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كم براي كساني نبود، و نيست، كه هر روز  دست ابر نبود؛ بي گمان رعدي در آسمانِ ، بي96ماه  ، خيزش ديشكست سكوت
هاي اين  شود و در درز و داالن آسمانِ تهيدستي و ناآزادي و گرسنگي و زندان و شكنجه و شالق و اعدام بر سرشان آوار مي

ها  مزدهاي ماهي مرگ و زندگي را كنار بزنند و با  ي اين جدالِ روزانه ي ويران بايد با دست خالي خشت و گلِ فروريخته خانه
فروشي و تباهي جسم و  ي چشم، اعتياد و تن فروش كليه و قرنيه ي زيست بجويند. ي زيرِ خط فقر، راهي براي ادامه افتاده عقب

هاي واقعي،  هايند، انسان ي كريه اين زندگي است؛ پشت اين چهره، انسان ي چهره خورده ي سيلي جان و كرامت انساني، تنها گونه
  خبرها. ي نه آذوقه

ي مبهمي با اعماق  رابطه هنوزناگزير  ه، بغابر نبود؛ اما همچون خروش آتشفشاني در ستي ماه رعدي در آسمانِ بي نه، خيزش دي
هاي پنهان از  ي خبرها و ريشه كرد. آري، اين ابهام در پيوند بين انفجار در آينه مي» تفسيرپذير«داشت و همين ابهام بود كه آن را 

رؤياهاي شاهزادگانِ  جوالني ـ حتي ـ به شعاعِ ميدانِ قعي و مجازي، نه تنها به تفسيرهاهاي وا ها و دوربين ديد روزنامه

كرد، تا آنجا كه در  براي رخنه فراهم مي واقعيهايي  ها و روزنه همان تفسيرها، شكاف داد، بلكه براي متوليانِ شده مي فراموش

هاي  ها و نقشه پرور و قدرت خوار شاهزادگان خيال اند، نه جيره ها نيز ــ كه نه مزدور رژيم جهل و جنايت ترين انديشه دلِ انقالبي

انت آشكار به كرامت ترين تفسير و اه شوم كاشت: و خيزش برخاسته از آن مي ها ريشه آنها ــ بذر ترديد در مشروعيت انِحامي

  شوند. ي زندانِ دژخيمان مي آنهايي كه همين روزها، به پاداش دليري آن روزشان، روانه

  ها ريشه

خاطر دليري و  نه به اند در زدودنِ آن ابهام؛ ها و فوالدهاي ديگر ــ اداي سهمي قاطع  تپه ي هفت تپه ــ و فوالد و همه  فته

پرسش شان، بلكه به اين دليل كه »تفسيرناپذير«دليل ماهيت و صراحت  زشان، نه حتي بههاي مبار شرافت كارگران و خانواده

ناگفته پيداست كه صراحت و قاطعيت هفت تپه و فوالد چنان است كه آنهايي كه در خيزش  كنند. را طرح مي اصلي و نهايي
ديدند، در هفت تپه تنها به اندرزها و هشدارهاي خجوالنه قناعت  هاي موهوم نمي ماه چيزي جز توطئه و نمايش و شبح دي
  ها شوند. ها و شبح ن توطئههما» آلت دست«فرستند كه مبادا  پيام مي» كارگران عزيز«كنند و براي  مي

دراييِ شيفتگان و نوكرانِ  ي برخي از يك سو، و هرزه زدگيِ صميمانه و كودكانه رغم ذوق بهگمان ــ و  سش اصلي و نهايي، بيپر
ي انقالب  بند و زنجير سرمايه و استثمار، از سوي ديگر ــ به اين معنا نيست كه جنبش هفت تپه و فوالد جامعه را به آستانه

و پرواز ــ بر بال » شوراها دست ي قدرت به همه«و » ي شورايي اداره«اند و به اين معنا نيز نيست كه  سوسياليستي رسانده
  انقالب است.» اعتالي«و باصطالح » قدرت دوگانه« ها ــ نشان ي واژه خاطره

ي خود، با وقوف  ي زيسته تجربه فت تپه بهه ؛كند ها را آشكار مي بست ريشه كه بن پرسش هفت تپه از آن رو اصلي و نهايي است
ي تاريخي ــ كه خود مبتني بر دانش موجود كارگران و  هاي زيسته و حاضر در همسايگي خود و با آگاهي از تجربه تجربه به

ي  شيوهي  واسطه نه تنها به( اين واحد اقتصادي سازيِ است كه خصوصي هاي همين مبارزه و تجربه است ــ دريافته بستان بده
بست رسيده است. هم بنيادهاي واقعي شرايط توليد را ويران  به بن) فساد سياسي و اقتصاديي مبتني بر دزدي و  اص و رذيالنهخ

ي اين داليل ــ  است و هم ــ به همه بهره بوده دارانه بي اقتصادي در چارچوب مناسبات سرمايه» موفقيت«است و حتي از  كرده

  .بست اول بناندركارانِ اين واحد، حاصلي نداشته است:  ي كارگران و دستجز فقر و درماندگي برا
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كه  بست اول است، فارغ از آن اين واحد اقتصادي به دولت، كه واكنشي ناگزير به بن ـ يا بازگرداندنِ ـ مالكيت خواست سپردنِ
ي  و همان آگاهي به تجربه خود و همسايگانِ ي خود برآورده شود يا نشود، پاسخي به معضل اصلي نيست. همان تجربيات زيسته

. نخواهدآوردها و انتظارات كارگران، تغييري در شرايط پديد  ي خواست جابجايي مالكيت، از زاويه دهد كه تاريخي نشان مي
ها براي  ها و مدارس و بيمارستان ها و ادارات دولتي، شهرداري ي كارگران و كاركنان بنگاه اعتصابات و اعتراضات هر روزه

  .بست دوم بنبست مالكيت دولتي است:  افتاده، گواه انكارناپذيري بر بن تعويق هاي چندين ماه به حقوق

اندركارانِ آن و سپردن راهبري  ي دست همه اين واحد اقتصادي به» مفت و مجاني«حل، يعني واگذاريِ  ترين راه حتي غيرمحتمل
ي لوازم توليد و  ريزي و تهيه ي سطوح فني و اجرايي و طراحي و برنامه شده از سوي آنها در همه انتخاب  آن به مجمع آزادانه

آن نيست. حتي در » موفقيت اقتصاديِ«ر و فروش محصوالت و غيره و غيره، تضميني قطعي براي تنظيم و سازماندهيِ نيروي كا
باشد؛ و امواج » موفق«داري  داري كه بايد بنا به قوانين و منطق سرمايه اي است در اقيانوس سرمايه اين حالت، هفت تپه جزيره

بست  بنتر باشند:  توزانه تر و كين اش، دشمنانه ل و جايگاه ويژهسهمگيني كه با آن روبرو خواهد بود، بسا به دليل همين استقال

  .سوم

ي مشخص، براي  هزآوردهاي شگفت و شاياني براي اين مبار حلِ بسيار غيرمحتملِ سوم، اگر تحقق يابد، چه دست كه اين راه اين
پوشيده  اي  نكتههاي عظيمي برخوردار است،  طور اعم دارد و از چه ظرفيت ي طبقاتي به و براي مبارزه مبارزات كارگريِ جاري

ي  را، همانا تضادهاي بنيادينِ شيوه ها ريشهها،  حل ي اين راه بست همه در اينجا اما اين است كه بن موضوع مورد توجهنيست. 
كند و به سطح آگاهي بالفصلِ  ا در شرايط و اوضاع و احوالي ويژه، آشكار ميشان ر داري، و نيز شكل بروزِ ويژه توليد سرمايه

تغييري در ماهيت  يك كه مالكيت خصوصي و دولتي، هيچدهند  هاي اول و دوم نشان مي بست رساند. بن ي زيسته مي تجربه
ر حلِ سوم نيز، نه موجب تغييري د و راهآورد  ي استثماري بين سرمايه و كارگران، در ابعاد واحد اقتصادي خاص، پديد نمي رابطه

در چارچوب اين واحد خاص، از فشارهاي » استثمار«ي  تواند در تعديل رابطه نه مي و سطحي فراتر از واحد اقتصادي خواهد شد
  كنار بماند. دارانه بر سرمايه »بيرونِ«ي  واقعي و احتماالً تشديدشده

ي  آوردي از آگاهي به تجربه عنوان دست هم نه به كنند، آن حلِ سوم را ممكن مي ر راههاي اول و دوم، اساساً تصو بست كه بن همين
ي اينجا و اكنونِ كارگر هفت تپه، كه  ي زيسته، آگاهيِ ملموس و تجربه عنوان تجربه تاريخي، ــ يا از آگاهيِ نظري ــ بلكه به

ماديت و  ،ي تاريخي شونده نسبت به تجربه ش موجود يا كسبپيشاپي به آن آگاهيِ بودنش دليل همين بالفصل و ملموس دقيقاً به

، است. صعود به سطحي داري تضادهاي بنيادين سرمايهها، به  بخشد، نمايانگر جهش چشمگير در آگاهي به ريشه مي پيكر

اي بسيار كليدي است:  كند، به معناي گذار از پله يا نكته مي قابلِ تصورحلي عملي  عنوان راه حلِ سوم را به از آگاهي، كه راه

اندركارانِ آن واحد در چارچوب ساز و كاري آزادانه  ي دست ي واحد اقتصادي از سوي همه ي اداره كننده همانا اهميت و نقش تعيين
  هاي مشخص و معين. يافتگي ها و سازمان و آگاهانه و از طريق ساخت

تعاريف محدود و  ، با اين هدف كه در سو از يك عامدانه است؛ » كارگران«بجاي  »اندركاران ي دست همه« استفاده  از اصطالح
كه گفتمان چپ را به اسارت در تعاريف سنتي و  طلباني و از سوي ديگر به فرصت محدود نماند» كارگران«فهوم مسنتي از 

در يك ها نيست.  داران و گماردگان آن بديهي است كه منظور سرمايه. دهند، مجال مغالطه ندهد سوق مي» كارگران«محدود از 
وجود دارد كه بدون مشاركت مستقيم، آزادانه و مؤثر » كار«واحد توليدي بسيار بزرگ مانند هفت تپه، سطوح بسيار متنوعي از 

غيرممكن خواهد  ي توليد و بازتوليد در اين واحد، عهده دارند، هدف راهبريِ آزادانه و آگاهانه ها را به»كار«اين  كه ي كساني همه



4 
 

عامدانه است. درست است و اهميت » هاي مشخص و معين يافتگي ها و سازمان ساخت«بود. همچنين استفاده از عبارت 
هايي كه در طول تجربيات تاريخيِ طوالني و مبارزات گوناگون در نقاط مختلف  پوشي دارد كه نام انكارناپذير و غيرقابل چشم

و » شورا«هايي مانند  اند، نام بخش درآمده هاي كارگري و انقالبي و رهايي اهي گذشته و حالِ جنبشاند و به آگ جهان، شكل گرفته
» ناآشنا«تي اي عبار و غيره و غيره، نبايد در سايه» ها ي جنبش اتحاديه«و » مجمع عمومي«و » هاي كارخانه كميته«و » سنديكا«

هاي اول و دوم  بست آورد بن ي نخست تأكيد بر محتوا و ماهيت دست و در وهلهي آنها، اينجا  قرار بگيرند. علت پرهيز از استفاده

كه بنا به شرايط مشخص و  است. اين اقتصادي ي واحد و اداره  آگاهانهراهبريِ آزادانه و همانا اهميت  ي آگاهي، در حوزه

اعمال اين راهبري چيست و چه اندازه است، مبحثي جداگانه است.  ممكنِ حدي طبقاتي، بهترين شكل و باالترين  سطح مبارزه
كنيم، در جايي كه تعريف دقيق و روشني از هركدام از آنها ارائه  ، تالش مي»آشنا«هاي  ي دوم، با پرهيز از استفاده از نام در وهله

كه هفت  انگيزند، دوري كنيم. ادعاي اين ي كه برميتناسب آورند و انتظارات بي ها پديد مي هايي كه اين نام كنيم، از سوءتفاهم نمي
م هاي اعمال راهبري خود بر فرآيند توليد و بازتوليد، نا كه بر شكل كند، موكول نيست به اين تپه سؤال اصلي و نهايي را طرح مي

  . هدف محتواي اين ادعاست.»سنديكا«د يا گذار ا مي»شورا«

  آوندها

ي حيات اقتصاديِ اين واحد و كشف نقش  ول و دوم، همانا اهميت راهبريِ آزادانه و آگاهانههاي ا بست ي مركزيِ بن كشف حلقه
ي فرآيندهاي توليد و بازتوليد، فارغ از نوعِ مالكيت خصوصي، دولتي يا باصطالح  ريزي و اداره مولدين مستقيم در برنامه

دارند ــ جهش به تصورِ   مالكيت و حاكميت سرمايه هاي هاي واقعي و مهمي كه اين شكل ي تفاوت ــ با همه آن» خصولتيِ«
نايافته است، اما بنا به  حلي هنوز تحقق بستي بالفعل نيست، زيرا راه حل سوم، كه بن بست راه اما بن كند. حلِ سوم را ممكن مي راه

، اين حلقه از طريق. از اين كند ي باالتري از نردبان شناخت را ممكن مي بستي واقعي است، عبور به پله هاي تاريخي، بن تجربه
يابي به راهبريِ كاملِ يك واحد اقتصادي، بدون تغيير روابط در  خورد كه حتي دست هاي ديگر پيوند مي ي حلقه آگاهي به زنجيره

اقتصادي هاي متناسبِ راهبريِ آزادانه و آگاهانه در واحدهاي ديگرِ  گيري شيوه از اين واحد اقتصادي و بدون شكل» بيرون«دنياي 
اي در سطوح اجتماعي و سياسي، امكان تنفس و دوامي پايدار براي اين تك واحد  ها و بسترهاي تازه گيريِ محمل و بدون شكل

  نيز وجود نخواهد داشت.

، هنگامي كه به شود و در عامليتي فردي و گروهي نهادين مي يابد هاي معين و مناسب ماديت مي هنگامي كه اين آگاهي در شكل
 يابد، ي پراتيك مبارزاتي، در راهكارهاي مبتني بر قرارومدارهاي مدون و مشخص جلوه و بروز مي ناپذيرِ بدنه جدايي ي جزء مثابه

ي  لزامات مبارزههاي ديگر زندگي اجتماعي ضرورت عيني ابزارهايي وراي است ها و حوزه كه در ارتباط با افراد، گروه هنگامي
ي اصلي و نيروهاي  مايه كند، كه محمل و مجرا و بستر انتقال جان آنگاه همچون آوندهايي عمل ميكند،  مي بالفصلش را ملموس

از پيش  ي آنچه اهميت دارد، هندسه تر است. تر و تازه بيش هي هرچ هاي روينده ها و جوانه ها به شاخه بنيادين مبارزه از ريشه
  ست، بلكه ضرورت وجوديِ انكارناپذير آنهاست.ايِ اين آوندها ني يا افقي يا شبكه ي عمودي شده تعريف

در متن و بطن  كننده، عزيمت از همين نقطه و از همين واقعيت است. نگرشي كه تنيدگيِ عنصر آگاهي و تعيين ي كليدي نكته

را  ه اجتماعيخاستگاه و پايگانخست كند،  را در متن پيدا نمي» حزب«ي  تنها از آنرو كه واژههم  آنبيند،  اين پراتيك را نمي

عزيمت از واقعيت خاستگاه معينِ اجتماعي را با تعابير و اصطالحاتي تحقير دهد و سپس  تقليل مي ي اقتصادي شالودهبه 
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و » ي كارگر آگاهي اقتصادي و غريزيِ طبقه« يا از» جنبشِ خودبخودي«روي از  لهدنبا ترِ هاي قديمي دشنامكند كه يا  مي
  ».وركريسم« ي همچونتر تر و شيك هاي تازه كشند، يا نام را يدك مي» اكونوميسم«

ها و  ي ايدئولوژي واسطه بهكه واقعيت خاستگاه اجتماعي، واقعيتي است شود اين است كه  مي آنچه ناديده گرفته

سوي  بخش به و عزيمت از اين واقعيت، تنها زماني حركت در راستايي رهايي تاس بندي شده انتزاعات پيكريافته، مفصل

 ي توانا به نقد استوار باشد. اينجاست كه آگاهيِ نقادانه ها نقد اين ايدئولوژياي رها از سلطه و استثمار خواهد بود كه بر  جامعه
 يِآگاه يدستاوردها ديآن باشد، بلكه با يها زهيو انگ ها هشيمشخصِ و ر ي مبارزه كيصرفا منتج از  تواند ينمها،  اين ايدئولوژي

تنها  ،يآن آگاه افتنِي تيباشد. اما ماد را، در خود جذب كرده يخيتار يِطبقات ي مبارزه جِينتا نيتر عام يِنظر انيرا، همانا ب يخيتار
  .عمل كند ياجتماع يروين كيهمچون  تواند ياست كه م ياقعو ي مبارزه نيدر متن و بطنِ هم

عزيمت نكردن ناشي از حال واقعي،  هاي ايدئولوژيك، همانا انتزاعي و درعين هسرگيجه و درماندگيِ قرارگرفتن بر سرِ برخي دوراه
ي كارگر هفت تپه يا فوالد،  ي عزيمت مبارزه هاست. نقطه ي ايدئولوژي وسيله اش به بندي گرفتنِ مفصل از همين خاستگاه و ناديده

او  كه بازگشت و غارتگريِ تازه نيست؛ همچنانهاي اين يا آن شاهزاده يا سوداي غارتگرانِ ديروز براي  پردازي تحقق خيال
تر از اين چيزي نيست كه كارگر  سرايش هم نيست. در مقابل، عبث نظامِ ياوه زنان آن و پياده ها و ركاب پردازي مسئول اين خيال

ها و  زند، اعالم و احساس همبستگي كند و خود را در جبهه گري كه امروز، همين امروز، به صورتش سيلي مي هفت تپه با شكنجه
  ، همرزمِ او بداند.مقاومت محورهاي موهومِ

ي عزيمت  ها استوار باشد. نقطه تواند بر نقد همين ايدئولوژي تنها مي بخش دارد، رهايي ياي كه راستاي آگاهيِ انتقادي
 شان وجود ندارد. جاي ديگري هم براي جستجوي ها همواره ساده نباشد، جاست. صورت مسئله اينجاست؛ و اگر يافتنِ پاسخ همين

بين  اي علّي بيند رابطه يافته در اين مبارزه، ضرورتي نمي ي بالفصل و در آگاهيِ ماديت رزهها و فوالدها در مبا  تپه كارگر هفت

و صرفا به  ،زمانيفقط اين رابطه  برقرار كند.از سوي ديگر  ،در سوريه ار رژيم اسد دفاعو  سو ها و اهدافش از يك خواست
هاي معيني قرار بگيرند و مثالً  شود كه فعاالن آن مخاطب ايدئولوژي بند در اين پراتيك بدل  اي مفصل به حلقهتواند  ميشرطي، 

دفاع از ميهنِ «كار را زماني ايدئولوژيِ  ندانند. همين» دفاع از حرم«ي  ي خود را جدا از خواسته طور واقعي، خواسته به
ه خود بر ميراث و مشروعيت گرفت ك كرد و كارآيي و قدرت نفوذش را از مشروعيت و محبوبيت نظامي مي مي» سوسياليستي

بخواهد در رقابت با  يگريد يِدئولوژياگر امروز، اي ضدفاشيستي استوار بود.  ي قهرمانانه انقالب اكتبر روسيه و محبوبيت و مبارزه
 »يستياليسوس يِشورو رياتحاد جماه« يجا است به رياستفاده كند، ناگز يگريد كيدئولوژي، از دستگاه ا»دفاع از حرم« يِدئولوژيا

و  تيو مشروع هرترا ش شياتكا ي كند و نقطه نياهللا را جانش و حزب ياسالم ي، برادران مسلمان جمهور»احزاب برادر«و 
 ؛مردم،  قرار دهد يبرا يو اقتصاد ياسيو س يو رونق و رفاه اجتماع ياز آزاد ليبد يب يبهشت نشيها در آفر نظام نيا تيمحبوب
 نوشت. مي» مبارزان مقاومت«داد و دفاع از خود را در دفتر وظايف  اش را مي زماني وعده» ميهن سوسياليستي«گونه كه  همان

 ي كارگرانِ صلِ مبارزهفها و اهداف بال تري با خواست تر و واقعي ي ملموس رابطه» نه غزه نه لبنان«همين ترتيب، اگر شعار  به
بند در واقعيت است. همين  كند، نافي اين حقيقت نيست كه عنصري ايدئولوژيك و مفصل برقرارمي دستان و گرسنگان فقير و تهي

كند، اين ظرفيت ارتجاعي را دارد كه محمل و  تغذيه مي» چراغي كه به خانه رواست«ايدئولوژيك، كه موذيانه از سنت  عنصرِ
آگاهي  .باشد يا بشودستم عليه كارگران و مهاجران افغاني ستيزي، يا براي تبعيض و  ستيزي، براي عرب پايگاهي براي بيگانه

همبستگيِ زنداني با شكنجه عبثهرچند در ها ممكن است.  گونه ايدئولوژي اين انتقادي تنها در نقد ترديدي گرش  بودنِ درخواست
آنقدر بزرگ باشد كه هم كارگر مسلماني كه در زنداني به بزرگي غزه عليه  بايد كم اگر چراغ به خانه رواست، خانه دستاما ، نيست
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است اين  كند؛ و اگر قرار جنگد، در آن جاي داشته باشد و هم كارگر كمونيستي كه عليه طالبانِ مسلمان مبارزه مي اسرائيل مي
ي  اي به بزرگيِ جهانِ همه راغ خانهكه چ اي ندارد جز آن بخش داشته باشد، در تحليل نهايي، چاره راغ پرتوي رهاييچ

  استثمارشوندگان و ستمديدگان و مبارزانِ راه رهايي از سلطه و استثمار باشد.

  1397ماه  يكم دي
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