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آنچNه ما را از یکدیگNر متمایNز کرده ،بیNن مNا فاصNله ایجاد میکنNد … و در مواردی نهچندان کNم ،مخالNف یکدیگر
میسNازد .تنهNا چیزهای کمNی مNا را متحNد میکننNد :اینکNه مNا دردهای زمیNن را از آNن خود میکنیNم :خشونت
علیه زنان؛ آزار و تحقیر کسانی که در هویتهای عاطفی ،احساسی و جنسیتی دگرگونهاند؛ نابودسازی کودکی؛
نسNلکشی بومیان؛ نژادپرسNتی؛ نظامیگری؛ اسNتثمار؛ غارت؛ نابودی طبیعت[ .و] درک ایNن موضوع کNه مسئول
تمام ایNن دردهNا ،یNک سNیستم اسNت؛ جالد یNک سNیستم اسNتثمارگر اسNت ،یNک سNیستم مردسNاالر ،هرمی،
نژادپرسNت ،دزد و جنایتکار :سNرمایهداری[ .و] آگاهNی به ایNن امNر کNه ایNن سNیستم را نمیتوان اصالح کرد ،آنرا
تعلیم داد و تربیت کرد ،تعدیل یا تضعیفاش کرد ،مطیع کرد ،انسNانی کرد[ .و] تعهد به مبارزه ،در هNر مکانی و
هNر سNاعتی  -هNر کسNی در محیNط خودش  -علیNه ایNن سNیستم تNا نابودی کامNل آن .ادامهی بقای بشریت در گرو
یسNت .همانگونه
نابودی سNرمایهداریست[ … .و] یقینداشتNن به این امر که مبارزه برای انسNانیت امری جهان 
کNه نابودسNازی فعلNی نNه مرز میشناسNد ،نNه ملیNت ،نNه پرچNم ،نNه زبان ،نNه فرهنNگ و نNه نژاد؛ بههمیNن شکNل هم
مبارزه برای بشریت همهجا و همیشه جریان دارد... .
از بیانیهي زاپاتیستها
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دربارهی ضعف و قدرت کارگران

مقدمه:
اعتراضات و تجمعات کارگری سالهاست که به بخش ثابتی از رویدادهای روزمره در ایران بNNدل شNNدهاند.
تکرار روزانهی این رویدادها( ،ظاهرا) بدون دستاوردی ملموس ،الجرم تصNNویری از ثبNNات/سNNکون را القNNاء
کرده است؛ تصویری که در اثNNر کارکردهNNای معمNNول رسNNانهای (همارزسNNازی رویNNداد و خNNبر ،و تسلسNNل
بیوقفهی اخبار) مدام شکل میگیرد و تکثیر میشود .شکلگیری این تصویر بهنوبهی خو ْد گرایش مسلط
به عادینماییِ وضع موجود را تقویت کرده/میکند؛ پنداشتی که اگرچه با بسNNیاری از تجNNارب مسNNتقیم و
مشاهدات اجتماعی فرودستان ناهمخوانی دارد ،اما افول نسبیِ باور عمNNومی (امیNNد اجتمNNاعی) بNNه امکNNان
تغییر ،راه تحمیل این پنداشت را بر اذهان آنان هموار ساخته است .بدینترتیب ،سطح دیگری از انگارهی
«عادیبودن وضعیت» رواج یافته که خاستگاه اصلیاش ضرورت انطباقیابی با شرایط جانسختیست کNNه
در آن اقتدار طبقهی حاکم و دستگاه سیاسیاش (نهاد دولت) ،چالشناپذیر بهنظNNر میرسNNد؛ ازجملNNه ،بNNا
نظر به ارعاب قضاییِ مستم ِر فعالین سیاسی و کارگری ،و سرکوب خونین خیزشهای تNNودهای .پس ،یNNک
وجه مشهود تکرار روزانهی اعتراضات کارگری و ناکامی ظاهری آنها ،القاء و تقویت چنین انگارههاییسNت.
و از آنجا که این انگارههای القایی ،پویش درونیِ روند اعتراضات معیشتی و کارگری و پتانسNNیلهای آن را
بازتاب نمیدهند ،وجهی خو ْدتاییدگر مییابند که بر ضریب نفوذ اجتماعی آنها میافزاید .ماحصNNل نهNNاییِ
این چرخه ،تثبیت فراگیر همان تصویر ثبات/سکون اسNت ،کNNه بNر فقNNدان چشNمانداز رهNایی از بنبسNت
تاریخیِ حاضر داللت دارد ،یا نبود چنین چشماندازی را همچون واقعیتی چارهناپذیر بازمینمایانNNد .پیامNNد
مشخص عمومیتیNNابی این ذهNNنیت ،تNNداوم جNNداافتادگیِ تحمیلی (ایزوالسNNیون) مبNNارزات کارگریسNNت؛
کارگری از بدنهی طبقهی کارگر و تکاپوهای پراکندهی آن مNNنزوی میشNNود و
بدینمعنا که جنبش فعلی
ْ
نتیجتاً شکاف بین مبارزات جاری و مبارزات بالقوه تNNداوم مییابNNد .این پدیNNده ،کNNه نمNNودی از «واگNNراییِ
درونیِ طبقهی کNNارگر» یNNاخویشبیگNNانگی طبقهی کNNارگر اسNNت ،در موقعیNNتی رخ میدهNNد کNNه جنبش
کارگری (در معنای وسیع آن) واجد پتانسیلی تNاریخی بNرای ایجNاد جهشNی کیفی در مبNارزات طبقNاتی
کارگران است .ناگفتNه پیداسNت کNه این گسسNتگی یNا واگNراییِ درون-طبقNاتی (کNه ازجملNه در تNداوم
ایزوالسیون مبارزات کارگری نمود مییابد) بهمیانجی عوامل مادی و تاریخی متعددی بازتولید میشود .از
آن میان ،این نوشتار تنهNا بر یNک وجNه مشNخص این معضNلِ عNام متمرکNز میشNود :وارسNی مقNدماتیِ
مولفههای ذهنی-فرهنگیِ دخیل در واگرایی درونیِ طبقهی کارگر ،که بهسهم خو ْد ذهنیت «فقNNدان افNNق
رهایی» نزد تودهی ستمدیدگان را بازتولید میکنند .این متن با عزیمت از این باور که اعتراضات کارگری
واجد پتانسیل مادی مهمی برای خلق سوژهی جمعیِ تغییر هستند ،میکوشد خاستگاههای شکلگیری و
سیطرهی مولفههای ذهنی-فرهنگیِ بازدارندهی قدرتِ طبقاتیِ کNNارگران (عوامNNل ذهNNنیِ واگNNرایی درونیِ
طبقهی کارگر) و امکانات دگرگونسازی آنها را وارسی کند.

۴

 .۱طرح مساله :انزوای اعتراضات کارگری و گفتمان طبقاتی
تکرار روزمرهی اعتراضات معیشNتی و تجمعNات و اعتصNابات کNارگری نمNود روشنیسNNت از شNدتیابی و
افزایش دامنهی تضاد و ستم طبقاتی ،که هر سال شمار بیشتری از مزدبگNNیران فرودسNNت را بNNه عرصNهی
پیکار طبقاتی کشانده است (فارغ از کیفیت این پیکار یا ذهنیت غالب بر آن) .اینکه نمونههNNای مشNNخص
این ستیز طبقاتی  -در اکثر موارد  -ثمرات ملموسی برای کارگران معترض نداشNNتهاند ،پیشNNرفت نسNNبی
کارگران در کلیت مبارزات طبقاتیشان را نفی نمیکند؛ بلکه تنها نشان میدهNNد کNNه در عرص Nهی پیکNNار
طبقاتی ،موازنهی قوا همچنان به نفع طبقهی حاکم است؛ عرص Nهای کNNه در آن ،یNNک طبقهی متشNNکل و
خودآگاه و «مسلح» در برابر یک طبقهی پراکنده و عمدتا نا-خودآگاه و «بیسالح» صفآرایی کرده است.
اطمینان طبقهی حاکم به این برتری قوا و فرادستیاش در این ستیز نامتقارن موجب شده است تNNا دولت
ضمن بیتوجهی آشکار و تحقیرآمیز به مطالبات کارگران (و بهطور کلی به حیات این طبقه) ،بNNرای مهNNار
ناگزیر بهسهولت به اشکال عریان سرکوب (دستگیری ،حبس ،شالق ،شNNکنجه ،ارعNNاب و غNNیره)
اعتراضاتِ
ْ
متوسل گردد .تداوم چندینسالهی این رویه ،در کنار تشدید پیامدهای بحران مزمن اقتصادی بر زیست و
معیشت کارگران ،به خیزشهای فرودستان در دی  ۹۶و آبان  ۹۸انجامید؛ خیزشهایی که بهواقع واکنش
بیواسطهی پایینترین الیههای طبقهی کارگر به تشNدید سNتم طبقNاتی یNا تNداوم مصNیبتبا ِر چNرخهی
فالکت و سرکوب بودند .اینکNNه این خیزشهNNا بهرغم دالوریهNNای مشNNهود و بNNرخی مازادهNNای سیاسNNیِ
ماندگار ،کمابیش بهسادگی سرکوب و مهار شدند و ناتمام ماندند ،صرفا نشانگر فرادستیِ نظامی-امنیNNتی
طبقهی حاکم نیست ،بلکه همچنین بر وجود گسستی مهلک در درون طبقهی کارگر گواهی میدهد .چرا
که  -در این خیزشها  -طبقهی کارگر تنها با کسری از قوای بالفعل و بNNالقوهاش بNNه میNNدان آم Nد .حNNال
آنکه پیامدهای شکسNت در این مصNافهای تNاریخی ،در سراسر پیکNرهی وسNیع طبقهی کNارگر توزیNع
شدند/میشوند؛ واقعیتی که در سالهای پسا ۹۶-در قالب پیشروی تهاجمی دولت در تمNNامی عرص Nههای
زیستی-معیشتیِ جامعه تجلی یافته است.
بر این احوال ،جای شگفتی نبود که پس از آبان  ۹۸هیوالی فالکت با سرعت بیشتری بتازد (که ازجملNNه،
در افزایش افسارگسیختهی تورم نمود یافته است) .خصوصا که شNNیوع مصNNیبتبا ِر پانNNدمی کرونNNا اجNNرای
مشی دیرین فرافکنیِ تضادها و مهندسی امنیتی بحرانهNا را بNرای دولت تسNهیل کNرد .ولی از آنجNا کNه
پیروزمستیِ دولت نمیتوانست عاجلترشدن ضرورتِ نان را به محاق ببرد ،اعتراضات روزمرهی کNNارگری و
معیشتی همچنان ادامه یافت؛ و درنتیجه ،چرخهی «فالکت ،اعتراض و سرکوب» کماکان برقرار مانNNد .در
این میNNNان ،بخشهNNNای پیشروتNNر کNNNارگران ،بعضNNNا اشNNNکال جدیNNNد و رزمنNNNدهتری از سNNNازماندهی
اعتراضات/اعتصابات را بهنمایش گذاشتند و صورتبندیهای سیاسیتر یا مترقیتری از اهداف و مطالبNNات
خویش را طرح کردند (برای مثال ،در اعتصNNابات هفتتپNNه و هپکNNو و فNNوالد اهNNواز) .همچNNنین ،مبNNارزات
۵

کارگری در برخی از حوزهها استمرار و انسجام بیشتری یافت (نظیر اعتراضNNات معلمNNان و بازنشسNNتگان و
پرستاران) .در اینجا بخشی از مازاد الهامبخش خیزش  ۹۸در قالب سNNلبامید از نهNNاد دولت و جناحهNNا و
گفتارهای درونیاش ،و تکیهکردن هرچه بیشت ِر کارگران بر قNNوای خNNویش نمNNود یNNافت .نمNNونهی متNNاخر
روشنی از این پیشروی (و ثمرهی غیرمستقیم آن) ،اعتصابات سراسریِ کارگران پیمانی و پروژهای نفت و
گاز بود.2
در عینحال ،در سال جاری خیزشهای مهمی هم درگرفت (اعتراضات سراوانِ بلوچستان ،و قیام تشنگانِ
خوزستان) ،که اگرچه خاستگاهشان با ستم ملی و سازوکارهای نظاممند تبعیض درهمتنیده بود ،اما مرکز
ثقلشان بحران معیشت بود .چرا که در اثر تجمیع سازوکارهای تبعیض و ستم ملی ،بحNNرانِ معیشNNتی در
این مناطقِ دسNNتخوش «اسNNتعمار داخلی ،»3شNNدت و ابعNNاد ویNNژهای یNNافته اسNNت .ولی بهرغم آنکNNه این
خیزشها معضلی عام (بحران اقتصادی-معیشتی) را آماج اعتراضات خود قرار دادنNNد ،درنهNNایت هNNر یNNک
خشونت تمام سرکوب شدند .از سوی دیگر ،با اینکNNه تشNNدید
ِ
بهدرجاتی در انزوای خود گرفتار آمدند و با
بحران اقتصادی در سالهای اخیر الیههای فوقانیِ طبقهی کارگر را ،بهواسطهی گسترش بیکNNاری و رشNNد
فالکتبار تورم ،4به زیر خط فقر مطلق رانNNده اسNNت ،شNNواهدی وجNNود نNNدارد کNNه خNNویشفهمیِ «طبقهي
متوسطیِ » این الیهها بهسمت جایگاه واقعی آنان بهعنNNوان طبقهی کNNارگر چNNرخش یافتNNه باشNNد .بNNا این
اوصاف ،پرسش بنیادی این است که مسیر آتی اعتراضات گریزناپذی ِر کارگران حامل چه چشماندازیست؟
آیا در جامعهی کنونی ایران کارگران اساسا (بهطNNور بNNالقوه) قادرنNNد چNNرخهی شNNو ِم «فالکت ،اعNNتراض و
سرکوب» را در هم بشکنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد (که نویسنده هم چنین بNNاوری دارد) ،چNNه مNNوانعی در
برابر فعلیتیابی این بالقوگی قرار دارند؛ و کارگران تحت چه شرایطی قادر به تحقق این بالقوگی خواهنNNد
بود؟
 .۲دشوارهی دگرگونی «کارگران» به طبقهی کارگر
در مواجهNNه بNNا پرسNش فNوق ،سNNادهترین پاسNNخ ،بNه تاسNی از مNارکس ،آن اسNت کNه بگNوییم بNNالقوگیِ
دگرگونسازی کارگران تنها وقتی فعلیت مییابNNد کNNه تNNودهی متکNNثر و نNNاهمگون کNNارگران از مNNرحلهی
«طبقهی در خود» به «طبقهی برای خود» فرا َروی کند؛ زمانیکه وحدت لفظی و ضمنیِ نهفته در واژهی
واقعیت فرازبNNانی هم تجلی بیابد؛ و
ِ
«کارگران» ،که به هستی اجتماعیِ مشترک آنان اشاره دارد ،در سپهر
حاملین این هستی اجتماعی به درک روشنی از اشتراکات خود برسند تا بر پایهی آن وارد کنش جمعی و
سیاسی مشترک (پیکار طبقاتی) شوند .اما چالش اصلی در اینجا همانا انضمامیکردنِ پاسخ کلی مNNارکس
 2نیما صبوری« :از اعتصابات کارگران پیمانیِ نفتوگاز ایران تا مبارزات جهانی طبقهي کارگر» ،کارگاه دیالکتیک ،تیر .۱۴۰۰
 3امین حصوری« :از اسطورهی فروپاشی نظام سلطه تا ضرورت مبارزات همبسته – در حاشIIیهی قیIIام تشIIنگان در خوزسIIتان»،
کارگاه دیالکتیک ،مرداد .۱۴۰۰
 4بهویژه در حوزههای مسکن و مواد غذایی.

۶

است و مشخصا مستلزم تامل در این پرسش است کNNه در مNNوقعیت تNNاریخی مNNا (در جغرافیNNای سیاسNNی
ایران) ،مسیر رشد درونیِ آگاهی و کنش طبقاتیِ کارگران با چه موانعی روبروست و طی چNNه فرآینNNدی و
تحت چه شرایطی به شکوفایی میرسد؟ در مواجهه با این پرسش قNNدیمی ولی بنیNNادی ،نقطهی عNNزیمت
این متن آن است که تعمیق شکاف طبقاتی و شدتیابی استثمار و ستم طبقاتی لزوما بNه فعلیتیNابی آن
بالقوگی برای دگرگونسازی نمیانجامد .بهبیان عامتر ،تشدید و گسNNترش سNNتم لزومNNا بNNه فرآینNNد خلNNق
سوژههای همبستهی پیکا ِر ضدستم نمیانجامNNد ،بلکNNه تنهNNا یکی از فاکتورهاییسNNت کNNه زمینهی مNNادیِ
مساعدتری برای امکانیابی این فرآیند ایجاد میکند .در عمل ،نحNوهی تNNرکیب و تNNداخل این فNNاکتور بNNا
سایر عوامل بازتولیدکنندهی نظم اجتماعی-سیاسی (مناسبات طبقNNاتیِ سNNرمایهدارانه) ،و نNNیز بNNا عوامNNل
مخالفخوانِ این نظم ،سرنوشت فرآیند خلقِ سوژهی جمعی پیکار طبقاتی را تعیین میکند .بدین اعتبار،
مدت هیچ تضمینی وجود ندارد که در اثر تکرار اعتراضات کNNارگری-معیشNNتی در ایNNران
دستکم در میان ْ
شاهد رشد و شکوفایی آگاهی و کنش طبقاتی باشیم؛ بلکه مسیر محتمNNلِ دیگNNر آن اسNNت کNNه اینگونNNه
رویدادهای اعتراضی ،با فرازوفرودهای مختلNNف و در قNNالبی عمNNدتا پراکنNNده و نامنسNNجم ،همچنNNان ادامه
بیابند؛ گیریم شمار و بسامد آنها افزایش یابد و بNNا دقNNایقی از خیزشهNNای خودانگیختNNه (از سNNر خشNNم و
استیصNNال) همNNراه گردنNNد .تحقNNق این احتمNNال بهمعنNNای آن خواهNNد بNNود کNNه تالشهNNا و دسNNتاوردها و
پیشرویهایی که در مبارزات متعدد واحدها و حوزههای رزمندهی کارگری رخ میدهند ،در سطح طبقه،
«از آن خود» نشوند و فرآیند «طبقهشدن» را تقویت نکنند .با طرح این احتمال ،قصدم مسلماً پیشگویی
تحوالت آتی و یا کمارجسازی تالشهای گذشته و جNاریِ جنبش کNارگری نیسNت .چاشNنی بNدبینیِ این
برآور ِد خام (بهسانِ یکی از مسیرهای محتمل) ،صرفا تاکیدیست بNNر ضNNرورت فاصNNلهگیری از درکهNNای
اقتصNادی در ارزیNابی تحNوالت تNاریخی .امNا در سNطح ایجNابی ،قصNدم
غایتگرایانNه و مبتNنی بNر جNبر
ْ
برجستهسازی رویکردیست که در ارزیابی مسNیر حNرکت پیکNار طبقNاتی ،بNر چگNونگی مNوازنهی قNوای
نیروهای ساختاری و اجتماعی تکیه دارد؛ خواه نیروها و ساختارهایی که راه طبقهشNNدنِ کNNارگران را سNNد
میکنند (که دولت بیگمان در راس آنهاست) ،و خواه آنهایی که محNNرک یNNا مقNNوم فرآیند رشNNد آگNNاهی
طبقاتیِ آنان هستند.
بر اساس آنچه گفته شد ،در باز-ارزیابی پرسش عام و کلیNدی «چNرا کNارگران بهپNا نمیخیزنNد؟ ،»5بایNد
تعیین کرد چه سازوکارهای مشخصی در موقعیت کنونی جNNامعهی ایNNران اهمیت ویNNژهای در انسNNداد یNNا
تحققیابی قدرت بالقوهی کارگران دارند .در این خصوص مسلما میتوان به جایگاه موضوعاتی مثل شNNکل
بNNدیل یNNا مNNوثر سNNازمانیابی ،چگNNونگی مواجهNNه بNNا دسNNتگاه سNNرکوب ،نحNNوهی ارتقNNای درک انتقNNادی
ضدسرمایهدارانه (یا آموزههای سوسیالیسNتی) ،مسNیر پیونNدیابی و همسNویی مبNارزات متعNدد کNارگری،
نحوهی فراروی از دوگانهی صنفی-سیاسی ،نقش سیاستهای اقتصادی و سازوکارهای حکمرانی دولت ،و
متن مسالهمندسازی (پروبلماتیزهکردن) این پرسش اسNNت
موارد مهم دیگر اندیشید .اما هدف محدود این ْ
 5سام گیندین« :چرا کارگران بهپا نمیخیزند؟» ،ترجمهی هیمن رحیمی و کیوان مهتدی ،دموکراسی رادیکال ،شهریور .۱۴۰۰
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که« :چه موانعی در مسیر هویتیابی تودهی کارگران بهمنزلهی یک طبقه در جامعهی کنNNونی ایNNران (در
بافتار سرمایهداری جهانی) وجود دارد؟ و چه امکاناتی برای غلبNNه بNNر این موانNNع قابلتصNNور اسNNت؟» .امNNا
وارسی این پرسش (همانند وارسی هر یک از موضوعاتِ یادشNNده) مسNNتلزم فرضگNNرفتن یNNا روشنسNNازی
تعریفی از طبقهی کارگر است؛ چرا که این یک ،تاثیر مسNNتقیمی بNNر محتNNوای پاسNخهای بعNNدی خواهNNد
داشت.
 .۳چالش تعریف و بازشناسی طبقهي کارگر
این نوشتار بر درکی تعمیمیافته از مقولهی طبقهی کارگر متکیست :کارگران بهسانِ مجمNNوعهی کسNNانی
که برای بازتولید حیات مادی خویش (و نزدیکانشان) امکانی جز فروش قوهی کارشان ندارند .این تعریف
از کارگر همچنین شامل افراد بیکار (نیازمند به کار) ،موقتیکاران و بیثباتکاران ،و نNNیز بخش بNNزرگی از
خوداشتغاالن خُ رد (نظیر دستفروشان یا کولبران) میشود .با این حال ،وابسNNتگی بNNه کNNار مNNزدی بNNرای
تعریف مقولهی کارگر ،همهشمول نیست و نیازمند افزودن برخی قیNNدهای تصریحیسNNت ،کNNه مهمتNNرین
آنها عبارتند از :این تعریف شامل مزدبگیرانی نمیشود که بهدلیNNل بهرهمنNNدی از تخصصNNی کمیNNاب (یNNا
جایگاهی ممتاز) از دستمزدهای ویژهای برخوردارند که آنها را از وابستگی مفرط به کNNار مNNزدی بینیNNاز
میسازد ،چرا که ازطریق اندوختن اشکال مختلف سرمایه امکان دسترسی به مازاد ارزش اضافیِ اجتماعی
را دارند .این تعریف همچنین شامل مدیران و مجریانی نمیشود که اسNNتراتژیها و تاکتیکهNNای حفNNظ و
بسط سود و استثمار را طراحی و اجرا میکنند ،یا بخشی از سNNازوکارهای انضNNباطی سNNرمایه را بNNر سNNایر
مزدبگیران تحمیل میکنند؛ شامل کسانی هم نمیشNNود کNNه در جایگNNاه نخبگNNان و کارشناسNNان ارشNNد و
ایدئولوژیک بازتولید مناسبات سرمایهدارانه یا
ِ
مشاوران ممتاز دولتی (یا وابسته به شرکتها) ،سازوکارهای
هژمونی بورژوازی را تقویت و بازسازی میکنند{ .هر دو دستهی اخیر بهدلیل جایگاه خاصشان بهعنNNوان
ارگانهای پیکریابیِ خودآگاهی سرمایه ،نهفقط منافع ویژهای در بازتولید مناسبات جاری دارند ،بلکه خود
را با طبقهی حاکم همذاتپنNNداری میکننNNد و از اینرو نقش فعNNال و حNNتی خNودانگیختهای در سNNرکوب
آگاهی طبقاتی کارگران ایفا میکنند }.روشن است که این تعریNNف ،نیروهNNای نظNNامی و امنیNNتی و سNNایر
عاملین ماشین سرکوب دولت را نیز شامل نمیشود؛ چرا که بهرغم شمول فعالیت آنها در گسترهی «کار
مزدی» ،اعضای این گروه بهدلیل پیوند ساختاری بNNا یکی از کارکردهNNای بنیNNادی دولت سNNرمایهداری ،از
جایگاه تضمینشدهای در بهرهمندی از ثروت/مازا ِد اجتماعی برخوردارند .به این فهرسNNت میتNNوان مNNوارد
مهم دیگری را هم افزود کNNه درخصNNوص جNNامعهی ایNNران مهمتNNرین آنهNNا رسNNتهی روحNNانیون و مبلغNNان
مذهبیست.
بدینترتیب ،مفهوم تعمیمیافتهی طبقهي کارگر  -از دیNد من  -مبتNنی بNر تمNامیت سNپهرهای تولیNد و
بازتولید نظام سرمایهداریست ،نه صرفاً ساحت تولید؛ و  -بر همین اساس  -کمابیش شامل تمام کسNNانی
۸

میشود که :الف) برای ادامهی حیات مادی خویش وابستگی مفرطی بNNه کNNار مNNزدی دارنNNد؛ ب) نهتنهNNا
نفعی در حفظ مناسبات سرمایهدارانه ندارند ،بلکه بهبود زیست عینی آنان منNNوط بNNه لغNNو این مناسNNبات
است{ .و همهی اینها فارغ از ارزیابیهای هنجاری و جهتگیریهای سیاسی خود آنهاسNNت} .مناقشNNات
نظری دربارهی تعریف مفهومی طبقهی کارگر عموما بهواسطهی حضور دو رویکNNرد نارسNNا ولی پرنفNNوذ در
سنت مارکسیستی تداوم یافتهاند :یکی رویکردیست که مفهوم کارگر را بیواسطه به «کار مولد» مرتبNNط
میسازد و سپس بر مبنای تعریف محدودی از کار مولد ،به تعریف محNNدودی از طبقهی کNNارگر میرسNNد،
که صرفاً ناظر بNر تاثیرگNذارترین بخش طبقهي کNارگر در معNادالت تولیدیسNت؛ رویکNرد دیگNر ،تعریف
طبقهی کارگر را بیواسطه به کارکردهای رهاییبخش بالقوهی آن (بهسان پیکر واحد پرولتاریNNا) در رونNNد
آتیِ تحوالت تاریخی پیوند میزند .6درحالیکه رویکرد دوم برمبنNNای درکی غایتگرایانNNه ،هستیشناسNNی
طبقهی کارگر را بهنفNNع کارکردهNNای سیاسNNی بیواسNNطهی آن کمNNابیش نادیNNده میگNNیرد ،رویکNNرد اولی
برمبنای درکی کمابیش ذاتگرایانه از مفهوم کار و نگاهی ستایشگرانه بNNه «کNNارگران مولNNد» ،نمودهNNای
متکثر هستیشناسی طبقهی کارگر را نادیده میگیرد .درنهایت ،هیچ یNNک از این دو رویکNNرد نمیتواننNNد
بحران سوژگی طبقهي کارگر را در متن تحوالت تاریخی متNNاخر سNNرمایهداری بهدرسNNتی درک کننNNد یNNا
توضیح بدهند :اولی این بحران را بهرسمیت نمیشناسNNد و «وقفهی تNNاریخیِ مقطعیِ » غیرقابNNل انکNNار در
وزن سیاسی طبقهي کارگر را به علل جانبی کلیشهای (نظیر خیانت احزاب چپگرا) نسبت میدهد ،تا بNNا
فراغ بالْ استراتژی و مشی سیاسی دیرین خویش را پی بگیرد؛ دومی عمNNدتا از بازشناسNNیِ مخNNدوش این
بحران ،به انحالل مفهومی طبقهی کارگر و رویگردانی از سیاست طبقاتی میرسد.
در مقابلِ چنین رویکردهایی ،تعریف تعمیمیافتهی این متن از کارگرانْ در امتداد این درک مارکسی قNNرار
دارد که پویش مستمر و توسNNعهی تNNاریخی سNNرمایهداری ،بNNه پرولتریزهسNNازیِ اجبNNاریِ جمعیت جوامNNع
(اجتماعیشدن فزآیندهي نیروهای تولیدی) میانجاند که بهمعنای وابستهسازی جمعیت هرچه بزرگتری
از جوامع به کار مزدی (فروش قوهی کار) است .پری اندرسون در سال  ۱۹۹۵این روند را چنین توصNNیف
کرده بود:
شمار پرولتاریای کالسیک کارگران صنعتی ،بهطور مطلق در کش ورهای پیشرفت ه و بهط ور نس بی ،یع نی
بهعنوان بخشی از جمعیت جهانی ،کاهش یافته است؛ اما درعین حال ،شمار کسانی ک ه زن دگی مادیش ان
وابسته به حقوق و دستمزدیست که دریافت میکنند ،بهشدت افزایش پیدا ک رده؛ هرچن د احتم ا ًال آنه ا
هنوز اکثریت نوع بشر را تشکیل نمیدهند.7

 6پس جای شگفتی نیست که در غیاب زمینهها و نمودهای مشهود بIرای تحقIق چIIنین نقش و کIارکردی ،بخشIی از این طیف
نسبت به باورهای طبقهمحو ِر (سابق) خویش احساس تناقض و خسران میکنند و با هیاهو از سیاست طبقاتی روی میگردانند.
 7پری اندرسون« :سرمایهداری پس از کمونیسم – چIه جIایگزینی بIرای سIIرمایهداری؟» تIرجمهی حIبیب سIاعی« ،کنگIرهی
بینالمللی مارکس» ،جلد اول ،ص .۱۶۷ .اندیشه و پیکار.۱۳۷۵ .
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بهباور من ،روند گسترش تهاجمی نولیبرالیسم صحت این درک را اثبات کرده است؛ چرا که معنا و نمNNود
بارز این روند ،گسترش قلمرو کار از کارخانه به تمامی سپهر جامعNNه بNNوده اسNNت .توسNNعهی سNNرمایهداری
متاخر ،از یکسو با سلب مالکیت بیوقفه از تودهها (رشد سNNریع و مسNNتمر شNNکاف بین اقلیت ثروتمنNNد و
اکثریت مطلق جوامع) و حذف خدمات اجتماعی ،و با گسNNترش رونNNد کاالییسNNازی بNNه -تقریبNNا -همهی
فضاهای حیاتیِ جامعه ،وابستگی مفرط افراد به کار مزدی را افزایش داده اسNNت ،کNNه ترجمNNان این رونNNد
همانا پرولتریزهشدن روزافزون جوامع است .و از سوی دیگر ،پویش سرمایهداری با ایجاد اشNNکال جدیNNدی
از مناسبات اشتغال (نظیر بیثباتکاری ،دورکاری ،کار پیمNNانی-پNNروژهای ،کNNار سNNاعتی« ،کNNار اجNارهای»
بهمیانجی شرکتهای کاریNNابی ،8و غNNیره) تنNNوع درونیِ گسNNترهی کNNارگران و لNNذا دامنهی شNNمول واژهی
«کارگران» را وسیعا افزایش داده است .9تازگیِ نسبی پدیدهی کثرت و تنوع درونی در اردوگNNاه کNNارگران
(در عصر پسافوردیستی) ،در غیابِ سازمانهای کارگریِ تودهای و افولِ سیاست چپ و گفتمNNان طبقNNاتی
رادیکال ،10عم ً
ال بازشناسی مصادیق مفهوم «کارگر» را دشوار ساخته است :نهفقط برای بسیاری از ناظرین
و مفسرین راستگرا و چپگرا ،بلکه حNNتی بNNرای بسNNیاری از اعضNNای طبقهی گسNNترشیافته و نNNاهمگون
Nالب جوامNNعِ معاصNNر ،همزمNNان بهمعNNنی
کارگران .بنابراین ،روند تاریخی-جهانیِ پرولتریزهشدن جمعیت غِ N
نامرئیشدن مفهوم طبقهی کارگر بوده است؛ تو گویی عامشدن این پدیده ،وجوه مشخصNNه یNNا نشNNانههای
خاص بازشناسی آن را پنهان و سختیاب کرده است .وانگهی ،در دورهای که دیگر نمیتوان بNNا اشNNاره بNNه
آبی مدلول ملموس و روشنی برای دال «کارگر» عرضه کرد ،معنا و مصداق عینی واژهی
کارگر صنعتیِ یقه ْ
کارگر چنان گسترده و متکثر شده که ظاهرا ً فواید مشخص کاربست آن را زایل کNNرده است .بNNا اینهمNNه،
این برآورد اولیه تنها در سطح پدیدارها ( N)Erscheinungenموجه بهنظNNر میرسNNد .اگNNر معنNNای یNNک واژه
پیوندی با هستی پدیدهی ناظر بر آن (مدلول) داشته باشد ،گستردگی دامنهی شNNمول و مصNNادیق واژهی
کارگر در دنیای امروز ،ضرورت کاربست مفهومی آن را زایل نمیسازد؛ برعکس ،جایگNNاه تحلیلی مهم این
مفهوم برای فهم مختصات پیچیدهی دنیNای معاصر را برجسNته میکنNد .بهبیNان دیگNر ،آنچNه به مفهNوم
«طبقهي کارگر» و کاربست سیاسیِ آن همچنان اعتبار میبخشد ،جایگاه هستیشناسانهی این طبقNNه در
مناسبات کالن سرمایهدارانه است ،نه انتخابهای معرفتشناختی.11
« 8کار اجارهای» معادل فارسی مستقیم (و کمابیش نارسای) واژهی آلمانی  Leiharbeitاست .این شکل تازه از کار مزدی ،که در
ایران هم رواج گستردهای یافته است ،توسط شرکتهای «تأمین نیروی انسانی» میانجیگری میشود.

 …[ 9تنوع در همهی شئون زندگی – درآمد ،شغل ،جنسیت ،ملیت و اعتقاد – فراوان است .البته بسیاری از این تمایزهIا در
گذشته هم موجود بودهاند .با این حال ،هستهي جنبش کارگری سنتی نسبتاً یکدست بود؛ یعنی اساساً از کIارگران یIدی تشIکیل
میشد که اکثریت قاطع آنان مرد بودند و در اروپا زندگی میکردند .امروز با چیزی مشابه روبرو نیسIIتیم .فاصIIلهی میIIان یIIک
خیاط کرهای ،یک روزمزد زامبیایی ،یک کارمند بانک لبنانی ،یک ماساژدهندهی فیلیپینی ،یIIک منشIIی ایتالیIIایی ،یIک معIIدنچی
روسی ،و یک کارگر ذوبآهن ژاپنی خیلی بیش از آن چیزیست که بینالملل دوم و سوم موقتاً توانستند پر کنند .] … .برگرفتNNه
از :پری اندرسون« :سرمایهداری پس از کمونیسم – چه جایگزینی برای سرمایهداری؟» ترجمهی حبیب سNNاعی« ،کنگNNرهی بینالمللی
مارکس» ،جلد اول ،ص .۱۶۸ .اندیشه و پیکار.۱۳۷۵ .
 10افول تاریخی سازمانهای چپ و گفتمان طبقIاتی رادیکIالْ مقIارن بIود بIا آشکارشIدن رونIد سIقوط دولتهIای بهاصIطالح
کمونیستی و نیز بنبست سوسیالدموکراسی غربی.
باب روز بیاعتباری مفهوم طبقهی کارگر و سیاسIIت طبقIIاتی ،ناشIIی از
 11استقبال پسامدرنیستها و پساساختارگرایان از ایدهی ِ
بیتوجهی کلبیمسلکانهی آنان به مقولهی هستیشناسی و توجه صرفشان به فرآیندهای سیال و ظاهرا خودبنیا ِد معنابخشیست.
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 .۴نامرئیشدن طبقهي کارگر در اقیانوس کارگران
تعریفی که از «کارگران» بهدست دادیم ،صرفا در سNNطح هستیشناسNNی یNNا بنیانهNNای مشNNترک هسNNتی
اجتماعی آنهاست .از منظر بیرونی ،و برای مقاصد شناختی و نظری ،میتوان با تکیه بر چنین مبنNNایی ،از
طبقهی کارگر سخن گفت .اما هنوز فاصله زیادیست تا مNNرحلهای کNNه اشNNتراکات در هسNNتی اجتمNNاعی،
کارگران را بهمثابهی یک طبق ْه تعین بخشد و تبلوری روشن در خویشفهمی و کنشهای فردی و جمعی
آنان بیابد .اگر هستی اجتماعی طبقهی کارگر (یا کاالییشNNدن گسNNتردهی قNNوهی کNNار) همچنNNان موتNNور
محرکهی اقتصاد سرمایهداریست ،پس پیکریابی سیاسیِ این طبقNNه میتوانNNد فNNاعلیتی سNNترگ در برابNNر
پویش ویرانگر سرمایهداری باشد .حالآنکه مشاهدات کنونی ما شواهد بسیار اندکی درخصNNوص تحقNNق
این پیکریابی عرضه میکنند .چرا؟
بگذارید از اینجا شروع کنیم :افراد تجربهی زیستهی خود و رویدادهای بالفصل پیرامونیشNNان را در پرتNNو
ذهنیت) آنهاست ،تفسیر میکنند؛ و متناسب با این تفسیر ،به اشکالی از کنش
ِ
آنچه داشتهی فرهنگی (یا
فردی یا جمعی یا موضعگیری سیاسی (ازجمله ،انفعال نسبی) روی میآورند .پس رواست که بپرسیم آیNNا
ذهنیت غالبی بر جامعهی ایران حاکم است که صرفا دستهی معینی از مصالح تفسNNیری
ِ
اساساً فرهنگ یا
 برای مواجهه با تحارب زیسته و مشاهدات مستقیم  -را در اختیار کارگران و سایر باشNNندگان اجتمNاعیقرار میدهد؟ اگر چنین است ،مضمون و خاستگاه این آموزههNNای فNNرهنگیِ درونیشNNده چیسNNت و نمNNود
عینی تاثیرگذاری آنها بر فرآیند خویشفهمی و هویتیابی تودهی کارگران کجاست؟
برای پاسخ به این پرسش ،نخست باید از سطح عامتری ،یعNNنی از منظNNومهی مناسNNبات جهNNانی-تNNاریخیِ
سرمایهداریِ معاصر ،شروع کنیم .گفNNتیم کNNه گسNNترش رونNNدهای سNNلبمالکیت عمNومی و کاالییسNNازی
حوزههای زیستی و خدمات اجتماعی ،و بسط قلمرو کارخانه به سراسر جامعه (تسNNخیر اکNNثر عرص Nههای
زندگی توسط منطق سودآوری اقتصادی) ،موجب گسترشیابی تنوعات درونی کار و اشتغال گردید؛ خNواه
متاثر از نوآوریهای مستمر فناورانه ،و خواه ازطریق منعطفسازی کار بهمنظور بسط بارآوری و سNNود .12و
اینکه این روندها ،بهسان وجوه متاخر فرآینNNد تNNاریخیِ پرولتریزهشNNدن جوامNNع ،اگرچNNه دامنهی شNNمول
طبقهی کNNارگر را (در سNNطح هسNNتی اجتمNNاعی) گسNNترش دادنNNد ،ولی همزمNNان بNNر درجهی تنوعNNات و
ناهمگونیهای درونی این طبقه افزودند .و سرانجام اینکه رشد این کثرت و نNاهمگونیِ درونی ،خNود یکی
از زمینههایی بود که خویشفهمی کارگران بهسان یک طبقه و تعینیابی سیاسی آنان در قNNالب «طبقهی
کارگر» را بسیار دشوارتر از گذشته ساخته است .اما دشوار بتوان ادعا کرد که «تکثر درونی طبقهی کارگر
لزوما و فینفسه به واگرایی آن میانجامد»؛ بNNا اینکNNه مسNNلما در شNNرایط معمNNولْ ایجNNاد این واگNNرایی را
تسهیل میکند .پس ،چه عواملی موجب شدند تا بر این بستر مادی-تاریخیِ مهیاشNNده ،ذهنیNNتی فراگNNیر
شود که کثرت و ناهمگونیِ درونطبقاتی را بهسمت واگNNرایی درونی و عNNدم بازشناسNNی خNNویش (بهسNNان
 12این منعطفسازی همچنین شامل بازگشت به اشکالی از مناسبات بدوی سرمایهدارانه (نظیر برونسIIپاری بخشهIIایی از کIIار
تولیدی به درون خانوارها) و حتی اشکالی از مناسبات پیشاسرمایهدارانه (نظیر کار در شرایط نزدیک به بردگی) هم میشود.
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اعضای طبقهی کارگر) سوق دهد؟ به باور من مهمترینِ این عوامل را میتوان در چهار دسNNتهی عمNNدهی
زیر گنجاند ،که طبعا پیوندها و تاثیرات متقابلِ مهمی میان آنها وجود دارد:
الف) تشNNدی ِد رقابتهNNای درونی کNNارگران بNNر سNNر اشNNتغال و غلبهی انگNNارهی رقNNابت بNNر همبسNNتگی:
این فرآیند بهمیانجی منعطفسNNازیِ نولیNNبرالیِ کNNار آغNNاز شNNد و طی رونNNد پیشNNرویاش بNNه ناامنسNNازی
فزآیندهی شرایط زیستی-معیشNNتی کNNارگران انجامید .نمNNود بNNارز آن ،حNNذف الگNNوی اسNNتخدام دایمی و
فراگیرشدن قراردادهای کار موقتی بود؛ و نمود متاخرتر آن رواج کار پیمانی و بیثباتکاریسNNت .وانگهی
در دهههای اخیر با رشNNد کاربسNNت فناوریهNNای دیجیتNNالی (ارتبNNاطی-اطالعNNاتی) و شNNتابگرفتن رونNNد
اتوماسیون در محیطهای کار و تولید ،کارگران با شرایط دشوارتری بNNرای وفقدادن خNNویش بNNا ملزومNNات
Nلت
سیال بازار کار روبرو شدهاند13؛ شرایطی که ضمن تشدید حس ناامنی در نیروهNNای کNNار ،مشNNوق خصِ N
رقابتپذیریِ توأم با انعطافپذیری بودهاند و نهایت Nاً دگردیسNNی مهمی در ذهNNنیت کNNارگ ِر نNNوعی و بافتNNار
درونی سپهر کارگران ایجاد کردهاند .تأثیرات همهی این روندها ،خصوصا در جاییکه ممنوعیت تشNNکلها
و اتحادیههای کارگری (یا ادغام آنهNNا در سNNاختار دولت) امکNNان شNNکلگیری نNNیروی مقNNاومت جمعی و
سازمانیافته در برابر این تهاجماتِ همهجانبه را سلب کرده باشد ،موجب میشوند تا هر کارگر خود را در
جنگی
موقعیتی بیابد که میباید بهتنهایی بار خود را بهدوش بکشد؛ پس ،او ناامیدانه خود را در مNNوقعیت
ْ
دفاعی و تکنفره مییابد که پیشبر ِد آن الجرم بر تعریفی طبقاتی از دشمن استوار نیست ،بلکه در نظر او
همهی عوامل بیرونی همچون خطرات بالفعل و بالقوه پدیدار میشوند .در اینجا باید این ایNNدهی محNNوری
سام گیندین را بسط داد که «سرمایهداری قادر شNNده اسNت رقابتهNNای درونی خNود را بNNه درون طبقهی
کارگر انتقال دهد »14و از تنشها و واگراییهای حاصله برای تضعیف و مهNNار مبNNارزات طبقNNاتی کNNارگران
بهرهبرداری کنNNد .روشNNن اسNNت کNNه تشNNدید رقابتهNNای درونیِ کNNارگران ،بیتفNNاوتی و دافعNNه را بهجNNای
همبستگی مینشاند و بدینسان مسیر «طبقهشدنِ » آنان را سد میکند.
ب) فراگیرشدن فردگرایی افراطی و حذف تحمیلی الگوها و سNNازمانهای زیسNNت و کنش جمعی :یکی از
مشخصههاي بارز عصر نئولیبرالیسم بافتار ُزدایی و تاریخ ُزدایی از موقعیتها و رویدادها و تحNNوالت ،و  -در
عوض  -نشاندن فرد بهعنوان مرکز ثقل جهان است .برجستهسازی نمایشیِ انگارهی انتخاب و تصمیم فرد
ْ
و امکانات سرشار برای پیشرفت فردی ،توأم بود با مسئول و مقصرشناختن فرد در ناکامیهای اجتماعی و
 « 13سرمایه با تکنولوژی نوین بهدنبال نیروهای کار [جدیدی] با تواناییها و آموزش دیگریست که در «عصر ارتباطات» ،به
آنها نیاز دارد .این موجبی برای دگردیسی بافت اجتماعی -فرهنگی طبقه کارگر شده است .دگرگونی بافت طبقه کارگر با تغیIIیر
و از بین رفتن تجربیات مختلف اعضای طبقه کارگ ِر پیشین که از مدار تولید و توزیع خارج شدهاند ،همراه است .روند دگردیسIIی
نیروی کار ،از سوی سرمایهداری با گسترش و نیرومندساختن فرهنگ کاریِ نوین […] مانند انعطافپذیری نیروی کار ،افIIزایش
ایدئولوژیک حاکم) همراه اسIIت.
ِ
تواناییهای ارتباطی و نیز درونیساختن فرایند بهرهکشی شدیدتر (ازطریق پذیرش نظام ارزشی و
بهعنوان امری درونی و مثبت بپذیرد که :الف) بایستی بهخاطر نیIIاز بIازار ،چنIدینبار
در نتیجهی چنین فرایندی ،نیروی کار باید 
در دوره مفید سالهای کاریاش ،شغلهای جدیدی را تجربه کند( .ریشهکنی تجربیات شغلی)؛ ب) بایستی برای یادگیری مشاغل
جدید ،به دنبال آموزشهای ارائهشده از طرف بازار کIار باشIد( .ریشIهکنی تخصصIی)؛ ج) بایسIتی بهدنبIال کIار ،منطقIه محIل
زندگیاش را تغییر دهد و کوچ کند( .ریشهکنی از محیط اجتماعی در محل کار و زندگی)؛ د) بایستی برای تغییر مداوم کارفرما و
محل کارش – مثال در سیکلهای زمانی دو تا پنج سال – آمادگی داشته باشد( .ریشهکنی ارتباطات با سایر شاغلین در اثر تماس
و ارتباط درازمدت) » .برگرفته از :همایون ایوانی« :سرمایهی دیجیتالی :آیندهی نیروی کار  -بخش  ،»۱تارنمای نقد ،مهر .۱۴۰۰
 14سام گیندین« :چرا کارگران بهپا نمیخیزند؟» ،دموکراسی رادیکال ،شهریور .۱۴۰۰
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اقتصادیاش .15در همین راستا ،افول گفتمان چپ و ارزشها و سنتهای جمعگرایانNNه و حNNذف نهادهNNا و
ظرفهای مرسوم برای تمرین و پیشبرد کار جمعی ،16مسیر سیاست ُزداییِ نولیبرالی از عرصهی عمومی را
بهتمامی هموار ساخت .بدینترتیب ،و بر بستر تNNاریخیِ رقابتیسNNازیِ عرصNهي کNNار (بنNNد قبلی) ،شNNرایط
ذهنیِ «مساعد»ی فراهم شد تا گرایش به پیکار برای بقاء (و «پیشرفت») با اتکا بر «توان فNNردی» ،ابعNNاد
ویژهای بیابد .درنتیجه ،این انگاره که «دیگری» رقیب یا خطری بالقوه است ،بNNا سNNهولت بیشNNتری درونی
شد و در کنشها و جهتگیریهای بیرونی تجلی یافت.
ج) غلبهی ذهنیت شهروندان «طبقهي متوسطی» در میان کارگران :بر متن تحوالت تNNاریخی یادشNNده ،و
خصوصا با رشد ناهمگونیهای درونی کارگران ،در دهههای اخیر شاهد شکلگیری و رواج نگرشی در بین
تودهی کارگران بودهایم که خصلت مشخصهی آن طرد هویت کNNارگری و بازشناسNNی خNNویش در جایگNNاه
بهاصطالح «طبقهي متوسط» است .فراگیرشدنِ این گرایش اگرچه پیوند نزدیکی با رواج وسیع آموزههای
فرهنگیِ نولیبرالی و افول گفتمان طبقاتی رادیکال دارد ،اما گسترش عملی آن بدون فشارهای نولیNNبرالی
درجهت منعطفسازیِ (بیثباتسازی) کار و حNNذف خNNدمات اجتمNNاعی و پرولتریزهشNNدنِ هرچNNه بیشNNتر
محرومیت اقتصNNادی کNNارگران شNNدت یNNافت،
ِ
جامعه ناممکن میبود؛ چرا که در نتیجهی این روند ،نهفقط
بلکه دامنهی شمول کارگران نیز وسعت یافت؛ حال آنکه اینNNک بخشNNی از ناهمگونیهNNای رشNNدیافته در
درون طبقهي کارگر در قالب تفاوت در درجهی محرومیت و آسیبپذیری نمود مییافت .بNNر این اسNNاس،
برای مثال ،بازشناسی خویش بهسان عضNNوی از بهاصNNطالح «طبقهی متوسNNط» از سNNوی یNNک خNNانوادهی
کارگری ،ترسی ناخودآگاه از سقوط به پلههای پایینتر فقر و محرومیت را بازتاب میدهد .از سوی دیگNNر،
هرچه توسعهی نولیبرالیِ سرمایهداری روند پرولتریزهسازیِ مردمان را وسعت و سرعت بیشNNتری بخشNNید،
دولتها با شدت بیشتری به انگارهی «طبقهي متوسط» دامن زدند (ن.ک .به بند .)۵
د) غلبهی تعلقات مذهبی ،قومی و ناسیونالیستی بهعنوان منابع اصلی هویتیابی کارگران :با افولِ جهNNانیِ
سیاست طبقاتی و سازمانهای کارگری در ربع آخر قرن بیستم ،مشی و گفتمان جمعگرایی ،کNNه پیش از
آن رویهای پرنفوذ  -و بعضا غNNالب  -در بسNNیاری از جوامNNع بNNود ،بNNه محNNاق رفت .در همین راسNNتا ،بNNاو ِر
کمابیش رایج به امکان عبور از سرمایهداری برای بنای جامعهي بدیل ،و نقش اساسNNی طبقهي کNNارگر در
چپ
این فرآین ِد تاریخی ،فروریخت .مشخصاً با ازمیانرفتن منظومههای فکری-فرهنگی دوران سNNرزندگی ِ
سوسیالیسNNتی و سیاسNNت طبقNNاتی ،پلزدن بین دو وجNNه منفکشNNدهی عیNNنی و ذهNNنی طبقهی کNNارگر
 15فراگیرشدن این انگاره ،بهطرز موحشی یادآور این گفتهي مشهور مارگرت تاچر است که« :چیزی به نام جامعه وجود نIIدارد،
فقط مردان و زنان منفرد و خانوادههایشان وجود دارند».
 16رشد فناوری دیجیتال بهزودی با این خصلت نوظهور عصر نولیIبرالی مفصIلبندی شIد .بIدینمعنا کIه فقIدان جمعگIرایی و
جمعی زمینهی تاریخی مساعدی فراهم ساخت تا فضاهای ارتباطیِ مجازی (شIIبکههای اجتمIIاعی) بIIه
ظرفهای کنش و تعامالت
ْ
یکی از ارکان مصرف تودهای بدل شوند .این فضIIاهای ارتبIIاطیِ مجIازی ،در کنIIار همهي خصIلتها و پیامدهایشIان ،درنهIIایت
فردمحوری و کنش با مرکزثقل فردیت را تقویت کردهاند .نسخهی ظاهرا ً التیامبخش دیگری که همچون مکمل راهکار «حلشدن
در شبکههای مجازی» عمل میکند ،ایدئولوژی مصرفگراییست کIه حIتی الیههIایی از کIارگران را نIیز (بهرغم قIدرت خریIد
محدودشان) مسحور و مسخ ساخته است.

۱۳

کNNارگران بNNرای
دشNNوارتر شد .17در این شNNرایط عسNNرت تNNاریخی ،تNNودهی پراکنNNده و اعتبNNارُ -زدودهی
ْ
یابی نیازی عینی برای محافظت از خNNویش و
خویش
فهمی به منابع هویتیِ دیگری روی آوردند .این هویت ْ
ْ
جهتیابی در متن شرایط متالطم و تهدیدآمیزی بود که ضNNمن افNNزایش ناامنیهNNای زیسNNتی-معیشNNتی،
دامنهی ناهمگونی در گسترهی عظیم فرودستان را وسعت داده بود و آنان را همچون افراد و جماعتهایی
بیگانه از هم در برابر یکدیگر نشانده بود .پس ،جای شگفتی نبود که کارگران برای هویتیابی بNNه مصNNالح
دسترس خویش روی آوردند .وانگهی ،نهفقط افول گفتمNNان و سیاسNNت چپ جNNای کNNافی
ِ
بیواسطهی در
برای برجستهشدن تعلقات مذهبی و قومی و ناسیونالیستی گشوده بود ،بلکه دولتها نNNیز سNNهم مهمی در
تقویت این روند ایفا کردند .چرا که دولتها بهمنظور پیشبرد سیاستهای ماهیتاً تنشآفNرینِ نولیNبرالی و
ِ
 توامان  -تثبیت جایگاهشان در عصر چرخش نولیNNبرالی ،بNNه بNNازآرایی منNNابع ایNNدئولوژیک بNNرای حفNNظمشروعیت و توان سیاسیِ خویش نیاز داشتند .رویدادها و تحوالت جهانی (سقوط دولتهای رفاه و حذف
سیاستهای رفاهی ،جنگهای جدید و عروج اسالمگرایی) نیز شکافهای از پیشموجود در درون جوامع
را ،که مدتهای مدید با چسب دولتملت سرهمبندی شده بودند ،عیانتر و فعالتر ساختند؛ تا حدیکNNه
در دهههای اخیر فراگیرشدن هویتگرایی و سیاسNت هNویت ،18هویتیNابی بNر مبنNای طبقNه و سیاسNت
طبقاتی را به حاشیه رانده است.
بNNا این اوصNNاف ،بحNNران امNNروزیِ خویشبیگNNانگی یNNا واگNNرایی درونیِ طبقهي کNNارگر در متن شNNرایط و
سازوکارهای تاریخی-جهNNانی ویNNژهای شNNکل گNNرفت کNNه مالزم شNNیوهی مسNNلط انباشNNت در فNNاز متNNاخر
سرمایهداری یا همانا نولیبرالیسم است .مارک فیشر این مساله را بهخوبی در عبارت زیر خالصه میکند:
«نئولیبرالیسم تنها کارگران را نابود نکرد ،بلکه فعاالنه مردم را تشویق کرد خودشان را بهعن وان ک ارگر تلقی
نکنند .موفقیت آن هم ،در تحریک مردم برای ترک این هویت و آگاهی طبقاتی بود»19.

در بندی بعدی ،وجه نمونهواری از این مساله را وارسی میکنیم و مشخصاً به موضوع هویتیابی بر مبنای
انگارهی «طبقهي متوسط» میپردازیم.
یابی کارگران :نمونهی «طبقهي متوسط»
 .۵منابع متناقض هویت ِ
بهلحاظ هستیشناسی اقتصNNادی (مبتNNنی بNNر مناسNNبات بنیNNادی سNNرمایهداری) ،میدانیم کNNه در بین دو
طبقهي اصلی سرمایهدار و کارگر یک طبقNNه یNNا الیهی میNNانی ( )MittelschichtوجNNود دارد .امNNا بNNرخالف
چپ شکسIتی همهجانبIه بIود کIه دامنهی پیامIدهای آن
 17اینگونه مشاهدات داللت بر آن دارند که شکست جهانی-تاریخی ْ
بسیار گستردهتر از سپهر مستقیم سیاسی بوده است .اساسا همین پیامIدهای غیرمسIتقیم در سIIاحت گفتمIIانی-فرهنگیسIIت کIه
بازسازی سیاست بدیل چپ (از جمله سیاست طبقاتی رادیکال) را بسیار دشوار و طاقتفرسا ساخته است.
 18تحلیل جامعی از این موضوع  -ازجمله  -در کتاب زیر قابل دسترسیست:
مانوئل کاستلز« :عصر اطالعات :اقتصاد ،جامعه و فرهنگ – جلد دوم :قدرت هویت» ،ترجمهی حسن چاوشیان ،طرح نو.۱۳۸۰ ،
 19مگان دِی« :کتاب مقدس به روایت مارک فیشر» ،ترجمهی امیر ارزانی ،تارنمای ویرگول ،مهر .۱۴۰۰
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داعیههای حاکمان و مفسران بورژوایی ،در دورهی تاریخی حاضر و در اثر پیشرویِ روند پرولتریزهشNNدن،
شNNمار اعضNNای این طبقNNه نسNNبتاً انNNدک اسNNت .بNNااین حNNال ،چینش و مفصNلبندیِ زمینههNNای مNNادی و
ایدئولوژیک در دهههای اخیر بهگونهای بوده است که انبوهی از افرادی کNNه بهلحNNاظ جایگNNاه اقتصNNادی و
هستی اجتماعیشان به طبقهی کارگر تعلق دارند ،درک دیگری از مNNوقعیت اجتمNNاعی-طبقNNاتی خNNویش
دارند و خود را بهسانِ اعضای «طبقهي متوسط» بازشناسی میکنند .20وانگهی ،گفتمان مسلط بNNورژوایی،
بهواسطهی رسانهها و سیستم آموزشی و الگوهای مصرف تودهای ،همNNواره چNNنین القNNاء کNNرده اسNNت کNNه
پس صNNفت «متوسNNط»،
«طبقهی متوسط» بزرگترین بخش جمعیت جامعه را در بر دارد .حال آنکه در ِ
این پنداشت فراگی ِر ایدئولوژیک نهفته است که وضعیت جمعیت بزرگی از جامعه نه خیلیخوب اسNNت نNNه
خیلیبد ،بلکه «حد وسط» یا «معمولی» است؛ انگارهای که نهایتاً بر متعادلبودن وضعیت میانگینِ جامعه
(و تلویحNNا بNNر نNNوعی عNNدالت اجتمNNاعیِ واقعبینانNNه) داللت دارد .بNNدینترتیب ،دولت بNNا سNNازوبرگهای
ایدئولوژیکاش مستقیما «افسانه و افسون طبقهي متوسط» را دامن میزنNNد .نNNتیجهی رواج این انگNNارهی
ایدئولوژیک آن بوده است که بخش قابلتوجهی از تNNودهی کNNارگران ،بهواسNNطهی بازشناسNNی خNNویش در
جایگاهی غیرواقعی ،الگوهای فکNNری-فNNرهنگی «طبقهي متوسNNطی» را درونیسNNازی و تکثNNیر میکنند.21
بدینترتیب ،در باور مسلط/عمNNومی ،آن طبقهي میNNانیِ کمشNNمار کNNه اینNک بNNا «طبقهی متوسNNط» یکی
انگاشته میشود تا سرحد اکثریت جمعیت جامعه متورم میشود؛ و بهتبع آن ،واژهی «کNNارگران» معNNادلی
نظیر اقلیت کارگران صنعتی و یا تهیدستان و محرومان مطلNNقِ اجتمNNاعی مییابNNد .در سNNطح مشNNهودات،
جمعیت بزرگی از کارگران ،در اثNNر بازشناسNNیِ خNNویش بهسNNان «طبقهی متوسNNط» ،باورهNNا و ارزشهNNا و
جهتگیریهای «اجتماعی-فرهنگیِ » کمابیش مشابهی اتخاذ میکنند که اغلب دخلی به منNNافع طبقهي
کارگر ندارد و لذا مغایر با منافع واقعی خود آنان است .این پاردوکس را چطور میتوان توضیح داد؟ آیا بNNا
ارجاع به جایگاه اقتصادی تودهی وسیع کارگرانی که خNNود را «طبقهی متوسNNطی» میانگارنNNد (یعNNنی بNNا
ارجNNاع بNNه تعلNNق نNNاگزیر آنNNان بNNه طبقهي کNNارگر) ،میتNNوان گفت «طبقهي متوسNNط» امNNری موهNNوم و
غیرواقعیست؟ تصور میکنم رجوع به مفهوم الیهمنNNدیِ ( )stratificationواقعیت در «رئالیسNNم انتقNNادِیِ »
روی باسکار 22و مفهوم الیهي برآیند ( )emergentبتواند در گرهگشایی از این پاردوکس مفید باشد .بر این
 20کمال خسروی« :افسانه و افسون طبقهی متوسط» ،تارنمای نقد ،تابستان ( .۱۳۹۷این بند بخشIIا بIIر پIIایهی برداشIIتی آزاد از
مقالهی فوق ،بهمنظور بسط آن برای مقصود نوشتار حاضر تنظیم شده است).
 21هربرت مارکوزه ضمن بهپرسشگرفتن پتانسیل انقالبی کارگران سفیدپوسIت در جIامعهی آمریکIای دههی ( ۱۹۶۰بهدلیIل
وفقیابی آنان با نیازها ،بینش و رفتار طبقهي متوسط) ،تعبیر جالبی بهکار میبرد که با بحث حاضر همخوانی دارد« :وقتی کارگر و
نوایی حاکی از گرایشی عینی بهسمت برافتادنِ طبقات نیسIت؛
کارفرمایش از برنامهی تلویزیونی یکسانی لذت میبرند … ،این هم ْ
بلکه حاکی از ابعاد مشارکت تودهی فرودستان در نیازها و رضایتمندیهاییست که درخدمت حفظ وضع موجIود قIرار دارنIد».
نقلقول برگرفته ازAlexander Neupertt-Doppler (2021): Organisation – Von Avantgardpartei bis Organizing, :
.p. 203
 22برای آگاهی فشرده از کلیات فلسفهی علم باسکار رجوع کنید به:
فروغ اسدپور« :رئالیسم انتقادی  -دفتر اول» ،ویراست دوم :تارنمای فضا و دیالکتیک (ویراست اول :نشریهي آلترناتیو.)۱۳۹۰،
روی باسکار« :رئالیسم انتقادی چیست؟» ،ترجمهي مانیا بهروزی ،کارگاه دیالکتیک ،شهریور .۱۳۹۷
کریستوفر نوریس« :گفتوگو با روی باسکار» ،ترجمهي مانیا بهروزی ،کارگاه دیالکتیک ،خرداد .۱۳۹۹
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اساس ،پیدایش «طبقهی متوسط» در مناسبات اجتماعی-تاریخیِ سرمایهداری ِمتاخر را میتوان همچون
الیهای برآیند (نوظهور) از دل زمینههای مادی و سازوکارهای علیتیِ ازپیشموجNNود توضNNیح داد .بههمین
ترتیب ،حضور مادی «طبقهی متوسط» ،با نظر به تأثیرات عینیِ مضمونِ خویشآگاهیِ عامالن انسانی در
باورها و کنشهای اجتماعی-سیاسیِ آنNان بهفهم درمیآیNد .بنNابراین ،وجNود و حضNور مNادی این الیهي
برآیند ،هرقدر هم مشروط و شکننده باشد ،با ارجاع به آن هستیشناسی اقتصادی و خاستگاه علیNNتیاش،
قابل انکار نیست؛ چون با کارکردهای عینی-اجتماعیِ آن پیونNNد دارد .یعنی پدیNNدهی «طبقهي متوسNNط»
صرفاً یک امر موهو ِم (غیرواقعی) یا توهم جامعهشناسNNانه نیسNNت کNNه فرضNاً بتNNوان آن را بNNه کژتابیهNNای
جامعهی سرمایهداری ،خودفریبی کارگران ،یا ترفندهای ایدئولوژیک حاکمNان تقلیNل داد؛ بلکNه مNابهازای
بیرونیِ تأثیرات درونی این کژتابیها و گسترش اجتماعیِ مستم ِر اینگونه خودفریبیها و ترفند-پندارهای
ایدئولوژیک است؛ و لذا میتوان آن را همچون مادیتیابیِ ایدههای القایی تلقی کرد.
با اینهمه ،تا جاییکه به منافع طبقاتیِ کارگران و پتانسیل رهاییبخش طبقهی کNNارگر مربNNوط میشNNود،
اسارت کارگران در ایدئولوژی طبقهی متوسطی بهطرز مهلکی بازدارنده است ،چNNون مقدمهایسNNت بNNرای
دگردیسNNی کارکردهNNای اجتمNNاعی-سیاسNNیِ آنNNان .پس ،نفی سیاسی الگNNوی خNNویشفهمیِ «طبقهي
متوسطی» ،بیآنکه بهمعنای انکار واقعیت اجتمNNاعیِ پدیNNدهی «طبقهي متوسNNط» باشد ،23نNNاظر بNNر این
حقیقت است که شNNکلگیری خویشآگNاهی کNNاذبِ برسNازندهی این پدیNNده (نNزد تNودهی کNNارگران) ،در
رازورزیهای سرمایهدارانه ریشه دارد؛ و اینکه این خویشآگاهیِ بیگانهساز ،با کارکردهای سیاسیِ عمNNدتا
ارتجاعی در جهت تحکیم منافع طبقهي حاکم همراه است.
نمونهی «طبقهي متوسNط» ،مNNا را بNا درهمتنیNNدگی پیچیNدهی شNکل اجتمNاعیِ سNرمایهداری بNNا نظNNام
ایNدئولوژیک مالزم آن ،و کارکردهNNای بازدارنNدهی ماحصNلِ این درهمتنیNدگی روبNرو میسNازد .میدانیم
ِ
«کارکرد [نهایی] ایدئولوژی ،مشروعیتبخشی به قدرت طبقهي حاکم است» و اینکه «در تحلیل نهNNایی،
اندیشههای حاکم بر جامعه ،اندیشههای طبقهي حاکم هستند» .اما اگرچه در موقعیتهای معمولْ اشکال
Nدئولوژیک
ِ
مشخص تبلور شعور اجتماعی (خصوصا نNزد تNودهی فرودسNNتان) متNNأثر از صNNورتبندیهای ایN
هژمونیک (برآمده از طبقهي حاکم) هستند ،اما ازلیسازیِ این پیونNNد در سNNاحت اندیشNهورزی بهمعنNNای
انکار راه برونرفت خواهد بود .درمقابل ،پیکارضدسرمایهدارانه ،که عبور از سرمایهداری برای بناکردن نظم
بدیل را ممکن میداند ،مبتنی بر این پیشفرض است که میتوان در جریان مبارزه موقعیتهایی را خلNNق
و تقویت کرد که تابعیت شعور فرودستان از ایدئولوژی مسلط را مختل سازند .فرآیند دستیابی به چNNنین
موقعیتهایی را میتوان پیکارهای ضدهژمونیک نامید .پس ،اگر پیشبرد پیکارهای ضدهژمونیک راهکاری
عام و ضروری برای ارتقای موقعیت طبقهي کNNارگر باشNNد ،این پیکNNار خصوصNNا در جNNوامعی نظNNیر ایNNران
 23خاطرنشNNان میکنم که تأیید وجIود این پدیIده ،بهمعنIای تلقی آن بهسIان یIک طبقهي اجتمIاعی (در مفهIوم مارکسIی) یIا
یکیانگاشتن آن با الیه/طبقهی میانی ( )Mittelschichtنیست.
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مولفهی ویژهای دارد که همانا پیکار برای معنابخشی یا اعتباربخشی به مفهNNوم طبقهی کNNارگر ،یNNا پیکNNار
ضدهژمونیک بر سر هویتیابیِ طبقاتیِ کارگران است.
 .۶موانع طبقهشدن کارگران از نمایی نزدیکتر
سرمایهداری در اشکال پدیداریاش بسیار ناهمگون است و پویش تاریخیِ ناموزون آن کماکان ادامه دارد؛
درعین حال ،برای حفظ شالودههای حیاتیاش بسیار منعطف عمل میکند :خواه برای گشودن مسیرهای
تازهی انباشت ،و خواه در مقابله با مقاومتهای تNNودهی سNNتمدیدگان (استثمارشNNوندگان و طردشNNدگان).
سرمایهداری در حرکت بیوقفهاش بهسمت کاالییسازیِ فزایندهی سNNپهرهای حیNNات انسNNانی و طNNبیعی،
تضادهایش را ژرفتر میسازد؛ در این مسیر ،که بNا پرولتریزهشNدن جمعیت بزرگتNری از جوامNع همNراه
دولت
است ،سرمایهداری دامنهی دشمنان بالقوهي خویش را گسترش میدهNNد؛ ولی همزمNNان بهمیNNانجی
ْ
مدیریت بحرانها و مهار دشمناناش را در دستور کار خNNود قNNرار میدهNNد .بNNرای مثNNال ،سNNرمایهداری در
همان حال که استثمار و محرومیت و تبعیض و روندهای طرد و دیگریسازی را تشدید میکنNNد ،توامNNان
میکوشد مسیرهای هویتیابی حول محرومیتها و ستمهایی که خود بهآنهNNا دامن زده اسNNت را تسNNخیر
Nویش سNNیالِ خNNویش ادغNNام کند .24در این عرصNNه ،مهمتNNرین سNNالح
نماید و آنها را در مقتضیات کلی پِ N
Nوقعیت تNNاریخی بNNه سNNتمدیدگان اسNNت ،کNNه تNNأثیرات
ِ
سرمایه تحمیNNل نحNNوهی خNNویشفهمی و درک مN
انکارناپذیری بر چگونگی کنشها و تحرکات آنها دارد .پس ،سرمایهداری میکوشد دشمنان بNNالقوهاش را
از درون تسخیر کند تا آنها را به تودهای پراکنده ،منفعل و بیخطر استحاله دهد.
در این میان ،افزایش شمار اعتراضات کارگری و معیشتی ،بهرغم زمینهی بالقوهای که برای ارتقای سNNطح
آگاهی طبقاتی کارگران فراهم میآورد ،25با عواملِ زمینهای و ساختاریِ مخالفی برای تحقق این بNNالقوگی
روبروست .در کنار سرکوبهای نظاممند دولت ،منابع متعارض هویتیابیِ کارگران در دنیای امروز یکی از
این عوامل ساختاریست .نمونهي مهمی از آن را  -بار دیگر  -درنظر آوریم :اگر ستیز ایNNدئولوژیها بNNرای
کسب (و حفظ) هژمونی را یکی از مشخصههای اصلی جوامع طبقاتیِ معاصر بدانیم ،جامعهی ایران نهتنها
از این قاعده مستثنا نیست ،بلکه خصلت نابرابر این ستیز در جامعهی ما بهطNNرز ویNNژهای برجسNNته اسNNت:
نهتنها طبقهي حاکم تمNNامی سNNازوبرگهای دولت را بNNرای تNNرویج و بNNدیهینماییِ و بازتولیNNد ایNNدئولوژی
خویش در اختیار دارد ،بلکه بسیاری از کارگران در کنNNار سNNایر اقشNNاری کNNه خNNود را در قNNالب «طبقهي
 24سرمایهداری نشان داده که بهسادگی میتواند به مذهب ،ناسیونالیسم و شووینیسم (و درصورت لزوم ،فاشیسم) مسلح گIIردد؛
حتی در سالهای اخیر دیدهایم که چگونه قادر است بر پایهی حقوقبشر لیبرالی ،فمینیسمی سازگار با ملزومIات حیIات نولیIبرالی
برپا کند؛ همچنانکه نحلهی بیخطری از گفتمان زیستمحیطی (همخوان با «اقتصاد سبز») را هم بنا کرده است.
 25تردیدی نیست که گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری ،خصوصا با خلق شیوههای مبتکرانهی سازمانیابی ،موجب رشIIد
خودباوری و همبستگی کارگران معترض میگردد و با نشاندادن حقانیت و امکانات پیکار طبقاتی ،بهسهم خIIود موانع هویتیIIابی
طبقاتیِ گسترهی کلی کارگران را بهچالش میگیرد .اما مساله این است که عوامل متعددی در فرآیند هویتیابی طبقاتیِ گسترهی
کلی کارگران دخیلاند که تکرار اعتراضات و اعتصابات بهتنهایی قادر به خنثیسازیِ نقش آنها نیست؛ ضمن اینکه همین موانع،
مرزهایی بر گسترشیابی دامنهی اعتراضات و تاثیرگذاری بیشتر آنها بر ذهنیت عمومی کارگران تحمیل میکنند.

۱۷

Nدئولوژیک درونیشNNده را داوطلبNNانه تکثNNیر و تقNNویت
ِ
متوسط» بازشناسی میکنند نNNیز این آموزههNNای ایN
میکنند .پس ،در اینجا طبقهی کارگر نهفقط با دشمن طبقاتی خویش روبروست ،بلکNNه بNNرخی الیههNNای
درونیِ طبقهي کارگر نیز با توهم «تعلق طبقاتیِ » متفاوت ،عم ً
ال از اردوگاه دشمن پشتیبانی میکنند.
وجه دیگری از پدیدهی هویتیابیِ متعارض کارگران ،برجستهشدن تعلقات مذهبی ،قومی و ناسیونالیستی
بر فراز همبستگی طبقاتیست .مسیر توسعهی سرمایهداری در دهههای اخیر سازوکارهایی را فعال کNNرده
که نهتنها به رشد تکثر و ناهمگونیها در گسترهي کارگران انجامیدهاند ،بلکه عمدتا وجوهی خصNNمانه بNNه
این ناهمگونیها دادهاند که ماحصل آنها رشد مشهود واگرایی درونیِ طبقهی کNNارگر یNNا خویشبیگNNانگیِ
آن است؛ مشخصا نئولیبرالیسم با برجستهسازی فرد و دامنزدن به بیثبNNاتی کNار و ناامنیهNای زیسNNتی-
معیشتی ،موج تازهای از رقابتهای درونی را در میNNان کNNارگران برانگیختNNه و زمینهي «مسNNاعدی» بNNرای
طبقه ُزدایی فNNراهم کNNرده اسNNت .وانگهی ،مهمتNNرین سNNازوکارهای هویتیNNابی ،یعNNنی مNNذهب ،قNNومیت و
ناسیونالیسم ،بهسهولت با ماهیت قدرتمدار و رویکردهای سیال دولتملتهای مNNدرن و اقتضNNائات نNNوین
امپریالیسNNتی مفص Nلبندی میشNNوند؛ ازجملNNه ،در قNNالب بنیNNادگرایی دیNNنی و گرایشهNNای راسیسNNتی و
شووینیستی{ .برای مثال ،دولت ایران نهتنهNNا با دامنزدن بNNه گفتNNار ناسیونالیسNNتی مرکزگNNرا ،تضNNادهای
قومی-ملیتی را دامن میزند ،بلکه توامان با بسط نظاممند مناسNNک و باورهNNای شNNیعهگری 26شNNکافهای
مذهبی را گسترش میدهد .میدانیم کNNه دولت بNNا تلفیق ایNNدئولوژیک این دو فNNاکتور برگزیNNده ،درصNNدد
پیریزی قالب هویتی مطلوبِ خویش برای تولید انبوه «انسان ایرانیِ تراز نوینِ فارس-شNNیعی» اسNNت .امNNا
نکتهی حایز اهمیت برای بحث حاضر این است که این سازوکارها نهفقط مسیر هویتیابی طبقاتی تودهی
کارگران را مختل میسازند ،بلکNNه  -بهواسNNطهی تقNNویت و بازتولیNNد نظNNام تبعیض  -بخشهNNای مختلNNف
کNNارگران را در مقابNNل یکNNدیگر قNNرار میدهنNNد .وانگهی ،دولت ازطریق وابستهسNNازی گزینشNNیِ طیفی از
مزدبگیرانِ فرودست به حمایتها و امتیازهای تبعیضآمیز ،راهکاری کNNه بNNا سNNنجهی نNزدیکیِ کNNافی بNNه
ایدئولوژی و سیاستهای دولت تراز میشود ،میکوشد دامنهی «فرودستان خودی» را گسNNترش دهNNد تNNا
بتواند آنها را همچون سپری دفاعی در برابر بخشهای وسیعتر فرودستان بهکار گNNیرد .ناگفتNNه پیداسNت
که این ترفند دولتی نیز بهسهم خود یکی از موانع خویشفهمی طبقاتی و همبستگی کارگران است}.
رشد پدیدههای فوق ،در کنار نفوذ انگارههNNای مردسNNاالرانه در میNNان کNNارگران (کNNه شNNکاف جنسNNیتی را
تشدید میکند) ،امروزه بیش از گذشته بهسان موانعی جNدی بNرای همبسNتگی و انسNجام درونی طبقهی
کارگر  -در درون و در میان جوامع  -عمل میکنند .بنNNابراین ،نادیNدهگرفتن اثNرات آنهNNا چNیزی شNبیه
چالش جستجوی پاسخ  -است .وانگهی ،این پدیدهها بهناگNNاه از
ِ
پذیرش
ِ
پاککردن صورتمساله  -بهجای
آسمان نزول نیافتند ،بلکه بهواسطهی حضور دیرین و فعNال و درهمتنیNدهی سNازوکارهای سNتم ،طبقهي
 26بررسی تاریخچه و شیوههای مناسکسازی دولت ایران برای بسIط شIیعهگری بیگمIان درسآمIوز خواهIد بIود .مهمتIرین
نمونهی آن شاید روند چندسالهی فربهسازیِ تبلیغاتی و زیرساختی راهپیمایی اربعین باشد که اینIIک تIIا سIIرحد یکی از مهمتIIرین
نمایشهای شیعهگری در سطح داخلی و منطقهای عروج یافته است.

۱۸

کارگر نیز همواره اثرات آنها را در درون خویش حمNNل کNNرده اسNNت؛ و اینک بهواسNNطهی افNNول تNNاریخیِ
گفتمان چپ و سیاست طبقاتی  -در متن برخی تحوالت تاریخیِ بومی و جهانی  ، -میدان ویژهای بNNرای
بروز و تاثیرگذاری آنها فراهم آمده است .بنابراین ،مساله بر سر بازشناسی انتقادی سNNازوکارهای سNNتم و
سپس ارائهی پاسخی موثر برای رویNNارویی بNNا آنهاسNNت؛ پاسNNخی کNNه مجابکننNNدهتر و همراهکننNNدهتر از
آموزهها و راهکارهایی باشد کNNه سNNرمایهداری عرضNNه میکنNNد .توضNNیح آنکNNه گفتمانهNNا و رویکردهNNای
بورژوایی سازوکارهای ستم را صرفا از منظر حقوق اقلیتها برجسته میسازند و خو ِد این سازوکارها را نیز
ْ
مجزا از یکدیگر و مستقل از کلیت نظم اجتماعیِ سرمایهدارانه (و فرآیندهای تاریخیِ زمینهساز) بازنمNNایی
میکنند؛ طوریکه جهان اجتماعی همچون چهلتکهای از تفاوتهای ازلی ،و سپهر ستمدیدگان همچNNون
پهنهی ستیزها و منافع متعارض تصویر میشود .درنتیجNNه ،این رویکردهNNا کNNه خNNود از مNNدعای ضNNرورت
بازشناسی جایگاه و حقوق اجتماعی اقلیتهای تحتستم وجاهت میگیرند ،در عمل  -عمدتا  -با تقNNویت
هویتی بر واگراییهای درونی طبقهي کارگر میافزایند و لذا نهایتاً درجهت تضNNعیف اردوگNNاه
گفتمانهای
ْ
ستمدیدگان عمل میکنند .حNال آنکNه درسNNت بههمین دلیNل ،قNادر نیسNتند منNافع مNادی گروههNNای
«اقلیت» تحتستم را در سایر حوزههای چندگانهی ستم (خصوصا استثمار و فالکت مادی) تأمین کنند.
ِ
گفتیم که استمرار و تشدید استثمار و ستم لزوماً به رشد خودآگاهی طبقاتی ستمدیدگان و ارتقNای درک
انتقادی آنان از کلیت نظام مسلط نمیانجامد .افزایش شمار اعتراضNNات کNNارگری و معیشNNتی (کNNه پیامNNد
ناگزیر وضعیت فوق است) اگرچه بهطور بالقوه میتواند سطح آگاهی طبقاتی کارگران را ارتقاء دهNNد ،ولی
این نتیجه لزوماً بهخودیِ خود ،خصوصا با درنظرگرفتن کارکرد سNNازوکارهای مخNNالف ،حاصNNل نمیشNNود.
برای مثال ،دولت ایران با آگاهی از «خطر» همبستگی طبقاتی کارگران ،شیوهای تهاجمی برای رویNNارویی
تالش معطNNوف بNNه
ِ
با اعتراضات ناگزی ِر کNNارگران در پیش گرفتNNه اسNNت :از یکسNNو ،در سNNرکوب هرگونNNه
تشکلیابی کارگران و انسجامیابی مبارزاتشان شدتعمل ویژهای بهکار میبندد؛ و ازسوی دیگNNر - ،تحت
چنین شرایطی  -با آسودگی نسبی از عدم تاثیرگذاری اعتراضات پراکنده ،میکوشد زمین و قواعد مبارزه
و سقف پیشروی خواستههای اعتراضی را بر کارگران تحمیل کند .در همین راستا ،دولت ایران از دیربNNاز
تشدید روزافزون معضالت معیشتی کNارگران( 27تNا سNر حNد استیصNال) را بNه سNدی در برابNر پیشرویِ
مبارزات آنان بدل سNNاخته اسNNت .این «بNNازی» علیاالصNNول میتوانNNد بNNرای دولت (و طبقهي حNNاکم) هم
خطرناک باشد ،چون میتواند به انفجار اجتماعی بیانجامد (نظیر خیزشهای  ۹۶و )۹۸؛ اما دولت با وقوف
به کارکرد بازدارندهی واگراییهای درونیِ ستمدیدگان و نیز با اعتماد به توان و تجربهی سرکوب خNNویش
(در مواجهه با خیزشهای نامتشکل فرودستان) ،با فراغ بال راه تهاجمی خویش را پی میگNNیرد .خصوصNNا
که پیشبرد سیاستهای اقتصادی دولت درجهت چشمانداز عظمتطلبیِ جمهوری اسالمی خواهنNاخواه بNا

Iت مستاصلسIازیِ کIIارگران اسIت.
 27معوقماندن چندین ماههی دستمزدها درکنار افزایش بیمهار تورم ،نمIIونهی بIIارزی از سیاسِ I
امروزه حتی گزارشهای رسمی دولت هم تأیید میکنند که حدود نیمی از جمعیت جامعه به زیر خط فقر مطلق رانده شدهاند.
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گسترش بیحساب فالکت عمومی همراه خواهNد بNود؛ پس ،چهبهNتر کNه راهی پیشدسNتانه بNرای مهNار
تحرکات محتمل طبقهي کارگر اختیار گردد.
 .۷بهسوی بازآرایی سیاست طبقاتی رادیکال
بااین اوصاف ،اگر طبقهی کارگر (در وسیعترین معنای آن) همچنان مهمترین نیروی اجتماعیِ بالقوه برای
رویارویی با نظم مهلک سرمایهداریست ،چگونNه میتوانNد در شNرایط تNاریخی-انضNمامیِ امNروز درجهت
بازسازی و بازیابی قدرت خود 28گام بردارد؟ بیایید  -نخست  -مولفههای مهم شرایط تاریخی حاضر را بار
دیگر بهاجمال مرور کنیم :طبقهی کNNارگر الف) بیش از همیشNNه متکNNثر و نNNاهمگون اسNNت؛ ب) در اثNNر
بیثباتی و ناامنی فزآینNNدهی کNNار و معیشNNت دسNNتخوش رقابتهNNای درونیسNNت؛ ج) توامNNان در معNNرض
فردگرایی افNراطی نولیNبرالی و افسNون بNورژواییِ «طبقهي متوسNط» قNرار دارد؛ د) از منNابع هویتیNابی
متعارضی متأثر است که خNNویشفهمی طبقNNاتی اعضNNایش را مختNNل میسNNازند؛ و در نتیجNNه :ه) تکNNثر و
ناهمگونیِ درونیاش ،آشکارا به سوی واگرایی طبقاتی سوق یافته است .در کنار همهی اینها ،شاید نیازی
بNNه یNNادآوری نباشNNد کNNه کNNارگران ایNNران خNNواه در فرآینNNد تشNNکلیابی و خNNواه در برپNNایی اعتراضNNات و
اعتصاباتشان (و نیز در پی آنها) با سرکوبهای مستقیم و نظاممند از جانب دولت روبرو هستند .و بهرغم
همهی اینها ،باز میدانیم که جنبش کارگری در چند سال اخیر خیزهای مهمی بNNرای ارتقNNای مبNNارزات
طبقاتی برداشته است که (خصوصا با نظر به شرایط فوق) دستاوردهای ارزشمندی هسNNتند .بNNا اینهمNNه،
درست بنا به جانسختیِ شرایط یادشده ،از این دستاوردها تا تدارک نNNیرویی همسNNنگ در برابNNر دشNNمن
طبقاتی راه بسیار طوالنی و دشواری در پیش است.

با این مقدمات ،اگر بار دیگر پرسش فوق را احضار کنیم (رشد کیفی و کمی مبارزهی طبقاتی کارگران در
شرایط انضمامی امروز چگونه امکانپذیر است؟) خواهیم دید که با پرسش تاریخیِ سترگی روبرو هستیم،
که از قضا سرنوشت آتی جامعه در گرو تدارک و کاربست پاسخی درخور برای آن است.
تدارک چنین پاسخی پیش از هرچیز مستلزم درک اهمیت تاریخیِ صورتمساله و دشواری آن است .لNNذا
عرضهی پاسخ درخوری که بتواند دستمایهی بازآراییِ مؤثر پیکار طبقاتی کارگران باشد ،تنها بNا اتکNا بNر
جمعی قابلتصور است .آنچه در امتداد مضمون و اسNNتداللهای این نوشNNتار میتNNوان (مقNNدمتا و بNNا
خِ رد
ْ
پذیرش خطراتِ آن) در حاشیهی پرسش فNNوق گفت آن اسNNت کNNه ادامهی ثمNNربخش مبNNارزات کNNارگران
مستلزم بازبینی اساسی در استراتژی پیکار طبقاتیست؛ و اینکه این گNNام میبایNNد بNNا تحلیNNل جNNامعی از
 28فاکتها و رویدادهای بسیاری (در سطح داخلی و جهانی) مؤید آناند که بهموازات نفوذ هرچهبیشتر مناسبات سIIرمایهدارانه
به حوزههای مختلف حیات جوامع ،قدرت بالقوهی کارگران برای مختلسازی این نظام غیرانسانی هم افزایش یافتIIه اسIIت .بIIرای
مثال ،در پی جهانگیرشدن فزآیندهی اقتصاد سرمایهداری ،شکلگیری چرخههای جهانی تولیIد و توزیIع مIوجب شIده اسIت تIا
توزیع تأثیرات مستقیم بهمراتب بیشتر و وسیعتری داشIIته باشIند .بهبیIIان دیگIIر،
اعتصابات محلی در یک شاخهی معین تولید یا
ْ
سیطرهی هرچهبیشتر سرمایهداری بر حیات بشر (و طبیعت) همزمان درجهی آسیبپذیریِ آن را نیز افIزایش داده اسIت؛ چIون
این سیطرهی افزونتر توامان بهمعنای وابستگی بیشت ِر سرمایهداری به متابعت بیشتر نیروی کار (و طIIبیعت) اسIIت؛ حIIال آنکIIه
مصرفی کرانهایی وجود دارد.
برای این هر دو ارزش
ْ
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مختصات امروز جامعهی ایران (خصوصا عوامل مؤثر در حیات مادی ،باورها و کنشهای تودهی کNNارگران)
در پرتو پیوندهای مشخص آن با سرمایهداری جهانی همراه باشد .از آنجا که بازتولید سرمایهداری مستلزم
گسترش پرولتریزهسNNازیِ تودههاسNNت ،و از آنجNNا کNNه قوامیNNابی تNNودهی پرولتاریNNا بهسNNان جبههی واحNNد
سNتمدیدگان (حNول محNور طبقهي کNارگر) خطNری سNترگ بNرای بازتولیNد سNرمایهداری خواهNد بNود،
سرمایهداری با دامنزدن به تفاوتهای ناگزیر در تودهی فرودستان میکوشNNد از شNNکلگیری این جبههی
واحد در برابر پویش خویش جلوگیری نماید و تحرکات معطوف به چنین سمتوسویی را تضغیف و مهNNار
نماید .بر این اساس ،هدف اصلی در بازبینی استراتژی باید معطوف به بازسازی و بازیNNابی قNNوای پرولتاریNNا
عزیمت نظری برای چنین کاری ،بسط مفهومی «طبقهي کNNارگر» و تالش بNNرای
ِ
باشد .بهباور من ،نقطهی
ارائهی روایNNتی نNNو از پیکNNار طبقNNاتی (پیکNNار ضدسNNرمایهدارانه) بNNر اسNNاس این مفهومسازیسNNت .این
مفهومپردازی خود الجرم مبتنی بر بازشناسی این واقعیت خواهد بود که سرمایهداری بهعنوان یک کلیت
خودگستر ،اگرچه بر منطق اقتصادی مشخصی (تصاحب ارزش اضافی در فرایند استثمار کارگران) اسNNتوار
سNیال این سNازوکارها،
است ،اما تنها در همسازی با سایر سازوکارهای ستم و استحاله و ادغام و بازتولیNد
ِ
قادر به بازتولید کلیت خویش است .در نتیجه - ،در این مفهومپردازی از ستم و پیکNNار طبقNNاتی -طبقهی
کارگر تنها متأثر از استثمار اقتصادی نیست ،بلکه دربردارندهی انبNوه نNاهمگون کسانیسNNت کNNه عالوهبNر
استثمار مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی ،درمعرض پارهای از سازوکارهای ستم قرار دارند؛ و در عینحال
خود اغلب  -بهدرجات مختلف – فاعالنِ نهاییِ پارهای دیگر از سازوکارهای ستم هستند.
پرورش و گسترش چنین بینش و گفتاری نهفقط بخشی ضروری از پیکار ضدهژمونیک علیNNه نظامیسNNت
که فعاالنه از همگراییِ مبارزاتیِ کارگران جلوگیری میکند ،بلکه ضرورتیست برای رشد آگNNاهی انتقNNادی
در درون کارگران نسبت به عملکرد مخرب این سازوکارها ،و سهمی که بخشا خود در این مسیر دارند .29
تودهی ناهمگون کارگران تنها با بازشناسی و پذیرش تفاوتهNNا و هویتهNNای چندگانNNه (نظNNیر زنبNNودن،
کNNارگر بNNودن ،عرببNNودن ،الئیکبNNودن ،همجنسگNNرا بNNودن و غNNیره) و حساسNNیت انتقNNادی نسNNبت بNNه
تبعیضهای مربوطه میتوانند از این تفاوتهNNا بهسNNمت یNNک وحNNدت سیاسNNی و مبNNارزاتی گNNذر کننNNد و
پیکرهی وسیع خویش را در هیات یک طبقهی خودآگاه سازمان دهند .30پس ،این امر همچنین مسNNتلزم
گسترش دامنهی اهداف مشترک به براندازی همهی مناسبات ستم است .با این توضیحات ،پیداسNNت کNNه
تأکید بر هویتیابی طبقاتی ،بهمعنای رقNNابت جایگNNاه طبقNNاتی بNNا هویتهNNای فNNردی-جمعیِ چنNNدگانهی
کارگران ،با هدف نفی و جایگزینسازیِ آنها نیست .بلکNه بهمعنNای ضNرورتِ شNکلگیری بینش و منشNی
جمعی نزد ستمدیدگان است که فضای کافی برای همنشینی تفاوتهای برآمده از هویتهای متنوع آنNNان
 29از این رو ،روایت نو از پیکار طبقاتی  -در این زمینهي مشخص  -می باید درهمتنیدگی حوزههای ستم و مکانیزمهای بازتولید
آنها در پیوند با بازتولید سرمایهداری را برجسته سازد؛ و از منظر تاثیراتشان در کلیت حیات ستمدیدگان ،زمینهی همسIIویی و
همافزاییِ مبارزات مجزا را فرآهم آورد.
 30بهبیان مارکس« :پرولتاریا … نمیتواند شرایط هستی خود را نفی کند ،مگر آنکه کلیهی شرایط ناانسانیِ جامعهی موجود که
در وجود او خالصه شده است را منتفی کند».
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را فراهم سازد .بهبیان دیگر ،هویت طبقاتی نه هویتی همارز با سایر هویتهNNای موجNNود ،بلکNNه چNNارچوبی
عینی برای آشتیدادن آنها حول اشتراکات بنیادیِ کارگران است .بنابراین ،هویتیابی طبقاتی بهمعنNNای
«فراروی» از هر یک هویتهای محدود درجهت تعریف کلیت تقلیلناپذیر انسان ستمدیده است.
هویتی گامی ضروری در فرآیند طبقهشدنِ کارگران است.
بر این اساس ،جذب تفاوتها و چندگانگیهای
ْ
مشخص (سرمایهداری) بازشناسی
در این فرآیند ،کارگران یکدیگر را بهسان ستمدیدگانِ یک نظام فراگی ِر
ْ
میکنند و قادر میشوند این جایگاه بنیادیِ مشترک را بر فرا ِز تفاوتهای درونی خNNویش قNNرار دهنNNد؛ در
همانحال که دامنهی اهداف مبارزاتیِ مشترکشNNان را گسNNترش میدهنNNد .بNNا شNNکلگیری این فرآینNNد،
کارگران بهتدریج شِ مایی از پتانسیل عظیمی که در وحدت سیاسیِ آنان نهفته است را تجربNNه میکننNNد و
بهپشتوانهی آن ،پیکر جمعیِ خود را بهمنزلهی سوژهی تغییر رهNNاییبخش گامبهگNNام میآفریننNNد .امNNا تNNا
جایی که به خالصی از بنبست جانفرسای تاریخیِ موجود (خواه در سNNطح ایNNران و خNNواه سNNرمایهداری
جهانی) مربوط است ،مهمترین گام عملی برای آغاز یا تقویت فرآیند یادشده ،پNNرورش و گسNNترش روایت
جدیدی از گفتار رهاییبخش 31است؛ روایتی که در پاسNNخ به ضNNرورت بNNازآفرینیِ سNNوژهی جمعی پیکNNار
ضدسرمایهدارانه ،مفهوم جدیNNد و وسNNعتیافتهای از طبقهي کNNارگر و پیکNNار طبقNNاتی را در کNNانون توجNNه
خویش قرار دهد؛ و ازاینطریق ،سیاست طبقاتی رادیکال را بر پایهی مختصات و ملزومات امروز بازسNNازی
کند.
این روایت جدید از پیکار طبقاتی (یا سیاست طبقاتی رادیکال) نیازمند اشکال متنوعی از بسیج سیاسی و
سازمانیابیست ،که امکNNان همNNراهی و همبسNNتگیِ عملی الیههNNای مختلNNف طبقهی کNNارگر را برمبنNNای
درهمتنیدگی ساختاری ستمها فراهم سازد؛ چرا که در تحلیل نهایی تNNودهی وسNNیع کNNارگران مهمتNNرین
قربانیان مجموعهی این ستمها هستند .در این معنا ،پیکار طبقاتی  -بنا به ماهیتاش  -گسترهای فراتر از
محیطهای کار دارد و بههمین دلیل بازسازی سیاست طبقاتی رادیکال نیازمند آن است که پیکار طبقاتی
پیوندی درونماندگار (نه همبستگی صوری و بیرونی) بNا حنبشهNای اجتمNاعی بیابNد .غلبNه بNر جNدایی
موجب قدرتیابی دوجانبهی جنبشهای اجتماعی
ِ
تحمیلی و بازدارندهی این ساحتهای مبارزه ،بیگمان
و اعتصابات کارگری خواهد بود؛ طوریکه مبNNارزات در محیطهNNای کNNار و مبNNارزات در سNNطح خیابانهNNا،
اشکال متنوع مبارزهای واحد علیه نظم مسلط خواهند بNNود .داللت راهNNبردی مشNNخص چش Nمانداز فNNوق،
حقوقی مبتنی بر
ضرورت خروج از پیلهی مبارزات صرفاً اقتصادیست .نظام بورژوایی در سطح گفتمانی و
ْ
جدایی امر سیاسی و امر اقتصادیست؛ اما درست با این هدف کNNه پیوسNNتگی درونی و سNNاختاریِ این دو
حوزه را پنهان سازد .دولت سرمایهداری ضمن اینکه عرصههاي سیاسی-اجتمNNاعی و فNNرهنگیِ جامعNNه را
درجهت بازتولید شکل خاصی از نظم اقتصادی (اقتصاد سرمایهدارانه) مفصNلبندی میکنNNد ،بNNرای حفNNظ
 31خلق و گسترش موفق این روایت جدید طبعا عالوه بر مفهومپردازی نIIو ،نیازمنIIد زبIIان و ادبیIIات جدیIIدی بIرای ترسIIیم و
آموزش سازوکارهای درهمتنیدهی ستم ،ماهیت چندوجهی سرمایهداری ،ضرورت جامعبودن پیکار طبقاتی ،و چشIIمانداز آزادی و
عدالت و برابریست.
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نظم میکوشد تحرکات کارگران را به عرصهی اقتصاد و مطالبات اقتصادی محدود سNNازد.
شالودههای این ْ
بنابراین ،سیاست ُزدایی از اعتصابات و اعتراضات کارگری بهواقع آنها را در برابر قNNدرت عظیم نظاممنNNدی
که رویاروی آنها ایستاده است خلعسالح میکند32؛ و بیش از همه ،بNNه ایندلیNNل کNNه مNNوقعیت عیNNنی و
اعتراضات مشخص کارگران را از پویش زندهي کلیت جامعه (یا از هسNNتی اجتمNNاعیِ خNNود آنهNNا) منفNNک
قلمداد کرده ،و بدینطریق فرصتهای تخریب موانع طبقهشدنِ کارگران را بههدر میدهد.
بهخوبی واقفم که سخنگفتن از چنین چشماندازی یحتمل برای بسیاری از مخاطبان  -خصوصا مخاطبان
فعال در جنبش کارگری  -طنینی انتزاعی یا بلندپروازانه دارد (حتی ممکن است افاضات کسی که صNNرفاً
دسNNتی از دور بNNر آتش دارد بهنظNNر برسNNد) .امNNا بNNاور دارم کNNه بNNا پیشرویهNNای تهNNاجمی و سNNیطرهی
موقعیت رشد یافته
همهجانبهی سرمایهداری ،غلبه بر آن نیازمند قدرت مخالفیست که متناسب با همین
ْ
باشد .33شاید درست بهدلیل اهمیت سرنوشتسNNا ِز همین فرآینNNد رشNNد درونی (یNNا پوسNتاندایِ ) طبقهی
کارگر است که مارکس بر این باور بود که پرولتاریا در فرآیند رهایی خویش ناچار است تمNNامی جامعNNه را
رها سازد.
ا .ح - .سوم آبان ۱۴۰۰

* * *
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 32در جایی مثل ایران ،دولت ضمن پاسداری از سلطهي اقتصاد بر حیات جامعه ،تاجایی کIه بIه سIرکوب مقIاومت فرودسIتان
مربوط است هیچ تمایزی بین امر سیاسی و امر صIنفی-اقتصIادی نمیگIذارد؛ چIون واقIف اسIت کIه در متن شIرایط متالطم و
درهمتنیدهی موجود ،هرگونه مقاومت جمعی  -با هر نوع مطالبهای  -فینفسه سیاسی و لIذا خطرآفIرین اسIت .بIر پIایهی همین
منطق ،دولت  -درعمل  -همهی فعالیتها و تحرکات بهاصطالح صIنفی (یIا صIرفاً اقتصIادی) را سیاسIی تلقی کIرده و کمIابیش
همانند فعالیتهای سیاسی (که بهرسم معمIولْ ضIدامنیتی قلمIداد میشIوند) سIرکوب و مجIازات میکنIد .در چIنین شIرایطی،
همانگونه که شواهد متعدد گواهی میدهند ،پافشاری بر جدایی امر سیاسی و امر صنفی ،یا تفکیک مطالبات اقتصادی از مطالبIIات
سیاسی ،حتی بهمنزلهی یک تاکتیک (برای سهولت بسیج کارگران و کاستن از پیامدهای سرکوب) هم راه به جIIایی نمیبIIرد؛ جIIز
آنکه درجهی ایزوالسیون اعتراضات و اعتصابات کارگری از کلیت نارضایتیهای عمومی و جنبشهای اعتراضی در متن جامعه را
افزایش دهد.

 33شاید این ضربالمثل آلمانی تعبیر مناسبی برای تندادن به این اجبار باشد« :اگر پیامبر بهجانب کوه راهی نشود ،کوه مجبIور
است به جانب پیامبر بیاید».Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg zum Propheten .
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