
سرمایه خوار یا سرمایه دار؟ مسئله این است

 اسماعیل بخشی دیگر معّرف حضور همه گان است. کارگر تکنیسینی شاغل در هفت تپه که در متن و میان مب�ارزات ک�ارگران
 این مجتمع کشت وصنعت شروع به عمل کرد و رفته رفته� به عنوان یکی از رهبران� اصلی شناخته شد و با دو بازداشت و کشیدن�

ماه ها حبس، دیگر از چهره های شناخته شده � در سطح ملی و یا حتا فراملی است.

 متن اصلی یا همان مبارزات ک��ارگران� هفت تپ�ه، ک�ه برآم��ده از تناقض��ات س�رمایه داری� و ش�کاف طبق�اتی و تض��اد ک��ارگر� و
 سرمایه دار است، از سال های دور ادامه داشته و از فرازونشیب های زیادی گذشته� است و این روزها ب�ا حکم خل�ع ی�د از بخش
 خصوصی، کارگران به یک پیروزی رسیده اند. به همین مناسبت اسماعیل بخشی نیز توئیتی زده اس��ت: »م��ا گف��تیم هفت تپ��ه از

 خواِر بخش خصوصی آزاد شد نگفتیم به »آزادی« رسیدیم. با این پیروزی تازه به نقطه ی ص��فر رس��یده ایم، ده ه��ا�ه دست سرمای
 مطالبه ی دیگر مانده ست. آینده به خودم�ان بس�ته س�ت به ش�رط متش�کل ش�دن.« ه�دف این نوش�ته بررس�ی این جمالت آق�ای

اسماعیل بخشی است.

 - نظام سرمایه داری، شیوه ی تولیدی است که بر استثمار و بهره کشی از نیروی کار شکل گرفته است و این وضع ب��ه تش��کیل1
 دو طبقه ی اصلی جامعه یعنی طبقه ی سرمایه دار� و طبقه ی کارگر انجامیده اس�ت. طبقه ی ک�ارگر� ن�یروی ک�ار خ�ود را در ازای
 ارزش آن می فروشد که بروز آن می شود همان مزدی که غالب�اً ب�ه ص�ورت ماهان�ه� دری�افت می دارد و طبقه ی س�رمایه دار، ک�ه
 خری��دار ن��یروی ک��ار اس��ت، ارزش اض��افِی حاص��ل از مص��رف این ن��یروی ک��ار در محیط ه��ای ک��ار )کارخانه ه��ا، مع��ادن،
 ساختمان سازی ها، حمل ونقل، مزارع، مجتمع های کشت و صنعت، پروژه های ساخت و ...( را به تمل��ک خ�ود درمی آورد. پس
 ثروت در جامعه ی سرمایه داری توسط کارگران� تولید و توسط سرمایه داران� تصاحب می ش�ود. این نظ��ام و ش�یوه ی تولی��د ک�ه
 بنیانش بر استثمار و بهره کشی از کارگرانِ� بخش تولید گذارده شده است، قطع�اً طبقه ی س�رمایه دارِ� طمع ک�ار و رذلی را ایج�اد
 می کند که حاضر است برای سود بیش تر و انباشت ثروت کالن تر از همه چیز بگذرد. یعنی در نظامی که تولید نه به منظور رفع
 نیاز، بل که به منظور فروش و کسب سود انجام می شود، منفعت گرایی و انباشت کردن� ثروت اصل می شود. بدین معنا که می��ل
 و احساسات انسان ها در این نظام در بسیاری از زمینه ها محصول منطق خود نظام است. پس اشتباه است ک�ه ک�ارکرد� این نظ�ام

  و موضوع را از سر به ت�ه بفهمیم. خ�وِد س�رمایه داران و ش�یوه ی عم�ل ورا به افراد سرمایه دار� و نیات و مقاصد آن ها فروبکاهیم�
 ُخبث طینت و پلیدی نیت شان محصول نظام سرمایه داری است و نه برعکس. اگر نقاره را از سر گشادش بدمیم درواقع به جای
 مبارزه با نظام سرمایه داری� با مشتی افراد هرچند خبیث طرف شده ایم و به ناگزیر همه ی مبارزه دچار انحراف خواهد شد و این

توهم را دامن خواهیم زد که معضل افرادند و نه خوِد سرمایه داری� که این افراد بدِسگال را تولید کرده است.

 - نظام سرمایه داری فقط شیوه ی تولید ثروت نیست، بل که شیوه ی توزیع این ثروت و نیز شیوه ی اداره ی جامعه به عنوان یک2
 کل نیز هست و درواقع تمام امورات و حیات وممات انسان های� تحت ح�اکمیت این نظ�ام، توس�ط کارکرده�ا� و س�ازوکارهای
 آن است که تعیین می شود. در این نظام یک سلسله ی پیچیده ای از حلقه های بانکی، وام، چاپ پ�ول و ... به وج�ود می آی�د ک�ه
 در کنار بخش تولید و بخش توزی�ع ق�رار می گ�یرد و مکم�ل آن ه�ا می ش�ود. هم چ�نین قوانی�نی از س�وی مج�الس و دولت ه�ای

سرمایه داری تنظیم و وضع می شوند که کارکرد� نظام مخدوش و خراب نشود و مسیرهای حرکت مشخص باشند.

 همچنین هدف وآرمان این نظام سود و منفعت خصوصی است و افراد ذیل این هدف، به ماش�ین هایی تب�دیل می ش�وند ک�ه آن
 اهداف و آرمان را دنبال می کنند. این ماشین ها� در بستر این کالف پیچیده ی تولید، توزیع و بازار، نظام بانکی و اعتب�ار و پ�ول،
 عمل می کنند و هر یک سردر راه خود دارند، ولی در کل در مسیر پیش بُرد نظام است ک�ه ح�رکت می کنن�د. پس بدیهی س�ت
 که افراد طبقه ی سرمایه دار� تنها به فکر کسب ثروت و منفعت از طریق روال های معمول شرکت در تولید و بازار توزیع و اخ��ذ
 اعتبار و وام و ... نباشند و رش�وه و ارتش�ا، دوزوکل�ک، دورزدن ق�وانیِن وضع ش�ده توس�ط پارلمان ه�ا� و دولت ه�ا، زورگ�ویی و

  می شناسیم، از روال های� معمولی  هستند ک�ه در تم�ام جوام�عفسادساختن باندهای� گوناگون ِ اداری و قضایی و ... که تحت نام 
 همان طور که سرمایه داری بدون جن�گ را نمی ت�وان تص�ور ک�رد، س�رمایه داری� ب�دون فس�اد را ن�یزسرمایه داری وجود دارند و 

 . پس اشتباه است که کارکرد� این نظام را به این فسادها� فروبکاهیم� و موضوع را از سر به ت��ه بفهمیم.نمی شود به مخیله راه داد. 
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 خ�وِد این فس�ادها محص�ول این نظامن�د و ن�ه ب�رعکس. اگ�ر نق�اره را از س�ر گش�ادش ب�دمیم درواق�ع به ج�ای مب�ارزه� ب�ا نظ�ام
 سرمایه داری با فسادها طرف شده ایم� و به ناگزیر� همه ی مبارزه� دچار انحراف خواهد ش��د و این ت��وهم را دامن خ��واهیم زد ک��ه

معضل فسادها هستند و نه خود سرمایه داری که این فسادها را موجب شده است.

***

  استفاده کرده است. ب��ه«سرمایه خوار»حال برمی گردیم� به جمالت آقای اسماعیل بخشی. وی در همان جمله ی اول از کلمه ی 
 . چرا وی چنین جابه جایی ای را انجام داده است؟ واضح است. در بن��دهای ی��ک و«سرمایه دار»جای کدام کلمه؟ واضح است: 

 دو این مسئله به صورت موجزی توضیح داده شد. هدِف آگاهانه� یا ناآگاهانه ی آقای بخشی نشاندن فرد و فساد به جای نظ�ام و
 شیوه ی تولید سرمایه داری است. یعنی دو معلول را به جای تک علِت اص�لی و بنیان گ�ذار می نش�اند. در همین نش�اندن� معلول ه�ا�
 به جای علت است که انحراف های پیش گفته به وجود می آیند. معلول ها� در ادامه ی علت ارزیابی نمی ش��وند و ب��ا عط��ف ب��ه آن
 توضیح داده نمی شوند، بل که به موجودیت های مستقلی تبدیل می شوند که می شود با آن ها طرف ش��د، ب��دون آن ک��ه ب��ا خ�وِد
 سرمایه داری طرف شد. از این جا به بعد دیگر هدف، مبارزه با اف�راد خ�بیث و فس�ادها� می ش�ود و مب�ارزه� ب�ا ش�کاف طبق�اتی و
 پیش بُرد مبارزه ی� طبقاتی است که به طاق نسیان کوبیده می شود. به ج��ای مب��ارزه ش��یوه ی س�رمایه دارانه ی� تولی�د، ب�ا اس�تثمار و
 بهره کشی اش، با شکاف طبقاتی اش، این افراد و فسادها هستند� که محلِّ طرف شدن اند. با این جابه جایی دیگر همه چیز جابه ج��ا

 «، که در جمالتش اب��راز می دارد،آزادیمی شود: خود اسماعیل بخشی از یک مبارز کارگری� تبدیل به یک سلبریتی و مبارز »
 می شود؛ صحنه ی اصلی عمل و مبارزه� از زمین مجتمع کشت وصنعت و از میان کارگران� و هم طبقه ای ها� به ص��فحه ی توئی��تر و
آزادی خواه کشیده می شود؛ طرف صحبت هم برای تبیین و تش�ریح مب�ارزه و مس�یر آین�ده هم از "به میان طبقه متوسطی های  " 

؛ و ....1هم طبقه ای ها� و باقی مبارزان کارگری تبدیل می شود به استاد دانشگاه� کالشی به نام حسین راغفر

 در خصوص مسئله ی هفت تپه که مبارزاتش خیلی پیش تر از این که سروکله ی سرمایه داران� شیادی چ��ون اس��دبیگی پی��دا ش��ود
 شروع شده بود، مسئله را نمی توان به این فساد و آن فساد و به این فرد و آن فرد تقلیل داد. باید این چنین رویدادها و فسادهایی
 به عنوان یکی از کارکردهای سازوکار و منطق سرمایه درک شود. درک فس�اد به عن�وان علت اص�لی و ه�دف اص�لی مب�ارزه،
 یک شکست تمام عیار است. اگر در گذشته کارگران هفت تپه ماحصل استثمار نیروی کارشان در ده ها� سال بود که در جل�وی
 چشمانشان به تاراج می رفت و نیروی کارشان بود که هر روزه� استثمار می شد، اکنون اگر فساد را به عنوان علت اصلی بفهمن�د
 این خود چشمان دیدنشان است که دارد به تاراج می رود؛ و گزاف نخواهد بود که اگر بگوییم این شکست بزرگ تر اس�ت از
 آن پیروزِی خلع ید بخش خصوصی. چ�را ک�ه این شکس�ت ن�ه تنه�ا ک�ل مب�ارزه ی گذش�ته را ب�ه روش س�رمایه دارانه توض�یح
 می دهد، همان کاری که امثال راغفر می کنند، بل که کل مسیر پیش روی آینده را به انحراف کشانده و کارگران را ب��ه بی راهه 

 می کند.«سرمایه داری� خوب و عاری از فساد و افراد تبه کار�»برده و دچار توهم 

***

 در پایان واجب است که به جمله ی آخر آقای اسماعیل بخشی نیز کوتاه پرداخته شود. وی صحبت از متش�کل ش�دن می کن�د.
 جا دارد سؤالی بدیهی پرسیده شود: متشکل کردن چه کسانی؟ و چگونه؟ ه��دف متش��کل ش��دن ک��ارگران اس��ت. ام��ا بینش و
 عمل فعلِی اسماعیل بخشی، طبق جمالتش، دیگر متشکل شدن کارگران� نیست. ب��ر آن جابه حایی ه��ای پیش گفت��ه، یکی دیگ��ر
 هم اضافه می شود: جابه جایی از متشکل شدن کارگران علیه سرمایه داری به ائتالف متشکلی از ک��ارگران� و آح��اد دیگ��ر علی��ه
 افراد تبه کار و فساد. در خصوص چگونگِی متشکل شدن هم مسئله ی مهمی وجود دارد که ناگزیر بای��د گفت��ه ش��ود. هفت تپ��ه
 سندیکایی داشت که روزی روزگاری، در دهه ی هشتاد، رهبری متشکل مبارزات کارگران� را پیش می برد که  در سالیان اخ��یر

  توس�ط ط�رح از س�وی دیگری ش�د، وپشتیبانی متوسط شورای اسالمی کار که از سوی دولت سرمایه داری یکی از دو طرف، 
 عجیب وغریب و بدی چون مجمع عمومی و طرح های بدموقع تر دیگ�ر و هم چ�نین اهم�ال و بی ت��وجهِی کارگران� و رهبرانشان�
 نسبت به سندیکای ازپیش موجود، تحت فشار قرار گرفت و منزوی شد. قطعاً متشکل ش�دن ک�ارگران� به�ترین� راه ب�رای حف�ظ

  برای ادامه ی مب�ارزه در س�ال های� پیِش رو اس�ت و احی�ا و تق�ویت و مس�تحکمرازدست آوردهای� مبارزاتِی گذشته و بهترین� اب
 کردن سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اصلح ترین گزینه در شرایط فعلی است که با درگ��یرکردن� آح��اد ک��ارگران، حف��ظ

بنگرید به صحبت های اسماعیل بخشی و حسین راغفر در کالب هاوس.�1

2



 دست آوردها� و پاکوب کردن مسیر آینده را توأمان با خود خواهد داشت. از همه مهم تر آن الگوی مناسبی  است که کارگران�
 از کارگران هفت تپه، به آن رو کنند و گامی بزرگ روبه جلو بردارند. پیرویباقِی واحدها در ایران نیز می توانند به 
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