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شكست انقالب  ي كارگر و هم جامعه را از كابوس سرخوردگيِ ههم كل طبق تواند ميهايي است كه  ظرفيت جنبش كارگري داراي

  برهاند و بيدار سازد.

كه بخشي از جريان ديالكتيكي  ،انتقادي ا چالش نگرشآن خو كرده، باز اضطرابي كه به  تواند جامعه را جنبش كارگري مي

ي جريان ديالكتيكي  هكه وضع كنند ،هي بدل گشتا هبه آن سوژگران هفت تپه، حركت كاري  تجربهاكنون  بتكاند. ،فرارونده است

ن روند به خود واقعيت و درون ايي خود وضع شده است  مطالباتي در برابر سرمايه به نوبه مبارزاتكه در واقعيت فرارونده باشد 

ي مشترك  است كه زمينه يواسطه عزيمت كند و هم از اين رو يده كه از خود به عنوان چيزي بيفراروي يده و به ضرورتبخشي

ي اقتصادي فروكاستني نيست، بلكه  هتنها به يك مطالب ،دهد. بنابراين مبارزات كارگران هفت تپه را نشان ميجنبش طبقاتي رشد 

بارز  ي بخش و نشانه تجلي الهامنبش كارگري را به متن جنبش سياسي سوق داد و هم هم جكه  در جامعه رها نمود، انسيلي راپت

  د.گرديجنبش شورايي بخش  يمندي براي نيروي رهاي و قدرت

و به  تاسي دوران شكست انقالب  هتري را كه باليد ي شورايي، نسل جوان هست با سوژنواهد تواجنبش كارگري خاز اين پس، 

آلترناتيو جنبش شورايي  اگر. برانگيزد هاي جديد ، به شور و شوقوضوح چندان ميلي به كنش انقالبي و تغيير و پيروزي ندارد

لوقوع ا رسيدن قريببه انتها ز تنگناي گسل تاريخي تبديل نمايد،به امكاني براي عبور ارا پاسخ اين دوران بحراني  ،كارگري نتواند

كه شور زندگي  ،خواهد بود ي از ايستايي همگانيا ههور دوري ايران، به معناي ظ هي حركت پيشروي جامع هكنندنظام متأخر تاريخ

 ايران ي كه جامعه ، هده پيوندهاي گسيخته ميان چهارنتواند  ر جنبش شورايي به واقعاگ ،ستانده شده است. به اين معني كه  از آن

چنان  سياست، فرهنگ و هنر، انديشه و فلسفه هم د؛ساز ار برقراري مطمئن و اميدوا هآيند ندوهي نوستالژيك كرده، بهدچار ارا 

و گذران وقت و اوقات طوالني فراقت همراه با  ميان واقعيات ممكن با ايجاد گسست ليو دهد،به راه خود ادامه خواهد توانست 

را بر باد داد،  ٥٧انقالبيون  تاب فشانانه پر تب و جانهاي  تمامي تالشي  هثمركه  ،خالء رژيم مفرغيماندگاري در دن از لذت بر

  هايي براي انقالب نيستند. جوامع هميشه داراي ظرفيت د.نماينكم احي بحراني  بر سرنوشت جامعهرا مايگان  بي

مني اهري نيدر نقش نمادبا تماميت خود  كه ،اسالمي زاي جمهوري رژيم بحران گيِبود هاز تحت سلط ،بخش ماهيت آلترناتيو رهايي

را در مسيري به فاجعه و تمامي جامعه  بيعت اجتماع انساني جدا نمودبخش ازلي خويش با ط كه نوع انسان را از بطن وحدت

مد كامال طبيعي نيازهاي بيان وضعيتي است كه پيا ،رفت. اين فرادهستيِ زندگي شورايي عيان خواهد گرديدر  كشانيد،

  د.ردا اعالم ميي جامعه را  هفروخورد

رشد  ترين وجه در هيئت گسترش و به روشن وي پيشرفت و رفاه را طي نمود،ي جامعه به س هاز توسعفرجامي غيركه ، ٥٧انقالب 

نابودسازي هرگونه  تثبيت نظام و در آغاز اش هكه وظيف ،ظاهر گرديد آسا ادهاي نظامي/ايدئولوژيك غول، عوامل و نهمقامات دولت

 طوالني يكشتارهاي اجتماعي و جنگ جانباختگانخون با  الت آنكه م ،بودندهي تراژيك جامعه او سپس سازم ،نگرش انتقادي
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احاطه يابد و آن  آني  هو نيروي زند "كار"سازمان بر كل  ريزي عمومي هم مدير برنامگري جامعه در مقا براي غارتدرآميخت تا 

ي جديد  طبقهت ايدئولوژيك و مسئوالن امر ظيم در دست مقاماقدرتي ع بابا شكست انقالب، رژيم جديد حاكم . را هدايت نمايد

 ،ها هتود ممعناي سركوب مداوبه  ،ي سريع هتوسع وهاي منظم  هها و برنام نيروي مهارناپذير اجراي طرح تمركز يافت و بهحاكم 

منظور گسترش و   هگ بي نيروهاي كار تا سر حد مر همتضمن استخراج كار اضافي از گردامر توسعه از سويي  .تبديل گشت

تا از اين  يم و استكبارستيزي بودي جنگ و تحر هها به بهان هتود محدود ساختن مصرف و از سوي ديگر ،روهاي مولدهافزايش ني

  فراهم آيد.گذاري مجدد در اقتصاد  هسرمايانباشت و مورد نظر براي اضافي  طريق ارزش

  بههدف  بي طور  هب امر توسعه تحميلي هاي ضرورت اين صورت كه  به شت؛گري همراه گ ي توسعه با انواع تخريب هشكل وارون

به و  سازي مثابه خصوصي  هب جناح/باندها با واگذاري بههاي صنعتي ـ توليدي  نظير نابودسازي برخي از بخش ه شد،پيش برد

 مقياسعام جاري در  ي قق توسعهتحن افتادبه تأخيربه صورت بارزي  ي انحصاري كه عواقب آن هبه سرماي نيافت منظور دست

آور  مشخصاً دردناك و يأسبه طور تحت حاكميت نظام سياسي ـ اقتصادي بر جامعه  چه . آنايران بوده استي  جامعهبراي جهاني 

 ،هاي باالي جامعه هاي علمي و فني و ظرفيت كه از توانايي آن بي ،رژيم است يافتگي سياست اين توسعه بهفجايع ش عيان گشته،

  هيچ نشاني يافت شود. ،شان در رسيدن و تحقق آرزوهاي ويژه نسل جوانه ب

ر خاط ه، اما ب، به دو برابر ميزان پيش از انقالب افزايش يافتي جديد سرمايه طبقهايران با استقرار حاكميت  كه جمعيت در با آن

قرباني ها تن  ميليون، محيطي زيستو تخريب ي ايدئولوژيكي به حقوق انسانتجاوز تخريب نيروي كار،  طلبانه، ههاي جا سياست

است. هر از  هسال غير از ثروت و قدرت حكام اسالمي چيز ديگري توسعه نيافت ٤٠از  پس و ندا هشداين رژيم ي كاذب  هتوسع

تر،  اكي بس دردنا هشان به رنج و فاجع ظات انقالبيهاي كوتاه و لح ي خود خيزي برداشته، كنش هكه جامعه براي توسع گاهي

تقسيم  هاي متناقض و گاه متضاد بندي و چندپارگي را به قطب داده، آن امعه روييعني هيچ، منجر گشته است. انشقاقي كه در ج

ولي  ،ي ايران در برخي اوقات به انقالب نزديك شده هشده است. در واقع جامع در برابر رژيمآن از اتحاد دروني مانع نموده كه 

  نيافته است. هرگز به نتايج آن دست

به  ٥٧كه در سال  )هاي مردم هخودانگيخته و حسي تود مبتني بر خالقيت ي همعناي عام واقعبه ( انقالبيرخداد انتظار انقالبي از 

هاي  ههان تودبه يك تراژدي راستين در اذ ،دجان باخت "انقالب اسالمي"رخداد توسط  هاي واقعي و در آن، انسان وقوع پيوست

و توزيع رانت نفتي در  ٤٠ي  رفرم دههاز  ي رشد و شكوفايي پس دامنه دوران كمامروز با ديروز (قياس . ه استدجامعه تبديل ش

 در كه ي دوران قبل از انقالب هو بدون دغدغ در آرامشبه ظاهر ستايش از زندگي ( "نوستالژيك" ) و حس كاذبسطوح اجتماعي

رسد  كه به نظر مي اين وضعيت، .است ي دلخراش روبرو گشتها هفاجع با كه تماماً هي رسيدا ه) به جامعدلپذير و آرام بود ييفضا
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تا حد دهشت و يأس دنيايي فارغ از اعتماد و اطمينان  گسسته گشته و دري پنجاه  هجامعه از فراواني و رفاه اقتصاد دوران رشد ده

  .گردد ختم نمي غير از انحطاط و تحقيرنهايت به چيزي در كه  د،ساز ميدچار اندوهي نوستالژيك ها را چنان  هتودفرو نشسته، 

واقعيت آن هم  كه شدهتركيب توليد با ي ا هبه گونبسط شكل آن به سرتاسر جامعه  سرمايه با ي در شرايط كنوني، سوبژكتيويته

كه هم  يشستگان، كارمندانباختگان، بازن مالبا دستمزدهاي معوقه،  كارگرانفرياد  در است:نمود يافته به صورتي اينك در جامعه 

محتواي "ر، فق "اجتماعي  فضيلت"عنوان   كار و بدهكار به هاي طلب كه در نسبت يگان هكار، ورشكست هم طلب دنهست بدهكار

اما بايد زندگي  ،دنهيچ ندار و چون ضامن بازپرداخت بدهي عمل نمايد هم انو حتي وجودش شان"اخالقيات"ان، ش"فعاليت حياتي

گرايش ...] جسم خويش غز استخوانهاي [كليه، چشم، م به فروش ارگان كردش يروانسان است كه  گواه آنجامعه  . اينككنند

كه هم تبديل نموده شده  ي فلجا هسوژ امنيت شغلي در كاپيتاليسم معاصر كارگر را به عدم زدايي از كار و ده است. قانوننمو

توليد شود و هم  هم بازتوليد ميدر پيشگاه سرمايه و كارفرما  كه تر از برده) فرومايهكار ( گو و هم گناه هم پاسخ ،باشد پذير مسئوليت

  كند. مي

يد آورده، ذهن دو عدم امنيت شغلي پ ثباتي بي مكانيسمي كه از طريق ايجاد با دستور كار نئوليبرالي و آن سرمايه و دولت مستبد

جنبش كارگري را از انفعال به  و ي رفتار وي بر او تحميل نمودهترل تمامگزار سرمايه و در راستاي كن كارگر را در جايگاه خدمت

 ي ميان كار و هديگر رابط "رگر، درود بر ستمگرمرگ بر كا"شعار  بحران فاجعه با كار شاق و پذيرش شالق سوق داده است.

 ؛استي فلج شده ا هي سوبژكتيويت هزاييدو   خصلت تحميل گشته بر كارگر دهد، بلكه نميتوضيح سرمايه را به شكل تاريخي آن 

ي جامعه تحميل  هكشي بر بدن رياضت يچ آرزويي نداشته باشد، به طوري كهه شا كه تا اعماق ذهن يا هي فلج شد هسوبژكتيويت

  د.گرد

عه جام يابد. ميي طبقاتي پويايي و استمرار  هبا مفاهيم نو است كه مبارز تند؛وضعيت تاريخي نو، مستلزم مفاهيمي نو هس

ضرورت سازماندهي مجدد كل ساختار زندگي در اين خيزش، خاست.  رويارويي برمياز ملودرام شكست انقالب به  يبايست مي

 .يافته و تعريف گردد بسطبايستي  ،آيد ميدشوار به نظر كلي اينك تصورش در ذهن  كه تفاوت با گذشته و حال، براي تغيير و

  ها را طلب كرد. بايستي غيرممكن

كه  ،را داداين ند، نويد ا هصدا با اسماعيل بخشي برداشت تپه تحت رهبري شورايي و هم ايي را كه كارگران شركت نيشكر هفته گام

همان سادگي كه از زبان به  ترين شكل آن بايد يا هد قدرت سياسي و اقتصادي به ريشبايد بتوان و استدالل كرد كه توزيع مجد

  ."ي شورايي اقتصاد و جامعه هادار": صورت پذيرد ،بيرون آمد "بخشي"
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كه تحقق اين امر  ؛ا گفتكه اينك بايد با صدايي رس ،ندا هزرگ در تاريخ جنبش كارگري گشودبس ب يا هتپه، صفح كارگران هفت

سر ممكن و ميرا مردم  در ميان خودي تمامي منابع آنها  هتوزيع دوبار ، كهاستكز دولت و سرمايه معناي انحالل قدرت متمربه 

  د.ده ميعمل است كه تئوري را توضيح  . اين يك تئوري نيست، بلكهسازد مي

تو دكتر اقتصادي، من هم "فرياد برآورد: اگر روي به عامل نظام سرمايه كه اسماعيل بخشي با صداي رسا و آهنگين  هنگامي

و داران  هين معني كه سرمايا  هگيرد؛ ب مي سرچشمهطبقاتي هاي اصيل و راستين  هيداز ا ، در واقع اين براهين او"صابمدكتر اعت

. اما "كوچك فكر كنند"ند كه ا هويق كردگران را تشرآساي رسالت تاريخي خويش، همواره كا رغم ابعاد غول هدولت سرمايه، ب

رين و ت به عالي "بزرگ فكركردن"ي مدرن امروزي فقط  هآميز را شكست، كه در جامع فرياد اسماعيل بخشي اين واقعيت تناقض

 "اداره شورايي" قدرت شكسته است. بگشايد. اكنون فقرِ را "كردنكوچك فكر" ازهايي  هتواند را ترين شكل است كه مي منظم

  .استي قدرت فرودستان  هترين بيان ايد حاوي عظيم

آن  به خشيترعب و  هراس وكه با  دولت اسالميِ سرمايه ي تقدس هد، هالآمدن به ظاهر كوچك كه هيچ به چشم نمي هاي انسان

ف ابدي پيرامون ي از نور و خوا هديني به امري مقدس است و دايرنماد تعلق  ي كهي تقدس ههالند؛ ا هشكست را شود مي نگريسته

گسسته و  آنان را از نيازها و مقتضيات ي جاودانهقدرت  وضعيت بشري جدا نموده، چارچوباز مقدسان را  آن را برگرفته، كه

  است.تحكيم بخشيده 

چه را كه مقدس  آمد و هر آن چه را كه سخت و استوار به نظر مي هر آن ،هاي كوچك انسان "ي شورايي هادار"ي  هاما اراد

ي مقدس  هافتادن با هالمند را هيچ خوفي از در ن زنان و مردان قدرتش كرد. اينك، ايا مود، به سطح زمين آورده و دنيوين مي

و چنين است كه  ن حركت تاريخي، كارگران فوالد اهواز به پيوستار آن تبديل شدند.كه به دنبال اي باز دارد. چنين استتواند  نمي

  تپه را مي يابد. هر فريادي در جامعه، نمادي از كارگران هفت

كارگران اين را درك ن دهشتناك است. چنين امري براي سرمايه و دولت مستبد آلرزند.  ترسند و نه مي كارگراني كه نه مي

. هر آورد معنوي را براي كارگران فراهم مي ي شورايي به عنوان امر مشترك زندگي اجتماعي، وضعيت تساوي هاداركنند كه  مي

 برتريسطح د، هرگز به ننماي ي را بر كارگران و تهيدستان اعمالفرساي هاي مادي طاقت ندازه كه سرمايه و دولت آن، قدرتا

ها نشان دادند  يا هتپ تند، دست نخواهند يافت. هفتپنداش در خود بديهي مي اسالم "تقدسي  ههال"معنوي و روحاني كه به نام 

منزلتي واحد روبرو شوند،  توانند با خود و با ديگري در سطح و تاريخ جنبش كارگري ايران، همه ميكه براي نخستين بار در 

  ."ما همه خوبيم"ن سخن اسماعيل بخشي كه گفت: اي همانند

  ٢٠١٨دسامبر  ٣٠
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