
کارگران علیه فساد: منافعِ کدام طبقه به پیش خواهد رفت؟

 در سالیان اخیر گستردگی و عمق رنج ها و مصائبی که بر زحمتکشان و ک""ارگران جه""ان رفت""ه ب""ه س""طحی تحمل ناپ""ذیر رس""یده اس""ت.  ب""ه
 گونه ای که اعتصابات، شورش ها و تظاهرات کارگران و زحمتکشان به جزء انکارناپ""ذیری از واقعیت زن""دگی روزم""ره در جوام""ع مختل""ف

بدل گشته است.
 اعتراضات چندصد هزار نفره در شیلی و اعتراضات جلیقه زرد ها در فرانس""ه علی""ه اف""زایش قیمت حم""ل و نق""ل عم""ومی، اعتص""ابات چن""د ده

 ، نمونه هایی از هزاران اعتصاب و اعتراضِ در جریان اند ک""ه حتم""اً اخب""ار1میلیونی کارگران و کشاورزان در هند و جنبش سیاهان در آمریکا
آن ها به گوش من و شما هم رسیده  است.

 در این میان رسانه های داخلی و خارجی و سیاستمداران طبقه ی سرمایه دار، همان هایی که تا همین چند سال قبل در تص""اویر و اخب""اری ک""ه
 منتشر می کردند یا در سخنرانی های چند ساعته شان سخنی از فقر و عدالت و کارگر و اعتصاب نب""وده اس""ت، اکن""ون ناچ""ار ش""ده اند ت""ا این
 مصائب و رنج ها و همچنین مبارزات زحمتکشان را بازتاب دهند. همین جای قضیه کمی مشکوک می شود. س""ؤالی ک""ه در اینج""ا ب""رای م""ا
 پیش می آید این است که چرا کالن رسانه های طبقه ی سرمایه دار اخبار مبارزات زحمتکشان را بازت""اب می دهن""د؟ آی""ا چ""نین می کنن""د چ""ون
 بی طرف هستند یا دلشان به حال ما سوخته است؟ آیا سرمایه دارانی که برای ریال به ریالِ س""ود عایدی ش""ان ح""رص می زنن""د - و این واقعیتِ
 پیش چشمان ماست - همان هایی که پشتِ این رسانه ها هستند، اکنون »انسانیت شان« گل کرده و حاضر شده اند مبالغ هنگفتی هزینه کنن""د
 تا زحمتکشان و کارگران را از مبارزات هم طبقه ای های شان آگاه کرده و بدین ترتیب به مبارزات ما گستردگی و عمق ببخش""ند و م""ا را در
 بهبود وضعیتمان یاری کنند؟ قطعأ خیر؛ کس""ی این پاس""خ را می پ""ذیرد ک""ه س""رمایه داران را نش""ناخته باش""د؛ ام""ا م""ا نمی ت""وانیم این پاس""خ را

بپذیریم.
 همان گونه که سرمایه داران در کارخانه ها به مبارزه علیه کارگران می پردازند، سیاس""تمداران و دم و دس""تگاه رس""انه ای این طبق""ه ن""یز بیک""ار
 ننشسته و وارد میدان شده است. می پرسید به چه شکل؟ داستان از این قرار است که سرمایه داران و عامالن و مزدوران آن ها تا چندی پیش از
 مبارزات و رنج و محنت کارگران سخنی به میان نمی آوردند تا به این مبارزات دامن نزنند و موجب گستردگی آن ها نشوند؛ همچ""نین چ""نین
 نمی کردند تا برایمان آشکار نشود که با میلیون ها و میلیارد ها نفر از هم طبقه ای هایمان سرنوشت مشترکی داریم و ما تنها کسانی نیستیم ک""ه
 از استثمارِ سرمایه جانش به لبش رسیده  است. اما امروز که روشن شده مبارزات زحمتکشان و ک""ارگران دیگ""ر ن""ه انکار ش""دنی اس""ت و ن""ه

خفه شدنی، طبقه ی سرمایه دار روش خود را تغییر داده است.
 آن ها به هدفِ منحرف کردن رهبریِ این مبارزات، مطابق با منافع خود وارد میدان شده اند. ام""ا آن ه""ا چگون""ه این ک""ار را انج""ام می دهن""د؟

چگونه می خواهند مبارزات ما را منحرف سازند یا در کنترل خود درآورند و رهبری آن را به دست بگیرند؟

تبلیغاتِ رسانه ایِ سرمایه داران
 اولین گامِ طبقه ی سرمایه دار در این مسیر آن است که خود را در قالبی همدالنه با مبارزات م""ا درآورد. دقیق""اً ب""ه همین دلی""ل اس""ت ک""ه ب""ه
 بازتاب مبارزات ما در رسانه هایش روی آورده است. اما برای بدل ساختن مبارزات ما به مبارزات سرمایه دارانه، همدلی و جذب اعتم""اد م""ا
 کافی نیست. به همین دلیل است که رسانه ها و سیاستمداران طبقه ی سرمایه دار هیچگاه اعتراض""ات و اعتص""ابات و در ی""ک کالم مب""ارزات
 کارگران و زحمتکشان را صرفأ بازتاب نمی دهند. آن ها انعکاسی صاف و ساده از واقعیت به ما ارائه نداده و همواره سعی می کنند تا از دی""د
 خودشان، از دید طبقه ی سرمایه دار علل وقوع این رنج ها و محنت ها را ریشه یابی کنند و به ما بگویند که مشکالت ما از کجا ناشی ش""ده و

 و کارگران اند.زحمتکشان سیاهان در آمریکا از از ای عمده بخش .1



 ما باید علیه چه چیزی و چگونه مبارزه کنیم. در واقع آن ها با پوشش این اخبار و بازتاب آن ها برای خود مشروعیتی می خرند ت""ا تحلیل ه""ا و
منافع خودشان را به خورد ما و هم طبقه ای هایمان بدهند.

 این مزدوران سرمایه داری تمام تالششان را می کنند تا مناسبات س""رمایه داری، م""الکیت خصوص""ی و ب""ازار را تبرئ""ه کنن""د و همه ی این ه""ا را
 بی گناه نشان دهند. آن ها به دنبال هر »مقصری« خواهند گشت تا آن را قربانی من""افع خ""ود کنن""د و س""رمایه داری را نج""ات دهن""د. گ""اه این
 قربانی می تواند فرزند خودشان، اسماعیلِ عزیزشان باشد. پس الزم است با دقت و هوشیاری کامل تبلیغاتشان را دنب""ال ک""نیم و بکوش""یم ت""ا

اهدافشان از این تبلیغات را متوجه  شویم تا در دام آن ها گرفتار نشویم.
 یک مثال تاریخی در این زمینه قربانی کردن یهودیان به درگاه سرمایه داری در جنگ دوم جهانی توسط دولت آلمان بود. در آن جا ب""ا وج""ود
 آن که حقیقتاً بخش عمده ای از یهودیان از ثروتمندان و سرمایه داران جامع""ه بودن""د، ام""ا طبقه ی س""رمایه دار ب""ا قرب""انی ک""ردن آن ه""ا توانس""ت
 یهودیان را به جای سرمایه داری عامل رنج و محنت توده های زحمتکش و کارگران مبارز مع""رفی کن""د و یهودس""تیزی را ج""ایگزینِ مب""ارزه
 علیه سرمایه داری سازد و بدین ترتیب خودِ مناسبات سرمایه دارانه را نجات دهد. پس می شود به وضوح دید که س""رمایه  داری می توان""د ب""رای

حفظ و بقای خودش حتی بخشی از سرمایه داران را نیز قربانی کند.
 اما این داستانی تاریخی و مربوط به دورانِ سپری شده ی گذش""ته نیس""ت. اکن""ون  هم در اروپ""ا رایج اس""ت ک""ه دولتم""ردان و سیاس""ت مداران
 طبقه ی سرمایه دار، مهاجران - از جمله مسلمانان - را به عنوان علت مصائب و مشکالت زحمتکشان و بحران های موجود در جامعه معرفی
  کنند. آن ها می گویند این سرمایه داری نیست که با فالکتی که برای زحمتکشان جهان خلق کرده و همچ""نین ب""ا س""رکوب سیاس""ی-پلیس""یِ
 مبارزات کارگری و افق انقالبی، و همچنین با جنگ و فالکتی که بر جهان و به طور ویژه خاورمیانه آوار کرده  است، موجبات شکل گیری
 گروه هایی از انسان های بریده و جان به لب رسیده را فراهم ک""رده اس""ت. آن ه""ا ب""ه زحمتکش""ان می گوین""د ک""ه در ش""کل گیری و پس از آن
 تق""ویت گ""روه داعش ک""ه خط""ر آن می رفت ک""ه ه""ر س""طحی از تم""دن را در خاورمیان""ه ن""ابود س""ازد، خودش""ان مقص""ر نبوده ان""د؛ بلک""ه این

اسالم گرایی است که ذاتاً نابودگر  است. 
 سرمایه داران از مهاجران غول های بی شاخ و دُمی می سازند تا خود را تبرئه کنند. در نهایت، آن ها ب""ه زحمتکش""ان می گوین""د ک""ه این تولی""د
 برای سود و مالکیت خصوصیِ مقدسشان نیست که موجبات استثمار شدید و فق""ر و رنج زحمتکش""ان را ف""راهم آورده، بلک""ه این مه""اجران
 هستند که شغل های شما را از چنگتان درآورده و باعث کاهش دستمزد هایتان ش""ده اند. آن ه""ا نمی گوین""د ک""ه از اس""تثمار وحش""یانه ی همین

مهاجران چه پول هایی به جیب زده اند و همچنین نمی گویند چگونه این مهاجران را با جنگ هایشان آواره ساخته اند.
 اما، در مورد ایران اوضاع چگونه  است؟ طبقه ی سرمایه دار داخلی و جه""انی از چ""ه روش ه""ایی اس""تفاده می کن""د ت""ا ره""بری مب""ارزات م""ا را

به دست بگیرد و سرمایه داری را نجات دهد؟
 در یک دهه ی اخیر بحثی که چه در میان سیاستمداران و دولتمردان طبقه ی س""رمایه دار در داخ""ل و چ""ه در می""ان رس""انه های خ""ارجی چ""ون
 »ایران اینترنشنال« و »بی بی سی فارسی« و چه در میان اپوزیسیون چپ و راست رایج بوده و برای تحلیل مسائل و به عنوان ریشه ی مص"""ائب

جامعه به کار بسته شده، مسئله ی فساد در ایران است.
 همه ی اینان درباره ی فساد سخن می گویند و فساد را چونان علت العلل همه ی مصائب و مشکالت کارگران و زحمتکشان و در نهایت ک""ل

مردم ایران معرفی می کنند.
 همین که چیزی به نام فساد وجود دارد که از نابودی و مبارزه ی با آن »همه« بهره مند خواهند شد چه ما کارگران و چه سرمایه داران )ح""اال
 گیریم به غیر از آن عده ی قلیل سرمایه دار مفسد( شک برانگیز است. باید با چشم و گوشی تیز و با ظن و گمان با رویکردی ک""ه مص""ائب و
 مشکالت زحمتکشان و کارگران را به وجود فساد نسبت می دهد بنگ""ریم. می بایس""ت از این زاوی""ه ب""ا مس""ئله روب""رو ش""ویم ک""ه این فس""اد
 چیست که هم استثمارشوندگان و هم استثمارگران قرار است از مبارزه با آن و نابودی آن بهره من""د ش""وند؟ آخ""ر مگ""ر چ""نین چ""یزی ممکن

است؟
 باید مسئله ی فساد را ریشه یابی کنیم، اما به شیوه و روش طبقه ی خودمان. باید قب""ل از آن ک""ه دنب""ال اش""خاص فاس""د و س""اختار های فاس""د
 بگردیم، روشن کنیم که مبارزه علیه فساد دقیقاً مبارزه علیه چه چیزیست، مبارزه برای به دست آوردن چه چیز هایی اس""ت و در نه""ایت این



 مسئله را روشن کنیم که مبارزه علیه فساد منافع چه طبقه ای را به پیش می برد؟ پس از پاسخ دادن به این سؤاالت اس""ت ک""ه جایگ""اه مب""ارزه
 علیه فساد در مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان روشن شده و ما خواهیم توانست به این پرسش کلی""دی پاس""خ دهیم: آی""ا م""ا ک""ارگران و

زحمتکشان باید پیشتازان مبارزه علیه فساد اقتصادی و مبارزانی با  پشتکار در افشای مفسدان اقتصادی بوده و در افشای آن ها بکوشیم؟
فساد چیست؟

 از یک سو فساد به معنای دور زدن قوانین دولت سرمایه داری برای پیشبرد منافع شخصی است. این کار می تواند توسط یک کارگر ی""ا ی""ک
 سرمایه دار انجام گیرد، اما عمدتاً به دلیل پول و قدرت انباشته شده در دست س""رمایه داران، بیش""تر آن""ان هس""تند ک""ه ت""وانِ دور زدن ق""انون را

دارند.
 از سوی دیگر فساد به معنی امتیاز خاص و ویژه ای )رانت( است که به عده ای از افراد یا فرد خاصی داده می شود و بقیه م""ردم از آن مح""روم
 می گردند. باز هم در یک جامعه ی سرمایه داری به علت ثروت و قدرت انباشته در دست سرمایه داران آن ها امکانات بیشتری خواهند داش""ت

تا از این امتیازات، چه کوچک و چه بزرگ، بهره مند گردند.
 در هر دو معنای فساد یک چیز مشترک است: آن چه که زیر پا گذاشته می شود برابری حقوقی و قانونی است ک""ه دولت ه""ای س""رمایه داری
 وعده ی تحقق آن را می دهند و خود را مجری آن می دانند. دولت ها در اغلب نقاط جهان بر این برابری ن""ام دموکراس""ی نهاده ان""د و در ای""ران
 مردم ساالری دینی نام گرفته است. بدین ترتیب متوجه  می شویم که مبارزه علیه فساد مب""ارزه ای اس""ت ب""رای براب""ری همه ی اف""راد در مقاب""ل

قانون. 
 معنای این برابری چیست؟ آیا این برابری همان برابری همه ی انسان هاست؟ همان شعاری که بر پرچم همه ی انقالب های بزرگ تاریخ که با
 خون زحمتکشان رنگین شده اند، نقش بسته  است؟ آیا دولت های سرمایه داری مجریان ایجاد برابری میان انسان ها شده اند و فقط مش""کل آن

است که این برابری نقصان هایی دارد و مفاسدی درونش ایجاد شده  است؟
 برابری حقوقی میان انسان ها در جامعه ی سرمایه داری پرده پوش و پنهان کننده ی نابرابری ساختاری و بنیادی میان طبقه ی سرمایه دار و طبقه ی
 کارگر در مناسبات تولیدی است. در شیوه ی تولید سرمایه داری که ابزار تولید در دست یک طبقه متمرکز شده و طبقه ی دیگر ج""ز ن""یروی
 کارش چیزی در اختیار ندارد، حتی اگر همه در برابر قانون برابر باشند باز هم بدین معناست که همه ی س"رمایه داران ب""ه ط""ور براب""ر و ب""دون
 امتیازی نسبت به یکدیگر می توانند کارگران را استثمار کنند. برابری حقوقی در مقابل دولت یا همان برابری سیاسی انسان ها بدین معناست
 که دولت با وجود آن که قوانین و چارچوب هایی را برای مبادله و بازار تعیین می کند، اما در نهایت می کوشد تا از مداخله ی خ""ود در ب""ازار
 بکاهد و اجازه دهد که همه ی انسان ها شرایطی »برابر« در این رقابت داشته  باش""ند. این خص""لت، نخس""تین ک""ارکردِ دموکراس""ی و براب""ری

حقوقی را برای ما روشن می کند. 
 برابری حقوقی این امکان را پدید می آورد تا در میان سرمایه داران منفردی که در بازار با یکدیگر رقابت می کنند، آن ه""ایی پ""یروز ش""وند ک""ه
 بیشترین بهره وری را دارند. عدم مداخله ی دولت موجب می شود نتیجه ی رقابت به وس""یله ی ق""درتِ س""رمایه دارانِ درون ب""ازار تع""یین ش""ود.
 بدین ترتیب، در میان سرمایه داران همیشه آنانی پیروز خواهند  شد که از بقیه سرمایه ی بیشتری در اختیار دارند و همچ""نین این س""رمایه را ب""ه
 شکلی به""تر و س""ازمان یافته تر ب""رای اس""تثمار ک""ارگران به ک""ار می بندن""د. ب""ه همین دلی""ل اس""ت ک""ه بخش عم""ده ای از طبقه ی س""رمایه دار و
 دولتمردانشان نسبت به مسئله ی فساد حساس شده اند و علیه آن به مبارزه برخاسته اند. آن ها علیه مداخله ی دولت در اقتص""اد می جنگن""د و ب""ه
 درستی درک کرده اند که اگر دولت در اقتصاد مداخله نکند و اگر امتیازات و شرایط ویژه ای در رق""ابت می""ان س""رمایه داران ب""رای ب""رخی از
 آن ها قائل نشود، از میانشان همان هایی پیروز خواهند  شد که به شکلی شدید تر کارگران را استثمار کنند. در نتیجه هم من""افع طبقاتی ش""ان از
 جهت استثمار شدید تر طبقه ی کارگر تأمین خواهد شد و هم از میان خودشان آن هایی که در استثمار کارگران با استعداد ترند به »حقش""ان«

خواهند رسید و این قطعاً نشان از برابری کامل تر و جامعه ای برابر تر دارد.
 البته این برابری حقوقی فقط در میان سرمایه داران جاری نمی شود. این برابری در مقابل قانون به این معنی است کارگران و سرمایه داران که

هیچ برابریِ واقعی ای میان شان حاکم نیست و نمی تواند باشد هم باید در مقابل قانون برابر باشند.



 البته پیشاپیش مشخص است که دولت ها هرجا الزم باشد، چه برای سرکوب مستقیم و چه برای کمک های مالی گسترده به س""رمایه داران،
 وارد عمل خواهند شد. پس برابری در مقابل قانون برای سرمایه داران و کارگران عمالً یعنی همه ی امتی""ازات ق""انونی ک""ه طبقه ی ک""ارگر ب""ا
 مبارزاتش کسب کرده باید از میان برود و رقابت در بازار باشد که مزد ها و مواجب کارگران را تعیین کند. پس مب""ارزه علی""ه فس""اد از نظ""ر
 اقتصادی همان طور که نشان دادیم مبارزه ای برای برابری حقوقی است؛ نام دیگرِ رقابتی کردن اقتصاد و کاهش مداخله ی دولت در اقتصاد

است و معنایش خصوصی سازی، کنار گذاشتن تدریجی قانون کار و انکار ضرورت وجود چیز هایی از جنس حداقل دستمزد است. 
 در نهایت می توان این گونه نتیجه گرفت که مبارزه علیه فساد و رانت در سویه ی اقتصادی اش مب"ارزه ای اس""ت ک""ه طبقه ی س""رمایه دار علی""ه
 اقلیتی از صاحبان امتیازات دولتی و علیه امتیازات قانونی که طبقه ی کارگر به واسطه ی مبارزاتش به دست  آورده سازمان  می دهد ت"""ا مطمئن
 شود که سرمایه دارانی که رشد می کنند همان هایی هستند که بیشترین استعداد و توانایی را برای استثمار کارگران دارند؛ همچنین ت""ا مطمئن

شود که در استثمار کارگران آزادی مطلق دارد و دولت هیچ محدودیتی بر این آزادی وضع نمی کند.
 اما برابری حقوقی همان طور که توضیح دادیم پنهان کننده ی نابرابری بنیادین جامع""ه اس""ت و ب""ه دلی""ل همین خص""لتش ک""ارکرد دومی ب""رای

سرمایه داران و دولت های سرمایه داری می یابد: یک کارکرد سیاسی. 
 مبارزه علیه فساد، مبارزه برای دموکراسی یا همان برابری حقوقی و قانونی قرار است این گونه به ما القا کند که اگر مش""کلی هم هس""ت از
 آن جهت هست که این برابری حقوقی کامل نیست و فساد هست و رانت هست و دموکراس""ی نیس""ت، و اگ""ر هم""ه در مقاب""ل ق""انون براب""ر

 . پس مبارزه علیه فساد از این جنبه مبارزه ای است که به واس""طه ی آن طبقه ی س""رمایه دار2شویم مصائب و مشکالت ما از میان خواهد رفت
 می کوشد تا ریشه ی مسائل یعنی مالکیت خصوصی، بازار و استثمار را از پیش چشمان ما پنهان کند؛ با قربانی کردن اقلی""تی از س""رمایه داران

فاسد جلوی چشمان ما، زحمتکشان و کارگران را با خود همراه کند و بدین ترتیب از مناسبات سرمایه داری محافظت کند.

جمع بندی
 تا هنگامی که تولید برای سود و منفعت شخصی انجام می گیرد، تا هنگامی که جامعه جامعه ی سرمایه داران و کارگران، ج""امعه ای متش""کل
 از طبقات است و هر کس منافع شخصی خود را دنبال می کند، چه در ایران باشیم و چه در ه""ر ج""ای دنی""ا، هم""واره ع""ده ی زی""ادی وج""ود
 خواهند داشت که برای پیشبرد منافع خود قانون را دور خواهند زد و دولتمردان را خواهند خرید و بدین معنا فساد از جامعه ی س"""رمایه داری
 جدا نشدنی است. مبارزه علیه فساد مبارزه ای است که سرمایه داران اوالً برای ایجاد انحراف مبارزات ما کارگران و ثانیاً برای رقابتی کردن
 اقتصاد، استثمار بیشتر ما کارگران و برابری میان خودشان بر سر استثمار ک""ارگران س""ازمان  داده ان""د. این ک""ه این ش""عار از ده""ان ک""ارگران

مبارز شنیده شود نشان از موفقیت کنونی طبقه ی سرمایه دار برای منحرف کردن مبارزات کارگری است. 
 از نظر ما، سرمایه داران به دو دسته ی فاسد و سالم تقسیم نمی شوند؛ فساد خودِ سرمایه است. فساد مناسبات سرمایه داری است. از نظ""ر م""ا،
 سرمایه دار بودن و مدافع مناسبات سرمایه داری بودن و ساختن کاخ ها بر خون کارگران، خود کثیف ترین ویژگی هایی هستند که یک انس""ان
 می تواند داشته  باشد. از این جهت نیازی نداریم که برای آن که مبارزات خود را موجه جلوه  دهیم به سرمایه داران یا دولتشان صفت فاسد را
 نسبت دهیم و با این کار هیزم به آتش دشمن طبقاتی برای ایجاد انحراف در مبارزات کارگران بریزیم. ما هنگامی که جامعه ی سرمایه داری
 را به زباله دان تاریخ ریختیم، به طور خودبه خود و بدون آن که تالش ویژه ای برای آن بکنیم، فساد - و ن""ه ص""رفا فس""اد سیاس""ی و اقتص""ادی
 بلکه انواع مفاسد اجتماعی - را نیز ریشه کن خواهیم کرد. اما اکنون نمی توانیم با برداشتن پرچم مبارزه علیه فساد، خود را به سیاهی لشگر

مبارزه ای به رهبریِ طبقه ی سرمایه دار علیه خود بدل کنیم.

است. کارگران استثمار برای برابر حق تضمین و کارگران استثمار در داران سرمایه آزادی تضمین حقوقی برابری این دادیم، نشان ما که درحالی .2


