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هاي چندسال اخير به معناي آگاه شدن شده است؟ آيا خيزشتر از گذشته آيا طبقه کارگر ايران امروزه راديکال

 روي به سوي ساختن سوسياليسم است؟ شان و پيشتيکارگران از موضع طبقا

 توان پرسيد:اين سوأل را با سه نيت متفاوت مي

نشان دادن وجوِه (: طرح سوأل مذکور به قصد workerismنيِت مدافعاِن رويکرِد کارگرگرايي/َپرستي ) -

ي )بازنگري در اصول بنيادي مارکسيسم ارتدوکس( پرسش کنندگان و در عين حال ارائه ويزيونيستير

اند و به سوي ساختن تر از گذشته شدهجوابي از پيش آماده: معلوم است که که کارگران امروز راديکال

 دارند.سوسياليسم گام برمي

تا « ائتالف طبقاتي ميان کارگران و طبقه متوسط»نيِت مدافعاِن رويکردهاي رئال پولتيک )از مدافعاِن  -

مدعاهاي جريان داشتن  اثباِت توخالي بودنطرح سوأل مذکور به قصد «(: طلبي حکومتياصالح»مدافعاِن 

 ورزي طبقه متوسطي.ي طبقاتي در ايران و ضرورت عبور از اهميت سياستمبارزه

هاي درون مبارزاِت کارگران: طرح تي مبتني بر واقعيتي طبقاي مبارزهنيِت مدافعاِن رويکرِد تقويت ُبنيه -

ي اعتراضات کارگري و متکي بر آن ترسيم سوأل مذکور به قصد رفتن به سراغ مستندات منتج از مشاهده

 هاي گام به گام براي تعميق تضاد طبقاتي.ُافق

رداشتن در مسيري درست قرار ي گام بتوان در آستانهاز خالل تشريح چند و چون اين سه مواجهه است، که مي

 گرفت.

مسأله انقالبي دانستن طبقه کارگر، امري پيش داده شده نيست که با ذات کارگر بودن همراه باشد. آگاهي طبقاتي 

هايي ميانجي آيد و در اين مياندست ميکارگران، فرآيندي تدريجي است که از خالل روند مبارزات موجود به

کننده در مسير کسب اين آگاهي است. گزينند، امري تعيينهاي خود برمييت براي کنشکه کارگران در عرصه واقع

اي است که به ظاهر سعي در راديکال خواندن اين طبقه خطاي راهبردي« طبقه کارگر»با « انقالب»يکي دانستن 

تواند کشاند و نميت ميهاي خود را به فراسوي مرزهاي واقعيدارد اما در واقع با نديدن مختصات زيست آنان، گام

 پذيري سياسي کارگران بردارد.در عمل قدمي براي افزايش مسئوليت
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هاي کارگري چندسال گذشته، همواره بسياري را بر آن داشته است تا مختصاتي از واقعيت را لحاظ کنند خيزش

 سوي فروپاشي و شکست حتمي سيستم حاکم دارد.که روبه

و نيز اعتراضات فراگير کارگري دوران قرنطينه، طنين آواي ضربه  98تا آبان  96ي کم سلسله اعتراضات از ددست

هايي، گيري چنين خيزشي شکلي موجود را بيش از پيش بلند کرده است. اما نگاهي گذرا به جرقه اوليهبه پيکره

هاي ر برداشتاي از آنان از نظدر وهله نخست نشان داد طبقه کارگر، درگير مسائلي است که بخش عمده

عليه وضعيت است؛ حال آنکه سياسي شدن اين سي و فاقد اهميت استراتژيک براي شوريدن آليستي، غيرسياايده

 دست نخواهد آمد.هاي به ظاهر حداقلي و غيرسياسي بهطبقه، از مجرايي جز رهگيري خواسته

تواند دور از واقعيت و ويرانگر ه ميزان ميبايد پذيرفت که انقالبي دانستن طبقه کارگر ايران، به اين معنا، تا چ

 باشد.

ها و مطالباتش طبقه کارگر ايران در طي اين ساليان متحمل ضرباتي شده است که باعث شد بسياري از خواسته

رفت تا تمامي ساحات زيست کارگري را فراچنگ بياورد و با در سطحي حداقلي پايين بيايد؛ ضرباتي که مي

 اي را به گورستان تاريک طاعوني صاحبان قدرت کشاند.د که چنين خواستهرو شمداخالتي روبه

هاي درخشان مبارزات هاي اخير از درون اعتراضاتِ کارگران ، با لحاظ برخي از لحظهي سالاما فريادهاي برخاسته

داللت بر خلِق نظمي تا چه ميزان  مجموعًا، «(هپکوي اراک»و « فوال اهواز»، «نيشکر هفت تپه»آنان )نظير کارگران 

نوين دارد؟ در اين ميان امحاء مطلق انسداد در حساسيت سياسي داشتن کارگران نسبت به تداوم وضع موجود، 

 ي کاگر باشد؟گيرد که مورد پسند روشنفکراِن راديکال مدافع طبقهآيا الزاما شکلي به خود مي

آغاز گشت و « بازگشايي سنديکاها»ان ذيل جريان که موتور دور جديدي از مبارزات کارگر 1380ي از آغاز دهه

هاي علني و واقعي براي يک گام به پيش بردن مطالبات و درک اهميت امکان»، «آموزش قانون کار»بر اهميت 

تأکيد شد، جرياني ديگر از مطالباتي به مراتب « يابي مستقلجا انداختن حق تشکل»و نيز « سياسي شدن بدنه

سخن به « يابي سياسي ميان کارگرانجا انداختن سازمان»و « هااشغال کارخانه»، «کارمزدي لغو»تر چون راديکال

هاي واقعا موجود مبارزاتي در درون کارگران توجه به ظرفيتآورد. نکته اما اين بود که جرياِن دوم بيميان مي

رفي اين مطالبات به عنوان شان، سعي در برجسته کردن مطالبات فوق و معمعترض به وضعيت کاري و اجتماعي
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شد که گرفت، روشن ميي کارگر ايران داشت و هنگامي که داستان مورد ارزيابي واقعي قرار ميخواسِت طبقه

ي کارگر است و نه ندايي برآمده از درون مبارزات مند به سرنوشت طبقهاين خواست گروهي روشنفکِر عالقه

شان بر مطالبات مطروحه را برآمده از رسالت پيشگامِي ضرورت ايستادن واقعا موجود. آنان در برابر اين انتقاد،

کردند که وظيفه دارد افقي وراي مسائل محدود معيشتي را پيِش روي کارگران معترض روشنفکر چپ عنوان مي

حقوق »و تا « ساعات کار»تا « دستمزد معوقه»بگذارد. به اين اعتبار آنان بازتکرار مسائل معيشتي هميشگي )از 

کردند که مانع را بازي در زمين وضع موجود قلمداد مي« سنديکا»ي حتي ذيل ايده«( بيني شده در قانون کارپيش

 از عروج آگاهي طبقاتي کارگران است.

هاي واقعا موجود مبارزاتي در درون کارگران اما منظور از راديکاليزه کردن مبارزات کارگران مبتني بر ظرفيت

اي چنين برداشتي را داشت که يحتمل ما اينجا با شکلي از توان از چنين صورتبنديا نميمعترض چيست؟ آي

پندارد نسبت يک به يکي مياِن برانگيختن کارگران به زدوده روبرو هستيم که ميي سياستگرايِي اختهصنفي

يسم در اروپا باعث ها سنت سنديکالمعيشتي با سياسي شدن آنان وجود دارد؟ آيا وجود سال-اعتراضات صنفي

اي برسد که ضرورت انقالب ها، به چنان آگاهي طبقاتيي کارگر عضو در اين سنديکاها و اتحاديهشد تا طبقه

زني براي اندکي مزد بيشتر يا بيمه و ... دست شسته و گامي بلند به سوي عليه نظم سرمايه را درک کند و از چانه

 گرايي با رئال پولتيک منحط کجاست؟هنييک انقالب اجتماعي بردارد؟ مرز ميان ذ

تفاوتي باشد اما علي رغم تأمين منافع کارگران، به سبب شدت بيگانگي و بي راديکالتواند بسيار اي ميمطالبه

-تواند بسيار محافظهاي ميشان نباشد؛ همچنان که مطالبهاي براي خيزشي برانگيزانندهسياسي بار بر ايشان، مقوله

مرتجعانه باشد اما به سبب آگاهي طبقاتي نازل کارگران مورد استقبال قابل توجهي از سوي ايشان قرار کارانه يا 

 بگيرد.

يابي کارگران حول محور تواند اين باشد که استقبال از طرح يک مطالبه و سازمانرسد عيار ما تنها ميبه نظر مي

عيشت و شرايط کار درنظر بگيريم يا سياسي و متشکل را م« وضع»آن، چقدر در بهبود وضع ايشان )اعم از اينکه 

 شدن کارگران( مؤثر است؟
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اي بسيار راديکال براي مبارزات کارگران تواند مقولهدر ايراِن امروز مي« سنديکا»مثال در حالي که صحبت از 

 شود.مي شناخته« عامل ُترمزگير مبارزات کارگري»قلمداد شود، همين موضوع در اروپا بيشتر به عنوان 

هايي مؤثر در يک دوره از مبارزات معنايش ناممکني برگشت به عقب همچنين بايد پذيرفت که برداشته شدن گام

 1320ي دهد که فضاي مبارزاتي کارگران در دههنيست. نگاهي گذرا به تاريخ مبارزات کارگران در ايران نشان مي

ي اعتراضات کنوني کارگران را بايد به نوعي مطالبات و نحوه تر از امروز بوده است و از اين حيثبسيار راديکال

هاي حساب آوريم. به اين اعتبار در شرايط فقدان وجود حداقلشان بهرفت در قياس با مبارازت اسالفپس

ن از ي از صفر آغازيدن بود. اصرار بر کوتاه نيامديابي، بايد همواره آمادهقانوني، آگاهي طبقاتي و امکانات سازمان

نيست که در پيش « راديکالافروزي کالم»( چيزي جز راديکالهاي رفيع متوهمانه )و از قضا مبتني بر تخيل قله

 ترين ارزش است.فاقد کوچک« عينيپراتيِک »پاي 

« هاي شرايطعمل مبتني بر محدوديت»در کنار « راديکالپروريدن ذهنيت »پذير کردن ترکيبي از شايد بايد به امکان

کارانه رفتار کردن اما راديکال داد سخن دادن( قرار گرفتن انديشيد. طلبي )محافظهن در معرض اتهام فرصتبدو

در خصوص معناي مدرن بودن، به « ي مدرنيتهتجربه»ي کتاب تأثيرگذاِر ي مارشال برمن در ديباچهشايد توصيه

: مهيای تحقق امكانات جدید در عرصه بود ارهم انقالبي و هم محافظه كبرای مدرن بودن باید »کار ما بيايد: 

تجربه و حادثه و ماجرا، هراسان از آن اعماق نهيليستي كه فرجام بسياری از ماجراجویيهای مدرن است، و 

مشتاق و جویای آفرینش و در آویختنِ به امری واقعي، آن هم درست در زماني كه همه چيز دود مي شود 

 (12{: 8}چ 1392، تجربه مدرنيته، ترجمه: مراد فرهادپور، نشر طرح نو، )مارشال برمن «.و به هوا مي رود

درک از طبقه کارگر و آگاهي آنان، امري از پيش داده شده و حتمي نيست که با وقوع چند رخداد معين، تحليل 

ها تههاي مبارزات جاري را از حيث کميت، وسعت، سازمانيابي، جنس خواسما را به اينجا برساند که محدوديت

ي نبود پيوند ارگانيک حقيقي، از جايگزيني ذهني طبقه کارگر با شرايط عيني و... نبينيم. چنين برداشتي، در ادامه

 گيرد. ترين امور زندگي کارگران را نيز ناديده ميآنان است که بديهي

در واقعيت و فراروي  جاي زيستناي را تقويت کرده که بهگرايانههاي ذهنيحوادث چندسال اخير، چنين نگرش

پا زدن به آن، انتظارات بيروني خود از کارگران را جايگزين ماديت از درون همين کليت موجود، يکسر با پشت
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گيري از اين گزاره بدين چيز براي از ريشه زدن وضع موجود مهياست و نتيجهآنان کند. تصور اينکه ديگر همه

اقلي شرايط زيست کارگران در مختصات فعلي غيرسياسي است، صورت که هرگونه تالش جزئي براي بهبود حد

هايي را براي ادامه مسير طبقه کارگر گشوده است. چنين زدوده کردن همان مبارزات است که افقاز قضا سياست

هاي کوچک آليستي، با خالصه کردن مبارزات کارگري در انقالب عليه وضعيت و مردود دانستن تالشديد ايده

اي طلبانه، عمال نقشي جز اخته کردن هرگونه امکان دگرگوني ريشههاي اصالحصنفي به عنوان ُکنشمجراهاي 

 برند.عملي طبقه کارگر نفع ميندارند و بزرگترين خدمت براي کساني هستند که از انفعال و بي

شان رين امور زيستهمسير آگاهي کارگران راهي پرپيج و خم است که تنها از طريق درگير شدن خودشان در کوچکت

چيزي خوار و غيرسياسي، در ميدان کنشگري چيزي در اذهان ما راديکال است و چهمحقق خواهد شد. اينکه چه

پذيري کارگران و فعالين کارگري و خود را وارث ميراث افتخارآفرين مبارزات کارگران اهميتي ندارد. مسئوليت

 رود.انتظار آن مياست که  چندساله اخير دانستن، کمترين کاري

ساالران شده است، قطعا رنجي نيز در اگر رزمي در کار است، اگر خشمي از سوي طبقه کارگر حواله سرمايه

 هاي زنده که سوژه مبارزه هستند، اثر گذاشته است. کمين بوده و خواهد بود که در تک تک لحظات انسان

 لود و خونينش.آواقعيت را بايد در کليت آن ديد؛ با تمام وجوه چرک
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 مقدمه

ها سر ها و ستيزها، با شمار بسياري از تجربهها و دغدغهي بيشماري از پرسشروز کارگر هر سال، با مجموعه

 ؛رگران استانداز مبارزات کاشود، چشمها که در چنين روزي مطرح ميترين اين پرسشرسد. يکي از اساسيمي

داري در برابر نظم موجود کنوني، چه جايگزيني دارد؟ درحقيقت به زبان ديگر، که پيکار کارگران و سرمايهاين

افکند که "بديل" و تعريف ما از آن چيست؟ طرح چنين داري سايه مياين پرسش همواره بر مبارزات عليه سرمايه

هاي شود، بديل از پايهپندارد که چه بسا موجب ميمي پرسشي آن هم بدين شکل، موضوعي را از پيش مفروض

واقعي و عيني خود جدا و بر ابرهاي موهمي انتزاع استوار شود. اين پرسش خود در بدو امر اينطور در نظر 

ريزي آن اي است از ايده و نظر و بايد پيش از هر چيزي "برنامه"اي مستحکم براي پيآورد که بديل مقولهمي

کند که چگونگي بديل از اين منظر به مسئله نگاه مي« بديل شما چيست؟»باشد. در حقيقت پرسش  وجود داشته

دهيم که چرا و سازوکار آن بايد از پيش ترسيم شود و سپس براي اين "برنامه" بايد تالش کرد. در ادامه نشان مي

هاي رهايي ناديده گرفتن امکان انداز چنين رويکرديچنين رويکردي، خود ناديده گرفتن مبارزات است و چشم

 شود. است و در تحليل نهايي به چيزي ضد خودش بدل مي

شود افکند. اگر از نام شوراها تحت عنوان بديل ياد مياما پيش از جلو رفتن چالش ديگري بر اين نوشتار سايه مي

هاي پيشين شوراها چه اهميتي براي ه)البته با درنظر گرفتن معنايي که جلوتر از آن ارائه مي دهيم( بازخواني تجرب

هاي گذشته چه پيوندي شرايط کنوني دارد؟ اگر بخواهيم اين چالش را به شکلي ديگر بيان کنيم، بايد گفت تجربه

ها به چه شکل است؟ آشکار است که دو چالشي که اينک مطرح شد به هاي اکنون دارند و تالقي آنبا تجربه

تنيده هستند. براي درک بهتر اين موضوع بايد اشاره کرد که اگر نگاه به بديل سياق اي اجتناب ناپذير درهمشيوه

هاي شوراها دو رويکرد نادرست ممکن است شکل بگيرد: ي اي باشد که شرح آن رفت، در بازخواني تجربهشيوه

رآيند، مفهوم شوراها را داري دها نتوانستند به "بديل دائمي" سرمايهي اول چون هيچ کدام از اين تجربهدر وهله

پندارد. اگر هم دچار چنين يأسي نشود و همچنان باور داشته باشد که شورا بديلي براي شکست خورده مي

اي پيشيني براي سازوکار "گيرد. تالش براي مدون کردن "برنامهداري است، در سراشيبي هولناکي قرار ميسرمايه

اي از پيش موجود هاي پيشين را ناشي از "نبودن" برنامهدارد و شکستپنشوراها را نخستين گام براي مبارزه مي

مبارزات کنوني موجود را  -۱شوند: بيند. هر دوي اين رويکردها در تحليل خود دچار دو خطاي مهلک ميمي

ر از اي غيتحت عنوان "آماده نبودن برنامه")چه اين برنامه براي مشخص ساختن سازوکار شورا باشد و يا برنامه
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هاي مادي و هاي کنوني( پايههاي پيشين )و چه بسا تحليل تجربهدر بازخواني تجربه -۲انگارند مي شورا( ناديده

 ها با اين مسائل به شکلي انتزاعي است.ي آنگيرند و مواجهتاريخي را ناديده مي

ي ها، نقطهاما براي پاسخ به آن طور که اشاره شد درهم تنيده بودن دو چالش ياد شده، انکارناپذير است؛همان

شروع بررسي بديل در بستر تجربه و مشخص کردن منظورمان از "امکان" است. در حقيقت بررسي چالش دوم، 

رو هستيم، بسيارند و در اين بههايي که در بحث پيرامون شوراها با آن روبايد در بستر پاسخ اول رخ دهد. چالش

اي دارند: شرايط ها نيست. اما دو چالش ياد شده در شرايط کنوني اهميت ويژهآن نوشتار مجالي براي بررسي تمام

هاي محلي و خودمديريتي هاي کميتهي کنوني آن کرونا است، چندسالي است که با تجربهبحران در کشور که جلوه

آشکار سازيم و از  هاي کنوني رادارد که اهميت تجربهمردمي همراه گشته است. چنين موضوعي ما را بر آن مي

انداز ها را بايد با توجه به بحث چشمها پرده افکنيم. به يک معنا اهميت اين تجربهانداز" بودن آنچگونگي "چشم

ها بريم، در شرايطي که بحرانها در نظر آورد. در دوراني که پس از آبان ماه خونين به سر ميو "امکان" بودن آن

هاي بسياري در ستيز با اين نظم برافراشته شده، دهند و بيرقرا نشان مي سرمايه هر روز بيش از پيش تزلزل نظم

هايي را که يابد. از اين رو بايد کليشهدر پس تمام اين حوادث است که نام بديل و شورا بيش از پيش اهميت مي

کرد. بدين ترتيب داليل  تري را ترسيمآيند از ميان برد تا بتوان افق روشندر بحث پيرامون بديل به چشم مي

 انداز.مفهوم چشم -۲زدايي از بحث پيرامون بديل و کليشه -۱اهميت چنين نوشتاري بر دو محور استوار است: 

 ی گمشدهپراتيک، حلقه

اي براي بديل را مشخص کنيم، نياز است که نخست تصويري از آن ارائه براي آن که ايراد پيشيني گرفتن برنامه

شوند و از آن ن از بديل به معناي تصور مناسبات جديدي است که جايگزين مناسبات کنوني ميدهيم. سخن گفت

روند. منظور از فرا روي در اينجا اين است که اين مناسبات جديد برخالف پيشينيان خود، فاقد عناصري "فراتر" مي

بخش هستند. بعدي، رهايي دهند و در گامهستند که ستم و استثمار را در آن به طور سيستماتيک شکل مي

دهد و اين شکل اي متفاوت از گذشته رخ ميتر بگوييم: در بديل توليد و بازتوليد هستي اجتماعي به گونهدرست

بخش" باشد. پس تا بدين جا اگر توانسته باشيم تعريف مختصري از بديل ارائه دهيم، متفاوت بايد الزاما "رهايي

ي جديدي از بازتوليد هستي اجتماعي است و اين بدو امر نيازمند شيوه شويم که چنين چيزي درمتوجه مي

شوند. در اينجا به بحث مهمي پيرامون "پراتيک" ي جديد توليد استوار ميمناسبات نوين به ميانجي اين شيوه

گونگي رسيم. اهميت پرداختن به اين مقوله در روشنگري آن نهفته است. در حقيقت پراتيک با آشکار کردن چمي
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تابد. البته بايد ذکر کرد که توضيح چنين موضوعي اين بازتوليد هستي اجتماعي پرتوي بر بحث پيشيني بودن مي

برد بحث اکنون ما الزم باشد کفايت انجامد اما در حدي که براي پيشانگاري ميآن هم در چند خط عماًل به ساده

 کند.مي

توان طور ميو از قدرت انديشيدن و اراده برخوردار است، اما چه اي مادي داردانسان موجودي است که پيکره»

توان به طور عيني پذيرفت که انسان چنين موجودي است؟ يک راه به همين امر اعتراف کرد؟ يعني چگونه مي

وجود دارد و آن اين که اين واقعيت به نحوي به نمايش درآيد، طرح شود، ارائه شود و در يک کالم فعليت يابد 

تواند در ارتباط ي آن است، تنها ميو در عملي متجلي شود. اما فعليت يافتن امري که دال بر آگاه بودن عمل کننده

ي اين سه عنصر، يعني اي برقرار گردد. ما مجموعهتواند از طريق نشانهبا ديگري صورت پذيرد و ارتباط تنها مي

 1.«ناميم... عمل، رابطه و نشانه را پراتيک انسان مي

دهد. بار ديگر هاي انساني رخ مياي که آورده شد، توليد و بازتوليد هستي اجتماعي در پراتيکبا توجه به قطعه

ي جديدي از بازتوليد هستي اجتماعي است" که در نگاهي به تعريفي که از بديل ارائه شد بيندازيم: بديل "شيوه

گيرد. عمل، روابط پراتيک آن شکل ديگري به خود مي آن مناسبات حاکم بر آن رهايي بخش هستند. به عبارتي

شوند. در واقع، اين مناسبات اي ديگر و در شکلي متفاوت نمايان ميسازند به گونههايي که پراتيک را ميو نشانه

نجا هاي پراتيک جديدي استوار شود. در ايشود. در نتيجه بديل بايد بر پايههاي متفاوتي استوار مينوين بر پراتيک

گوييم. براي پاسخ به اين پرسش همچنان اين سوال باقي است که چرا از نادرستي پيشيني بودن برنامه سخن مي

اي براي بديل آن هم به شکلي که از آن سخن رانديم، ي برنامهبايد از دو منظر به مسئله نگاه شود. نخست تهيه

اي با بديل اساسًا "انتزاعي" نيست؟ و دوم آيا چنين مواجه اي استوار است. بايد پرسيدي مادي و عينيبر کدام پايه

ي شکل يافتن توانند شکل يابند و در حقيقت نحوههاي جديدي که از آن سخن رانديم در کجا مياينکه پراتيک

 ها به چه صورت است؟آن

يد بازتوليد هستي هاي جدشود که شکل گرفتن بديل و شيوهمان آشکار ميبا نظرافکندن به سوي تاريخ، براي

داري ي فئودالي که پس از نظام بردهاجتماعي در طي اعصار مختلف امري صرفًا "انديشيده" نبوده است. آيا شيوه

داري را هاي سرمايهاي از پيش متعين بود؟ آيا بازرگانان و تجاري که نطفهحاکم شد حاصل انديشيدن و برنامه

                                                           
 .۶۵ي هاي ماترياليسم پراتيکي مارکس، صفحهتوصيف، تبيين نقد، نشر اختران، فصل دوم: شالوده1
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گستر "برنامه"اي تدارک ديده بودند؟ پاسخ به طرز غير قابل انکاري، خير ايجاد کردند از پيش براي اين نظم جهان

هاي جديد توانستند بر نظام پيشين خود فايق آيند، مناسبات جديدي که توانستند است. شرايطي که اين نظم

 جايگزين مناسبات کهن بشوند، امري نبود که از پيش "طراحي" شود يا به صورتي پيشيني در خصوص آن فکر

گيري آن را هاي مادي و عيني شکلي اين چنيني با بديل دقيقًا اين ضعف را دارد که اساسًا پايهشود. مواجه

هاي نوين و توان پراتيکاي براي بديل ميرود که با داشتن برنامهکند و در اين اشتباه فرو ميفراموش مي

ها ست ابتدا بايد در خصوص سازوکارهاي بديلبندي فوق که متصور ابخش را "شکل" داد. نادرستي صورترهايي

شود. سازوکارهاي جديد از درون فکر شود و سپس براي جايگزيني آن اقدام شود، با ارجاع به تاريخ آشکار مي

هاي توليد و آيند. بايد متوجه پويايي روند تغيير شيوهگيرد بيرون ميمي هاي جديد و متفاوتي که شکلپراتيک

اند، از درون هاي جديدي که به وجود آمدهاجتماعي بود: اين پويايي بدين معناست که بر پراتيکبازتوليد هستي 

" سر برآورند. هنگامي که توانندميها "شوند، بديلهاي متفاوتي را موجب ميشرايط "موجود متفاوتي" که عمل

شوند "امکاني" براي دي که ايجاد ميهاي جديزنيم دقيقًا منظورمان اين است که اين پراتيکاز توانستن حرف مي

توان اين نکته را مطرح ي جديدي از توليد هستي اجتماعي هستند. در اين خصوص حتي ميشکل گرفتن شيوه

اي بود گونههاي توليدي پيشين بود؟ يا بلکه روند و شرايط بهکرد که آيا "الزامي" به شکل گرفتن هر يک از شيوه

تر را پس زنند. پرداختن به چنين ي کهنههاي جديد بيرون آيند و شيوه" از درون پراتيکها "توانستندکه اين شيوه

شود که از تک راستايي ي اساسي در اين نگرش آن است که موجب ميبحثي نيازمند نوشتار ديگري است اما نکته

ودن اين مدعا که بايد پيش از هاي توليدي پرهيز کنيم و در گام بعدي پوشالي بنگاه کردن به تاريخ و تکامل شيوه

سازد. چرا که بر آمدن راهي مبارزه و تالش براي جايگزيني نظم سرمايه، به بديل آن فکر کنيم را مشخص مي

داري از درون همين مبارزات اي جديد براي بودن و توليد هستي اجتماعي، به يک معنا بديل سرمايهديگر و شيوه

 شود.دهند، ممکن ميها بدست ميامکان هايي که اين مبارزات وو پراتيک

امري اشتباه است بلکه  البته بايد اشاره کرد که در اينجا به هيچ عنوان مقصود آن نيست که تصور برنامه براي بديل

اي از پيش تعريف شده نيست و بايد آن را از درون شرايط موجود، از ميان نکته آن است که چنين برنامه

دست داد. البته در اين چه که در حال وقوع است بهبخش هستند، و در يک معنا بايد از آنييهايي که رهاپراتيک

بخش هاي رهاييچه که وجود دارد بمانيم؛ بلکه بايد از شرايط و پراتيکميان منظورمان آن نيست که در سطح آن

 موجود آغاز کرد و فرا روي را در گرو آغاز از اين نقطه متصور باشيم.
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ها ياد شد به بخش که از آنهاي رهاييهاي جديد، اين امکانرسش دومي در اين ميان مطرح شد. اين پراتيکاما پ

آورد، خود محلي براي داري به وجود ميهايي که سرمايهتوانند وجود داشته باشند. شرايط و بحرانچه شکل مي

تر کرد: در دو سال گذشته با را مشخص توان اين موضوعهاي جديد است. با يک مثال ميشکل گرفتن پراتيک

رساني به گيري خود مديريتي مردم در بحث کمکهايي نظير سيل و ويروس کرونا ما شاهد شکلوقوع بحران

طور که در هايي همانهاي مردمي در کنترل بحران کرونا بوديم. چنين بحرانگيري کميتههنگام سيل و شکل

داري هستند. حال در چنين شرايطي هايي برخاسته از نظام سرمايهساسًا بحرانهاي پيشين ذکر شد امقاالت شماره

شود. به يک معنا هاي جديدي از زيستن تجربه ميها شيوهکنيم که ميانجي آنهايي را مشاهده ميما امکان

عي را به شکل شود که هستي اجتماهايي در اين ميان، در شرايط بحران و نياز به پاسخ به آن، ايجاد ميپراتيک

هايي که از بطن کند. اين خود "امکاني" است براي پديد آمدن بديل. بدين ترتيب چنين بحرانديگري بازتوليد مي

ها، کنند، بلکه به دليل نياز پاسخ به اين بحرانداري را آشکار ميزاي سرمايهآيند نه تنها ذات بحرانسرمايه بيرون مي

 شود.هاي جديد، و در نتيجه به محلي براي گام برداشتن به سوي بديل، تبديل ميگرفتن پراتيکامکاني براي شکل

دهد. هر کدام از اين جاي ديگري که اين امکان را بايد مشاهده کرد، مبارزاتي است که عليه نظم سرمايه رخ مي

اندازي هستند براي هاي گوناگون، امکان و چشممبارزت، از مبارزات کارگران گرفته تا مبارزات ديگر در حوزه

شود که امکاني هستند براي فرا روي از مناسبات هايي ايجاد ميرهايي. چرا که در جريان اين مبارزات، پراتيک

تر صحبت کنيم، هرکدام از اين مبارزات که عليه نظم سرمايه انجام موجود سرمايه. اگر بخواهيم کمي مشخص

ي استوار شده در اين نظام حرکت کرد. بتوان وراي مناسبات سلطه اندازهايي هستند براي آن کهگيرند، چشممي

توانند سهمي جدي در حرکت به سوي بديل داشته باشند. چرا که با بدين ترتيب هر کدام از اين مبارزات مي

سازند که هستي اجتماعي متفاوت و "بودني" از جنس ديگر را هايي را ممکن ميداري، پراتيکستيز عليه سرمايه

داري سازد و چنين امري در حرکت به طرف بديل تاثيرگذار است. در حقيقت مبارزاتي که عليه سرمايهممکن مي

بخش هستند، هر کدام امکاني هستند براي فرا روي از مناسباتي که موجود است، و بدين شوند و رهاييانجام مي

هاي ام برداشتن به سمت بديل از دل پراتيککنند که برون جستن از بحران و گاندازي را مجسم ميترتيب چشم

 سازد.بخش را ممکن ميرهايي
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 تاریخ و رهایي

که بررسي سرگذشت شوراها هاي تاريخي گذشته است. اينچالش دومي که از آن ياد شد، چرايي بازخواني تجربه

اول گريزي به بخش  يچه پيوندي با شرايط کنوني دارد. براي روشن کردن چنين بحثي مهم است که در وهله

هايي هاي رهايي سخن گفتيم. هر يک از اين تجارب گذشته تالشانداز و امکاناول بزنيم، که در آن از بحث چشم

روي از مناسبات سرمايه انجام شدند. در بازخواني چنين  -بودند که در تاريخ و شرايط مشخصي براي فرا

هاي انساني، راهگشاست. اين که يدن بديل در بستر پراتيکهايي بيش از هر چيز رويکرد نخست، يعني دتجربه

هايي خاص براي فرا روي از مناسبات سلطه به وجود چگونه در شرايط تاريخي و مادي مشخص و معيني، امکان

آيند. چنين شکلي از مواجه با تجارب گذشته از سوي ديگر تاييدي است بر فهم پراتيکي از مفهوم بديل مي

هاي گيري اين بديل در پراتيکهايي براي شکلاينکه در بستري از تاريخ و تجربيات گذشته، امکانداري. سرمايه

ها نه الزامًا به دليل انساني به وجود آمده بود و بسيار هم جاي تأمل دارد که "شکست" بسياري از اين تجربه

ها به ميانجي آن پديد آمدند، ه اين تجربههايي کها بوده است. امکانها بلکه ناشي از سرکوب آن"ناکارآمدي" آن

آساي صنعتي نبودند، بلکه در بسياري از موارد در سطحي هايي کوچک در برابر نظم غولنه تنها دست و پا زدن

داري بيش از پيش ممکن گسترده عملي بودن خود را نمايان ساختند و نشان دادند که چه بسا جايگزين سرمايه

اي سازند نکتههايي را ممکن ميهاي مادي و عيني موجود که وقوع چنين تجربهزمينه همچنين توجه به 2است.

ي نخست کنيم. پس در درجههاي کنوني راهگشاست. در ادامه به اين موضوع بيشتر اشاره مياست که در تجربه

 کند. تر ميمان مشخصاين بازخواني رهيافت پراتيکي در مواجه با بديل را براي

هاي کنوني دست گذاشت. هر طور که از پيش ذکر شد بايد بر پيوند اين تجربيات با تجربهبعدي هماندر گام 

اندازها از دو منظر حائز اندازهاي جديدي را در راه رهايي گشودند. توجه به اين چشمها، چشمکدام از اين تجربه

هايي ديگر براي بديل و رهايي هستند اندازها هر کدام امکانطور که گفته شد، چشمهمان -۱اهميت است: 

ها که چنين اين تجربه -۲گذارند. هاي جديدي را پيش پاي ما مياندازهاي جديد راهترتيب اين چشمبدين

ها. توجه هايي هستند به برخي از پرسشاندازهايي را به وجود آوردند، خود در بستري تاريخي و عيني پاسخچشم

توانند راهگشاي بسياري ها ميهاي کنوني کمک کننده است. چرا که اين پاسختجربه رويها در پيشبه اين پاسخ

ي هاي جديدي را براي تجربهشان راهاندازهايهاي کنوني باشند و يا در سطحي ديگر چشمهاي تجربهبستاز بن

                                                           
 رجوع کنيد. ۱۹۳۹ – ۱۹۳۶هاي جنگ داخلي و تجارب اسپانيا در طي سال ۱۹۲۰براي بررسي بيشتر اين تجارب به شوراهاي کارگري ايتاليا در سال 2
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ها هشدار داد. ن تجربهکنوني نمايان سازد. البته در اينجا بايد در خصوص  دو رويکرد نادرست در بازخواني اي

ها را از ها و دستآوردهايشان، بازخواني آنهاي تاريخي و مادي اين تجربهرويکردهايي که با نديده گرفتن پايه

 کند.معنا تهي مي

هاي مطرح ها به پرسشهايي که اين تجربهرويکرد نخستي که بايد از آن پرهيز داشت، اين تصور است که پاسخ

توان تحت هر شرايطي هايي هستند که ميها و جوابي وراي تاريخ و شرايط عيني اين تجربهدهند، چيزشده مي

اي هاي اساسيهايي در برابر چالششوند راه حلهايي که مطرح ميها را به کار بست. درست است که پاسخآن

ها و مادي و تاريخي اين بحرانهاي هاي کنوني مطرح باشند، اما بايد به زمينههستند که شايد اينک نيز در تجربه

ها عنصر پويايي را که اتفاقًا در آن وار اين پاسخها داده شده است توجه کرد. تکرار طوطيهايي که به آنپاسخ

کنند؛ در ها راهکارهايي را در شرايط خاصي و در امکان مشخصي نمايان ميبرد. اين پاسخنهفته است از بين مي

ها اندازهايي است که اين پاسخها که توجه به چشمموي اين پاسخه در تکرار موبهنتيجه اهميت بازخواني ن

هاي کنوني است. اگر چنين ها در مختصات تاريخي و مادي تجربهگشودند. اهميت در به کار بستن اين پاسخ

ور پيشيني در وار خود اين خطر را دارد که گويي به طها آن هم به شکل طوطينباشد، به کار بستن اين پاسخ

هاست. يعني همان چيزي که در بخش نخست اين نوشتار تشريح و داليل گويي به چالشتالش براي پاسخ

 خطرناک بودنش مشخص شد.

آيد، اين تصور نادرست است که چون تمام رويکرد دومي که خطري جدي براي اين بازخواني به شمار مي

ها محکوم به اند، پس اساسًا اين مبارزهگيرند به "شکست" انجاميدهاي که مورد مطالعه قرار ميهاي گذشتهتجربه

پندارد. براي پاسخ به اين رويکرد گرايي که مبارزات را محکوم به شکست ميموفق نشدن هستند. شکلي از يأس

آيند؟ خورده بشمار ميها را از شکست به چالش کشيد. به چه معنا اين تجربيات شکستدر قدم اول بايد تلقي آن

آيند همچنان پابرجا است اما آيا اين چنين مکانيکي آري نظم سرمايه در همين لحظه که اين سطور به نگارش درمي

ها با تر ذکر شد که تقريبًا تمام اين تجربهگرايانه نيست؟ پيشهاي تاريخي نگاه کردن، تقليلو تک خطي به تجربه

ي سرکوب فروبکاهيم ها را به مسئلهنداريم که صرفًا شکست تجربه سرکوب بود که به پايان رسيدند. در اينجا قصد

ها و عوامل دروني آن را ناديده بگيريم اما اين موضوع انکار ناپذير است که يکي از داليل شکست اکثر تجربه

م ي ديگري که در اين معناي مبهم از شکست به چشها اعمال شد. نکتهآميزي بود که بر آنهاي خشونتسرکوب

شود؟ و ها شکل گرفتند چه ميهايي که در اين تجربهاندازها و پاسخميخورد اين است که پس تکليف ما با چشم
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گرفتن ها است. اگر شکلي امکانتوجه به مقولهتر از تمام اين موارد بايد توجه کرد که چنين رويکردي بيمهم

يي براي ما وجود دارند، پس بدين ترتيب شکست يک هاي متعددي بدانيم که در راه رهابديل را در گرو امکان

هاي اند تعميم داد )البته که شکست ناميدن همين تجربههايي که هنوز شکل نگرفتهامکان را نبايد به تمامي امکان

رود.( چرا که شکست يک دهند، زير سوال مياندازهايي که بدست ميگذشته بنا به داليل فوق و با توجه چشم

کنند در يک شرايط تاريخي و مادي اي که از شکست ياد ميست يک امکان حتي با آن معناي پوشاليتجربه، شک

ها بايد در بستر تاريخي خودش فهميده شود و چنين افتد. يعني چنين "موفق" نشدن اين تجربهمعيني اتفاق مي

ست. همچنين اين رويکرد متوجه شان اها در هنگام بررسيهاي عيني تجربهکاري به معناي ناديده گرفتن پايه

کند و در حقيقت هاي جديدي را براي رهايي ترسيم ميانداز نيست. اين که چطور هر تجربه راهي چشممقوله

چه ذکرش سازد. به عبارتي ديگر ناميدن لفظ شکست براي بروز امکاناتي از قبيل آنمسير رهايي را هموارتر مي

ساز هر برهه از آن، به شکل يک فرايند تدريجي و در ريخ و دقايق سرنوشترفت، چندان دقيق نيست زيرا که تا

شان، چيزي يابند. بنابراين بدون شک نظم نوين بروز يافته از آن تجربيات و اثربخشي درازمدتامتداد هم معنا مي

خ، توانسته نقشي ي خاصي از تارينيست که از بين برود و ما آن را شکستي تلخ بدانيم. هر رخداد و در هر دوره

 از ممکن بودن جهاني ديگر را در خود به نمايش درآورد.

توان آن را با "نظرورزي" مشخص کرد. چنين مسيري براي مسير رهايي نه راهي از پيش مشخص است و نه مي

ها آن آورند و بايد با توجه بههايي که هر دم سربرميپديدار شدن با پيکار عليه وضعيت گره خورده است. امکان

بخش برداشت. بدين ترتيب مبارزه براي رهايي از گامي ديگر در مسير استوار کردن و شکل دادن مناسبات رهايي

 -۱داري، توأمان نيازمند توجه به دو نکته است: مناسبات سلطه و تالش براي حرکت به سوي بديل سرمايه

اندازهايي  که ديگر مبارزات چشم -۲شکل بگيرند و  توانندها ميهاي انساني نويني در آنهايي که پراتيکامکان

ي گذارند. بدين معناست که بايد هر دم نگاهي به اين مصالح سازندهو پيکارهاي جاري در جامعه، پيش روي ما مي

 "رهايي" انداخت و حرکت به سمت جلو را ادامه داد.
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در آبان ماهي که گذشت، به آواز درآمد. آتشي بود، اوج گرفته از ستيز با نظم ي خشم و رهايي سرود و نغمه

هاي پوشالي نظم موجود و در يک کالم هشداري براي نظم اي براي خانهموجود. غريو تغيير و جدال بود. زلزله

که ديگر شکل جدال شد؛ اينناپذير جدال نمايان ميبود. آري در اين ماه بود که شرايط بازگشت اينک رسوا شده

اي غير قابل انکار دگرگون شده است. آبان ماه شرايط جدال و نزاع در جامعه را به پيش و پس و مبارزه، به شيوه

مان ترسيم از خود تقسيم کرد. اينک مبارزه با نظم موجود "افق" جديدي را براي رفتن به فرا سوي اين نظم براي

هاي جديدي را براي فراروي اندازي در نظر گرفت که امکاني چشمد به مثابهکند. در يک معنا آبان ماه را بايمي

گذارد. آنچه که در اين نوشتار بر آن هستيم نشان دهيم، اين است که روي ما مياز نظم و مناسبات موجود پيش

ي معين وجود جربههايي در اين تانداز، به چه معناست و چه ويژگيي يک چشمي آبان به مثابهتلقي ما از تجربه

 انداز و امکاني براي رهايي ياد کنيم.شود ما از آن به عنوان يک چشمدارد که موجب مي

رو هستيم ي آبان ماه با آن روبههاي منحصر به فردي را که در تجربهبدين ترتيب ما در قدم نخست بايد ويژگي

اندازي تبديل شود تواند به چشماي مين تجربهها نشان دهيم که چگونه چنينمايان سازيم و به کمک اين ويژگي

سازد. چنين بحثي مشخصًا با مان مجسم ميي موجود برايکه افق جديدي را براي رهايي از مناسبات سلطه

ي "شوراها؛ نامي براي رهايي" عنوان شد، گره خورده است. اگر آنجا از تر در مقالهها" که پيشي "امکانمقوله

معناي عمومي و کلي آن سخن رفت، در اين نوشتار قصد داريم مشخص کنيم که چگونه  امکان و بديل در

 هاي منحصر به فرد خود، "امکاني" است براي رهايي. اي عيني مانند آبان، با مختصات و ويژگيتجربه

وان کنيم، تر عناي منحصر به فرد به دست آمد؟ درستي آبان در چه نهفته بود که از آن تجربهاما وجه مميزه

رو جويي کتمان ناپذير آبان روبهسازد چيست؟ در بدو امر ما با ستيزههاي آبان که از آن افق رهايي بخش ميويژگي

اي بود که ي اصلي شکاف آبان از تجربيات پيش از خودش باشد، شکل ستيزجويانههستيم. آنچه که شايد نقطه

هايي را هدف گرفت که معيشت به ين ستيز کليت سياستي دوم اخورد. در وهلهدر اين تجربه به چشم مي

ترين شکل خودش نمايان آمدگان را به محاق برده بود. پس در اينجا هم ستيز با نظم موجود در عريانخيابان

دهد که ديگر اي تغيير ميي مقابله با نظم موجود را گونهشود و در بخش دوم ماهيت اين ستيز و جدال شيوهمي

مان حائز اهميت است و در به دوران پيش از آن بازگشت. در نتيجه در گام اول ماهيت اين ستيز براي تواننمي

 ي جدال و نزاع با نظم موجود به فراخور اين ستيز.ي بعدي تغيير شکل و نحوهمرحله
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مان به اگر نگاه آيد.هاي منحصر به فرد آبان بپردازيم ذکر چند نکته ضروري بنظر مياز آنکه به اين ويژگي پيش

ي آبان همچون يک امکان در مسير گام برداشتن به سوي بديل و رهايي از مناسبات فعلي باشد، متوجه يک نکته

توانيم گامي وراي اين مناسبات ي آن ميهايي که به وسيلههاي مبارزه با نظم موجود، شيوهشويم. راهبسيار مهم مي

هاي گوناگون و چه بسا هاي جديد مبارزه، شکلآورند. شيوهيي سر برميهابرداريم، از درون خود چنين تجربه

هاي شود. بدين ترتيب بايد گفت که راهنوين ايستادن در برابر نظم موجود از درون بستر همين تجربيات هويدا مي

اين موضوع را در سازند بدست آورد. را بايد از خالل تجربيات نويني که اساسًا مبارزه را ممکن مي جديد مبارزه

 سازيم.جويي آبان ماه مشخص ميبحث پيرامون تغيير شکل مبارزات به ميانجي ستيزه

 حریق ستيز

ترين شود تا آبان را افقي براي فرا روي از وضعيت تعريف کنيم، اين است که يکي از کليديچه موجب ميآن

گر هاي اجتماعي است که قواعد تنظيمه نقشهاي بروز تغيير در کليت هر نظم مسلطي، ضربه وارد کردن بشاخص

کند که تعريف ها به نحوي بازسازي ميدهند و شرايط را براي سوژهها را طبيعي جلوه ميموجود، آن نقش

گر موجود شان گره بزنند. آبان هرچند تغييري در کليت قواعد تنظيمهاي اجتماعيخودشان را به تعريف نقش

هاي تحميلي به سيستم وارد ساخت، نويدبخش افقي ي سرباز زدن از پذيرش نقشواسطهنبود، اما اختاللي که به 

ي هاي اجتماعي/سياسي لحاظ شود؛ بزنگاهي که به واسطهبود که توانست به عنوان بزنگاهي در سير کلي مقاومت

 شود.ناپذير تلقي ميکننده و برگشتاي تعيينشکل خودش، آستانه

آن به پاخاسته شده توجه کرد. در حقيقت  چه که عليهجدال آبان را درک کرد، بايد به آن براي آن که بتوان ماهيت

گشاست. اگر به مختصات اين خيزش نگاه کنيم و مان راهچه که پيکان اين ستيز آن را نشانه رفته برايتوجه به آن

اي را که يکي از هاي کالن اقتصاديشويم که پيکان تير ستيز آبان، سياستبه مطالبات آن نظر افکنيم، متوجه مي

ي مطرح شدن خواسته و مطالبات نگاه کنيم، هاي آن گراني بنزين است، نشانه رفته است. اگر به شيوهمصداق

ي پيشين نيست که صرفًا بخشي از نظم موجود را شويم که نگاه به مشکالت و معضالت ديگر به شيوهمتوجه مي

مان" اين بخش برآيد و به عبارتي در تکاپو براي "اصالح" بخشي از نظم موجود فشل ببيند و در تالش براي "در

ها کند کليت آن سياستها و مطالباتي که مطرح ميي ستيز آبان در اين است که خواستهباشد. دقيقًا وجه مميزه

 ضات هستيم. ها و اعتراي خواستهدهد. به همين دليل است که ما شاهد فرا روي در عرصهرا هدف قرار مي
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کنيم بايد توجه داشته باشيم که اين بحث گره خورده با هاي نوين انساني صحبت مياما هنگامي که از پراتيک

اي که از آن سخن رانده شد فرو هاي تحميليي امکانات است. اين گزاره به چه معناست؟ هنگامي که نقشمقوله

هاي گيري نقشآيد که شکلشوند، شرايطي به وجود ميميريزند، مناسبات موجود متزلزل و بعضًا برچيده مي

آورد که شکل سازد. فروريختن مناسبات کنوني، اين امکان را به وجود ميديگر و مناسبات جديدي را ممکن مي

هاي انساني ها استوار شود. بدين ترتيب هنگامي که از "امکان" در ساحت پراتيکديگري از مناسبات بر اين ويرانه

هاي تحميلي و متزلزل شدن مناسبات کنيم منظور اين است که ستيز با نظم موجود که ضربه خوردن نقشمي بحث

آورد که مناسبات جديد از آن سر برآورند. چرا که از بين رفتن موجود را به همراه دارد، شرايطي را به وجود مي

سازد. کل گرفتن مناسبات نويني را ممکن ميهاي ديگر و به تبع آن شهاي کنوني توأمان قرارگيري در نقشنقش

توان در بسياري از مناقطي که در آبان شکلي از خودمديريتي را تجربه ترين شکل خود مياين مسئله را در عيني

هاي جدال به ميانجي ستيزه صحبت کنيم، اين موضوع بيشتر کردند مشاهده کرد. جلوتر هنگامي که از تغيير شيوه

حقيقت اين دو وجه، يکي حمله به مناسبات کنوني و نظم موجود که ستيز را در آبان برجسته  شود. درمشخص مي

اي برگشت ناپذير" اندازي مهم و "آستانههاي جديد مبارزه، آبان را به چشمکند، و ديگري شکل گرفتن امکانمي

 گسترد.مان ميهاي مهمي را به روي"سازد که "امکانبدل مي

هاي جديد ز جدال به عنوان شکل نويني از بودن ياد کرديم منظورمان چيست؟ گفتيم که اين شيوهاما هنگامي که ا

آيند جو بدست ميهاي جديد و ستيزههاي شرايط موجود، از دل اين تجربهو اشکال متفاوت ستيز از درون پراتيک

قيقت مسئله ماهيت اين ستيزه جويي چيست و در حتر در اين مقاله مشخص کرديم منظورمان از ستيزهاما پيش

هاي مبارزه مشخصًا بنا به تعريفي که کرديم معطوف به نظم موجود جويي شيوهاست. در نتيجه اين خصلت ستيزه

شود، هاي تحميلي اعمال ميگر و نقشي نوين مبارزه عليه منطق تنظيماست. بدين ترتيب در قدم اول اين شيوه

طور که گفتيم از بين رفتن اين مناسبات دن مناسبات کنوني را در پي دارد. همانيعني به عبارتي در قدم اول برچي

گيري مناسبات جديدي را در بطن خود به وجود گيري يا در واقع "امکان" شکلدر خالل جدال و ستيز، شکل

ديگر در همان  هايي براي "بودني"آورد. يعني به هنگام همين جدال با وضع موجود، در خود مبارزه نيز امکانمي

آيد. در واقع فهم اين نکته بسيار اهميت دارد که چگونه تالش براي برچيدن مناسبات هاي مبارزه به چشم ميشيوه

شود. گيرد. به بياني ديگر مبارزه در راه بديل خود به امکاني براي بديل بدل ميموجود در پيوند  با بديل قرار مي

ي عيني در همين تجربه شوند. ذکر يک نمونهبه جانشيني براي آن بدل مي هاي جديد جدال با نظم کنوني،شيوه

هايي از کند. در آبان در بسياري از محالت درگير ما شاهد اين بوديم که شيوهمان آشکارتر ميمسئله را براي
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وضع موجود  توان گام عملياتي براي فرا روي ازخودمديريتي مجال بروز پيدا کردند. در همين نقطه است که مي

 را رديابي کرد.

 ناپذیرآبان برگشت

ها را در جامعه تغيير داده است. کليت اند، به طور عيني سطح مطالبات و خواستهاي که آبان را ساختهوجوه مميزه

مان ناپذير را پيش روياي عماًل شرايطي بازگشتاين نظم است که اکنون هدف قرار گرفته است. چنين مسئله

شود که آشکارا کليت نظم موجود به عنوان ها و مطالبات اکنون در شرايطي مطرح ميطرح خواستهگذارد؛ مي

 ي مشکالت هدف قرار گرفته است. ترين ريشهاصلي

ها را تغيير بخش در نظر آورد. اين افق بسياري از شيوهانداز رهاييطور که گفته شد يک چشمبايد آبان را همان

هاي هايي در دل خودش پرده برافکند که فرا روي از مناسبات موجود، از بين بردن نقشداد. همچنين از امکان

هاي مهمي انداز افقتحميلي و برنشاندن مناسبات نويني را ممکن گرداند. به يک معنا آبان هم در مقام يک چشم

 را در برابرمان گشود و هم امکاني به شمار آورد که فرا روي را ممکن ساخت.

معنا آبان را بايد يک گام لحاظ کرد؛ گامي که ابزارهاي رهايي خويش را از زمين مادي زير خود انتخاب به اين 

 ي استثمارگر پيرامون خود به کار برده است.ها را براي درهم شکستن سلطهکرده و آن
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 رشد فناوري، اي قرار گرفت.از لحاظ اقتصادي در موقعيت ويژه، هاني دومآمريکا پس از جنگ ج ياياالت متحده

افزايش سهم کمي توليد جهاني و اقتصاد رقابتي به اسقرار فرمانروايي اقتصادي آمريکا کمک کرد. همچنين جنگ 

دي رقباي منجر به نابو ،هاي آسيايي و اروپايي به بار آورده بودجهاني دوم با خسارات زيادي که در سرزمين

 .اقتصادي آمريکا شدي بالقوه

 يهاي عمدهسازي نظم نوين جهاني حرکت نمود. بازسازي قدرتبدين ترتيب اياالت متحده به سمت پياده

 يعمده کنندگاِنبا هدف ورود مجدد اين کشورها به اقتصاد جهاني به عنوان توليدکنندگان و مصرف ،صنعتي

 .ريزي نظم جديد بوداز جمله اقدامات براي پي ،جهان سومزدايي محصوالت آمريکا و مستعمره

 داري بود و اقتصاد اين کشورها که غالبًاهاي سرمايهدولت يمراکز سيستم جهاني بر عهده ياداره ،تا پيش از اين

ن جنگ اين ويژگي پس از پايااما به طور پيوسته . شدملي کنترل مي يتوليد ملي بود نيز توسط سرمايه يبر پايه

اي نابرابر وارد از بين رفت. کشورهاي پيراموني در آفريقا و آسيا ضمن بازيافتن استقالل خود به شيوه جهاني

يده شد و در فادفاع و بيسترده بود که سيستم توليد ملي بينفوذ و تزريق سرمايه به حدي گ دوران صنعتي شدند.

 يي بازسازي شد. البته قابل توجه است که اين پروسههاي سيستم توليد کالن جهانحلقهي نهايت به مثابه

 سازي با هدف پايان دادن به قطبي شدن جهان انجام نشد و چنين پيامدي هم در پي نداشت.صنعتي

داري و هاي ساختاري نظام سرمايهکه پيامد بحران ۱۹۷۰و ۱۹۶۰هاي هاي کارگري در طي دههگيري جنبشاوج

سازي و بيشتري براي حرکت به سوي جهاني يزمان جنگ بود نيز نيروي محرکهتشديد تضادهاي اجتماعي در 

 .هاي نئوليبرال فراهم آوردآوردن به سياستداري با رويتطور نظام سرمايه

اي ادامه يافته داري در دوران پس از جنگ ايجاد شد تا به امروز به گونهتوليد سرمايه يروند تحوالتي که در شيوه

. تجمعي از اقتصادهاي ملي به شمار آورد داري قرن بيست و يکم را صرفًاتوان توليد سرمايهنمي است که ديگر

 ،هاي جهاني کاالهاي فرامليتي متکي است که با ايجاد زنجيرهبيش از پيش بر شرکت ه، امروزداريتوليد سرمايه

. کنندميختلف جهان به يکديگر متصل پرشتاب سرمايه را ميسر ساخته و توليد و مصرف را در نقاط م اييججابه

 .معادل نيمي از توليد ناخالص داخلي جهان است ها تقريبًااين شرکت يفروش ساالنه

در مناطق کم (FDI) گذاري مستقيم خارجيسپاري در ارتباط نزديک با سرمايهدهد شتاب برونها نشان ميبررسي

اقتصادهاي »جهاني به سمت  FDI ، جريان۲۰۱۳ست. در سال درآمد در پيرامون و همراه با تجارت درون شرکتي ا

ميليارد دالر از  ۱۴۲که براي اولين بار به ميزان »رسيد،  FDI درصد از کل ۵۲به رکورد باالي « در حال توسعه
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هاي جهاني کاال و نوامپرياليسم / جان بالمي )زنجيره «.يافته پيشي مي گيردجريان به سمت اقتصادهاي توسعه

 ر(فاست

بندي جهاني بر تقسيم يسازي شرايط براي نيروي کار در گسترهرسد که اين رهيافت مکاني با يکسانبه نظر مي

کشد. اما واقعيت اين است که انحصارات جهاني در مرکز اقتصاد جهاني ارزش توليد جنوب خط بطالن مي/شمال

در حالي که کشورهاي کم درآمد  ؛کنندبر قبضه ميشده توسط نيروي کار در پيرامون را درون فرآيند مبادله نابرا

گذاري خارجي پيش از آن که امکاني براي به شوند. در حقيقت سرمايهدر اين سود سرشار به ندرت شريک مي

خارج به داخل کشوري  ي کارآمدي براي انتقال مازاد توليدشده درشيوه ،کارگيري مازاد توليدشده در داخل باشد

 .گذاري مبادرت کرده استهاست که به سرماي

گذاري پيراموني سرمايه ينيافته يا در حال توسعه تر تمايل دارند که در مناطق توسعههاي فرامليتي بيششرکت

هاي چرا که اين کار راه حلي است براي بحران کاهش سودآوري صنايع پيشرو که به سبب افزايش هزينه ؛کنند

ها به مناطقي تضعيف وضعيت شبه انحصاري ايجاد شده است. با کوچ کارخانهاي و کار با رشد اقدامات اتحاديه

کارگيري نيروي کار از به کنند.دارها درآمد کالن خود را حفظ ميسرمايه ،تر استهاي کار پايينها هزينهکه در آن

ر اين مناطق است. اين هاي کار دعلت پايين آمدن هزينه ،اندمناطق روستايي که کمتر درگير اقتصاد بازار بوده

به  ،دارزايي و براي سرمايهبه معناي افزايش درآمد واقعي و اشتغال ،ها براي کارگران اين مناطقگذاريسرمايه

بازي با  يپس از اين منظر اين راه حل به مثابه .نيروي کار کمتر در ازاي نيروي کار بيشتر است يمعناي مبادله

درآمد متوسط و  يگسترده اما ساکنان مناطق قبلي با افزايش بيکاري، کاهش کندحاصل جمع غير صفر عمل مي

شوند. به عالوه اينکه درآمد حاصل از آربيتراژ نيروي رو ميکار روبه همچنين کاهش مشارکت و تعلق در نيروي

در اقتصاد مرکز کار جهاني از اقتصادهاي پيرامون تخليه شده و اهرام عظيمي از ثروت منفصل از رشد اقتصادي را 

ها راهي است براي سازي آنزدايي از کشورهاي جهان سوم و صنعتيکند. نتيجه اينکه اگرچه مستعمرهايجاد مي

پيرامون( اما اين فرآيند سيستماتيک پيوسته اين تقسيم بندي را بازتوليد  -)مرکز  جنوب/کاهش اختالفات شمال

 .کندمي

ملت گريخته، قدرت سرمايه  - مليتي از مرزهاي دولتفرا يسد که سرمايهرطور به نظر مي در چنين شرايطي اين

تر از گذشته شده است داري و به چالش کشيدن آن سختتعيين مرکز قدرت سرمايه يتر شده و مسئلهپراکنده

گر دي کنند.حکومت نمي به طور مستقيمديگر  ، غالبًااالت متحدههاي اقتصادي و نظامي نظير ايچرا که قدرت
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تر به صورت اقتصادي بوده و  کشي و استعمار نيست بلکه اجبارها بيشمتکي بر قهر مستقيم ابزار بهره يرابطه

شوند. اين رابطه مشابهت خاصي با مناسبات طبقات داخلي اند اعمال ميتوسط بازارهايي که اکنون جهاني شده

نظامي متکي  يکشي از افراد بر نيروي قهريهبهره فئودالي ديگر يداري بر خالف جامعهنظام سرمايه دارد. در

دار هاي سرمايهاقتصادي است که کارگران را براي زنده ماندن مجبور به تن دادن به خواست نيست بلکه اين قهِر

 يدار استثمار کارگران و در سپهر رابطهسرمايه – مزد بگير کارگر يبروز اين امر نه تنها در سپهر رابطه .کندمي

دهد که بلکه به سرمايه اجازه مي ،سازدها انتقال ثروت از پيرامون به مرکز را مبهم و تاحدي نامرئي ميدولت

ما را به معناي امپرياليسم  چنين چيزي مشخصًا دهد. تر از گذشته گسترشدردسرتر و سريعقلمرو خود را بي

 قهر اقتصادي بر قهر فوق اقتصادي سياسي،زيرا ضمن تفکيک سپهر اقتصادي و  ؛کندداري نزديک ميسرمايه

 کند.نظامي اهميت کليدي خود را حفظ مي -يابد و در عين حال قهر سياسي( چيرگي مي)سياسي ، نظامي

کارگر و جدال با امپرياليسم را با مشکالت زيادي مواجه  يمبارزات طبقه پراکندگي در ساختار قدرت صراحتًا

شد و پيوستگي مشخصي بين اقتصاد ملي و ادي به مرزهايي مشخص محدود ميزماني که توليد اقتص سازد.مي

اي در محل کار دولت وجود داشت به مصاف کشيدن قدرت سرمايه نه تنها از طريق اعتصاب و اقدامات اتحاديه

راي ها بشد بر دولتبلکه از طريق هدف قرار دادن دولت به عنوان محل تمرکز قدرت سرمايه نيز ممکن بود. مي

حتي از طريق دولت به  کارگر فشار آورد و يهاي مدافع طبقهتقيد به قراردادهاي اجتماعي و اجراي سياست

 تري را به خود گرفته است.داري دست زد. امکاناتي که امروزه اشکال پيچيدهاصالحاتي براي تعديل سرمايه

المللي مانند صندوق جهاني داري يا نهادهاي بينهاي سرمايههاي مبتني بر اجبار اقتصادي که توسط متروپلسياست

ها در کنترل شوند عامل بخشي از ناتواني دولتپول و سازمان جهاني تجارت به ساير کشورها تحميل مي

شهروندان  يکشورهايي که بر حفظ قراردادهاي اجتماعي پرهزينه ،هاي پرشتاب سرمايه است. به عالوهجاييجابه

خود يا عدم  يالمللي، براي خارج کردن سرمايهگذاران بينکنند با تهديد سرمايهيو کارگران پافشاري م

 .شوندگذاري در اين کشورها مواجه ميسرمايه

 ؟سازدها بي نياز ميديد اختيارات دولت تا چه ميزان امپرياليسم نوين را از دخالت دولتهمسئله اين است که اين ت

ملي به سوي دولتي جهاني است يا هنوز هم انباشت سرمايه نيازمند نيروي  ِلَوز ٌدسازي گذار ابه عبارتي آيا جهاني

 هاست؟فوق اقتصادي دولت
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هاي سازي برنامهگيري براي پيادهها در تصميمدر پاسخ به اين سوال بايد توجه داشت که کاهش اقتدار دولت

ها در شوند، مغايرتي با ايفاي نقش دولتميالمللي تبليغ و تحميل نئوليبرال اقتصادي که توسط نهادهاي بين

ها ها براي ورود به بازار جهاني از طريق به کار بستن اين برنامهگرايش دولت ها ندارد. افزون بر اين،سازي آنپياده

اقتصادي مبدل  يآن را به الگويي براي توسعه ،تنها معطوف به اجبار نيست؛ بلکه دستاوردهاي دولت هژمون

 تواند کشورهاي ديگر را نيز در همان مسير توسعه قرار دهد.مي ساخته که

اما اين به معناي  ،بردبراي سلطه بر کشورها سود مي درتمند بازار و اجبارهاي اقتصاديگرچه امپرياليسم از ابزار ق

 ،ني نئوليبرالهاي جهاها نيست. نبايد فراموش کرد که اجراي اين سياستنيروي نظامي سياسي دولت ازنيازي آن بي

بازارهاي آزاد و تجارت آزاد را ميسر سازد.  کند که حقوق مالکيت خصوصي،نهادي رشد مي يتنها در چهارچوب

دولت بايد کيفيت و انسجام  ها است. مثاًلنقش دولت ايجاد يک چهارچوب نهادي مناسب براي عملکرد اين شيوه

کارکردهاي نظامي، دفاعي و قانوني الزم براي تامين حقوق  عالوه دولت بايد ساختارها وپول را تضمين کند. به

مالکيت خصوصي را ايجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به زور تضمين کند. از اين 

هايي از قبيل آب، زمين، آموزش، مراقبت، بهداشت، تامين اجتماعي و آلودگي گذشته اگر بازارهايي در حوزه

 )تاريخ مختصر نئوليبراليسم/هاروي( ها را ايجاد کند.ود نداشته باشند، دولت بايد آنمحيط زيست وج

هاي اقتصادي حتي در موارد الزم با دخالت نظامي مستقيم و روي کار آوردن دولت دست اين تحميل ضرورت 

 ييسم در شيلي، با مداخلهآشکار آن ظهور خونين نئوليبرال يگيرد. نمونههاي امپرياليستي انجام ميقدرت ينشانده

 .نظامي آمريکا است

که در  حال آن کشي از طريق نيروي قهري است؛ساختن بهره داري، ميسرهاي غير سرمايهکارکرد دولت در نظام

داري به دليل عدم مالکيت و دسترسي کارگران بر ابزار توليد، تصاحب ارزش توليد شده توسط نظام سرمايه

گيرد اما همچنان سرمايه نيازمند تکيه بر دولت تري انجام مياليه داري به نحو چنديهسازوکارهاي درون سرما

مين أها در تبراي عملي ساختن اين سازوکارهاست. در واقع محروم ماندن کارگران از مزد و عدم توانايي آن

ات حقوقي، پليس و دهد. اما در نهايت اين امکانمجازاتي است که توسل به زور را تخفيف مي ،وسايل معاش

دارد. هرگز نياز قرار داده و از سرکشي و تمرد باز مي که کارگران را در چهارچوبي منضبطنيروي نظامي است 

داري براي ايجاد و محارست از نظام مالکيت و همچنين سلب مالکيت از طريق نيروي فوق اقتصادي رفع سرمايه

فه را برعهده نگرفته است. دولت ضمن پاسداري از مالکيت نشده و نهاد ديگري جز دولت نيز انجام اين وظي
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مالکيت کارگران بر ابزار توليد را نيز سلب کرده و از بسته شدن مسيرهاي دسترسي آنان  داري،انحصاري سرمايه

اين سلب مالکيت را تنها در معناي محدود آن نبايد به کار گرفت و  کند. يقينًابه وسايل بقا اطمينان حاصل مي

هاي مالي، ضبط زمين در سازي مدارس، کمک مالي به سرمايههاي بازنشستگي دولتي، خصوصيارت صندوقغ

ين سلب . هم از اشکال عيني ا.بهداشت و. يسازي حوزهخصوصي هاي اجتماعي،سازي رسانهجهان، کااليي

 ت.   هاسمالکيت توسط دولت

اي ميان پيچيده يکنيم، رابطهسازي ياد ميبه عنوان جهاني هااز آن که تحوالتي که مجموعًا بندي نهايي آنجمع

دولت ملي  پنداري پيرامون نامربوط گشتن نقش گيريشکلها ايجاد کرده است که باعث نيروي اقتصادي و دولت

ها از آن جهت که هنوز کارکردي ضروري در برقراري نظم اجتماعي اما دولت شده است. داريسرمايه يدر توسعه

 .کنندنقش موثر و حائز اهميتي در امپرياليسم نوين ايفا مي ،نددار
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منتشر شد. مطابق اين اطالعيه درصد از سهام شستا  ۱۰ي فروردين بود که آگهي عرضه ۲۶در اولين ساعات بامداد 

ريال اعالم شد. يعني سقف خريد سهام براي  ۸۶۰۰هزار سهم و سقف قيمت هم  ۱۰حداکثر سهم هر کد بورسي 

ي سهام شستا به هنگام ي اوليهعرضه توانست برسد.هزار تومان مي ۶۰۰ميليون و  ۸هر خريدار نهايتًا به مبلغ 

يون سهم شستا ميل ۷۰۰ميليارد و  ۶ي اوليه در تاريخ بورس ايران شد که شامل ترين عرضهعملياتي شدنش، بزرگ

 بود. 

واگذاري شستا به خود »و « بورسي شدن شستا»ست؟ در پس تعابيري همچون ا به راستي ماجرا بر سر چه چيزي

 چه چيزي نهفته است؟ « مردم

اي درخشان در باب قلب و تحريف واژگان از سوي نکته زبان به کام سياستي معروف در مقالهمحمد مختاري 

برد که به خوبي گوياي ماهيت عملکرد چنين اقداماتي را روشن کميت به کار ميدستگاه عريض و طويل حا

صورت، معنا و  رود که درهايي به کار ميها يا ترکيبها، واژهها و رسانههر روزه در خبرها و مصاحبه»سازد: مي

فهمد، اغلب همان نيست ها ميشود و آن چه خواننده و شنونده در آغاز از آننحو کاربردشان غرابتي احساس مي

سازي، که گوينده و نويسنده اراده کرده است. از اين گونه کاربردهاست: تعديل، آزادسازي، منطقه آزاد، خصوصي

 شده، مدارس نمونه مردمي، خودکفايي و... . مشارکت مردمي، مدارس غيرانتفاعي، ريزش نيرو، کارگران تعديل

ها، بيش از هرچيز، به فراموشي دهد که غرض از پيدايش و رواج آنن ميتأملي مختصر در اين گونه کاربردها نشا

زبان رايج و روزمره به ها و معناهايي است که يا ديگر در اولويت سياسي نيستند و يا حضورشان در سپردن واژه

ند که از کها و عملکردهاي سياسي نيست. پس بار معناييشان از لحاظ سياسي و ... ايجاب ميگذاريسود سياست

ن شوند. از اين رو مثاًل مدارس ي کاربرد روزمره بيرون رانده شوند و واژگان و تعابيري متفاوت جايگزيدايره

روند تا در غيرانتفاعي و نمونه مردمي و غيرمتمرکز کردن آموزش و پرورش و ... با تکرار و تأکيد به کار مي

رکت مردمي در آموزش دانشگاهي يا بهداشت يا صنعت رايگان را بگيرد. همچنان که مشا حقيقت جاي آموزش

دارهاي خصوصي است... به همين ترتيب براي آن که مردم از ها به سرمايهو معدن و ... نيز به معناي سپردن آن

شود که آنچه اکنون هست گراني خبرانه از گراني ننالند، گفته ميموقعيت واقعي خود خبردار باشند و چندان بي

 «ه آنچه ديروز بوده، ارزاني کاذب بوده است.نيست بلک
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هايي در واقع حافظ منافع طبقات مسلط در جامعه است و در آنجايي که ي مهم اين است که چنين تحريفنکته

ي جيب طبقات کارگر و ي بحران به حد غيرقابل تحملي برسد، حاکميت ابايي از تاراج عيان و بي پردهمسئله

ي کارگر، هاي معاصر از طبقهترين غارتي شستا به عنوان يکي از بزرگاشت. نمونهزحمتکش جامعه نخواهد د

سازي و طبيعي بودن مسير خود اي از عاديتر است؛ غارتي که در پس پردهي بررسي بيشبه همين خاطر شايسته

هاي ر پرتو سياستي سهام شستا، دست کم الزم است آن را دتر چند و چون عرضهکند. براي فهم دقيقرا طي مي

ي کليدي در اين رخداد، حائز اهميت ي اخير کالن حاکميت ديد. به اين منظور وارد ساختن سه برههيک ساله

 است: 

 ۹۹بيني شده در بودجهمنابع کالن درآمدي پيش -۱

 تصويب حداقل دستمزد کارگران در شوراي عالي کار-۲

 ي سهام شستا در بورسعرضه -۲

ي واگذاري تر پرتو نوري به مسئلهتوان با ديدي وسيعمختصر به ترتيب منطقي اين سه گام، مي در واقع با نگاهي

 سهام انداخت و خط مشي کلي آن را کشف کرد.

 ۹۹گام اول: تصویب بودجه

هاي مختلف حکومتي هايي که از جناحهاي فراوان و حرف و حديثي سال جاري، پس از کش و قوسبودجه

بيني شده در آن داشت، در نهايت در تعطيلي مجلس در ايام کرونا تصويب شد و منابع پيشنسبت به آن وجود 

 االجرا گشتند. براي امسال الزم

ي کالن درآمدي حوزه ۳ي مورد بررسي ما اهميت بيشتري دارد، ي امسال براي مسئلهاي که در بررسي بودجهنکته

اند. اين سه حوزه به ترتيب اهميت ريالي به خود اختصاص دادهگيري را بيني شده در آن است که مبالغ چشمپيش

توماني  هزار ميليارد ۴۹.۵هزارميليارد توماني. ب( سهم  ۱۹۵عبارتند از: الف( بخش مالياتي با مبلغي در حدود 

هزار ميليارد توماني بخش فروش  ۴۸.۲حاصل از فروش و واگذاري اموال دولتي به بخش خصوصي. ج( سهم 

 نفتي. محصوالت

ست که در نگاه اول ا ايگير دو مورد اول و اختصاص دادن مبلغي بيشتر از سهم نفتي، مسئلهافزايش چشم

گيري و نگاهي مختصر توجه به ساختار ماليات اعتراضات زيادي را برانگيخت. اتکاي دولت به منابع مالياتي، با
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هاي معوقه و ... تأمين اين حجم وق و دريافتيسازد که با وجود حقبه افراد موظف به پرداخت آن، مشخص مي

از منابع مالياتي به دور از واقعيت است. حال با توجه به شرايط خاص بحراني کشور بر اثر شيوع کرونا و تعطيلي 

 توان مشکالت آتي پيش روي چنين طرحي را از همين االن مشاهده کرد. بسياري از کسب و کارها، مي

ي آن، ديگر مبلغي براي ور مشخص با اعالم تعطيلي خود و يا قرار گرفتن در آستانهکسب و کارهايي که به ط

هاي اندازي دولت به دريافتيهاي خود نخواهند داشت. نتيجتًا ايجاد بحراني بزرگ بر سر دستپرداخت ماليات

 بيني خواهد بود.دهندگان و عدم توانايي پرداخت آن از سوي شاغالن، قابل پيشماليات

آفرين هزار ميليارد توماني دولت از فروش اموال دولتي نيز به همان ميزان غير واقعي و البته بحران ۴۹.۵م سه

هاي گذشته و ايجاد مشکالت گرفته به بخش خصوصي در سالهاي صورتي فسادآور بودن واگذارياست. تجربه

اند که در اي و ... نکاتي بودهطع خدمات بيمهي کارگران، تعطيلي واحد توليدي، قفراواني از قبيل بيکاري گسترده

اي است که ي واگذاري اموال دولتي به وضوح خود را نشان داده است. ماجرا به قدري ريشهتجربيات گذشته

هايي جدي در راستاي خطرآفرين بودن چنين طرحي صورت حتي درون مجلس شوراي اسالمي نيز مخالفت

قضاييه  ياکنون در قوههاي مربوط به فسادهاي اقتصادي کالن که همدهگرفت. همچنين نگاهي گذرا به پرون

کند؛ فسادهايي که از منظر تر ميها را آسانتر ناشي از واگذاريبيني ايجاد فساد در ابعاد گستردهمفتوح است، پيش

 مدافعان واگذاري نيز غيرقابل چشم پوشي است.

هاي اين طبقه ني طبقات کارگر، تنها به معناي هدف گرفتن آخرين ماندهزها، در کنار توان پايين چانهاين واگذاري

هايي که از اساس ملي، ها و سهامي واگذاري اموال دولتي، شرکتاز سوي هيئت حاکمه است. با ايجاد گسترده

انحصاري  داري در ايران با ايجاد اليگارشيو نه دولتي است، به بخشي واگذار خواهد شد که بنا بر سرشت سرمايه

 اقتصادي همراه خواهد شد. 

ي امسال سهمي کمتر از ي درآمدهاي دولت ايران بوده، در بودجهکنندهترين تأميناما منابع نفتي که همواره اصلي

اي که به سياق هميشگي، به عنوان دستاوردي تاريخي در دو مورد قبلي به خود اختصاص داده است. مسئله

شود. اما توخالي بودن اين کاهش سهم چيزي بود که در درون نهادهاي از آن ياد مي راستاي کاهش وابستگي نفتي

باالدستي، از جمله مجلس شوراي اسالمي، با اعتراضات فراواني همراه شد. هنگامي که به دردسرساز بودن 

ي خود به منابع يابيم که دولت در نهايت، اتکامياندازيم، درهاي مالياتي و فروش اموال دولتي نگاهي ميسهم

هاي احتمالي ي مشکالت ناشي از فروش آن و کاهشنفتي را کاهش نداده است و در تخمين اين رقم به واسطه
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قيمت هر بشکه نفت، دست به چنين آمارسازي زده است که براي هر کسي تخيلي بودن آن محرز است. با اين 

بيني نشده بود و اين با قيمت فعلي آن پيش حال، حتي در همين رقم غيرواقعي موجود، قيمت هر بشکه نفت

تأثير  ۹۹ي گير قيمت نفت، که بخشي از آن ناشي از بحران کرونا است، روي کاغذ نيز بر بودجهکاهش چشم

 ي خودش هم دور کرده است. بيني اوليهگذاشته است و آن را از پيش

هم آمده و آنان به همين خاطر تنها راه تأمين  هاست که به چشم دولتيا ايي ايجاد شده، نکتهاين کسري بودجه

ي مديرکل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي دانند. به گفتهآن را فروش اموال دولتي مي

هاي هاي خود در بورس و فروش داراييي سهامروست و بايد از راه عرضهگير بودجه روبهدولت با کسري چشم

ها را متقبل شوند. البته که اين سخنان در نهايت وياي خصوصي را وارد صحنه کند تا بخشي از هزينهخود، بخش پ

ي مهم در شود! اما نکتهتر بين مردم و دولت عنوان ميتحت عنوان رونق و شفافيت اقتصادي و اعتماد بيش

 زند.ملي مي آن، چوب حراج به اموال بيند و بنابررويکردي است که دولت پيش روي خود مي

 گام دوم: تعيين حداقل دستمزد

 يشتيحداقل مع نييمستقل کارگران و تع يابينشان دادن توان سازمان ثيکه از ح ستيمساله حداقل دستمزد امر

 نيترحداقل دستمزد، الزاما مهم بيکه موضوع تصو نجاستي. اما نکته مهم در ااست تيکارگران حائز اهم يبرا

 ينيبشيهمان رقم پ هاتياز موقع ياريبس درآن،  زانينظر از مچراکه صرف ست؛ين رانير ادغدغه طبقه کارگر د

و چندماهه گرفته تا  نيمعوقه چند يهاياز پرداخت تر،ميوخ يطيو کارگران با شرا شوديشده هم پرداخت نم

حداقل دستمزد در  بيوبزنگاه تص تياگر صحبت از اهم ليدل نيرو هستند. به همموقت و...، روبه يقراردادها

 .در نظر گرفت ييفضا نيآن را در چن ديبا شود،يکار صحبت م يعال يشورا

ي مهم ديگري در تعيين تحميلي حداقل دستمزد توسط نمايندگان، کارفرماها و دولت در شوراي عالي کار، دقيقه

 باشد. ي سهام شستا در بورس ميتعيين رويکرد پيش روي دولت در عرضه

درصدي رسمي اعالم شده از سوي بانک مرکزي، معنايي  ۴۱درصدي حداقل دستمزد در برابر تورم  ۲۱ افزايش

ساز بودن چنين سهمي براي کارگران، از همان روزهاي ارزش ساختن آن ندارد. مشکلجز تاراج نيروي کار و بي

از سوي آنان، در نهايت به چيزي بيني شده ها نيز روشن شده بود. البته راهکارهاي پيشاول در بين خود دولتي

درصد و  ۱۲شد که مجدد سودآفريني براي خودشان کند! به صورتي که صحبت از اعطاي وام با کارمزد ختم مي

 هزارتوماني براي محرومين کردند.  ۶۰۰تا  ۲۰۰هاي معيشتي بسته
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باشد که در کنار کاهش ه ميسازي نيروي کار به شکل وحشيانه و افسار گسيختبنابراين آنچه مشخص است ارزان

هاي زني طبقات کارگر، بنا به نداشتن سنديکايي واقعي برخاسته از ميان خودشان، و وجود پرداختيتوان چانه

سو به تر شدن هرچه بيشتر اوضاع براي آنان است. اما هنگامي که از يکي آنان، به معناي وخيمگير معوقهچشم

شوند و از سوي ديگر به اقشار ديگر از ي مشمول حداقل دستمزد هم نميکنيم که حتجمعيت کثيري نگاه مي

جمله بازنشستگان، فرهنگيان، پرستاران و ... که سهمشان از خدمات اجتماعي/رفاهي به حداقل رسيده است، عمق 

ز پيش کنيم بيش اي کارگري که از آن صحبت ميازاي مادي محرومين و طبقهبحران ايجاد شده در جامعه و مابه

ي واگذاري سهام شستا، مختصات سازد؛ بحراني که اکنون با قدم گذاشتن در گام سوم و مسئلهخود را نمايان مي

 شود.تر ميآن مشخص

 گام سوم: عرضه سهام شستا در بورس

 گذاري و کسب سود از محل ذخاير سازمان تأميناجتماعي )شستا( به منظور سرمايه گذاري تأمينسرمايهشرکت 

اي و حقوق بازنشستگان ها، تعهدات بيمهاجتماعي در جهت تأمين امکانات مورد نياز براي ايفاي مسئوليت

ميليارد تومان تأسيس شد. در واقع،  ۲ي اوليه با سرمايه ۰۱/۰۶/۱۳۶۵مشمول سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ 

ي سازمان شدهها بيمههانه از ميليوناي را دارد که ماگذاري از محل حق بيمهي سرمايهاين شرکت وظيفه

 شود.ي کارگر تأمين ميها از جيب طبقهشود که اکثر پول اين حق بيمهاجتماعي برداشت ميتأمين

 شرکت آن بورسي هستند. ۸۲شرکت مديريتي است که  ۱۸۷هلدينگ زير مجموعه و  ۹شستا داري 

هزار ميليارد  ۸ي د و اين مجموعه با سرمايهي شستا در صنايع مختلفي حضور دارنهاي زيرمجموعهشرکت

هزار و  ۳بيش از  ۹۸ماه منتهي به اسفند  ۹هاي مالي حسابتوماني در بورس تهران ثبت شده و طبق صورت

 ۳۰۰هزار و  ۲۰، بيش از ۹۸هاي شستا تا پايان سال ميليارد تومان سود خالص داشته است. ميزان دارايي ۵۰۰

 ۸هاي آن نيز هاي اين شرکت است. بدهيدرصدي دارايي۱۱ي افت ه که نشان دهندهميليارد تومان گزارش شد

 هزار ميليارد تومان اعالم شده است.

 شد.گذاري مياجتماعي نزد بانک ملي ايران سپردهاي سازمان تأمينطبق قانون، ذخاير بيمه ۳۰ يتا اواخر دهه
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گردد شود و طبق قانون مقرر مييان و کارگران تشکيل ميبانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرما ۱۳۳۷در سال 

 اي سازمان از طريق بانک مزبور به جريان بيفتد.که ذخاير بيمه

گردد تا هم واحدهاي اداري و اجتماعي تأسيس ميسازي ايران توسط سازمان تأمينشرکت خانه ۱۳۴۷ در سال

هايي که از وزارت کشاورزي و ت بانک رفاه و زميندرماني مورد نياز سازمان را بسازد و هم با کمک تسهيال

 سازي مسکن براي کارگران اقدام کند.خريد، نسبت به انبوهمنابع طبيعي مي

کل  ۱۳۵۷قانون بودجه سال  ۵۰ي برحسب تصويب شوراي اقتصاد و دولت و به موجب تبصره ۱۳۵۷در سال  

اي سازمان گذاري ذخاير بيمهبراي تمرکز امور سرمايه اجتماعي گذاري تأمينگردد شرکت سرمايهکشور مقرر مي

 مزبور تشکيل شود.

ماند و به موجب مصوبات شوراي انقالب دو بانک کاماًل سهامي عام و ملي پس از انقالب، اين تبصره مغفول مي

به درباريان  هاي مربوطيعني بانک رفاه کارگران و بانک سپه )متعلق به صندوق بازنشستگي ارتش( به همراه بانک

گذاري بر اجتماعي از امکان سرمايه شوند و عماًل سازمان تأمينداران قبل از انقالب، ملي و دولتي ميوسرمايه

ي ارزش ريال در مقابل دالر شود که اين امر با توجه به کاهش چندين بارهاي خود محروم ميروي ذخاير بيمه

 شود.ذخاير نقدي سازمان طي حدود دو دهه منجر ميي پولي، عماًل به کاهش ارزش و تعديل پايه

شود به جاي دارد و مقرر مياجتماعي قرض بر مي ميليارد تومان از سازمان تأمين ۵ي جنگ، دولت در هنگامه

شود آغاز مي ۱۳۶۲قانون بودجه سال  ۵۲ يآن ملک و اموال مصادره شده را تهاتر کند که اين کار در قالب تبصره

ميليارد تومان  ۳شود و حدود ها تهاتر ميميلياردتومان از بدهي دولت با امالک و سهام برخي شرکت ۲و حدود 

 دولت است. يآن هنوز بر ذمه

اجتماعي( و نيز تملک اموال و سهام ناشي از عدم بازپرداخت قانون تأمين ۵۰فرايند وصول حق بيمه )اعمال ماده 

اجتماعي  شدن بانک رفاه کارگران، سازمان تأمين ستا و به لحاظ دولتيگيري شتسهيالت اعطايي )تا قبل از شکل

ي مالکيت سهام و نمود( به خودي خود سازمان را با مسئلهرأسًا و مستقيمًا نسبت به اعطاي تسهيالت اقدام مي

 ساخت.اموال مواجه مي

 هاي نقدي سازمان تأمينسپرده ها به ذخاير ودولتي شدن بانک رفاه کارگران، عدم اعطاي سود از سوي بانک

هاي ناشي از تسهيالت اي و بدهيهاي بيمهها در قبال تهاتر بدهي دولت و بدهياجتماعي و تملک سهام و شرکت
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گذاري در بانک رفاه امکان سرمايه ۱۳۶۵تا  ۱۳۵۷گذاري اعطايي و ... باعث گرديد که طي سالهاي سرمايه

ها، از سازمان سلب شود و ذخاير نقدي سازمان طي سنوات مزبور م شرکتکارگران، فرضًا از طريق خريد سها

 ي پولي دچار نقصان و کاهش ارزش شوند.توجه به نرخ تورم، کاهش ارزش ريال در مقابل دالر و تعديل پايه با

اجتماعي به صورت سهامي خاص تأسيس گرديد و فعاليت گذاري تأمينشرکت سرمايه ۱۳۶۵باالخره در سال 

 د را آغاز نمود.خو

و در دولت هشتم ابالغ شد وليکن در ذيل بند "ج" آن  ۱۳۸۴قانون اساسي در سال  ۴۴هاي کلي اصل سياست

هاي اين بخش متعاقبًا ابالغ خواهد شد". با استقرار که مربوط به واگذاري سهام دولت است آمده بود که "سياست

مبني بر صدور مجوز واگذاري سهام دولت که  ۴۴اصل  هاي کلي، بند "ج" سياست۱۳۸۵دولت نهم و در سال 

سازي و واگذاري ترين حجم خصوصيبوده و جزو امور حاکميتي نيست، ابالغ شد و بزرگ ۴۴در ذيل اصل 

هاي دولت به سازمان هاي نهم و دهم انجام شد که بخشي از آن نيز براي بازپرداخت بدهيسهام دولتي در دولت

 گرديد.مصروف  اجتماعيتأمين

اجتماعي  ها براي تقويت تأمينبر لزوم استفاده از منابع حاصل از واگذاري ۴۴هاي کلي اصل سياست ۱-۲در بند 

سازي )اخراج و تعديل تنها به اين حکم توجه نشد بلکه به خاطر تبعات ناشي از خصوصي شده بود که نه کيدتأ

اجتماعي از  ترين ضربات به سازمان تأمينعماًل بيش نيروي کار، تعطيلي کارخانه و فروش امالک آن و ...(

مورد ساير  سازي وارد شد، تعداد مستمري بگيران و مقرري بگيران سازمان را افزايش داد و دري خصوصيناحيه

ي گذشته و آتي ها و ...( با توجه به اين که بدهي انباشتهها، بيمههاي بازنشستگي )نظير فوالد، بانکصندوق

ها را گذاري لحاظ نشده بود، عماًل ورودي صندوقي کارکنان در قيمتها و کارخانجات بابت حق بيمهشرکت

هاي ها را افزايش داد و نتيجتًا ورشکستگي و کسري هنگفتي را براي دولت و دستگاهکاهش و خروجي آن

 ربط ايجاد نمود.اجرايي ذي

سهام  ٪۸۰رايند واگذاري سهام دولتي بود، مجوز واگذاري هاي کلي که ناظر به في بند "ج" سياستدر ابالغيه

اجتماعي صادر شد؛ چرا که اين نوع موسسات  هاي دولتي به موسسات عمومي غيردولتي نظير سازمان تأمينبنگاه

هاي کلي عماًل يک تعاوني فراگير ملي و سهامي عام هستند. اين فرايندها در چهارچوب قانون اجراي سياست

ها با استفاده تصويب شده بود و به موجب اين فرايند، واگذاري ۱۳۸۶ام پذيرفته شده است که درسال انج ۴۴اصل
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با شروع به کار دولت  ۱۳۹۲هاي نهم و دهم انجام گرفته بود اما از سال از مجوزات قانون مزبور در طول دولت

ي بابت تهاتر ديون خود نسبت به که دولت نبايستهايي از سوي مجلس شروع شد، مبني بر اينيازدهم زمزمه

 واگذاري سهام اقدام نمايد. 

هاي اجرايي( و هاي اقتصادي وابسته به دولت )دستگاهاجتماعي را در رديف مجموعه در اين ميان سازمان تأمين

شده و بيمهها نفر اجتماعي متعلق به ميليون که سازمان تأمين دادند؛ حال آنحاکميتي )بنيادها و نهادها( قرار مي

اند و اين سازمان در ذات وظايف خود مکلف جا قرار داده بگير است که ماحصل حيات خود را در آنمستمري

 ي جمعي است. به حمايت از اين اندوخته

قانون اجراي  ۷و  ۶، ۱بالفاصله پس از استقرار دولت يازدهم، طرحي در مجلس تحت عنوان قانون اصالح مواد 

به تصويب مجلس رسيد که واگذاري سهام بابت رد ديون  ۱۳۹۳قانون اساسي در سال  ۴۴صل هاي کلي اسياست

 ۴۰اجتماعي را از دارا بودن بيش از  جمله سازمان تأمين دولت را ممنوع نموده و نهادهاي عمومي غيردولتي از

 کرد. درصد سهام يک شرکت منع مي

داري براي اجتماعي، بايد اصل بنگاه نظام جامع رفاه و تأمين قانون ساختار ۳که در بند "ح" ماده  رغم اينعلي

قانون مزبور بر لزوم مديريت وجوه و ذخاير  ۷بند "الف" ماده  ۱۱شد و در جز اجتماعي حفظ ميسازمان تأمين

و قانون يادشده اجرايي نشده  ۱۵اجتماعي تصريح شده است و اينکه حکم مندرج در بند "ه" ماده  سازمان تأمين

سال  ۱۵گر اجتماعي پس از هاي بيمههاي صندوقگذاريي مديريت وجوه، ذخاير و سرمايهضوابط کلي نحوه

اجتماعي آن را  هنوز اجرايي نشده است، به هر سو مجلس و دولت براساس برداشت خود از سازمان تأمين

 و حکم واگذاري دانستند. ۴۴مشمول اصل 

اجتماعي و  قانون ساختار تأمين ۶ل مالي و اداري است و طبق بند "ل" ماده اجتماعي داراي استقالسازمان تأمين

اجتماعي، استقالل اين سازمان تضمين شده  و به  قانون تأمين ۱اجتماعي و ماده  اساسنامه سازمان تأمين ۱۴ماده 

اجتماعي مع رفاه و تأمينقانون ساختار نظام جا ۶نوعي به ملي بودن اموال آن اشاره شده است. طبق بند "ل" ماده 

اي نظام، داراي شخصيت حقوقي و استقالل مالي و هاي فعال در قلمرو بيمهها، موسسات و صندوقسازمان
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کنند. بنابر اين سازمان اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود در چهارچوب اين نظام فعاليت مي

 اجتماعي است. دولت و حتي وزارت کار، رفاه و تأمين اجتماعي داراي شخصيت حقوقي مستقل از تأمين

ي اجتماعي و درماني در حکم اموال عمومي بوده و مالکيت هاي بيمههاي صندوقوجوه، اموال، ذخاير و دارايي

اجتماعي نيز در  هاي جامعه تحت پوشش است. معناي غير دولتي بودن سازمان تأميني نسلآن متعلق به همه

قانون  ۲۸اش مطابق با ماده قابل فهم است. سازماني که از دولت طلب ميلياردي دارد و منابع درآمديهمين راستا 

شود که اکنون بيش هاي دولتي مياجتماعي از حق بيمه است، اموالش مشمول فروش و واگذاري شرکت تأمين

اندازي است. اين اقدام دست ي دولت در نظر گرفته شدهاز هر زمان ديگري به عنوان راهي براي کسري بودجه

کامل بر اموال ملي مردمي است که نيروي کار خود، بخوانيد حيات و زيستشان را، اکنون در معرض واگذاري و 

 بينند.حراج مي

ميليون عضو،  ۴۳اجتماعي يک صندوق مشاع و جمعي، يک تعاوني فراگير ملي با  که سازمان تأمينرغم اينعلي

قانون اساسي قلمداد شود، براساس رويکردهاي  ۴۴لتي است و نبايستي مشمول اصل يک نهاد عمومي غيردو

دولتي فرض نموده و به جاي بازگرداندن استقالل اتخاذ شده از سوي حاکميت، اين سازمان را دولتي و يا شبه

گري و مالي و اداري و شخصيت مستقل حقوقي آن، سازمان مزبور را مشمول احکام مربوط به واگذاري تصدي

توان بورسي شدن "شستا" را يک اجبار و الزام قانوني دانست، نه اند و اين گونه است که ميسهام دولتي دانسته

در  "مشارکت آحاد جامعه در فرايندهاي اقتصادي."و " افزايش شفافيت اقتصادي"يک انتخاب آزادانه در راستاي 

ترين نقاط کند، بورس تهران يکي از جذابميحالي که اقتصاد ايران روزهاي به شدت بحراني را طي 

ها و... در واقع بنا به آنچه گفته شد نه گير شاخصشود. افزايش چشمگذاري در وضعيت فعلي قلمداد ميسرمايه

بگير ديگر، که به معناي تاراج اموال ي کارگر و عموم مردم مستمريبه معناي بهبود اوضاع اقتصادي براي طبقه

  باشد.زيست کارگران در بازار براي خريد آن از سوي صاحبان سرمايه ميي ملي و عرضه

که کسب و کارها با مشکالت  ۱۳۹۹روند باورنکردني سوددهي در بورس حتي در روزهاي کرونايي آغاز سال 

به درصد را تجر ۲۰کنند نيز ادامه يافت. بورس در همين روزها نيز بازدهي بيش از فراواني دست و پنجه نرم مي

 شود.گير اقتصادي ياد ميهاي رسمي از آن به عنوان رونق چشمکرده است که در اخبار و آگهي
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ي هاي تنفسي براي طبقهتر شدن راهشود، به معناي تنگاجتماعي آوار مي آنچه اين روزها بر سر سازمان تأمين

، اما بايد به خاطر داشت که اين کاال شودداري کاال محسوب ميچند در سرمايه کارگر است. نيروي کار کارگر هر

شود. نيروي کار به معناي زيست کارگر است؛ گيري با آن کااليي دارد که فرضًا در کارخانه توليد ميتفاوت چشم

اين  يکند. واگذار کردن مجموعهي حيات خود صرف توليد کاال ميست که فرد از اندوختهبه معناي عمري

ي اربابان سرمايه بخش خصوصي يا دولتي، داللتي جز غارت و تاراج افسارگسيخته ي بشري و جمعي بهاندوخته

ي دولت يا گروهي خاص نيست که بتوان به هنگام گره خوردن به زندگي کارگران ندارد. نيروي کار، اندوخته

، حراج آلود سرمايه داد. آنچه امروز شاهد آن هستيممشکالت از جيب آن خرج کرد و به خورد ساختار چرک

ي کارگر در بازار است؛ کوبيدن ميخ آخر بر تابوت زيست کارگران و بيمه بگيران و... است. اگر از طبقه طبقه

 يازاي کانوني تحليلمان است و اگر به دنبال مابهشود نقطهکنيم، اگر رنجي که بر آنان متحمل ميکارگر صحبت مي

ترين غارت اين طبقه در ، بايد واقعيت امروز را به عنوان بزرگناميمي کارگر ميمادي آن چيزي هستيم که طبقه

آلود موقعيت فعلي ببينيم و دشمنان موجود کارگران را در همين زمين زنده و انضمامي اکنون بشناسيم؛ زمين چرک

کند و ما را بدين و خونيني که بيش از پيش واقعيت طبقه کارگر در مختصات زيست امروزمان را نمايان مي

ي کارگران و متحدينشان را رساند که هجوم کرکسان سرمايه بيش از هر زمان ديگري زيست جبههواقعيت مي

 آماج حمالت خود قرار داده است
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 بسمل کردن در دخمه سکوت 
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 مقدمه:

هاي بسياري به اين طرح مطرح شد. توسط شوراي عالي کار، اعتراض 1399پس از تصويب حداقل دستمزد سال 

 اشت در سه بخش قصد دارد به اين مسئله بپردازد. اين يادد

 داري با اتکا به مفاهيم مارکس پرداخته شود. به مسئله دستمزد در چهارچوب نظام سرمايه -1

ها و سنديکاها در بحث مبارزه براي افزايش دستمزد مورد بررسي قرار گيرد و سپس جايگاه نقش اتحاديه -2

 ها در ايران توسط طبقه کارگر مطرح شود. يري اين اتحاديهگفعلي اتحاديه کارگري و ضرورت بازپس

و در آخر با توجه به تصويب حداقل دستمزد فعلي، به اين سؤال پاسخ داده شود که مبارزه براي افزايش  -3

 انجامد.تر شدن طبقه کارگر و لغو کار مزدي ميدستمزد چگونه به سياسي

 

 تقليل كارگر به حيات بيولوژیک صرف (1

 شود؟اقتصاد سياسي دستمزد چيست و چگونه تعيين مي بر اساس 

تحت شرايط معمولي دستمزد مبلغي است که کارگر به آن نياز دارد تا بتواند وسايل معيشت خود را مطابق با 

کند تهيه نمايد، تا دوباره توان کار کردن و توليد مثل خود اي که در آن زندگي ميسطح معيارهاي زندگي جامعه

 باشد. را داشته 

دار تواند به اين شکل نيز توصيف شود: کارگر نيروي کار کامل خود را براي يک روز به سرمايهاين معامله مي

اي دهد، به صورتي که اين معامله را بتوان از نو ممکن ساخت. در عوض او وسايل معاشش را درست به اندازهمي

 کند. تر، دريافت مييشکه براي تجديد و تکرار اين معامله ضروري است و نه ب

ی حيات خود ناچار شود: كارگر فردی است كه برای ادامهی كارگر گفته مياز همين رو در تعریف طبقه

ي حيات ي ادامهي توليد نيروي کار ساده، هزينهبنابراين هزينهی فروش گذارد. است نيروی كارش را به عرصه

آورد. نتيجتًا ي حيات و تکثير نسل دستمزد او را به وجود ميهو تکثير نسل کارگر است. ميزان و مقدار هزين

ي هزينه شود. اين حداقل دستمزد مثل تعيين قيمت کاالها به وسيلهدستمزد تعيين شده حداقل دستمزد ناميده مي

 شود. توليد، نه شامل حال يک فرد خاص بلکه شامل نسل کارگر مي
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ها به طور متقابل مزدی است و كار مزدی مستلزم سرمایه است. آنپس از همين رو وجود سرمایه مستلزم كار 

باري توليد روي اين نوع مبادله ميان آورد. شرط وجود یكدیگرند و به طور متقابل یكي دیگری را به وجود مي

دار سرمايهي پايدار اين نظام که دستمزدي است، باز توليد کارگر در مقام کارگر و سرمايه و کار بنا شده است. نتيجه

شان ها زندگيداري در اين نکته نهفته است که بخش اعظمي از انساندار است. شرط بقاي سرمايهدر مقام سرمايه

 صرف تقليل يابد که ناچارند براي صرف زنده ماندن تالش کنند. به حيات بيولوژيکي 

داري اساسًا بايد لغو کار مزدي مايهتوجه به اين توضيحات هدف نهايي براي نابودي استثمار و جامعه سر حال با

باشد. زيرا در تحليل نهايي افزايش يا کاهش دستمزد مسئله نيست بلکه کار مزدي در ارتباط تنگاتنگ با سرمايه 

شود نه تنها امري زائد و استثمار قرار دارد. اما در عين حال اگر از افزايش دستمزد به عنوان امر تاکتيکي دفاع مي

کاري و افزايش اوقات دستمزد ارتباط مهمي با کاهش ساعِت جب و حياتي است. زيرا افزايش بلکه امري وا

 آورد. سياسي شدن طبقه کارگر را در جهت مبارزه طبقاتي فراهم مي امكانفراغت دارد و اين امر 

 ها به دست كارگرانها و تشكلتمام اتحادیه (2

درن، با توجه به وجود منابع متعارض در روابط ميان هاي کارگري در ساختار اقتصادي جوامع محضور تشکل

ها، هم به عنوان ميانجي تعارضات اقتصادي در فرآيند کار کارگران و کارفرمايان اهميت زيادي دارد. اين سازمان

کنند. بديهي هاي اقتصادي موجود ايفا ميو هم به عنوان مهمترين ساز و کار تدافعي کارگران، نقش حياتي در نظام

تواند سر دستمزد و شرايط کاري شخص خود با کارفرما وارد مذاکره شود و گرفتن ست که کارگر منفرد فقط ميا

پذير است. از طرف ديگر، تر تنها از رهگذر قدرت جمعي کارگران در فرآيند مبارزه يا منازعه امکانامتيازات کالن

هاي کارگري، معيشت، قدرت خريد و امکانات مادي کارگران منابع کارفرمايان در نبود تشکل يبا تأمين يک طرفه

 يابد. شان کاهش ميبراي باز توليد حيات اجتماعي

 توان در موارد ذيل برشمرد:هاي کارگري را ميها و تشکلاز همين رو وظايف مهم اتحاديه

 جلوگيري از بسته شدن قراردادهاي موقت و نيمه موقت -

 افزايش دستمزد  -

 ساعت کاريپايين آوردن  -

 دفاع از حق اعتصاب و تجمع -
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 جلوگيري از اخراج کارگران -

 دفاع از بيمه و خدمات تأمين اجتماعي طبقه کارگر -

 گيرد.هاي کارگري در ايران بعد از انقالب مورد بررسي قرار ميها و اتحاديهحال با توجه به اين توضيحات تشکل

به سمتي رفت که شوراهاي کارگري حاصل از انقالب و شرايط سياسي جامعه  60 يهاي ابتدايي دههدر سال

ي برجا مانده از نظام پيشين ديگر توانايي و اجازه فعاليت نداشتند. در نهايت در هاهاي مستقل و سنديکاتشکل

چهارم  يهاي فراوان ميان دولت و مجلس به تصويب رسيد. در تبصرهقانون کار جديد با کش و قوس 1369سال 

توانند يکي از سه موارد شوراي اسالمي کارگران يک واحد فقط مي»اين قانون تصويب شده است که  131از ماده 

( 131ها )موضوع ماده کارگاه« هاي اسالميانجمن»اگر از « کارگران را داشته باشند. يکار، انجمن صنفي يا نماينده

گ اسالمي و دفاع از دستاوردهاي انقالب صرفًا به منظور تبليغ و گسترش فرهن»توانند که طبق آن کارگران مي

نسبت به تشکيل آن اقدام کنند بگذريم، هيچگونه تشکل، اتحاديه، سنديکا يا سازمان کارگري ديگري از « اسالمي

 يپذيرفته شده نيست. بنابراين به صورت کلي اين قانون مخالف تشکيل آزادانه« 1369قانون کار سال »نظر 

ها را با قوانين، اساسنامه و شرايط اي از اين سازمانبيني شدهفقط انواع خاص و پيش هاي کارگري است وسازمان

 تابد. عضويت و انتخاب خاص برمي

باتوجه به ضرورت وجود سنديکاهاي مستقل کارگري، اگر چنين امکاني براي کارگران فراهم شود، براي مثال 

و سازماندهي اعتصابات گسترده و منع رفتن کارگران به  توانند بعد از تصويب اين حداقل دستمزد، با تشکيلمي

تر نشدن سر کار تهديد بزرگي براي توليد رقم بزنند و از همين رو کارفرمايان و دولت ناگزير بودند براي گسترده

اين اعتصابات، دستمزد کارگران را افزايش دهند. موردي که در تصويب حداقل دستمزد امسال و موارد ديگري 

دهد، کارگران، استثنائات قانون کار ... اهميت حياتي خود را نشان مي يقراردادهاي موقت، اخراج گسترده همچون

ها و ها و اسناد به دست خود طبقه کارگر است. زيرا اهميت و معناي حقيقي اين تشکلبازپس گيري اين تشکل

 اشد. باصناف تنها در گرو مديريت و اداره اين تشکل توسط همين طبقه مي

 اینجا و اكنون (3

درصدي و خط فقر که  41تومان که از تورم  1.834000ايد به تحليل حداقل دستمزد با توجه به نکات فوق ب

تر از حداقل ممکن نيز با چند تر است پرداخت. اين مساله در حالي است که همين دستمزدهاي پايينبسيار پايين

 يمقوله اول يادداشت که خوِد يشود. با در نظر گرفتن نکتهت نميشود و يا اساسًا پرداخماه تأخير پرداخت مي
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تر از دستمزد )فارغ از پايين يا باال بودن آن( در پيوند تنگاتنگ با استثمار و سرمايه است، زماني که دستمزد پايين

 عفي مواجه هستند. شود گوياي اين امر است که کارگران در ايران با استثمار مضاحد ممکن و با تأخير پرداخت مي

کارگر در ايران که لزوم مبارزه براي افزايش دستمزد پيش از بيش  يحال با توجه به وضعيت معيشتي اسفبار طبقه

 توان هم از افزايش دستمزد حرف زد و هم مدافع لغو کار مزدي بود؟ شود، چگونه ميآشکار مي

تمزد خود بخشي از مبارزه طبقاتي است و افزايش جواب در اين نکته نهفته است که مبارزه براي افزايش دس

دستمزد در ارتباط است با پايين آمدن ساعت کاري و افزايش اوقات فراغت و اين امر امکان سياسي شدن آن را 

 آورد. فراهم مي

اي که بايد در همين بحث در نظر گرفت دفاع صرف از افزايش دستمزد نه تنها ناکافي است در عين حال نکته

کارگر به معيشت و سطح اقتصادي  يطبقه يتواند باشد. زيرا از طرفي مبارزهکه در عين حال مرتجع نيز ميبل

اي است در جهت نيل به سياسي يابد و از طرف ديگر باال رفتن اوقات فراغت نه يک هدف بلکه وسيلهتقليل مي

کارگر منجر به مضمحل شدن آن  يت طبقهاستثمار حذف نشده بلکه اوقات فراغ يشدن آن، زيرا نه تنها مسئله

 شود. در اين نظم مي
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 تیهو کی شیزا 
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اظهار داشت که اي به مناسبت عيد پاک رهبر سابق حزب ليبرال کانادا، در مقاله ،مايکل ايگناتيف ،۱۹۹۰ در سال

 چنين خاطرنشان کرد:هم وي« چيزي جايگزين مناسک مذهبي کنند. اندجوامع سکوالر غربي هرگز نتوانسته»

انقالب فرانسه ممکن است که هر فرد را به شهروندي داراي حقوق تبديل کرده باشد. ممکن است آزادي، برابري »

اي انداخته باشد اما چيزي هاي قديمي را به گوشهاي حک کرده باشد و صومعهو برادري را در باالي هر مدرسه

 «افزوده است.يل و نماد انقالب فرانسه( به تقويم قديمي مسيحيان نيبه جز چهاردهم جوالي )روز آزادي باست

ي فعلي ما شايد تنها مورد غير قابل انکاري باشد که توسط يک جنبش سکوالر در تقويم مسيحي يا هر سوژه

ن کشور دنيا جش ۱۳۰تاکنون در بيش از  ي که نه در يک يا دو کشور بلکهتقويم ديگري قرار گرفته است؛ تعطيالت

ها يا فاتحان، بلکه توسط شود. عالوه بر اين، تنها مناسبتي در تاريخ است که نه توسط قدرت دولتگرفته مي

ي المللي طبقهما از روز اول ِمي، جشن بين جنبشي قدرتمند از زنان و مردان فرودست ايجاد شده است. بله،

 داشته شد. ُامين سالگرد آن گراميکنيم که امسال صد و سيکارگر صحبت مي

عبارتي است که در قرن بيست و يکم گويي امري بديهي به « افتاد.به هر حال بايد اتفاق مي اين چيزي است که»

اي نشان دهد، حتي آن احزاب رسد، زيرا به غير از مورخان کمتر کسي است که به اين مناسبت عالقهنظر مي

 اي که بعدًا تبديل به "اينترناسيونال دوم" شد.ي کنگرهحيهسوسياليستي که وراث مستقيم کساني هستند که با افتتا

زمان کارگران از سراسر جهان به نفع يک قانون براي محدود کردن اينترناسيونال خواستار برگزاري تظاهرات هم

برگزار گرديد. اين خواستار در مورد  ۱۸۹۰ساعت شد که اين درخواست در تاريخ اول ِمي  ۸روزهاي کاري به 

بسياري از اين احزاب اينترناسيونال دوم يا به  داراي نماينده بودند، صادق بود. ۱۸۸۹ي احزابي که در کنگره همه

هاي اصلي را در اصطالح"واليان" آنان در اروپاي نئوليبرالي کنوني با وجود آن که داراي دولت هستند يا اپوزسيون

اس افتخار بيشتري در رابطه با اين روز بروز دهند يا الاقل رود که از خود احساختيار دارند، از آنان انتظار مي

رسد فستيوالي که اکنون هر ساله به نظر ميبعيد ي بيشتري به کار گذشتگان خود نشان دهند؛ با اين وجود عالقه

به مناسبت اول ِمي در کشورهاي غربي توسط احزاب چپ ميانه با حضور سياستمداران در اول صف برگزار 

گردد به سياستمداران هاي قبلي خود را حفظ کند، زيرا اين تظاهرات برميهايي از ريشهبتواند حتي رگه شود،مي

تر از آن است که از هاي اول ِمي در نزد کارگران بسيار عميقضدسوسياليستي که با درک اين حقيقت که ريشه

هاي ه ظاهر مترقيانه به انحراف جنبشخواهند با نشان دادن حضور خود و خواستار مطالباتي ببين برود، مي

واند در نهايت راه را به سوي تقي خود با هرگونه مطالباتي که ميهاي حقيکردن آرمانکارگري و در نهايت هژمون

ي اول ِمي پارلمان فرانسه که به مناسبت تبريک روز کارگر توان به بيانيهتيوي عملي ببرد. براي نمونه مياآلترن



 پرومتهشهرآشوب                                                                                  

ه  51 ح ف ص  

 

اين تعطيالت »نفر از نمايندگان حزب سوسياليست نيز قرار گرفت اشاره کرد:  ۴۱ود و مورد حمايت فرستاده شده ب

هاي جامعه بايد تمام انرژي وجودي خود ي طبقهاي از عناصر حسادت و نفرت باشد.....همهگونهنبايد حاوي هيچ

 «آل ما بوده است.و ايدهگونه که هميشه آرمان را صرف توليد براي سرافرازي ملت قرار دهند، همان

هايي ي اروپا )پدر اتحاديه اروپاي فعلي( اولين گروهپس شايد جاي تعجب نداشته باشد که پيش از تشکيل جامعه

هاي چِپ اروپاي غربي هاي زيادي صورت دادند نه گروهگذاري اول ماه ِمي به روز رسمي کار، تالشکه براي نام

ي اقتصادي اروپا که رسد که جامعهسوم آلمان بودند. در حقيقت به نظر مي هاي افراطي زمان رايشبلکه راست

ها ديد که سالاي ميروز اول ِمي را به تعطيالتي عمومي تبديل کرد، نيازمندي خود را به مقبوليت از سمت بدنه

گرايانه د چپ ذاتديد و دولت جماهير شوروي نيز به عنوان نماجشن اول ِمي را به عنوان بخشي از هويت خود مي

هاي اروپاي غربي نيز که همواره خود را در خطر دائمي به آن جشن، رنگي ماورايي بخشيده بود. دولت

کردند، تمامي سعي خود را به عمل آوردند که اول ِمي را به عنوان روزي "سوسياليسم واقعا موجود" احساس مي

هاي و به مرور زمان آن را از مفاهيمي مانند جنبش هاي فرهنگي" است به کارگران جا زدهکه"مطابق با سنت

ي طبقاتي تهي سازند اما به راستي چگونه است که اين روز آن چنان قدرتي دارد کارگري، آگاهي طبقاتي و مبارزه

 اقدام به بازخواني و انحراف آن کردند؟ ،ترين دشمنان آن نيز به جاي سعي در نابوديکه حتي بزرگ

ها"، بدون شده توسط فرهنگهاي اختراعگيري اين سنت برخالف "سنتده در مورد شکلالعاي خارقنکته

توان گفت پس از ريزي بودن و يا حتي ناخواسته بودن آن توسط طبقات حاکم جامعه بود؛ تا جايي که ميبرنامه

ه بود. در حقيقت گونه تضميني براي برقراري مجدد آن در سال آينده داده نشدهيچ ۱۸۹۰برگزاري آن در سال 

چه ي تصويب شده در اينترناسيونال دوم براي برگزاري تظاهرات و آنها بين قطعنامهترين تفاوتيکي از اصلي

قرار بر اين بود که تظاهرات صرفًا يک بار باشد و هيچ پيشنهادي مبني بر تکرار  -در حقيقت رخ داد همين است 

بيني تمام چه در عمل اتفاق افتاد وراي پيشساالنه. به هر روي آنچه رسد به رويدادي  -در کار نبوده استآن 

شدن چنين روزي ناشي از موفقيت هاي معاصرش بود. مطمئنًا ظهور سريع و نهادينهبيني روزنامهاحزاب و پيش

ي خود هاها روز مناسبي را براي يافتن تجديد آرمانبود. سوسياليست ۱۸۹۰ي تظاهرات روز اول ِمي العادهخارق

اي مانده از به وجودآمدن اتحاديهتوان به خشم باقيدر سراسر جهان انتخاب کرده بودند؛ از جمله داليل آن مي

هاي آلماني اشاره کرد. پس از آن ي سوسياليستو همچنين پيروزي گسترده ۱۸۸۹جديد پس از اعتصابات سال 

ي و استفاده از قوه در واقع عملکرد احزابنبود.  دستيابي به موفقيت در تظاهراتي بدين گستردگي کار دشواري

آميز هاي مسالمتهاي احزاب سوسياليست و شکست خوردن اعتصابقهريه که موجب غيرقانوني شدن فعاليت
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اي، تحرکات جمعِي طلبان را نيز به تظاهرات باز کرده بود. با وجود چنين زمينهموجبات پيوستن خشونت ،شده بود

هاي کارگري را نشان که براي اولين بار در تاريخ به معناي واقعي کلمه اينترناسيونال بودن جنبشي کارگران توده

برد مطالبات کارگري شد. ها و آگاهي آنان به نقش تاريخي خود در پيشداد، موجب به ثمر نشستن خواسته

برد عملکرد مستقل براي پيش خوانيم کارگران سراسر جهان براي نخستين دفعات به طورهمچنان که در تاريخ مي

گوهاي زيادي را شکل دادند. براي مثال يکي از وهاي خود بحث و گفتخود و اقدامات آتي براي تحقق خواسته

موضوعات مهم بحث اين بود که آيا در حين تظاهرات اعتصابات کارگري صورت بگيرد يا خير؟ البته اصواًل 

هاي ورد واکنش به حوادث پيش رو اختالف نظرهايي با ديگر تشکلهاي کارگري مستقل در ماحزاب و اتحاديه

ن کارگري آمريکا( داشتند که از قضا يکي ديگر )مانند فدراسيو تري برخوردار بودندکارگري که از احتياط بيش

آن که  نماياند که با وجودي اينترناسيونال با عمل واقعي را باز ميي تصويب شدهختالفات بزرگ بين قطعنامهاز ا

هاي کارگري با صالح ديد خود اقدام در قطعنامه هيچ بحثي از اعتصابات کارگري نشده بود، اما اکثريت تشکل

چه که در اول ِمي اتفاق افتاد، دقيقًا کرد، اما آنبه عملي شجاعانه کردند. با آن که احتياط چيز ديگري را ديکته مي

باِت گسترده بود که اول ِمي را به چيزي بيشتر از يک تظاهرات يا انتخاب سمبلي به داليل عملي بود. اين اعتصا

هاي مردد، در کشورها يا شهرهايي بود که احزاب، حتي در برابر اتحاديهيک مراسم بزرگداشت ديگر تبديل کرد. 

و عمومًا توانستند حرف خود را به کرسي بنشانند. سمبل درخشان اعتصاب در يک  بر اعتصاب پافشاري کردند

و هم نمادي  - حد و حصر اين طبقهدر واقع ادعاي قدرت بي -ي کارگر بود روز کاري، هم ادعاي قدرت طبقه

داري هاي سرمايهها هرگز چرخفرسايي که بدون آنيعني مجبور نبودن به کارهاي طاقت بود از جوهر آزادي،

خانواده. بنابراين، اين عمل به نوعي  بلکه قدرت انتخاب به شرکت در جمع دوستان يا کرد،شروع به چرخش نمي

کرد که ي طبقاتي و تضادهاي ناگزير سرمايه را تداعي ميي رهايي بود و در عين حال ژستي بود از مبارزهسوژه

ي کارگر به عنوان جرياني مستقل که ما را به بخش مهمي از علل قدرتمندي ماه ِمي يعني "رسميت بخشي طبقه

 رساند.خود را دارد" ميتوانايي دفاع از منافع 

ي برگزاري هاي فراواني که بين احزاب گوناگون براي شيوهوقوسپس از کش دهد،گونه که تاريخ نشان ميهمان

هاي کارگري در سراسر اروپا به پتانسيلي که بسيج شکل گرفت، در نهايت اتحاديه ۱۸۹۱سالگرد اول ِمي در سال 

اي که ر نهايي خود را روي تکرار اعتصابات سال قبل "به ويژه به گونههاي مختلف دارد، پي بردند و نظتوده

عقيده" دادند. اينترناسيونال نيز نظر مشابهي را در "هاي بزرگ شود نه صرفًا براي ابراز موجب فلج شدن کارخانه

در هر ايالت و ي اعتصاب البته اعالميه «.ر در هر کجا که غيرممکن نباشدمتوقف کردن کا»ابالغ کرد: ۱۸۹۱سال 
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شد. به کشوري بستگي به ميزان قدرت و تعهد کارگران و ضريب نفوذ کارفرمايان در امور مربوط به کارخانه مي

نشيني يافتند، غالبًا به طور ضمني از مواضع خود عقباي که اگر کارفرمايان، کارگران خود را قوي و متحد ميگونه

گير و غالبًا غيرمنتظره از روز مال اروپا(. با توجه به اين موفقيت چشمکردند )براي مثال کشورهاي اتريش و شمي

اي از طبيعي بود که تکرار اين اعمال در هر سال خواسته شود. بدين ترتيب، در پايان سال بخش عمده اول ِمي،

اي در قطعنامه ۱۸۹۱المللي بروکسل در سال ي بيناي که کنگرهاحزاب اروپايي از اين روند حمايت کردند. به گونه

 خود را متعهد به جنبش اول و موظف به تداوم آن دانست.

ي مهم ديگر نيز عالوه بر تقاضاي اقتصادي براي کار هشت ساعته و هم چنين با اين حال اين جنبش دو خواسته

هاي تهاي گسترده در جهت تدوين قانون کار و مبارزه با جنگ بين دولي طبقاتي داشت؛ تالشادعاي مبارزه

خود شعار صلح در سنت روز ِمي  ي رسمي جنبش بود، اما به خوديبورژوازي. اگر چه اين بخش خواسته

با اين وجود، شد. المللي اين جنبش مييکپارچه نبوده، مگر به عنوان عاملي که باعث تقويت شخصيت بين

داشت. اين ري ديگري را نيز در برهرات، نوآواي اين تظاي بروکسل عالوه بر گسترش محتواي برنامهقطعنامه

صحبت از "جشن گرفتن" در روز اول ماه ِمي بود. جنبش رسمًا به رسميت شناخته شده بود که آن را نه تنها به 

 يبار ديگر نيز اين بخشي از برنامهعنوان يک فعاليت سياسي بلکه به عنوان يک جشنواره به رسميت بشناسد. 

اي ي جشن و شادي به جاي مبارزهها، با ايدهجنبش و تا حدودي آنارشيست اصلي نبود. در عوض جناح مبارز

اي که دادند که آن را از اوقات فراغت يک روزهها ترجيح ميآنارشيستايدئولوژيک به شدت مخالفت کردند. 

شود شوند به اعتصاب عمومي بزرگي که باعث براندازي کل سيستم ميداران خارج ميکارگران از يوغ سرمايه

توانستند روز اول ماه ِمي را به جشنواره تبديل کنند، زيرا از رهبران اينترناسيونال دوم احتمااًل مي .گسترش دهند

ي کارگري خود براي تظاهرات و اعتصابات براي رسيدن به مطالبات خود اطمينان داشتند. به هر حال به نظر بدنه

اي با جناح حاکم بوده باشند. با اين حال به دنبال درگيري مسلحانه رسد که رهبران اينترناسيونال دوم عميقًانمي

چه به صورت مبارزه و چه به صورت جشنواره امري نيست که از ابتدا در ذهن  يک تعطيالت طبقاتي، يايده

د که رسي يک جشنواره عمومي يا تعطيالت کار به نظر ميدر حقيقت، ايدهرهبران اينترناسيونال دوم بوده باشد. )

ي آن بايد بالفاصله ذکر شود. ( با اين حال يک پيامد عمدهبه طور خودجوش و تقريبًا بالفاصله بوجود آمده باشد.

شد، تعطيالت شامل زنان و کودکان بود. هر دو منابع برخالف سياست که آن روزها "فعاليت مردانه"محسوب مي

د؛ چيزي که آن را به ندهميي خبر ر روز اول ِمي زنان دادبي و سمعي بصري، از حضور و مشارکت گسترده

که تا آن روز به راحتي -ي کارگرنمايشي واقعي از اختالف طبقاتي تبديل کرد و همچنين در کنار آن زنان طبقه
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هاي خود با يک هويت توانستند پا به پاي مردان به مطالبات خود بپردازند و با جنبشمي -پوشي بودندقابل چشم

 ه شوند. مشخص شناخت

 "مذهب نوین ینگریستن به سوسياليسم به منزله"روز كارگر و 

تقريبًا تمام تعطيالت عادي قبل از اين زمان تعطيالت مذهبي بودند. روز اول ِمي در کنار تعطيالت مسيحيان در 

پروراند. با يتقويم آرزوي جهاني شدن جنبش خود يا به تعبير ادبيات سوسياليستي، اينترناسيوناليسم را در سر م

داد و به جذابيت کنندگان در تظاهرات را عميقًا تحت تاثير قرار مياين تعبير نگريستن به جهان پيرامون شرکت

ي انگلس که "خواستار آن شده بود هاي زيادي براي عمل به توصيهفزود. احزاب سوسياليست تالشاآن روز مي

ن مخاطب ونيسم را همچون شکلي از اعتقادات ديني در ذهتا مبلغان سوسياليسم در محافل کارگري اصول کم

هاي دادند. شباهتصورت مي ،نشاندکتاب مقدس را در ذهن مخاطبان مي آيات گونه که کشيشي،نشانند، همانفرو 

امري کامالً آشکار  -هاي سالگرد اول ِميحتي در اولين سال -هاي جديد سوسياليستي به يک جنبش مذهبيجنبش

به مناسب اول ِمي در بروکسل توسط  ۱۸۹۸اي که در سال ي اول از جزوهتوان در صفحهي نمونه ميبود. برا

ي "کارگران جهان متحد شويد!" کارل اعضا و سناتورهاي حزب کارگر بلژيک به چاپ رسيد، در کنار جمله

 خوانيم:ين جزوه ميا ياي از کتاب مقدس "به يکديگر عشق بورزيد" را آورده بود. در ادامهآيه مارکس،

درخشد. مانند طبيعت، خود را اين ساعت بهار و جشن است که تکامل هميشگي طبيعت در جالل خود مي  در

به خود احترام بگذاريد: بپرهيزيد از مايعاتي که شما را مست   …با اميد پر کنيد و براي زندگي جديد آماده شويد

 کنند.کنند و احساساتي که تخريب ميمي

به زودي مرزها محو :  چه که براي قرون آتي اميد داردکند؛ مانند آنهايي سوسياليستي ميشروع به تشويقسپس 

هاي سوسياليستي همبستگي ها به پايان خواهد رسيد! هر بار که فضيلتها و ارتششوند! به زودي پايان جنگمي

پس از آن، در صلح و شادي، دنيايي به وجود  تر خواهيد کرد. وکنيد، اين آينده را نزديکو عشق را تمرين مي

ي اجتماعي همه به درستي درک شود، همانطور که باعث خواهد آمد که سوسياليسم پيروز شود، هنگامي که وظيفه

 .شودتحول همه جانبه هر يک مي

بًا لحن و سبک ي مهم در مورد جنبش کارگري نوين اين نبود که نوعي ايمان است يا اين که غالبا اين حال، نکته

ي مردم بسيار مذهبي بودند، به ميزان کند؛ بلکه اين بود که حتي در کشورهايي که تودهگفتمان ديني را تکرار مي

هاي مذهبي در جامعه قرار گرفت و در ميان توده انآن يبسيار اندکي تحت تأثير الگوهاي مذهبي و نفوذ گسترده
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رايي کمي بين ايمان قديم و جنبش جديد وجود داشت. سوسياليسم عملي، همگ نيز نفوذ پيدا کرد. در غالب موارد،

يک جنبش غير مذهبي کاماًل سکوالر بود. چنين برخوردي از سوي رهبران سوسياليست، به معناي انعطاف در 

 هاي موجود را درک کرده بودند؛ نه به معناي پذيرشبرخورد با ميانجيي عمل در شرايط گوناگوني است که نحوه

 هاي ديني.مذهب و تن دادن به آموزه

هاي کارگري و احزاب سوسياليستي قابل درک است. سوسياليسم و جنبش کارگري با اين حال علل اعمال جنبش

اي که نسبت به جايگاه طبقه خود در سير تاريخ داشتند، نقش از مردان و زناني به وجود آمده بود که با خودآگاهي

با وجود ادعاي "حامي ضعيفان بودن" همواره موافق وضع موجود بودند و در حمايت از هايي که نهادها و رسانه

( و با .اندهاي تاريخي خود اين نقش را بر عهده گرفتهاند )يا در برههحاکم و بورژوازي تمام قد ايستاده يطبقه

گران و مرعوب ساختن آنان سعي در نابودي خودآگاهي کار عهيماورالطبهاي اي نان و دادن وعدهپرت کردن تکه

  -الاقل به شکل کنوني -کنند و در جهان خود، هيچ جايگاه قابل توجهي درک مي ،ي طبقاتي دارند رااز مبارزه

داند. با اين حال جنبش اول ماه ِمي به مرور توانست خود را به عنوان براي چنين نهادهايي قابل تصور نمي

هايي را که تاکنون در انحصار قدرت حاکمه بود، در هم کار بسياري از نقش اي مستقل نشان دهد، و با اينجامعه

 شکند.

ي اول ِمي اين بود که به عنوان تنها تعطيالتي که منحصرًا با در حقيقت يکي از داليل اصلي موفقيت گسترده

سط اشخاص ديگري به ي کارگر )در برابر ما مسيحيان( مرتبط بود، مشاهده شود. اين تعطيالت قرار نبود توطبقه

هايي که شد؛ براي يک روز انسانريزي ميعمال آن توسط خود کارگران برنامهيغما رود، و عالوه بر اين تمام ا

حداقل براي يک روز فضاي رسمي  رفتند وشدند، به نمايشي عمومي ميپيش از اين کاماًل نامرئي محسوب مي

 .کردندحاکمان و جامعه را تصرف مي

طور که عنوان ژورنال ، هماني کليدي آن "جديد" بودکرد. کلمهيگري هم بود که جنبش را متمايز مياما چيز د

دوران جديد با ما پيش " دادندهاي روز کارگري اتريش نشان مينقدهاي تئوريک مارکسيستي ارتدکس و ترانه

سم اغلب به معناي واقعي کلمه با داد، سوسياليي کشورهاي اروپاي غربي نشان ميطور که تجربه". همانرودمي

کردند، وارد شهرها و روستاهاي کوچک ها را اداره ميساختند و کساني که آنها را ميراه آهن و با کساني که آن

 ،برخالف ساير تعطيالت عموميآورد. نو به ارمغان مي يهاي جديد متناسب با زمانهشد و همراه با خود ايدهمي

معروف  اي درخشان. مصراعآن روز چيزي نبود جز آينده داد.چيز را مورد تقدس قرار نمي روز اول ماه ِمي هيچ
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هاي پس از در واقع "جنبش" پاداش اي تصادفي نبوده است."بايد از ريشه براندازيم کهنه جهان جور و بند" جمله

 .دادداد بلکه بهشت در همين زمين را نشان ميمرگ را نمي

هاي کارگري که به سرعت توسط هنرمندان متعهد احزاب و جنبش -اول ِمي  ين ويژهمجموعه تصاوير نمادي

آورد به هيچ وجه روشن نبود، فقط گرا است. اين که آينده چه چيزي را به ارمغان ميکاماًل آينده-توسعه يافت

راه براي آينده را رسد. خوشبختانه موفقيت اول ِمي، حداقل يک اين که اين آينده روشن است و جبرًا فرا مي

دموکراسي  ۱۸۹۰در سال داد که اين مناسبت را به چيزي بيشتر از يک نمايش و جشنواره تبديل کرد. نشان مي

هاي معترضان همچون انتخاباتي در اروپا بسيار نادر بود و تقاضاي حق رأي جهاني به آساني به ديگر خواسته

. تقاضاي رأي گرچه به عنوان بخشي اول ماه ِمي اضافه شدمدت هشت ساعت کار در روز و شعارهاي ديگر روز 

اتريش ، بلژيک ، اسکانديناوي ، ايتاليا و جاهاي ديگر تا رسيدن به آن هاي اول ِمي در از خواسته جدايي ناپذير

کيل هاي سياسي را تشالمللي از خواستهي کار هشت ساعته بخشي بينسفانه هيچ وقت به اندازهاما متأشد دنبال مي

اي رسيده بود که به اهميت دموکراسي در امور هر چند در مناطقي که سطح آگاهي بدنه کارگري به درجه نداد.

و به مرور بر اهميت آن افزود.  ناپذير از اين مناسبت تبديل شدبه بخشي جداييسياسي واقف باشد، اين خواسته 

راي حق رأي جهاني، که با موفقيت در بلژيک، در حقيقت، اولين عمل سازماندهي يا تهديد اعتصاب عمومي ب

ها کمک کرد، از اعتصابات روز اول ِمي شروع شد. از سوئد و اتريش شکل گرفت و به تشکيل احزاب و اتحاديه

ديگري از  يهاي کارگري سوئد بيش از هر جنبههاي کارگري مانند اتحاديههايي از اتحاديهطرف ديگر گروه

هايي وجود داشت که حتي زمان. تر و دستمزدهاي باالتر" توجه داشتندهاي کوتاهساعتشعار "به شعارهاي روز 

ها واگذار کردند. در عين دموکراسي را به ديگر گروه يها روي اين مسئله به حدي زياد شد که مسئلهتمرکز آن

مبتني بر منافع هاي بزرگ جنبش، از جمله سردمداري آن در دموکراسي، حال بايد توجه داشت که پيشرفت

هاي هاي کارگري يکي از خواستهاقتصادي خودخواهانه نبود و عمومًا احزاب سوسياليستي و بخش اعظم اتحاديه

هاي کارگري سوسياليستي محوري بود. اين امر نه تنها کردند. دموکراسي براي جنبشخود را فداي ديگري نمي

در  -العاده پيشرفت اين جنبشسرعت فوقدني بود؛ زيرا براي پيشرفت آن جنبش ضروري بود بلکه از آن جدانش

همزيستي و تبادالت نظر بين شعارهايي که توسط رهبران احزاب سوسياليستي  يواسطهبه -طي دو يا سه سال

هاي مبارز بود. وجود چنين هاي کارگري و گروهشد و تفسير اغلب مناقشه برانگيز آنان توسط اتحاديهداده مي

هاي جهان رسيد که دروازهبه نظر مي شايد حتي بيش از آن؛ رسيد؛ت پيروزي در آينده به نظر مياتحادي ضمان

 کارگر باز خواهد شد و بهشتي روي زمين ساخته خواهد شد. يجديد در قرن نو به روي طبقه
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امري روتين هاي کارگري به به هر حال بهشت موعود فرا نرسيد و روز اول ماه ِمي مانند خيلي ديگر از جنبش

 ۱۹۱۹توانست شکوه قديمي خود را احيا کند، مانند اول ماه ِمي  يهاي تاريختبديل شد، هر چند در بعضي دوره

که تقاضاي اصلي هشت ساعت کار در بسياري از کشورها مسجل شد يا در کشورهاي آزاد شده از موج  ۱۹۲۰و 

کشورهاي جنبش کارگري سوسياليستي، روز اول ماه با اين وجود، در بيشتر . ۱۹۴۶و  ۱۹۴۵هاي فاشيسم در سال

آييني  يشايد بتوان گفت در اين دوره از عادي شدن بود که اول ِمي جنبهامري معمول شد.  ۱۹۱۴ي قبل از سال ِم

أموريت هنگامي که آن را به عنوان مطور که يک مورخ ايتاليايي بيان کرده است، خود را به دست آورد. همان

 .، تبديل به آئين جمعي شد که نياز به آداب و رسوم و الهيات خاص خود را داردرگ متوقف کردفوري تحول بز

داليل زيادي وجود دارد که چرا اين روز را فراموش نکنيم؛ زيرا براي اولين بار تاثيرگذاري عميق سخنان مارکس 

بر اين که طبقه کارگر از ظرفيت هاي کارگري در سرتاسر جهان نشان داد و صدق ادعاي وي را مبني را در جنبش

ي تغيير جهان برخوردار است نشان داد. يا اين که براي نخستين بار شاهد خودآگاهي پرولتاريا به عنوان يک طبقه

تواند روزي باشد براي بزرگداشت اميد به دنيايي بوده است يا مي يالمللها به طور بينمستقل و منظم شدن آن

 بهتر در سراسر تاريخ.

ي نيروهاي چپ را در چنين روزي چه بايد بدانيم؟ آيا بايد همگام با سياستمداران ي حاضر وظيفهال در زمانهح

شادان و پرچم بر دست، جشن دستاوردي مربوط به سنتي ديرينه را بگيريم که در قرن بيست و يکم روز به روز 

دائمي برای  ایمبارزهاين جنبش يعني ترين دستاورد بيشتر در حال محو شدن است؟ يا خود را وارث بزرگ

 بدانيم و در راه آن همت گماريم؟ برانداختن نظم موجود

 

 منابع:

 مجله ژاکوبين ؛The Birth Of A Holiday . اريک هابسبام؛ ۱

 رزا لوکزامبورگ . ريشه هاي روز کارگر؛ ۲
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 ستيخودرو ن ديتول ايو بازار سهامش  تيوال استر ،«يکار ضرور»که  شويمميه متوج يپاندم نيبا گسترش ا

دارد از قرار معلوم همان  ياساس تيجامعه اهم يکه برا يکار گريبلکه سالمت و رفاه جامعه است. به عبارت د

حفظ  يابر يضرور يها کارکردهانينامند. ايم «ياجتماع ديبازتول»ها ستينيفم ستيالياست که سوس يزيچ

کار اغلب  ني. ارنديچه نگ و رنديچه دستمزد بگ ،چه داخل خانه انجام شوند، چه خارجش د؛انسان هستن يزندگ

 داشته است.  يزيبوده، دستمزد ناچ يدر نظر گرفته شده و اگر هم کار مزد« کار زنان»

درصد در مقايسه  52 زنان هستند؛ ترشوند بيششمرده مي« ضروري»کارگراني که  ياين پاندمي، نماينده يدر ميانه

نفر زن هستند. در حد پايين  4نفر،  5ميليون نفر کادر درمان آمريکا از هر  19درصد در کل نيروي کار. از  47با 

دالر در سال با مزاياي  30.000ميليون نفر کساني هستند که براي کمتر از  5.8شاخص دستمزد در اين صنعت 

هاي اي يافتهدهندهدرصد از کل آنان، زن هستند. به طور تکان 83پوست و رنگين هانکنند. نيمي از آکم کار مي

درصد کادر درمان که اين ويروس کروناي جديد به آنان سرايت  73مراکز کنترل بيماري حاکي از آن است که 

 کرده زن هستند. 

شويم که اين کارکنان متوجه مي« در خانه بمانيد»اند کردهها اعالم تر ايالتبا در نظر گرفتن اين که فرمانداران بيش

-هيچ يک از اين محل کند سوپرمارکت، آسايشگاه يا بيمارستان؛پذير هستند. فرقي نميقدر آسيبچه« خط مقدم»

ترين شکل رحمانهتر، نئوليبراليسم، آخرين و بياند. به بيان دقيقطراحي نشده هاي کار براي وضع اضطراري

اضافي و نه  يها نه ذخيرهاين فضاهاي ظرفيت اضافي را خالي کرده است. در مخازن و انبارهاي آن داري،سرمايه

تر کار کنند و اين رود تا سختکارکنان ذخيره، اگر کسي بيمار شود، وجود ندارد. در عوض از کارکنان انتظار مي

کاري وجود دارد را بيابد و از ايي که کمآخري ابداع شد تا ج ياختالف را جبران کنند. در واقع اين مدل لحظه

 بين بردن آن را اجبار کند. 

ها براي پذيرش کساني که به خاطر اين ويروس آنقدر بيمار ين پاندمي، در حالي که بيمارستانحتي االن در اوج ا

کند. ار بيکار ميتوانند در خانه بمانند، چالش دارند و مديريت صدها نفر از کادر درمان را از کند که نمياشده

بوده، منحل  يبعد يپاندم ينيبشيرا که در حال پ اييقاتيتحق ميشد چرا ت دهياز ترامپ پرس يهمانطور که وقت

 بگردند. کاريآمده است که چند نفر فقط بيخوشش نم کاسب کيکرده است اظهار داشت به عنوان 

که از آن سود کسب شود. جان فاکس،  ستين يتيچون موقع ستنديآماده ن ياضطرار تيوضع يبرا هامارستانيب

اعالم کرد  يدمياپ نيمرکز سالمت بومانت، در اوج ا ت،يترويدر مترو د يمارستانيمجتمع ب نيتربزرگ رعامليمد
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 يزيرالزام به برنامه يجهياول نت يامر در درجه نيدهد. ايدالر را از دست م ونيليم ۱۰۰ماه دارد  کيکه هر 

نه سالمت جامعه، اصل مطلب  ،ياست. سودآور ييسرپا يهادرمان ريسودآور و سا يهايجراحمجدد در مورد 

 است!

است که پرستاران در سراسر کشور اعتراضات خالقانه  ليدل ني. به همشوديم يمنجر به عواقب جد يعدم آمادگ

-فاصله تيبا رعا ييهاتتظاهرا ،يمطبوعات يهاشب زنانه، کنفرانس يهادوخت لباس يهاياز مهمان -را  يا

اند. کرده يسازمانده (PPE) يشخص يحفاظت زاتيکمبود تجه هيعل - ييخودرو يهاتا کاروان ياجتماع يگذار

اند بوده روسيو نيکه مشکوک به ابتال به ا مارستانيسوم کارکنان ب کيچهارم تا  کيکه  نيبا در نظر گرفتن ا

رقابت، در  يبه جا هامارستانيب نکهيدارند و ا ديتاک ياجبار منيا يروياقدامات بر جذب ن نياند، اشده نهيقرنط

 کنند.  يهمکار گريکدي ااستفاده از منابع ب

 هاشگاهیدر آسا آتش زودگستر

ها از آن ياريدرصد از کارکنان زن هستند که بس ۸۸نفر ساکن،  ونيليم ۱.۵کشور با  شگاهيآسا ۱۵۰۰۰در مورد 

 ياريدالر در سال درآمد دارند، بس ۳۰،۰۰۰تر از کم تياکثر که ييمهاجر هستند. از آنجا ايي يکايآمر -ييقايآفر

 يماريب امينه دستمزد ا ها عمومًاآن کهيي مانند. از آنجايم يکاراضافهي براي ساعات مرکز کياز  شيها در باز آن

رفتن  اينه و از دست دادن دستمزد خود و ماندن در خا يتيدر موقع يماريهنگام ب ،يکاف يدرمان يمهيدارند و نه ب

که  ني. با در نظر گرفتن ارنديگياند، قرار مبوده ريپذبيآس شيکه از پ ي بيمارانيبه محل کار و مبتال شدن احتمال

 يفضا نکهياحتمال ا گردند،يبه خانه بازم يدارند، وقت PPEبه  يترکم يهم دسترس مارستانينسبت به کارکنان ب

 تر است. کردن خود داشته باشند هم کم نهيقرنط يبرا يکاف

 ها نياز شديد دارد.مديريت به طور کلي به ورود آنکم باشد،  رويکند جذب نيناب حکم م ديتول کهيي از آنجا

 نياند. اشده سست نيقوان ،سميبرالياند، اما تحت نئولوضع کرده ينيمراکز قوان نيا يبرا يمحل يهااگر چه دولت

مطلع  قبلاغلب از  تيريمد شوند،يانجام م هايکه بازرس يافتد؛ زمانيتر در محل اتفاق مکم يهايبازرس امر با

 شده است. 

ها مثبت و درصد تست ۲۵ها تست گرفته شد، -شگاهيو کارکنان آسا نيساکن يکه از تمام ييجا ت،يترويدر د

 ورکيويها به خصوص در نشگاهيمرگ ثبت شد. آسا مورد ۱۲۴ ل،يآور ۲۰ها بدون عالمت بودند. تا از آن يمين

 يها حاکگزارش جيشوند. نتايم باشتههم ان ياند که اجساد در گاراژها روآنقدر مستاصل شده يوجرسيو ن يتيس
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ها شگاهيو پرسنل آسا بيمارانمربوط به  19 دياز کوو يناش ريدرصد از کل مرگ و م ۲۰از آن است که حداقل 

 است.

ها شگاهيبه کارکنان آسا يزياند که چه قدر دستمزد ناچمسئله را مطرح کرده نيا مارانيب يهاکه خانواده اکنون ديشا

زن  يريکه به طور چشمگ يکار يرويباره وجود خواهد داشت که ن نيدر ا يشتريب يشود، آگاهيپرداخت م

تازه کاران  يگسترده برا ياستعالج يمرخص استيو س منيا يکار طيهستند نه تنها به دستمزد بهتر، بلکه به شرا

 دارد. ازين

 «ديدر خانه بمان»مشكالت 

 يکاريب طياند اما واجد شراشده کارياز کار ب يارينفر زن هستند. بس 8نفر،  10کارکنان مراقبت در منزل از هر 

بار مراقبت در خانه  شيبلکه با افزا يمال تيکه فرزند دارند نه تنها با عدم امن ياز زنان مجرد ياري. بسستندين

 مواجه هستند. 

. با بسته شدن شوديم زيمدرسه ن فيشامل کار کردن با کودکانشان در تکال نيا ،يمعمول خانگ يعالوه بر کارها

برعهده  يطيمراقبت از کودکان را در شرا يهها، مادران بخش عمدکودک خدمات مهد شتريمدارس و کم شدن ب

دشوار  يزنان يبرا ژهيبه طور و ني. اانده دوستان و معلمان خود را از دست دادهب يکه کودکان دسترس رنديگيم

هنگامي زنان  يبرا مسئله نياست. ا تياز انواع معلول يکي يکودکانشان دارا ايهستند  تيمعلول ياست که دارا

 است.  نيمشکل آفر زيندارند ن نترنتيو در خانه ا است شده يکه آموزش مجاز

 اند. قرار گرفته يشتريخانواده تحت فشار ب ياز اعضا يو عاطف يکيزيمراقبت ف يزنان براواضح است که 

 امنيت در خانه؟

زنان و اغلب  يفضا همواره محل آزار، برا نيا تر،قيدق انياند. به بنبوده« امان»در  شانيهازنان هرگز در خانه

 هسه برابر شد هيدر فور يدر استان هوبئ يخشونت خانگمارس(  ۲۸) نيگارد يبه گفتهاست.  ها بودهکودکان آن

 . ه استداشت يدرصد 50تا  20 شيمختلف افزا يياروپا يبه کشورها روسيو نيو با گسترش ا

روزانه،  يشود: جدا شدن از دوستان و بستگان، از برنامهيم يپاندم نياز ا يياز خانواده متحمل تروما يهر عضو

که  يزنان و از مردان ينينسبت مع و نامعلوم يندهيترس از آ يکديگر، انيم يارگذفاصله از ضرورت مدوام

پنج  ريکودکان ز ژهيکودکان به و هيمدارس، خشونت عل ندهند. با بسته شد يپارتنرشان را مورد خشونت قرار م
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 انيکه از طغ نيا يدارند برا يزمان، زنان و کودکان فرصت کمتر. همافتيخواهد  شيافزا احتمااًل زيسال ن

 در حال رخ دادن است.  يکه چه اتفاق نديبگو يبه کس ايخشونت دور شوند و 

خود  ليتما ابد،ييم شيافزا يرفتار آزارگرانه در مواقع اضطرار نکهياز ا يبا آگاه ،يخشونت خانگ يخطوط تلفن

 امياند اما پداشته يکمتر يتلفن يهااند که تماسها متوجه شدهاند. آناعالم کرده يرا به طور عموم يرسان ياريبه 

 رايهمراه قطع شده است، ز از زنان به تلفن يبرخ يدسترس چه،شده است. اگر شتريب ليميو استفاده از ا يمتن يها

 ييدر حال حاضر، توانا ،تًايشوند. نهايتلفن همراه پرداخت نم يهانهيهز ابد،يکاهش  ديمخارج خانه با يوقت نهيهز

 است.  افتهيزنان و کودکان کاهش  يبرا نيگزيجا يخانه نيتام يبرا امن يهاخانه

 يهمبستگ يبازساز ديباشند بلکه با «يحالت عاد»به  يتوانند بازگشتينم يپاندم نيا يموجود برا يهاراه حل

ن و آموزش نظر گرفته شدن مسک در يهمه است، بلکه معنا يبرا يدرمان مهيب ينه تنها به معن نيباشند. ا ياجتماع

را  افرادي رو شيپ يياست که احساس تنها ياجتماعي هاشبکه يتوسعه يبه معن نيدارد. ا زرا ني حقوق افراد در

قرار دادن کار  تيدر اولو يبه معن ني. ادهديم شيدرست افزا يهاانتخاب يها را براآن کاهش داده و توانايي

 کاال است. ديتول يمردم به جا يازهايبرآورده کردن ن يبرا يشتريب تيجامعه و قائل شدن اهم يديبازتول
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  رد شبنو
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 طنین رقصي دردآلود
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 ي چهل ايراننگاهي به ادبيات کارگري دهه

توان کنيم؟ چرا نميي چه چيزي صحبت ميکنيم مشخصًا دربارهي کارگر صحبت ميهنگامي که از ادبيات طبقه

هاي اين از انسان ن طبقه را ادبيات کارگري دانست و بايد ميان به تصوير کشيدنهاي ايهرگونه اشاره به سوژه

طبقه تفاوت گذاشت؟ اين يادداشت کوتاه پرداختن به اين مسئله را هدف خود قرار داده است. البته با ذکر دو 

ها به عنوان وان از آنتمحور کالن که مي ۴هاي اين نوشته؛ چرا که تنها از طريق تبصره: اول آگاهي به محدوديت

و قرار گرفته است و جو و انتقادي استفاده کرد، اين مسئله مورد کندوکاابزاري براي کشف ادبيات ستيزهجعبه

ي هاي احتمالي تاثيرگذار خواهد بود. دوم، تمرکز بر ادبيات دههي آن نيز در نارساييگونهطبيعتًا ماهيت خالصه

ي ادبيات کارگري، غالمحسين ساعدي و صادق چوبک. اين تمرکز تا حوزهي شاخص ايران و دو نويسنده ۴۰

توان باشند و ميي کارگر مينمايي از ادبيات طبقهي تمامحد زيادي به دليل آن بوده که آثار اين دو به نوعي آيينه

رگر است با ادبياتي ي کاها، به نوعي مرزبندي ميان آنچه متعلق به طبقهمحور مورد بررسي در آثار آن ۴با کشف 

 کند چنين تعلقي دارد، صورت خواهد گرفت.که وانمود مي

 ي کوتاه به شرح محورهاي مذکور خواهيم پرداخت.با ذکر اين مقدمه

 طلسم سرد مكرآلود-1

شش. ها دور دست و پايش پيچيدند. زاهد رو به جماعت کرد و گفت: ميگم بهتره بريم پيسالم نعره کشيد و تکان خورد، طناب

محمداحمدعلي گفت: ببريم پيشش چه کارش کنيم؟ عبدالجواد گفت: هي زاهد، اگر بخواي باليي سر اين بدبخت بياري که من از 

 همين حاال بگم نيستم. زاهد گفت بايد ببريمش اونجا و از خودش شفا بگيريم. صالح گفت بد فکري نيست. شايد شفاش بده.

 )ترس و لرز، غالمحسين ساعدي(

ي هاست؛ از يک سو با سوژهشده مطرح است، نوع نگاه به آن هاي طردي که همواره در پرداختن به سوژهانکته

ها، بايد وجه مبارزاتي و انقالبيشان را پررنگ کنيم تا بتوان به شورشي عليه وضعيت دست زد؛ رهايي دانستن آن

ي مرتجعانه بست؛ حقايقي که گاهي سويه هاي آنسر به روي حقايق زيستهتوان چشم را يکاز طرفي ديگر نمي

ها وارد ساخته است. نتيجتًا انتقاد عليه ي آنست که بر زيست روزمرهو سياه آن هم بخشي از واقعيت سرکوبگري

ي متعهدي است ي نويسندهاي بر زندگي مطرودين بدل ساخته، وظيفههايي که خود را به زائدهخرافات و سياهي

 زي انسان را دارد.که قصد کمال و بهرو
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ي کارگري قرار دارد. داستاني که شامل شش ترس و لرز ساعدي در اين ميان جزو آثار درخشان ادبيات حوزه 

ي سواحل جنوب ايران است و با تصوير کردن دقيق زندگي آنان ي کوتاه از مردماني در روستاهاي دورافتادهقصه

پردازد. ساعدي ها ميي آننويسنده بود، به کندوکاو در حيات روزمرهکه بخشي از آن تاثير گرفته از تجربيات عيني 

کند که در اين اثر با نمايش روزمرگي اين مردمان و با استفاده از عنصر جادو، اين امکان را براي خود ايجاد مي

 هاي زيست آنان را به تحرير درآورد.ها و نارساييبتواند سرگشتگي

ه با ديگر مردمان روستا تفاوت دارد به منطقه آمده و با ورودش، نظم هميشگي در داستان اول، فرد سياهي ک

ي برکت را از زيستشان . روستاييان اعتقاد دارند اين غريبه سايهاست ي اهالي روستا را برهم زدهزيست روزمره

ش براي به سنگ دور خواهد کرد و شومي را با خود به همراه خواهد داشت. در ادامه جنون يکي از اهالي و تال

ي اهالي به فرد غريبه در داستان پيش بستن وي براي شفا يافتنش و رها کردن او در کنار دريا، به موازات حمله

رود که گوياي اين واقعيت است که عنصر خرافه و ميل به حفظ خمودگي وضع موجود که در هيئت به سنگ مي

 داده است.بستن فرد مجنون و وحشت از امر غريب خود را نشان 

گيري از عنصر اغراق براي ديده شدن امر ناديده در ي اين واقعيت، با بهرهپردهتالش ساعدي براي نمايش بي

طور که راستاي تصويرکردن کليتي سرکوبگر و طردکننده است که خرافات و... هم بخشي از آن است؛ همان

ي اول بايد طي کند، ه ادبيات متعهد در وهلهتصوير کارگري خسته نيز بخشي از زيست همان فرد است. راهي ک

هاي سازيها دست به قهرمانتوان با نفي کامل آنشان در داستان است. نميپذيرش اين واقعيات و به کارگيري

ها، بايد کليت سوژه جويخيالي زد که ما به ازاي مادي ندارد؛ بلکه براي به اثبات رساندن همان وجه ستيزه

اين نقد اگر از  تصوير درآورد تا خالءها و نقاط مورد انتقاد، مجالي براي بروز پيدا کند. طبيعتًاشان را به زيست

منظر باال به پايين و نفي کامل صورت گيرد، تنها گوياي موضع برج عاج نشين نويسنده است که رو به فخرفروشي 

شان تصوير ست که زيستا هاييسوژهبرساخته از وضعيت همان  کاماًل آورده است. زبان و موضع نگاه ساعدي،

توانست شد و ميي همان افراد اجرا ميهاي وي نيز بعضًا به وسيلهها و قصهشده است؛ به طوري که نمايش

گرفت و يا سعي ها را به تمسخر ميارتباط خود را با مردمان مورد نظرش حفظ کند. طبيعتًا اگر او زيست توده

توانست از چنين جايگاهي در ادبيات کارگري برخوردار شود؛ ادبياتي ا داشت، نميهدر الپوشاني وجوه تاريک آن

 رفت.که تأثير مستقيم خود را بر مخاطبينش گذاشت و همچون سالحي در نقد کليت وضع موجود به کار مي

 



 پرومته شبنورد                                                                                                                                                                                                                     

ه  67 ح ف ص  

 

 آميزای خونين و هولضجه -2

تو دهنشون  که هس نشون بدي و زبون خودشون روهمينجور کشن و زندگيشون همينه که ميبيني و بايد اينا وجود دارن و نفس مي

 )سنگ صبور، صادق چوبک(. بذاري و هر کلمه و لغتي که بکارشون ميخوره بکار ببري و با ترازوي خودشون وزنشون بکني

هاي مورد نظر سخن رانديم. به منظور در بخش قبلي، از اهميت زبان به کارگرفته شده براي نمايش وضعيت سوژه

 تر نمودن مطلب، بايد به تناسب بين لغات استفاده شده در اثر و فرد موردخطاب توجه کرد.ضحوا

کند که زبان اثرش را در چه ي متعهد نگارش ميچوبک در اوايل سنگ صبور، به نوعي مانيفستي براي نويسنده

اي مستقيم با زباني داشته حالتي بايد به کارگيرد. به عقيده وي شکستگي سوژه طردشده در وضعيت، بايد رابطه

تو دهن اونا  : نميتوني زبون سعدي روباشد که نويسنده به عنوان داناي کل قرار است بر زبان او بياورد. به عبارتي

بندازي. اينا زندگيشون اينه که ميبيني و زبونشونم همينه که از صب تا شب ميشنوي. تو منتظري جهان سلطون از فلسفه مالصدرا 

 تو يادت رفته حقايقي هم هس. حرف بزنه.

کند، به هاي خود خرد ميدندههنگامي که خشونت و طرد سيستماتيک وضعيت موجود، افرادي را در زير چرخ

همان ميزان بايد زبان اثر هم خرد شود. اين شکستگي اما نه از سر تسليم شدن يا وادادگي، بلکه براي عيان کردن 

ها اول کليت جهان موجود به تصوير درآيد. طبيعتًا در اين نمايش، سياهيبدون روتوش وضعيت است تا در گام 

توان قلم را سانسور کرد هاي پيش آمده است. نميها و شکستگيو نقاط تاريک فراواني وجود دارد که اثر زخم

 ي ناخوشايند بودن طفره رفت.و از توصيف هر آنچه هست به بهانه

موجود پرداخت تا از رهگذار آن،  تيبه کندوکاو در درون واقع دياول، با پشت سر گذاشتن گام يبرا تيدر نها

 يهاخون انسان دنيآلود که از مکچرک يتيکل برد؛ينظم موجود پ تيبودن خشونت مندرج در کل کيستماتيبه س

 درونش زنده است.

 فرود از مَكمَنِ وحشت-3

دم با دوتا کاميون به ميدون اره همون بود که در انتظارشون بود. يک صبحهاشونو خاموش کرد و تنها چشد نعرهاي نميبا هيچ وسيله

ي وحشي و خشمگين اونا تير رفتيم. تمام مراسم، مثل هميشه، با سرعت پيش رفت و درست وقتي جوخه زانو به زمين زد، نعره

 غالمحسين ساعدي( واگن سياه،م گوشامو بگيرم و چشمامو ببندم. )چنان به آسمون بلند شد که که مجبور شد

رسد که براي ترسيم مختصات اثِر پس از شرح مختصر گام اول يک اثر ادبي متعهد، نوبت به قدم بعدي مي

 ست.شده، بررسي آن ضروريخلق
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پردازيم، به وضوح با تصويري چندپاره و سراسر از تناقض بر هنگامي که به توصيف هر آنچه پديدار است مي

پارچه نيست برد. جامعه هرگز کليتي يکدست و منسجم را از بين مياي يک کليت يکخوريم که تصور کليشهمي

هايي ديده با خودشان حامل رنجخورده و ستمهاي زخمواحدي را شکل دهند. سوژه ها در آن "ما"يکه انسان

و بالهايي که دارد  هانظر در ادبيات با تمام زخم دهد. انسان موردشکل مي را هستند که اعمال و طرز نگاهشان

يک موجود انتزاعي و فردي به معناي روانشناسانه نيست بلکه کاماًل تاثيرگرفته از رسوبات فرهنگي و اجتماعي 

نظر به سراغ  ي مدهاي سوژهورزيکند؛ به عبارتي بهتر است براي فهم چيستي کنشاست که در آن زيست مي

 ست.ريروابط اجتماعي رفت که در تاروپود حيات وي جا

زدني به ساعدي است. نويسنده در اين اثر با دقتي مثال آشغالدوني بدون شک يکي از بهترين آثار در اين زمينه،

کنند و چنان هاي شهر زندگي ميها و خرابهپردازد که در پستوي کوچهي پدر و پسري ميتوصيف حيات روزمره

گردي آنان را به نزديکي يک بيمارستان که اين دوره آوارگان از يک سوي شهر به سوي ديگر درگذرند. هنگامي

شود که براي امرار معاش پدر عصبي و بددهن خود رساند پسرک درگير فعاليت در يک باند زيرزميني ميمي

ست هاييي اين اثر، دست گذاشتن بر روي درز و ترکاي جز ورود به آن فعاليت زيرزميني ندارد. برگ برندهچاره

الب تمايلي به نمايش آن ندارد. در واقع ساعدي پس از طي کردن گام اول، توصيف هر آنچه هست، که ادبيات غ

هايي بزند؛ حرکتي کند تا با اين اقدام گريزي به چرايي وقوع چنين پديدههايش حرکت ميبه اعماق جهان سوژه

 آلود.از جنس فرورفتن در همين جهان چرک

اي با محيط بيمارستان دارد. اگر پدر وي دهد که پسر بچه چرا چنين مواجهبه ما نشان ميآشغالدوني ساعدي در 

کرد. شرايط فردي ثروتمند بود، او با نزديک شدن به محيط بيمارستان چنين برخوردي با باند مافيايي پيدا نمي

قرار تحميلي بر زندگي وي متأثر از خشونت نظام اجتماعي پيرامونش است که او را به سمت مسيري خاص 

 دهد. مي

کند، جداي از حرکت از گام اول به گام دوم، پيوند ي ادبيات کارگري متمايز ميآنچه کار ساعدي را در حوزه

دهد اينجا مسئله ماتمي براي يک ي مورد نظر به حياتي جمعي است که به خواننده هشدار ميزيست فردي سوژه

شوند و اين ها طرد مياختارمند است که در آن سوژهفرد مظلوم نيست بلکه موضوع کاماًل سيستماتيک و س

  نماياند.سازوکار کاماًل "عادي" و "طبيعي" خود را مي
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ي فردي خود، گيرند که همگي جداي از قصهها قرار ميدر کنار جمعيت کثيري از انسانآشغالدوني پدر و پسر 

اند. زده شده د است. آنان از اين ساحت کنارزده شدن از نظم مسلط موجو در يک نقطه اشتراک دارند و آن کنار

اي که خواننده به خود شود؛ نقطههاي اخالقي درهم نورديده ميدرست در همين نقطه است که مرز بين قضاوت

اي را پيش کشد که: آيا کار پسرک درست اجازه نخواهد داد در پايان داستان به طرز معمول، اين پرسش کليشه

 شد؟ و ... . کرد سرنوشتش متفاوت نميداشت که او را بزرگ ميبود؟ آيا اگر مادري 

هاي تغيير در کليت همين جهان است، سازي امکاناين فرا روي از مرز اخالقياتِ واقعًا موجود، که کارکردش اخته

ه حد هاي کليت موجود بها و شکافاي که تناقضرساند؛ نقطهاي است که ما را به گام پاياني بحثمان مينقطه

 اي براي آغاز انفجار در سيستم.رسد و ديگر راهي براي بازتوليد آن وجود نخواهد داشت؛ نقطهنهايي خود مي

 گریبان پاره باید كرد-۴

اگه انتقام  نگيرم ديوونه ميشم. سرميذارم به صحرا. نبايد همينجوري ولشون کرد که باز يه بدبخت ديگه رو گير بيارن و به روز سياه 

)تنگسير،  .. آخه اين چه شهريه که تاجرش دزد، داروغه اش دزد و آخوندش دزده؟ پس حق منو چه کسي بايد بگيره؟بنشونن.

 صادق چوبک(

آيد؛ هاي خودِ مناسباتِ موجود درميها و تنششکاف نهايي در سيستم، مطابق سيري که ذکر کرديم از درون تناقض

ماندگار هستند که از آبستن روابِط واقعًا موجود ايجاد ْ رونها عناصري دها و درز و ترکدر اصل اين شکاف

ها، به ابزاري مسلح شده که امکان ها و سياهياند. حال نويسنده پس از در معرض ديد قرار دادن اين شکافشده

 نماياند.که در جدال تن به تن با نظم مسلط رخ مي دهد؛ فرارويفراروي از نظم مسلط را به خواننده مي

مشاهده کنيم. چوبک در اين داستان،  تنگسير،توانيم در شاهکار ادبي چوبک، ي اعالي چنين جدالي را ميونهنم

کشد که پس از اعتماد به اشخاص نزديکش، سرش کاله رفته و پول خود را از دست داده. فردي را به تصوير مي

اش است. اما به زودي رفتهقاق حق از دستاو با مراجعه به مراجع قانوني و محضردار و وکيل و ... خواهان اح

ي عملکرد يک فرد بدذات بلکه کاماًل ساختارمند و به صورت سيستماتيک به يابد که اين دزدي نه نتيجهدرمي

گيرد که با اتکا به توان خودش به مبارزه عليه وضع موجود برخيزد  وجود آمده است. به همين خاطر تصميم مي

اي هاي مذکور پيشين، در نهايت به نقطهکنار زند. چوبک  در اين اثر ضمن رعايت تمام گامو ظالمان را از صحنه 

ي اوج داستان خود را در اين مرحله، در برهم زدن رسد که محل انفجار سيستم موجود است. نويسنده نقطهمي

سخ به سوال: حق مرا چه کند و در پانظم موجود قرار مي دهد. او قهرمان اصلي داستانش را دست به اسلحه مي
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گيرد که در پيماني شوم، عليه وي کسي بايد بگيرد؟ همان اسلحه را به سمت قلب تاجر و مالک و وکيل و ... مي

 بسيج شده بودند.

ي انفجار نظام سرکوبگر فعلي، راهي دراز در پيش است. راهي که در هر آري! به راستي تا رسيدن به نقطه

را  ۴۰ي طلبد. آنچه که ادبيات متعهد دهههي تفکراتي به مانند چوبک و ساعدي را مياش، تيزبيني و آگامرحله

هاي رهايي از درون جو و شورشي کرده است، درک جامع از کليت سياه نظام مسلط و ترسيم افقاز اساس ستيزه

اح شورشي گذشته خواند تا با احياي آن، اروهمين سيستم است؛ درکي که ما را به چالش فکري/سياسي فرا مي

 تنگسير بدان مسلح شده بود.زائرمحمد را براي امروز خود احضار کنيم و به همان سالحي مسلح شويم که 
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 اثر احمد شاملو« شعري که زندگي است»نگاهي به 

 هواي تازهو در دفتر شعر  ۱۳۳۳باشد که در سال املو ميترين آثار شيکي از برجسته« شعري که زندگي است»

منتشر شد. اين دفتر از ابعاد گوناگون داراي اهميت فراوان است؛ چرا که سرآغازي بر تحول در سبک شعر نيمايي 

هاي چشمگير ساختاري که در شود. شاملو در اين دفتر جداي از تفاوتو برآمدن شعر سپيد محسوب مي

اي در سبک شعري عصر گيرد که نشان از يک تحول ريشهشود، مضاميني را به کار ميه ميهايش ديدسروده

 خودش دارد. 

ترين ، به عنوان يکي از مهم«شعري که زندگي است»در اين يادداشت کوتاه به بررسي برخي از مضامين کليدي 

 ، خواهيم پرداخت. هواي تازههاي دفتر شعر سروده

هاي سنتي پيش از خود، مشخص ي خود را با سرودهزاويه کوبنده از همان ابتداي کار،شعر با لحني انتقادي و 

« دام گيس معشوق»ي زيستن و اميد در آنجا که موضوع دهد که مسئلهکند. از همان ابتدا به مخاطب نشان ميمي

شد از خودش حس ميي شاعر فقدان چيزي در شعر پيش باشد، جايي ندارد. به عقيده« نعره در زمين خدا» و 

اش، سعي در نمايان ساختن همان چيز براي مخاطب دارد. مسئله در آنجايي وضوح که در ادامه حرکت کوبنده

 کند: تواند شعر گذشته را به جاي دار به کار برد گله ميگيرد که شاعر از اين که نميبيشتري به خود مي

شد کنار زد/  يعني اثر رزم با دستکار شعر هر ديو صخره را از پيش راه خلق نميهاي شد به کار زد/ در راهآن را به جاي مته نمي

 .شد به کار بردنداشت وجودش /فرقي نداشت بود و نبودش/  آن را به جاي دار نمي

فهماند که مسئله فقدان خروش واژگان در شاعر به روشني هرچه تمام و با فريادي سخت استوار به مخاطب مي

ست که فرياد سهمگين خود را بر سر نظم موجود آوار ا ايجو نيست؛ فقدان واژگان کوبندهتيزهست که سشعري

توان کرد؟ زبان اثر را به چه شکلي بايد دگرگون ساخت؟ چه کاري مي ءکنند. حال براي پرکردن اين خالمي

 ي شعر را بر چه محوري بايد قرار داد؟سوژه

ي ظهور مفهوم تعهد و جايگاه اي کوتاه دربارهبه اين سواالت، ذکر نکته پيش از رسيدن به بخش دوم شعر و پاسخ

 باشد. آن ضروري مي

طبيعتًا آنچه شاملو را واداشته تا چنين دگرگوني را براي زبان و ساختار شعر حس کند، ضرورتي است که برآمده 

طلبيد. وجه اي شاعري متعهد ميکرد و واکنشي متفاوت را بري متفاوتي است که او در آن زيست مياز زمانه
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يدا کرده بود. جايي که امور ست که عمدتًا با ظهور مشروطه در ايران نمود مشخصي پتعهد هنري همان چيزي

در  مردمو  اجتماعي نمايش، قصه، رمان، شعر و ... وارد شدند و توجه به مفاهيم نوظهور ناپذير به عرصهرويت

قرار گرفته بود. پس از آن و با دستاوردهاي دوران مشروطه، در کنار  کانون توجهات شاعران و هنرمندان

ي ي سي و چهل، ما شاهد ميداني هستيم که در آن شاعر و نويسندههايي مثل کودتاي رضاشاه و ... در دههشکست

ي تعهد ئلهديد. مسمقاومت عليه ظلم موجود ميي متعهد خود را در برابر کوهي از مشکالت و البته تجربيات زنده

در همين نقطه بود که رنگ و بوي ديگري به خود گرفت و هنرمند را وادار ساخت تا حياتي دوگانه را براي خود 

ها و دردهاي اجتماع خويش نداشت و بايد کليت آن را تصوير اي جز ديدن زخممتصور شود: اول آن که چاره

مزين به عنصر تخيل و ترسيم افق پيش رو کند. نتيجتًا  کرد؛ دوم، بايد با رنگ و بوي خيال خودش، واقعيت رامي

اي هم که اي را در منطق ذهني مخاطب خودش ايجاد کند تا براي لحظهبراي اين کار الزم بود تا دگرگوني ريشه

توان آن را بدست آورد. هاي انساني وجود دارد و ميي ارزششده با خود بيانديشد که آري جهان ديگري بر پايه

بايستي مخاطب خودش را نيز ايد آن را تخيل کرد؛ بايد آن را تصوير کرد. به همين خاطر است که شاعر ميپس ب

ها و در اعمال و رفتارش پياده نمايد. گام ازا تخيل خويش را در خيابانعمل، مابه  يگر کند تا در صحنهآفرينش

گذرد. درست در همين ها ميي همان سوژههاست از رهگذر آفرينشگري تودهسوم اين تخيل که ترسيم آينده

 . ضوع شعر امروز موضوع ديگري ست...موکند: شاملو معناي خود را روشن مي «موضوع ديگر»نقطه است که آن  

کند که شعر امروز بايد رود و اعالم ميجوي شعر خود ميي ايجابي و ستيزهشاملو بدون درنگ به سراغ سويه

ه ستم موجود باشد؛ سالحي که برآمده از دردها و فريادهاي مشترک خلق و نيازها و سالحي در اختيار خلق، علي

 :ي آن هاستاحساسات هرروزه

 فالن اند نه ياسمين و سنبل گلخانهاي ز جنگل خلقي خلق است/ زيراکه شاعران خود شاخهامروز شعر حربه 

ها بنماياند که چه سواد آگاهي تزريق کند و به آنهاي بياين برآمدن اما موضعي باال به پايين که شاعر به توده

هاي ست از دل وضع موجود و زباني براي لبکنيد و چه نکنيد و راه درست و غلط کدام است نيست؛ برآمدني

 زند.زند/ درد و اميد مردم را با استخوان خويش پيوند ميهاي مورد خطابش: او با لبان مردم لبخند ميهمان توده

ي شعر خود به ها، به دنبال کشف وزن و قافيهها و در ميان تودهي سفر پر رمز و راز خود در خيابانادامهشاعر با 

خواهد تا زبان شعر خود را از زيست کشد. جايي که ميتک عابرانش سرک ميي تکترين نقاط شهر و خانهشلوغ
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يکي با اش را يکيموضوع و وزن و قافيه هاي شهرترين نقطهي مخاطبش بيرون بکشد: آنگاه در شلوغروزمره

 دقتي که خاص اوست از بين عابران خيابان جدا کند.

آفرينند که بايد در هماهنگي کامل با يکديگر به ها در کنار هم اثري نوين ميي آنموضوع و وزن و قافيه. هرسه

اختار اثرش را مديون اوست، خدمت رهايي خلق درآيند. در اينجا شاعر الزم است تا مخاطب خويش را، که س

ي کانوني است افراد مردم. اين مجاب ساختن نقطه يمجاب سازد تا شعر خودش ميداني است براي زيستن همه

لفظ و وزن و قافيه شعر، شود؛ اينکه ي مردم نمايان ميکه در آن بيش از هرچيزي پيوند ارگانيک شاعر و توده

 جويم. جمله را من در ميان مردم مي

زند تا زيست معمول مردم را حس کند؛ از ضرب چکش آهنگر بر اعر شبانه روز در شهر و روستا پرسه ميش

ها فرش خيابانگرد بر سنگآهن، تا حرکات پرجنب و جوش نانوا در کنار تنور، تا نواي کوفتن عصاي پيرمرد دوره

سازند که حس و تخيل خود ري را ميتا غوغاي روزانه در بازارهاي شهر. همه و همه وزن و مضمون شعري شاع

ها بدل ساخته است. او براي سرايش يک خط از شعر خود بايد مردم را را به ابزاري براي بازنمايي زيست انسان

سوز بودن چنين کاري ها براي سرودن مدد گيرد. هرچند که خود شاعر به تحملببيند و در خيال خودش از آن

سته ست/ شاعر لغات درخور آن جست و جو کند./ اين کار مشکل است و : بايد براي وزن که جواقف است

 .تحمل سوز/ ليکن گزير نيست

ها فرسا براي شنيدن و منتقل کردن فرياد خلق و دردهاي خونين آناي جز تحمل اين راه طاقتآري هيچ چاره

شاعر در اين ميان با تخيل کردن  ها هيچ زباني بهتر از خودشان براي بيان شدن ندارند ونيست. درد و رنج انسان

تواند درد و رنج فردي و خاص هر سوژه را به شورش و طغياني عليه کليت استثمارگر آنان و با بياني شاعرانه مي

اکنون هنگام آن رسيده که عابر را شاعر کند مجاب/ با منطقي که ويژه شعر است/ تا با رضا و موجود بدل کند: 

 .ورنه تمام زحمت او مي رود ز دسترغبت گردن نهد به کار،/ 

ي شعر در جايي جز ي مردم با شاعر قطع شود و وزن و مضمون و قافيهاي که ارتباط ارگانيک تودهدقيقًا در نقطه

 شود و شعر ديگر در خدمت خلق نيست. ايست که تعهد شعري نابود مياز فريادهاي خلق تامين شود، لحظه

ي شعري که باالتر آن رسد که منطق ويژهاي ميبراي فهم چيستي تعهد، او به نقطهوار شاعر در پايان سفر اديسه

يابد. منطق شعري به طور مستقيم با تخيل شاعرانه گره خورده است. تخيلي را توضيح داده بود، مابه ازا خود را مي

ان خشمي خونين گردد و سردي و خمودگي ناشي از وضعيت پيش آمده را به غليکه موجب خروش واژگان مي
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کند/يعني مانده را ز شوق سرشار ميهاي سرد و تهينويسد/ يعني او قلباو شعر مي کند:عليه همان کليت تبديل مي

نويسد/ يعني او افتخارنامه انسان عصر را تفسير کند/ او شعر مياو رو به صبح طالع چشمان خفته را بيدار مي

 .کندرا تقرير مي اشهاي زمانکند/ يعني او فتح نامهمي

شوند، ي آن که کمتر ديده و شنيده ميي شعري، از دل کليت موجود و با ديدن نقاط تيره و طرد شدهمنطق ويژه

سازد و براي اين کار هاي سيستم را به سکوهايي براي جهش به سوي افق روشن بدل ميها و درز و ترکشکاف

 کند. مي از تخيل خويش و متخيل کردن مخاطبانش استفاده

کند و با گوش سپردن ها تبديل ميسرايد. شاعر حس خود را به شاهراهي براي عبور فرياد تودهشاعر زندگي را مي

اي که حتي مرگ هم سازد؛ سرودهاي خونين براي زيستن بدل ميبه عبور اين فريادها در تخيلش، آن را به سروده

اش را در خون سروده کيوان سرود زندگيبشر خواهد بود: در آن وجهي ديگر از زيستن و وجود افتخارآميز 

اش را در قالب سکوت،/ اما اگرچه قيافه زندگي در آن چيزي به غير ضربه کشدار مرگ است/ وارتان غريو زندگي

 نيست،/ در هر دو شعر معني هر مرگ زندگي ست!
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 بخوان... نان و گل سرخ
 

 

 تارا مظفری
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توانيد از گذشته فرار کنيد، زيرا هميشه در يک شکل يا اشکال ديگري حضور دارد. به رگز نميشما ه» کن لوچ:

 «اين ترتيب مردم هميشه زندانيان گذشته هستند.

 

 داستان مهاجران غيرقانوني، مافياي آدم، آزار جنسي، کارگران خدماتي، کار بدون بيمه، حقوق معوقه و...

آنجلس تا پيروزي در ي يک کارگر مهاجر در لسو اتفاقات زندگي روزمره ترين مشکالتاز ريزترين و ملموس

، هنرمند 3ي ذهن اجتماعي و سياسي کن لوچتواند نتيجه و ثمرههاي ساده و ملموس تنها مياين صحنه خيابان.

 عصرمان باشد.متعهد هم

داري ي محبوس در نظام سرمايههاسازد که خارج از زندگي شخصيتهايي ميکن لوچ به عنوان کارگردان، فيلم

که بسيار حاکي از اين مسئله  4«نان و گل هاي سرخ » اي است از بيان اعتراضي در است. شاهد اين مدعي، نشانه

کنند بلکه يک قطعه از نقص را تماشا نميها يک داستان کامل و بيکند که آناست، زيرا به بينندگان يادآوري مي

داري بايد در زمان حال، حاضر اي که براي رهايي از غل و زنجير سيستم سرمايهد. قطعهبينندنياي خودشان را مي

 ترعبرت گيرد.اي روشنهاي گذشته براي کسب آيندهباشد ولي از تجربه

چه که واقعيت روزمره بينند و آنچه بينندگان در فيلم ميپس بدين ترتيب به لطف آثار لوچ، اثر متقابلي بين آن

کنند تا هاي هاليوودي تمام تالششان را ميکه امروزه فيلمشود. درحاليآن درگير هستند ايجاد مي است و با

هاي غيرمعمول و ها را با داستانخود را فراموش کنند، در عوض آن 5ها، روزمره و تاريختماشاگران، واقعيت

ست. لوچ تعريف و تصوير ديگري از ي مرفه اکنند که خوراک سينما و فرهنگ طبقهفانتزي درگير و مواجه مي

سياسي -هاي اجتماعيشود که حامل بسياري از واقعيتهايي ساخته ميدهد. تصويري که از داستانسينما ارائه مي

دهد که اتفاقًا برآمده از اصل خود است و تاريخي که ما را تا اينجا کشانده و بينندگان را در واقعيتي قرار مي

سازد تا کمي از توهماتي که سيستم کنند آنان را قادر ميچه تماشا ميست. در ادامه آنها اواقعيت زندگي آن

                                                           
3 Ken Loach گرايي اجتماعي خاطر سبک کارگرداني ناتوراليستي و متأثر از واقعکارگردان سينما و تلويزيون اهل انگلستان است. او به،  ۱۹۳۶ژوئن  ۷۱: زاده

 شود.شناخته مي

4 )2000Bread and roses ( 

5 history 
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تري ها را احاطه کرده است جدا شوند و در فرايندي توسط سينما به يک ديدگاه جديد حياتيتوسط آن، زندگي

 هاي اجتماعي موجود است.برسند و آن واکنش به واقعيت

 کند، زيرا واقعيت غيراجتماعي موجود هر چقدر هم که تلخ باشد صحبت مي ي واقعياتآري، کن لوچ درباره

هاي واقعي ديدگاهي را نشان دهد. او قابل کتمان است و سينماي او نيز در تالش است تا از پس تمام اين جلوه

ي رگر، بلکه دربارهي کاي طبقهمن در تالش هستم تا يک ديدگاه، يک نقطه را بيان کنم، نه صرفًا درباره» گويد:مي

 «ي کارگر.ديدگاه افراد طبقه

اي زيباشناسانه است تا صرفًا طرحي از يک محيط اجتماعي. در سينماي لوچ بيشتر مسئله 6اين رئاليسم اجتماعي

را نيز ايجاد  7به همين منوال او پيرو نوع خاصي از ديدگاه سياسي و اجتماعي است که اتفاقًا نوع خاصي از جامعه

ها، بسيار به نقش و اهميت خاطرات و تاريخ و چگونگي تأثير د. سينماي لوچ عالوه بر استفاده از واقعيتکنمي

آن بر زندگي روزمره و مبارزات مردم تاکيد دارد. او با استفاده از روايات، واقعيات، تاريخ و تجربيات، بيننده را 

هاي زندگي شخصي خودش تحليل را در کنار رخداد کند که بايد يک ديدگاه اجتماعيگر تبديل ميبه يک تحليل

ها بايد در پيوند با گذشته و حال باشند تا بتوانيم از پس آن کند و بين آنها پيوندي آگاهانه برقرار کند. اين تحليل

ها يعني برقراري نسبتي افقي براي آينده متصور شويم و دقيقًا سينماي لوچ تالشش شکل دادن به اين نسبت

هاي لوچ مربوط به ارتباطات گذشته و حال است. فهم ها است. بيشتر فيلمه ميان گذشته و حال در ذهنآگاهان

اين ملت تنها با داشتن آگاهي «. سازديک ملت، کل يک کشور را مي» اين امر از نظر وي بسيار اساسي است:

 تواند اوضاع خود را براي يک کشور شدن تغيير دهد.تاريخي مي

گيري چه حق واقعي سلب شده از آنها است را ببينند و خواهان بازپسکند تا آنينندگان را ترغيب ميسينماي او ب

شود، زيرا آن شوند. هميشه چيزي در بازنمايي لوچ از گذشته وجود داشته که در جوامع معاصر نيز تکرار مي

ته عبرت گيرند و زمان حال را براي کند تا از گذشها و مصائب يکسان است و او بينندگان را تشويق مينگراني

هاي متعلق به همان ها و حتي از سرودها و موسيقيساختن فردايي برابر بسازند. او در انتقال تاريخ از همان روايت

                                                           
هاي سينمايي استفاده است. او از معدود جلوه ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰دهه  کن لوچ بيشتر مربوط به سينما يا سينماويته مستقل و رئاليسم اجتماعي موجود درسينماي 6

شود تا در فرايند ساخت فيلم دوربين بيش از حد حس نشود. اين منطق لوچ  باعث دهد عملکرد بازيگران را برجسته کند و اين باعث ميکند و ترجيح ميمي

 ا نکند. او در ميان همکارانش اتفاقا به دليل جدا بودن از دوربين مشهور است. ترور گريفيتسشود تا دوربين در فرايند سينمايش نقش تصنعي و مزاحم را ايفمي

(Trevor Griffiths که با او وطن يا سرزمين پدري )Fatherland (1986)  خواست که بدون دوربين فيلم اگر لوچ مي» گويد:را ساخته بود اين چنين مي

 «اهد بازيگران خودشان باشند تا همه چيز واقعي به نظر برسد انگار که تازه اتفاق افتاده است.خوتوانست. او فقط ميبسازد، حتما مي

  اي مملو از آزادي و برابري.جامعه 7
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ي درست انتقال آن به ديگران به راستي کند، زيرا به دانش تاريخ و نحوهدوران يا شعارهاي همان عصر استفاده مي

اند و از اين منظر لوچ بسيار به ماترياليسم تاريخي مارکس ديگر گره خوردهته و حال به يکآگاه است. گذش

 نزديک است و فهم درستي از آن دارد.

هاي سياسي کنند. فشارهايي که توسط ديگران چون سيستمهاي اجتماعي کنش ميافراد مطابق با فشارها و خواست
رها هم محصولي هستند از نوع خاصي از فرهنگ، فرهنگي که تمايل شوند. اين فشاريزي ميبراي او برنامه 8

داري شود، آن هم در سيستم سرمايهي آزادي يک امر بسيار غريب و نسبي ميبيشتري به بازار دارد و در اين چرخه

 شود.مي «آزادي » هاي لوچ و فرهنگي که وابسته است به بازار. به همين ترتيب مرکزيت فيلم

ن اوصاف بايد اين چنين جمع بندي کرد که هدف سينماي لوچ ايجاد ارتباط بين گذشته و حال، زندگي با تمام اي

ها و خاطرات، تجربيات، دانش فردي، تاريخ و آگاهي جمعي است. آگاهي فردي که لوچ واقعي شخصيت

ست. سينماي لوچ همان خواهد از پس سينمايش در هر بيننده ايجاد کند هماني است که خود نيز به آن رسيده امي

کند. او ي آگاهي که در بهترين شکلش در هيبت يک هنرمند متعهد ظهور ميپراتيک اوست. پراتيکي بر پايه

هاي باال در بازار فرهنگي که به نفع يک طبقه خاص، ي خود را توليد سينمايي هاليوودي براي کسب رتبهوظيفه

ي ي سينما و هنر خود را انتقال ميراث فرهنگي و تاريخي از دريچهداند بلکه وظيفهچرخد نميطبقه بورژوا، مي

داند تا عبرت بگيرند و بتوانند کنترل مصائب و مسائل سياسي کنوني را براي ساختن هاي جوان ميدوربين به نسل

 اي برابر و کسب آزادي به دست گيرند. آينده

هاي ي کارگر و همچنين شرح دقيق سياستطبقه اي از تجربياتي لوچ متشکل است از مجموعههنر و فلسفه

داري غربي و رخدادهايي که در آن سوژه کم ياب و کاماًل غير فردي است. او در فلسفه اقتصادي نظام سرمايه

ي کارگر کشانده شده است چرا که آنها را بيشتر از هر طبقه و گروه سينماي خود به اين دليل به سمت طبقه

هاي او داري ديده است. با اين وجود فيلمايشات سياستمداران دست نشاده نظام سرمايهديگري مورد حمله آزم

کشد که تالش زيادي براي جنگيدن دارند، براي پس گرفتن اي را به تصوير ميپر از اميد است، زيرا او طبقه

 ي برابري.حقشان و رسيدن به زندگي بر پايه

                                                           
طعم شود. لذا دانند. آزادي به حساب آنچه در جيب داري تعريف ميسرمايه داران خود را به حساب آنچه در جيب دارند صاحب ديگران و همان قانون مي 8

 چشند. درصد از مردم يعني طبقه بورژوا و ثروتمند مي ۱آزادي را فقط 
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داند که فشار و گردد چون ميي کارگر، از آن جهت به گذشته باز ميهها و به تصوير کشيدن طبقدر ادامه روايت

تحوالت اقتصادي و سياسي بايد متحول شوند، پس بايد به گذشته نگريست تا تکامل يافت. اين تکامل را شما 

حي بينيد. آري اين کن لوچ است، کارگرداني که همواره از سينما به عنوان سالاي لوچ هم ميدر طول کار حرفه

داري به اشکال مختلف کند و مبارزين اين ميدان در آثارش کساني هستند که در نظام سرمايهبراي نبرد استفاده مي

به حاشيه رانده شده اند. او حال خود نيز کارگردان و هنرمندي است در شمايل يک مبارز آگاه در ميدان که 

تگي خود را با مبارزات مردمي در سرتاسر سالحش هنرش است و با خلق آثاري از وضعيت اجتماعي همبس

 کند.جهان اعالم مي

 های سرخ نان برای همه و همين طور گل

که از است. فيلمي که کمتر مورد تحليل قرار گرفته با اين ۲۰۰۰يکي از آثار کن لوچ محصول سال  9«نان و رزها»

دهد. اين فيلم با اينکه نگاهي ازتاب ميي يک هنرمند را به طور کامل بآن معدود دسته آثاري است که فلسفه

هاي اجتماعي و اقتصادي در آمريکا دارد اما از خالل روايت و داستان، با استفاده از تاريخ و انتقادي به نابرابري

کند آلترناتيوي نيز روي ميز قرار دهد. سکوتتان را اگر بشکنيد و فريادتان را براي ي پيشينيان سعي ميتجربه

گاه است که هم نان خواهيد رسيد. آن« اتحاديه هاي کارگري»ي حقتان بلند کنيد به آن آلترناتيو يعني گيربازپس

 گويد:طور که در انتهاي فيلم سم شاپيرو در ميان تجمع کارگران اين چنين ميداريم و هم گل سرخ. همان

 خواهيم...ا ميي چيزهاي زيبا رخواهيم. ما همهخواهيم، ولي گل سرخ هم ميما نان مي» 

از الرنس، ماساچوست. زماني که ده هزار کارگر مهاجر،  ۱۹۱۲گردد به سال بينيد؟ تاريخ آن بنر بر ميآن بنر را مي

 خشونت آميز بود ... کردند. يک ستيز طوالني وکه اکثريت زن بودند، بايد عليه دستمزد فقيرانه مبارزه مي

دانيد دهد. ميکس در ازاي هيچ و پوچ، گل سرخ به شما نميشدند. هيچ دانيد چه شد؟ پيروز شدند، پيروزولي مي

دهي شويد و يک جنبش کارگري چه زماني گل سرخ خواهيد گرفت؟ زماني که دست از التماس برداريد و سازمان

خيزيد هاي قدرتمند قد علم کند...بري کافي قوي باشد، که بتواند در مقابل اين شرکتتشکيل دهيد که به اندازه

 «تان.به خاطر حق

                                                           
9 Bread and roses 
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ي سينماي مبارز کن لوچ هستيد: راه نجات را بايد در ميان تاريخ و تجربيات ، شاهد فلسفهدر همين يک صحنه

تاريخي يافت، سپس به آگاهي رسيد و آگاهي بخشي کرد. او به درست ترين شکلش، يک سينماي رئال اجتماعي 

کند که بابت تبليغ کوري ي مبارز و هنرمندي متعهد بروز پيدا ميبه مثابهکند و از خالل آن خود نيز را بازتوليد مي

 کند.در مقابل مسائل و مصائب اجتماعي احترام کسب نمي

شعاري سياسي است که به شعر و « نان و رز » يا « هاي سرخ نان و گل» دليل نيست. نام اين فيلم هم حتي بي

طور که در صفحات پيش نيز به آن اشاره شد، لوچ در آگاهي تاريخي هماناي با همين نام نيز اشاره دارد. ترانه

اي را بر روي کند و دريچهشود که حتي از سرودها هم براي تاثيرگذاري در آثارش استفاده ميچنان غرق ميآن

ت چگونه گشايد تا اين پرسش را دوباره مطرح کند: تاثير و نقش سرود و موسيقي در اجتماعابخش ميهنر رهايي

 است؟ 

خواهيم و هم گل سرخ هم نان مي:» گويد است که مي ۱۹۱۱اين شعار اما بخشي از سخنراني هلن تاد در سپتامبر 

دهد که چگونه گروهي و معناي آن پرداخت. او شرح مي« هاي سرخنان و گل»اي به شعار که در ادامه در مقاله«. 

هاي سناتور رابرت ال فولت، تصميم گرفتند کارزاري نصيحتاز زنان باشگاه شيکاگو پس از گوش دادن به 

اعتصابات » باز کنند. اين عبارت حتي در  ۱۹۱۱گرفتن حق رأي زنان از ژوئن اتوموبيلي در ايالت ايلينوي براي پس

هم استفاده شد و به نوعي آن را هم با همين نام اعتصاب نان  ۱۹۱۲بين ژانويه تا مارس « موفق نساجي الرنس 

 بخش عنوان شعر جيمز اپنهايم شد:شناسند. در ادامه نيز الهامو گل هاي سرخ مي

 پيماييم، در زيبايي روزپيماييم و ميهمچنان که راه مي» 

 زدهي غمتاريک و هزار کارخانه ييک ميليون آشپزخانه

 شوندشود، نورافشان ميبا خورشيدي که ناگهان آشکار مي

 «های سرخهای سرخ، نان و گلنان و گل»خوانيم، شنوند که ميا ميبر اين مردم که صداي ما ر

 جنگيمپيماييم، براي مردان هم ميپيماييم و ميهمچنان که راه مي

 کنيمشان مادري ميها فرزندان زنان هستند، و ما دوباره در حقچرا که آن

 زندگي ما از تولد تا مرگ عرق ريختن نخواهد بود
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 تنها نان که به ما گل سرخ هم بدهيدنه شود: سنه ميقلب هم مانند تن گر

 اندشماري که جان باختهپيماييم، زنان بيپيماييم و ميهمچنان که راه مي

 دهندشان براي نان را سر مياز وراي آواز ما فرياد ديرين

 شناختشان ميهنر و زيبايي و عشق که روح خسته

 جنگيمی گل سرخي هم ميجنگيم اما براآری، برای نان است كه مي

 آوريمپيماييم، روزهاي بهتري به ارمغان ميپيماييم و ميهمچنان که راه مي

 پا خواستن نسل بشر استپا خاستن زنان، بهچرا که به 

 ديگر نه بيکاري و نه بيگاري، ديگر نه ده نفر جان بکند و يک نفر بياسايد

 هاي سرخهاي سرخ، نان و گلان و گلجاي آن شکوه زندگي را تقسيم خواهيم کرد، نبه

 «.۱۹۱۱جيمز اوپنهايم، 

دهد که در پسش معناي عميقي نهفته را همچون يک جفت کنار هم قرار مي« گل سرخ » و « نان » اما اين شعار 

، ي مطالبات اقتصادي، رفاهيي بخشي از مطالبات هستند، نان: نمايندهها خود نمايندهاست. هر کدام از اين واژه

دستمزدهاي عادالنه و شرايط شغلي شرافتمندانه و گل سرخ: شادي، زيبايي، آزادي، برابري و رهايي. هر دوي 

 گيرد.ها کنار هم تمام مطالبات را در بر مياين واژه

ه ها ککند. فيلم وي، با استفاده از تمام اين تاريخ، اين شعار و سرود را باز آفريني مي۲۰۰۰بار لوچ  در سال اين

کشد تا شما را نيز براي ديدن فردايي بهتر ترغيب کند. اين فيلم درست است گفته شد زمان حال را به تصوير مي

پردازد، اما در مقابل به شما يک آمريکاي واقعي را نشان خواهد داد. آمريکايي ها ميکه با نگاهي انتقادي به نابرابري

زنند و در اينجا آزادي و برابري نسبتي است که در دست را مي ي برتر در آن حرف اولکه همچنان نژاد و طبقه

هايي مدرن براي انسان امروزي هاي طويلي کاشته شده که نمود زندانآنان است. آمريکايي که بر روي خاکش برج

ه دهد ککنند. لوچ به خوبي نشان ميها را محکوم به حذف ميداران، ديگران و غير خودياست. در آنجا سرمايه

دار، زاده و پرورانده شوند تا در ازاي هر کارگر چند سرمايهها هر روز کارگراني حذف ميچگونه در اين برج

کند که داري آنان را حذف و سانسور ميچنان سيستم سرمايهشوند. اما به چه بهايي؟ حذف حقوق کارگران. آن
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بينند و اتفاقًا ديدن و درک ديگري به ر را نميشوند اما هرگز يکديگبا اينکه از يک درب ورودي وارد برج مي

 نوعي تابو مبدل گشته است.

هاي طويل بينيم که در يکي از اين برجدر اين فيلم داستان و روايت گروهي از کارگران خدماتي و مهاجري را مي

شان در دو اوليه لس آنجلس مشغول به کار هستند. آنها تنها به دليل مهاجر بودنشان مجبورند تا بپذيرند حقوق

داران، کارگران بايد از نظمي که از هاي ساخته شده توسط سرمايهماه پرداخت شود. در محل کارشان، همان برج

ي دلخواه آنان کنار هم قرار شود توسط سلسله مراتب قدرتي که مرئي هستند پيروي کنند و با فاصلهباال صادر مي

گيرد و چينش آنها طوري است کارفرما آنها را به مثابه شيء در نظر مي شوند.گيرند در غير اين صورت تنبيه مي

شان باشند، تا آنجا که در صورت نياز حتي نتوانند از هم کمک بگيرند. ريزگردهاي ترين حالت ممکنکه در نامرئي

تشکيل  اطراف کارفرما همان پليس و حراست ساختماني هستند که به صورت جمعي همه با هم قوانين خاصي را

دارند پس خود قانون نيز دهند که حتي يکي از آنها هم عادالنه نيست. آنها از آن جهت که رئيس و سرمايهمي

 شوند.تلقي مي

عدالت براي » با اين حال داخل اين گروه، کارگراني حاضر هستند که با همکاري گرفتن از کمپيني به اسم 

ماني را براي کارگران مهاجر مکزيکي تشکيل دهند. آنها جلسه با کسب آگاهي و روشمندي، ساز 10« سرايداران 

هاي فعلي به کنند، از وضعيتدهند، از طريق پخش فيلم به تجربيات پيشينيانشان دسترسي پيدا ميتشکيل مي

دهند برند تا مرئي شوند و صدايشان شنيده شود، کارگران با محبت به يکديگر آموزش ميبهترين شکل بهره مي

گيرند. با هاي حقوقي کوچکترين حق خود مثل وقت ناهار را پس ميکنند. با توجه به اصليگر را آگاه ميو يکد

شود اما باز هم آنها اين وضعيت را غنيمت هاي غذايي به آنها داده مياينکه فضاي کمي براي صرف وعده

 عي برقرار کنند.شمارند تا يکديگر و وضعيت فعلي خودشان را بشناسند و پيوندهاي اجتمامي

ها براي ترين کار، تشکيل اتحاديه و اتحاد بين خودشان و ديگر اتحاديهرسند که ابتداييآنها به اين نتيجه مي

دستيابي به هدفي مشترک است که در اين فيلم به طور خاص تمرکز مطالبات کارگران بر روي بيمه درماني است 

                                                           
10 Justice for janitors( عدالت براي سرايداران :JfJدر سراسر ( يک سازمان جنبش اجتماعي است که براي حقوق سرايداران )سرايداران و پاک کننده )ها

هاي بهداشتي که از سرايداران دريافت در پاسخ به کمترين دستمزد و حداقل مراقبت ۱۹۹۰ژوئن سال  ۱۵ين کار را در جنگد. ااياالت متحده و کانادا مي

 جنگند. هاي تمام وقت ميهاي بهداشتي و فرصتکردند، آغاز شد. اعضا براي دستمزد بهتر، شرايط بهتر، بهبود مراقبت

 https://en.wikipedia.org/wiki/Justice_for_Janitors 
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هاي اخير گران و ساير مشاغل کم درآمد در سالمزد نظافتدهد که طي چند سال چقدر دستو لوچ نشان مي

 کاهش يافته است:

 خواي؟پول مي»

 آره، انقدر که تا حاال تصور نکردي.

 دوني اين چيه؟ مي

 ي پرداخت.يک برگه

 هر ساعت چقدره؟

 هشت و نيم دالر. 

 چه سالي؟

 .۱۹۸۲دسامبر  ۲۲

ي درماني، ي بيمهگرفت به عالوهر ساعتي حقوق ميچي، هشت و نيم دالسال پيش نظافت ۱۷سال پيش.  ۱۷+

گيري به دالر مي ۵.۷۵، توافق کاري وجود ندارد. تو ۱۹۹۹آنجلس مرخصي استعالجي و تعطيالت. اما امروز لس

ي هيچ چيز. در طول بيست سال گذشته ميلياردها دالر از فقيرترين جوامع در اين شهر پول گرفتن. حاال ما عالوه

 «م پسش بگيريم.خوايمي

ترين شرايط کار زنيم که در سختي مردمي حرف ميداند که در بازبيني تاريخ اتحاديه، دربارهلوچ خوب مي

کنند و جانشان به لبشان رسيده است. او اين سينما را بازآفريني و تصاوير زندگي اين مردمان را بازنمايي مي

گمان که شرايط نسبت به گذشته بهبود پيدا کرده است را بشکند و  کند تا صدا و تصوير اين افراد باشد تا اينمي

دهد مشکالتي که ما امروزه با آن مواجه هستيم ما را بيدار کند. او از طريق هنر ) دوربين  و سينما ( نشان مي

مايل کردند، منتهي امروزه در شکل و شسال پيش با آن دست و پنجه نرم مي ۱۰۰هايي هستند که مردم در همان

هاي همگاني در صورت آگاهي ها در برخوردشان با مصيبتديگري پديدار گشته است. پس فهم اين امر که انسان

اي مشابه دارند تا براي به دست آوردن حقوق، شوند که مخمصهاز شرايط به همبستگي با افراد ديگري متوسل مي
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هاي امر است که باعث مطرح شدن بحث اتحاديه عدالت، انصاف، برابري و رهايي از ظلم مبارزه کنند. و اين

 طلبي است.افزايي نيروهاي انساني براي نبرد با ظلم و حقها، بر همکارگري شده است. بناي اين اتحاديه

بدترين اتفاق کم شدن تعداد عضويت در » نويسد:ژوزف ديون، يکي از نويسندگان نشريه واشنگتن پست مي

دهي کارگران بود به طور است که به ميزان زيادي خصايصي که اميد بخش سازمانها نيست، بلکه آن اتحاديه

ها بودند اي از ارزشاي پايبند مجموعههاي اتحاديهاي با فرهنگ آمريکا بيگانه شده است. هميشه جنبشفزاينده

، موجب بارور شدن هاترين آنها، همبستگي بود که هر عضو موظف بود از منافع همه دفاع کند. اين ارزشو مهم

گرايي است و در ادامه آموزش تکلف و اجتناب از نخبهتعهدات ديگري همچون کمک متقابل، حس برابري بي

 «گيري حقوق، صرفًا فردي رفتن تا دم در کارخانه يا در اتاق رئيس مکفي نيست.دهد که  براي بازپسمي

رگري در آمريکا که روزي طنين نان و گل سرخ از آن حال شايد بتوان دليل بازنمايي لوچ را درک کرد. جنبش کا

رود. او شد به غروب خودش رسيده است و شرايط کارگري براي اکثريت به سرعت رو به وخامت ميجدا نمي

هايشان کاهش يافته، مزايايشان از بين رفته، امنيت شغلي نابود ديد که حقوقشان نسبت به هزينهکارگراني را مي

هاي درماني وجود ندارد. حال او در اين شرايط آلترناتيو است و توان پرداخت هزينه ني حذف شدهشده، بيمه درما

 داند.ها ميها و آگاهي به تاريخ آنرا اتحاديه

اند يا حتي هرگز از آن اطالعي اند و مردم نيز آنها را فراموش کردهها حذف شدهتاريخي که توسط سيستم

ت که هرچه شرايط کاري افول کند و بيشتر يادآور قرون گذشته شود، مردم بيشتر در اند. اما بايد دانسنداشته

جاست که شوند و اينها که چه بودند و چه تاثيري بر زندگي مردم داشتند کنجکاو ميکه اتحاديهخصوص اين

 «.نان و گل سرخ » زند آيد و فرياد ميکن لوچ هنرمند متعهد به ميدان مي

ز مطرح کنيم، در اين ميان که بسياري از شرايط و مصائب در سرتاسر دنيا به دليل نظام جهاني اما پرسشي را ني

ي تاريخي چيست؟ ساخت اند، نقش هنرمند ايراني مخصوصًا کارگردانان، در اين وهلهداري مشابهسرمايه

ي امروزي که از غدغهدهايي براي عضويت در کالب روشنفکران بيهايي براي آگاهي بخشي يا ساخت فيلمفيلم

آيد؟ با اين وجود ما نيازمند تعريف جديدي از هنر و سينما شان حاتمي کيا، برادران رسول اف و ... در ميپس

هاي بازار بخشي قدم بردارد نه در راه فروختن فرهنگ و هنر در دکانهستيم. هنري که در راستاي رهايي و آگاهي

 داري.سرمايه

 رسانيم. که در فيلم پخش شد به اتمام ميمتن را با موسيقي اي 
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 اين شعري هست از مردم، براي مردم! » 

شده توسط کاخ سفيد و انگيز، با قوانيني که ساختهاينجا هستم تا برايت آواز بخوانم، در مورد يک وضعيت غم

 ي مهاجرتاداره

 برندهمه مردم التين من، از تبعيض رنج مي

 دنددزآنها حق و حقوق ما را مي

 اندازندو با قوانين مهاجرت ما را به زحمت مي

 کنمکنم، هيچ وقت ترک نميکنم، ترک نميولي من اينجا را ترک نمي

 خوانمش، اين ملودي شاد را پس در ايينجا به آواز مي

 بهتر است که در حال مبارزه بميري 

 تا روي زانوهايت بميري 

 ل کنيماي را دنباافسانه 11ما بايد مثل سزار چاوز

 «آييم.آييم، ما از پسش بر ميگوييم: ما از پسش بر ميو االن همه با هم مي

 منابع:

1. Ken Loach: Constructing Individuals by UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE 
– BORDEAUX III U.F.R D’ANGLAIS 

2. Bread and Roses(2000)_movie by ken loach  
3. Unions For Beginners by David Cogswell 

  

                                                           
با دولورس هورتا، شرکت انجمن  ۱۹۶۲يک رهبر کارگري و فعال حقوق مدني اهل آمريکا بود که در سال ( ۱۹۹۳آوريل  ۲۳مرگ  - ۱۹۲۷مارس  ۳۱)تولد  11

 .تغيير نام داد UFW( يا United Farm Workersملي کارگران مزرعه را تأسيس کرد که بعدها به نام اتحاديه کشاورزان آمريکا ) 

تبار در زمينه حقوق بشر است و پيگير جدي به رسميت شناخته شدن عضويت کارگران اسپانيايي زبان در ترين فعال آمريکايي التينسزار چاوز شناخته شده

رگران اسپانيايي زبان بر مبناي تبار، اتحاد کارگري و جنبش ليبرال و نمادي براي حمايت از کاجنبش اعتراضي کارگران آمريکا بود. او نماد تاريخي جامعه التين

تواند که انجام شود" است( حاميان او " تبديل شد. )شعار اسپانيايي او به معني "بله، ممکن است" يا به عبارتي "بله، ميSí, se puedeسازماندهي و شعار او "

 هاي متعدد براي کارگران اتحاديه شد.گويند کار او منجر به پيشرفتمي



 پرومته شبنورد                                                                                                                                                                                                                     

ه  87 ح ف ص  

 

 

 


