
انقالب یا سرنگونِی کارگری

درنقِدنوشتههایسامانحقوردی

اردشیرنادری

 می گذرد. رخدادهایی که زلزله ای در۹۶اکنون نزدیک به یک سال و نیم است که از آغاز ناآرامی های دی ماه 

فضای اجتماعی سیاسی ایران برپا کرد و جریان های سیاس)ی گون))اگون را واداش))ت ت)ا ب)ه توص))یف و تب))یین اش

 حلقه ی دیگ)ری از زنج)یره۹۷پرداخته و نس))بِت خ)ود را ب))ا آن روش)ن کنن)د. تک)راِر این ناآرامی ه)ا در م)رداد 

شورش های ادامه داری انگاشته شد که ممکن است هر آن ب))ر دامن))ه و گس))تره اش اف))زوده ش))ود و طوم))اِر نظ))ام

سیاسی مستقر در ایران را در هم بپیچد.

ویژگی ها و نمودهای این زنجیره رویدادها چنان گوناگون و حتا متضاد بودن))د ک))ه تحلیل ه))ا و موض))ع گیری های

سیاسی بسیار متنوعی برانگیختند. جریان های سرنگونی طلب با تمام نیرو ب))ر طبل هایش))ان می کوبیدن))د و پای))اِن

نزدیِک رژیم را نوید می دادند. بازاِر »وح))دت اپوزیس))یون« دوب))اره داغ ش))د. جریان ه))ا و شخص))یت های سیاس))ی

سرنگونی طلب اعتمادبه نفس و انگیزه ی بیشتری برای نزدیک شدن به یکدیگر و اتخ))اذ مواض))عی مش))ترک پی))دا

کردند. همایش ها و کنگره های رنگارنگی برپا شد تا نشان  دهنده ی عزم این جریان ها و شخص)یت ها ب)رای اتح)اد
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–حول پرچِم سرنگونِی »رژیم« و آمادگی شان برای فردای سرنگونی باشد؛ تا به جنبش براندازِی درون کشور  یا

آن چنان که در واژه نامه این اپوزیسیون سرنگونی طلب رایج است به »مردم« - اطمینان دهند ک))ه اکن))ون دیگ))ر،

آلترناتیِو  جمهوری اسالمی موجود است و نباید از فردای سرنگونی هراس داشت. 

رضا پهلوی که در مقام رئیس »شورای ملی ای)ران« یکی از محوره)ای اص)لِی ائتالف  جریان ه)ای س)رنگونی طلب

 با قطعی دانس)تِن س)قوِط جمه)وری۹۷ خرداد 20است، در برنامه »خط قرمز« تلویزیون صدای آمریکا به تاریخ 

اسالمی می گوید: »وظیفه اصلی نیروهای سیاسی قبل از هر چیز متحد بودن سر تشکیل یک نهاد ره)بری ب)رای

انتقال قدرت از این حکومت به حک)ومت آین)ده اس)ت.« ی)ک روز پیش از آن، کنفرانس)ی ب)ا عن)وان »کنف)رانس

نیروهای اپوزیسیون ایران« در دانشگاه جرج واشنگتن برگزار می ش)ود ک)ه ه)دفش را بحث درب)اره مس)ائل پیِش

روی ایران، از جمله مسائل حقوق بشر و تشکیل حاکمیِت ج)ایگزیِن جمه)وری اس)المی اعالم می کن)د. علیرض)ا

نوری زاده از نمایندگان اص)لِی البی عربس)تان س)عودی، عبداهلل مهت)دی دبیرک)ل »س)ازمان انقالبی زحمتکش)ان

کردستان ایران« و یکی از اصلی ترین گزینه ها برای پیشبرد سیاس)ت های قوم گرایان))ه در ای))ران، به)رام بهرامی))ان

عضِو پیشین »جبهه  ملی«، ریچارد س)یکورد ژن)رال بازنشس)ته ی ارتش امریک)ا، و ش)هریار آهی ب)انک دار و راب)ِط

سازمان های اطالعاتی امنیتی غرب با گروه ه))ای اپوزیس))یون جمه))وری اس))المی بخش))ی از ش))رکت کنندگان این

کنفرانس بودند.

در پرده ای دیگر از این نمایش ها، گرو ه های قو م گرا و تجزیه طلب نیز بیکار نماندند و با برپایِی کنفرانِس »ش))ورای

دمکراسی خواهان ایران« به بدنه ی جنبِش سرنگونی طلب اطمینان دادند که می توانن))د روی آن ه))ا ب))رای ف))ردای

 در ش))هر کلن۹۷ تیرم))اه 2۳سرنگونی رژیم حساب کنند. عباس خرسندی، هماهنگ کننده ی این کنفرانس که 

آلمان برگزار شد، در سخنانش بر اهمیِت دیالوگ میان گرو ه های مخالف نظام برای تشکیِل آلترناتیو تأکید ک))رد.

کریم عبدیان،رئیس سازمان حقوق بشر اهواز و رییس کمیس))یون بین المللی ش))ورای دموکراس))ی خواهان، درب))اره

موانع اتحاد میان اپوزیسیون گفت: »عدم اعتماد، عدم شناخت یکدیگر، شک و تردید و احیاناً ترس از یکدیگر، از

دالیل نبود اپوزیسیون فراگیر است. نمونه بارز این عدم شناخت از همدیگر، این است که بعض))ی ها ب))ه نادرس))تی

هر نیروی هویت طلب را تجزیه طلب تلقی کرده  اند«. عبداهلل مهتدی هم از دیگر شخصیت های کنفرانس ب))ود ک))ه

خطِر تجزیه یا سوریه ای شدِن ایران را رد کرد و مردم و اپوزیسیون را به اتحاد برای سرنگونِی رژیم فراخواند.

در میان جریان ها و حزب های سیاسِی چِپ ایران اما روندهای دیگری در جریان بود. رویدادهای پیاپی و نابهنگاِم

(، شکاف های بزرگی در بدنه  و میاِن جریان های چْپ ایجاد و شکاف های از پیش موجود را۹۷ )و سپس ۹۶سال 

به شکل روشنی نمایان کرد. بخش بزرگی از این نیروها که رهبری معنوی شان را برخی حزب های چپ خ))ارج از

کشور بر عهده دارند، همچون گذشته به آغوِش »جنبش سرنگونی« پناه بردند. این جریان های سیاسی چپ ن))یز

به نوبه ی خ))ود کوش))یدند ت))ا از قط))اِر اتح))اد و ائتالف ب))رای س))رنگونی عقب نمانن))د. یکی از نمونه ه))ای چ))نین
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 در شهر کلن آلم))ان برگ))زار ش))د و چن))د۹۷ فروردین ۱۱کوشش هایی برگزارِی »کنگره ی وحدت چپ« بود که 

گروه سیاسی وابسته به سنت سیاسِی فدائیان خلق برای ایجاِد »حزب چِپ واحد« گرد هم جمع شدند.

از سوی دیگر، جریانی که در چند سال اخیر »چپ محور مقاومتی« نام گرفته، با موض))ع گیری هایش آش))کارتر از

گذشته اعالم موجودیت کرد. بگذارید این چِپ مقاومتی را جناِح »ناامیدان« بنامیم. چرا ناامید؟ این جریان - که

–چندان از نامی که بدان شناخته می شود خرسند نیست  به کلی از هرگونه سیاست کمونیستی دست شس))ته و

آینده ی خود و طبقه کارگر را گاهی به »محور مقاومت« و گاهی به »جبهه ی جهانِی مق))اومت« گ))ره زده اس))ت.

این جریان، ناامید از اتخاذ هرگونه موضع و عمِل سیاسِی کمونیستی، پیروزِی محوِر موهوِم مقاومت و ایده آلیس))ِم

انکشاِف »مطلِق مقاومت« را تنها راه می داند. محوری که حتا نامش را، به طرزی کن))ایه آمیز، ب))ا واژگون))ه ک))ردِن

عبارت امریکایِی »محور شرارت« برساخته است. از نظر این جری))ان، مب))ارزه طبق))اتی و هرگون))ه عم))ِل سیاس))ِی

کمونیستی تا اطالع ثانوی تعطیل است. آن ها آینده ای مبهم و ناروشن را در برابِر کمونیست ها ترسیم می کنند و

با تبلیِغ بی عملی و انتظار برای گشایشی در بازِی بزرگان، در حکِم افیونی برای طبقه ی کارگر ایران هستند و ب))ه

صورت کودکانه ای، درگیری های کنونی منطقه را بخش))ی از »خ))اطراِت سوسیالیس))ت های آین))ده ی خاورمیان))ه«

خطاب می کنند.

اما در گرماگرم این رویدادها، نشانه هایی از جریانی اصولی دیده شد که به واسطه ی موضع گیری هایش می خواهم

آنان را کمونیست ها بنامم. موضع گیری های این جریان نشان داد که برخالف پروغرب هایی ک))ه یک س))ره دل ب))ه

سرنگونی و براندازی سپرده اند، به دنبال تور پهن کردن در خیاب))ان و ص))ید ک))ردِن ک))ارگِر انقالبی و پرولتره))ای

سرنگونی طلب نیستند؛ و هم بر خالِف چِپ محور مقاومتی، فرودس))تاِن ب))ه تنگ آم))ده از فش))اِر س))رمایه و تض))اِد

طبقاتی را مزدوراِن عربستان و اسرائیل و آمریکا قلمداد نکردند و حکم ب))ه س))رکوب و برخ))ورد امنی))تی ندادن))د.

مهم ترین گوهِر نوشته های این جریان، امک))اِن مب))ارزه ی طبق))اتی در وض))عیت فعلی و برگذش))تن از راهبرده))ای

دوگانه ی چپ سرنگونی طلب و چپ محور مقاومتی بود.

پررنگ تر شدِن خطوط تمایز میان این سه جناح از نیروهای چپ را نه تنها به فال نیک می گیرم، بلکه ب))اور دارم

در وضعیِت کنونی یکی از وظیفه های اساسِی کمونیس))ت ها، واک))اوی و ب))ه نم))ایش گذاش))تِن این ش))کاف و پ))ای

فشردن بر تمایز و جدایِی بنیادیِن این نیروهای سیاسی از یکدیگر است. نیروهایی که اگرچه تحت ن))ام کلی چپ

یا مارکسیست دسته بندی شده اند، اما آرمان ها و چشم انداِز سیاسی شان به کلی متفاوت است. از این رو باید ه))ر

تحلیل و موضع گیری ای را زیر ذره بین برد و نسبت ِ سیاسی اش را با این سه گرایش آشکار کرد.

در این نوشتار قصد دارم چهار مقاله از »سامان حق وردی« را که طی چند ماه گذشته منتشر شده و به نحوی با

یکدیگر مرتبط اند، بررسیده و خطوط اصلِی تحلیل هایش را نشان دهم. حق وردی هر جا که به توصیف می پردازد
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کم و بیش زبردست است و قلمی چابک دارد، ولی به محِض گام نهادن در می))داِن تب)یین و تحلی))ل مش)اهده ها،

زبانی پرابهام و بی احتیاط عرضه می کند که حتا با گفته های پیشینش به تناقض می رسد.

***

نخستین مقاله ی حق وردی با نام »خصوصیات شورش های موجود در ای))ران و وظ))ایف طبق))ه ک))ارگر« رگه ه))ای

اصلِی تحلیل او را در بردارد و کلید اصلی برای پی بردِن به نظرگاهی است که کمابیش در سه مقاله ی بع))دی او

شرح و بسط داده شده است. طرِح کلی  ای که او در مقاله ی نخست پیش می نه))د، از س))ه بخش عم))ده تش))کیل

می شود که می توان به این ترتیب فهرست کرد: 

 و نفی آن ب))ه مثاب))ِه ش))ورش هایی دارای۹۷ / مرداد ۹۶( توصیف و تبییِن ویژگی های بنیادین شورش های دی ۱

شکل امپریالیستی

( بررسی وضعیِت کنونی دولت جمهوری اسالمی به عن))وان دولِت مس))تقر س))رمایه داری در ای))ران و اش))اره ب))ه2

ناتوانی این دولت در حل بحران های اقتصادی جاری

( اشاره به طبقه ی کارگر به عنوان تنها عامل و نیروی رهایی بخش در وضعیِت کنونی و تالش ب))رای برش))مردِن۳

وظایف سیاسی و مبارزاتی اش

این طرِح سه بخشی که قرار است از نقد و نفِی شورش ها به پیش نهادِن »چه باید ک))رد«ی جدی))د ب))رای طبقه ی

کارگر برسد، - همان طور که توضیح داده خواهد شد - پس از طی مسیری طوالنی به همان جایی می رس))د ک))ه

در نفی اش کوشیده بود: جنبش سرنگونی طلبی؛ اگرچه با میدان دارِی - به زعِم حق  وردی - طبقه ی کارگر.

حق وردی در توصیف و تبییِن شورش ها، با اش))اره ب))ه ویژگی ه))ای منفِی این ناآرامی ه))ا بحث را می آغ))ازد. او ب))ر

ویژگی های همچون تقدیس سرمایه دارِی ناب و بدوِن فساد و نادیده انگاشتِن تض))اد بین ک))ار و س))رمایه، ترس))یِم

دمکراسِی لیبرال-سکوالر به مثابه آرمانی ترین شکل دولت، و نفی و انکاِر ]مقوله ی[ امپریالیس))م و حت))ا هم))راهی

کردن با خواست ها و شعارهای امپریالیستی در میان ب))دنه ی اجتم))اعِی این ش))ورش ها انگش))ت می گ))ذارد. او در

مقاله ی دوم با نام »سه مبنا و مرکز ثقل شورش های موجود در ایران« ن))یز کوش))یده ت))ا این بحث را بیش))تر ب))از

کرده و گوشه های مبهِم مق))اله ی نخس))ت را روش))ن کن))د؛ ج))ایی ک))ه از این س))ه وی))ژگی ب))ا عن))وان » تق))دیس

–سرمایه داری  باور به لیبرالیسم  نفی ]مقوله ی[ امپریالیسم « یاد می کند. تحلیِل او اما در همین ج))ا متوق))ف –

–می ماند و  با وجود پرداختِن دوباره ب))ه این بحث در مقاله ه))ای بع))دی  ب))از پرس))ش ها و ابهام ه))ای زی))ادی را –

بی پاسخ می گذارد.

برای نمونه در آغاِز مقاله ی دوم می خوانیم: »پذیرش این سه مبنا و سه پایه است که در نهایت ش))کل دو جنبش

از حیِث خواسته ها و خاستگاه ها متفاوت، یعنی جنبش س))بز و ش))ورش های ج))اری را یکس))ان می کن))د. علی رغم

4



خواسته های متفاوت و پایگاه های طبقاتِی متفاوِت بدنه، هر دو به دلیل پذیرش این سه مبنا، شکلی سرمایه دارانه

و امپریالیستی پیدا می کنند.«

نویسنده در حالی جنبش سبز و شورش های اخیر را به تمامی از یک جنس می داند، که در بخش های دیگری از

سلسله مقاله هایش به طور مفصل به شرِح بحران های معیشتی و فشارهای روزافزون بر اکثریت مزدبگیراِن جامعه

پرداخته و نشان می دهد که چگونه همین فشارهای اقتصادی س))وخِت الزم ب))رای ش))ورش های م)ذکور را ف))راهم

کردند. برای نمونه می نویسد: »سیاس))ت های س))رمایه دارانه و اس))تثمارگرایانه چن))ان تیش))ه ب))ه ریش))ه ی زن))دگی

کارگران و فرودستان و کشاورزاِن ُخرد زد که در شورش های جاری بسیاری از فرودس))تان ب))ا مواض))ع جمه))وری

اسالمی در هر چیزی دشمن شدند و اَبَرمعنای امپریالیستی این شورش ها را بی هیچ عذاب وجدانی پذیرفتند.« و

سپس می گوید: »ظلم و جور آمریکا و اسراییل به فلسطین و لبنان و س))وریه ک))ه از خورش))ید تاب))ان روش))ن تر و

آشکارتر است را دروغ انگاشتند و شعار نه غزه نه لبن))ان را تک))رار کردن))د. ن))ه غ))زه ن))ه لبن))ان ش))عاری ب))ود ک))ه

سرمایه ساالراِن سینه چاِک غرب در جنبش سبز بر سر زبان ها انداختند و قبل و بعد از آن با زبان زیبا و به ظ))اهر

نگراِن مردم برای همه جا انداختند که مشکالت اقتص))ادی ب))ه دلی))ل پول ه))ایی اس))ت ک))ه در دیگ))ر کش))ورهای

خاورمیان))ه توس))ط جمه))وری اس))المی هزین))ه می ش))ود.« اگرچ))ه در تم))ام این گفته ه))ای حق وردی در نق))ِد

سرنگونی طلبی چیزی حقیقی وجود دارد، اما مشکل اساسی اینجاست که تماِم حقیقت نیست. تحلیِل حق وردی

از این دو رخداد تنها در سطح شعارها و پدیدار متوقف می مان))د و ب)ا نادی))ده انگاش))تِن رون))دهایی ک))ه ب)ر بس))تِر

وضعیتی مشخص منجر به بروِز این شورش ها شده اند، تصویری بیش از ح))د س))اده ش))ده ب))ه دس))ت می ده))د. او

توضیح نمی دهد چگونه جنبش سبز، که جنبشی دمکراسی خواهانه-امپریالیستی ب))ر متِن ش))کاف بین جمه))وری

، با شورش هایی که خاستگاه اقتصادی دیگری دارند و دینامیک و منط))ِق بروزش))ان در۱اسالمی و امپریالیسم بود

جایی دیگر است، می تواند از یک جنس باشد؛ حتا اگر شعارهای مشترک داشته باش))ند، عرص))ه ی مبارزاتی ش))ان

خیابان باشد و یا ویژگی های مشترکی نیز داشته  باش))ند. چیزه))ای ب))ِد زی))ادی وج))ود دارد ولی لزوم))اً همه ش))ان

یکسان نیستند. تحلیِل مارکسیستی نیازمنِد دقت و باریک بینی است و باید وضعیت را در کلیت خ))ودش لح))اظ

–کرده و تبیین کند. ساده سازی هایی از آن دست که در بین چپ محور مقاومتی و چپ پروغرب رایج است  ک))ه

یکی همه چیز را از پنجره ی تنِگ اسطوره ی مقاومت درک می کند و دیگری همه چیز را از دریچه ی سرنگونی و

–تغییر رژیم می بیند  کمکی به پیشبرد مبارزه طبقه کارگر نخواهد کرد.

نویسنده با طرح این پرسش که »چرا جنبش طبقه ی کارگر نباید آینده ی خود را در آیینه ی شورش های موجود

در ایران ببینید یا به این شورش ها بپیوندد و به عنوان بخشی از آن ها دست به عم))ل بزن))د؟« طبقه ی ک))ارگر را از

شرکت جستن در این شورش ها نهی می کند و بر این نکته انگشت می گذارد این که تصور کنیم طبقه ی کارگر با

، نشر در »مجله هفته«1۳۹۶ دی 1۵»کلیّت و تروما، مؤلفه ای نوین: علیه وسوسه ی سرنگونی«، پویان صادقی، 1
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–حضورش می تواند ویژگی های اساسِی شورش ها را  که پیشتر آم))د- تغی))یر داده و ب))ه عب))ارتی دیگ))ر آن را ب))ه

مسیری سوسیالیستی رهنمون کند خیالی خام است؛ چرا که به گفته ی او »در دیگ جوشان شورش های جاری،

هر خواسته ای غلتی می زند و در نقطه ای به تعادل می رسد؛ هر خواسته ای را از هر جای این دیگ که ره))ا ک))نی

در نهایت در همین ی))ک نقط))ه، ج))ای خواه))د گ))رفت. این نقط))ه، ک))ه نقطه ی اس))تقراِر ص))فاِت س))رمایه دارانه و

امپریالیستی بودن است، نقطه ی تعادِل شورش های جاری است. هر جنبشی که سرنوشت خود را به شورش های

جاری گره بزند، بی درنگ از این نقطه ی تعادل َسر در خواهد آورد. حلقه ی واسطی که هر خواس))ته ای را ب))ه این

نقطه ی تعادل گره می زند، سرنگونی طلبی اس))ت.«. ام))ا بالفاص))له تع))ریفی از س))رنگونی طلبی ارائ))ه می ده))د ک))ه

سنگ بنای به بیراهه رفتِن مسیِر تحلیل های اوست. می نویسد: »سرنگونی طلبی رفتن پشت هر جنبش موجودی،

قطع نظر از شکل آن جنبش و اَبَرمعنای آن، برای نیل به سرنگونی جمه))وری اس))المی اس))ت.« همین تعری))ف از

–سرنگونی طلبی است که در نهایت حق وردی را مجاب می کند که سرنگونی طلبی تنها در صورتی مج))از  ی))ا ب))ه

زبان خودش رهایی بخش - است که به دست طبقه ی کارگر انجام شود. هرچند نویسنده ت))ا این ان))دازه زمخت و

بالفاصله نتیجه گیری نمی کند، اما این مضموِن تکرار شونده در هر چهار مقاله ی اوست.

 می نویسد: » نه با سیاست اجتماعی ای که دولت س))رمایه داری پیش2برای نمونه، در بخِش پایانِی مقاله ی نخست

گرفته و نه با این دو اسطوره ای که برای »تبییِن« شورش ها به آن متوسل ش))ده، ش))ورش های ج))اری ص))حنه را

ترک نخواهند کرد. در وضعیت موجود تنها یک نیروی رهایی بخش وجود دارد که می تواند با سازمان دهی خ))ود،

 خود ک))هسیاست اجتماعی عدالت طلبانهکار عظیمی انجام دهد. این نیرو طبقه ی کارگر است که با پیش نهادن 

 دنبال می شود، می تواند رهایی را برای جامعه به ارمغان آورد. اکنون زم))ان اینگرایشی ضدامپریالیستیدر بستِر 

است که طبقه ی کارگر با زبانی عام تر، کل جامعه را خط))اب ده))د، خواس))ته هایی مب))ارزاتی را مط))رح کن))د ک))ه

خواسته های عام کل طبقه ی کارگر و فرودستان ایران هستند و مبارزات حوزه ای-صنفی را یک گام باالتر ببرد و

مؤلفه ه))ای ی))ک سیاس))تکلّی تر سازد؛ به نحوی که با تبدیل شدن به مبارزه ای سیاسی، اجتم))اعی و اقتص))ادی، 

 برای کل جامعه قابل تشخیص باشد. مطرح شدن این سیاست اجتم))اعی در فض))ای موج))ود، دراجتماعی جدید

عیِن نمایِش دائمِی گرایِش ضدامپریالیستی آن، می تواند بخشی از بدنه های شورش های جاری را ج))ذب طبقه ی

کار کند و به جنبش طبقه ی کارگر، توش و توان بیشتری بدهد.«

 نیز دوباره همین مضمون است که با زبانی دیگر به میان آورده می شود. حق وردی با اعالِم۳در پایاِن مقاله ی دوم

ضروری  است هرچه زودتر به این س))وال پاس))خ دهیم ک))ه برن))امه یاضطرار در وضعیِت کنونی نهیب می زند که »

آیا قص))د دارد ب))ه جنبش ک))ف خیاب))ان ک))ه گرایش))ات. طبقه ی کارگر ایران برای مواجهه با این وضعیت چیست

 ، نشر در »مجله هفته«1۳۹7 امرداد 1۳»خصوصیات شورش های موجود در ایران و وظایف طبقه  ی کارگر«، سامان حق وردی، 2

 ، نشر در سایت »مجله هفته«1۳۹7 امرداد 2۰»سه مبنا و مرکز ثقل شورش های موجود در ایران«، سامان حق وردی، ۳
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مختلف سرمایه داری اعم از ری استارت و آمدنیوز و پهلوی و بی بی سی و صدای آمریک))ا ره))بری متک))ثر آن را ب))ر

عهده دارند، بپیوندد و تبدیل به پیاده نظام سیاس))ت های آمریک))ا ش))ود؟ ی))ا می توان))د سیاس))ت خ))ودش را به روی

دیدگان مردم به ستوه آمده به نمایش درآورد؟ سیاستی که درعین ضدامپریالیستی بودن ب)ه س))رمایه داری بت)ازد

الزمه ی پرورش و گس))ترش این سیاس))ت، حرک))تی اس))ت ک))ه از. می تواند آینده ی کارگران ایران را تضمین کند

شعارهای خاص و موردی کارگران به شعارهایی عام که مخاطبش تمامی فرودستان و ک))ل جامع))ه باش))د، ک))وچ

ما به افق و شعارهایی که با زیست روزانه ی همه ی کارگران مماس باشد و در عین حال پرده را کن))ار زده و. کند

از منظر طبقاتی یکی بودن همه ی جناح های سرمایه را گوشزد کند و جامعه ای برابر و آزاد را تص))ویر کن))د، نی))از

باید اعتراضات کارگران شهرهای مختلف و کارخانه های مختلف، به هم پیوند بخورن))د و از آن ه))ا ص))دایی. داریم

« او آشکارا می گوی))د ک))ه در.واحد رو به کل جامعه و شعارها و خواسته هایی خطاب به کل جامعه، به گوش رسد

گیروداِر جنبِش سرنگونِی جاری، کارگران نباید عمله ی گروه ها و دار و دسته های دیگر شوند، بلکه باید سیاس))ت

سرنگونی طلبانه ی مستقلی در پیش بگیرند تا بتوانند در فرداِی سرنگونی به عنوان آلترناتیو عرض اندام کنند.

در مقاله ی دوم بحثی با محوریِت موضوع بحران های اقتصادی، شکاف طبقاتی، و ناتوانی دولت سرمایه دارِی ایران

در حل این بحران طرح شده که به طور مفصل در مق)اله ی س)وم ب)ا عن)وان »بح)ران اقتص)ادی، س)رمایه داری و

. آشکار است که حق وردی در توصیف و تبیین مباحث اقتص))ادی4طبقه ی کارگر در ایران« بسط داده شده است

چیره دست است. اگرچه که باز هم این مقال)ه ن)یز ب)ا هم)ان مفهوم ه)ای تکرارش)ونده ای ک)ه اش)اره ش)د، پای)ان

می پذیرد: »در سرمایه داری ایران، سرمایه دارانی که بحران ارزی جاری را حتی پیش از اعم))ال تحریم ه))ای دولت

آمریکا پدید آوردند، پاداش گرفتند و با تبدیل شدِن بحران ارزی به بحران اقتص)ادی، رک)ود و ت)ورم، ک)ارگران و

فرودستان نقره داغ شدند تا از س)رمایه و من)افع س))رمایه داران حف)اظت ش))ود. چ))ه ن)یرویی می توان))د از پس این

وضعیت برآید و جامعه ای بهتر بسازد؟ این قطعاً و تنها طبقه ی کارگر اس))ت ک)ه می توان)د ب)ا هم))راهی متح)دان

فرودست خود، برنامه ای برای رهایی اجتماعی و ایجاد دنیایی عادالنه و آزاد، پیش بگ))ذارد...تنه))ا طبقه ی ک))ارگر

است که می تواند برای ایجاد چنین جامعه ای، برنامه ارائه دهد و بر سر آن برنامه مبارزه کند. چرخه های نکبت باِر

موجود را تنها برنامه ی طبقه ی کارگر می تواند خاتمه دهد.« شاید اگر این گفته ها بخش)ی از ی))ک متن ته)ییجی

بود که در میانه ی یک اعتصاب یا اعتراض کارگری منتشر می شد، نمی توانستیم خرده ای به آن بگ))یریم. ام))ا این

گفته ها بر بستر و پیش زمینه ای طرح شده که معنای دیگری به آن می بخشد. 

 و سیاس))ت های اقتص))ادی دولت روح))انی، در۹۷حق وردی با به دست دادِن شرحی مفصل از شوِک ارزی س))ال 

چند جای مختلف به نکته ای اشاره می کند که در فهِم خطوط تحلیلی او بسیار روشن گر است. او می نویسد: »در

 و تنه))ادولتسرمایهداریدرایراننهتنهاهیچراهحِلواقعیبرایمهاراینبح��رانن��داردحالی که 

، نشر در »مجله هفته«1۳۹7 مهر 17»بحران اقتصادی، سرمایه داری و طبقه ی کارگر در ایران«، سامان حق وردی، 4
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برنامه ی آن این است که فشارهای بحران را به طبقه ی کارگر و مردمان فرودست ایران منتقل کن))د، از آن س))و،

تحریم های امپریالیستی و وحشیانه آمریکا نیز شرایط اقتصادی در ایران را دش))وارتر خواه))د س))اخت.« و ب))از در

دولتجای دیگری می گوید: »در حال حاضر، بحران در شکِل رکود تورمی بر اقتصاد ایران ح))اکم ش))ده اس))ت و 

 ب))رای5.«سرمایهدارینیزهیچنسخهای،جزفشارمضاعفبهطبقهیکارگرومردمفرودس��تن��دارد

آن هایی که با مباحث اقتصاد سیاسی ایران آشنا هستند، این جمله ها بسیار آشناست. آیا الزم به ی))ادآوری اس))ت

که اسطوره ی الینحل ب))ودِن بح))ران اقتص))ادِی جمه))وری اس))المی یکی از نقطه ه))ای اش))تراک اص))لی در می))ان

جریان های سیاسی سرنگونی طلب از چپ تا راست است؟ هنوز که هنوز اس))ت جری))ان چپ پروغ))رب، جمه))وری

 می بیند که به خاطر همین نامتعارف بودنش از حِل بحرانسرمایهدارینامتعارفاسالمی را در قامت یک رژیِم 

اقتصادِی ایران ناتوان اس))ت. در می))ان بدن))ه و ره))براِن جنبش س))رنگونی طلبی این ب))اوری رایج اس))ت ک))ه رژیِم

جمهوری اسالمی به دلیِل ویژگی های ایدئولوژیک و مذهبی اش دارای ساختار معیوبی است ک))ه امک))اِن هرگون))ه

گشایش در رابطه اش با سرمایه دارِی جهانی و پیروی آن، امکاِن هرگونه بهبود در شرایط اقتصادی را از آن س))لب

. همین اس)طوره ی نیرومن)د اس)ت ک)ه یکی از پایه ه)ای اص)لِی راهبرده)ای س)رنگونی طلبانه را تش)کیل۶می کند

می دهد؛ چرا که سرنگونِی جمهوری اسالمی را شرط بایسته و الزِم حل بح))ران اقتص))ادی و فش))ارهای معیش))تی

می داند.

حق وردی، همچن))ان ک))ه رگه ه))ایی از اس))طوره ی »رژیم نامتع))ارف س))رمایه داری« را بازمی گوی))د، ام))ا بالفاص))له

می افزاید: »دولت بحران را بر سر کارگران و فرودستان آوار کرده است، اما از آن طرف، سرمایه داری ب))زرگ را ب))ر

بنگاه های کوچک و متوسِط سرمایه داری ترجیح داده و با آزادسازی قیمت ارز و قیمت مواد اولیه، این بنگاه ه))ا را

که خریدار مواد اولیه  ی داخلی یا خارجی هستند، تحت فشار قرار داده است. در واقع، دولت سرمایه داری، نابودی

بخش))ی از بنگاه ه))ای کوچ))ک و متوس))ط را قرب))انی س))ود مض))اعِف کالن س))رمایه دارها ک))رده و از آن حیث ک))ه

کالن سرمایه دارها را برای رشد و توسعه ی سرمایه داری مهم تر می دانسته، جانب آن ه))ا را گرفت))ه اس))ت.« موض))ع

حق وردی در این باره به هیچ وجه روشن نیست و گفته هایش کاماًل متن)اقض اس)ت. اگ)ر دولت س)رمایه داری در

ایران از حل بحران اقتصادی و ارائه نسخه ای برای گذار از بحران ناتوان است، چگونه می تواند در سیاستی آشکارا

طبقاتی به نفع بورژوازِی بزرگ عمل کند؟ دلیِل این تضاِد اساسی در تحلیل حق وردی که پیشتر نشان دادیم ب))ا

صورت بندِی موسوم به سرمایه داری نامتعارف نزدیکی هایی دارد، چیس)ت؟ آش)کار اس)ت ک)ه جمه)وری اس)المی

تاکیدها از من است. ]نویسنده[۵

برای نمونه بنگرید به: ۶

، نشر در سایت شخصی ایرج فرزاد1۳۹۸ فروردین 24»در چنبره ی تناقضات«، ایرج فرزاد، •

آثار متعدد منصور حکمت درباره ی سرمایه داری متعارف و نامتعارف. برای نمونه سخنرانی بTا عنTوان »تنTاقض تئوکراسTی بTا•
1۹۹۵کاپیتالیسم«، آوریل 
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راهکارهایی چون ایجاد پیوندهای اقتصادی بیشتر با قدرت های بزرگی مانن))ِد روس))یه و چین، حف))ظ و گس))ترش

مراودات با دولت های منطقه مانند ترکیه، عراق و ... ، سرمایه گذاری بر روی بنگاه های مولِد دانش بنیان، دور زدِن

4200تحریم ها با روش های گوناگون، و نیز سیاست های دیگری در کناِر فش))ار ب))ر طبقه ی ک))ارگر و توزی))ع دالِر 

تومانی و ... را در پیش داشته و دارد. دلیلی که حق وردی این ها را نمی بیند، آن است ک))ه خ))وِد س))وبژکتیویته ی

س))رنگونی طلب، ح))ال ب))ا ک))ارگزاری پرول))تری، بعض))ی فاکت ه))ا را دی))دنی و ب))رخی دیگ))ر را نادی))دنی می کن))د.

سوبژکتیویته، ساختاری است که زاویه ی دید را تنظیم و مرزهای امِر دیدنی و نادی))دنی را تع))یین می کن))د. گ))اِم

پرولتری کردِن سرنگونی از سوی حق  وردی، گامی نیست که وی را از سوبژکتیویته ی س))اختارِی س))رنگونی طلبْی

بَرکنده باشد.

موتیفی تکرارشونده در هر چهار مقاله ی حق وردی وجود دارد که هر چه پیش تر می رویم پررنگ تر شده و نقش

مح))وری تری ب))ه خ))ود می گ))یرد. این موتی))ف در پای))اِن ک))ار ب))ه همانج))ایی می رس))د ک))ه از آن گری))زان ب))ود:

سرنگونی طلبی، ولی با رنگ و بوی پرولتری. اما ببینیم تحلیل او چه مسیری را طی می کند.

–نویسنده در پایاِن مق)اله ی نخس)ت، دو گ)انه  ای ک)ه پیش ت)ر درباره ش)ان بحث و نفی ک)رده ب)ود  یکم، ش)ورش

سرمایه دارانه و امپریالیستی و دوم، الینح))ل ب))ودِن بح))ران اقتص))ادی و ن))اتوانی دولت ب))ورژوازی از ح))ل بح))ران

اقتصادی را )که گفتیم یکی از بزرگ))ترین اس))طوره های جنبش س))رنگونی طلبی اس))ت و جن))اح چِپ این جنبش،

تحت عنواِن »رژیِم نامتعارِف سرمایه داری« تئوریزه و صورت بندی اش کرده است( - پیش نه))اده و طبقه ی ک))ارگر

را تنها بدیِل رهایی بخِش وضعیت موجود معرفی می کند. همین مفهوم  ه)ا در همه ی مقاله ه)ای بع)دی حق وردی

تکرار شده و بسط داده می شود.

حق وردی می گوید که طبقه ی کارگر باید »جامعه را خطاب قرار دهد«. این »طبقه ی کارگر« کیست یا چیس))ت

– جامعه–که می تواند همچون سوژه ای خودآگاه و خودبنیاد چ)یزی دیگ))ر را خط)اب ق)رار ده)د؟ مخ)اطب او  

چیست که می تواند مورد خطاب قرار گیرد؟ طبقه ی کارگر و جامع))ه ه))ر دو ب))ه مثاب))ه مفهوم ه))ایی ان))تزاعی در

نوشتار پدیدار می شوند. امر سازمان یابِی طبقه کارگر ام))ری یک ش))به و َدفعی نیس))ت. در ج))امعه ی س))رمایه دارْی

مبارزه طبقاتی همواره جریان دارد و یکی از جبهه های اساسِی این نبرد طبقاتی، همین سازمان یابِی طبقه اس))ت

که بورژوازی همواره با تماِم توان به مبارزه با آن مشغول است. درست است که پیشرواِن طبقه ی کارگر با نیروی

اراده و تالش آگاهانه امِر سازمان یابی و سازماندهی را ب))ه پیش می برن))د، ام))ا این ن))یروی اراده در بس))تر ش))رایِط

انضمامی موجود معنا پیدا کرده و عمل می کن))د. خواس))ت و اراده ی پیش))رواِن طبقه ی ک))ارگر، ش))رط الزم ب))رای

سازمان یابی طبقه است ولی کافی نیست؛ تغییر توازن ق)وا در این ن)برد، وابس)ته ب)ه فاکتوره)ای بس)یاری اس)ت.

تصویری که نویسنده ارائه می دهد تصویری فانتزیک از ن)بردی س)همگین اس)ت. وظیفه ی کمونیس)ت ها نم)ایش

تصویرهای فانتزیک به کارگران برای جلب و جذب آنان نیست، بلکه تالش بی وقف)ه ب)رای تغی)یر ت)وازن ق)وا، ب)ه
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میانجِی انکشاِف واقعیت تا آستانه های منفعِت طبقه ی کارگر در هر حوزه ی اجتماعی است. این تغییر ت))وازن ب))ه

یکباره حاصل نمی شود؛ نیازمند صبوری و زیرکی و پرهیز از هرگون))ه چپ روی اف))راطی اس))ت. ویژگی ه))ایی ک))ه

نسخه ی تجویزِی حق وردی آن ها را در خود ندارد.

 ن))یز همین مفهوم ه))ا را۷نویسنده در مقاله ی چهارم با عنوان »نقشه ی راهی برای مبارزات جاری طبقه ی کارگر«

–تکرار کرده است؛ ولی با یک تفاوت مهم. حاال او دو اعتصاب ک))ارگری ج))اری در دو کارخ))انه ی ب))زرگ و مهم 

شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فوالد - را در دست دارد که می تواند با استناد ب))ه آن ه))ا، ب))دیِل پیش گفته ی

خ))ود را ب))ه ش))کل واقعی ت))ری پیش نه))د. او تأکی))د می کن))د ک))ه: »مب))ارزات ج))اری طبقه ی ک))ارگر، اس))یِر این

سرنگونی طلبی نیستند و آشکارا با آن تفاوت دارند.« ولی همچنان یک نکته ی منفی نیز در خود دارند: »جنبش

طبقه ی کارگر تاکنون شکل شورش های دی ماه را نپذیرفته است؛ ب))ا این ح))ال، ب))رخی ش))عارهای ج))انبی نظ))یر

)سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن(، به عنوان بخشی از محت))وای حاش))یه ای، در آن دی))ده می ش))ود.« البت))ه

بالفاصله پادرمیانی کرده و اجازه نمی دهد این تصویر آرمانی خراب شود: »جنبش طبقه ی کارگر ت))اکنون اج))ازه

نداده که این دست شعارها از یک محتوای جانبی فراتر رفته و ب))ه خصیص))ه ی تعیین کنن))ده ی ش))کِل جنبِش آن

تبدیل شوند«. حق وردی چنان در این تصویرسازی هیجان زده پیش می رود که نخست پیشنهاد می ده))د مجم))ع

–نمایندگان کارگران هفت تپه که اکنون قدرت بیشتری پیدا کرده برای خود دفتر راه بیندازد، و سپس  با وجوِد

اذعانش به این نکته که »مجمع نمایندگان هفت تپه با شوراهای کارگری کارخانه یا کمیته های کارخان)ه تف)اوت

دارد« - باز هم توصیه می کند که »شاید بهتر باشد این سازمان جدید، شورای کارگری شرکت هفت تپ))ه نامی))ده

. او ب)از هم پیش ت)ر می رود و حت)ا8شود و وظایف فراتری را نسبت به وظایف معموِل یک سندیکا بر عهده گیرد«

کارگران هپکو، هفت تپه و ملی فوالد را به تشکیل یک »اتح))ادیه ی ک))ارگری سراس))ری« فرامی خوان))د. حق وردی

فارغ از این که آیا تشکیالِت کنونِی هر کدام از این کارخانه ها اصاًل ظرفیت و ت))واِن اعتال ب))ه چ))نین س))طوحی از

مبارزه را دارند یا نه، فارغ از اینکه توازن قوای کارفرما و کارگران در هر یک از این حوزه ها اجازه ی انجام چه نوع

پراتیکی را می دهد، به باالتر بردن سطح مبارزات دعوت می کند. به نظر می رسد خط))اب ق))رار دادِن ک))ل جامع))ه

سرنگونیب��ا–برای  به گفته ی حق وردی - »جذِب بخشی از بدنه  ی شورش های جاری«، تنها بی))انی دیگ))ر از 

 باشد. شاید نتایِج این فراَروی و کاربرد »زباِن عام« برای تسرِی هر کنِشی ب))ه س))وی انقالبپرچِمسوسیالیسم

، نشر در »مجله هفته«1۳۹7 آذر ۳»نقشه ی راهی برای مبارزات جاری طبقه ی کارگر«، سامان حق وردی، 7

–نقد این شوراگرایی زودرس  و در نتیجه سرنگونی طلبانه  را می توان به صورت بسیطی در مقاله های زیر بخوانید:۸ –

، نشر در »مجله هفته«1۳۹7 دی 1»از شورای پتروگراد تا شوراهای پست مدرن«، پوریا سعادتی، •

، نشر در »مجله هفته«1۳۹7 آذر 1۹»مبارزات کارگران: استراتژی ها و تاکتیک ها«، خسرو خاک بین، •

، نشر در »مجله هفته«1۳۹7 آذر 1۰»یک النگ شات: از خیابان تا شورا«، هادی کالهدوز، •
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را بتوان به بهترین شکلی در نتایِج عمل ماجراجویانه ی اسماعیل بخشی دید که اکنون دیگر نس))بتش ب))ا من))افِع

۹جنبش کارگری کاماًل روشن است.

 می آغازد. اما در میانه ی راه متوقف مانده و ب))ه هم))ان۹۶پیش تر گفتیم که حق وردْی از نقِد شورش های دی ماه 

جایی بازمی گردد که در نقدش کوشیده بود. غفلت از داللِت اساسِی این رویدادها، همان نقطه ای اس))ت ک))ه او را

گرفتار و سردرگم کرده است. او با وجوِد نقِد پدیدارهای سرنگونی طلبانه ی این ش))ورش ها، از این نکته ی اساس))ی

غافل است که این شورش ها بیش از هر چیز نشان دادند که مبارزه ی طبقاتی در وض))عیِت کن))ونْی ممکن اس))ت.

انکشاِف امکاِن مبارزه ی طبقاتی، نتایِج بزرگی ب))ه هم))راه می آورد ک))ه مهم ت))رینْش امک))اِن برگذش))تن از دی))دگاِه

سرنگونی طلبانه است. مبارزه ی طبقاتی هنگامی ممکن می شود ک)ه س)دی محکم در براب)ِر وسوس)ه ی س)رنگونی

ساخته شود. از سوی دیگر، پدیدار شدِن امکاِن مبارزه ی طبقاتْی دریچه ای است ک)ه وظ)ایِف بس)یار مهمی را ب)ه

سوی کمونیست ها می گشاید. درست در همین لحظه ی مهِم ت))اریخی اس))ت ک))ه اگ)ر ب))ه خ))وبی درکش نک))نیم،

–دهشت های بسیاری بر سرمان آوار خواهد شد. و آن گاه در غیاِب عمِل کمونیستی  که در اصل کمک به فعلیت

–رساندِن همین امکان بالقوه ی مبارزه ی طبقاتِی تنیده در وضعیِت جاری است  دو بیراهه بر جای خواه))د مان))د:

یکی انفعال در برابِر وضعیت موجود و تن دادن به هر آنچه بر طبقه ی کارگر تحمیل می شود، و دیگری ف))راَروری

از وضعیت و طلبیدِن آن چه که از گنجایش و ظرفیِت وضعیِت موجود بیش))تر اس))ت؛ و این ب))یراهه ی دوم هم))ان

سرنگونی طلبی است. آشکار است که حق وردی با غفلت از این ویژگِی اساسِی رخدادهای مذکور، بیراهه ی دوم را

برگزیده است. باید توجه داشت که سرنگونی طلبی همان گفتمانی است که ب)ا بالی))دنْش ه))ر چ)ه بیش)تر امک)اِن

مبارزه ی طبقاتی از بین خواهد رفت. ساده لوحانه است اگر بپنداریم که می ت))وان جنبش))ی س))رنگونی طلبانه را ب))ا

مبارزه ی طبقاتی پیوند داد. وقتی سرنگونی طلبی »رفتن پشت هر جنبِش موجودی، قطع نظر از شکل آن جنبش

و اَبَرمعنای آن، برای نیل ب)ه س)رنگونی جمه)وری اس)المی« تعری)ف ش)ود، آن گ)اه ک)افی اس)ت ی)ک گ)زینه ی

سرنگون کننده و برانداِز پاک و پالوده از بدی ها را جایگزین کنیم تا بتوان به راحتی پرچِم براندازی را به دس))تش

داد: یک استراتژِی سرنگونی طلبانه، ولی در عین حال منزه طلبانه و ناب گرایانه ی پرولتری.

، نشر در »رفاقت کارگری«1۳۹7 اسفند 1»دو زمین در امِر مبارزه ی طبقاتی«، جالل اعتمادزاده، ۹
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