خشمگين از پرولتارﯾا ،شيفتهی بورژوازی
چپ اﯾران با عروج جنبش پساانتخاباتی ﯾک سال گذشته وارد دورهای از تحوالت تارﯾخی خود شده
است .صرفنظر از بخشھای محدودی از چپ که از آغاز اﯾن جنبش با شناخت ماھيت بورژوائی و
دست راستی آن بهمقابله با آن برخاستند ،تالش برای توجيه شرکت در اﯾن جنبش وجه مشخصه
اصلی چپ در اﯾران را تشکيل میداد .اگر بخشی از اﯾن تالشھا در حد دفاع ساده از »جنبش
مردمی« خالصه میشد ،بخش فرﯾبکارتر و مزورتر اﯾن چپ ـاماـ پا از اﯾن فراتر نھاده و دفاع از جنبش
پساانتخاباتی را با تعرض بهفعالين منتقد جنبش کارگری نيز ھمراه کرده است .بهوﯾژه در اﯾن بخش از
چپ ،ﯾاری گرفتن از تارﯾخ انقالبی طبقهکارگر و مقاﯾسه تحوالت ارتجاعی ﯾک سال گذشته با برآمدھای
انقالبی طبقهکارگر در گذشته ،ﯾکی از شيوهھای راﯾج برخورد اﯾن چپ بهتحوالت بود .جنبش
پساانتخاباتی گاھی با ماهھای پيش از انقالب اکتبر مقاﯾسه میشد و گاھی با انقالب فورﯾه و گاھی
با انقالب  ١٩٠٥روسيه .آقای اصغری از حزب کمونيست کارگری اﯾران ھم در عداد ھمين چپ فرﯾبکار
است .اﯾشان حلقه را تکميل نموده و در مقالهای بهنام »خاکرﯾزھاﯾی بر سر راه انقالب« جنبش
پساانتخاباتی را کپی انقالب  ١٨٤٨فرانسه معرفی کرده است تا در پرتو حقانبت اﯾن مقاﯾسه بتواند
براحتی فعالين کارگری منتقد بهجنبش سبز را مورد توھين قرار دھد .در ادامه مطلب اﯾن توھينھا را
مورد بررسی قرار خواھيم داد.
اما مقاله آقای اصغری فرصتی بهدست داد تا بهبررسی انقالب  ١٨٤٨فرانسه بپردازﯾم و از اﯾن
رھگذر ھم مروری بر آموزشھای عميق مارکسيسم داشته باشيم و روش برخورد انقالبی مارکس با
جنبشھای بورژوائی را مورد بررسی قرار دھيم و ھم بیپاﯾگی و ضدﯾت اﯾن چپ را با ميراث مارکس
نشان دھيم .نوشته آقای اصغری ﯾک بار دﯾگر ﯾادآوری وظيفهای خطير برای ھمه مارکسيستھاست و
آن ھم مبارزه برای بيرون کشيدن ميراث سوسياليسم انقالبی طبقه کارگر از زﯾر آوار تعرض اﯾدئولوژﯾک
انواع خرافات بورژوائی که نوشته آقای اصغری در شمار مبتذلترﯾن آنھا قرار دارد .از بابت فراھم آوردن
اﯾن فرصت از آقای اصغری تشکر میکنيم.
*****
مقاﯾسه آقای اصغری بين جنبش پساانتخاباتی و انقالب  ١٨٤٨فرانسه برای آن صورت نمیگيرد که
از وحشيگری بورژوازی و سرنوشت کارگران در انقالب  ١٨٤٨درسھای الزم را برای شراﯾط کنونی
بگيرد .اﯾن مقاﯾسه تنھا از آنرو و تنھا تا آنجاﯾی برای آقای اصغری اھميت دارد که حقانيتی برای
جنبش جاری و برای بورژوازی وطنی دست و پا کند .آقای اصغری در مقاﯾسه جنبش سبز )ﯾا بهزعم او
»جنبش مردم«( با انقالب فرانسه در سال  ١٨٤٨اﯾن واقعيت تارﯾخی را نادﯾده میگيرد که اصوال ً
بخشی از بورژوازی در  ١٧٠سال پيش )از جمله در فرانسه( نسبت بهامکانات و مختصات زمان خوﯾش
و طبيعتاً نسبت بهبورژوازی عقبافتادهی اﯾران و جناحبندیھای دولتی آن در سال  ٢٠١٠ھنوز
جنبهھای ترقیخواھانه داشت .درصورتیکه ھمان بورژوازی در وضعيت کنونی نه تنھا در اﯾران ،بلکه در
فرانسهی بهاصطالح پيشرفتهی امروز ھم تماماً ارتجاعی عمل میکند.
مارکس در مورد انقالب فورﯾه  ١٨٤٨مینوﯾسد»} :تنھا ﯾک شاخه از حزب نظم در واژگونی سلطهی
اشرافيت مالی دخالت مستقيم داشت ،آن ھم شاخهی سازندگان و صنعتگران بود ،منظور ما صاحبان
صناﯾع کوچک و متوسط نيست ،منظور ما صاحبان منافع کارخانهھاست که در دورهی لوئی فليپ بنيان
مخالفت با نظام پادشاھی ]و استيالی بانکداران و صاحبان بورس[ را تشکيل میدادند«{] .[١مارکس
در جای دﯾگری از سهگور حتی تحت عنوان }»ﯾکی از مترقیترﯾن اعضای حزب نظم«{ نام میبرد؛ و
اﯾن بيانگر وجود عناصر و رگهھاﯾی از ترقیخواھی در حزب نظم بود .مارکس ھمچنين در وصف وقاﯾع
تصرف نظامی محل مذاکرات مجلس در  ٢٩ژانوﯾه  ١٨٤٩و ستيز لوﯾی بناپارت با مجمع
مربوط به
ِ
مؤسسان قانون اساسی جمھوری ]که بعداً )در دوم دسامبر  (١٨٥١لوﯾی بناپارت از طرﯾق کودتا،
بساط جمھوری را جارو ،و بساط امپراتوری را برفراز ھمهی طبقات جامعه پھن کرد[ مینوﯾسد»} :لوﯾی
بناپارتی که در برابر مجمع مؤسسان میاﯾستاد ،دﯾگر بهمثابه ﯾک قوه از قوای قانون اساسی که بهطور
ﯾکجانبه در برابر قوهی دﯾگری اﯾستاده باشد ،ﯾعنی بهمثابهی قوهی اجراﯾی در مقابل قوهی
قانونگزاری ،نبود؛ بلکه در حکم جمھوری بورژواﯾی متشکل و سازمانﯾافتهای بود که در برابر ابزارھای
ساختمانیاش ،در برابر توطئهھای جاهطلبانه و اقتضاھای اﯾدئولوژﯾکی شاخهی انقالبی بورژوازی ،که
اﯾن جمھوری را بنا کرده بود ولی اکنون متعحب بود که جمھوری متشکلاش بهسلطنتی احياء شده
شبيه است ،...،اﯾستاده بود«{.
نفس مقاﯾسهی وقاﯾع پساانتخاباتی در اﯾران با انقالب  ١٨٤٨فرانسه و ھمچنين مقاﯾسهی اﯾن
وقاﯾع با انقالب  ١٩٠٥ﯾا  ١٩١٧در روسيه نشان میدھد که مقاﯾسهکنندگان ناگفته بهاﯾن باور دارند که
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در درون بورژوازی اﯾران ھم عناصری از ترقیخواھی پيدا میشود .چراکه ھم در فرانسهی  ١٨٤٨و ھم
در روسيه  ١٩٠٥و  ١٩١٧بورژوازی علیرغم ناپيگيری و تزلزلش در مبارزه با دستگاه ارتجاعی تزار و با
وجود ترسی که از روند سازمانﯾابی و انقالب کارگری داشتند ،اما ھنوز مطلقاً از عنصر ترقیخواھی
ِ
تھی نشده بودند؛ و تنھا در مقابل کنش انقالبی کارگران مطلقاً بهجنبهی ارتجاعی خود میچرخيدند.
اﯾن درحالی استکه بورژوازی در اﯾران بهدليل موقعيت تارﯾخی ،سياسی و اجتماعیاش حتی ﯾک
مولکول ترفیخواھی ھم در وجود ارتجاعی خود ندارد .اﯾن طبيعی استکه تجدﯾد حيات نظام
سرماﯾهداری و گسترش اﯾن نظام جھانی در قالب جمھوری اسالمی ﯾا ھردولت سرماﯾهدارانهی دﯾگری
در قرن بيستوﯾکم از ھرگونه امکان ترقیخواھی اجتماعیـتارﯾخی تھی است و مقاﯾسهی انقالب و
جامعهی فرانسه در سال  ١٨٤٨با وضعيت کنونی جامعهی اﯾران ،اعادهی حيثيت برای اﯾن بورژوازی در
قالب بخشی از آن و تقدس کليت سيستم سرماﯾهداری در پوشش انتخابات عمومی ﯾا ھمگانی
است.
آقای اصغری مینوﯾسد» :سطحی نگری را ببينيد که چقدر شعور مردم را دستکم گرفتهاند!؟
انقالبات  ١٨٤٨اروپا که مارکس و انگلس را تا حد وصف ناپذﯾری بهوجد آورد و اثری جاودانه ـ مانيفست
کمونيست ـ را تقدﯾم بشر کرد ،وضعيتی کمابيش شبيه انقالب جاری اﯾران را داشت .برخورد گيزو،
نخست وزﯾر فرانسه در دورهای که منجر بهانقالب  ١٨٤٨شد ،با "اصالح طلبان" آن دوره مثل خامنهای
امروز بود .او بهبخشی از بورژوازی که مطالبه حق رأی برای خود را نيز داشت و دارای چنان دارائی نبود
که حق رأی شامل آنھا ھم بشود) ،و اﯾن شرط صاحب رأی شدن بود( میگفت "ثروتمند بشوﯾد تا
بتوانيد صاحب رأی بشوﯾد"« .اگر خامنهای در سال ١٣٨٨با گيزو در سال  ١٨٤٨قابل مقاﯾسه باشد؛
پس"» ،اصالح طلبان"« آن روزگار فرانسه ھم با اصالحطلبان امروز اﯾران قابل مقاﯾسهاند!؟ اگر در انقالب
فورﯾه }»شاخهی انقالبی بورژوازی«{ ھم شرکت داشت؛ پس ،در انقالبِ آقای اصغری )ﯾعنی» :انقالب
مردم« ﯾا جنبش سبز( ھم باﯾد بهدنبال }»شاخهی انقالبی بورژوازی«{ بگردﯾم!؟ اﯾن جوھرهی منطقی
استکه آقای اصغری و امثالھم جسارت بيان صرﯾح آن را ندارند.
آﯾا سوای جناﯾتپيشگی سرماﯾهدارانه ،خامنهای تا اﯾن حد ابله استکه به»"اصالحطلبان"« و
مافيای ثروت و سرماﯾه )ﯾعنی :مافيای رفسنجانی( بگوﯾد که بروﯾد »"ثروتمند بشوﯾد تا بتوانيد صاحب
رأی بشوﯾد"«؟ آﯾا در انتخابات  ٢٢خرداد  ٤٠ميليون رأیدھنده شرکت نداشتند که بهقول آقای عباس
عبدی  ١٣ميليون آن با کيفيت و مابقی بیکيفيت بودند!؟ اگر چنين است )که ھست( ،پس چه ربطی
بين شعار »"ثروتمند بشوﯾد تا بتوانيد صاحب رأی بشوﯾد"« با  ٤٠ميليون رأیدھنده وجود دارد!؟ آﯾا
ارائهی تصوﯾری تا اﯾن حد سادهلوحانه از خامنهای که  ٢٠سال ھمهی اپوزﯾسون چپ و راست را بهخون
کشيده و زمينگير کرده است ،دستکم گرفتن »شعور مردم« نيست!؟ آﯾا در مقابل ھمهی اﯾن
شامورتیبازیھای فرﯾبکارانه نباﯾد بهآقای اصغری گفت که »سطحی نگری را ببينيد که چقدر شعور
مردم را دستکم« گرفتهاﯾد!؟
مقاﯾسه بين دو روﯾداد تارﯾخی متفاوت که دارای وجوه مشترک نباشند ،تنھا میتواند آرزوھای
سياسی ھنوز بهزبان نيامدهی مقاﯾسهکننده ﯾا توجيه وضعيت سياسیـاجتماعی او را بيان کند.
عام
اشتراک
ھمچنانکه در ادامهی نوشته خواھيم دﯾد ،ھيچگونه اشتراکی ،از ھيچ جنبهای )بهجز
ِ
ِ
مبارزهی طبقاتی در جامعهی سرماﯾهداری و سرکوب کارگران توسط بورژوازی( بين انقالب ١٨٤٨
فرانسه و روﯾدادھای پساانتخابانی سال  ١٣٨٨وجود ندارد .مقاﯾسهی آقای اصغری بين اﯾن دو روﯾداد
تنھا بيانگر آرزوھا ،اھداف و دامی استکه او در عرصهی سياست ـبهنفع بورژوازیـ برای طبقهکارگر
اﯾران پھن میکند.
آقای اصغری مقاﯾسهی فرﯾبکارانهاش را چنين ادامه میدھد» :آلکسيس توکوﯾل که ﯾکی از نظرﯾه
پردازان مھم قرن نوزده اروپا و مشخصا در فرانسه بود ،درباره انقالب  ١٨٤٨فرانسه تعجب می کند که
ھيأت حاکمه متوجه وضعيت بحرانی که اﯾشان آن را بهآتشفشانی تشبيه میکند که ھست و نيست
جامعه را با خاک ﯾکسان میکند نيستند .توکوﯾل که ﯾک مخالف سرسخت انقالب و تئورﯾھای انقالبی
در فرانسه آن دوره بود ،خود از اعضای مھم پارلمان فرانسه بود .در خاطراتش ...مینوﯾسد" :روی
آتشفشانی خوابيدهاﯾم ".سپس با اعتراض مینوﯾسد" :تعجب ميکنم که کسی نمیبيند زمين بار دﯾگر
در حال لرزش است .باد انقالب در حال وزﯾدن و کوالکی در افق است.«".
برخالف جعليات و اراجيفی که آقای اصغری از توکوﯾل »مخالف سرسخت انقالب و تئورﯾھای انقالبی
در فرانسه آن دوره« برداشته و برای کارگران غرغره میکند و ھمچنين برخالف تصوﯾر ﯾکدست،
ھمگون و سازگاریکه آقای اصغری از انقالب فورﯾه ارائه میکند؛ اما مارکس انقالبی در تحليل انقالب
فورﯾه و حکومت موقت مینوﯾسد»} :حکومت موقت ،که مولود سنگرھای فورﯾه بود ،در ترکيب
خوﯾش ناگزﯾر احزاب متفاوتی را که در پيروزی شرﯾک بودند نماﯾندگی میکرد .اﯾن حکومت جز اﯾنکه
سازشی موقت مابين طبقات متفاوت اجتماعی باشد که سلطنت ژوئيه ] [١٨٣٠را واژگون کرده
بودند ،اما منافعشان از لحاظ خصومتھای طبقاتی باھم سازگار نبود ،چيز دﯾگر نمیتوانست بود«{.

٢

در اﯾنجا مارکس بهروشنی نشان میدھد که ترکيب نيروھا در فورﯾه  ١٨٤٨فرانسه نه تنھا ناشی
از منافع مشترک ﯾا ھمسوﯾی سياسی و طبقاتی نبود ،بلکه بهوساطت }»ھمهی آن رشته
تعارضھای فرعی و ثانویای«{ بهھم نزدﯾک شده بودند که قدرت موھوم سلطنت مشروطه }»در
برانگيختن آنھا استاد بود«{ .بنابراﯾن ،اگر اصرار براﯾن اصل غلط باشد که وقاﯾع تارﯾخی را باھم مقاﯾسه
کنيم ،اﯾن جنبه ـفقط و فقط اﯾن جنبهـ انقالب فورﯾه  ١٨٤٨فرانسه را تنھا با انقالب بھمن  ١٣٥٧میتوان
مقاﯾسه کرد .ھرآنکس که در شيداﯾی خوﯾش تحت ھژمونی مطلق جنبش سبز نباشد ،بهسادگی
درمیﯾابد که وقاﯾع پساانتخاباتی حتی کارﯾکاتور انقالب بھمن  ٥٧را ھم بهذھن غيرسبز متبادر
نمیکند .ھوﯾت روبهافراﯾش جرﯾانات مختلف چپ ،تيراژ ﯾک ميليونی نشرﯾه کار )ارگان سازمان
چرﯾکھای فداﯾی خلق( و روند روبهگسترش سازمانﯾابی انقالبی کارگران و زحمتکشان تفاوتھاﯾی
استکه مقاﯾسهی وقاﯾع پس از  ٢٢خرداد  ١٣٨٨را ـحتی در مقام کارﯾکاتورـ با انقالب بھمن ٥٧
غيرممکن میسازد.
زمينیکه در سال » ١٨٤٨بار دﯾگر در حال لرزش« بود» ،کوالکی« که »در افق« جامعه فرانسه
میوزﯾد و استناد سبز زدهی آقای اصغری بهتوکوﯾل »مخالف سرسخت انقالب« ،در تقابل پرولتارﯾای
مسلح و بورژوازی ھنوز تھی نشده از بار ترقیخواھی کدام ارمغان سياسی را بهدنبال داشت؟ اﯾن
دستآورد و ارمغان را مارکس چنين تحليل میکند»} :با اعالم جمھوری برپاﯾه رأی ملت حتی آخرﯾن
خاطره از انگيزهھا و اھداف محدودی که بورژوازی فرانسه را بهانقالب فورﯾه کشانده بود ازبين میرفت.
بهجای چند شاخهی معدود از بورژوازی اکنون تمامی طبقات جامعهی فرانسوی بود که ناگھان در مدار
قدرت سياسی قرار میگرفت ،و ناگزﯾر میشد که کلبه و باغچه و نقباش را رھا کند و بهاﯾفای نقش
خوﯾش در صحنهی انقالب بپردازد! با از ميان رفتن سلطنت مشروطه حتی چھرهی ظاھر آن نوع قدرت
دولتی که قاطعانه در برابر جامعهی بورژوازی مقاومت میکرد و ھمراه با آن ھمهی آن رشته
تعارضھای فرعی و ثانوی که آن قدرت موھوم در برانگيختن آنھا استاد بود ،ﯾکباره محو و نابود
میشد«{.
اگر حقيقتاً کسی بهاﯾن باور دارد که کارگران عمدهترﯾن نيروی انقالب در جامعهی سرماﯾهداریاند و
نمیخواھد با عبارتپردازیھا سوپرانقالبی از بازوی اجراﯾی تودهھای کارگر ـدر راستای اھداف
ِ
سوء استفاده کند ،چگونه میتواند انقالب فورﯾه  ١٨٤٨را با وقاﯾع پساانتخاباتی مقاﯾسه
بورژواﯾی خودـ
کند؟ بهعبارت دﯾگر ،بدون رﯾاکاری ،چگونه میتوان موقعيت متشکل ،مسلح و انقالبی کارگران پارﯾس
در سال  ١٨٤٨را با وضعيت نامتشکل و پراکندهی کارگران اﯾرانی که در آراﯾشی صددرصد دفاعی بهسر
میبرند ،مقاﯾسه کرد؟
آدم در حد آکادميک شرﯾف )ﯾعنی :غيرفرﯾبکار( وضعيت کارگران اﯾران در  ١١ماه گذشته را در
ﯾک
ِ
ﯾک کفهی ترازوی ذھنش میگذارد و در کفهی دﯾگر موقعيت کارگران پارﯾس را قرار میدھد که مارکس
اﯾنچنين تصوﯾرش میکند»} :در  ٢٥فورﯾه] ،[١٨٤٨حوالی ظھر ،درحالیکه ھنوز جمھوری اعالم نشده
بود ،عناصر بورژوازی حکومت موقت وزارتخانهھا را بين خودشان و بين سرداران ،بانکداران و وکالی
مدافع عضو ]روزنامهی[ ناسيونال تقسيم کرده بودند .ولی ،کارگران مصمم بودند اﯾنبار نگذارند مثل
ژوئيه  ١٨٣٠ھمهچيز ربوده شود .آنان آماده بودند دوباره بهسنگرھا بروند و جمھوری را بهزور اسلحه
برپا کنند .راسپای]طرفدار بالنکی[ با ھمين مأمورﯾت بود که ...بهنام پرولتارﯾای شھر بهحکومت موقت
اخطار کرد که جمھوری اعالم دارد؛ و افزود که اگر اﯾن دستور تا دو ساعت دﯾگر اجرا نشود ،وی در
رأس دوﯾست ھزار نفر برمیگردد .نعش قربانبان حادثه ھنوز سرد نشده بود ،سنگرھا ھنوز برپا بود و
کارگران خلع سالح نشده بودند ...دوساعت مھلتی که راسپای گفته بود ھنوز تمام نشده بوده که اﯾن
کلمات تارﯾخی معجزآسا بردﯾوارھای پارﯾس نقش بست" :جمھوری فرانسه! آزادی ،برابری،
برادری!"«{ .حال سؤال اﯾن استکه آﯾا مقاﯾسهی انقالب فورﯾه  ١٨٤٨فرانسه با وقاﯾع پساانتخاباتی
توپ جدال بورژواھای مرتجع
دم
ِ
در اﯾران فرﯾبکاری و دامگذاری برای کارگران نيست که باﯾد بهگوشت َ ِ
تبدﯾل شوند؟ در ادامهی اﯾن نوشته خواھيم دﯾد که تضاد منافع و تخاصم طبقاتی که اساسیترﯾن رکن
زندگی کارگران
انقالب و ضدانقالب در ھمهی جوامع سرماﯾهداری است ،چگونه در  ١٣ژوئن ١٨٤٨
ِ
پارﯾسی را بهوﯾرانهای نشسته بهخون و جناﯾت تبدﯾل کرد.
در مقطع تارﯾخی فورﯾه  ١٨٤٨شاھد آن ھستيم که طبقهکارگر دارای چنان پيکر عظيم و متشکلی
است که میتواند تھدﯾد کند اگر حکمش تا دو ساعت دﯾگر اجرا نشود ،وی در رأس دوﯾست ھزار
نيروی مسلح برمیگردد .آﯾا در شراﯾط کنونی اﯾران چنين پيکر عظيم و از آن مھمتر چنان نيروی متشکل
و مسلحی وجود دارد که بتواند در تالطمات سياسی حکمش را بر مجلس ،ھمهی جناحھای بورژوازی
و تمام جامعهی اﯾران دﯾکته کند؟  ٢٠٠ھزار کارگر مسلح پيشکش آقای اصغری؛ آﯾا خود اﯾشان و تمام
دم و دستگاه حزبیاش که بهنيابت طبقهکارگر بهبورژوازی لبيک گفتهاند ،قادرند که بورژوازی را حتی با
 ٢٠٠ھزار اﯾميل در جھان مجازی تھدﯾد کنند؟

٣

}»پرولتارﯾا ،با "دﯾکته" کردن جمھوری بهحکومت موقت و ،از خالل آن ،بهتمامی فرانسه ،ﯾکباره
خودرا بهعنوان حزبی خودفرمان در ردﯾف نخست صحنهی سياسی قرار میداد ،اما با اﯾن کار ،در
ضمن ،تمامی فرانسه بورژوا را بهچالش میطلبيد .آنچه پرولتارﯾا بهدست آورد ،فقط زمينهای بود برای
رھاﯾی انقالبی خودش ،ولی بهھيچوجه
خود آن رھاﯾی نبود«{.
ِ
رھاﯾی خود دست پيدا نکند؟ آﯾا غير از اﯾن بود که
به
رولتارﯾا
پ
١٨٤٨
چه چيز باعث شد که در فورﯾه
ِ
ترکيب و آراﯾش احزاب در آن ھنگام تنھا ﯾک ائتالف موقت برای سرنگونی سلطنت برخاسته از
ضدانقالب ژوئيهی  ١٨٣٠بود که تمام تخاصمات طبقاتی را در قالبی رؤﯾاﯾی بهکنار افکنده بود؟ آﯾا ھمين
ائتالف ھمگانی در زﯾر چتر ھژمونی بورژوازی نبود که در ﯾک بدنهی ظاھراً واحد صفآراﯾی کرده بود تا
آراﯾی دروغين ،اﯾن تخاصمات
بهمانع رھاﯾی پرولتارﯾا تبدﯾل شود؟ در ادامه خواھيم دﯾد که اﯾن صف
ِ
مداوم بين کار و سرماﯾه چگونه در ژوئن ھمان سال )ﯾعنی :پس از اﯾنکه
طبقاتی و اﯾن جنگ
ِ
}»پرولترھا«{ از اشتباه خوﯾش که }»اشرافيت مالی را با کل بورژوازی بهمعنای عام کلمه قاطی«{
میکرد ،فراتر رفت( به}»غرش مسلسلھا«{ﯾی استحاله ﯾافت که }»گوشت تن پرولتارﯾا را از ھم«{
میدرﯾدند و پاره پاره میکردند.
آقای اصغری مینوﯾسد» :پرسيال رابرتسون ،ﯾکی از مورخين انقالبات قرن نوزده اروپا چه زﯾبا می
گوﯾد" :طبقه کارگر الﯾه پائينترﯾن اﯾن آتشفشان بود و آن آتشفشان با اولين لرزه اش ،نه تنھا لوئی
فيليپ و دور و بری ھاﯾش را در فورﯾه  ٤٨پائين کشيد ،بلکه اصالح طلبانی که ھدفشان رفرم در
سلطنت بود را نيز با ھمان لرزه اول دود کرد ".انقالب اﯾران که تاکنون انگار کپی انقالب  ١٨٤٨فرانسه
بوده ،ﯾک چنين قطب بندی ای را تجربه کرده است .آن چوب دستی را کناری زده و از اﯾن به بعد باﯾد
منتظر ماند و دﯾد که تارﯾخ چگونه رقم خواھد خورد«]تأکيد از ماست[ .منھای کلمهی »انگار« که آقای
اصغری در مقاﯾسهی فرﯾبندهاش برای روز مبادا جاسازی کرده و منھای پذﯾرش ھژمونی جنبش سبز در
مورد خردهبورژواھای اپورتونيستـپاسيفيست که »منتظر« میمانند تا ببينند »تارﯾخ چگونه رقم خواھد
خورد« ،اما فراتر از ھمهی اﯾن انتظارھا و مقاﯾسهھا و در »ھمان لرزه اول دود« شدنھا ،مارکس چنين
تحليل میکند که }»نخستين ھدف فورﯾه اﯾن بود که با داخل کردن ھمهی طبقات دارا ،افزون
براشرافيت مالی ،در مدار قدرت سياسی ،سلطهی بورژوازی را تکميل کند .بدﯾنسان ،اکثرﯾت
زمينداران بزرگ) ،لژﯾتيميست(ھا ،از حالت ھيچنبودی سياسی ،که سلطنت ژوئيه ] [١٨٣٠آنھا را
بدان محکوم کرده بود ،خارج شدند ...از راه انتخابات عمومی ،مالکان اسمی ،که اکثرﯾت عظيم
فرانسوﯾان ،ﯾعنی دھقانان ،را تشکيل میدادند در مقام داور سرنوشت فرانسه قرار گرفتند .جمھوری
فورﯾه ،سرانجام با شکست دادن "نھاﯾی" سلطنت ،که سرماﯾه در پس پشت آن جا گرفته بود ،زمينه را
برای ظھور خالص سلطهی بورژوازی فراھم کرد«{.
سياسی امروز اﯾران را با انقالبات ١٨٤٨
تحوالت
که
آری ،آقای اصغری بهشکل خاصی حق دارد
ِ
مقاﯾسه کند! با توجه بهاﯾنکه اساس تارﯾخی حق پرولتارﯾا نفی وضعيت موجود است و اساس
اجتماعی حق بورژوازی تثبيت ھمين وضعيت ،حقانيت مقاﯾسهی آقای اصغری آنجاﯾی معلوم میشود
که جنگ قدرت در درون حکومت اسالمی موجب شده بود تا ھمهی آن نيروھای سياسیای که پس از
نبودی سياسی تبدﯾل شده بودند ،از پس انتخابات  ٢٢خرداد وارد
اتمام دورهی اصالحات بهھيچ
ِ
صحنهی سياست شوند و ھمان مطالبات دوم خردادی را با آميختهای از ميليتانسی دوباره مطرح کنند
تا حاميان سبززدهی آنھا نيز در پوست روباه بهتئوریبافی و مارکسيستینماﯾی اﯾن مطالبات بپردازند.
بدﯾنسان }»در ذھن پرولترھا ،که اشرافيت مالی را با کل بورژوازی بهمعنای عام کلمه قاطی
میکردند ،در تخيل جمھوریخواھان شجاعی که حتی وجود طبقات اجتماعی را منکر بودند ﯾا حداکثر
بهعنوان ﯾکی از نتاﯾج سلطنت مشروطهاش میپذﯾرفتند ،در سخنان پر از دو روﯾی و رﯾای
"فراکسيون"ھای بورژوازی که تا آن زمان از قدرت برکنار بودند ،با تأسيس جمھوری ،سلطهی
بورژوازی نابود شده مینمود .اﯾنجا بود که ھمهی سلطنتطلبان بهجمھوریخواه تبدﯾل شدند و
ھمهی ميليونرھای پارﯾسی بهکارگر .آن اصطالحی ھم که بھتر از ھرچيز بهدرد اﯾن الغای خيالی
مناسبات طبقاتی میخورد ،اصطالح "برادری"؛ عصر عصر برادری و باھمی ھمگانی و جھانشمول بود.
اﯾن شيوهی سادهلوحانهی کنار گذاشتن ذھنی تضادھای طبقاتی ،اﯾنگونه آشتی ﯾافتن احساساتی
منافع طبقاتی متخاصم با ﯾکدﯾگر ،اﯾنگونه اعتال ﯾافتن و قرار گرفتن کشفوشھودوار در مقامی برای
مبارزات طبقاتی ،آری ،اﯾن "برادری" شعار راستين انقالب فورﯾه بود«{.
اﯾنجاست که مارکس بهروشنی و برخالف پرسيال رابرتسونی که آقای اصغری او را بهشھادت
میگيردُ ،کنه انقالب فورﯾه را بيان میکند .انقالبی که حتی کارگران مسلح ھم برای مدت کوتاھی
ارادهی خودرا برآن ِاعمال کرده بودند .آری }»"برادری"«{ ،آری مرگ بر دﯾکتاتور ،مرگ بر خامنهای! آری
اﯾن }»"برادری"«{ ھمان »جنبش مردم« و »انقالب مردم«ی استکه تضادھا و تخاصمات طبقاتی را
دراز بهدراز بهخواب رؤﯾاھای خردهبورژواﯾی میکشاند تا در واگشت نھاﯾیاش در ژوئن }»با برگرفتن تاج
خود ھيوال را ،لخت و عرﯾان،
از سر ھيوال ،تاجیکه محافظ وی و پنھانکنندهاش از انظار مردم بود ،رأس
ِ

٤

در برابر دﯾدگان ھمگان قرار دھد ،...ھمان "نظم" که در فرﯾادھای کاوﯾنياک بازتاب خشونتآميز فضای
مجلس و حال و ھوای بورژوازی جمھوریخواه بود ،ھمان "نظم" که با غرش مسلسلھا گوشت تن
پرولتارﯾا را از ھم میدرﯾد و پاره پارهاش میکرد«{.
تضادھای طبقاتی بهکدام سو میرود؟
واقعاً اﯾن شيوهی فرﯾبکارانهی کنار گذاشتن ذھنی
ِ
بهراستی پارکابیھاﯾی ھمانند آقای اصغری با اختراع »جنبش مردم« که فاقد ھرگونه بيان مستدل ﯾا
حتی غيرمستدل دربارهی طبقات اجتماعی و روابط و مناسبات آنھا با توليد اجتماعی و مالکيت
خصوصی است ،بهدنبال چه میگردند؛ و ھژمونی کدام طبقهای را بازتوليد میکنند؟ آری آقای اصغری
در قالب فانتزیـپستمدرنـکميک درست میگوﯾد که »انقالب اﯾران تاکنون انگار کپی انقالب ١٨٤٨
فرانسه بوده« است؛ زﯾرا قصد اﯾن خردهفرﯾبکاران و از آن مھمتر اﯾنگونه خزعبالت بهاصطالح حزبی
مالی تضادھای طبقاتی نيست .آﯾا نوچهھای آقای اصغری که چپ و راست ﯾا در واقع
چيزی جز ماست
ِ
راست و راستتر جنبش پساانتخاباتی را ابتدا با انقالب  ١٩١٧و سپس در عقبنشينی سالوسانهی
خوﯾش با انقالب  ١٩٠٥مقاﯾسه میکنند ،میدانند که اﯾنگونه ماستمالیھا بهکجا میکشد؟ در
ادامهی اﯾن نوشته بهاﯾن دستگاه ھمگانیگراﯾی و ماستماليزاسيونی نيز میرسيم؛ اما مقدمتاً
بهماھيت انقالب فورﯾه  ١٨٤٨از دﯾدگاه مارکس بپردازﯾم»} :انقالب فورﯾه انقالبی زﯾبا بود ،انقالب
ھمدلی ھمگانی ،چرا؟ برای اﯾنکه تخاصمھاﯾی که در آن انقالب برضد سلطنت شعلهور شد ،ﯾک
بهﯾک در کنار ھم بهصلح و صفا آرميده ،و در حالت جنينی خوﯾش بهخواب رفته بودند ،برای اﯾنکه پيکار
اجتماعی اﯾستاده در عقب صحنهی آن انقالب ھنوز ھستی ملموسی نيافته بود و در حد واژهھا و
جملهھا موجودﯾت داشت«{.
آنچه پرولتارﯾا در انقالب فورﯾه ھنوز نياموخته بود ،اﯾن حقيقت بود که در انقالبات بورژواﯾی ﯾا تحوالت
سياسیای که براساس ھژمونی بورژوازی بهحرکت درمیآﯾند ،اگر پرولتارﯾا در کنار بورژوازی قرار نگيرد
و بهخدمتگذار سياسی و مجانی او تبدﯾل نشود ،الجرم در مقابل اوست؛ و اگر اﯾن تقابل بهپيروزی
قطعی پرولتارﯾا نينجامد ،در اغلب موارد بهحمام خونی تبدﯾل میشود که ضمن خفهکردن ھرگونه
حقطلبی در جامعه ،پرولتارﯾا را نيز در ھمهی عرصهھای کار و زندگی بهبردگی بازھم بيشتر و
ی( کارگران بهشرکت در جنبش سبز )ﯾا جنبش
شدﯾدتری میکشاند .بنابراﯾن ،ترغيب )ﯾا در واقع اغوا ِ
پساانتخاباتی( و تقابل آشکار و مستقيم با دستگاهھای نظامیـامنيتیـقضاﯾیایکه قتلعام زندانيان
سياسی و اعدامھای دھهی  ٦٠را در پيشينه دارند ،معناﯾی جز اﯾن ندارد که تودهھای کارگر و
زحمتکش بهقتلگاھی فرستاده شوند که بهھرصورت ـھم بهطور فردی و ھم بهلحاظ طبقاتیـ قربانی
آن خواھند بود .اﯾن فراخوان ﯾک قمار خردهبورژواﯾی ،غيرانسانی و خونبار استکه قمارباز خارجنشين
آن ـدر امنيت و رفاه کاملـ ھيچگونه داوی برای باخت بهميان نياورده است .اﯾن قمار ھيچ ﯾا ھمهچيزی
نظام
استکه »ھيچ«اش بهکارگران و زحمتکشان میرسد و »ھمهچيز«ش بهبورژوازی و بقای
ِ
بهاصطالح دگرگونهی اسالمی!؟
در مقابل مقاﯾسه وارونه و سبززدهی آقای اصغری از شراﯾط کنونی در اﯾران و مختصات انقالب
 ١٨٤٨فرانسه ،ﯾکبار دﯾگر بهروند اﯾن انقالب ،نقش کارگران پارﯾسی در آن و تحليل مارکس برگردﯾم تا
چپ سبززده را بيشتر بشناسيم»} :جمھوری فورﯾه را کارگران با کمک
بازھم فرﯾبکاریھای
ِ
منفعالنهی بورژوازی فتح کرده بودند .و کارگران ،بهحق ،خودرا ھمچون فاتحان فورﯾه تلقی میکردند و
ھمان دعاوی خودستاﯾانهی فاتحان را داشتند .الزم بود که اﯾن کارگران در کوچه و خيابان شکست
بخورند و بهآنان نشان داده شود که ھربار که نه در کنار بورژوازی بلکه در برابر بورژوازی باشند از پا
درخواھند آمد ...بورژوازی برای رد درخواستھای پرولتارﯾا ناچار بود سالح بهدست گيرد" .پس" جاﯾگاه
حقيقی جمھوری بورژواﯾی ،پيروزی فورﯾه نبود ،بلکه شکست ژوئن بود«{ .اگر ساﯾهروشن ادعاھای
آقای اصغری را در پرتو اﯾن عبارت آگاهگرانهی مارکس قرار دھيم ،بهدو نتيجهی روشن و مرتبط باھم
میتوان رسيد :اوال ًـ »اصالحطلبانی که ھدفشان رفرم در سلطنت بود« نه تنھا »با ھمان لرزه اول« در
 ٢٥فورﯾه » ١٨٤٨دود« نشدند ،بلکه در  ١٣ژوئن بود که با کمک خردهبورژوازی پارﯾس سنگربندی
کارگران را دود کردند و بهخون کشاندند؛ و دوماًـ اگر »انقالب اﯾران تاکنون انگار کپی انقالب ١٨٤٨
فرانسه بوده« است ،پس نتيجهی حضور و شرکت کارگران نامتشکل و بیسالح در اﯾن »انقالب« تنھا
میتواند فرارسيدن ژوئن خونين تھران را تسرﯾع کند.
حال تحليل مارکس از انقالب فورﯾه را ﯾک بار دﯾگر مرور کنيم تا سپس آن را با ستاﯾش آقای اصغری
از آن مقاﯾسه کنيم»} :آخرﯾن بقاﯾای رسمی انقالب فورﯾه ﯾعنی کميسيون اجراﯾی ،ھمچون خواب و
خيالی که در برابر واقعيت تاب نياورد ،در برخورد با اھميت سرنوشتساز روﯾدادھا دود شد و بهھوا
رفت .آتشبازیھای المارتين ]با کلمات در انقالب فورﯾه[ بهموشکھای آتشافکن کاوﯾنياک ]در انقالب
ژوئن[ تبدﯾل گردﯾد .معلوم شد که مفھوم حقيقی ،ناب ،و عوامفرﯾب برادری ،برادری طبقات دارای منافع
متضاد که ﯾکی دﯾگری را میچاپد ،ھمان برادری که با بوق و کرنا در فورﯾه اعالم شد ،و با حروف
درشت بر سردر ھمهی اماکن مھم پارﯾس ،ھمهی زندانھا ،ھمهی سربازخانهھا ،حک گردﯾد ،چيزی
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جز جنگ داخلی ،جنگ داخلی بهدھشتناکترﯾن شکل آن ،جنگ ميان کار و سرماﯾه ،نيست .در
شامگاه  ٢٥ژوئن ،آتش اﯾن برادری از ھرپنجرهای در پاﯾتخت فرانسه زبانه میکشيد ،و درست در ھمان
لحظاتیکه پارﯾس بورژوازی چراغانی میکرد ،پارﯾس پرولتارﯾا غرق آتش و خون بود و در حالت نزع
دست و پا میزد .برادری درست ھمان قدری دوام آورد که منفعت بورژوازی اقتضا با پرولتارﯾا را
داشت«{].[٢
آقای اصغری در حاشيه »ﯾادآوری از انقالب فرانسه« و با کنار گذاشتن }»نظم]ی[ که با غرش
مسلسلھا گوشت تن پرولتارﯾا را از ھم میدرﯾد و پاره پارهاش میکرد«{ ،چنين مینوﯾسد» :تمام
ليبرالھای منتقد و تا حدودی معترض به سلطنت لوئی فيليپ که خود در دامن زدن به انقالب نقش
مھمی را اﯾفا کردند ،با رادﯾکال شدن انقالب ،از مطالبات خود که عمدتا حول حق رأی به دﯾگر اعضای
طبقه حاکمه دور می زد ،چشم پوشيدند و بر عليه انقالب متحد شدند« .اﯾن افاضات درصورتی است
که بورژوازی فرانسه بهھمراه ھمهی خردهبورژواھا در  ١٣ژوئن )ﯾعنی :حدود چھار ماه پس از انقالب
فورﯾه( نه »برعليه انقالب« بهطورکلی ،بلکه برعليه پرولتارﯾای انقالبی ـنه فقط »متحد« ،ﯾعنی انگار که
جز اتحاد آب از آب تکان نخورده است ،کهـ توطئه کردند و مقدمات کشتار و جناﯾت گستردهای فراھم
نمودند.
ليساگاره بهعنوان سرباز کمون پارﯾس و مؤلف تارﯾخ کمون سخن زﯾبا و خردمندانهای دارد که نقل
آن در پرتو تحليل مارکس از انقالب  ١٨٤٨فرانسه جایگاه آقای اصغری را در رابطه با جنبش سبز )ﯾا
بهزعم او »جنبش مردمی«( روشنتر میکند» :کسیکه برای مردم افسانهھای انقالبی نقل میکند،
کسیکه آنھا را با داستانھای احساساتی سرگرم میسازد ،بهاندازهی آن جغرافیدانی مجرم
استکه برای درﯾانوردان نقشهھای دروغين ترسيم میکند« .بيان نيمی از حقيقت ،ﯾک دروغ کامل
حقيقت انقالب  ١٨٤٨فرانسه )ﯾعنی انقالب فورﯾه و مقولهی
است؛ و کسیکه در ساﯾه نيمی از
ِ
»متحد« شدن »ليبرالھا«( افسانهھای انقالبی نقل میکند و رضا رخشان را »تک دانه«ای توصيف
میکند که »زﯾر بغلش« ھندوانه میگذارند ،از جنبهی کميک در نقش ھمان جغرافیدانی ظاھر شده
استکه »برای درﯾانوردان نقشهھای دروغين ترسيم میکند« .اما ،تحليل مارکس از پيامد انقالب فورﯾه
)ﯾعنی :انقالب ژوئن( گونهی دﯾگری است»} :انقالب ژوئن ،اما ،ھمان انقالب کرﯾه ،انقالب نفرتانگيزی
است که در آن جملهپردازھا جای خود را به واقعيت دادند ،و جمھوری توانسته است با برگرفتن تاج از
خود ھيوال را ،لخت و عرﯾان ،در
سر ھيوال ،تاجیکه محافظ وی و پنھانکنندهاش از انظار مردم بود ،رأس
ِ
برابر دﯾدگان ھمگان قرار دھد ،...ھمان "نظم" که در فرﯾادھای کاوﯾنياک بازتاب خشونتآميز فضای
مجلس و حال و ھوای بورژوازی جمھوریخواه بود ،ھمان "نظم" که با غرش مسلسلھا گوشت تن
بورژوازی فرانسه از
پرولتارﯾا را از ھم میدرﯾد و پاره پارهاش میکرد .در ھيچﯾک از انقالبھای مکرر
ِ
 ١٧٨٩بهبعد موﯾی از سر اﯾن نظم کم نشد ،چراکه ھمهی آنھا سلطهی طبقاتی ،بردگی کارگران،
نظم بورژواﯾی ]جامعه[ را ،با ھمهی تغييرھاﯾیکه در شکل سياسی اﯾن سلطه و اﯾن بردگی وارد آمد،
حفظ کرده بودند] .پس[ وای بر ژوئن!«{.
با توجه بهاﯾنکه کارگران پارﯾس در انقالب فورﯾه با زور اسحله سلطنت را سرنگون کردند و با تھدﯾد
بازگشت  ٢٠٠ھزار نيروی مسلح بهسنگرھا ،جمھوری را بهبورژوازی تحميل نمودند؛
دو ساعتهی
ِ
جوھرهی اﯾن حفظ }»سلطهی طبقاتی«{ ،اﯾن تداوم }»بردگی کارگران«{ و اﯾن مقبوليت }»نظم
بورژواﯾی«{ که مارکس از آن نام میبرد ـعلیرغم }»ھمهی تغييرھاﯾیکه در شکل سياسی اﯾن
سلطه و اﯾن بردگی وارد«{ آمده بودـ آﯾا چيزی جز سلطهی معنوی و ھژمونيک بورژوازی برفراز
دستگاهھای نظامی ،پليسی ،سياسی و غيره میتوانست باشد؟ ازآنجا که پاسخ بهاﯾن سؤال
صراحتاً مثبت است؛ پس ،مبارزات ضداستبدادی ﯾا ضددولتی تا زمانیکه ـھمچنانـ سلطهی معنوی و
ھژمونيک بورژوازی را حفظ میکنند ،تنھا ارمغانیکه برای طبقهکارگر خواھند داشت ،تداوم نظم
سرماﯾه بهوساطت }»فرﯾادھای کاوﯾنياک«{ و }»غرش مسلسلھا«{ خواھد بود .اما حقيقت اﯾن
استکه جامعهی اﯾران و بورژوازی حاکم برآن بهھيچوجه قابل مقاﯾسه با جامعهی فرانسه و بورژوازی
اﯾران  ٢٠١٠بورژوازیای حکومت میکند که در تمام ابعاد و زواﯾای وجودی و
آن دوران نيست .در
ِ
جناحبندیھاﯾش ارتجاعی است؛ اما در فرانسهی  ١٨٤٨بورژوازیای حکومت میکرد که ھنوز از ھمهی
رقابت آزاد سرماﯾه
جنبهھای ترقیخواھی تھی نشده بود .گذشته از اﯾن ،دوران  ١٨٤٨ھنوز دوران
ِ
انحطاط امپرﯾاليستیـنئوليبراليستی
دوران
ملی و ليبراليسم بورژواﯾی بود؛ درصورتیکه دوران حاضر
ِ
ِ
سرماﯾه جھانی است.
عالوه برھمهی اﯾنھا ،باﯾد بهوضعيت طبقهکارگر نيز نگاه کرد .طبقهکارگر در فرانسهی  ١٨٤٨چنان
قدرتمند بودکه نه تنھا سلطنت لوﯾی فيليپ را با زور اسلحه سرنگون کرد ،بلکه علیرغم نگاه توھمآلود
و سلطهی ھژمونی بورژوازی بر نگاه متوھماش بازھم توانست با تھدﯾد بازگشت بهسنگرھا فرمان
استقرار جمھوری را صادر کند؛ اما طبقهکارگر در اﯾران ،منھای بررسی دالﯾلاش ،در وضعيتی گرفتار
شده استکه ھنوز نمیتواند حتی دستمزد عقبافتادهی خودرا بدون بگيروببند مطالبه کند .بنابراﯾن،
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نظر رضا رخشان در مورد اﯾنکه در حال حاضر )ﯾعنی :در وقاﯾع پساانتخاباتی( کارگران اﯾران بهدنبال
انقالب نيستند ،علیرغم جنبهی آمپرﯾستی اﯾن اظھار نظر و با وجود بدبينی ضمنیاش نسبت
بهجرﯾانات چپ )که او فقط در معرض وجه خردهبورژواﯾی و بورژواﯾی آن بوده است( ،نه تنھا در اﯾن مورد
خاص تناقضی با دﯾدگاه مارکس ندارد ،بلکه ناخواسته تأﯾيد نظر مارکس در اﯾن لحظهی حاضر نيز
میباشد .ھمانطور که آقای اصغری نقل میکند ،رضا رخشان در رابطه با فراخواندن کارگران بهﯾک
انقالب نابهھنگام میگوﯾد» :اما الزم بهﯾادآوری است که جنبش کارگری در حال حاضر بهدنبال انقالب و
ِ
تغيير حاکميت نيست .جنبش کارگری برای ﯾک دنيای بھتر مبارزه میکند .ھدف جنبش کارگری اﯾن
است که برای کارگران ھمان رفاھی را بهدست بياورد که در شأن و منزلت انسانھاﯾی است که
سازندگان نعمات و رفاھيات و منزلتھا ھستند« .اﯾن عبارت رضا رخشان ھم بوی رفورم و
سندﯾکاليسم میدھد ،ھم ھشدار بهکسانی استکه با تغيير عنوانھا واله و شيدای جنبش سبز
شدهاند و ھم میتوان پروسهای را از آن استباط کرد که احتماال ً بهانقالب سوسياليستی نيز راھبر
خواھد شد .تخطئهی اﯾن درﯾافت آمپرﯾستی ،تااندازهای خردمندانه ،سيال و ھنوز بهآستانهی
خودآگاھی طبقاتی و سوسياليستی نرسيده ،با اﯾن تھمت که گوﯾندهاش )ﯾعنی :رضا رخشان( کسی
استکه میتوان »ھندوانه زﯾربغلش« گذاشت ،بازتابِ تشکيالتیـحزبی تبختر ھمان خردهبورژواھاﯾی
استکه در خيابانھا سيبزمينی خوردن کارگران را تحقير میکردند.
مارکس در مورد انقالب و شورش نابهھنگام در ژوئن  ١٨٤٨مینوﯾسد»} :بورژوازی بود که پرولتارﯾای
پارﯾس را مجبور بهشورش در ژوئن کرد .پرولتارﯾا با اﯾن کار حکم محکوميت خودش را امضا کرد.
سرنگون کردن بورژوازی با زور بهھيچوجه از نيازھای فوری و اعالم شدهی پرولتارﯾا نبود ،و پرولتارﯾا توان
انجام دادن اﯾن کار را ھم نداشت] .نشرﯾه[ مونيتور ،خود ،رسماً بهپرولتارﯾا آموخته بود که زمان دﯾگر آن
زمان نيستکه جمھوری تشخيص دھد که باﯾد بهافتحار توھمات وی ھورا کشيد ،و تنھا شکست
پرولتارﯾا توانست وی را قانع کند که کمترﯾن بھبودی در وضع او در حکم نوعی ناکجااندﯾشی در درون
جمھوری بورژواﯾی است ،ناکجااندﯾشیای که اگر بخواھد کمترﯾن اقدامی در جھت تحقق خوﯾش انجام
دھد بهجناﯾت تبدﯾل خواھد شد .درخواستھای در شکل افراطی و در محتوا حقيرانه و حتی
بورژواپسندی که پرولتارﯾا خواستار گرفتن امتياز آنھا از جمھوری فورﯾه بود ،جای خود را بهشعار
انقالبی متھورانهی زﯾر دادند :سرنگون باد بورژوازی! برقرارباد دﯾکتاتوری طبقهکارگر!«{ .گرچه
رضا رخشان ھنوز تا شعار }»سرنگون باد بورژوازی! برقرارباد دﯾکتاتوری طبقهکارگر«{ فاصلهی
زﯾادی دارد و ھنوز پروسهای از اﯾن دست را آغاز نکرده است؛ اما نيمهی راه را پيموده و بهاﯾن نتيجه
درست رسيده که }»پرولتارﯾا توان انجام دادن اﯾن کار ]ﯾعنی :حضور انقالبی در حال حاضر[ را«{ ندارد.
تا ھمينجا ھم واکنشھای طبقهکارگر اﯾران مباھاتآفرﯾن بوده ،زﯾراکه تا اندازهی زﯾادی از تارﯾخ
ھای پساانتخاباتی تا لحظهی حاضر( نشان
درس گرفته است .اﯾن طبقه تا بهحال )ﯾعنی :از درگيری
ِ
داده است که نمیخواھد وارد جنگ سياه و خونباری شود که بازیگران اصلی آن جناحبندیھای
قدرت سياسی و سرماﯾهداری عقبماندهی اﯾرانی ھستند .کامال ً معقول استکه اﯾن طبقه تا آن زمان
که قدرت طبقاتی و متشکل خود را بر زمين سخت سرماﯾه نکوبيده باشد ،بهعرصهی تعيينکنندهی
سرنوشت جامعه وارد نشود .اﯾن طبقه شاﯾد بدون اﯾنکه مبارزات طبقاتی در فرانسه را بهروشنی
بشناسد ،حس میکند و میداند که چرا نباﯾد وارد عرصهای از مبارزه شود که ھيچگونه ربطی
بهمطالبات پاﯾهای امروز و آتی او ندارد .امثال رضا رخشانھا میدانند تا زمانیکه کارگران ارگانھا و
ھای مستقل و طبقاتی خود را در پروسهی مبارزه با صاحبان سرماﯾه نساخته و از اﯾن طرﯾق
سازمان
ِ
اعمال قدرت اجتماعی نکرده باشند ،حتیاالمکان نباﯾد وارد عرصهای از نبرد شوند که علیرغم رﯾخته
شدن خون جوانان جسور )که درعينحال بسيار دردآلود است و بدن ھرانسان ھنوز مسخ نشدهای را
بهلرزه میآورد( ،اما از نظر ھژمونيک و اقتدار طبقاتی زﯾر نفوذ ھژمونی
ارتجاعی انباشت سرماﯾه و
ِ
استثمار ھرچه بيشتر کارگران و زحمتکشان قرار دارد .چهبسا بورژوازی نيز در عرصهی نبردھاﯾش در
برابر فئودالھا خونھای بسياری داده است .اما متأسفانه خون و شھادت ھيچکدام بهتنھاﯾی نه نشان
ترقیخواھی است و نه بيانگر حقانيت قربانی .رضا رخشان نه از روی تجزﯾه و تحليل ،بلکه
شم و نگاه طبقاتیاش بهطبقه کارگر و پراکندگی آن نگاه میکند و میبيند که اگر کارگران
بهواسطهی َ
زﯾر َعلَم اﯾن »انقالب« بروند ،اعم از اﯾن که سبز ،رنگينکمانی ﯾا ھررنگ دﯾگری که داشته باشد،
انقالب کارگران نيست؛ چراکه اﯾن طبقه سازمانھا و نھادھاﯾی را ندارد که بتواند نتاﯾج حاصله از اﯾن
بهاصطالح انقالب را در راستای منافع خود و دﯾگر تودهھای زﯾر ستم سرماﯾه نگھدارد.
لگدپرانی بهرضا رخشان که در وجنات ﯾکی از مستقلترﯾن ،جسورترﯾن و خوشفکرترﯾن فعالين
جنبش کارگری در اﯾران ظاھر شده است ،با ھررنگ و لعاب و عنوانی که صورت بگيرد ،تحقير سوخت و
ساز مستقالنهی فعالين کارگری در داخل کشور است .رضا رخشان )که آقای اصغری با عنوان »تک
دانه«ای که میتوان »ھندوانه زﯾربغلش« گذاشت ،توصيفاش میکند( ،فراتر از محيط کارش )ﯾعنی:
شرکت ھفتتپه( که در آن از اعتماد فوقالعاده و روابط صميمانهای برخوردار است ،از طرف اغلب
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فعالين کارگری نيز معتبر و محترم و صميمی بهحساب میآﯾد .بهھمين دليل رضا رخشان را با دﯾگر
نھادھای کارگری بهمقابله کشاندن ـخواسته ﯾا ناخواستهـ نتيجهی دﯾگری جز اﯾجاد تفرقه در درون
صفوف ھنوز نه چندان متشکل فعالين کارگری ندارد .اﯾن حرکتی ضدکارگری و ضدکمونيستی است که
جوھرهی جنبش سبز )نه ھمهی افراد حاضر در آن( را نشان میدھد .اﯾن جوھره چيزی جز ھژمونی
ﯾکی از دو جناحبندی عمده و ارتجاعی سرماﯾهداری عقبافتادهی حاکم در اﯾران نيست.
آقای اصغری خطاب بهرضا رخشان مینوﯾسد» :باﯾد به رضا رخشان گفت که اگر کسی دنبال
دنيای بھتری است ،بسيار بدﯾھی است که نمی تواند با انقالب مخالفت کند و فکر کند که نباﯾد
جمھوری اسالمی را سرنگون کرد .دنيای بھتر که چه عرض کنم ،حتی اگر دنبال ﯾک اﯾران کمی بھتر از
اﯾن باشد ،باﯾد به فکر انقالب و تغيير وضع موجود باشد .کسی که فکر ميکند باﯾد با احمدی نژاد ،حال
در ھر ظرفيتی و حتی بدون ھماھنگی با شوراھای اسالمی و بسيج کارخانه ھا ھمکاری کند که
جمھوری اسالمی سرنگون نشود و گوﯾا بعد از اﯾن سرنگونی بخش دﯾگری از بورژوازی سر کار خواھد
آمد که آشکارا طرفدار نظام بازار است که تسلط سرماﯾه داری را بازھم بيشتر می کند ،چه بخواھد چه
نخواھد دارد از بيحقوقی کارگران نيشکر ھفت تپه حماﯾت می کند«]تأکيد از ماست[ .در دفاع از فعالين
کارگری در داخل کشور باﯾد بهآقای اصغری و امثالھم ﯾادآور شد که:
اوال ًـ ھنوز ھيچکس از رضا رخشان نشنيده ﯾا نخوانده است که نباﯾد بهفکر انقالب بود و نباﯾد
جمھوری اسالمی را سرنگون کرد.
دوماًـ اﯾنکه رضا رخشان متھم بهدفاع از احمدینژاد میشود ،حقهی بسيار سالوسانه و زشتی
است؛ چراکه او در موقعيتی نيست که بتواند بدون تاوان اﯾن تھمت را تکذﯾب کند.
سوماًـ حتی با تکيه بهمنطق و حقوق مرسوم در کشورھای بهاصطالح پيشرفتهی سرماﯾهداری
خود کارگران ھفتتپه گذاشت و
ھم باﯾد حماﯾت از »بيحقوقی کارگران نيشکر ھفت تپه« را بهعھدهی
ِ
در اﯾن مورد بدون سند و مدرک ـبهشيوهی دستگاهھای تبليغاتی و قضاﯾی جمھوری اسالمیـ برعليه
شخصیکه نظرات متفاوت ﯾا بالفرض غلطی دارد ،پروندهسازی نکرد.
چھارماًـ کسیکه مینوﯾسد »دنيای بھتر که چه عرض کنم ،حتی اگر دنبال ﯾک اﯾران کمی بھتر از
اﯾن باشد ،باﯾد به فکر انقالب و تغيير وضع موجود باشد« ،بهروشنی دروغ میگوﯾد .اﯾن دروغ در سه
وجه خودرا نشان میدھد .اول اﯾنکه »ﯾک اﯾران کمی بھتر از اﯾن« نه تنھا ھيچ الزامی برای »بهفکر
انقالب« بودن ندارد ،بلکه بهواسطهی جنبهی ناسيوناليسنیاش حتی میتواند اقدامات ضدانقالبی را
ھم پيشنھاده داشته باشد؛ دوم اﯾنکه »تغيير وضع موجود« بهھيچوجه ربطی بهانقالب و »بهفکر
انقالب« بودن ندارد؛ سوم اﯾنکه رضا رخشان ھرگز صحبت ﯾا نوشتهای مبتنی بر بهدنبال »ﯾک اﯾران
کمی بھتر از اﯾن« نداشته است و اگر آقای اصغری ﯾک »دنيای بھتر« رضا رخشان را جایگزﯾن »ﯾک
اﯾران کمی بھتر از اﯾن« میکند و آن را بهانقالب میچسباند ،فقط و فقط درﯾافت خودرا از انقالب و
»دنيای بھتر« نشان میدھد.
آقای اصغری گفتهی نقل شده از رضا رخشان که میگوﯾد »جنبش کارگری در حال حاضر بهدنبال
انقالب و تغيير حاکميت نيست .جنبش کارگری برای ﯾک دنيای بھتر مبارزه میکند «...را بهتقابل با اﯾن
عبارت منشور مطالباتی کارگران میکشاند که میگوﯾد »اما زندگی ادامه دارد و مردم اﯾران ھنوز و
بهحق در حال و ھوای تغييراند و اميدشان را برای دستﯾابی بهﯾک زندگی انسانی و شاد و مرفه و آزاد
از دست ندادهاند« .اﯾن دو جملهبندی چنان بهھم نزدﯾکاند و از چنان جوھرهی مشترکی برخوردارند که
آدمی حتی میتواند بهاﯾن تصور برسد که ھردو توسط ﯾک نفر انشا شدهاند؛ اما آقای اصغری اﯾن دو
جملهبندی را در تقابل ھم قرار میدھد و بهواسطهی تماﯾالت درونی و سبززدهی خوﯾش چنين نتيجه
میگيرد که »انقالب ھمين امروز!« .حقيقت اﯾن استکه عبارت »زندگی ادامه دارد« و »جنبش کارگری
برای ﯾک دنيای بھتر مبارزه میکند« ـھردوـ بهروندی اشاره دارند که ضمن اﯾنکه ھماکنون جاری است،
شم طبقاتی
نتيجهی متکاملترش را در آﯾنده دور میتوان دﯾد .بهعبارتی ،اﯾن ھردو جملهبندی بنا به َ
نھفته در خوﯾش ،انقالب را روندی میبينند که تحقق نھاﯾیاش نه تنھا بهامروز و بهجنبش سبز گره
نخورده ،بلکه بهگسترش آتی جنبش کارگری مشروط استکه باﯾد بتواند ھژمونی خود را بهھمهی
عرصهھای کار و زندگی بگستراند.
اما آقای اصغری فقط از دست رضا رخشان کفری نيست .او که از اعالم بیاعتباری جنبش
معبودش بهخشم آمده ،توھينھای بدتری ھم در توبره دارد که نصيب وحيد صمدی میکند .آقای
اصغری که افتخار عضوﯾت در حزبی را دارد که رھبرانش چپ و راست بهاوباما و مرکل و سارکوزی نامه
مینوﯾسند و تضمين میدھند و درخواست حماﯾت میکنند ،صمدی را متھم میکند که» :اما اﯾن قاﯾم
شدن پشت رضا رخشان از جانب ﯾک چپ منشوﯾک عقب مانده برنشتاﯾنی که اسمش را برای اولين
بار است میشنوم ،کارگر را بهحماﯾت از احمدی نژاد دعوت کردن است« .صرفنظر از اﯾنکه شنيدن
اسم وحيد صمدی برای اولين بار فقط نشانهی بیخبری آقای اصغری از فعل و انفعاالت ميان فعالين
جنبش کارگری در خارج از کشور است ،آﯾا ھمين آقا اگر در  ١٨٤٨زندگی میکرد ،مارکس را متھم
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بهحماﯾت از لژﯾتيمستھا نمیکرد؟ وحيد صمدی در نوشتهاش بهروشنی ارتجاعی بودن بورژوازی سبز
را مستدل کرده است .او در مقالهی دو قسمتی »منشور مطالبات حداقلی کارگران و تفاسير« در مورد رضا
رخشان نوشت که »"اﯾن اظھارات نشاندھنده آگاھی ﯾکی از رھبران کارگری بهشراﯾطی است
که طبقه کارگر اﯾران در آن بسر میبرد]«".بهنقل از نوشتهی آقای اصغری[ .ازآنجاکه در اﯾن
لحظهی حاضر اکثر نزدﯾک بهمطلق فعالين کارگری بدﯾن باورند که شاھد نقش بارز و جدی طبقهی
کارگر در جنبش جاری نبودهاند ،ازآنجا که در نبود نقش بارز و جدی طبقهی کارگر اقشار ميانی )ﯾا
بهعبارت دقيقتر :خردهبورژوازی( در صحنهی اﯾن جنبش حاضر بوده است ،و ازآنجا که آقای اصغری
میگوﯾد که »انقالب اﯾران که تاکنون انگار کپی انقالب  ١٨٤٨فرانسه بوده« است؛ بهھمهی اﯾن دالﯾل،
بهنقش خردهبورژوازی در انقالب  ١٨٤٨و تحليل مارکس از آن مراجعه میکنيم تا حقيقت مبارزه طبقاتی
را در جامعهی سرماﯾهداری بيشتر درﯾابيم»} :عالوه بر نيروی انقالبی کارگران و ھمزمان با درھم
شکسته شدن آن ،نفوذ سياسی جمھوریخواھان دموکرات ،ﯾعنی نفوذ جمھوریخواھان بهمعنای
خردهبورژوازی ،...،نيز درھم شکسته شد .اﯾن جماعت ،ھمدست با جمھوریخواھان بورژوا ،در ١٦
آورﯾل برضد کارگران توطئه چيده و در اﯾام ژوئن دوش بهدوش ھم عليه پرولتارﯾا جنگيده بودند .و برای
اﯾن کار پاﯾهای را که براساس آن حزبشان خود را بهعنوان ﯾک قدرت مجزا در صحنهی سياست عرضه
میکرد درھم کوبيده بودند ،چرا؟ برای آنکه خردهبورژوازی تا زمانی میتواند در برابر بورژوازی نگارهای
انقالبی داشته باشد که پرولتارﯾا پشتسر وی اﯾستاده باشد .آنان بدﯾنسان سپاس ھمدستی خود را
درﯾافت کردند .آن اتحاد ظاھری که بورژوازی بهرغم نيات باطنیاش و دغلکارانه در دورهی حکومت
موقت و کميسيون اجراﯾی با آنان بسته بود ،آشکارا بهابتکار جمھوریخواھان بورژوا گسسته شد .و
جماعت مورد بحث که بدﯾنسان ،بهعنوان متحد ،تحقير شده و سپس رانده شده بودند در حد
ِ
گروهھای اقماری پرچم سهرنگیھا سقوط کردند درحالیکه قادر بهگرفتن ھيچ امتيازی از آنان نبودند،
بلکه ناگزﯾر بودند از سلطهی آنان ،ھربار که اﯾن سلطه و ھمراه آن سلطهی جمھوری بهنظر میرسيد
خود اﯾن
که از سوی شاخهھای ضدجمھوری بورژوازی درخطر قرار گرفته است ،دفاع کنند .سرانجام،
ِ
شاخهھا ،ﯾعنی اولئانيستھا]بانکداران و صاحبان بورس[ و لژﯾتيميستھا]زمينداران بزرگ[ ،از ھمان
آغاز در مجمع ملی مؤسسان در اقليت قرار گرفتند .پيش از اﯾام ژوئن ،اﯾنان جرأت نمیکردند جز با نقاب
جمھوریخواھی بورژواﯾی وارد عمل شوند؛ پيروزی ژوئن ]بر طبقهکارگر[ برای ﯾک لحظه تمامی
فرانسهی بورژواﯾی را برانگيخت تا در چھرهی ژنرال کاوﯾنياک نقش نجاتدھندهاش را ببيند.{«...،
بهبيانی ،معنی تئورﯾک و تعرﯾف عملی سلطهی ھژمونيک طبقهکارگر عبارت از اﯾن استکه
}»خردهبورژوازی تا زمانی میتواند در برابر بورژوازی نگارهای انقالبی داشته باشد که پرولتارﯾا پشتسر
وی اﯾستاده باشد«{.
مارکس در جای دﯾگری از کتاب مبارزهی طبقاتی در فرانسه ،در بارهی نقش خردهبورژوازی در وقاﯾع
ژوئن مینوﯾسد»} :در اﯾام ژوئن ،ھيچکس بهاندازهی خردهبورژواھای پارﯾسی ،کافهداران ،صاحبان
رستورانھا" ،شرابفروشان" ،کسبهی جزء ،دکانداران ،پيشهوران ،و مانند اﯾنھا ،برای پاسداری از حق
مالکيت و اعتبار ،با تعصب تمام ]برعليه کارگران[ نجنگيده بود .بوتيک ھمت خود را جمع کرد و عليه
بارﯾکادھا بهميدان آمد تا گردش ]سرماﯾهای[ را برقرار کند که از خيابان بهبوتيک ختم میشد .ولی
پشت بارﯾکادھا پر بود از مشترﯾان و بدھکاران بوتيک ،و جلوی آن را طلبکاراناش گرفته بودند.
ِ
ھنگامیکه بارﯾکادھای فرو رﯾختند و کارگران درھم شکسته شدند ،ھنگامیکه مغارهدارھای سرمست
از بادهی پيروزی بهمغازهھای خود برگشتند ،ناگھان مغازهھای خودرا بارﯾکادبندی شده ﯾافتند و
بهنجاتبخش مالکيت ،ﯾعنی مأمور رسمی اعتبار ،برخوردند که اخطاری تھدﯾدآميز را بهدستشان
میداد :سفتهھای سررسيده ،اجارهی سررسيده ،برات سررسيده" ،مغازه" سررسيده" ،مغازهدار"
سررسيده«{.
حال بهقضاوت آقای اصغری در مورد رضا رخشان و وحيد صمدی بازگردﯾم .رضا رخشان با نظر امثال
جناب اصغریھا ـکه با حضور خردهبورژوازی عمدتاً تھراننشين در ميان جنگ جناحبندیھای نظام
ِ
اسالمی بهھيجان آمدهاند و جنبش خودشان )ﯾعنی :جنبش سبز( را ﯾافته و میگوﯾند »انقالب ھمين
امروز!«ـ مخالف است؛ و وحيد صمدی ھم بهدرستی اﯾن مخالفت را نشان دراﯾت ﯾکی از رھبران
جنبش کارگری در اﯾران میداند .ھمين مسئلهی ساده ـاما فوقالعاده خطيرـ استکه جوھرهی وجودی
آقای اصغری را بهغليان درآورده تا با شيوهی چارواداری ھم رضا رخشان را با ھندوانهی بزرگی در زﯾر
بغل لعن و نفرﯾن کند و ھم وحيد صمدی را »ﯾک چپ منشوﯾک عقب مانده برنشتاﯾنی« بنامد .در
ھمين رابطه خشم آقای اصغری تاآنجا اوج گرفته که حتی وحيد صمدی را از حقوق ماقبل تارﯾخی
ھمهی آحاد بشری )ﯾعنی :داشتن نام و خطاب اشخاص بهواسطهی نام آنھا( ھم محروم میکند!
نسيم مساعدی از آسمان امدادھای غيبی
ازآنجا که فرض محال ،محال نيست؛ فرض کنيمکه
ِ
وزﯾدن گرفت و اﯾنبار بهجای کمک بهنظام جمھوری اسالمی ،بهکمک جنبش پساانتخاباتی آمد و
افرادی مانند رفسنجانی ،خاتمی ،موسوی ،کروبی و غيره را که رھبری بالمنازع جنبش جاری را در
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دست دارند ،محو کرد و بهعالم ناپيدا روانه نمود .آﯾا در چنين صورت مفروضی جنبش جاری ﯾا بهقول
آقای اصغری »جنبش مردمی« تا اﯾن اندازه مشروعيت دموکراتيک پيدا میکند که کارگران بدون قيد و
شرط از آن حماﯾت کنند؟ پاسخ اﯾن نوشته بهاﯾن سؤال قطعاً منفی است .زﯾرا بهمحض اﯾنکه
طبقهکارگر بهاﯾن جنبش وارد شود و مطالبات حقيقتاً رادﯾکالی را در عرصهی اقتصاد و سياست پيش
بکشد و روی آنھا اصرار کند ﯾا کليت نظام سرماﯾهداری و تقدس مالکيت خصوصی را نشانه بگيرد،
خردهبورژوازی در کوتاهترﯾن زمان ممکن با بورژوازی )ﯾا حداقل با ﯾکی از جناحبندیھای آن( برعليه
فروشان" ]در مورد
طبقهکارگر بهسازش میرسد و عالوهبر }»کافهداران ،صاحبان رستورانھا" ،شراب
ِ
اﯾران :غيرقانونی[ ،کسبهی جزء ،دکانداران ،پيشهوران ،و مانند اﯾنھا«{ ،بهھمراھی کارمندان باال و
ميانرتبهی دولتی و غيردولتی ،بسياری از اساتيد دانشگاهھا و کادرھای آموزشی ،بخش وسيعی از
پزشکان و کادرھای تحصيلکردهی درمانی ،خيل وسيع و رنگارنگِ داللھای تحصيلکرده و تحصيلنکرده،
الﯾهھاﯾی از حاشيهنشينان تحت سلطهی بورژوازی ،بخشی از روستانشينھاﯾیکه زﯾر نفوذ روحانيت
خردی دارد و مبلغ
قرار دارند و سرانجام ھرکسکه اجاره خانهی ناچيری درﯾافت میکند و مالکيت ُ
ناچيزی را بهبانک سپرده ﯾا بهبورس گذاشته است»} ،برای پاسداری از حق مالکيت و اعتبار ،با تعصب
خرد و وجدان برخاسته از سلسلهمراتب
تمام ]برعليه کارگران[«{ خواھد جنگيد .بدﯾنسان،
ِ
مالکيت ُ
طبقاتی بهخود میآﯾد تا در کنار ھژمونی ھنوز جاری سرماﯾه جسارت و ھمتی پيدا کند و برضد کارگران
انقالبی و بهقصد برقراری گردش ميان سرماﯾه ،بازار ،نيرویکار و تحميق بورژواﯾی بهراه بيفتد و
اقدام انقالبی نابهھنگام چيزی جز زندان و شکنجه و تيرباران صحراﯾی نبوده و
بهکارگران بياموزد که ُبرد
ِ
نخواھد بود .بنابراﯾن ،برفرض تحقق معجزهی فوق ،بازھم کارگران چارهای جز اﯾن ندارند که جنبش
مستقل خودرا سازمان بدھند تا شاﯾد بتوانند ھژمونی سرماﯾه را بهھژمونی کار فرابروﯾانند.
اما بهراستی
ھنگام اقدام انقالبی کارگران کی فرامیرسد؟ ھيچکس و ھيچ نيروﯾی نمیتواند
ِ
اقدام مستقيم ،آشکار ،قطعی و ھمهجانبه و انقالبی طبقهکارگر
وقت
زمانی
چه
پيشاپيش بگوﯾد
ِ
خود زمان )بهمثابهی ذات تغيير( معلوم میکند که در ارادهمندی پرولتارﯾا
فرامیرسد .اﯾن را فقط
ِ
میتواند بهﯾگانگی سوژه و ابژهی انقالب سوسياليستی تبدﯾل شود .بهعبارت دﯾگر ،ازآنجاکه طبقهی
کارگر تارﯾخاً گورکن نظام سرماﯾهداری است و تحقق کارگر بهمثابهی انسانیکه خوﯾشتن را ھمچون
ِ
انسان درمیﯾابد ،مقدمتاً مستلزم سازمانﯾابی کمونيستی و عمدتاً مستلزم لغو بردگی مزدی است؛
اقدام مستقيم ،آشکار ،قطعی و
از اﯾنرو ،طبقهکارگر بدون روند تدارک انقالبی خوﯾش نمیتواند زمان
ِ
ھمهجانبهی انقالبی خودرا درﯾابد .بنابراﯾن ،طبقهکارگر ضمن اﯾنکه برای جلوگيری از کاھش قيمت
دستمزد خود الزاماً درگير مبارزهی دائم با صاحبان سرماﯾه و دولت سرماﯾهداران و ھمچنين
واقعی
ِ
سازماندھی مناسب با چنين مبارزهای است ،میتواند و بهمعنی آگاھی طبقاتیـتارﯾخیـانسانی
میباﯾست بتواند در راستای تدارک انقالبی و سوسياليستی خوﯾس ـنيزـ گامھای مؤثر و مداومی
بردارد .بنابراﯾن ،زمان اقدام مستقيم ،آشکار ،قطعی و ھمهجانبه و انقالبی طبقهکارگر برعليه نظام
دستمزدی ـبدون ھرگونه وساطتیـ مشروط بهسازمانﯾابی تودهای و ھرچه وسيعتر کارگران در محيط
کار و نيز مشروط بهسازمانﯾابی سوسياليستی بخشھای آگاهتر و پيوستهی آن با تودهھای وسيع
کارگر است .بدﯾنترتيب ،شکلگيری اتحادﯾهھا ،فدراسيونھا و کنفدراسيونھای کارگری از ﯾک طرف؛ و
تشکيل حزب کمونيست کارگران و روشنفکران انقالبی از طرف دﯾگر ،پيششرطھاﯾی استکه در
ترکيب با ﯾکدﯾگر ضمن تحقق ھژمونی طبقاتیـاجتماعیـسياسی طبقهکارگر ،امکان استفاده از
فرصتھا را نيز برای
اقدام مستقيم ،آشکار ،قطعی و ھمهجانبه و انقالبی طبقهکارگر فراھم میسازند.
ِ
تارﯾخ جوامع سرماﯾهداری و اقدامات انقالبی طبقهکارگر در عرصهی جھانی نشان میدھد که اﯾن
فرصتھا بنا بهذات وجودی سرماﯾه ـھموارهـ واقع میشوند .جنگ ،بحرانھای ذاتی سرماﯾه ،بروز
سوانح طبيعی ،شدتﯾابی جدال گروهبندیھای سرماﯾه در داخل ﯾک کشور ﯾا در منطقهای خاص ،بروز
انقالب در کشورھای مجاور و دهھا شکل قابل پيشبينی و غيرقابل پيشبينی دﯾگر میتوانند سازای
فرصت انقالبی بدون تدارک ھمهجانبهی طبقاتی و سياسی
اﯾنگونه فرصتھا باشند .بااﯾن وجود،
ِ
ھمانند بوی کبابی است که ضمن داشتن بعضی از خواص کباب ،اما شکم را سير نمیکند.
*****
ازآنجاکه ما در اﯾن نوشته بهمقاﯾسهی آقای اصغری بين انقالب  ١٨٤٨فرانسه با وضعيت کنونی
اﯾران تن دادﯾم؛ و ازآنجاکه مبارزهی نظری با کمونيسم پارازﯾتـبورژواﯾی که آقای اصغری ﯾکی از
طرفداران پروپا قرص آن است ،گامی تدارکاتی در راستای تشکل طبقاتی تودهھای پراکندهی کارگری
در ھمهی ابعاد الزم و ضروری است؛ و ازآنجا که مارکس تصوﯾر بسيار روشنی از اﯾنگونه گراﯾشھا
)گرچه عمدتاً از نوع خردهبورژواﯾی آن( بهکمونيسم در جرﯾان انقالب  ١٨٤٨فرانسه ترسيم میکند؛
ازاﯾنرو ،نوشتهی حاضر را پس از ﯾک توضيح مختصر با نقل قول نسبتاً طوالنی ـاما بسيار آموزندهایـ از
مارکس بهپاﯾان میرسانيم.
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با توجه بهاﯾنکه اﯾدهھا و اﯾدهآلھای آقای اصغری و امثالھم )اعم از حزبی ﯾا غيرحزبی( فاقد
ھرگونه دوگانگی خردهبورژواﯾی است و ـدر واقعـ اﯾن آقاﯾان بدون ھرگونه قيد و شرطی چکمهی
بورژوازی را میليسند تا کارگران را بهدست کاونياکھای سبز بسپارند؛ الزم بهﯾادآوری استکه آنچه
ضرﯾب منھای  ١٠٠در مقاﯾسهی
مارکس در مقاﯾسهی سال  ١٨٤٨بين فرانسه و انگليس میگوﯾد ،با
ِ
ضرﯾب منھای ١٠٠
بين وضعيت کنونی جامعهی اﯾران و جامعهی فرانسهی  ١٨٤٨صادق است .اﯾن
ِ
توليد کمونيسم عمدتاً خردهبورژواﯾی در فرانسهی  ،١٨٤٨در اﯾران
ھمان عاملی است که در مقابل
ِ
کنونی و خصوصاً در اپوزﯾسيون خارج از کشوریاش توليدکنندهی کمونيسم پارازﯾتـبورژواﯾی است.
مقاﯾسه بين مطالبات اقشار مختلف و درک آنھا از سوسياليسم در ﯾک کشور پيشرفتهی
سرماﯾهداری )مانند انگليس  (١٨٤٨با کشوری کمتر پيشرفته )مانند فرانسهی ھمان زمان(
بهخوانندهی نوشتهی حاضر اﯾن امکان را میدھد تا در نظام سرماﯾهداری عقبمانده اﯾرانی جوھرهی
کمونيسم بورژواﯾی را در بسياری از احزاب و سازمانھاﯾی که عنوان کمونيسم را ﯾدک میکشند،
ِ
درﯾابد .اﯾن »کمونيسم« در بخش سبز شده و خارج از کشوریاش ھمانند پارازﯾت بهجنبش کارگری
چسبيده و از جان و خون آن تعذﯾه میکند تا عقبماندگی سرماﯾه در اﯾران را جبران کند .اما ،ھماکنون
ستيز بين کمونيسم خردهبورژواﯾی و اﯾن پارازﯾتھای سبز که در قربانگاه بورژوازی کمر بهاغوای
کارگران بستهاند ،آغاز شده است .ضروری استکه فعالين صدﯾق و سوسياليست جنبش کارگری اﯾن
ستيز را با دقت ھرچه تمامتر دنبال کنند.
حال از مارکس دربارهی کمونيسم خردهبورژواﯾی در فرانسه بشنوﯾم:
}»دﯾدﯾم که دھقانان ،خردهبورژواھا و طبقات متوسط ،چهگونه اندک اندک بهسوی پرولتارﯾا
میگراﯾند و ناگزﯾر میشوند با جمھوری رسمی ،که آنان را در حکم رقيب خود میشمرد ،آشکارا
دربيفتند .عصيان برضد دﯾکتاتوری بورژوازی ،احساس نياز بهتغيير جامعه ،بهحفظ و نگھداری
نھادھای دموکراتيک و جمھوریخواھانه بهعنوان اندامھای الزم جنبش خوﯾش ،گردآمدن
پيرامون پرولتارﯾا بهعنوان نيروی انقالبی قطعی ،اﯾنھا بود وﯾژگیھای مشترک بهاصطالح
حزب سوسيال دموکرات ،حزب جمھوری سرخ .اﯾن حزب طرفدار ھرج و مرج ،که از سوی رقبای
خوﯾش اﯾن عنوان را کسب کرده ،نيز بهسھم خود ،مانند حزب نظم از ائتالف منافع ناھمگرا تشکيل
میشود .از اصالحات کوچک در بینظمی قدﯾم گرفته تا سرنگونی نظم اجتماعی قدﯾم ،از ليبراليسم
بورژواﯾی تا ترورﯾسم انقالبی ،مراتب و حدود نھاﯾی جداکنندهی اﯾن نقطهی عزﯾمت از نقطهی مقصد
حزب "ھرج و مرج"اند.
}»حذف حقوق حماﯾتی ـ که سوسياليسم است! چرا؟ چون بهانحصار شاخهی صنعتی حزب نظم
نظم پاﯾان میدھد .تنظيم و تعدﯾل بودجهی دولت ـ اﯾن ھم که سوسياليسم است! چرا؟ چون بهمنافع
و انحصار شاخهی مالی حزب نظم برمیخورد .ورود آزادانهی گوشت و گندم از خارجه ـ بازھم
سوسياليسم! چرا؟ چون بهانحصار سومين شاخهی حزب نظم ،ﯾعنی مالکيت ارضی عمده ،برخورد
میکند .آن چيزھاﯾیکه ]در جامعهی سرماﯾهداری پيشرفتهی انگليس[ جزو ]عادیترﯾن[
درخواستھای حزب  ،free-tradersطرفداران آزادی تجارت ،ﯾعنی مترقیترﯾن حزب خردهبورژوازی
انگليس ،را تشکيل میدھد ،در فرانسه حکم تقاضاھا و درخواست سوسياليستی را پيدا میکند.
طرفداری از اندﯾشهھای ولتر ،سوسياليسم است! چرا؟ چون بهچھارمين شاخه حزب نظم ،ﯾعنی
کاتوليکھا ،برمیخورد .آزادی مطبوعات ،حق تشکيل انجمنھا و اتحادﯾهھا ،درخواست آموزش و
پرورش عمومی ،ھمهی اﯾنھا سوسياليسم است ،تا بخواھی سوسياليسم است! چرا؟ چون
بهمجموعهی انحصارطلبی حزب نظم آسيب میرساند.
»درجرﯾان انقالب ،شراﯾط آنچنان بهسرعت پخته و آماده شد که طرفداران اصالحات از ھرمشربی،
ﯾا پيشپاافتادهترﯾن درخواستھای طبقات متوسط ،ھمه ناگزﯾر زﯾر پرچم حزبی که افراطیترﯾن حزب
انقالب بود ،ﯾعنی زﯾر پرچم سرخ ،گرد آمدند.
»با اﯾنھمه ،با ھمهی رنگارنگی سوسياليسم انواع گراﯾش مھم حزب ھرج و مرج ،شراﯾط
اقتصادی و نيازھای کلی طبقهی آنھا ﯾا شاخهھای طبقاتی آنھا ،سبب شد که در ﯾک نقطه باھم
وحدت نظر داشته باشند :ھمه خودرا مدعی اعالی وسيلهی رھاﯾی پرولتارﯾا معرفی کنند و
رھاﯾی پرولتارﯾا را ھدف خود قرار دھند] .اﯾن کار[ فرﯾبکاری آگاھانه و از روی اختيار از جانب گروھی،
خود آنان
ﯾا نابيناﯾی عمدی و آگاھانه از سوی گروه دﯾگر ]است[ که مدعیاند جھان اگر بنا بهنيازھای
ِ
تغيير کند بھترﯾن جھان برای ھمگان ،تحقق ھمهی تماﯾالت انقالبی و الغ ِ
اء ھمهی برخوردھای انقالبی
خواھد بود.
»در زﯾر عبارات سوسياليستی کلی و اغلب
ﯾکنواخت "حزب ھرج و مرج" ،سوسياليسم
ِ
سيکل نھفته است که ھمگی بهشيوهای کموبيش منسجم درصدد سرنگون
ناسيونال ،الپرس ،و ِ ِ
کردن سلطهی اشراقيت مالی و رھا کردن صنعت و بازرگانی از قيدھای اسارت سنتیاند .اﯾن

١١

سوسياليسم صنعت ،بازرگانی و کشاورزی است که رھبرانش در حزب نظم منکر منافع آناند چراکه
ِ
اﯾن منافع دﯾگر با انحصار خصوصیشان سازگار نيست .اﯾن سوسياليسم بورژواﯾی ،بهطبع مانند
ھرﯾک از انواع سوسياليسم ،بخشی از کارگران و خردهبورژوازی را بهخود جلب میکند ،از
سوسياليسم بهمعنای خاص کلمه ،سوسياليسم خردهبورژواﯾی ،سوسياليسم "بهمعنای اعالی
کلمه" ،متماﯾز است .سرماﯾه اﯾن طبقه را ،در اصل ،بهعنوان طلبکار تعقيب میکند ،و اﯾن چنان
است که طبقهی مورد بحث خواستار نھادھای اعتباری میشود؛ سرماﯾه ،با رقابت ،اﯾن طبقه را
درھم میشکند و بهھمين دليل ،طبقهی نامبرده تقاضای تأسيس اتحادﯾهھاﯾی را دارد که از
کمکھای دولتی برخوردار باشند؛ سرماﯾه با تمرکز دادن بهخود اسباب گرفتاری و تضعيف اﯾن طبقه
است ،و بهھمين مناسبت ،طبقهی نامبرده خواھان برقراری مالياتھای فزاﯾنده ،محدودﯾتھاﯾی
برحقوق ارثی ،انجام کارھای عمده توسط دولت ،و دﯾگر اقداماتی است که رشد سرماﯾه را با زور
متوقف کنند .ازآنجا که اﯾن طبقه در رؤﯾای تحقق مسالمتجوﯾانهی سوسياليسم خوﯾش است ـمگر
آنکه شاﯾد چند روز انقالبی فورﯾه را مستثنی کنيمـ فراﯾند تارﯾخی آﯾنده بهنظر وی بهطبع کاربست
دستگاهھای فکریای که نظرﯾهپردازان جامعه خواه بهصورت گروھی خواه بهشکل فردی،
میاندﯾشند ﯾا اندﯾشيدهاند مینماﯾد .اﯾن خردهبورژواھا ،بدﯾنسان ،بهالتقاطگران و پيروان
دستگاهھای سوسياليستی موجود ،سوسياليسم آﯾينپرداز تبدﯾل میشوند که ربطی بهبيان
نظری پرولتارﯾا ندارد مگر تا زمانیکه پرولتارﯾا ھنوز توسعهی الزم را پيدا نکرده و بهحد ﯾک جنبش
تارﯾخی خودنام نرسيده باشد.
»باری ،درحالیکه اوتوپيا ﯾا سوسياليسم آﯾينپرداز ،در کار آن استکه جنبش کلی ]پرولتارﯾا[ را
بهﯾکی از عناصر سازندهاش برگرداند ،و نظرﯾهھای فاضالنهی زورکی فردی را بهﯾکی را بهجای توليد
جمعی و اجتماعی بنشاند ،و  ،بهوﯾژه ،با کمک دوز و کلکھای حقيرانه ھمراه با مقداری آه و ناله و
سوزوگداز ،مبارزهی انقالبی طبقات با درخواستھای سرسختانه و انعطافناپذﯾر را بهخواب و خيال
تبدﯾل کند ،خالصه ،درحالیکه اﯾن سوسياليسم آﯾينپرداز ،که در واقع کاری جز آرمانی کردن جامعهی
کنونی ندارد ،تصوﯾری بیلک و پيس از جامعه ارائه میدھد و میکوشد تا تصوﯾر آرمانی خوﯾش را
واقعيت موجود بگذارد ،پرولتارﯾا اﯾنگونه سوسياليسم را بهخردهبورژوازی وامیگذارد ،و با
بهجای
ِ
نقاط گذرای
مشاھدهی اﯾنکه مبارات درونی انواع رھبران سوسياليستی چيزی جز پذﯾرش ﯾکی از
ِ
حرکت واژگونساز اجتماعی و کنار گذاشتن نقاط دﯾگر آن نيست ،پرولتارﯾا بيش از پيش بهگرد آرمان
ِ
سوسياليسم انقالبی ،بهگرد کمونيسم ،متشکل میشود که بورژوازی برای آن نام بالنکی را
انتخاب کرده است .اﯾن نوع سوسياليسم اعالم داﯾمی انقالب ،دﯾکتاتوری طبقهی کارگر بهعنوان
نقطهی گذار ضروری بهسوی الغاء تمامی مناسبات توليدیای استکه اﯾن تفاوتھا برمبنای آنھا
شکل میگيرد ،الغاء تمامی مناسبات اجتماعی مالزم با اﯾنگونه مناسبات توليدی ،و واژگون کردن
تمامی اندﯾشهھاﯾی که از اﯾن مناسبات اجتماعی برمیخيزند«{.

پانوشتھا:
] [١تمام نقلقولھاﯾی که منبع آنھا ذکر نشده و دربين }» {«...آمده است ،از مارکس و کتاب
مبارزهی طبقاتی در فرانسه است .ضمناً تمام جملهھاﯾیکه با حروف سياه ﯾا اﯾرانيک نوشته شدهاند،
خود مارکس ھستند؛ و تنھا جملهھاﯾیکه بهمنظور تأکيد زﯾر آنھا خط کشيده شده ،از ماست.
از
ِ
] [٢کميسيون لوگزامبورگ شکل بيرونی ﯾا بهاصطالح تحقق ﯾافتهی عدم شناخت پرولتارﯾا از ُکنه
مناسبات بورژواﯾی بود ،که در توسط لوﯾی بالن و آلبرت پيشنھاد و مدﯾرﯾت میشد .پيداﯾش کميسيون
لوگزامبورگ بهاﯾن ترتيب بود که»} :ﯾکی از کارگران ،بهنام مارش" ،دﯾکته"کنندهی فرمانی بود که
حکومت موقت که ھنوز ساعاتی از تشکيل شدناش نمیگذشت ،طی آن ھستی کارگران را ،برمبنای
کار ،تضمين میکرد و متعھد میشد که برای ھمهی شھروندان کار فراھم کند ،و مانند اﯾنھا .و چون،
چند روز بعد ،حکومت با بهفراموشی سپردن وعدهعای خوﯾش ،وانمود کرد که اعتناﯾی بهپرولتارﯾا ندارد،
انبوھی متشکل از  ٢٠ھزار کارگر با راهپيماﯾی بهسمت ھتل دو وﯾل فرﯾاد برآوردند :کار را سازمان
دھيد! وزارت مخصوص کار اﯾجاد کنيد! حکومت موقت ،بهاکراه و پس از مباحثات بسيار ،کميسيون
دائمی وﯾژهای را تعيين کرد که مأمورﯾت آن تحقيق در وسائل بھتر کردن وضع طبقات زحمتکش بود!
اصناف مشاغل پارﯾس تشکيل میشد که رﯾاست آن با لوﯾی بالن و آلبرت
اﯾن کميسيون از نماﯾندگان
ِ
بود .کاخ لوگزامبورگ را بهعنوان محل تجمع در اختيار اﯾن کميسيون قرار دادند .بدﯾنسان ،نماﯾندگان
طبقات کارگری از نشست در حکومت موقت ،که شاخهی بورژوازیاش ھمهی قدرتھای دولتی واقعی
و زمام ادارهی حکومت را منحصراً در دست گرفته بود ،رانده شدند؛ و در کنار وزارت داراﯾی ،بازرگانی و
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سھام بورس ﯾک سيناگوک ﯾا کنيسهی سوسياليستی ھم
امور عامالمنفعه ،در کنار بانک و مرکز
ِ
درست میشدکه کاھنان اعظماش ،لوﯾی بالن و آلبرت ،موظف بودند ارض موعود را کشف کنند ،انجيل
جدﯾد را بشارت دھند و کاری کنند که پرولتارﯾای پارﯾسی بيکار نباشد«{.
ﯾکی از طرحھاﯾی که در کميسيون لوگزامبورگ بهبحث گذاشته میشد ،تشکيل کارگاهھای ملی
بود تا با بيکاری کارگران در اثر بحران اقتصادی و بحران پساانقالبی مقابله کند؛ اما ماری )ﯾکی از وزرای
دولت موقت( خود راساً بهتشکيل کارگاهھاﯾی اقدام نمود که ھم بهعنوان کارگاهھای ملی معروف
شدند و ھم بهپاردوکس طرحھای کميسيون لوگزامبورگ تبدﯾل گردﯾدند ...»} .ماری ،وزﯾر کارھای
عامالمنفعه ،صدھا ھزار از اﯾن کارگرانی را که براثر بحران اقتصادی و انقالب بيکار شده بودند در
بهاصطالح کارگاهھای ملی بهصف کرد .منظور از اﯾن عنوان دھن پرکن در عمل چيزی نبود جز واداشتن
کارگران بهکارھای خستهکننده ،ﯾکنواخت ،و غيرتوليدی ھموار کردن زمينھا و پشتهسازی ،در
برابر  ٢٣شاھی دستمزد ،چيزی شبيه کارگاهھای بهسبک انگليسی در ھوای آزاد ...حکومت
خود کارگرھا اﯾجاد کرده
موقت خيال میکرد با اﯾن کار ﯾک ارتش کارگری دﯾگر در برابر
ِ
است .{«...با اﯾن وجود»} ،کارگاهھای ملی نام ھمان کارگاهھای مردمآشناﯾی بود که لوﯾی بالن در
مجلس لوکزامبورگ از آن دفاع میکرد ...اﯾن کارگاهھا از نخستين نمونهھای تحقق سوسياليسم بودند
خود کارگاهھای مورد بحث ،از اسباب خشم و تمسخر عمومی
که بدﯾنسان ]از ھمان آغاز کار[ مثل
ِ
شد«{.
اما }»بهخاطر محتوای اﯾن کارگاهھا نه ،که ]در واقع[ بهخاطر عنوانشان بود که اﯾن کارگاهھای
ملی ]مظھر[ اعتراض زندهی پرولتارﯾا برضد صنعت بورژوازی ،اعتبار بورژوازی و جمھوری بورژواﯾی بودند.
و بهھمين دليل ھم بود که تمامی فشار کينهی بورژوازی روی ھمين کارگاهھا متمرکز شد .و درست
روی ھمين کارگاهھا بود که بورژوازی ،پس از آنکه توان کافی ﯾافت تا دﯾگر نيازی بهالس زدن با توھمات
فورﯾه نداشته باشد ،نقطهی مناسب وارد آوردن حمالت خود را پيدا کرد .ھمهی دلخوری و تلخکامی
خردهبورژواھا ناگھان در آن واحد بهسمت اﯾن کارگاهھا ،که آماج حملهی مشترک بود ،چرخيد .با چه
خشم راستينی اﯾن خردهبورژواھا مینشستند و برآورد میکردند که چه پولھاﯾی در اﯾن چاه وﯾل
پرولترھای تنبل و بيکاره رﯾخته شده ،آن ھم در حالیکه وضعيت خود آنان روز بهروز غيرقابل تحملتر
شده است .زﯾرلب غر میزدند :سوسياليسم! سوسياليسم ھمين است دﯾگر .جيرهی دولتی بهچنين
بيکارهھاﯾی دادن .آنان علت ھمهی بدبختیھای خودرا در وجود کارگاهھای ملی ،سحنان پر آب و تاب
مجلس لوگزامبورگ ،و رژهی کارگران در کوچهھا و خيابانھای پارﯾس میدﯾدند .و امان از دست
خردهبورژواﯾی که نوميدانه خودرا در آستانهی ورشکستگی ببيند :ھيچکس مناسبتر از او برای دامن
زدن بهشاﯾعهی توطئهھای کمونيستی نيست«{.
پس از اﯾنکه تالش شتابآلودهی و تحرﯾک شدهی پرولتارﯾای پارﯾس در تصرف مجلس و بازگراندن
اقتدار و نفوذ انقالبیاش در  ١٥می بهناکامی منجر گردﯾد و رھبراناش دستگير شدند ،تازه بورژوازی
وقت را برای دور تازهای از رجزخوانی و اتخاذ تصميات تحرﯾکآميز غنيمت شمرد»} .ولی ...،ھدف
حقيقی ]از اﯾن تحرﯾکات[ ،ھمان کارگاهھای ملی بود«{ .در واقع ،با انگشت گذاشتن روی ھمين
کارگاهھای ملی بود که بورژوازی ،پرولتارﯾای پارﯾس را بهنبردی ناخواسته و نابرابر کشاند تا بهواسطهی
مسلسلھای کاوﯾنياک ھم صفوف پرولتارﯾا را بهخون بکشد و درھم بکوبد و ھم زمينهی خرﯾد ھرچه
ارزانتر نيرویکار را فراھم کند.
بدﯾنترتيب بود که }»بهدستور کميسيون اجراﯾی شروع کردند بهجلوگيری از ورود افراد بهکارگاهھای
ملی ،تغيير دادن مزد روزانه بهکارمزدی ،بهتبعيد کردن کارگران غيراھلی پارﯾس بهسولونی ،بهبھانه
اجرای کارھای تسطيح زمين .انجام کارھای تسطيح فقط تعبير پرآب و تابی بود برای راندن آن گروه از
کارگران از پارﯾس ،و اﯾن را کارگرانی که مأﯾوس و سرخورده از آن محل برمیگشتند بهرفقایشان
میگفتند .سرانجام ،در  ٢١ژوئن ،فرمانی در ]نشرﯾه[ مونيتور منتشر شد که با خشونت تمام اعالم
میداشت که ھمهی کارگران غيرمتأھل از کارگاهھای ملی اخراج میشوند ،ﯾا برای خدمت بهارتش
فرستاده میشوند«{.
بنابراﯾن»} ،کارگران دﯾگر چارهای نداشتند ،ﯾا باﯾد از گرسنگی میمردند ﯾا تن بهنبرد میدادند .آنان
در روز  ٢٢ژوئن] ،بهاﯾن تحرﯾکات[ با شورشی جسورانه پاسخ دادند که طی آن نخستين نبرد بزرگ
ميان دو طبقه سازندهی جامعهی بورژواﯾی درگرفت .اﯾن نبردی بود برسر بقا ﯾا نابودی نظم بورژواﯾی.
حجابی که چھرهی جمھوری را میپوشانيد بدﯾنسان درﯾده شد .ھمه میدانند که کارگران ،بدون
داشتن فرماندھان و برخوردار بودن از نقشهی ھماھنگ ،بدون وساﯾل الزم و درحالیکه اغلب حتی
سالحی در دست نداشتند ،با شجاعت و نبوغی بیمانند ،بهمدت  ٥روز تمام ارتش ،گارد سيار ،گارد
ملی مستقر در پارﯾس و انبوه گارد ملی اعزام شده از والﯾات فرانسه را شکست دادند و جلوی ھمهی
اﯾنھا اﯾستادند .و ھمه ھم میدانند که بورژوازی بيم و ھراسھای مرگبارش را ]از اﯾستادگی
کارگران[ باد خشونتی ناشنيده جبران کرد و بيش از  ٣ھزار زندانی را از دم تيغ گذراند«{.
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با وجود ھمهی اﯾنھا»} ،برای کميسيون لوگزامبورگ ،اﯾن آفرﯾدهی کارگران پارﯾسی اﯾن
شاﯾستگی را باﯾد پذﯾرفت که توانست راز انقالب قرن نوزدھم را از فراز سکوی خطابهی اروپا بهجھانيان
اعالم دارد :رھاﯾی پرولتارﯾا«{.
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