سپری شده است .ساليان است که عدم توانايی اين مدل در دنيا جای خود را به مدل اقتصاد بازار آزاد داده است.
امری که فروپاشی ديوار برلين نقطه پايانی آن بود .با عدم توانايی رقابتی که سرمايه با رشد اقتصادی مبتنی بر اساس
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مدل "شرقی" دنبال می شد ،سرمايه جھانی شيفت خود را به مدل بازار داد .اين دوره سپری شده است« .ھمين مسئله را
رضا نيز زير عنوان دولتگرايی مطرح میکندکه تکرار آن در اينجا ،بازھم بهطول نوشته میافزايد.
پ( رضا رخشان احمدینژاد را از جنبهی اقتصادی »ليبرالترين« دولت در حيات جمھوری اسالمی و نيز »بخش
خصوصی« را مشتاق توسعهی سرمايه در عرصهی جھان میداند .امان کفا بدين باور استکه »سھم خواھی سرمايه در
ايران ،و مشخصأ بخش خصوصی و خواستش درداشتن جايگاھی در بازار جھانی ،گرچه از يکطرف به شدت مديون
جمھوری اسالمی سرمايه و مشخصأ دولت احمدی نژاد است ،از طرفی ديگر نيز مديون تغيير و تحولی است که در
سطح بين المللی.«...
ت( اگر اين نقل طوالنی از امان کفا را با پيشنھادهی پنجگانهی رضا رخشان با ھم مقايسه کنيم ،بهسادگی میتوان
گفتکه منھای بيان و کلمات ،ماھيتا ً يکسان ھستند» :سھم خواھی کارگران از کل توليدات خود در جامعه ،اما ،ممکن و
امروز قابل دستيابی است .اينکه سوبسيد می دھند يا نمی دھند ،قيمت باال می رود و يا به چه ميزان ،اينکه دولت امروز
سرمايه موفق به پيشبرد اين امر می شود و يا تا چه حد می شود ،ھمگی از جمله مسائلی است که کمونيست ھا ھم بايد به
آن بپردازند ،وليکن سؤال در مقابل ما کماکان پابرجاست .کارگر کمونيست چه کار بايد دراين جا انجام دھد .آن پرايتک
انقالبی کدام است؟ بقول مارکس "اوضاع دقيقأ به دست آدميان تغيير مييابد و اين خود مربی است که نياز به تربيت
دارد" .راه مبارزه با تغييرات و فشارھايی که سرمايه در ايران با برداشتن سوبسيد ھا دنبال می کند را نمی شود در
"جلوگيری از اجرای" چنين طرحی خالصه کرد ،به ھر حال اين سرمايه است که قيمت گزاری می کند ،تورم از اجزا
اين نظام است و راه مبارزه با آن ھمانا پراتيک انقالبی است .تاکتيک امروز کمونيستی ،مسلمأ خواست افزايش حداقل
دستمزد متناسب با تورم ،و تعيين آن توسط نمايندگان کارگران است .اين امری است که در ايران امروز کامأل ممکن
است .دستيابی به اين خواست مترادف با سقوط دولت نيست ....طبقه کارگر در ايران امروز می تواند خواست افزايش
حقوق متناسب با تورم را متحقق کنند .اين امکان به اين اندازه در مثآل خرداد  ۶٠ميسر نبود .در اسفند ماه امسال سرمايه
داران و دولتشان نبايد اجازه يابند که از قدرت خريد کارگران بکاھند .تضمين اين امر ،و يا حداقل آسان ترين راه
برچنين تضمينی ،ھمانا تشکل کارگری است .خواست آزادی بی چون و چرای حق تشکل به ھمين اندازه اھميت چند
برابر در اين دوره دارد .بايستی قبول کرد که جنبش کارگری ايران در حال حاضر اين توانايی را دارد که برای تحقق
اين خواست ھا دست بکار شود .سازمان دھی اين امر و متشکل شدن برای کارگران وظيفه عاجل امروز است«.
پيشنھادهھای پنجگانهی رضا رخشان عبارتند از -1» :حق ايجاد تشکلھای کارگری و حق اعتصاب -2 .عدم دخالت
دولت در تعيين دستمزد -3 .پرداخت بيمه بيکاری تا زمان اشتغال مجدد -4 .حضور نمايندگان تشکلھای کارگری در
کميسيون يارانهھا -5 .افزايش دستمزدھا به تناسب تورم«.
ج( ازآنجاکه رضا رخشان )مثبت يا منفی( نزد گروهھا و افراد چپ و نيروھايی که خودرا جانبدار کارگران و
زحمتکشان معرفی میکنند ،آدم شناخته شدهای است؛ و از آنجاکه مقالهی رضا رخشان حدود  40روز قبل از مقالهی
امان کفا وسيعا ً منتشر شده بود؛ از اينرو ،بعيد بهنظر میرسد که امان کفا مقالهی رضا رخشان را ـحتی پيش از نوشتن
مقالهی خودشـ نديده باشد و از آن )خصوصا ً در رابطه با پيشنھادهھای عملی( تأثير نگرفته باشد .اگر اين فرضيه
درست باشد )که بهاحتمال بسيار قوی درست است( ،شايسته بود که آقای کفا نوشتهاش را با ارجاع بهنوشته رضا رخشان
مینوشت .بدينترتيب ،ضمن ابراز نظر تئوريک گامی ھم در راستای سازمانيابی طبقاتی کارگران برداشته میشد.
******
قسمت دوم مقالهی »رضا رخشان ـ منتقدين او ـ يارانهھا« را در اينجا بهپايان میبرم تا در قسمت سوم بيشتر روی
مسائل مربوط بهچرايی و چگونگی يارانه ،انواع آن و الزامھای بورژوای ايران در اين رابطه متمرکز شويم .بنابراين،
ھمهی آن نکات مورد نقد و بررسی قرار نگرفتهی مقاالت فوقالذکر را بهنکاتی ارجاع میدھم که در قسمت بعدی و
بيشتر بهطور اثباتی مورد بررسی قرار خواھند گرفت.

پانوشتھا:
] [1برای آشنايی با خاصهھای کنونی اتحاديهھای کارگری در کانادا ،از جمله میتوان بهلينک زير مراجعه کرد:
»مردان نامرئی :فساد در اتحاديهھای کارگری کانادا«.
] [2چندی استکه فعالين جنبش سبز در داخل و خارج بهتشکليابی خود روآورده و در راستای »سازمان«يابی
کارگران نيز بهتکاپو افتادهاند .از ھمينروستکه سايتھای اينترنتی متعددی )ازجمله سايت »جمعيت مبارزه با تبعيض
اقتصادی«( آشکار و پنھان کارگران را مخاطب قرار میدھند؛ راديوھای خارجی )ازجمله راديو آمريکا]!!![(
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به»جانبداری« از طبقهی کارگر ايران برخاستهاند]!!؟[؛ مقاالت و نوشتهھای متعددی )ازجمله مصاحبهی شروين
نکويی با محمد مالجو بهنام »چشمانداز ائتالف ميان جنبش سبز و جنبش کارگری«( در ضرورت اتحاد طبقهی کارگر و
جنبش سبز نوشته میشود؛ و فعالين جديدالظھوری نيز )ازجمله ھمين آقای محمد ايرانی( مدال »فعال کارگری« را
ـگرچه بهطور ضمنیـ بهگردن میاندازند تا زمينهھای الزم را برای اين اتحا ِد مرگآور فراھم کنند .بهھرروی ،آقای
محمد ايرانی عالوه براينکه بهنقد رضا رخشان نشسته است ،اين امتياز ويژه را ھم دارد که با ھمکاری آقای مھدی
کوھستانی مقالهی کارگری ]مروری کوتاه برمعادن ايران و کارگران معدن[ مینويسند .برای شناخت بھتر اين فضای
تازه شکل گرفته در اطراف و اکناف طبقهی کارگر  3پاراگراف از مقالهی »چشمانداز ائتالف ميان جنبش سبز و جنبش
کارگری« از مصاحبهی شروين نکويی با دکتر محمد مالجو و چند دقيقه از مصاحبهی آقای مھدی کوھستانی با راديو
آمريکا را ذيالً میآورم تا نمونهای از خروارھا را نشان داده باشم:
چشمانداز ائتالف ميان جنبش سبز و جنبش کارگری]مصاحبه با مالجو[:
يک( »به بيانی کوتاهتر ،بر طبق تحليل استراتژيک چپ دموکرات ،سه مولفه ی حمايت مالی و پشتيبانی سياسی و
پوشش کارآمد رسانهای در واقع کمبودھايی است که برطرفسازیشان میتواند نيروھای کارگری را به عامل
تعيينکننده در جابجايی قدرت سياسی بدل سازد«.
دو( »جنبش کارگری و جنبش سبز در دوره ی پس از انتخابات برای مبارزه با اقتدارگرايی به ھيچ وجه در خدمت
يکديگر قرار نگرفتهاند .به دليل نيازھای دوطرفهای که اقتضای وضعيت سياسی کنونی است ،يگانه نامزد رفع
کمبودھای ارتقای سطح جنبش کارگری و تبديل کردن محل کار در بخشھای کليدی اقتصاد به محل منازعه و به اين
وسيله از قوه به فعل رساندن اثربخشی سياسی نيروھای کارگری برای جابجايی قدرت عبارت است از بخش پرطنين
جنبش سبز که غالبا ً به بورژوازی شانزده ساله ی پس از جنگ و طبقه ی متوسط تعلق دارند .ائتالف سياسی ميان جنبش
سبز و جنبش کارگری مشخصا ً به اين معناست که بخش ثروتمند و قدرتمند و پرطنين جنبش سبز سه مولفه ی اصلی
حمايت مالی و پشتيبانی سياسی و پوشش کارآمد رسانهای را برای اعتراضات کارگری ميان بخش غيرمتشکل نيروی
کار در بخشھای کليدی اقتصاد فراھم بياورد ،آن ھم با پنج ھدف مشخص :اول ،کاھش ريسک اقتصادی پيشگامی فعاالن
کارگری در اعتراضات کارگری؛ دوم ،يکپارچهسازی اعتراضات کارگری پراکنده؛ سوم ،بسيج کردن افکار عمومی در
زمينه ی ھمدلی با خواستهھای تدافعی و حداقلی کارگران؛ چھارم ،باال بردن ھزينه ی سرکوب اعتراضات در محل کار؛
و پنجم ،ارتقای مخاطب اعتراضات کارگری از سطح کارفرمای بالواسطه به سطوح وزارتخانهھای مسئول و دولت«.
سه( »بدون برخورداری از حمايت مالی و پشتيبانی سياسی و پوشش رسانهای از جانب بخش ثروتمند و قدرتمند و
پرطنين طبقه ی فرادست اقتصادی معترض ،امکانات عملی فعاالن کارگری برای يارگيری و ھويتسازی و
سازماندھی طبقه ی کارگر در شرايط سياسی پس از بيست و دوم خرداد چندان اميدبخش نيست .چشمانداز شکلگيری
ائتالف ميان جنبش سبز و جنبش کارگری بستگی به اين نيز دارد که فعاالن کارگری تا چه حد به چنين درکی رسيده
باشند ،چندان که پذيرای ائتالفی ولو ميانمدت با طبقهای شوند که بيشترين صدمهھا را از ھمان خوردهاند .بسته به
فاعليت نخبگان اصلی جنبش سبز و جنبش کارگری میتوان گفت تحقق ائتالف ميان اين دو جنبش ھم بسيار دور است و
ھم بسيار نزديک«.
اينک بخشی از سخنان آقای مھدی کوھستانی )از مقامات اتحاديهھای کارگری در کانادا( با راديو آمريکا ،که
کروبی و موسوی را ھمرديف با کارگران میآورد تا ھردو را مظلوم يک ظالم نشان دھد:
» ...اين رژيم اگه برای موندگاری خودشون ،نگاه کنيد ،حتی از بچهھای خودشون چه جوری باھاشون برخورد
میکنن ،نگاه کنيد بهآقای کروبی و موسوی چهکار میکنن؛ کسانیکه باھاشون بودن ،تمام اين سالھا ،امروز باھاشون
چگونه برخورد میکنند ،شما فکر میکنين کارگری که توی ايران بيکاره!«...
در اينجا بايد بهآقای محمد ايرانی گفت که از ھمکار نظریاش آقای مھدی کوھستانی بپرسد که چرا از رويدادھای
کارگری در ويسکانسين آمريکا با راديو آمريکا حرف نمیزند؛ يا چرا بهجای ايجاد شبھهی مظلوميت برای موسوی و
آقايان ظاھراً مظلوم بهجوخهی اعدام سپرده
کروبی آشکارا بهآن کارگرانی اشاره نمیکند که بهھنگام قدرتمداری ھمين
ِ
شدند و سالھای سال در زندانھا ماندند .بهھرروی ،تمامی کنش و واکنشھای عوامل آشکار و پنھان جنبش سبز از
نقشهی گستردهای خبر میدھد که سبزھا برای استفاده از بازوی اجرايی کارگران ريختهاند .شايد کارگران بهطور
متشکل بتوانند بين جناحھای دولت بازی کنند و امتيازاتی بگيرند که تسھيلکنندهی سازمانيابی تودهھای پراکندهی کارگر
باشد؛ اما اتحاد با بورژوازی و دلسوزی برای موسوی و کروبی از تخمهی ھمان فسادی حکايت میکند که پانوشت ][1
بهآن ارجاع داده است.
برای شنيدن حرفھای آقای کوھستانی میتوان بهلينک زير مراجعه کرد:
http://www.youtube.com/watch?v=yHY7aXbLVxg&feature=player_embedded#at=58
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