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جنبش كارگري داراي ظرفيتهايي است كه ميتواند هم كل طبقهي كارگر و هم جامعه را از كابوس سرخوردگيِ شكست انقﻼب
برهاند و بيدار سازد.
جنبش كارگري ميتواند جامعه را از اضطرابي كه به آن خو كرده ،با چالش نگرش انتقادي ،كه بخشي از جريان ديالكتيكي
فرارونده است ،بتكاند .اكنون تجربهي حركت كارگران هفت تپه ،به آن سوژهاي بدل گشته ،كه وضع كنندهي جريان ديالكتيكي
فرارونده باشد كه در واقعيت مبارزات مطالباتي در برابر سرمايه به نوبهي خود وضع شده است و درون اين روند به خود واقعيت
بخشيده و به ضرورتي فراروييده كه از خود به عنوان چيزي بيواسطه عزيمت كند و هم از اين روي است كه زمينهي مشترك
رشد جنبش طبقاتي را نشان ميدهد .بنابراين مبارزات كارگران هفت تپه ،تنها به يك مطالبهي اقتصادي فروكاستني نيست ،بلكه
پتانسيلي را در جامعه رها نمود ،كه هم جنبش كارگري را به متن جنبش سياسي سوق داد و هم تجلي الهامبخش و نشانهي بارز
و قدرتمندي براي نيروي رهاييبخش جنبش شورايي گرديد.
از اين پس ،جنبش كارگري خواهد توانست با سوژهي شورايي ،نسل جوانتري را كه باليدهي دوران شكست انقﻼب است و به
وضوح چندان ميلي به كنش انقﻼبي و تغيير و پيروزي ندارد ،به شور و شوقهاي جديد برانگيزد .اگر آلترناتيو جنبش شورايي
كارگري نتواند ،پاسخ اين دوران بحراني را به امكاني براي عبور از تنگناي گسل تاريخي تبديل نمايد ،به انتهارسيدن قريبالوقوع
تاريخ نظام متأخركنندهي حركت پيشروي جامعهي ايران ،به معناي ظهور دورهاي از ايستايي همگاني خواهد بود ،كه شور زندگي
از آن ستانده شده است .به اين معني كه ،اگر جنبش شورايي به واقع نتواند پيوندهاي گسيخته ميان چهار دهه ،كه جامعهي ايران
را دچار اندوهي نوستالژيك كرده ،به آيندهاي مطمئن و اميدوار برقرار سازد؛ سياست ،فرهنگ و هنر ،انديشه و فلسفه همچنان
خواهد توانست به راه خود ادامه دهد ،ولي با ايجاد گسست ميان واقعيات ممكن همراه با اوقات طوﻻني فراقت و گذران وقت و
لذت بردن از ماندگاري در خﻼء رژيم مفرغي ،كه ثمرهي تمامي تﻼشهاي جانفشانانه پر تب و تاب انقﻼبيون  ٥٧را بر باد داد،
بيمايگان را بر سرنوشت جامعهي بحراني حاكم نمايند .جوامع هميشه داراي ظرفيتهايي براي انقﻼب نيستند.
ماهيت آلترناتيو رهاييبخش ،از تحت سلطهبودگيِ رژيم بحرانزاي جمهورياسﻼمي ،كه با تماميت خود در نقش نمادين اهريمني
كه نوع انسان را از بطن وحدتبخش ازلي خويش با طبيعت اجتماع انساني جدا نمود و تمامي جامعه را در مسيري به فاجعه
كشانيد ،در هستيِ زندگي شورايي عيان خواهد گرديد .اين فرارفت ،بيان وضعيتي است كه پيامد كامﻼ طبيعي نيازهاي
فروخوردهي جامعه را اعﻼم ميدارد.
انقﻼب  ،٥٧كه فرجامي غيراز توسعهي جامعه به سوي پيشرفت و رفاه را طي نمود ،به روشنترين وجه در هيئت گسترش و رشد
مقامات دولت ،عوامل و نهادهاي نظامي/ايدئولوژيك غولآسا ظاهر گرديد ،كه وظيفهاش در آغاز تثبيت نظام و نابودسازي هرگونه
نگرش انتقادي ،و سپس سازماندهي تراژيك جامعه بود ،كه مﻼت آن با خون جانباختگان كشتارهاي اجتماعي و جنگي طوﻻني
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درآميخت تا براي غارتگري جامعه در مقام مدير برنامهريزي عمومي بر كل سازمان "كار" و نيروي زندهي آن احاطه يابد و آن
را هدايت نمايد .رژيم جديد حاكم با شكست انقﻼب ،با قدرتي عظيم در دست مقامات ايدئولوژيك و مسئوﻻن امر طبقهي جديد
حاكم تمركز يافت و به نيروي مهارناپذير اجراي طرحها و برنامههاي منظم و توسعهي سريع ،به معناي سركوب مداوم تودهها،
تبديل گشت .امر توسعه از سويي متضمن استخراج كار اضافي از گردهي نيروهاي كار تا سر حد مرگ به منظور گسترش و
افزايش نيروهاي مولده ،و از سوي ديگر محدود ساختن مصرف تودهها به بهانهي جنگ و تحريم و استكبارستيزي بود تا از اين
طريق ارزش اضافي مورد نظر براي انباشت و سرمايهگذاري مجدد در اقتصاد فراهم آيد.
شكل وارونهي توسعه با انواع تخريبگري همراه گشت؛ به اين صورت كه ضرورتهاي تحميلي امر توسعه به طور بيهدف به
پيش برده شد ،نظير نابودسازي برخي از بخشهاي صنعتي ـ توليدي با واگذاري به جناح/باندها به مثابه خصوصيسازي و به
منظور دستيافتن به سرمايهي انحصاري كه عواقب آن به صورت بارزي به تأخيرافتادن تحقق توسعهي عام جاري در مقياس
جهاني براي جامعهي ايران بوده است .آنچه تحت حاكميت نظام سياسي ـ اقتصادي بر جامعه به طور مشخصاً دردناك و يأسآور
عيان گشته ،فجايع شبهتوسعهيافتگي سياست اين رژيم است ،بيآن كه از تواناييهاي علمي و فني و ظرفيتهاي باﻻي جامعه،
به ويژه نسل جوان در رسيدن و تحقق آرزوهايشان ،هيچ نشاني يافت شود.
با آنكه جمعيت در ايران با استقرار حاكميت طبقهي جديد سرمايه ،به دو برابر ميزان پيش از انقﻼب افزايش يافت ،اما بهخاطر
سياستهاي جاهطلبانه ،تخريب نيروي كار ،تجاوز ايدئولوژيكي به حقوق انساني و تخريب زيستمحيطي ،ميليونها تن قرباني
توسعهي كاذب اين رژيم شدهاند و پس از  ٤٠سال غير از ثروت و قدرت حكام اسﻼمي چيز ديگري توسعه نيافته است .هر از
گاهي كه جامعه براي توسعهي خود خيزي برداشته ،كنشهاي كوتاه و لحظات انقﻼبيشان به رنج و فاجعهاي بس دردناكتر،
يعني هيچ ،منجر گشته است .انشقاقي كه در جامعه روي داده ،آن را به قطببندي و چندپارگيهاي متناقض و گاه متضاد تقسيم
نموده كه مانع از اتحاد دروني آن در برابر رژيم شده است .در واقع جامعهي ايران در برخي اوقات به انقﻼب نزديك شده ،ولي
هرگز به نتايج آن دست نيافته است.
انتظار انقﻼبي از رخداد انقﻼبي )به معناي عام واقعهي مبتني بر خﻼقيت خودانگيخته و حسي تودههاي مردم( كه در سال  ٥٧به
وقوع پيوست و در آن ،انسانهاي واقعي توسط رخداد "انقﻼب اسﻼمي" جان باختد ،به يك تراژدي راستين در اذهان تودههاي
جامعه تبديل شده است .قياس امروز با ديروز )دوران كمدامنهي رشد و شكوفايي پس از رفرم دههي  ٤٠و توزيع رانت نفتي در
سطوح اجتماعي( و حس كاذب "نوستالژيك" )ستايش از زندگي به ظاهر در آرامش و بدون دغدغهي دوران قبل از انقﻼب كه در
فضايي دلپذير و آرام بود( به جامعهاي رسيده كه تماماً با فاجعهاي دلخراش روبرو گشته است .اين وضعيت ،كه به نظر ميرسد
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جامعه از فراواني و رفاه اقتصاد دوران رشد دههي پنجاه گسسته گشته و در دنيايي فارغ از اعتماد و اطمينان تا حد دهشت و يأس
فرو نشسته ،تودهها را چنان دچار اندوهي نوستالژيك ميسازد ،كه در نهايت به چيزي غير از انحطاط و تحقير ختم نميگردد.
در شرايط كنوني ،سوبژكتيويتهي سرمايه با بسط شكل آن به سرتاسر جامعه به گونهاي با توليد تركيب شده كه واقعيت آن هم
اينك در جامعه به صورتي نمود يافته است :در فرياد كارگران با دستمزدهاي معوقه ،مالباختگان ،بازنشستگان ،كارمنداني كه هم
بدهكار هستند هم طلبكار ،ورشكستهگاني كه در نسبتهاي طلبكار و بدهكار به عنوان "فضيلت اجتماعي" فقر" ،محتواي
فعاليت حياتي"شان" ،اخﻼقيات"شان و حتي وجودشان همچون ضامن بازپرداخت بدهي عمل نمايد و هيچ ندارند ،اما بايد زندگي
كنند .اينك جامعه گواه آن است كه انسان رويكردش به فروش ارگانهاي ]كليه ،چشم ،مغز استخوان [...جسم خويش گرايش
نموده است .قانونزدايي از كار و عدم امنيت شغلي در كاپيتاليسم معاصر كارگر را به سوژهاي فلجشده تبديل نموده كه هم
مسئوليتپذير باشد ،هم پاسخگو و هم گناهكار )فرومايهتر از برده( كه در پيشگاه سرمايه و كارفرما هم بازتوليد ميشود و هم توليد
ميكند.
سرمايه و دولت مستبد آن با دستور كار نئوليبرالي و مكانيسمي كه از طريق ايجاد بيثباتي و عدم امنيت شغلي پديد آورده ،ذهن
كارگر را در جايگاه خدمتگزار سرمايه و در راستاي كنترل تمامي رفتار وي بر او تحميل نموده و جنبش كارگري را از انفعال به
بحران فاجعه با كار شاق و پذيرش شﻼق سوق داده است .شعار "مرگ بر كارگر ،درود بر ستمگر" ديگر رابطهي ميان كار و
سرمايه را به شكل تاريخي آن توضيح نميدهد ،بلكه خصلت تحميل گشته بر كارگر و زاييدهي سوبژكتيويتهاي فلج شده است؛
سوبژكتيويتهي فلج شدهاي كه تا اعماق ذهناش هيچ آرزويي نداشته باشد ،به طوري كه رياضتكشي بر بدنهي جامعه تحميل
گردد.
وضعيت تاريخي نو ،مستلزم مفاهيمي نو هستند؛ با مفاهيم نو است كه مبارزهي طبقاتي پويايي و استمرار مييابد .جامعه
ميبايستي از ملودرام شكست انقﻼب به رويارويي برميخاست .در اين خيزش ،ضرورت سازماندهي مجدد كل ساختار زندگي
براي تغيير و تفاوت با گذشته و حال ،كه اينك تصورش در ذهن كلي دشوار به نظر ميآيد ،بايستي بسط يافته و تعريف گردد.
بايستي غيرممكنها را طلب كرد.
گامهايي را كه كارگران شركت نيشكر هفتتپه تحت رهبري شورايي و همصدا با اسماعيل بخشي برداشتهاند ،نويد اين را داد ،كه
بايد بتوان و استدﻻل كرد كه توزيع مجدد قدرت سياسي و اقتصادي به ريشهايترين شكل آن بايد به همان سادگي كه از زبان
"بخشي" بيرون آمد ،صورت پذيرد" :ادارهي شورايي اقتصاد و جامعه".
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كارگران هفتتپه ،صفحهاي بس بزرگ در تاريخ جنبش كارگري گشودهاند ،كه اينك بايد با صدايي رسا گفت؛ كه تحقق اين امر
به معناي انحﻼل قدرت متمركز دولت و سرمايه است ،كه توزيع دوبارهي تمامي منابع آنها در ميان خود مردم را ممكن و ميسر
ميسازد .اين يك تئوري نيست ،بلكه عمل است كه تئوري را توضيح ميدهد.
هنگاميكه اسماعيل بخشي با صداي رسا و آهنگين روي به عامل نظام سرمايه فرياد برآورد :اگر "تو دكتر اقتصادي ،من هم
دكتر اعتصابم" ،در واقع اين براهين او از ايدههاي اصيل و راستين طبقاتي سرچشمه ميگيرد؛ به اين معني كه سرمايهداران و
دولت سرمايه ،بهرغم ابعاد غولآساي رسالت تاريخي خويش ،همواره كارگران را تشويق كردهاند كه "كوچك فكر كنند" .اما
فرياد اسماعيل بخشي اين واقعيت تناقضآميز را شكست ،كه در جامعهي مدرن امروزي فقط "بزرگ فكركردن" به عاليترين و
منظمترين شكل است كه ميتواند راههايي از "كوچك فكركردن" را بگشايد .اكنون فقرِ قدرت شكسته است" .اداره شورايي"
حاوي عظيمترين بيان ايدهي قدرت فرودستان است.
انسانهاي به ظاهر كوچك كه هيچ به چشم نميآمدند ،هالهي تقدس دولت اسﻼميِ سرمايه كه با هراس و رعب و خشيت به آن
نگريسته ميشود را شكستهاند؛ هالهي تقدسي كه نماد تعلق ديني به امري مقدس است و دايرهاي از نور و خوف ابدي پيرامون
آن را برگرفته ،كه مقدسان را از چارچوب وضعيت بشري جدا نموده ،قدرت جاودانهي آنان را از نيازها و مقتضيات گسسته و
تحكيم بخشيده است.
اما ارادهي "ادارهي شورايي" انسانهاي كوچك ،هر آنچه را كه سخت و استوار به نظر ميآمد و هر آنچه را كه مقدس
مينمود ،به سطح زمين آورده و دنيوياش كرد .اينك ،اين زنان و مردان قدرتمند را هيچ خوفي از درافتادن با هالهي مقدس
نميتواند باز دارد .چنين است كه به دنبال اين حركت تاريخي ،كارگران فوﻻد اهواز به پيوستار آن تبديل شدند .و چنين است كه
هر فريادي در جامعه ،نمادي از كارگران هفتتپه را مي يابد.
كارگراني كه نه ميترسند و نه ميلرزند .چنين امري براي سرمايه و دولت مستبد آن دهشتناك است .كارگران اين را درك
ميكنند كه ادارهي شورايي به عنوان امر مشترك زندگي اجتماعي ،وضعيت تساوي معنوي را براي كارگران فراهم ميآورد .هر
اندازه كه سرمايه و دولت آن ،قدرتهاي مادي طاقتفرسايي را بر كارگران و تهيدستان اعمال نمايند ،هرگز به سطح برتري
معنوي و روحاني كه به نام "هالهي تقدس" اسﻼم در خود بديهي ميپنداشتند ،دست نخواهند يافت .هفتتپهايها نشان دادند
كه براي نخستين بار در تاريخ جنبش كارگري ايران ،همه ميتوانند با خود و با ديگري در سطح و منزلتي واحد روبرو شوند،
همانند اين سخن اسماعيل بخشي كه گفت" :ما همه خوبيم".
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