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 Political سياسی

  
  محمد قراگوزلو

 ٢٠١١ می ٠١

  
 کارگرۀ روزی به قامت عصر طبق

 
 ھا و پاسخی کوتاه به سوسيال دموکرات ليبرال

 

 

 بر ئیداری طی دو سه قرن گذشته چه بال بداند که سرمايهرسانه باشد تا  نيازی نيست که انسان اھل سياست و.اول

- بی بحران پشت سر بحران، جنگ در پی جنگ،.  نابودی کشيده استۀو چگونه جھان را به آستان سر بشريت آورده

  ...کاری، فقر به دنبال فقرکاری به دنبال بی

 چرنوبيل و فوکوشيما و تروريسم و زيست و بمب و ھيروشيما و حلبچه و  و کار کودکان و تخريب محيطءفحشا

 ھای فردی وو کارمزدوری و بردگی و تبعيض جنسی و نابرابری و استبداد و سرکوب آزادی استبداد و استثمار

سارکوزی و برلوسکونی و  الدن واجتماعی و روزولت و ھيتلر و فرانکو و تاچر و ريگان و يلتسين و بوش و بن

دست آورد شوم ... ھا و عناوين و اسامیھمين پديده  قذافی و چند دوجين ديگر ازاف وصدام و اسد و مبارک و علی

  .داری استسرمايه کم و بيش سه قرن حاکميت صور مختلف

و چنين خواھد .  طبقاتی استۀو تاريخ مبارز  تاريخ اين روزگار تار و پر ادبار در يک کلمه تاريخ استثمار انسان

داری شيب اين ئولوژی سرمايهواضح است که ماھيت ايد. داری حاکم باشدرمايهس  توليدۀبود تا زمانی که شيو

ھای رفاه به دولت ھای ليبرال کالسيک آدام اسميتیداری از دولتشيفت سرمايه. را تند يا ُکند کرده است مبارزه

ايکی ـ ميسزی ـ آزادی با قالب توحش ھ  بازارۀسوسيال دموکراتيک ليبرال کينزی و رجعت مجدد به ھمان شيو

ھای که اين مبارزه يا مقاومت عليه دولتچنان. ر داده استييرا تغ  طبقاتیۀھای مبارزفريدمنی، تنھا صور و جلوه

اگر ) ئیبورژوا اردوگاھی يا کمونيسم" سوسياليسم واقعاً موجود"داری دولتی موسوم بهسرمايه(ئیبرنامه+ بازار 

داری برای ترميم خود ھر بار تالش سرمايه .تستثمارش نيز پنھان نبوده اسامندی چندان عريان نبوده باری صورت

ھای  اين اواخر ھم تئوریعبث که از ريکاردو و آدام اسميت تا کينز و تالشی.  بوده استیا بحران تازهۀزائيد

 - سبب حاال ديگر  دينب. اين نظام نيافته استۀ يافتی را برای بحران گريزی آيندترين رهگيدنز کم" راه سوم"تکراری

ھايش اعم از داری در تمام قالبکه سرمايه توان گفت و پذيرفت می- نيز ١٨٥٠ ۀھای دھو راستش از ھمان بحران

زاست و تا زمانی که جای خود اش، نظامی بحرانھای ذاتیدليل تناقض سوسيال دموکراتيک، ليبرال تا نئوليبرال به
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کمال ھر  ی متکی به ابزار اجتماعی توليد، الغای کار مزدوری و انحالل تمام وسوسياليستی کارگر را به يک نظام

که ھيچ معلوم پاشنه خواھد چرخيد، بل ندھد، نه فقط درھای جھان بر ھمين) اعم از آزاد يا کنترل شده(گونه بازار 

فوکوشيما را . مقدور سازدبينی  قابل پيشی اانسانی را در آينده  چنين وضعی امکان استمرار حياتۀنيست که ادام

تکرار  که اين حادثه ھر آينه ممکن است در فرانسه يا اسرائيل، ھند، پاکستان يا ايران اتمی بنگريد و تصور کنيد

  ...شود

داشته باشد و بخواھد به دور از اصطکاک پاھايش   زمين مشکلۀ ممکن است کسی به ھر دليلی با نيروی جاذب.دوم

 اما مادام که روی زمين زندگی.  ماه يا جای مشابه ديگری برودۀتواند به کرمی اين کس. کندبا زمين در خالء پرواز 

بيندازد، در نھايت مغلوب  کند به حکم يک جبر علمی اگر بتواند با عناد ضد علمی يک جسم را چند متر باالمی

  .قوانين گريزناپذير علم خواھد شد

زور  تقاد مکتبی پوسيده بود که واتيکان را مرکز جھان ھستی بداند و با اين اعۀو شيفت  کليسای کاتوليک نيز عاشق

 تقدسش را از پاپ اعظم و ۀھم چرخد کهخورشيد به دور زمينی می" سوزی اين خرافه را به مردم حقنه کند کهو آدم

ست در  ھم چيزیعلم. جان انسان که قابل ندارد! واتيکان باد خورشيد و زمين فدای. اسقفان و کشيشان گرفته است

  ."حد کشک

دو  اينک اين! خالف ميل واتيکان. و تاريک کليسا به سرعت مغلوب آگاھی و روشنی دانش شد  باورھای جاھالنه

ئولوژيک خواھند آرزوھا و اميال ايدمی ھای ليبرال وطنی ما تعميم دھيد کهنمونه را بگيريد و به سوسيال دموکرات

ما البته پوزيتيويست نيستيم، اما بنا بر يک . تاريخ اجتماعی تحميل کنند ذير سير تکاملناپخود را بر واقعيات اجتناب

نيست اال سوسياليسم  داری ھيچدانيم که آنتاگونيسم سرمايه مبتنی بر ديالکتيک تاريخی اين قدر میۀساد تحليل علمی

 دو قطبی و سياه و سفيد و خير و شر و جامعه را که بخواھيمو نيروی متضاد سرمايه نيز ھمان کار است و بدون آن

- ئولوژی سرمايهئولوژی و باوری مکتبی تلقی کنيم، خالف ايدسوسياليسم را ايد آن کهحق و باطل نشان دھيم و بی

گيرد و بحران نمی بر آنيم که روند تکامل تاريخ، ماھيت حرکتش را از ايده ھای فالن سوسيال دموکرات وام ،داری

 رونداين . شودداری به صورت سيکليک تکرار نمیسرمايه رغم ميل فالن شکل نظامو يا علی  اجازهداری باسرمايه

  اعم از-  نيز ی اھيچ اراده.  خود آن را کشف کرده استۀگانی پنجھامارکس در حلقه تاريخ اجتماعی انسانی است که

اين صورت سوسيال  چرا که در. کت کندتواند خالف آن حر نمی-فردی، دولتی، حزبی، توپ و تانک و موشک 

گشتند و باز ھم در يک باز می ١٩٢٩ بايد به عصر پس از بحرانھای کينزی و گيدنزی ما اينک میدموکرات

-جريان. رسيدندداری میبه اين ترتيب به فئوداليسم و برده فرمودند وتکامل معکوس به دوران سرواژھا رجعت می

سوسياليسم نيز به عنوان يک مشی غير ايدئولوژيک، . روندرو به پس نمی. شوندیم ترھای علمی کامل و کامل

ھای روشنی به افق اش را افزود وھای علمیتوان با بسط خالق تئوريک دامنهسياسی اقتصادی است که می روشی

رمايه در دورانی تضاد آنتاگونيستی کار ـ س ھر قدر اين امر مھم و ضروری است، در مقابل انکار. روی آن گشود

ھای نئوليبرالی رشد کرده و بورژوازی به انکشاف واقعی رسيده سازیجھانی داری تا حد امپرياليسم وکه سرمايه

  :به قول رفيق و استادمان احمد شاملو. است انکار خورشيد

  خورشيد را گذاشته«

 خواھدمی

  دار خويشساعت شماطه با

  چاره خلق را متقاعد کندبی
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  ».است نيمه نيز بر نگذشتهکه شب از 

و سوسيال دموکراسی ليبرال، به  ئولوژيک برای پيروزی ليبرال دموکراسی به يک باور سکتی و ايدءتوان بنامی

توان برای تحقق آرزوھای می. واتيکان بست نشست  اماکن مکتبی سکوالر دخيل بست و از اورشليم تاۀھم

 ۀ آويزان شد و سھم مبارزات طبق انگيزاوی ھمچون معجزات شگفتاسکاندين ھای به رفاه نسبی دولتئیبورژوا

اک نزديک ۀغمن سرمايه ايستاد و چشم بر چھرۀتوان در جبھمی. دست آوردھا را ھم ناديده انگاشت کارگر در ھمين

 - اش؟ بينبر ج/ با عرق شرم/ ئیانسان را ديده /در برابر کدام حادثه آيا. ( ميليارد جمعيت گرسنه جھان بست٥/١به 

  )احمد شاملو

ناديده گرفت و از  کاری در سوئد و فنالند و سوئيس بیۀداری را با احتساب چند بيمسرمايه مصائبفاجعه توان می

  ...اند عبور کردبه فقر و فالکت فرو افتاده داریھای ادواری سرمايهھا کارگری که در جريان بحرانليونحقوق م

گری را به ريش سوسياليسم تھی شده از ماھيت طبقاتی و انقالبی" دموکراسی" متوان سبيل اصطالح نامفھومی

  ...پيوند زد و سوسيال دموکرات شد) کارگرۀ طبق(

 ئیھای اجتماعی و توده تيمی و تير و ترقه دوخت و از جنبشۀخان توان در روياھای خود چپ را ھمچنان بهمی

  ...ديکتاتوری به سادگی گذشت سوسياليستی ضد

 ۀھای مانسته به چرتکتردستی به خرج داد و با ماشين حساب بازانی از جنس کريسل انجل،توان ھمچون شعبدهمی

 ٢٠ کارگران"بندی رسيد که چون ھای ذھنی به اين جمعحساب و کتاب پرداخت و از پيش داده  بازاريان، بهۀتيمچ

کارگری حکومت اقليت  حکومت" دھند، پسل میداری را تشکي سرمايهۀو جمعيت فعال جامع" کار درصد نيروی

  )...ليبرال(دموکراسی  و در نتيجه مساوی است با ديکتاتوری و دشمن" بر اکثريت است

 ٨٠ درصد برده و٢٠تصور کنيد . بوده است ترداران کمبرده ھا ازتوان گفت تعداد بردهبا اين محاسبات خيالی می

 !بودند عام کردهلد را قتلؤآورد که مغوالن نيروھای مياد میان را به خاز غازان عصر پيش!! داردرصد برده

  ...است تر بودهداران کمتوان گفت تعداد کشاورزان از تعداد زمينمی

  :گرفت که تر است و نتيجهداران کمتوان گفت تعداد کارگران نيز از تعداد سرمايهمی

  .دشونداران توسط کارگران استثمار میسرمايه: الف

  .است تراز نيروی صاحب ابزار توليد کم) اعم از کارگر صنعتی يا خدماتی(لد ؤغير م لد وؤنيروی م. ب

  .کارگران صنعتی يا حداکثر. چيزی در حد کارگران ساختمانی. توان کارگر را عمله فرض کردمی

رد و از خيل کارگرانی که به شوند؛ تعريف کمی توان نيروی کار را در ھمين دستانی که با آچار و چکش معرفیمی

  ...نظر کردفروشند، به راحتی صرفمی ترين بھای ممکن نيروی کار خود رانازل

بورژوا خواند و برای  متوسط يا خردهۀرا طبق... نيروھای خدمات توليد توان پرستاران، معلمان، دانشجويان،می

  ...ر کاست کارگۀسوسيال دموکراسی ليبرال از کميت واقعی طبق رسيدن به

 ھاینيروی کار را بيرون از محاسبات و تضادھای کارـ سرمايه قرار داد و برای آن فرمول توان خريد و فروشمی

  ...عجيب و غريب نوشت

  ...بورژوا خواندتراش خردهيک مغازه و چند ريش  داشتنۀرا به واسط) آرايشگر(المثل يک سلمانی توان فیمی

  ... متوسط قرار دادۀاعتبار داشتن يک اتوموبيل در صف طبق ه تاکسی را بۀتوان رانندمی

  ...بورژوا ناميدمندی از يک گچ خردهدليل بھره توان يک معلم را بهمی

  ...بورژوازی گذاشت در شمار خرده-  ھستند ی ادانم مالک چه وسيلهنمی  که-توان پرستاران را می
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ليون نفر از مردم م که بيش از چھلانشجوی ايرانی را بی احتساب اينليون دگاه و منافع طبقاتی چھار متوان پايمی

  ...بورژوای مرفه قلمداد کردبورژوا و خرده ھایکنند، متعلق به خانوادهايران زير خط فقر مطلق زندگی می

  ...کارگر بيرون گذاشت ۀھم از صف متحدان طبيعی طبق بند محل راتوان فالن بقال و ماستمی

  :فروغ بله به قول

  ھای کوکی بودتوان ھمچون عروسکمی

  ديد  دنيای خود رائیبا دو چشم شيشه

ھای ليبرال سکوالر سوسيال دموکرات ھا به تحقق مادی و عينی بپيوندد تا روياھای"توانمی"اما حتا اگر تمام اين 

ببندند و بخش ديگری از ، شير نفت و گاز را "نيروی کار  درصد٢٠"ست ھمان وطنی ما متحقق شود باز ھم کافی

  با پای- نقليه ۀ بدون وسيل–گاه تا استاد دانشگاه برکلی برق را خاموش کنند، آن ، آب را قطع وئی درصد ادعا٢٠آن

  !!پياده به دانشگاه برسد، ترم تمام شده است

 سوسيال دموکراتھای گی تحليلپايد مقوالت تئوريک شويم تا بینيستيم که وار  ما در اين يادداشت بر آن.سوم

دموکراسی نئوليبرال "ی مقاله که ما، طی مقاالت مبسوطی از جملهمضاف به اين. ھای وطنی را نشان دھيمليبرال

بنيادی به وضوح سستی و بی) جاجا و آناين(غيره  و" ئیدموکراسی کارگری، دموکراسی بورژوا"، "بستدر بن

 ايم که سوسياليسِم متکی به قدرتايم و با برھان و استدالل گفته دادهماب را نشان "دوستان جنتلمن"ايدئولوژی اين 

راستش تنھا شکل دموکراسی  ترين و کارگر و دولت برآمده از انتخابات شوراھای کارگری، دموکراتيکۀواقعی طبق

 دموکراسی .تاريخ تمدن امکان باروری آن را دارد ھای گذشته و حالانسانی واقعاً قابل تصوری است که ظرفيت

  . افراد جامعه استۀچون و چرا برای ھمکارگر عين آزادی و برابری بی ۀ حاکميت طبقۀ سوسياليستی بر پاي

داشته باشد، اگر  مندی از برابری و آزادی فردی و اجتماعی اگر انسانی شرافت و لياقت بھرهیاجامعه  در چنين

تقاضای ايجاد کارخانه با مالکيت خصوصی و  "ه باشد، يک گروه متمدن صعود کردۀحزب و تشکلی به حداقل درج

از دست نداده باشد و تا حد يک آدم برخوردار از عقل و شعور  نخواھد کرد و اگر انسانی مشاعرش را" شخصی

 ھا اتوموبيل شخصی و چندين ويال و چند زن و کنيز و خدمتکارتقاضای برخورداری از ده متوسط رشد کرده باشد،

مگر با استثمار   به اين درک متعارف خواھد رسيد که انباشت سرمايه به ھر شکل، متصور نيستنخواھد کرد و

  .نيروی کار

ھای نيست مگر با کارتن خوابی جمعی از انسان  ممکنئی داشتن چند ويال و کاخ در نياوران و رامسر و ھاوا

ص فالن مبلغ برای سگ و بوزينه و اختصا. مگر با تبعيض جنسيتی برخورداری از چند زن ميسر نيست. مستمند

  ...اضافی کار کودکانقيمت مقدور نيست مگر به قيمت سود و ارزش  ھای گراناسب و گربه

. بود و غيره " و اتوپیئیگراآرمان" بود و" شعار"چه پيش از اين گفتيم  خواھند گرفت که آن عيب نآاحتماالً به ما 

ھای درس به عقل و تخته سياه کالس م تا آقايان مدعی آکادمی را رویشويبسيار خوب به تئوری و آمار وارد می

کتاب در ( ديگر ارجاع دھم ئیرا به جا تعريف کارگر و طبقه دھم کهترجيح می. انصاف و منش انسانی دعوت کنيم

لمی به قول انگلس سوسياليسم از زمانی که علم شد بايد با آن ع"). داریسرمايه عصر فروپاشی"دست تدوين 

به انکشاف  ھای کالسيک عبور کرد و با توجهبه ھمين دليل نيز می توان از تعاريف سوسياليست. کرد برخورد

ھای پرولتاريا به دست گيری سنجشزهااند  براییا کار، معيارھای تازهۀر چھره و موقعيت جبھييبورژوازی و تغ

متھم نشود، " درآوردی نظریمن"وريک فاصله بگيرد و به بسط خالق تئ که نگارنده حتا ازبا اين حال برای اين. داد
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 که شوم تا پرولتاريا و نيروی کار را تعريف کنم و نشان دھمانگلس مطرح کرده است خم می به ھمان مباحثی که

  .تا کجا بيرون باغ تشريف دارند"  درصدی٢٠آقايان "

آينده به   دولت کارگری و چگونگی سوسياليسمۀ دربارکيد نھم که بحثأ مھم انگشت تۀاين نکت  بايد برء ابتدا.چھارم

و چين به شاخی زير چشم   شورویۀھمان ميزان غير علمی است که کسی بخواھد با تبديل کردن شکست تجرب

 در ھر سه شکل آزاد، - داری را کسی سرمايه اگر. سوسياليسم علمی، از ما يک الگو و مدل تجربه شده طلب کند

و وکالتی و نيابتی از موضع ] ئیبورژوا[داند و به دموکراسی اجتماعی می ترين نظام توليدآل ايده–دولتی، رفاه 

پايان "تئوری پوچ  نگرد و به اين ترتيب ھمچون امثال فوکوياما شيپور جامعه میۀ سياسی ادارۀشيو ترينمطلوب

.  عالم و آدم کندۀبری نيز خود را مضحکنابرا زند، آزاد است که در دفاع از استثمار ورا از سر گشادش می" تاريخ

ھای اتوپيک فوريه و کابه فرو پردازیآينده ممکن است ما را به نظريه از سوی ديگر سخن گفتن از سوسياليسم

نقطه به نقطه را ی  ھا سوسياليسم نيز به نوعی نقشه نويسیۀکه رجعت به عقل برای ترسيم سيمای آينداين کما. اندازد

ن و ييسو سوسياليسم در تباز يک. ذھنی است ھای انتزاعی وپردازیاش بر تئوری که از اساس مبانیکندتداعی می

داری به سوسياليسم يا تحقق دولت و و از سوی ديگر گذر از سرمايه بنددداری شکل مینقد اقتصاد سياسی سرمايه

  .شودر میپذي کارگر امکانۀدرون جنبش فراگير و اجتماعی طبق حکومت کارگری از

 اند و ضمن فراموش کردن فجايعی کهھای ما خواب نما شدهاست که سوسيال دموکرات ليبرال در چنين شرايطی

داری سرمايهی دورانی ھابحران اند و چشم بستن به رویداری بر جھان و انسان وارد آوردهھای سرمايهتمام دولت

در اين زمينه بنگريد به بخش پنجم از سلسله مقاالت ( اسی ھفتاد و افول سوسيال دموکرۀو به ويژه بحران دھ

 سازی برای عروجو زمينه) جاجا وآن، اين"نئوليبراليسم، افول سوسيال دموکراسی يابی مکان دفنامکان"

ھای بر پر کردن برگه عالوه" خواھاندموکراسی. "اندھای جمعيتی جديد روی کردهنئوليبراليسم، به سرشماری

 جامعه است، ۀ سياسی و مطلوب ادارۀتنھا شيو که دموکراسی ليبرالمحلی توسط دوستان خود و اثبات ايناستشھاد 

  :اند کهنتيجه نيز رسيده ھای خود به اينبندی آمارگيریدر جمع

 ۀدھد و چون اين آمار از جعبجمعيت ايران را شکل می  درصد٢٠ کارگر در بھترين شرايط فقط و حداکثر ۀطبق 

  .گان است که به نتايج آن تمکين کنندبيرون زده پس بر ھمه" نفره سوسياليست دو"ری يک جمع مارگي

 ٢٠ سوسياليسم مارکس اگر متکی به حکومت کارگری است، در ايران با وجود. نتيجه روشن است چيست؟ نتيجه 

بورژوازی و با منافع خرده رکند و اين امدرصد جمعيت کارگری، الجرم ديکتاتوری اقليت بر اکثريت را پياده می

خواھيد اگر می. سازگار نيست) ترشر کم( کم استثمارکننده ۀگرائيد  به نيکیۀ سر عقل آمدۀالبته بورژوازی کنترل شد

به کمی استثمار  .گرا نباشيدآرمان.  جنوبی و سوئد بنگريدۀبه ترکيه و شيلی و برزيل و مکزيک و کر به رفاه برسيد،

نه مگر ھمين ديروز بود که دولت  . شوروی و چين و کوبا را ببينيد و عبرت بگيردۀربتج. رضايت بدھيد

خواھيد از شر ديکتاتوری رھا شويد، کرد؟ پس اگر می کوبا به خصوصی سازی بعضی مشاغل تمکين" کمونيستی "

 لھستان و چک، مدل ۀنمون. واسالو ھاولی جمع شويد" ئیانقالب مذاکره" و ئیوالسا زير پرچم جنبش ھمبستگی لخ

اصالً يکی از داليل . کرده است مينأ تامريکاھا را امپرياليسم  اين جنبشۀمھم نيست که ھزين! رستگاری انسان است

-بدون اين" نازنين"ھای باری اين سوسيال دموکرات! است ھمين ضد امپرياليست بودنش" جھان سوم"ماندگی عقب

ھا دانند و چپمی" شناسجامعه"و " استاد دانشگاه"شخص شخيص خود را جا که آن که به روی خود بياورند و از

از چشم ممتحن،  پندارند، از زير عينک و دوراطالع از دانش اقتصاد و سياست میسواد و بیجماعتی بی را

کنند و به عنوان بلغور و قرقره می آنتونی گيدنز را ترجمه، (Third way) ھای صدمن يک غاز راه سومتئوری



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٦

خبر محفل ھای خسته و بیداری و سوسياليسم به خورد شنوندهسرمايه و راھی ميان" بازسازی سوسيال دموکراسی"

  !اندداده  و تعدادی فسيل ضد چپ تشکيلامريکاترکيب آن را چند اصالح طلب پناھنده به دولت  دھند کهکوچکی می

 گيدنز را ۀفروغ و بايگانی شدنظريات بی  حضرت شانۀ به انداز- کم  دست–ندانند که ما نيز  آنان البته ممکن است 

" راه سوم"اگر در آينده فرصتی دست داد . ( در شگفتيم-توسط اين دوستان  -  آنۀايم و از باز توليد ناشيانشخم زده

 چنان که بايد –سوسياليستی  ت و متون کالسيکترين تفاوت در اين است که آنان به ادبيااما مھم) خواھم کرد را نقد

چنين . کنندخبر حقنه می مرجع معتبر به مخاطب بیۀارائ  اِشراف ندارند و شفاھيات ذھنی خود را بدون-و شايد 

 ھا و درھای باز سوسياليسم به جنبهءاعتناتوجه به امکان بسط خالق تئوريک و بیبی  " درصدی٢٠آقايان "است که 

کنند و در نھايت می ھای دوران آچار و چکش و انرژی بخار تصوررگران را در ھمان مفھوم يقه چرکينعلمی، کا

قصد ورود به افکار و مواضع سياسی سوسيال  جاواضح است که ما در اين. آيندتالش تا عصر مک کارتيسم باال می

شدن ابعاد حقيقتی که خاک به چشمانش نداريم و صرفاً برای روشن  ھای سکوالر ليبرال ملی مذھبی رادموکرات

در  پردازيم و اگر عمری بود و فرصتی ھر يک از اين مقوالت رامی لفهؤ چند مۀزدشتاب پاشيده شده است به طرح

  .شکافيم مستقل مییامقاله

ھا بيست تن" فرمايندھا میدر دوردست" سوسياليست"کتاب دو نفر   آقايان دموکرات ليبرال به استناد آمار.پنجم

دھاتی و  فرھنگ،سواد، بیدھند و اين کارگران نيز غالباً ناآگاه ، بیرا کارگران تشکيل می درصد نيروی کار ايران

  ". اندشناسان راه سومی شنيدهجامعه شناسند و نه اسمی از مانه جنيفر لوپز و مدونا را می. عقب مانده ھستند

از جمله آدام اسميت و ريکاردو و ھايک و ميسز و دست کم کينز و  ن خود به آثار مرادان و مرشداءگويم، ابتدامی

قعی وا د، تا کمی با مفھومئيلد تامل فرماؤلد و غير مؤمن مراجعه کنيد و در مبانی کار مکروگ گيدنز و استيگليتز و

  .تر آشنا شويدکار و کارگر و نيروی کار بيش

 جا که محمود احمدی نژاد وآن.  توجه کنيد١٣٨٨تخاباتی خرداد به مناظرات ان. ندھيد بعد زياد به خودتان زحمت

ھای اقتصادی به شاخص ۀميرحسين موسوی ھردو به نقل از مرکز آمار ايران، ارقام و نمودارھای مختلفی دربار

 نژاد از کاھش نرخخواند و احمدیمی" نقش مار دروغ و"نژاد را موسوی نمودارھای احمدی. دادندمردم نشان می

گی مشاورانش يان مھدی کروبی که به دليل شلختدراين م. گفتسخن می کاری در چھار سال دولت خودتورم و بی

نرخ   به آمار درست و حسابی دست نيافته بود الجرم–عبدی و کرباسچی و مھاجرانی و کديور   از جمله عباس–

کشوری که ديوارھای آمار دقيق  اھم بگويم درخومی. سنجيدخود می" ننه جون" آمپريک ۀتورم را با ميزان الحرار

ول دولتی اعالم شود و فردا از سوی مقام ديگری ؤمس ست و ھيچ رقمی نيست که از سوی يک مقامو شفاف سيمانی

   کرد؟ءکتاب جناب بھداد اتکا توان به آمارنقض نگردد، چگونه می

رخ رشد اقتصادی دانسته نيست و رشد اقتصادی ن  در کشوری که وزارت رفاه خط فقر را ھرگز اعالم نکرده است،

 درصدی اعالم شده از سوی ٨ تا نرخ ٩٠المللی پول برای سال بين از رقم صفر درصدی اکونوميست و صندوق

 ۀکند و در ھمان حال يک نمايند درصدی صحبت می١٢کاری کشوری که دولت از نرخ بی دولت متغير است، در

کاری نرخ واقعی بی (١٣٩٠ حمل ٣٠ ترابی عضو کميسيون اقتصادی، سه شنبه عبدالرضا(مجلس شورای اسالمی 

توان به آمارھای واقعی و دقيق پی برد؟ آن ھم از می نمايد، چگونه و با کدام ابزار درصد اعالم می٣٠را بيش از 

  ينگه دنيا؟
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ن ئيپا درصدی را نيز٢٠ی واھی که از اطناب ممل پرھيز کند و در عين حال پرچم ادعابرای آن در نتيجه نگارنده

کار چيست؟ وآمار واقعی  کيد بر سه محور کارگر کيست؟ نيرویأبکشد، ناگزير است بحث خود ر ا تلگرافی با ت

  .چگونه است؟ ادامه دھد) کم آمار رسمیدست(نيروی کار 

 یا نوشتهۀود را بر پايخ  رجوع تئوريکۀکه به درافزوده نويسی بر مارکسيسم کالسيک متھم نشويم نقطبرای آن ما

  :گويدمی" پرولتاريا چيست؟"ال که ؤس انگلس در پاسخ به اين. نھيم از فردريک انگلس بنا می

آورد، نه کار خود به دست می گانی خود را منحصراً از فروش نيرویزندۀ  از جامعه که ھزينیاپرولتاريا يا طبقه«

کار خود را به  گی نيروی زندۀست که مجبورند برای ادام کسانیھمان طبقه] پرولتاريا. [سرمايه از منافع يک

 )نابی:  ھوشمند، تھرانۀترجم ، اصول کمونيسم،١٣٣٢انگلس،] (کيد از من استأت[» .بورژوازی بفروشند

 اساسی فروش نيروی کار مطرح ۀلأ مس- رود پرولتاريا سخن می  راستش در ھر جای ديگری که از-جا پس در اين

 ۀادام" کار خودداری چه کسانی از طريق فروش نيروی  سرمايهۀدارد بپرسيم که در جامع ه اين ترتيب جاب. است

شرح اين . است که چنين نيست شود؟ فقط کارگران صنعتی؟ فقط کارگران ساختمانی؟ واضحممکن می" شانزندگی

ھای وسيعی از داری بخش سرمايهۀامعکنم که در جمی گذارم تا وقت دگر و به ھمين اشاره بسندهخون جگر می

معلمان ، پرستاران، نيرو ھای . دھندگی حداقلی خود ادامه مینيروی کار به زند ھا ناگزير از طريق فروشانسان

به تجميع و انباشت   منجرئیھا، مھندسان، پزشکانی که درآمدھای افسانهخدمات توليد، تکنسينۀ و پراکند متنوع

، ھمه و ھمه با فروش نيروی )کارگران کشاورزی(دار، کشاورزانزش اضافه ندارند، زنان خانهسرمايه و ايجاد ار

دوست بسيار نازنينی برای من نوشته بود اگرچه کارگر صنعتی و معلم : افزوده در. (خورندکار خود نان و قاتقی می

- اجتماعی می نقش ھر کدام در توليدشوند اما با توجه با کار خود کارگر محسوب می سبب فروش نيروی ھر دو به

واضافه کرده بود معادل فرنگی اين دو  نام برد] يا کارمند[توان از اولی تحت عنوان کارگر و از دومی ذيل کارکن 

به نظر اين دوست عزيز تاثير  .(Labor) دومی اطالق کنيم و به (worker) به اولی بگوئيم ورکر. رساتر است

 البته من... سان نيست ونگاران يکالمثل با آثار اعتصاب معلمان و روزنامهنقل فی ل واعتصاب کارگران نفت و حم

و شرح اين مقوله را  اماتخاذ کردهھم مانندی موضع کم و بيش " ١٠٤آرش "نيز در اين رابطه طی گفت و گو با 

  .)گذارم برای فرصتی مناسبمی

 ی کارگری و فرودستانھاليون دانشجوی کشور از خانوادهھار ماتفاق نزديک به چ ھا اکثريت قريب بهعالوه بر اين

نيروی کار را تشکيل می  مضاف به اين که ھمين جمعيت يا در حال حاضر گروھی فعال از. انداقتصادی برخاسته

ار  اعتبگويم ؟ بهاز کجا می. کاران خواھند پيوست دھند و يا فردا به محض فارغ التحصيلی به جمع کارگران يا بی

کنند ليون ايرانی زير خط فقر مطلق زندگی مینزديک به چھل م) آمار ايران س مرکزئير(اظھارنظر آقای عادل آذر

ھای کارگری خانواده  از- اند  که ھنوز وارد بازار کار نشده-ليون دانشجو است که اکثريت اين چھار م و طبيعی

  ...باری. روندمی ی به شمارآيند و به طور طبيعی متحد واقعی جنبش کارگربيرون می

  :انگلس در توضيح نيروی کار گفته

شود و از اين جھت بھای آن از روی ھمان قوانينی که برای ديگر، کاال محسوب می نيروی کار مانند چيزھای«

 رقابت آزاد به طور  صنايع بزرگ يائی فرمانروارۀبھای ھرکاال، در دو. گرددن میييکاالھا موجود است، تع ساير

نيز به ھمين ترتيب مساوی مخارج توليدآن  بھای نيروی کار. باشدمتوسط ھميشه مساوی با مخارج توليد آن می

حداقل وسايل زندگی که برای حفظ قابليت کار کارگران کافی باشد  مخارج توليد نيروی کار عبارت است از. است

وسايل  عبارت است از حداقل) يا مزد( کار از اين رو بھای نيروی.  کارگر جلوگيری کندۀطبق واز معدوم شدن
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که انگلس از شرايط استثمار  نگفته پيداست{)٥:انگلس، پيشين، ص(» . حيات الزم استۀزندگی که برای ادام

  }.گويد ی سخن میرسرمايه داۀ نيروی کار در جامع

ناسبات سرمايه داری در نيامده تحکيم م آنان که به استخدام تبليغ و( نگاران معلمان، پرستاران، پزشکان، روزنامه

نه مالک وسيله و ابزار توليد ھستند ) در مقام کارگر ماھر(ھا تکنسين ، مھندسان،)اند و موضع طبقاتی مترقی دارند

يک فرد  دستمزد واقعی و دريافتی. گيرند که از طريق تجميع ثروت به ايجاد ارزش اضافی برسندمی نه آن قدر مزد

مزايای شغلی حداکثر و در خوش بينانه   ليسانس و فوق ليسانس در ايران با احتساب تمامۀرجمعلم يا پرستار با د

و مدرسان و پرستاران نيز کم و بيش ) ھای فنیليسانس(مھندسان  . ھزار تومان است٥٠٠ تا ٤٠٠ترين حالت بين 

ھای اجباری، مشاغل لتدريسکه در موارد بسياری از جمله حق امضاف به اين. کنندمی ھمين ميزان مزد دريافت

اعالم شده توسط شورای  رسمی، ثبت نشده، قرار داد سفيد، ميزان مزد دريافتی اين افراد حتا از دستمزد رسمی غير

به اين ترتيب مالک ). مل کنيدأاين چند سطر ت در.( تر استھم کم) ١٣٩٠ھزار تومان برای سال  ٣٣٠(عالی کار 

تر از قيمت کاالی توليد شده در بازار کار و دريافت مزِد به مراتب کم  نيرویاطالق کارگر به انسان، در فروش

-انسان ھای ديگر از جمله خدمات اجتماعیکه عالوه بر کارگران بخش خدمات توليد، در حوزه واضح است. است

انه، کارمند بانک، کارمند کتابخ. گويندمی ربط به آنان کارمندھای بیکنند که به رسم واژهھای مزدبگيری کار می

کنند و کار خود ارتزاق میھا از طريق فروش نيروی  اين انسانۀکه ھم جااز آناما در نھايت ... کارمند بيمه و

ساده و بدون  انجامد، در يک برداشت بسيارداری میانباشت سرمايه و ايجاد ارزش اضافی برای سرمايه کارشان به

طبقاتی آگاھانه در ماجرای انھدام  شوند که با اتخاذ موضعگری محسوب میر ترکيب طبقاتی خود؛ ھمان کارييتغ

  .دھندھای پايشان را از دست میزنجيره داری فقط توليد سرمايهۀشريان و جريان شيو

مزد ھستند، که در  کارگر بیۀترديد در شمار طبق بی-لد ندارند ؤدر کار م  که از قرار نقشی مستقيم–دار زنان خانه

  )ديگر لد بماند برای مجالیؤلد، غيرمؤبحث کار م. ( بايد به شمار آيندعددی حتماً  سباتمحا

ھای توليدی  درصد قابليت٤٥حداکثر   تا٣٠شود صنايع ايران با ظرفيتی در حدود که گفته می مستقل از اين.ششم

 درصد اين مراکز ٩٤.  استمرکز صنعتی در ايران فعال ٢٦١٤٠٠٠ دھدکهکنند، آمار رسمی نشان میخود کار می

 صنايع مادر و عظيم مانند نفت و گاز و فوالد و. دھدکوچک زير ده نفر تشکيل می ھایرا کارگاه ) ٢٤٧٦٠٠٠(

  .پتروشيمی و مخابرات و انرژی کامالً در اختيار دولت است

  يک چھارم از(ر است،  ھزار نف٤٠٠ ميليون و ٢٦ بالغ بر ١٣٩٠کار ايران در سال  نيروی گويندآمار رسمی می

  !دار استزنان خانه مزد و منتاين رقم بدون احتساب نيروی کار و بی) کاران ھستندکار، بی اين نيروی 

  دھد کهھای مرکز آمار ايران نشان میگزارش

  کاری جمعيت فعال اضافه شده به سال قبلسال جمعيت فعال نرخ بی

  ! بوده است١٣٨٨ خرداد ٢٢خابات اين رقم به دليل نزديک شدن به انت کاھش *

افزايش   نفر٩١٠٧٥٦جمعيت فعال کشور فقط ) ٨٩ تا تابستان ٨٤( سال ٤ رسمی در عرض ۀپيش نوشت بنا بر آمار

نفری در ھر سال، اين رقم بايد   ھزار٧٠٠ چھارم توسعه و احتساب افزايش ۀکه مطابق برناميافته است، حال آن

  )را از اين ميان"  درصد کارگر٢٠"اين  پيدا کنيد. (شدفر می ھزار ن٨٠٠ ميليون و ٢بالغ بر 

 سال از ١٠وجود تقليل نسبت جمعيت فعال ايران به کل جمعيت باالی  با(کاری که در اين مدت نرخ بیجالب اين

 ١٣٨٩سال % ٦/١٤ به ١٣٨٤سال % ٣/١١از ) ١٣٨٩ درصد سال ٣٩به رقم  ١٣٨٤  درصد سال٤١رقم 

  .ه استداشت افزايش يافته
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شاغل از کسی که دو روز در ھفته کار  در ايران. جھان استۀ کاری در ايران در شمار عجايب چندگانشاخص بی

  .ر و تقليل يافته استييتغ کندکند به کسی که در ھفته يک ساعت کار میمی

ا به عنوان  ر٨٤ سال در پايان سال ١٠باالی   درصدی جمعيت فعال به کل جمعيت٤١به يک مفھوم اگر نسبت 

 ١٧ حدود ٨٨درصد، سال ٦/١٣ برابر ٨٦ درصد، سال ٥/١٢برابر  ٨٥کاری در سال شاخص حساب کنيم نرخ بی

 به ء بنا١٣٨٩يعنی در بھار سال .  درصد بوده است٧٣/١٨ معادل ٨٩درصد و سال ٤٢/١٦ تقريباً ٨٨درصد، سال 

المثل آمار فی(آمارھای واقعی  ين ميزان اگر بر مبنایا. اندکار بوده ھزار نفر بی٧٦٧ ميليون و ٤رسمی حدود  آمار

گاه عمق محاسبه شود، آن) داند درصد می٣٠افزون بر  کاری رامورد ادعای آقای عبدالرضا ترابی که نرخ بی

  .آيدمی کاری دانسته بیۀفاجع

  :اما! خوب چه قدر! کاری را ريشه کن خواھدکرددولت مدعی است که در سال آينده بی

کنند حذف سوبسيدھا را به دولت ديکته می ھا ومندسازی يارانه ھدفۀ که برنامئیا به گزارش ھمان نھادھابن

 . نزديک به صفر خواھد بود٩٠اقتصادی کشور در سال  ، نرخ رشد)الملل و بانک جھانیصندوق بين(

  .ليون شغل ايجاد کندم خواھد در اين سال دودولت می 

  .شودايجاد می د اقتصادی، صدھزار فرصت شغلیبه ازای ھر يک درصد رش 

  .تومان سرمايه الزم است ليون م٩٠ تا ٣٠ از - بنا به نوع شغل -برای ايجاد ھر فرصت شغلی  

  .ھزار شغل ايجاد کرده است ٨٠٠ليون و م١ بالغ بر ٨٩عی است که در سال دولت مد

  .د دالر سرمايه نياز استميليار ٥٥کم به مبلغی بالغ بر برای اين ميزان اشتغال دست 

ليون و  نزديک به سه م١٣٨٥ال دانا انجام داده است در س  بنا بر تحقيقی که دوست من فريبرز رئيس.ھفتم

از کل شاغالن بخش کشاورزی . اندکار کشور در بخش کشاورزی اشتغال داشتهنيروی  ششصدودوازده ھزار نفر از

شھرھا و دو   ھزار نفر در٦٤٢ -ياد کرده است " ارگران کشاورزیک"رئيس دانا ھوشمندانه از ايشان به   که-

اين کارگران . نفر ھم غير ساکن ھستند  ھزار٣٥کنند و ليون و نھصد و سی و چھار ھزار نفر در روستاھا کار میم

، توليدگل، پرورش ماکيان، زنبورداری، پرورش کرم ابريشم داری، پرورش دام، مانند زراعت، باغئیھادر بخش

 ھزار نفر است و ٢١٨کل کارفرمايان بخش کارگران کشاورزی  .شير فعال ھستند مرغ وتوليد مستقيم پشم، تخم

  .کنند کارمزدی فعاليت میۀبه شيو  ھزار نفر٤٥٤

 درصدی ٢٠نمايند؛ خلق آمارھای درستی به عنوان کارگر ياد می در کشوری که اقتصاددانان از کشاورزانش نيز به

  . استندبازان مانشعبده رفندواقعاً به ت

 تا ٤٥تقريباً ) با احتساب اعضای خانواده( کارگر ايران ۀطبق توان گفت کهبا وجود عدم شفافيت درآمار و ارقام می

امپرياليسم  دھد و اگر چنانچه در عصر ميليون نفری ايران را پوشش می٨٠جمعيت نزديک به   ميليون نفر از٥٠

 کارگر در ۀحفظ ھژمونی مطلق طبق ا نيز در قلمرو مقوالت دموکراتيک قرار دھيم و بابورژوازی رمطالبات خرده

گاه معادالت را نيز متحد طبيعی کارگران محسوب کنيم، آن بورژواھای سالمھای اجتماعی ضد سرمايه، خردهجنبش

  .ھای ليبرال به کلی فرو خواھد ريختدموکرات و محاسبات سوسيال

 

  بعد از تحرير

برای استقرار دولت   مشخصیۀ ميان پرولتاريا و بورژوازی است و برنامیابورژوازی طبقهجا که خردهآن از-١

 یادر جامعه.  اصلی جامعه متصل شودۀدو طبق ھای پاندوليستی به يکی از حرکتۀندارد، ناگزير است که به شيو
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 کارگر پيوند خورده ۀ کنکرتی با مطالبات طبقاش نيز به نحواقتصادی بورژوازی مانند ايران که مطالبات سياسی و

 .کارگر به شمار آوردۀ  گسترده را نيز بايد در شمار متحدان طبقۀالقاعده اکثريت تحتانی اين طبقعلی است،

ھای عالوه بر محدوديت و معذوريت. فراتر نرفت ئیپذيرم که بسياری از مباحث اين نوشته، از حد کلی گومی-٢

ھای فراوان و مکرر دوستان و خوانندگان مقاالت من و در مدت زمانی درخواست  يادداشت بهبدون شرح، کل اين

  .سحر به مناسبت روز جھانی کارگر تدوين شده است يک شب تا

نيز رسيد که به مناسبت روز جھانی " شورای ھماھنگی راه سبز اميد"نوبت " زاده رضا پھلویشاه"بعد از  -٣

کنند بازار آزاد دفاع می اين جماعت ظاھراً ناشناس ھمان کسانی ھستند که ھنوز ھم از. مايد صادر فریابيانيه کارگر

 کارگر ھمچون ابزاری برای ۀآنان به طبق. ھستند المللیھای نئوليبرالی صندوق بينو مدافع شيب ماليم برنامه

روز و طلبان که تا دياصالح. اندگشودهکنند و ھرگز عليه استثمار لب نمی پيشبرد منافع حقير سياسی خود نگاه

چسبيده بودند و در  )شما بخوانيد به بورژوازی فربه کارگزارانی و مشارکتی( متوسط ۀھمچون کنه به طبق امروز

"  اقتصادی و سياسیۀتوسع"ھای آزادی دولت ھای بازارشان بارھا نگارنده را به سبب نقد سياستھایتمام تحليل

  :چرا. اندشده  کارگرۀ طبقاند حاال سمپاتنکوھيده

  .آزادی ھای نئوليبرالی بازاربحران اقتصادی جھان و افول سياست. الف

و اردن و کويت و سوريه و عراق  فريقای شمالی و سرايت آن به خاورميانه از عربستان و بحريناھای انقالب. ب

  .نان و آزادی ھایآفرينی جنبشو نقش) آذربايجان(تا آسيای ميانه 

  .کارگرۀ  طبقۀکنندنييگاه تعبحران اقتصادی داخلی و جای. پ

عصر عروج . است داریسرمايه  درصدی بايد گفت دوران ما، عصر فروپاشی٢٠به اين ترتيب به حضرات  -٤

  . طلوع اين عصر باشدۀطليع تواند مطلع و می٢٠١١روز کارگر .  کارگر استۀطبق

  ! آقايان سوسيال دموکرات ليبرال

 . کارگر، برابری و آزادی را برای شما نيز به ارمغان خواھد آوردۀآزادی طبق. باشيد صادق و شجاع.  نترسيد

جای شما در . نياز دارند شک نکنيد که سوسياليست ھا ھم به دانشگاه! ترخيلی بيش. يش از دموکراسی وکالتیچيزی ب

  . اشغال نخواھد کردپتروشيمی کالس درس جامعه شناسی را کارگر ھفت تپه و واحد و نفت و

 

 

  


