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شكست سكوت ،خيزش ديماه  ،96بيگمان رعدي در آسمانِ بيابر نبود؛ دستكم براي كساني نبود ،و نيست ،كه هر روز
آسمانِ تهيدستي و ناآزادي و گرسنگي و زندان و شكنجه و شﻼق و اعدام بر سرشان آوار ميشود و در درز و داﻻنهاي اين
خانهي ويران بايد با دست خالي خشت و گلِ فروريختهي اين جدالِ روزانهي مرگ و زندگي را كنار بزنند و با مزدهاي ماهها
عقبافتادهي زيرِ خط فقر ،راهي براي ادامهي زيست بجويند .فروش كليه و قرنيهي چشم ،اعتياد و تنفروشي و تباهي جسم و
جان و كرامت انساني ،تنها گونهي سيليخوردهي چهرهي كريه اين زندگي است؛ پشت اين چهره ،انسانهايند ،انسانهاي واقعي،
نه آذوقهي خبرها.
نه ،خيزش ديماه رعدي در آسمانِ بيابر نبود؛ اما همچون خروش آتشفشاني در ستيغ ،بهناگزير هنوز رابطهي مبهمي با اعماق
داشت و همين ابهام بود كه آن را »تفسيرپذير« ميكرد .آري ،اين ابهام در پيوند بين انفجار در آينهي خبرها و ريشههاي پنهان از
ديد روزنامهها و دوربينهاي واقعي و مجازي ،نه تنها به تفسيرها ميدانِ جوﻻني ـ حتي ـ به شعاعِ رؤياهاي شاهزادگانِ
فراموششده ميداد ،بلكه براي متوليانِ همان تفسيرها ،شكافها و روزنههايي واقعي براي رخنه فراهم ميكرد ،تا آنجا كه در
دلِ انقﻼبيترين انديشهها نيز ــ كه نه مزدور رژيم جهل و جنايتاند ،نه جيرهخوار شاهزادگان خيالپرور و قدرتها و نقشههاي
حاميانِ آنها ــ بذر ترديد در مشروعيت ريشهها و خيزش برخاسته از آن ميكاشت :شومترين تفسير و اهانت آشكار به كرامت
آنهايي كه همين روزها ،به پاداش دليري آن روزشان ،روانهي زندانِ دژخيمان ميشوند.
ريشهها
هفت تپه ــ و فوﻻد و همهي هفتتپه ها و فوﻻدهاي ديگر ــ اداي سهمي قاطعاند در زدودنِ آن ابهام؛ نه بهخاطر دليري و
شرافت كارگران و خانوادههاي مبارزشان ،نه حتي بهدليل ماهيت و صراحت »تفسيرناپذير«شان ،بلكه به اين دليل كه پرسش
اصلي و نهايي را طرح ميكنند .ناگفته پيداست كه صراحت و قاطعيت هفت تپه و فوﻻد چنان است كه آنهايي كه در خيزش
ديماه چيزي جز توطئه و نمايش و شبحهاي موهوم نميديدند ،در هفت تپه تنها به اندرزها و هشدارهاي خجوﻻنه قناعت
ميكنند و براي »كارگران عزيز« پيام ميفرستند كه مبادا »آلت دست «همان توطئهها و شبحها شوند.
پرسش اصلي و نهايي ،بيگمان ــ و بهرغم ذوقزدگيِ صميمانه و كودكانهي برخي از يك سو ،و هرزهدراييِ شيفتگان و نوكرانِ
بند و زنجير سرمايه و استثمار ،از سوي ديگر ــ به اين معنا نيست كه جنبش هفت تپه و فوﻻد جامعه را به آستانهي انقﻼب
سوسياليستي رساندهاند و به اين معنا نيز نيست كه »ادارهي شورايي« و »همهي قدرت بهدست شوراها« ــ بر بال و پرواز
خاطرهي واژهها ــ نشان »قدرت دوگانه« و باصطﻼح »اعتﻼي« انقﻼب است.
پرسش هفت تپه از آن رو اصلي و نهايي است كه بنبست ريشهها را آشكار ميكند؛ هفت تپه بهتجربهي زيستهي خود ،با وقوف
به تجربههاي زيسته و حاضر در همسايگي خود و با آگاهي از تجربهي تاريخي ــ كه خود مبتني بر دانش موجود كارگران و
بدهبستانهاي همين مبارزه و تجربه است ــ دريافتهاست كه خصوصيسازيِ اين واحد اقتصادي )نه تنها بهواسطهي شيوهي
خاص و رذيﻼنهي مبتني بر دزدي و فساد سياسي و اقتصادي( به بنبست رسيده است .هم بنيادهاي واقعي شرايط توليد را ويران
كردهاست و حتي از »موفقيت« اقتصادي در چارچوب مناسبات سرمايهدارانه بيبهره بودهاست و هم ــ به همهي اين دﻻيل ــ
جز فقر و درماندگي براي كارگران و دستاندركارانِ اين واحد ،حاصلي نداشته است :بنبست اول.
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خواست سپردنِ ـ يا بازگرداندنِ ـ مالكيت اين واحد اقتصادي به دولت ،كه واكنشي ناگزير به بنبست اول است ،فارغ از آنكه
برآورده شود يا نشود ،پاسخي به معضل اصلي نيست .همان تجربيات زيستهي خود و همسايگانِ خود و همان آگاهي به تجربهي
تاريخي نشان ميدهد كه جابجايي مالكيت ،از زاويهي خواستها و انتظارات كارگران ،تغييري در شرايط پديد نخواهدآورد.
اعتصابات و اعتراضات هر روزهي كارگران و كاركنان بنگاهها و ادارات دولتي ،شهرداريها و مدارس و بيمارستانها براي
حقوقهاي چندين ماه بهتعويقافتاده ،گواه انكارناپذيري بر بنبست مالكيت دولتي است :بنبست دوم.
حتي غيرمحتملترين راهحل ،يعني واگذاريِ »مفت و مجاني« اين واحد اقتصادي بههمهي دستاندركارانِ آن و سپردن راهبري
آن به مجمع آزادانه انتخابشده از سوي آنها در همهي سطوح فني و اجرايي و طراحي و برنامهريزي و تهيهي لوازم توليد و
تنظيم و سازماندهيِ نيروي كار و فروش محصوﻻت و غيره و غيره ،تضميني قطعي براي »موفقيت اقتصاديِ« آن نيست .حتي در
اين حالت ،هفت تپه جزيرهاي است در اقيانوس سرمايهداري كه بايد بنا به قوانين و منطق سرمايهداري »موفق« باشد؛ و امواج
سهمگيني كه با آن روبرو خواهد بود ،بسا به دليل همين استقﻼل و جايگاه ويژهاش ،دشمنانهتر و كينتوزانهتر باشند :بنبست
سوم.
اينكه اين راهحلِ بسيار غيرمحتملِ سوم ،اگر تحقق يابد ،چه دستآوردهاي شگفت و شاياني براي اين مبارزهي مشخص ،براي
مبارزات كارگريِ جاري و براي مبارزهي طبقاتي بهطور اعم دارد و از چه ظرفيتهاي عظيمي برخوردار است ،نكتهاي پوشيده
نيست .موضوع مورد توجه در اينجا اما اين است كه بنبست همهي اين راهحلها ،ريشهها را ،همانا تضادهاي بنيادينِ شيوهي
توليد سرمايهداري ،و نيز شكل بروزِ ويژهشان را در شرايط و اوضاع و احوالي ويژه ،آشكار ميكند و به سطح آگاهي بﻼفصلِ
تجربهي زيسته ميرساند .بنبستهاي اول و دوم نشان ميدهند كه مالكيت خصوصي و دولتي ،هيچيك تغييري در ماهيت
رابطهي استثماري بين سرمايه و كارگران ،در ابعاد واحد اقتصادي خاص ،پديد نميآورد و راهحلِ سوم نيز ،نه موجب تغييري در
سطحي فراتر از واحد اقتصادي خواهد شد و نه ميتواند در تعديل رابطهي »استثمار« در چارچوب اين واحد خاص ،از فشارهاي
واقعي و احتماﻻً تشديدشدهي »بيرونِ« سرمايهدارانه بركنار بماند.
همينكه بنبستهاي اول و دوم ،اساساً تصور راهحلِ سوم را ممكن ميكنند ،آنهم نه بهعنوان دستآوردي از آگاهي به تجربهي
تاريخي ،ــ يا از آگاهيِ نظري ــ بلكه بهعنوان تجربهي زيسته ،آگاهيِ ملموس و تجربهي اينجا و اكنونِ كارگر هفت تپه ،كه
دقيقاً بهدليل همين بﻼفصل و ملموسبودنش به آن آگاهيِ پيشاپيش موجود يا كسبشونده نسبت به تجربهي تاريخي ،ماديت و
پيكر ميبخشد ،نمايانگر جهش چشمگير در آگاهي به ريشهها ،به تضادهاي بنيادين سرمايهداري ،است .صعود به سطحي
از آگاهي ،كه راهحلِ سوم را بهعنوان راهحلي عملي قابلِ تصور ميكند ،به معناي گذار از پله يا نكتهاي بسيار كليدي است:
همانا اهميت و نقش تعيينكنندهي ادارهي واحد اقتصادي از سوي همهي دستاندركارانِ آن واحد در چارچوب ساز و كاري آزادانه
و آگاهانه و از طريق ساختها و سازمانيافتگيهاي مشخص و معين.
استفاده از اصطﻼح »همهي دستاندركاران« بجاي »كارگران« عامدانه است؛ از يكسو ،با اين هدف كه در تعاريف محدود و
سنتي از مفهوم »كارگران« محدود نماند و از سوي ديگر به فرصتطلباني كه گفتمان چپ را به اسارت در تعاريف سنتي و
محدود از »كارگران« سوق ميدهند ،مجال مغالطه ندهد .بديهي است كه منظور سرمايهداران و گماردگان آنها نيست .در يك
واحد توليدي بسيار بزرگ مانند هفت تپه ،سطوح بسيار متنوعي از »كار« وجود دارد كه بدون مشاركت مستقيم ،آزادانه و مؤثر
همهي كسانيكه اين »كار«ها را بهعهده دارند ،هدف راهبريِ آزادانه و آگاهانهي توليد و بازتوليد در اين واحد ،غيرممكن خواهد
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بود .همچنين استفاده از عبارت »ساختها و سازمانيافتگيهاي مشخص و معين« عامدانه است .درست است و اهميت
انكارناپذير و غيرقابل چشمپوشي دارد كه نامهايي كه در طول تجربيات تاريخيِ طوﻻني و مبارزات گوناگون در نقاط مختلف
جهان ،شكل گرفتهاند و به آگاهي گذشته و حالِ جنبشهاي كارگري و انقﻼبي و رهاييبخش درآمدهاند ،نامهايي مانند »شورا« و
»سنديكا« و »كميتههاي كارخانه« و »مجمع عمومي« و »اتحاديهي جنبشها« و غيره و غيره ،نبايد در سايهي عباراتي »ناآشنا«
قرار بگيرند .علت پرهيز از استفادهي آنها ،اينجا و در وهلهي نخست تأكيد بر محتوا و ماهيت دستآورد بنبستهاي اول و دوم
در حوزهي آگاهي ،همانا اهميت راهبريِ آزادانه و آگاهانه و ادارهي واحد اقتصادي است .اينكه بنا به شرايط مشخص و
سطح مبارزهي طبقاتي ،بهترين شكل و باﻻترين حد ممكنِ اعمال اين راهبري چيست و چه اندازه است ،مبحثي جداگانه است.
در وهلهي دوم ،با پرهيز از استفاده از نامهاي »آشنا« ،تﻼش ميكنيم ،در جايي كه تعريف دقيق و روشني از هركدام از آنها ارائه
نميكنيم ،از سوءتفاهمهايي كه اين نامها پديد ميآورند و انتظارات بيتناسبي كه برميانگيزند ،دوري كنيم .ادعاي اينكه هفت
تپه سؤال اصلي و نهايي را طرح ميكند ،موكول نيست به اينكه بر شكلهاي اعمال راهبري خود بر فرآيند توليد و بازتوليد ،نام
»شورا«ا ميگذارد يا »سنديكا« .هدف محتواي اين ادعاست.
آوندها
كشف حلقهي مركزيِ بنبستهاي اول و دوم ،همانا اهميت راهبريِ آزادانه و آگاهانهي حيات اقتصاديِ اين واحد و كشف نقش
مولدين مستقيم در برنامهريزي و ادارهي فرآيندهاي توليد و بازتوليد ،فارغ از نوعِ مالكيت خصوصي ،دولتي يا باصطﻼح
»خصولتيِ« آن ــ با همهي تفاوتهاي واقعي و مهمي كه اين شكلهاي مالكيت و حاكميت سرمايه دارند ــ جهش به تصورِ
راهحلِ سوم را ممكن ميكند .اما بنبست راهحل سوم ،كه بنبستي بالفعل نيست ،زيرا راهحلي هنوز تحققنايافته است ،اما بنا به
تجربههاي تاريخي ،بنبستي واقعي است ،عبور به پلهي باﻻتري از نردبان شناخت را ممكن ميكند .از اين طريق ،اين حلقه از
آگاهي به زنجيرهي حلقههاي ديگر پيوند ميخورد كه حتي دستيابي به راهبريِ كاملِ يك واحد اقتصادي ،بدون تغيير روابط در
دنياي »بيرون« از اين واحد اقتصادي و بدون شكلگيري شيوههاي متناسبِ راهبريِ آزادانه و آگاهانه در واحدهاي ديگرِ اقتصادي
و بدون شكلگيريِ محملها و بسترهاي تازهاي در سطوح اجتماعي و سياسي ،امكان تنفس و دوامي پايدار براي اين تك واحد
نيز وجود نخواهد داشت.
هنگامي كه اين آگاهي در شكلهاي معين و مناسب ماديت مييابد و در عامليتي فردي و گروهي نهادين ميشود ،هنگامي كه به
مثابهي جزء جداييناپذيرِ بدنهي پراتيك مبارزاتي ،در راهكارهاي مبتني بر قرارومدارهاي مدون و مشخص جلوه و بروز مييابد،
هنگاميكه در ارتباط با افراد ،گروهها و حوزههاي ديگر زندگي اجتماعي ضرورت عيني ابزارهايي وراي استلزامات مبارزهي
بﻼفصلش را ملموس ميكند ،آنگاه همچون آوندهايي عمل ميكند ،كه محمل و مجرا و بستر انتقال جانمايهي اصلي و نيروهاي
بنيادين مبارزه از ريشهها به شاخهها و جوانههاي رويندهي هرچه بيشتر و تازهتر است .آنچه اهميت دارد ،هندسهي از پيش
تعريفشدهي عمودي يا افقي يا شبكهايِ اين آوندها نيست ،بلكه ضرورت وجوديِ انكارناپذير آنهاست.
نكتهي كليدي و تعيينكننده ،عزيمت از همين نقطه و از همين واقعيت است .نگرشي كه تنيدگيِ عنصر آگاهي در متن و بطن
اين پراتيك را نميبيند ،آنهم تنها از آنرو كه واژهي »حزب« را در متن پيدا نميكند ،نخست خاستگاه و پايگاه اجتماعي را
به شالودهي اقتصادي تقليل ميدهد و سپس عزيمت از واقعيت خاستگاه معينِ اجتماعي را با تعابير و اصطﻼحاتي تحقير
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ميكند كه يا دشنامهاي قديميترِ دنبالهروي از »جنبشِ خودبخودي« يا از »آگاهي اقتصادي و غريزيِ طبقهي كارگر« و
»اكونوميسم« را يدك ميكشند ،يا نامهاي تازهتر و شيكتري همچون »وركريسم«.
آنچه ناديده گرفتهميشود اين است كه واقعيت خاستگاه اجتماعي ،واقعيتي است كه بهواسطهي ايدئولوژيها و
انتزاعات پيكريافته ،مفصلبندي شدهاست و عزيمت از اين واقعيت ،تنها زماني حركت در راستايي رهاييبخش بهسوي
جامعهاي رها از سلطه و استثمار خواهد بود كه بر نقد اين ايدئولوژيها استوار باشد .اينجاست كه آگاهيِ نقادانهي توانا به نقد
اين ايدئولوژيها ،نميتواند صرفا منتج از يك مبارزهي مشخصِ و ريشهها و انگيزههاي آن باشد ،بلكه بايد دستاوردهاي آگاهيِ
تاريخي را ،همانا بيان نظريِ عامترين نتايجِ مبارزهي طبقاتيِ تاريخي را ،در خود جذب كردهباشد .اما ماديتيافتنِ آن آگاهي ،تنها
در متن و بطنِ همين مبارزهي واقعي است كه ميتواند همچون يك نيروي اجتماعي عمل كند.
سرگيجه و درماندگيِ قرارگرفتن بر سرِ برخي دوراهههاي ايدئولوژيك ،همانا انتزاعي و درعينحال واقعي ،ناشي از عزيمت نكردن
از همين خاستگاه و ناديدهگرفتنِ مفصلبندياش بهوسيلهي ايدئولوژيهاست .نقطهي عزيمت مبارزهي كارگر هفت تپه يا فوﻻد،
تحقق خيالپردازيهاي اين يا آن شاهزاده يا سوداي غارتگرانِ ديروز براي بازگشت و غارتگريِ تازه نيست؛ همچنانكه او
مسئول اين خيالپردازيها و ركابزنان آن و پيادهنظامِ ياوهسرايش هم نيست .در مقابل ،عبثتر از اين چيزي نيست كه كارگر
هفت تپه با شكنجهگري كه امروز ،همين امروز ،به صورتش سيلي ميزند ،اعﻼم و احساس همبستگي كند و خود را در جبههها و
محورهاي موهومِ مقاومت ،همرزمِ او بداند.
آگاهيِ انتقادياي كه راستايي رهاييبخش دارد ،تنها ميتواند بر نقد همين ايدئولوژيها استوار باشد .نقطهي عزيمت
همينجاست .صورت مسئله اينجاست؛ و اگر يافتنِ پاسخها همواره ساده نباشد ،جاي ديگري هم براي جستجويشان وجود ندارد.
كارگر هفتتپه ها و فوﻻدها در مبارزهي بﻼفصل و در آگاهيِ ماديتيافته در اين مبارزه ،ضرورتي نميبيند رابطهاي علّي بين
خواستها و اهدافش از يكسو و دفاع ار رژيم اسد در سوريه ،از سوي ديگر برقرار كند .اين رابطه فقط زماني ،و صرفا به
شرطي ،ميتواند به حلقهاي مفصلبند در اين پراتيك بدل شود كه فعاﻻن آن مخاطب ايدئولوژيهاي معيني قرار بگيرند و مثﻼً
بهطور واقعي ،خواستهي خود را جدا از خواستهي »دفاع از حرم« ندانند .همينكار را زماني ايدئولوژيِ »دفاع از ميهنِ
سوسياليستي« ميكرد و كارآيي و قدرت نفوذش را از مشروعيت و محبوبيت نظامي ميگرفت كه خود بر ميراث و مشروعيت
انقﻼب اكتبر روسيه و محبوبيت و مبارزهي قهرمانانهي ضدفاشيستي استوار بود .اگر امروز ،ايدئولوژيِ ديگري بخواهد در رقابت با
ايدئولوژيِ »دفاع از حرم« ،از دستگاه ايدئولوژيك ديگري استفاده كند ،ناگزير است بهجاي »اتحاد جماهير شورويِ سوسياليستي«
و »احزاب برادر« ،برادران مسلمان جمهوري اسﻼمي و حزباﷲ را جانشين كند و نقطهي اتكايش را شهرت و مشروعيت و
محبوبيت اين نظامها در آفرينش بهشتي بي بديل از آزادي و رونق و رفاه اجتماعي و سياسي و اقتصادي براي مردم ،قرار دهد؛
همانگونه كه »ميهن سوسياليستي« زماني وعدهاش را ميداد و دفاع از خود را در دفتر وظايف »مبارزان مقاومت« مينوشت.
بههمين ترتيب ،اگر شعار »نه غزه نه لبنان« رابطهي ملموستر و واقعيتري با خواستها و اهداف بﻼفصلِ مبارزهي كارگرانِ
فقير و تهيدستان و گرسنگان برقرارميكند ،نافي اين حقيقت نيست كه عنصري ايدئولوژيك و مفصلبند در واقعيت است .همين
عنصرِ ايدئولوژيك ،كه موذيانه از سنت »چراغي كه به خانه رواست« تغذيه ميكند ،اين ظرفيت ارتجاعي را دارد كه محمل و
پايگاهي براي بيگانهستيزي ،براي عربستيزي ،يا براي تبعيض و ستم عليه كارگران و مهاجران افغاني باشد يا بشود .آگاهي
انتقادي تنها در نقد اينگونه ايدئولوژيها ممكن است .هرچند در عبثبودنِ درخواست همبستگيِ زنداني با شكنجهگرش ترديدي
نيست ،اما اگر چراغ به خانه رواست ،خانه دستكم بايد آنقدر بزرگ باشد كه هم كارگر مسلماني كه در زنداني به بزرگي غزه عليه
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اسرائيل ميجنگد ،در آن جاي داشته باشد و هم كارگر كمونيستي كه عليه طالبانِ مسلمان مبارزه ميكند؛ و اگر قرار است اين
چراغ پرتوي رهاييبخش داشته باشد ،در تحليل نهايي ،چارهاي ندارد جز آنكه چراغ خانهاي به بزرگيِ جهانِ همهي
استثمارشوندگان و ستمديدگان و مبارزانِ راه رهايي از سلطه و استثمار باشد.
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