جنبش کارگری ایران در مهر 1396
قبل از هر چیز ذکر یک نکته در رابطه با جنبش کارگری ایران در سه ماهه دوم امسال الزم
است و آن این که تنظیم گزارش قبلی در بیستم شهریور انجام گردید و در مدت باقی مانده
این ماه ،حرکات کارگری شدت بیشتری یافت بطوری که بر نسبت اعتصابات و اعتراض
جمعی کارگران تاثیر گذارد ،لذا چنان که دیده میشود در سه ماهه دوم ،از درصد اعتراض
فردی کاسته شد و به نسبت اعتصابات افزوده گردید .این روند رشد اعتصابات در ماه مهر نیز
ادامه داشته بطوری که نسبت اعتراضات فردی به حدود نصف سه ماهه دوم کاهش یافته است.
این در حالی است که تعداد اعتراضات در روز که در سه ماهه اول امسال  2.8بود و در سه
ماهه دوم به  3.2اعتراض در روز افزایش یافت اکنون (تا  25مهر) به  4.3حرکت در روز
افزایش یافته است و این نشان از رشد جنبش کارگری دارد .نقطه اوج اعتصابات در مهرماه و
شاید تمامی سال تا کنون اعتصاب یک پارچه و متحد کارگران هپکو و آذرآب در اراک و
اعتصاب کارگران پاالیشگاه ستاره خلیج در بوشهر بود.
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مبارزات اخیر کارگران هپکو ،آذرآب و ستاره خلیج در کنار حوادث بعدی خود ،به دور از
هر گونه خوش خیالی و با تأکید بر اهمیت و ضرورت دوری از توهم پردازی ،در مجموع از
رشد نوعی اتکاء به خود و قدرت خود ،هر چند بیش از حد ابتدایی و نازل و ناچیز ،در
گوشهای از جنبش کارگری حکایت میکرد .کارگران در اینجا بساط باور به وعدههای واهی
کارف رمایان را تا حدودی جمع کردند ،از بست نشینی و عریضه نگاری ،بیشتر از پیش فاصله
گرفتند .دست به اعتصاب زدند و به این نیز بسنده ننمودند .توده کارگر شاغل در هپکو اعتصاب
را به خارج از محیط کارخانه بسط دادند ،به سوی راه آهن رفتند ،مسیر قطار تهران -خرمشهر
و خلیج را سد ساختند ،کارگران آذرب نیز همین کار را به شکل دیگری انجام دادند .آنان نیز
جاده سراسری مرکز – غرب را بستند .اعتصاب کنندگان دو کارخانه با این اقدام همزمان ،فریاد
اعتراض خویش را به گوش همه همزنجیران خود در سراسر ایران و حتا جهان رساندند .ماجرا
به اینجا نیز خاتمه نیافت .اعتصاب و اجتماع کارگران دو واحد بزرگ صنعتی با شبیخون
هولناک و بشرستیزانه نیروهای سرکوب دولت اسالمی بورژوازی مواجه شد .کارگران با عزم
استوار و ارادهای پوالدین دست به مقاومت زدند .آنها پرشور و مصمم بر روی مطالبات خود
پای فشردند و تأکید کردند که اعتصاب را تا حصول خواستهها ادامه خواهند داد .آنان با سر
دادن شعار «مزدور برو گم شو» و فریاد زدن شعارهای کوبنده دیگر تنفر عمیق طبقاتی خود را
به قوای سرکوب بورژوازی ،به کل ماشین دولتی سرمایه و به طبقه سرمایهدار و دولتش ابراز
داشتند .اعتصاب کارگران هپکو و آذرآب سوای همه اینها ،رخدادهایی در پی داشت که به نوبه
خود بسیار اهمیت داشتند .چند روز پس از نبرد نابرابر و رویاروی این کارگران با قوای
سرکوب دولت سرمایه ،جمعیت نسبتا کثیری از کارگران شهر اراک به حمایت از همزنجیران
خویش برخاستند .آنها دست به برگزاری یک راهپیمائی پرشکوه زدند .شمار کثیری کارگر در
این تظاهرات وسیع خیابانی شرکت کردند و بر پشتیبانی خود از خواستههای کارگران هپکو و
آذرآب تأکید نمودند.
در پاالیشگاه ستاره خلیج نیز سیمای پیکار جاری کارگران با دفعات پیش و خیلی جاهای
دیگر متفاوت شد .توده کارگر برای تحقق خواستههای خود ضرب االجل تعیین نمودند .آنها

دست از کار کشیدند و همزمان اعالم داشتند که از فردای پایان مهلت تعیین شده عالوه بر
انسداد مجاری تولید اضافه ارزش دست به ایجاد اختالل در کل نظم اقتصادی سرمایه و تهدید
هر چه بیشتر منافع سرمایهداران خواهند زد.
این رخدادها با اینکه دامنهای بسیار محدود داشتند ،با اینکه صرفا در این یا آن گوشه جنبش
کارگری رخ میدادند ،با آنکه به صورت بسیار گسیخته و بی ارتباط به وقوع میپیوستند ،اما
در هر حال بارقهای بسیار کمرنگ از نوعی تحرک مصمم تر را در میان تودههای کارگر
خاطرنشان می ساختند .همه اینها گواه آن بود که حداقل بخش قابل توجهی از توده فروشنده
نیروی کار دریافته است که با بست نشینی و طومار نویسی و بستن دخیل به قانون و قرار و
قدرت سرمایه قرار نیست هیچ مشکلی از معضالت آنان گشوده گردد .این حوادث نشان
میدادند که کارگران اتک اء به قدرت طبقاتی خود ،اعمال این قدرت علیه صاحبان سرمایه و
دولت سرمایهداری را بیش از پیش مد نظر قرار میدهند و برای نمایش آن تالش میکنند.
نکته دیگری را هم پیش کشیم .ما به طور معمول بر اهمیت اعتصابات ،خواباندن چرخه
ارزش افزائی سرمایه ،آمیختن اعتصابات با راه بندانها و تظاهرات خیابانی ،تصرف کارخانه،
گرفتن خانههای خالی و مانند اینها اصرار میکنیم .چرا؟ دلیل این اصرار بسیار روشن است.
واقعیت این است که جنبش کارگری تنها آنجا جریان دارد که راه اعمال قدرت طبقاتی را پیش
میگیرد .که پیچ و خم پیکار طبقاتی را میپیماید ،که علیه نظم اقتصادی و سیاسی و مدنی و
حقوقی و سایر اشکال نظم سرمایه میجنگد .که دست به کار سازمان یابی شورایی قدرت
طبقاتی خود میگردد ،این قدرت را دقیقا علیه سرمایه اعمال میکند .این جنبش در غیر این
صورت و در کلیه مواردی که به قانون و حقوق و نظم سرمایه میآویزد ،وقتی بساط بست
نشینی پهن میکند ،زمانی که به این و آن نهاد دولتی متوسل میگردد ،دیگر نه مبارزه طبقاتی
که خاکسپاری و تشییع جنازه این مبارزه را دنبال مینماید.
اعتصاب روش مبارزه من درآوردی نیست بلکه برای اتخاذ آن لزوما محاسبه عملی و واقعی
و حداقل سازمان دهی صورت میگیرد ،توجهی مشخص به واقعیت روز میشود .بدین معنی
که اعتصاب مصنوعا و بر مبنای تبلیغ این یا آن نیروی خارج از جنبش کارگری شکل نمیگیرد.
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با وجود این ،اسیر دام دور باطل اعتصاب برای نفس اعتصاب شدن و گیر افتادن در حلقه تنگ
اعتصاب برای کسب دستمزدهای معوقه و یا احیانا افزایش دستمزدها ،کاهش ساعات کار و
شرایط بهتر کار ،بیراههای است که براحتی جنبش کارگری را خسته و فرسوده میکند .پیدا
است که اعتصاب نمیتواند بعنوان هدف نهایی در نظر گرفته شود بلکه وسیلهای است برای
سازمان یابی مناسب که کل نظام مزدی را هدف قرار دهد .سازماندهی طبقاتی کارگران به
عنوان طبقهای که مبارزات روزمره علیه سرمایه و نظام مزدی را پیش میبرد ،خود را آموزش
میدهد و جنبش کنونیاش را از دور باطل تالش برای بازپس گیری دستمزدهای عقب افتاده
و شرایط بهتر کار به درجات باالتری ارتقاء میدهد .مشکل اساسی کارگران نبود شرایط بهتر
کار ،دستمزد بیشتر و نبود دستمزد نیست بلکه خود نظام مزدی است که مسبب تمامی
بدبختیهای طبقه کارگر است .درجه باالتر مبارزه طبقاتی شناخت بهتر نظام مزدی ،جمع آوری
نیروی طبقاتی در شوراهای کارگری و ایجاد سازمان عمومی شوراهای سراسری کارگران که
برای سرنگونی نظام سرمایهداری و بر پایی جامعه بی طبقه مبارزه میکند .کسب تجربه جامعه
گردانی نظام بی طبقه نه در آینده بلکه هم اکنون و در همین مبارزات روزمره باید فراهم شود.
پرورش کارگران برای جامعه گردانی در بطن جنبش روزمره صورت میگیرد .تمامی اینها
بدین معنی است که حتا اگر کارگران در جنبش روزمره خود موفق گردند و سرمایهداران را
گام و یا گامهای به عقب برانند ،به اهداف خود رسیده اند؟ نه ،کارگران هیچ گاه ئ در هیچ
زمانی از مبارزه بر علیه نظام مزدی باز نایستادهاند .تاریخ چند صد ساله نظام سرمایه و کارمزدی
از تضادی حکایت دارد که تا هنگامی که این نظام به هر شکل و هیبتی وجود دارد نبرد طبقاتی
عنصر اصلی آن است.
ابراهیم پاینده
مهر 1396

شدت استثمار و بی حقوقی نیروی کار در
مراکز بهداشتی ـ درمانی
پرستاران بخشی از فروشندگان نیروی کار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی هستند که با
وجود کار طاقت فرسا ،دستمزدشان کفاف معیشتشان را نمیدهد .اجبار زندگی ،پرستاران بخش
دولتی یا خصوصی را وادار میکند تا وقت استراحتشان را در بیمارستانهای خصوصی به
فروش برسانند .این در حالی است که کمبود نیروی کار در بیمارستانها بیداد میکند .در
بیمارستانها شاهدیم که بیمارانی روی تخت منتظرند تا ترخیص شوند اما اعضای خانوادهاش
در تکاپو هستند تا هزینهی بیمارستان را فراهم کنند .چرا نباید درمان رایگان باشد؟! این دردی
جانکاه است که خیل عظیم نیروی کار خالق سرمایه ،چیزی در بساط ندارد که خود یا زن و
فرزندانش را مداوا کند .دراین میان وضعیت پرستاران فارغ التحصیل که بخشی از زمان تحصیل
خود را برای آموزش کار عملی در بیمارستانها صرف کرده اند بسیار دردآور است .حاکمان
سرمایه به بهانهی آموزش کار عملی از این نیروی کار ،حداکثر استثمار بدون پرداخت دستمزد
را به دست میآورند .سرمایه با دانشجویان پزشکی نیز چنین میکند و در قبال کار شبانه روزی
آنان ،دستمزد بسیار ناچیزی میپردازد .در این نوشتهی کوتاه به شرایط کار پزشکانی که برای
تخصص دورهی چهارساله را میگذرانند؛ نگاه میاندازیم.
پزشکانی که دورهی تخصص قلب یا زنان و  ...را میگذرانند؛ در سال اول دوره ،ساعت 4
صبح راهی بیمارستان میشوند؛ ساعت  2بعد از ظهر تعطیل میشوند؛ تا به خانه برسند  1تا 2
ساعت در راه هستند ،روز بعد 48 ،ساعت کشیک هستند؛ در طول هفته تعطیلی ندارند و
پنجشنبه و جمعه نیز سرِ کار هستند .در قبال این کار توأم با شکنجهی روحی و روانی ،مجردها
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یک میلیون و متأهلها یک میلیون و سیصد هزار تومان میگیرند .این پولی که بعد از شش ماه
به آنها پرداخت میشود با توجه به آنکه ساعت پنج صبح بایستی سرِکار باشند و در نتیجه
مجبورند با آژانس رفت وآمد کنند ،صرف ایاب و ذهابشان میشود .شاید سوال شود سرمایه
چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و حاکمان سرمایه ،که تولید یعنی انباشت و
تولید ارزش اضافی را سازماندهی و هدایت میکنند و کلیهی سکنات فروشندگان نیروی کار
ی نظام سرمایه و تولید ارزش اضافی مهندسی میکنند؛ برای
را در راه تحکیم مناسبات جهنم ِ
علم آموزی و بارور شدن تخصص این پزشکان ارزشی قائل نمیشوند؟! خیر .علم و تخصص
تا آنجا ارزش دارد که در خدمت تولید ارزش اضافی باشد و نه غیر! سرمایهداری ،فرهنگ و
سیاست ضدکارگری (ضد بشری) را به عنوان تنها دنیای ممکن به فروشندگان نیروی کار حقنه
میکند.
در حالی که محصول مناسبات سرمایهداری ،فحشا ،اعتیاد ،فقر و ذلتِ بیکران است؛ سرمایهی
جهانی و به ویژه سرمایهداری ایران برای نجات خود از مردابِ بحران ـ که از گو ِر سرمایه
برمی خیزد ـ با توجه به ضرورتی که این مناسبات برایش تعیین کرده است؛ با طرحهای
ضدکارگری کارورزی ،کارآموزی و آموزش عملی پرستاران از دانشجویان انترن و همچنین
پزشکانی که دورهی تخصصی خود را طی میکنند؛ به رایگان تولید ارزش اضافی میکند.
میگوییم رایگان و شاید گفته شود دستمزدی به آنها داده میشود! دستمزدی که در نهایت پول
ایاب و ذهابی است که برای دریافت آن بایستی  6ماه در انتظار باشند .شرایط سیاه طبقهی
کارگر ایران چنان است که برای گرفتن ایاب و ذهاب هم به اشکال مختلف باید مبارزه کرد.
یکی از این پزشکان میگوید« :آنقدر مراجعه کنندگان زیادند که وقت خاراندن سرمان را هم
نداریم .موقع غذا است؛ بیمار بدحالی سر میرسد یا زنی که وضع حملش رسیده است ...باید
از خیرِ خوردن ناهار هم بگذری! چارهای نیست ...پس از رسیدگی مختصر به بیمار و سپردن
آن به دیگر همکاران ،در حالی که گرسنهای ،آژانس خبر میکنی و راهی خانه میشوی .بارها
شده که ساعت  5بعد از ظهر به خانه میرسی ،غذاخورده و نخورده به خواب میروی تا 4

صبح خود را به بیمارستان برسانی ...بارها اتفاق افتاده است خود من یا دیگر همکارانم با پول
قرضی ،آژانس میگیریم»...
چه باید بکنیم؟ سالهاست پرستاران ،دانشجویان انترن و پزشکانی که دورهی تخصصی را
میگذرانند؛ برای افزایش دستمزد به شکلهای مختلف مبارزه کردهاند .امروزه میبینیم اشکال
مبارزاتی ،به پیروی از رفرمیستها (چپ و راست) ،از روی ناچاری و العالجی دارند به
درخواست از نهادهای سرمایهداری ،نوشتن نامه و شکوائیه خطاب به مجلس ،دولت و ...
محدود میشوند .به رسمیت شناختن این نهادها با چنین دخیل بستنها و تجمع هایی ،گره از
مشکالت عدیدهی کارگران در هیچکدام از حوزههای معیشت ،بهداشت و درمان باز نکرده
است.
ما نیروی عظیمی هستیم و اگر به هم بپیوندیم ،متحدانه ،شورایی و سراسری در مقابل سرمایه
بایستیم؛ چرخ تولید ارزش اضافی را از حرکت باز میداریم .سرمایه با تمام قدرتاش در مقابل
جنبش سراسری کارگران نمیتواند راهی از پیش ببرد .ما شاهد بودیم که سرمایه به کارگران
هپکو و آذرآب هجوم برد و بسیاری را لت و پار کرد اما حمایت بخشی از کارگران را نیز
شاهد بودیم و جا دارد از حمایت کارگران آلومینیوم کار ،ازهمزنجیران خود (هپکو و آذرآب)
یاد کنیم .سرمایه تشنهی استثمار شدید ما کارگران است و به محض اعتصاب کردن ما ،به
تکاپو میافتد و تمکین نمیکند .این ما هستیم که در تداوم مبارزاتمان و حمایت دیگر کارگران،
میتوانیم سرمایه را به زانو درآوریم .راهی جز این نداریم که متحد ،شورایی و سراسری به
مقابله با سرمایهداری برخیزیم.
رها پتکی
مهر 1396
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سرمایه ،نبش قبر «ملت» و سینهزنی تودههای کارگر
این نوشته پیش از حوادث روزهای اخیر تهیه شده و آنچه رخ داده است نیاز به هیچ تغییر
را در هیچ نکته آن پدید نیاورده است.
*****
در طول ماه جاری ،دنیا شاهد وقوع دو رخداد ارتجاعی مضحک ،در دو نقطه از جهنم
سرمایهداری ،در کنار انبوه رویدادهای سیاه روزمره دیگر بود .در کردستان عراق ،بورژوازی
کرد با رهبری مسعود بارزانی زیر پرچم رفراندوم ،بخش غالب کارگران منطقه را پای صندوق
رأی آورد تا به باور فریبکارانهای به نام «حق تعیین سرنوشت ملی»! پاسخ آری بدهند .چند
روز بعد مشابه همین حادثه در جامعه اسپانیا اتفاق افتاد .در اینجا در نقطهای که کمتر از یک
قرن پیش طبقه کارگرش ،میدان دار یکی از پر شورترین مقاومتها در مقابل فاشیسم بورژوازی
بود ،اینک جماعتی از نسل بعدی همان کارگران ،دست در دست صاحبان سرمایه ،خواستار
جدایی از همزنجیران خویش و استقالل منطقه کاتالونیا گردیدند! در مورد اخیر البته بر خالف
کردستان شمار تودههای کارگر هیچ چشمگیر نبود .کل شرکت کنندگان در سناریوی نسخه
پیچی بورژوازی حتا از  38درصد جمعیت کاتالونیا کمتر شد و در این میان نسبت جمعیتی
کارگران به  30درصد هم نرسید .جای بحث در باره هر دو واقعه بسیار زیاد است ،هدف
بورژوازی کرد از برگزاری همه پرسی چه بود؟ چرا در این برهه زمانی معین این کار را انجام
داد؟ آیا در رسیدن به اهدافش موفق خواهد شد؟ رمز و راز مخالفت دولتهای گوناگون
سرمایهداری دنیا و منطقه با این سناریو چه بود؟ چرا همه حتا دولت بورژوازی روز آمریکا
هم ابراز ناخرسندی کردند؟ در این میان تکلیف استقبال بسیار پرشور و پر حرارت حاکمان

درنده اسرائیل از استقالل آتی اقلیم چه میشود؟ غالب این پرسشها در مورد کمپین همه
پرسی بورژوازی کاتالون هم مطرح میشود و موضوعیت دارند .به طور مثال چرا این بخش از
بورژوازی اسپانیا ،پس از دهههای طوالنی آرشیو سازی دعوا ،اینک به فکر استقالل افتاده
است؟ یا اینکه کارگر کاتالون از بطن کدام فرایند به قطع همپیوندی با همزنجیر اسپانیایی و
اتحاد با بورژوازی کاتالون دست یافته است؟! تمامی این پرسشها به اندازه کافی اهمیت دارند.
همگی اساسی هستند ،اما یک سؤال از کل اینها ،اساسی تر ،بنیادی تر و بسیار رازآمیزتر است.
سؤالی که دقیقاً پیش روی تودههای کارگر کرد و کاتالون و البته تمامی طبقه کارگر جهانی قرار
دارد .پرسش این است .مگر کل کارگران دنیا در طول چند صد سال موجودیت سرمایهداری،
از سناریوی سیاه «ملت»« ،میهن»« ،ملیت»« ،مسأله ملی»« ،حق تعیین سرنوشت ملی» و مسائلی
از این دست چه خیری دیده اند؟! چه نصیبی برده اند؟! چه تاجی بر سر خویش زده اند؟! به
کجا رسیده اند که حال شما کارگران مفتخر به کرد بودن! و کاتالون بودن! این گونه برای احراز
ملیت و اعالم استقالل ملی سر و دست میشکنید؟!
اجازه دهید چند جملهای در باره آنچه سرمایهداران ،ملت ،میهن و حق تعیین سرنوشت ملی
میخوانند با هم حرف بزنیم .بورژوازی نام ملت را پیش میکشد تا به ما بگوید که کارگران و
سرمایهداران به اعتبار اینکه مثالً همه کردی ،فارسی ،انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی ،روسی ،بنگالی،
چینی یا اسپانیولی صحبت میکنند ،به خاطر اینکه همگی در یک منطقه جغرافیایی با نام
کردستان ،ترکستان ،ارمنستان ،ترکمنستان ،آلمان ،آمریکا ،فرانسه یا اسپانیا زندگی میکنند ،آری
به اعتبار این مؤلفهها ،آحاد متحد و مشترک المنافع یک ملت هستند!! هیچ تضاد و اختالف و
خصومت ریشهای با هم ندارند!! خیر و صالح زندگی کل تودههای کارگر این است که همراه
همه صاحبان سرمایه ،خود را اتباع یک میهن و افراد یک ملت دانند!! دست در دست
سرمایهداران بگذارند ،هر چه بیشتر کار کنند ،طول و عرض سرمایه طبقه سرمایهدار را به عرش
اعال برسانند ،تصاحب کل حاصل کار و تولید خود توسط سرمایهداران را حق مسلم و بدون
چون و چرای ملی آنان انگارند ،برای رشد صنعتی و اعتالی اقتصادی کشور یا افزایش بدون
هیچ مرز و محدوده سرمایههای استثمارگران سرمایهدار از هیچ فداکاری دریغ ننمایند ،با
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گوشت و خون و پوست خود از وجب به وجب سرزمین اجدادی یا قلمرو استثمار وحشیانه
خود توسط سرمایه دفاع کنند .در سناریوهای فریب موسوم به انتخابات شرکت نمایند و
نمایندگان فکری ،سیاسی یا برنامه ریزان نظم اقتصادی و اجتماعی و مدنی و حقوقی سرمایه
را نمایندگان راستین خود پندارند!! ،ارتش جنگ افروز و پلیس درنده سرمایه را مدافعان نظم
زندگی خود به حساب آورند!! مهندسی افکار و شستشوی مغزی خود و توده همزنجیر توسط
سرمایه را عین آموزش و پرورش ملی ،فرهنگ مقدس میهنی و شریعت رسمی کشور تلقی
کنند .بورژوازی و متفکرانش از ملت و ملیت و میهن و مام وطن سخن میرانند تا بر روی
بنیاد جدا بودن ما از کار خویش ،جدا بودن ما از حاصل کار و رنج و درد خود ،جدا بودن ما
از روند تعیین سرنوشت کار و زندگی خویش ،پرده اندازند .تا قانون سرمایه ،قانون ارزش،
قانون تولید اضافه ارزش ،قانون تبدیل محصول کار و تولید ما به سرمایه ،قانون سالخی خورد
و خوراک و پوشاک و دارو و هست و نیست کودکان ما به نفع افزایش کهکشانی و هر چه
کهکشانی تر سرمایههای سرمایهداران را قانون پاسدار منافع ملت ،قانون اساسی میهن جا
اندازند .آنها از ملت و منافع ملی میگویند تا ذوب هر چه جنایتکارانه تر گوشت ،خون ،پوست
و استخوان ما در کوره سود سازی سرمایهها و سرمایهداران را منفعت مقدس ملت و وطن
خوانند!! معنای واقعی و صریح ،ملت ،ملیت ،میهن و حق تعیین سرنوشت ملی این است .بحث
بر سر روایتها و تعبیرها نیست .به نقطه ،نقطه دنیای سرمایهداری نگاه کنید ،به آنچه زیر نام
ملت در جهان و در تاریخ نظام سرمایهداری وجود داشته و دارد چشم بدوزید .در کجا ،در
کدام گوشه این جهنم چیزی سوای آنچه گفتیم مشاهده میکنید؟ کدامین وجب از خاک کره
زمین را مییابید که در آن «ملت» ظرف استثمار شدن هر چه وحشیانه تر تودههای کارگر و
استثمارگری هر چه جنایتکارانه تر سرمایهداران ،ظرف تقابل میان طبقات اساسی جامعه ،پهنه
پیکار کارگران علیه استثمار و ستم صاحبان سرمایه ،جهنم فقر و گرسنگی و فالکت و آوارگی
و کارتن خوابی و فرودستی و زندان و حکومت شوندگی طبقه کارگر و بهشت سرمایه اندوزی
و رفاه و حاکمیت و قدرت و مالکیت و یکه تازی طبقه سرمایهدار نباشد؟ مثل روز روشن
است که چنین نقطهای پیدا نخواهید کرد .به این دلیل بسیار ساده ،بدیهی و بی نیاز از توضیح

که جهان موجود در عصر ما ،درعالم واقع ،به کردستان ،عراق ،ایران ،آمریکا ،فرانسه ،کاتالونیا،
اسپانیا و چین یا آسیا ،آفریقا ،آمریکا ،اقیانوسیه و اروپا تقسیم نگردیده است .دنیای حاضر در
اساس خود دنیای کارگران در یک سو و دنیای سرمایهداران در سوی دیگر ،دنیای طبقه کارگر
و طبقه سرمایهدار ،دنیای کار و دنیای سرمایه ،دنیای استثمارشوندگان و فرودستان کارگر و
دنیای استثمارگران حاکم سرمایهدار ،دنیای دو طبقه ماهیتاً متضاد و در حال جنگ با یکدیگر
است .دنیای دو طبقهای که هر نوع سخن از هر میزان منافع مشترک آنها بی شرمانهترین دروغ
تاریخ زندگی انسان است .جامعهشناسان فریبکار و مزدور بورژوازی در تعریف ملت معمو ًال
به مؤلفه هایی مانند زبان واحد ،سرزمین واحد ،نژاد مشترک ،آداب و سنن همسان و نوع اینها
توسل میجویند .کل این مشترکات و وحدتها سوای بی اعتباری آنها ،همگی از بیخ و بن
عین فریب هستند .زبان فقط مشتی واژگان ،جمالت ،اسامی ،صفتها ،فعلها ،قیدها و پسوند
و پیشوندها نیست .کل اینها تنها نقش و خاصیت و رسالتشان انتقال افکار ،احساسات،
خواستهها ،نیازها ،باورها ،اعتراضات ،افقها و اهداف است .زبان برای بیان و ابراز اینها است
و تک ،تک اینها برای طبقه کارگر در تضاد ذاتی و غیرقابل حل با طبقه سرمایهدار قرار دارد.
سخن از زبان واحد میان سرمایهدار و کارگر کثیفترین تهمت در تاریخ تهمت سازیها است.
اگر امروز جمعیتی یا حتا بخش عظیمی از کارگران این کشور و آن کشور یا دنیا خود را هم
زبان سرمایهداران احساس میکنند فقط یک دلیل دارد .سرمایه در طول سالیان دراز آنها را
آنچنان مهندسی افکار و شستشوی مغزی کرده است که آخرین مایههای شعور طبقاتی و انسانی
آنها را از بین برده است .کارگران و سرمایهداران هیچ سرزمین واحدی ندارند .آنچه نام میهن
بر خود دارد برای کارگر سرزمین استثمار شدن ،فقر ،گرسنگی ،کارتن خوابی ،تن فروشی زیر
فشار فقر و کل مصیبتها است .همین سرزمین برای سرمایهدار خطه مقدس استثمار کردن،
سرمایه گذاریهای نجومی ،رفاه افسانهای و حاکمیت و قدرت است.
ارتجاع بورژوازی فقط زیر پرچم ملیت و «حق تعیین سرنوشت» ،استقالل طلبی و حق جدایی
ملی ،اهداف ضد انسانی خود را بر کارگران تحمیل نمیکند ،فقط با توسل به این دستاویزها
شعور تودههای کارگر را به نفع خود و در راستای تضمین بقای خود مهندسی نمینماید ،رویه
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دیگر همین توهم آفرینیها و شستشوی مغزی دادنها ،محکوم سازی جدایی طلبی و استقالل
خواهی ،جنگ علیه حق تعیین سرنوشت ملی و تقدیس بی چون و چرای تمامیت ارضی
است!! این هر دو جبهه گیری بورژوازی رویههای یک وحدت پلید هستند .هر دو به اندازه
هم ارتجاعی ،کارگر ستیز و ضد بشری میباشند .شالوده کار در هر دو مورد صرفاً انداختن
پرده بر روی تضاد ذاتی و غیر قابل حل میان طبقه کارگر و طبقه سرمایهدار است .هر دو صدا،
از عمق وجود سرمایه میجوشد ،هر دو صدا ،منافع طبقه سرمایهدار را جنجال میکند ،هر دو
صدا ،رسالت فریب و تحمیق و گمراه سازی تودههای کارگر را پی میگیرد ،هر دو صدا ،کفن
و دفن پیکار متحد طبقاتی کارگران دنیا در قبرستان منافع سرمایهداران را دنبال میکند .در
پشت هر دو گفتمان ،ارتجاع بورژوازی ایستاده است .در یک جا زیر نام حق تعیین سرنوشت
ملی به کارگران القا میکند که گویا کارگر و سرمایهدار اجزاء یکسان یک ملت و افراد متحد،
مشترک المنافع ،هم زبان ،هم کیش ،و هموطن هستند!! و در جای دیگر عین همین فریب
کاریها ،توهم آفرینیها و دروغها زیر پرچم تحریم جدایی طلبی ،ستیز با نقض تمامیت ارضی
و مبرمیت دفاع از مرزهای ملی جنجال میشود!! بورژوازی مسلط و حاکم در ایران ،عراق،
ترکیه ،اسپانیا ،انگلیس و خیلی جاهای دیگر با سر دادن شعار سراسر دروغ و پوچ تقدیس
حفظ تمامیت ارضی ،تودههای کارگر را فریب میدهند و بورژوازی کرد ،ایرلند ،اسکاتلند و
کاتالونیا همین فریبکاری را با آویختن به دستاویزحق تعیین سرنوشت ملی دستور کار خود
میسازد .جنگ در همه این موارد جنگ میان بخشهای ارتجاع بورژوازی بر سر مطالبه سهم
افزون تر در مالکیت و قدرت و حاکمیت و سود سرمایهها است و فاجعه اینجاست که در همه
این پهنهها و عرصهها ،توده کارگر است که پیاده نظام ارتش بورژوازی میشود و در رکاب
زیادت خواهی و تسویه حسابهای درونی باندها و قشرهای این طبقه میجنگد!! فاجعهای
که بسیار جدی است .در طول همین چند هفته اخیر شاهد بودیم که کارگران زیادی در مناطق
مختلف ،در شهرهای گوناگون ،در کارخانهها ،مدارس ،بیمارستانها ،جادهها ،محالت ،مزارع
و همه جا پیرامون آنچه در کردستان یا کاتالونیا در حال وقوع بود بحث میکردند .عدهای از
حق تعیین سرنوشت ملی دفاع مینمودند و خیلیهای دیگر که تعدادشان چه بسا زیاد تر هم

بود شروع به تقدیس تمامیت ارضی ومحکوم نمودن جدایی طلبی میکردند .طرفین دعوا حرف
واحدی داشتند .همگی با شعور بورژوازی میاندیشیدند ،همگی حرف دل طبقه سرمایهدار را
میزدند ،هر دو عده به دور از کمترین میزان آگاهی و شناخت طبقاتی ،ملت ،ملت میکردند،
بر پدیده دروغینی به نام ملت و میهن مهر تأیید میکوبیدند .یک طرف غرق در بحر توهم
حقانیت بورژوازی کرد ،مطالبه سهم سرمایه و سود افزون تر و قربان سازی تودههای کارگر
در این راستا را فریاد میزد و دیگری به همین اندازه متوهم ،پیرامون حق مسلم بورژوازی
حاکم عراق و اسپانیا یا هر جای دیگر برای مقابله با رقبا ،حفظ تمامیت ارضی!! و دفاع از
مرزهای ملی داد سخن میداد .هیچ طرف برای لحظهای به این نمیاندیشیدند و به این
نمیپرداختند که حق تعیین سرنوشت ملی!! یا حفظ تمامیت ارضی!! در کجای زندگی دهها
میلیون کارگر کرد و عراقی یا هر کارگر دیگر در هر کجای دنیا قرار میگیرد .آیا ارمغان این
تعیین حق سرنوشت ملی یا حفظ تمامیت ارضی برای تودههای کارگر سوای تشدید روزافزون
استثمار ،گرسنگی کشنده تر ،فقر و فالکت و بیکاری گسترده تر ،بی بهداشتی و بی آموزشی
و آوارگی و کارتن خوابی افزون تر هیچ چیز دیگر خواهد بود؟!
به اساسیترین پرسش پیش روی کارگران باز گردیم .اگر «ملت» هیچ چیز سوای آنچه باالتر
گفتیم نیست ،پس این همه سر و دست شکستن برای استقالل میهن اجدادی و حق تعیین
سرنوشت ملی معنایش چیست؟! کارگران کردی که در بارگاه قدرت بارزانی بساط رقص و
شادی استقالل بر پای داشته اند ،کارگرانی که این روزها در هر دم و باز دم به پیروی از
«اسرائیل زانگویل» دیروز و نتانیاهوی امروز از موهبت عظمای دولت دار شدن بزرگترین ملت
بی دولت سخن میرانند!! باید به سؤال باال جواب دهند .عین همین پاسخ بر دوش کارگران
سینه چاک رفراندوم در کاتالونیا نیز بدون شک سنگینی میکند .این که پاسخ این چندین میلیون
کارگر در این دو نقطه دنیا چیست نمیدانیم اما یک چیز را بسیار خوب درک میکنیم .اگر در
اروپای قرن نوزدهم فقط بورژوازی بود که با افراشتن پرچم ملت برای مهندسی افکار طبقه
کارگر و دفن جنبش کارگری در گورستان نظم سرمایه تقال میکرد ،در قرن بیستم کل طیف
رفرمیسم راست آشتی جوی سوسیال دموکرات و رفرمیسم چپ جنگنده لنینی نیز در ایفای
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نقش فوق به یاری ارتجاع بورژوازی شتافت .اینها پرچم دفاع از کارگران و جنگ علیه
سرمایهداری در دست داشتند و با هزاران سوگند به رهایی راستین پرولتاریا و بشریت همه جا
به تودههای کارگر القا کردند که درعظیمترین بخش جهان دارای منافع مشترک با سرمایهداران
«هم میهن» هستند!! بدون جنگیدن همدوش بورژوازی ملی!! علیه امپریالیسم!! ،بدون افراشتن
پرچم حق تعیین سرنوشت ملی!! نمیتوان به هیچ چیز رسید .در این گذرهمصدا با احزاب و
نیروهای رسمی بورژوازی و با اتکا به رفرمیسم درون جنبش کارگری تا آنجا پیش تاختند که
انقالب دموکراتیک!! ،حق تعیین سرنوشت ملی!! و استقرار سرمایهداری مستقل وطنی!! همه
چیز ما شد .طبقه ما در گرد و خاک این ملت ،ملت و منافع ملی!! گفتنها از مبارزه طبقاتی
ضد سرمایهداری خود گسست ،پیاده نظام زبون میرزا کوچک خانها ،سون یاتسنها ،حزب
تودهها ،بارزانیها و طالبانیها ،احزاب اردوگاهی و حتا ارتجاع پان اسالمیستی شد .اگر امروز
کارگر کرد و کاتالون در بارگاه قدرت « بارزانی ها» و «کارلوس پوجدمان»ها رقص شادی برای
استقالل ملی اقلیم و کاتالونیا میکنند ،ماجرایی است که پیشینه آن را باید این گونه دید.
آگاهی به این که چه بر سر ما رفته است و این که رابطه میان دیروز و امروز ما چیست فقط
در صورتی آگاهی و شعور و شناخت طبقاتی ضد سرمایهداری است که دقیقا سالح قدرت ما
در کارزار جاری ضد بردگی مزدی گردد .کارگر کرد برای فهم واقعی منحط بودن ،ارتجاعی
بودن و انسان ستیز بودن مقوله «ملت» یا حق تعیین سرنوشت ملی ،حتا بدون بازشناسی دقیق
و کافی و کامل پیشینه قرن بیستمی خود ،بسیاری دلیل واقعی در پیرامون خود دارد .کافی است
به زندگی  25ساله خود و توده همزنجیر خویش در سیطره قدرت و حکمرانی بارزانیها و
طالبانیها و شرکا و رقبای آنها نظر اندازد .مگر نه این است که در این  25سال بورژوازی کرد
تا چشم کار میکند سرمایه بر هم انباشته است؟ سراسر کردستان را حوزه پیش ریز سرمایه
برای برج سازی و استثمار هر چه ددمنشانه تر و جنایتکارانه تر کارگران کرد ساخته است؟
تک ،تک این برجها اکنون اجزاء نامحسوسی از کوه سرمایه سودآور سرمایهداران هستند،
نصیب تودههای کارگر ،در این گذر چه بوده است؟ چند کارگر صاحب کومه مسکونی شده
اند؟! چند کرد کارگر از ورطه آوارگی و کارتن خوابی نجات یافته اند؟! بهای نیروی کار شما

در پویه تولید این همه سرمایه چه میزان بوده است؟ آیا این دستمزدها کفاف نان بخور و نمیر
فرزندان شما را میداده است؟! سرمایهداران فقط برج نساختهاند .در خیلی حوزهها سرمایههای
غول پیکر پیش ریز کردهاند .سهم شما در این میان ،در بهترین حالت فقط بردگی مزدی بوده
است ،اما حتا در چهارچوب همین زندگی برده وار و زیر فشار وحشیانهترین استثمارها از
حداقل معیشت و بهداشت و درمان و آموزش بهره داشته اید؟! به کمترین بیمه بیکاری و درمان
دست یافته اید؟! در طول این  25سال ،در زیر تابش خورشید عالمتاب قدرت سیاسی
بورژوازی کرد ،حکومت اقلیم و حکمرانی خاندان فخیمه بارزانیها ،بیکاری کارگران کمتر
گردیده است؟! تن فروشی زنان به خاطر نان خالی فرزندان کاهش یافته است؟! فساد ،فحشا
و اعتیاد رو به تقلیل رفته است؟! تبعیضات ددمنشانه و انسان ستیزانه جنسی در عصر حاکمیت
بورژوازی کرد کمتر شده است؟! زن ستیزی و ذبح اسالمی زنان به جرم عدول از احکام
شریعت دچار کاهش گردیده است؟! مردساالری قرون وسطایی کمترشده است؟! از فشار
گرسنگی و فقر و نداری و سیه روزیهای دیگر کارگران کاسته شده است؟! شما و تمامی دنیا
میداند که پاسخ کل این سؤاالت منفی است .واقعیت آنست که ابعاد تمامی مصیبتها و
بدبختیها و فاجعهها و جنایتهای باال بسیار بیش از پیش گردیده است .سؤال مهم بعدی این
است که آیا رشد فقر و فالکت و گرسنگی و بیکاری و فساد و تباهی و فحشا و تبعیضات
جنایتکارانه جنسی در طول این  25سال ناشی از بقای ستم ملی بوده است؟!! فقط شعور
باختگان شستشوی مغزی شده در زیر توهم پردازیهای بورژوازی میتوانند به این پرسش
جواب آری بدهند! کدام ستم ملی؟؟!! کلیه شرکتهای مالی و تجاری و صنعتی موجود در
اقلیم ،ملک بالمعارض و طلق بورژوازی کرد است .تمامی زمینهای حوزه کشاورزی
سرمایهداری کردستان در مالکیت بدون چون و چرای سرمایهداران کرد است .دولت ،ارتش،
پلیس و سازمانهای اطالعاتی همه کاره در اقلیم همگی ارگانهای قاهر قدرت بورژوازی کرد
میباشند ،از روز سقوط صدام و فروپاشی رژیم بعثی بورژوازی تا امروز ،پست ریاست
جمهوری عراق نیز در انحصار سرمایهداران کرد بوده است .محاکم قضایی و حقوقی مستقر
در کردستان توسط بورژوازی کرد سازماندهی شده است و همین محاکم در طول این  25سال
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بر اساس آمارها بیش از  40هزار زن کارگر را به جرم عدول از احکام شریعت سر به نیست
نموده و قتل عام کردهاند .هیچ چیز بی شرمانه تر و وقیح تر از ان نیست که وقوع این جنایتها،
درندگیها و وحشی گریها را ناشی از «ستم ملی» بدانیم!!
کارگر کرد باید بداند و در اعماق وجود خود دریابد که مقولهای به نام ستم ملی در شرایط
روز دنیای سرمایهداری ،در همه جا از جمله کردستان صرفاً عوام فریبی زشت سرمایهداران و
سالح بورژوازی برای قتل عام شعور تودههای کارگر است .امروز در نقطه ،نقطه دنیا و طبیعت ًا
«اقلیم» هر چه جنایت و توحش و فقر و گرسنگی و آوارگی و بی داروئی و بی درمانی و بی
بهداشتی و بی آموزشی و کارتن خوابی و بیکاری و هر مصیبت دیگر است فقط و فقط از
درون رابطه خرید و فروش نیروی کار ،از عمق هستی سرمایه ،از رابطه تولید اضافه ارزش و
از موجودیت سرمایهداری میزاید ،ریشه کل بدبختیها در اینجاست .کارگران هدف
وحشیانهترین شکل استثمار سرمایهداری و ستم و جنایت سرمایهاند .تنها چیزی که در این
گذر فاقد هر موضوعیت ،اعتبار و تأثیر است کرد یا عرب بودن ،اسپانیولی یا کاتالون بودن
حاکمان سرمایه است و آنچه که بنیادی و تعیین کننده واقعی همه چیز است صرفاً موقعیت
جنبش ضد سرمایهداری تودههای کارگر میباشد .کلید حل کل معضالت اینجا است .هر میزان
فقر کمتر و معیشت بهتر ،هر اندازه کاستن از گرسنگی و دستیابی به خورد و خوراک و پوشاک
بیشتر ،هر مقدار کاهش دیکتاتوری و خفقان و به چنگ آوردن آزادیهای سیاسی و حقوق
اجتماعی افزونتر ،هر اندازه کاهش تبعیضات جنسی ،کار کودک ،آلودگیهای زیست محیطی
یا زندگی انسانی تر و آزادتر و مرفه تر ،صرفاً و صرفاً تابعی از درجه سازمان یافتگی و قدرت
جنبش شورایی ضد سرمایهداری ما است .این کارگر عرب نیست که کارگر کرد را راهی
برهوت فالکت و فقر و بیکاری و آوارگی و جنگ زدگی کرده است .این بورژوازی درنده
عرب و کرد است که کل کارگران عرب و کرد را از هستی ساقط ساخته است .به جای رقصیدن
در جشن حاکمیت و قدرت بارزانیها باید دست همزنجیری و اتحاد و همپیوندی و همدلی
و همرزمی به سوی کارگران عرب و فارس و اروپایی و آمریکایی و چینی و هر کجای دیگر
دنیا دراز کرد .باید راه افتاد و جنبش سراسری شورایی ضد بردگی مزدی تودههای کارگر را

در کردستان و عراق و منطقه و خاورمیانه و سرتا سر جهان به میدان آورد .باید با قدرت تاریخ
ساز این جنبش به جنگ بورژوازی در هر نقطه و هر دیار و هر کشور و کل دنیا رفت .هیچ
چیز ننگ آورتر از این نیست که اسلحه و تفنگ و کالشینکف بورژوازی در دست ،پرچم
حاکمیت سرمایهداران «میهنی»!! بر دوش و پشت سر فرماندهان این و آن بخش ارتجاع درنده
بورژوازی به جان همزنجیران کارگر افتاد!! کاری که امروز کارگران کرد و کاتالونیائی با شرکت
در سناریوی سیاه رفراندم حق تعیین سرنوشت انجام داده و میدهند.
حتماً پرسیده خواهد شد که اگر بورژوازی کرد در طول این  25سال از کل مواهب و امتیازات
باال برخوردار بوده است ،اگر تا آخرین مرزهای ممکن شدت استثمار تودههای کارگر را باال
برده است ،اگر سهم مطلوب در اضافه ارزشها را نصیب خود میساخته است ،اگر همه
اهرمهای قدرت سیاسی سرمایه را در اختیار داشته است پس چرا اکنون بعد از دههها شراکت
و سازش با بورژوازی عراق ،جار و جنجال استقالل راه انداخته است ،همه مخالفتهای شرکا
را به هیچ میگیرد و بر طبل حق تعیین سرنوشت ملی!! میکوبد؟ موضوع هیچ رمزآمیز نیست.
هر بخش بورژوازی در هر کجای دنیا ،در همان حال که برای حفظ نظام بشرستیز سرمایهداری
و سرکوب جنبش کارگری با کل شرکا و رقبای طبقاتی متحد و هم پیمان است ،برای هر درهم
و دینار سهم افزون تر در اضافه ارزشها ،برای خارج ساختن هر ریال این سهم افزون تر از
چنگال رقیبان و شریکان تا راه اندازی وحشیانهترین جنگها نیز پیش میتازد .این ذات سرمایه
و بورژوازی است .نکته بعدی این است که هم اکنون کل نظام سرمایهداری زیر فشار بن
بستها و تناقضات بحران ذاتی خود قرار دارد .هر چه بحرانها طوفانی تر و غیر قابل مهارتر
میشوند ،به همان اندازه وحدت یا ستیز بخشهای مختلف بورژوازی دنیا نیز آشفته تر ،بی
سر و سامان تر و آشوب زده تر میگردد .حکومت اقلیم نیز همسان کل دولتهای سرمایهداری
جهان در زیر بحران سرمایه به خود میپیچد ،برای چالش بحران راه چارهای نمیبیند،
سرمایههای بزرگ و متوسط پیش ریز شده در کردستان بسیار بیشتر از پیش سود میخواهند،
اضافه ارزشها کفاف مطلوب بودن نرخ سودها را نمیدهد .بحران ،ابعاد بیکاری و فقر و
گرسنگی و بی خانمانی و بی داروئی و بی آموزشی تودههای کارگر را گسترش داده و شدت
18

19

بخشیده است .نارضایی و خشم کارگران را بسیار بیشتر ساخته است .سرمایهداران کرد برای
بازتقسیم اضافه ارزشها اسیر کشمکش هستند .مظاهر بروز این جدالها را در تعطیل پارلمان،
شقه ،شقه شدن احزاب و بسیاری حوادث دیگر میتوان رؤیت کرد .همه اینها پایههای قدرت
سیاسی بورژوازی کرد را لرزانده است و شیرازه حکومت اقلیم را تهدید به فروپاشی کرده
است .در چنین وضعی مسعود بارزانی ،خان خانان اقلیم ،یگانه راه را باج خواهی افزون تر از
رقبای عراقی خود میبیند ،سهم هر چه بیشتری از اضافه ارزشهای نفتی را مطالبه میکند ،او
برای این کار به هر وسیلهای متوسل میشود ،بر روی موقعیت متزلزل ارتجاع بورژوازی عراق
حساب باز میکند ،کشمکشهای درون بورژوازی عرب ،در عراق و منطقه را ،به فال نیک
میگیرد .مجادالت میان باندهای درون ساختار قدرت سیاسی عراق ،منازعات میان عبادی و
حکیم و مالکی و صدر را عصای دست خود میبیند ،به حمایت خاموش و شاید کمکهای
اندک دولت عربستان دل میبندد ،از همه اینها مهم تر پشتیبانی آتشین نتانیاهو را بسیار غنیمت
میشمارد ،او این را بسیار خوب درک کرده است که حمایت نتانیاهو حمایت درندهترین و
جنگ افروزترین و وحشیترین نیروهای درون بورژوازی آمریکا و قدرت سیاسی ایاالت
متحده نیز خواهد بود .بارزانی درک میکند که این پشتیبانی هر چند موضع رسمی کنگره و
دولت آمریکا نخواهد شد ،اما در جای خود واجد اهمیت و شایسته حساب خواهد بود .دولت
اقلیم زیر فشار خرد کننده همه بن بستها و مشکالتی که بسیار به اختصار و تیتروار گفته شد
و چشم انتظار وقوع ساکت یا جنجالی و در هر حال تا حدودی مؤثر این حمایتها ،بساط
رفراندوم پهن کرد وهای وهوی استقالل راه انداخته است .بارزانی با این کار دو هدف را با
تیر نشانه میگیرد .فشار بر دولت سرمایهداری عراق برای اینکه شاید سهم بیشتری از اضافه
ارزشها را نصیب بورژوازی کرد کند و دوم و به همان اندازه مهم یا در واقع بسیار مهم تر و
اساسی تر اینکه تودههای کارگر کرد را باز هم عمیق تر و گسترده تر و کوبنده تر غرق دریای
توهم سازد .شعور کارگران کرد را با زهر کشنده ناسیونالیسم مسموم کند ،در نهایت بی شرمی
و فریبکاری به آنها بگوید که گویا راه خالص از گرسنگی ،فقر ،آوارگی ،فساد و فحشا و همه
سیه روزیها ،سر دادن نعره استقالل و محکم تر ساختن پایههای قدرت بورژوازی جنایتکار

کرد است!! به آنها القا کند که گویا کارگر عراقی است که نان بچه آنها را دزدیده است!! و با
افراشتن پرچم استقالل معضل گرسنگی حل خواهد شد!! همین بحث به شکلی دیگر و صد
البته در ابعادی بسیار محدودتر در مورد بورژوازی کاتالون هم مصداق دارد ،در آنجا نیز کل
ماجرا در سهم خواهی بیشتر سرمایهداران کاتالون خالصه میگردد!!
آیا دولت اقلیم و استقالل طلبان کاتالون موفق خواهند شد؟ پیش از اینکه به سراغ پاسخ
برویم باید یک بار دیگر بر روی سرشت و محتوای واقعی جدال تمرکز کرد .بحث اصلی
مستقل شدن و نشدن اقلیم یا کاتالونیا نیست .سخن از سهم افزون تر این یا آن بخش بورژوازی
در بورس سهام مالکیت و قدرت و سود سرمایه در یک سوی و تاخت و تاز هر چه بی مهارتر
سرمایهداران در پهنه تحمیق و شستشوی مغزی تودههای کارگر و کفن و دفن جنبش کارگری
در گورستان ناسیونالیسم در سوی دیگر است .اگر این حرف را درست دانیم آنگاه دادن پاسخ
آسان تر خواهد بود .هر گام موفق شدن و نشدن بورژوازی اقلیم یا کاتالون بستگی عمیق به
منافع ،واکنشها ،حساسیتها ،سرسختیها و مواضع قطبها و دولتهای دخیل و ذینفع در
ماجرا دارد .همه شواهد گویا است که هیچ دولت منطقه و جهان ،سوای رژیم اسرائیل آماده
همدلی و همراهی مؤثر با بورژوازی کرد بر سر مطالبه سهم افزون تر از بورژوازی عراق نیست.
حمایت بی صدای حکام سرمایهداری عربستان و پشتیبانی بسیار داغ دولت اسرائیل یا همراهی
آرام و پنهان شرکای آمریکایی این دولت از بارزانی نیز در مقابل وزنه بسیار سنگین قطبها و
رژیمهای مخالف نمیتواند نور امیدی بر انتظارات حاکمان اقلیم بتابد .مشکالت بورژوازی
کاتالون از این نیز بسیار انبوه تر است و نشانههای عقب نشینی و انصراف او از جنجال استقالل
از همین حاال در همه جا به چشم میخورد.
مسأله ما اما موفق شدن و نشدن بورژوازی کرد و کاتالون نیست .کل حرف ما با تودههای
همزنجیر خویش ،با کارگران این مناطق ،کشورها و سراسر دنیا است .کارگر کرد باید یک بار
و برای همیشه ،بر هر نوع احساس همپیوندی خود با بورژوازی کرد خاتمه دهد .باید سرمایه
و نظام سرمایهداری را ریشه کل فقر و گرسنگی و سیه روزی و زبونی و ذلت و خفقان زدگی
و بی حقوقی و تباهی خویش بیند .باید سرمایهدار کرد را دشمن آشتی ناپذیر و بانی و باعث
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و عامل کل این بدبختیها و مصیبتها بشناسد .باید راه وصول به هر میزان معیشت بهتر،
آزادی بیشتر و حقوق انسانی افزون تر را در جنگ علیه سرمایه و طبقه سرمایهدار جستجو
کند .باید برای این جنگ از همه لحاظ و در همه عرصهها تدارک بیند .دست به کار سازمان
یابی شورایی و سراسری قدرت پیکار ضد سرمایهداری خود گردد و این قدرت را در همه جا
و همه قلمروهای حیات اجتماعی علیه سرمایه اعمال کند .کارگر کرد برای این کار و برای
ایفای این نقش باید دست اتحاد ،همرزمی و همزنجیری به سوی کارگر عراقی ،ایرانی ،ترک،
سوری ،عرب ،فارس ،اروپایی ،آمریکایی ،استرالیائی و آمریکای التین و همه جای دیگر دراز
کند .باید به سهم خود هموارساز راه صف آرائی متحد شورایی سراسری و جهانی کل کارگران
علیه بنیاد نظام سرمایهداری و موجودیت طبقاتی همه سرمایهداران گردد .عین همین کار را
باید کارگر کاتالون انجام دهد .بیش از یک قرن و چندین دهه است که بورژوازی و هر دو
طیف رفرمیسم در گوش ما خوانده و در شعور ما القا کرده اند که نباید این کار را بکنیم .اینها
همین االن هم بیش تر از پیش این کار را دنبال میکنند .اما تاریخ ،احساس ،شناخت ،شعور
طبقاتی و شرایط زندگی ما بعالوه کل دستاوردها و حقایق مبارزه طبقاتی فریاد میزنند که ما
قادر به این کار هستیم .ما این ظرفیت را داریم که جنبش سراسری شورایی سرمایه ستیز خود
را در همه جا راه اندازیم .ما هیچ چارهای سوای این نداریم .برای ایفای نقش و پیمودن این
راه عظیمترین فرصتها را از دست داده ایم .باید راه افتیم.
کارگران ضد سرمایهداری
مهر 1396

سیاهی «ازدواج سفید» در غیاب جنگ علیه سرمایه
مشکل در سیاهی و سفیدی ازدواجها نیست .معضل در وجود سرمایه و غیبت کبرای جنبش
رادیکال سرمایه ستیز طبقه کارگر است .حتما خیلیها خواهند گفت که آخر ازدواج چه ربطی
به سرمایهداری و مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری و نوع این حرفها دارد .آنان که چنین
میپندارند از دو حال خارج نیستند ،یا سرمایهدار ،دولتمرد ،نماینده فکر و مرام و اخالق و
مدنیت و شریعت سرمایه اند و یا زیر فشار سیاست ،نظم ،دیکتاتوری ،مهندسی افکار و
شستشوی مغزی سرمایه توان مشاهده ،شناخت و موشکافی واقعیتها را از دست دادهاند.
ازدواج میثاق زندگی مشترک دو انسان است .برای آن که این میثاق ،انسانی باشد ،طرفین آن
باید تا آنجا که ممکن است از غل و زنجیرهای مناسبات انسان ستیزانه طبقاتی مستولی بر خود
و بیگانه با خویش آزاد باشند .مادام که سرمایهداری هست چنین چیزی مقدور نیست ،همگان
اسیر فشار بندها ،ارزشها و مالکهای انسانیت کش این نظام میباشند .با همه اینها ،جنگ
برای پاره کردن و خالصی از این زنجیرها ،جنگ برای آزادی ،جنگ رها سازی انسان ،انسانیت
و معیارهای انسانی از شر این مناسبات است .انسانی بودن و نبودن میثاق ازدواج را نیز در
همین گذر و با همین موازین باید به داوری نشست .بحث حاضر به این نکات نظر دارد ،محور
مشخص موضوع اما ازدواج سفید است .از این پدیده آغاز میکنیم .سیمای واقعی ماجرا آنست
که دو انسان بر اساس توافق و رضایت ،تصمیم به زندگی مشترک میگیرند و این تصمیم را
جامه عمل میپوشانند .آنها برای این کار ،بسیاری از رسوم و سنن فسیل شده اعصار گذشته
تاریخ را دور میریزند .سراغ هیچ «محضر ازدواج و طالق رسمی»! نمیروند .پای هیچ مرجع
یا روحانی صیغه خوانی را به حریم مراودات خود باز نمیکنند .مراسم اجباری خاصی برگزار
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نمینمایند« .زوجت» و «قبلت» بر زبان نمیرانند .الفاظ چندش آوری از نوع «با اجازه
بزرگترها»! و ادا و اطوارهای دروغین پوشالی را تکرار نمیکنند .میثاق زندگی مشترک خود را
در هیچ نهاد دولتی به ثبت نمیرسانند .برای تشکیل زندگی مشترک خویش از هیچ ولی ،قیم
و صاحب اختیاری اجازه نمیگیرند .از اینها که بگذریم خود را اسیر خرید و فروش همدیگر
و داد و ستدهای رایج ازدواج کاالیی نمیکنند .مهریهای مطالبه نمیگردد .شرط شغل و پست
و تحصیالت و مقام و نسب و ثروت را دور میاندازند .آنها بر این روال پیش میروند ،تمامی
این قیود و سنتهای اسارت آور ضد انسانی را بر سینه دیوار میکوبند .تا این جای کار به
درستی ،انسانی ،تمدن گرایانه و آزادی جویانه اتفاق میافتد .رویدادی که دههها است در بخش
وسیعی از دنیا ،امر عادی ،روتین و رایج زندگی انسانها گردیده است .اما و این اما بسیار مهم
است ،دادههای اجتماعی و انسانی زیادی چگونگی انجام و سرنوشت این شکل زندگی مشترک
افراد در ایران و اروپای غربی یا حتی برخی جوامع دیگر را ،از هم متمایز میسازد .در ممالک
اخیر این نوع زندگی مشترک ،فقط فشار سنتها ،رسوم و باورهای ارتجاعی دینی و قرون
وسطایی را به چالش نکشیده است .بالعکس پایههای تشکیل و تحقق خود را همه جا و از
همه لحاظ ،بر دستاوردهای مبارزات و میدان داریهای طبقه کارگر قرار داده است .تشکیل
دهندگان این فرم زندگی روی سکوی دستاوردها و فتوحات دورههای پیش جنبش کارگری
نشستهاند .کارگرند و زیر فشار استثمار وحشیانه سرمایه قرار دارند اما در همان حال ،هر چند
گذرا و بی ثبات از یک خورد و خوراک و پوشاک و حداقل معیشتی برخوردارند .اگر نه همه،
ولی در سطحی نسبتا وسیع برای خود سرپناهی دارند .در پارهای جاها هنوز برای آموزش
فرزندان خود با سد ناشکستنی مشکالت مالی مواجه نیستند .برای دکتر و دارو و درمان خویش
و کودکان خود مجبور به تحمل هزینههای سنگین نمیباشند .دارندگان این نوع زندگی مشترک
تا زمان حاضر ،امکانات باال را دارند و همه را به یمن جنگها ،خیزشها و مبارزات گذشتههای
دور تودههای کارگر ،به یمن شورش حماسی کارگران در انقالبات زنجیروار دهه چهار قرن
نوزدهم ،رستاخیز پرشکوه انترناسیونال سازی آنان ،قیام جاودانه کموناردها ،پیکار عظیم
کارگران روسیه در دهههای اول و دوم همان سده و نوع این جنبشها دارند .آنچه اینان دارند

البته در همین حد خالصه نمیگردد .این زوجها ،نه فقط از هیچ کس اجازه نمیگیرند ،نیازمند
کسب هیچ اجازهای هم نیستند .زیرا که جنبش کارگری بر حق دخالت هر مرجع ،هر پدر و
مادر یا خویشاوند ،هر نهاد ،دولت و قدرتی در چند و چون زندگی خصوصی افراد مهر ابطال
کوبیده است .مجبور به ثبت و گزارش کار خود نیستند ،زیرا که تودههای کارگر در پویه
مبارزات طوالنی مدت تاریخی خود ،بورژوازی را از قدرت تحمیل این اجبار بر انسانها ساقط
کرده است .تشکیل دهندگان زندگی مشترک به شغل و موقعیت و اجداد و تحصیالت و
مناصب اجتماعی همدیگر رجوع نمیکنند زیرا که جنبش کارگری از دیرباز با شورشهای
عظیم خود علیه این ارزشها و معیارها ،کل اعتبار آنها را اگر نه الغا اما خنثی کرده است.
لیست پشتوانههای حاصل از دستاوردهای جنبش کارگری برای زندگی مشترک انسانها ،از این
نیز بسیار غنی تر و طوالنی تر است .مبارزات گذشتههای دور کارگران فقط شر نهادهای
رسمی ،دولتی و «قانونی» را از سر شکل زندگی مشترک انسانها کوتاه نکرده است ،هر نوع
داوری سوء غیرانسانی در باره این شکل زندگی را هم از ساختار مغز و شعور آدمها پاک کرده
است .به ذهن هیچ انسانی ،هیچ «شهروندی» هیچ فردی از ساکنان جامعه خطور نمیکند که
زندگی مشترک افراد ،با ازدواج یا بدون هیچ ازدواج ،به لحاظ مالکهای اخالقی و ارزشهای
انسانی ،حامل هیچ گونه تفاوت یا تعارضی میباشد .در این کشورها ،در این بخش از جهنم
وحشت و دهشت سرمایهداری ،تودههای کارگر ،روزی ،روزگاری در پروسه پیکار علیه
سرمایهداری ،نوع این «حقوق» و دستاوردها را بر طبقه سرمایهدار و دولتهای سرمایهداری
تحمیل کردهاند .در ایران و در عظیمترین بخش دنیای سرمایهداری هیچ اثری از هیچ کدام این
امکانات ،پشتوانهها و دستاوردها بدرقه راه زندگی مشترکِ آزاد از قید ازدواج یا آنچه ازدواج
سفید مینامند ،نیست.
همه مصیبتها هم در همین جا ،در زمین گیری و زبونی و بی قدرتی جنبش کارگری است.
واقعیتی که اینک نه خاص ایران بلکه «انترناسیونالیستی» است! تفاوتها نه در وضعیت حی و
حاضر این جنبش در بخشهای مختلف جهنم سرمایهداری ،که فقط در داشتن یا نداشتن میراث
پیکارهای پیشین است .برخی جوامع اروپایی تا همین امروز هم تل و تپه هایی از فتوحات
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سابق خود را در اختیار دارند و طبقه کارگر جامعه ما که به یمن فعالیتهای گمراهساز چپ
لنینی ،در هیچ دورهای ،قادر به تحمیل هیچ چیز بر بورژوازی نگردیده است ،امروز همراه با
فروماندگی و زبونی موجودش ،فشار خرد کننده بی فتوحاتیها و شکستهای مستمر پیشین
را نیز بر دوش میکشد .سرنوشت پدیده موسوم به ازدواج سفید را باید در این فضا و زیر
تاثیر همه این مؤلفهها بررسی کرد .افراد ،زیر نام تشکیل زندگی مشترک ،کنار هم قرار میگیرند
اما میثاق توافق آنان ،درست ،در همان لحظه انجام ،زیر شالق هزاران زنگاره شوم ناشی از فقر
و فالکت اقتصادی ،نابرابریهای بی انتهای طبقاتی ،فساد اخالقی ،تباهی فرهنگی ،ارزشهای
ضد انسانی و همه نکبتهای جامعه سرمایهداری ،بسیار بدفرجام و باردار فاجعههای گوناگون
است .آنان بر پارهای سنن و رسوم بازمانده دوران برده داری خط بطالن میکشند ،خطر میکنند
و نظم حاکم سرمایه را نادیده میانگارند ،همه این کارها را انجام میدهند تا زندگی مشترک
خود را بدون رجوع به هیچ نهاد یا ثبت در هیچ «محضر» آغاز نمایند ،اما خود آنان هر لحظه
در معرض سوء استفاده ،فرصت طلبی ،کاسب کاری و خیانت همدیگر هستند .فرصت طلبیها
و خیانت هایی که آبستن سنگینترین تاوانها و خسارتها برای طرفین و صد البته و بیش از
 90درصد ،برای قربانیان همیشگی ازدواجها ،برای زنان و دختران است .پسر زیر فشار نیازهای
بسیار طبیعی هیچ گاه ارضاء نشده و سرکوب گردیده از سوی نظام سرمایهداری ،در شرایطی
که هیچ چشم اندازی برای تشکیل خانواده بر اساس معیارها و سنن و ارزشهای پوشالی حاکم
نمیبیند بدون داشتن هیچ احساس تعهد انسانی و اخالقی ،قرار زندگی مشترک میبندد و دختر
زیر فشار فقر و فالکت و تمامی سیه روزیهای تولید شده توسط سرمایه ،به این قرار تن
میدهد .چند گام این طرف تر اولی تمامی قول و قرارها را با تیغ کاسب کاری و بازاری منشی
پاره میکند و همسر خود را به دست بدترین و هولناکترین حوادث میسپارد .همه چیز در
یک چشم به هم زدن بر هم میریزد ،شیرازه ازدواج میپاشد .عوارض این فروپاشی که محور
بحث ماست در بهترین حالت ،طرفین ازدواج و در اینجا «ازدواج سفید» را در خود میپیچد
اما در بسیاری موارد بر سر کودک و چه بسا کودکان حاصل این وصلت آوار میشود .با همه
اینها تا اینجا باز هم در سیمای عام خود و در مجرد نا موفق بودن یک وصلت به طور کلی،

هیچ چیز رعب انگیزی نیست .هیچ دلیلی هم برای اطالق فاجعه بر آنچه رخ داده است وجود
ندارد .فاجعه اساسی آنست که این رخداد در ایران ،در جوامع مشابه ایران ،در بخشی از جهنم
گند و خون سرمایهداری اتفاق افتاده است که طبقه کارگر آنجا نه در پهنه پیکار روز علیه
سرمایه هیچ سنگر نیرومندی افراشته است و نه هیچ میراثی از چنین سنگر سازیها ،در
گذشتههای دور یا نزدیک خود دارد .آری! کل مصیبت اینجا است که قد میافرازد .دختر و
اکنون چه بسا مادر ،هدف وحشیانهترین تهمتها ،تهاجمات و تعرضات قرار میگیرد .در
نخستین گام کودکان وی که ره گم کرده ،آواره و بی تقصیر وارد جهنم تباهی ،بربریت و بیداد
سرمایهداری شده اند ،در همان مبادی ورودی این دوزخ کثیف ،شناسنامه « حرام زادگی» و
«نامشروع بودن» دریافت میکنند!! مادر آنها نیز «زنا کار!! بدکاره و مفسد» نام میگیرد!! پدر و
مادر و افراد خانواده دختر – اگر وجود داشته باشند  -او را روسپی ،هوس باز ،نااهل و هرجایی
میخوانند!! از اینکه روزی وی را متولد نموده اند ابراز پشیمانی میکنند!! بودنش را مایه
شرمساری میپندارند!! حکم به طرد او میدهند!! و چه بسا قصد سر به نیست کردنش را در
سر بپرورند!! هم کالسیها ،همسایهها ،آشنایان نزدیک و دور بعضا یا غالبا زبان به لعن و
نکوهش میگشایند!! او را از خود میرانند و شایسته بدترین مالمتها میدانند .دولت دینی
سرمایه تشکیل زندگی مشترک وی را غیرشرعی ،غیرقانونی ،کفر و مستوجب سنگسار میداند!!
همه علیه او و در راستای سلب هستی وی کمر میبندند اما این نه انتهای ماجرا که تازه نقطه
شروع آن است!! دختر قربانی شکست ازدواج و نفرین شده کل سنتها ،معیارها و ارزشهای
اخالقی و اجتماعی انسان ستیزانه جامعه طبقاتی و نظام گند و وحشت سرمایهداری ،اینک اسیر
طوفان مشکالت ،رنجها و دردهای بی درمان اقتصادی و معیشتی نیز هست .در حالی که مادر
فرزند یا فرزندان است ،سرپناه ندارد ،کار ندارد ،هزینه خورد و خوراک و پوشاک خود و
کودکانش را ندارد ،از هیچ امکان دارو و درمان برخوردار نیست .او فقط توسط شریعت و
قانون جنایت آمیز سرمایه محکوم به سنگسار نگردیده است .بند ،بند هستی جامعه دهشت
زای سرمایهداری او را هدف سنگسار و زیر رگبار خشم و سرکوب و جنایت گرفته است .کل
این فاجعهها بر سر یک انسان ،یک زن ،یک دختر و کودکان او آوار میشود!! چرا و به چه
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جرم؟ فقط به این خاطر که خواسته است در کنار انسانی که دوستش میپنداشته است بساط
زندگی مشترک پهن کند .خواسته است طبیعیترین و انسانیترین و پاکترین و صادقانهترین
شکل زندگی را به گونهای آزادمنشانه و خالص از زنجیرهای اسارت نظم اجتماعی و فرهنگی
و دینی سرمایه برپای دارد .او به خاطر انجام این کار از همه لحاظ انسانی ،محکوم به نابودی
شده است .درندگی ،بربریت و سبعیتی که سرمایه از تمامی منافذ خود ،از طریق دولت،
شریعت ،نظم سیاسی و حقوقی و مدنی ،از مجاری مغز مهندسی شده والدین و خویشاوندان
و ساکنان جامعه ،از زمین و آسمان نظام بردگی مزدی ،علیه وی اعمال میکند ،اما معضل حتی
در این حدها هم نیست .سیره و سنت و طبیعت و منوال هستی سرمایه همینها است و همواره
و در همه جا این بوده است .معضل بنیادی ،غیبت کبرای جنبش کارگری است .غیبت فاجعه
بار جنبشی که باید به صورت بی وقفه ،علیه شالوده موجودیت سرمایهداری و علیه تمامی
اشکال تجاوز و تهاجم و بربریت سرمایه به انسانها ،در جنگ باشد .جنبشی که باید به یمن
این جنگ و دستاوردهای این جنگ تا زمانی که سرمایهداری باقی است به استثمار شوندگان
و فرودستان و همه آدمها معیشت ،موقعیت ،حقوق ،عزت ،شرف و پشتوانه ببخشد .اگر پدیده
موسوم به «ازدواج سفید» به جای زندگی بهتر و راحت تر ،مصیبتهای افزون تر و سیاهی و
نومیدی میزاید فقط به خاطر آنست که این جنبش نیست .سرمایه را هدف تعرض و پیکار
خود نمیگیرد ،فتوحاتی نداشته است .کارنامهاش تابان نیست ،دستاورد مهمی کسب نکرده
است .پشتوانهای برای آحادش فراهم ننموده است .سنگی بر روی سنگ نگذاشته است .بسیار
زبون ،زمین گیر و بی تأثیر است .جمعیت عظیمی از قوای طبقاتی آن حتی قادر به حصول
دستمزدهای چندین ماه به تعویق افتاده خود نیز نمیباشند .چرا چنین است .پرسشی است که
پاسخ آن نیازمند واکاوی و توضیح و تشریح یک تاریخ است .فشرده شاید بتوان گفت که این
جنبش صد سال جنگیده است اما نه برای خود و نه در سنگر ضد سرمایهداری که کامال
بالعکس ،در اردوی دشمنان خویش ،پشت سر این یا آن رویکرد ارتجاعی بورژوازی ،برای
افزایش و کاهش قدرت این یا آن جناح طبقه سرمایهدار!! آری ،صد سال تمام در این برهوتها
ره پیموده است و در هر گام و هر دوره و هر عرصه بیش از پیش خود را فرسوده است.

کارنامهاش ماالمال از شکستها و تهی از دستاورد است .تا آنجا شکست خورده و دست خالی
است که طبق آخرین آمار در سال  1394حاصل کار و استثمارش به صورت  2250تریلیون
تومان سرمایه طبقه سرمایهدار (به قیمت ثابت سال  )1390بر سرش آوار است ،خودش
گورخواب و کارتن خواب است .کودکانش خیابانی و بدون خورد و خوراک و پوشاک و دارو
و درمان هستند .در حالی که فقط و فقط در فاصله میان سالهای  1383تا  1394بیش از 750
تریلیون تومان سرمایه (به قیمت ثابت سال  )1390برای سرمایهداران تولید کرده است خودش
چند ماه ،چند ماه ،بدون هیچ مزد ،کار میکند و پس از  5ماه وقتی دستمزد یک ماه را دریافت
میدارد ،خود را فاتح و راضی میپندارد!!
ازدواج سفید در سرشت خود نه فقط حامل هیچ عیبی نیست که پاکترین و انسانیترین
شیوه تشکیل زندگی مشترک میباشد .آنچه فاجعه میآفریند و سفیدی ازدواج را سیاهی
دهشتناک زندگی زن و فرزندان میسازد ،نه خود این شکل ازدواج ،که فقر و فالکت ،فرودستی
و بی حقوقی محض اقتصادی ،سیاسی ،معیشتی و اجتماعی انسانهای ازدواج کننده است.
معضل زن شکست خورده در این ازدواجها و سرنوشت سیاه فرزندان وی محصول نبود مهریه!!
و «صداق معلوم»!! و «صیغه شرعی عقد»!! نیست .مصیبت واقعی او آنست که اسیر جهنم گند
و وحشت سرمایهداری است .در قعر این جهنم فقط کار میکند و سرمایه تولید میکند و به
تمامی بربریتها ،جنایتها و انسان ستیزیهای که سرمایه و طبقه سرمایهدار و دولت
سرمایهداری بر سرش تلنبار میکند تن میدهد .علیه سرمایه نمیجنگد ،در تدارک این جنگیدن
نیست .دست به کار سازمان دهی قدرت پیکار ضد سرمایهداری تودههای طبقه خود نمیشود.
زیر نام مبارزه ،در بی راههها میچرخد .به فرمان این و آن عده فرصت طلب حزب ساز و
سندیکا پرست ،ابتذال بست نشینی و طومار نویسی و آویختن به جناحها و شخصیتها و
احزاب را جایگزین جنبش شورایی ضد سرمایهداری میسازد .در همین راستا مفلوک و بی
قدرت است .به خاطر همه این کارها در کالف فقر ،گرسنگی ،آوارگی ،بی بهداشتی و بی
آموزشی میپیچد .انسانیترین طریق تشکیل زندگی مشترک وی فحشا نام میگیرد!! کودکان
حاصل این ازدواج پاک انسانی «حرام زاده» تلقی میگردند!! انصراف آزادمنشانه وی از اجرای
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روابط منحط کاالیی یا تعیین «صداق معلوم» برای ازدواج!! مایه باخت و بدبختی او میشود.
با شکست ازدواج ،خودش و کودکانش گرسنه و بی کاشانه و آواره میشوند!!! بند ،بند جامعه
سرمایهداری کمر به سنگسار او میبندد .مشکل نه در سفیدی ازدواج که در سیاهی دهشت
زای انسان ستیزانه سرمایهداری است.
و سؤال مهم آنست که چه باید کرد و چه میتوان انجام داد .پاسخ ما بسیار روشن است.
ازدواج سفید نه فقط حق مسلم و حیاتی انسانها است که پاکترین و طبیعیترین و انسانیترین
شکل ازدواج است .باید از آن دفاع نمود ،و همزمان اعالم داشت که:
 .1حق مسلم و بدون هیچ شک و تردید انسانها است که شکل زندگی مشترک خویش را
آزادانه ،بدون فشار هیچ قید و حکم و قانون و سنت و شرع و عرف و قرار و آداب و رسوم
باالی سر خود انتخاب کنند .هر نوع تالش هر فرد اعم از حقیقی یا حقوقی برای تحمیل
ارزشهای پوسیده دینی و قومی و اخالقی و اجتماعی قرون وسطایی بر تشکیل دهندگان
زندگی مشترک باید هدف نقد آگاه گرانه انسانی ،سرمایه ستیز و رادیکال قرار گیرد.
 .2هر گونه دخالت دولت یا هر نهاد دولتی ،هر گروه و مؤسسه و سازمان نظم بربریت
سرمایهداری در زندگی شخصی انسانها ،از جمله در پروسه تشکیل زندگی مشترک فرد،
ممنوع است .هر نوع دخالت این نهادها و گروهها باید جرم تلقی شود و مرتکبین این دخالتها
مورد مجازات واقع شوند.
 .3برابری کامل بین زن و مرد در همه قلمروهای زندگی اجتماعی از جمله در امر ازدواج و
طالق ،ممنوعیت چند همسری و پرداخت دستمزد برای خانه داری باید رسمیت یابد.
 .4کل آحاد جامعه ،از جمله کلیه کسانی که در آستانه ازدواج و تشکیل زندگی مشترک به
هر شکلی هستند باید از تمامی امکانات معیشتی ،خورد و خوراک و پوشاک ،مسکن و امکانات
رایگان دارو و درمان و آموزش و همه مایحتاج رفاهی دیگر برخوردار باشند .هیچ انسانی نباید
زیر فشار مشکالت اقتصادی تن به زندگی مشترک با دیگری دهد و هیچ انسانی نباید به خاطر
جدایی از همسر خود اسیر هیچ نوع تنگنای معیشتی و رفاهی گردد.

 .5کل کودکان از جمله کلیه کودکان حاصل ازدواجهای سفید یا غیر سفید شکست خورده
باید از همه لحاظ و در همه وجوه زندگی خود زیر پوشش تضمین مطمئن و کامل معیشتی،
رفاهی ،درمانی ،آموزشی ،تربیتی ،روان درمانی و سالمت جسم و فکر قرار گیرند.
و دومین پرسش اساسی و آخرین نکته بحث حاضر این است که این کارها چگونه میتواند
انجام گیرد و چه نیرویی و در کدام فرایند قرار است دست به کار انجام آنها باشد .پاسخ این
سؤال نیز بسیار شفاف است .فقط و فقط جنبش شورایی سرمایه ستیز تودههای کارگر است
که میتواند حتی در همین جهنم گند و خون و دهشت سرمایهداری کل این انتظارات را با
قدرت بر طبقه سرمایهدار و دولتش تحمیل کند .میتواند تحمیل این انتظارات را سنگر نیرومند
تعرضات بعدی و بیشتر خود علیه سرمایه سازد و میتواند در همین راستا بشریت را از شر
وجود سرمایهداری رها سازد.
مزدک کوهکن
مهر 1396
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