
کارگاه دیالکتیک:

    

درباره ی ضعف و قدرت کارگران

امین حصوری

   

 ۱۴۰۰آبان  

 

۱



   

۹۸آبان  خیزش با یاد

و به  پاس دالوری ها و امیدهایی که برانگیخت

   

    

    

۲



کارگاه دیالکتیک:

درباره ی ضعف و قدرت کارگران

امین حصوری

        

۱از بیانیه ی زاپاتیست ها        

*   *   *

   فهرست سرفصل ها:

5.............................................................................................................................................................................................مقدمه :

6................................................................................................. طرح مساله: انزوای اعتراضات کارگری و گفتمان طبقاتی۱

7............................................................................................................... دشواره ی دگرگونی »کارگران« به طبقه ی کارگر۲

9............................................................................................................................ چالش تعریف و بازشناسی طبقه ی کارگر۳

۱۲.............................................................................................................. نامرئی شدن طبقه ی کارگر در اقیانوس کارگران۴

۱5.................................................................................... منابع متناقض هویت یابِی کارگران: نمونه ی »طبقه ی متوسط«5

۱8.................................................................................................................... موانع طبقه  شدن کارگران از نمایی نزدیک تر6

۲۱......................................................................................................................... به سوی بازآرایی سیاست طبقاتی رادیکال7

   

  

،ملی زاپاتیستی آزادیبخش با ارتش پایین از اروپای از بخشی  مشترک یبیانیه«، –برای زندگی  قسمت اول»  جنبش زاپاتیستی: 1
    ، ترجمه ی اندیشه  و پیکار.۲۰۲1اول ژانویه ی 

۳

…آنچNه ما را از یکدیگNر متمایNز کرده، بیNن مNا فاصNله ایجاد می کنNد  و در مواردی نه چندان کNم، مخالNف یکدیگر 
می سNازد. تنهNا چیزهای کمNی مNا را متحNد می کننNد: این کNه مNا دردهای زمیNن را از آNن خود می کنیNم: خشونت 

علیه زنان؛ آزار و تحقیر کسانی که در هویت های عاطفی، احساسی و جنسیتی دگرگونه اند؛ نابودسازی کودکی؛ 

نسNل کشی بومیان؛ نژادپرسNتی؛ نظامی گری؛ اسNتثمار؛ غارت؛ نابودی طبیعت. ]و[ درک ایNن موضوع کNه مسئول 

هرمی،  مردسNاالر،  سNیستم  یNک  اسNت،  اسNتثمارگر  سNیستم  یNک  جالد  اسNت؛  سNیستم  یNک  دردهNا،  ایNن  تمام 

نژادپرسNت، دزد و جنایتکار: سNرمایه داری. ]و[ آگاهNی به  ایNن امNر کNه ایNن سNیستم را نمی توان اصالح کرد، آنرا 

تعلیم داد و تربیت کرد، تعدیل یا تضعیف اش 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. ادامه Nی بقای بشریت در گرو 

…نابودی سNرمایه داری ست.   ]و[ یقین داشتNن به این امر که مبارزه برای انسNانیت امری جهانی سNت. همان گونه 
کNه نابودسNازی فعلNی نNه مرز می شناسNد، نNه ملیNت، نNه پرچNم، نNه زبان، نNه فرهنNگ و نNه نژاد؛ به همیNن شکNل هم 

مبارزه برای بشریت همه جا و همیشه جریان دارد. ...

http://peykar.org/index.php/rubriques/le-mouvement-zapatiste/1333-2021-01-10-18-13-56


درباره ی ضعف و قدرت کارگران

 مقدمه :

ای روزمره در ایران بNNدل شNNده اند.هاعتراضات و تجمعات کارگری سال هاست که  به  بخش ثابتی از رویداد

تکرار روزانه ی این رویدادها، )ظاهرا( بدون دستاوردی ملموس، الجرم تصNNویری از ثبNNات/سNNکون را القNNاء

کرده است؛ تصویری که در اثNNر کارکردهNNای معمNNول رسNNانه ای )هم ارزسNNازی رویNNداد و خNNبر، و تسلسNNل

بی وقفه ی اخبار( مدام شکل می گیرد و تکثیر می شود. شکل گیری این تصویر به نوبه ی خوْد گرایش مسلط

به عادی نمایِی وضع موجود را تقویت کرده/می کند؛ پنداشتی که اگرچه با بسNNیاری از تجNNارب مسNNتقیم و

دارد، اما افول نسبِی باور عمNNومی )امیNNد اجتمNNاعی( بNNه امکNNانناهمخوانی مشاهدات اجتماعی فرودستان 

تغییر، راه تحمیل این پنداشت را بر اذهان آنان هموار ساخته است. بدین ترتیب، سطح دیگری از انگاره ی

»عادی بودن وضعیت« رواج یافته که خاستگاه اصلی اش ضرورت انطباق یابی با شرایط جان سختی ست کNNه

در آن اقتدار طبقه ی حاکم و دستگاه سیاسی اش )نهاد دولت(، چالش ناپذیر به نظNNر می رسNNد؛ ازجملNNه، بNNا

نظر به ارعاب  قضایِی مستمِر فعالین سیاسی و کارگری، و سرکوب خونین خیزش های تNNوده ای. پس، یNNک

وجه مشهود تکرار روزانه ی اعتراضات کارگری و ناکامی ظاهری آنها، القاء و تقویت چنین انگاره هایی سNت.

و از آنجا که این انگاره های القایی، پویش درونِی روند اعتراضات معیشتی و کارگری و پتانسNNیل های آن را

بازتاب نمی دهند، وجهی خوْدتاییدگر می یابند که بر ضریب نفوذ اجتماعی آنها می افزاید. ماحصNNل نهNNایِی

این چرخه، تثبیت فراگیر همان تصویر ثبات/سکون اسNت، کNNه بNر فقNNدان چشNم انداز رهNایی از بن بسNت

 بازمی نمایانNNد. پیامNNدچاره ناپذیر داللت دارد، یا نبود چنین چشم اندازی را همچون واقعیتی حاضرتاریخِی 

مشخص عمومیت یNNابی این ذهNNنیت، تNNداوم جNNداافتادگِی تحمیلی )ایزوالسNNیون( مبNNارزات کارگری سNNت؛

بدین معنا که جنبش فعلی کارگرْی از بدنه ی طبقه ی کارگر و تکاپوهای پراکنده ی آن مNNنزوی می شNNود و

نتیجتاً شکاف بین مبارزات جاری و مبارزات بالقوه تNNداوم می یابNNد. این پدیNNده ، کNNه نمNNودی از »واگNNرایِی

 در موقعیNNتی  رخ می دهNNد کNNه جنبشاسNNت،درونِی طبقه ی کNNارگر« یNNا  خویش بیگNNانگی طبقه ی کNNارگر 

کارگری )در معنای وسیع آن( واجد پتانسیلی تNاریخی  بNرای ایجNاد جهشNی کیفی در مبNارزات طبقNاتی

 )کNه ازجملNه در تNداومناگفتNه پیداسNت کNه این گسسNتگی یNا واگNرایِی درون-طبقNاتیکارگران است. 

می شود. از بازتولید متعددیایزوالسیون مبارزات کارگری نمود می یابد( به میانجی عوامل مادی و تاریخی 

 یNک وجNه مشNخص این معضNِل عNام متمرکNز می شNود: وارسNی مقNدماتِیبر تنهNا نوشتاراین آن میان، 

فقNNدان افNNق» ذهنیت به سهم خوْد کهمولفه های ذهنی-فرهنگِی دخیل در واگرایی درونِی طبقه ی کارگر، 

 از این باور که اعتراضات کارگریاین متن با عزیمت می کنند. بازتولیدرهایی« نزد توده ی ستمدیدگان را 

، می کوشد خاستگاه های شکل گیری وهستند برای خلق سوژه ی جمعِی تغییر مهمیواجد پتانسیل مادی 

 مولفه های ذهنی-فرهنگِی بازدارنده ی قدرِت طبقاتِی کNNارگران )عوامNNل ذهNNنِی واگNNرایی درونِیسیطره ی

طبقه ی کارگر( و امکانات دگرگون سازی آنها را وارسی کند.

۴



. طرح مساله: انزوای اعتراضات کارگری و گفتمان طبقاتی۱

 شNدت یابی ونمNود روشنی سNNت ازتکرار روزمره ی اعتراضات معیشNتی و تجمعNات و اعتصNابات کNارگری 

افزایش دامنه ی تضاد و ستم طبقاتی، که هر سال شمار بیشتری از مزدبگNNیران فرودسNNت را بNNه عرصNNه ی

 مشNNخصنمونه هNNایپیکار طبقاتی کشانده است )فارغ از کیفیت این پیکار یا ذهنیت غالب بر آن(. این که 

این ستیز طبقاتی - در اکثر موارد - ثمرات ملموسی برای کارگران معترض نداشNNته اند، پیشNNرفت نسNNبی

کارگران در کلیت مبارزات طبقاتی شان را نفی نمی کند؛ بلکه تنها نشان می دهNNد کNNه در عرصNNه ی پیکNNار

 یNNک طبقه ی متشNNکل وعرصNNه ای کNNه در آن،طبقاتی، موازنه ی قوا همچنان به نفع طبقه ی حاکم است؛ 

خودآگاه و »مسلح« در برابر یک طبقه ی پراکنده و عمدتا نا-خودآگاه و »بی سالح« صف آرایی کرده است.

اطمینان طبقه ی حاکم به این برتری قوا و فرادستی اش در این ستیز نامتقارن موجب شده است تNNا دولت

 حیات این طبقه(، بNNرای مهNNاربهضمن بی توجهی آشکار و تحقیرآمیز به مطالبات کارگران )و به طور کلی 

اعتراضاِت ناگزیْر به سهولت به اشکال عریان سرکوب )دستگیری، حبس، شالق، شNNکنجه، ارعNNاب و غNNیره(

متوسل گردد. تداوم چندین ساله ی این رویه، در کنار تشدید پیامدهای بحران مزمن اقتصادی بر زیست و

 انجامید؛ خیزش هایی که به واقع واکنش98 و آبان 96معیشت کارگران، به خیزش های فرودستان در دی  

بی واسطه ی پایین ترین الیه های طبقه ی کارگر به تشNدید سNتم طبقNاتی یNا تNداوم مصNیبت باِر چNرخه ی

فالکت و سرکوب بودند. این کNNه این خیزش هNNا به رغم دالوری هNNای مشNNهود و بNNرخی مازادهNNای سیاسNNِی

ماندگار، کمابیش به سادگی سرکوب و مهار شدند و ناتمام ماندند، صرفا نشان گر فرادستِی نظامی-امنیNNتی

. چراگواهی می دهدطبقه ی حاکم نیست، بلکه همچنین بر وجود گسستی مهلک در درون طبقه ی کارگر 

که - در این خیزش  ها - طبقه ی کارگر تنها با کسری از قوای بالفعل  و بNNالقوه اش بNNه میNNدان آمNNد . حNNال

 پیکNره ی وسNیع طبقه ی کNارگر توزیNعدر سراسرآن که پیامدهای شکسNت در این مصNاف های تNاریخی، 

 پیشروی تهاجمی دولت در تمNNامی عرصNNه هایدر قالب 96شدند/می شوند؛ واقعیتی که در سال های پسا-

زیستی-معیشتِی جامعه تجلی یافته است. 

 هیوالی فالکت با سرعت بیشتری بتازد )که ازجملNNه،98بر این احوال، جای شگفتی نبود که پس از آبان 

پانNNدمی کرونNNا اجNNرایشNNیوع مصNNیبت باِر  تورم نمود یافته است(. خصوصا که افسارگسیخته یدر افزایش 

 و مهندسی امنیتی بحران هNا را بNرای دولت تسNهیل کNرد. ولی از آنجNا کNهتضادهامشی دیرین فرافکنِی 

پیروزمستِی دولت نمی توانست عاجل ترشدن ضرورِت نان را به محاق ببرد، اعتراضات روزمره ی کNNارگری و

 برقرار مانNNد. درکماکانمعیشتی همچنان ادامه یافت؛ و درنتیجه، چرخه ی »فالکت، اعتراض و سرکوب« 

این میNNNان، بخش هNNNای پیش روتNNر کNNNارگران، بعضNNNا اشNNNکال جدیNNNد و رزمنNNNده تری از سNNNازماندهی

اعتراضات/اعتصابات را به نمایش گذاشتند و صورت بندی های سیاسی تر یا مترقی تری از اهداف و مطالبNNات

خویش را طرح کردند )برای مثال، در اعتصNNابات هفت تپNNه و هپکNNو و فNNوالد اهNNواز(. همچNNنین، مبNNارزات
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کارگری در برخی از حوزه ها استمرار و انسجام بیشتری یافت )نظیر اعتراضNNات معلمNNان و بازنشسNNتگان و

 در قالب سNNلب امید از نهNNاد دولت و جناح هNNا و98پرستاران(. در اینجا بخشی از مازاد الهام بخش خیزش 

گفتارهای درونی اش، و تکیه کردن هرچه بیشتِر کارگران بر قNNوای خNNویش نمNNود یNNافت . نمNNونه ی متNNاخر

روشنی از این پیش روی )و ثمره ی غیرمستقیم آن(، اعتصابات سراسرِی کارگران پیمانی و پروژه ای نفت و

.۲گاز بود

 هم درگرفت )اعتراضات سراواِن بلوچستان، و قیام تشنگاِنمهمیدر عین حال، در سال جاری خیزش های 

 خاستگاه  شان با ستم ملی و سازوکارهای نظام مند تبعیض درهم تنیده بود، اما مرکزگرچهخوزستان(، که ا

ثقل شان بحران معیشت بود. چرا که در اثر تجمیع سازوکارهای تبعیض و ستم ملی، بحNNراِن معیشNNتی در

«، شNNدت و ابعNNاد ویNNژه ای یNNافته  اسNNت. ولی به رغم آن کNNه این۳این مناطِق دسNNتخوش »اسNNتعمار داخلی

خیزش ها معضلی عام )بحران اقتصادی-معیشتی( را آماج اعتراضات خود قرار دادنNNد، درنهNNایت هNNر یNNک

با این کNNه تشNNدید، از سوی دیگربه درجاتی در انزوای خود گرفتار آمدند و با خشونِت تمام سرکوب شدند. 

بحران اقتصادی در سال های اخیر الیه های فوقانِی طبقه ی کارگر را، به واسطه ی گسترش بیکNNاری و رشNNد

، به زیر خط فقر مطلق رانNNده اسNNت، شNNواهدی وجNNود نNNدارد کNNه خNNویش فهمِی »طبقه ی۴فالکت بار تورم

 بNNا اینمتوسطِی« این الیه ها به سمت جایگاه واقعی آنان به عنNNوان طبقه ی کNNارگر چNNرخش یافتNNه باشNNد.

اوصاف، پرسش بنیادی این است که مسیر آتی اعتراضات گریزناپذیِر کارگران حامل چه چشم اندازی ست؟

آیا در جامعه ی کنونی ایران کارگران اساسا )به طNNور بNNالقوه( قادرنNNد چNNرخه ی شNNوِم »فالکت، اعNNتراض و

سرکوب« را در هم بشکنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد )که نویسنده هم چنین بNNاوری دارد(، چNNه مNNوانعی در

برابر فعلیت یابی این بالقوگی قرار دارند؛ و کارگران تحت چه شرایطی قادر به تحقق این بالقوگی خواهنNNد

     بود؟ 

. دشواره ی دگرگونی »کارگران« به طبقه ی کارگر۲

در مواجهNNه بNNا پرسNش فNوق، سNNاده ترین پاسNNخ، بNه تاسNی از مNارکس، آن اسNت کNه بگNوییم بNNالقوگِی

دگرگون سازی کارگران تنها وقتی  فعلیت می یابNNد کNNه تNNوده ی متکNNثر و نNNاهمگون کNNارگران از مNNرحله ی

»طبقه ی در خود« به  »طبقه ی برای خود« فراَروی کند؛ زمانی که وحدت لفظی و ضمنِی نهفته در واژه ی

؛ وبیابد»کارگران«، که به هستی اجتماعِی مشترک آنان اشاره دارد، در سپهر واقعیِت فرازبNNانی هم تجلی 

حاملین این هستی اجتماعی به درک روشنی از اشتراکات خود برسند تا بر پایه ی آن وارد کنش جمعی و

 همانا انضمامی کردِن پاسخ کلی مNNارکسدر اینجاسیاسی مشترک )پیکار طبقاتی( شوند. اما چالش اصلی 

. 1۴۰۰«، کارگاه دیالکتیک، تیر از اعتصابات کارگران پیمانِی نفت وگاز ایران تا مبارزات جهانی طبقه ی کارگر  نیما صبوری: »۲

–  در حاشIIیه ی قیIIام تشIIنگان در خوزسIIتان«،از اسطوره ی فروپاشی نظام سلطه تا ضرورت مبارزات همبسته  امین حصوری: »3
.1۴۰۰کارگاه دیالکتیک، مرداد 

  به ویژه در حوزه  های مسکن و مواد غذایی.۴
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است و مشخصا مستلزم تامل در این پرسش است کNNه در مNNوقعیت تNNاریخی مNNا )در جغرافیNNای سیاسNNی

ایران(، مسیر رشد درونِی آگاهی و کنش طبقاتِی کارگران با چه موانعی روبروست و طی چNNه فرآینNNدی و

؟ در مواجهه با این پرسش قNNدیمی ولی بنیNNادی، نقطه ی عNNزیمتشکوفایی می رسدتحت چه شرایطی به 

این متن آن است که تعمیق شکاف طبقاتی و شدت یابی استثمار و ستم طبقاتی لزوما بNه فعلیت یNابی آن

، تشدید و گسNNترش سNNتم لزومNNا بNNه فرآینNNد خلNNقعام تر نمی انجامد. به بیان دگرگون سازیبالقوگی برای 

سوژه های هم بسته ی پیکاِر ضدستم نمی انجامNNد، بلکNNه تنهNNا یکی از فاکتورهایی سNNت کNNه زمینه ی مNNادِی

مساعدتری برای امکان یابی این فرآیند ایجاد می کند. در عمل، نحNNو ه ی تNNرکیب و تNNداخل این فNNاکتور بNNا

 بازتولیدکننده ی نظم اجتماعی-سیاسی )مناسبات طبقNNاتِی سNNرمایه دارانه(، و نNNیز بNNا عوامNNلعواملسایر 

 سوژه ی جمعی پیکار طبقاتی را تعیین می کند. بدین اعتبار،خلِقمخالف خواِن این نظم، سرنوشت فرآیند 

دست کم در میان مدْت هیچ تضمینی وجود ندارد که در اثر تکرار اعتراضات کNNارگری-معیشNNتی در ایNNران

 اسNNت کNNه این گونNNهمسیر محتمNNِل دیگNNر آن آگاهی و کنش طبقاتی باشیم؛ بلکه شکوفاییشاهد رشد و 

ادامهرویدادهای اعتراضی، با فرازوفرودهای مختلNNف و در قNNالبی عمNNدتا پراکنNNده و نامنسNNجم، همچنNNان 

 از خیزش هNNای خودانگیختNNه )از سNNر خشNNم ودقNNایقیبیابند؛ گیریم شمار و بسامد آنها افزایش یابد و بNNا 

استیصNNال( همNNراه گردنNNد. تحقNNق این احتمNNال به معنNNای آن خواهNNد بNNود کNNه تالش هNNا و دسNNتاوردها و

پیش روی هایی که در مبارزات متعدد واحدها و حوزه های رزمنده ی کارگری رخ می دهند، در سطح طبقه،

»از آن خود« نشوند و فرآیند »طبقه شدن« را تقویت نکنند. با طرح این احتمال، قصدم مسلماً پیش گویی

تحوالت آتی و یا کم ارج سازی تالش های گذشته و جNارِی جنبش کNارگری نیسNت. چاشNنی بNدبینِی این

برآورِد خام )به ساِن یکی از مسیرهای محتمل(، صرفا تاکیدی ست بNNر ضNNرورت فاصNNله گیری از درک هNNای

غایت گرایانNه و مبتNنی بNر جNبر اقتصNادْی در ارزیNابی تحNوالت تNاریخی. امNا در سNطح ایجNابی، قصNدم

برجسته سازی رویکردی ست که در ارزیابی مسNیر حNرکت پیکNار طبقNاتی، بNر چگNونگی مNوازنه ی قNوای

نیروهای ساختاری و اجتماعی تکیه دارد؛ خواه نیروها و ساختارهایی که راه طبقه شNNدِن کNNارگران را سNNد

 رشNNد آگNNاهیفرآیندمی کنند )که دولت بی گمان در راس آنهاست(، و خواه آنهایی که محNNرک یNNا مقNNوم 

طبقاتِی آنان هستند.

«، بایNد5بر اساس آنچه گفته شد، در باز-ارزیابی پرسش عام و کلیNدی »چNرا کNارگران به پNا نمی خیزنNد؟

تعیین کرد چه سازوکارهای مشخصی در موقعیت کنونی جNNامعه ی ایNNران اهمیت ویNNژه ای در انسNNداد یNNا

تحقق یابی قدرت بالقوه ی کارگران دارند. در این خصوص مسلما می توان به جایگاه موضوعاتی مثل شNNکل

 مواجهNNه بNNا دسNNتگاه سNNرکوب، نحNNوه ی ارتقNNای درک انتقNNادیچگNNونگیبNNدیل یNNا مNNوثر سNNازمان یابی، 

ضدسرمایه دارانه )یا آموزه های سوسیالیسNتی(، مسNیر پیونNدیابی و هم سNویی مبNارزات متعNدد کNارگری،

نحوه ی فراروی از دوگانه ی صنفی-سیاسی، نقش سیاست های اقتصادی و سازوکارهای حکمرانی دولت، و

 اسNNتپرسشموارد مهم دیگر اندیشید. اما هدف محدود این متْن مساله مندسازی )پروبلماتیزه کردن( این 

.1۴۰۰«، ترجمه ی هیمن رحیمی و کیوان مهتدی، دموکراسی رادیکال، شهریور ؟ا کارگران به پا نمی خیزندچر  سام گیندین: »5
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که: »چه موانعی در مسیر هویت یابی توده ی کارگران به منزله ی یک طبقه در جامعه ی کنNNونی ایNNران )در

بافتار سرمایه داری جهانی( وجود دارد؟ و چه امکاناتی برای غلبNNه بNNر این موانNNع قابل تصNNور اسNNت؟«. امNNا

وارسی این پرسش )همانند وارسی هر یک از موضوعاِت یادشNNده( مسNNتلزم فرض گNNرفتن یNNا روشن سNNازی

تعریفی از طبقه ی کارگر است؛ چرا که این  یک، تاثیر مسNNتقیمی بNNر محتNNوای پاسNNخ های بعNNدی خواهNNد

داشت.

طبقه ی کارگر . چالش تعریف و بازشناسی ۳

در سNNطح تولیNNد سNNرمایه داری،: متکی ست بNNر درکی تعمیم یافتNNه از مقNNوله ی طبقه ی کNNارگر این نوشتار

 مجموعه ی کسانی ست که برای بازتولید حیات مادی  خویش )و نزدیکان شان( امکNNانی جNزشاملکارگران 

 کNار(، و نNیز کسNانیجویایفروش قوه ی کارشان ندارند. این تعریف از کارگر همچنین شامل افراد بیکار )

 حیات خویش وابسته بNNهتامینمی شود که چون قادر به فروش نیروی کارشان در بازار کار نیستند، برای 

شNNاملنزدیکان کارگر خویش یا خدمات حمایتی دولت هستند. در سطح بازتولید سرمایه داری، کNNارگران 

کار آن ها در بازار کار سرمایه دارانه فاقد »ارزش« است، ولی درعین حNNال بNNرایمجموعه ی کسانی ست که 

کNاران و بی ثبات کNاران را در بNر می گNیرد،بازتولید سرمایه داری ضروری است. ]این تعریف نه فقط موقتی 

بلکه همچنین بخش بزرگی از خوداشتغاالن ُخرد )نظیر دست فروشان یا کولبران( را نیز شNNامل می شNNود[.

با این حال، وابستگی به کار مزدی برای تعریف مقوله ی کارگر، همه شمول نیست و نیازمند افزودن برخی

قیدهای تصریحی ست، که مهم ترین آن ها عبارتند از: این تعریف شامل مزدبگیرانی نمی شود کNNه به دلیNNل

کNNه آن هNNا را ازبرخوردارنNNد  دسNNتمزدهای ویNNژه ای ازبهره مندی از تخصصی کمیاب )یا جایگاهی ممتNNاز( 

ریق انNNدوختن اشNNکال مختلNNف سNNرمایه امکNNانازطوابستگی مفرط به کار مزدی بی نیاز می سازد، چرا که 

. این تعریف همچنین شامل مدیران و مجریانی نمی شوددارنددسترسی به مازاد ارزش اضافِی اجتماعی را 

که استراتژی ها و تاکتیک های حفظ و بسط سNNود و اسNNتثمار را طNNراحی و اجNNرا می کننNNد، یNNا بخشNNی از

سازوکارهای انضباطی سرمایه را بر سایر مزدبگیران تحمیل می کنند؛ شامل کسNNانی هم نمی شNNود کNNه در

جایگاه نخبگان و کارشناسان ارشد و مشNNاوران ممتNNاز دولNNتی )یNNا وابسNNته بNNه شNNرکت ها(، سNNازوکارهای

ایدئولوژیِک بازتولید مناسبات سرمایه دارانه یا هژمونی بورژوازی را تقNNویت و بازسNNازی می کننNNد. }هNNر دو

دسته ی اخیر به دلیل جایگاه خاص شان به عنوان ارگان های پیکریابِی خودآگNNاهی سNNرمایه، نه فقNNط منNNافع

ویژه ای در بازتولید مناسبات جاری دارند، بلکه خود را با طبقه ی حاکم هم ذات پنداری می کنند و از این رو

نقش فعال و حتی خودانگیخته ای در سرکوب آگاهی طبقاتی کارگران ایفا می کنند.{ روشن است که این

تعریف، نیروهای نظامی و امنیتی و سایر عاملین ماشین سرکوب دولت را نیز شNNامل نمی شNNود؛ چNNرا کNNه

 بNNا یکی ازبه رغم شمول فعالیت آن ها در گستره ی »کار مزدی«، اعضای این گروه به دلیل پیوند ساختاری

بهره مندی از ثNNروت/مNNازاِد اجتمNNاعیکارکردهای بنیادی دولت سرمایه داری، از جایگاه تضمین شده ای در 
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. به این فهرسNNت می تNNوان مNNوارد مهم دیگNNری را هم افNNزود کNNه درخصNNوص جNNامعه ی ایNNرانبرخوردارند

مهم ترین آنها رسته ی روحانیون و مبلغان مذهبی ست.

 تولیNNد وسNNپهرهای تمNNامیتبدین ترتیب، مفهوم تعمیم یافته ی طبقه ی کارگر - از دید من - مبتNNنی بNNر 

بازتولید نظام سرمایه داری ست، نه  صرفاً ساحت تولید؛ و - بر همین اساس - کمابیش شامل تمام کسNNانی

 نه تنهNNاب( برای ادامه ی حیات مادی خویش وابستگی مفرطی بNNه کNNار مNNزدی دارنNNد؛ الف(می شود که: 

نفعی در حفظ مناسبات سرمایه دارانه ندارند، بلکه بهبود زیست عینی آنان منNNوط بNNه لغNNو این مناسNNبات

 و جهت گیری های سیاسی خود آنهاسNNت{. مناقشNNاتهنجاریاست. }و همه ی این ها فارغ از ارزیابی های 

 به واسطه ی حضور دو رویکNNرد نارسNNا ولی پرنفNNوذ درعموما تعریف مفهومی طبقه ی کارگر درباره ی نظری

تداوم یافته اند: یکی رویکردی ست که مفهوم کارگر را بی واسطه به »کار مولد« مرتبNNطسنت مارکسیستی 

می سازد و سپس بر مبنای تعریف محدودی از کار مولد، به تعریف محNNدودی از طبقه ی کNNارگر می رسNNد،

که صرفاً ناظر بر تاثیرگNNذارترین بخش طبقه ی کNNارگر در معNNادالت تولیدی سNNت؛ رویکNNرد دیگNNر، تعریف

 رهایی بخش بالقوه ی آن )به سان پیکر واحد پرولتاریNNا( در رونNNدطبقه ی کارگر را بی واسطه به کارکردهای

. درحالی که رویکرد دوم برمبنNNای درکی غایت گرایانNNه، هستی شناسNNی6آتِی تحوالت تاریخی پیوند می زند

طبقه ی کارگر را به نفNNع کارکردهNNای سیاسNNی بی واسNNطه ی آن کمNNابیش نادیNNده می گNNیرد، رویکNNرد اولی

برمبنای درکی کمابیش ذات گرایانه از مفهوم کار و نگاهی ستایش گرانه بNNه »کNNارگران مولNNد«، نمودهNNای

متکثر هستی شناسی طبقه ی کارگر را نادیده می گیرد. درنهایت، هیچ یNNک از این دو رویکNNرد نمی تواننNNد

بحران سوژگی طبقه ی کارگر را در متن تحوالت تاریخی متNNاخر سNNرمایه داری به درسNNتی درک کننNNد یNNا

توضیح بدهند: اولی این بحران را به رسمیت نمی شناسNNد و »وقفه ی تNNاریخِی مقطعِی« غیرقابNNل انکNNار در

وزن سیاسی طبقه ی کارگر را به علل جانبی کلیشه ای )نظیر خیانت احزاب چپ گرا( نسبت می دهد، تا بNNا

فراغ باْل استراتژی و مشی سیاسی دیرین خویش را پی بگیرد؛ دومی عمNNدتا از بازشناسNNِی مخNNدوش این

بحران، به انحالل مفهومی طبقه ی کارگر و روی گردانی از سیاست طبقاتی می رسد. 

 در امتداد این درک مارکسی قNNرارْدر مقابِل چنین رویکردهایی، تعریف تعمیم یافته ی این متن از کارگران

دارد که پویش مستمر و توسNNعه ی تNNاریخی سNNرمایه داری، بNNه پرولتریزه سNNازِی اجبNNارِی جمعیت جوامNNع

)اجتماعی شدن فزآینده ی نیروهای تولیدی( می انجاند که به معنای وابسته سازی جمعیت هرچه بزرگ تری

 این روند را چنین توصNNیف۱995از جوامع به کار مزدی )فروش قوه ی کار( است. پری اندرسون در سال 

       : بودکرده 

شمار پرولتاریای کالسیک کارگران صنعتی، به طور مطلق در کش��ورهای پیش رفت��ه و به ط��ور نس��بی، یع��نی

به عنوان بخشی از جمعیت جهانی، کاهش یافته است؛ اما درعین حال، شمار کسانی ک��ه زن��دگی مادی ش��ان

بخشIی از این طیف  پس جای شگفتی نیست که در غیاب زمینه ها و نمودهای مشهود بIرای تحقIق چIIنین نقش و کIارکردی، 6
 طبقاتی روی می گردانند.سیاست می کنند و با هیاهو از خسران طبقه محوِر )سابق( خویش احساس تناقض و باورهاینسبت به 
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وابسته به حقوق و دست مزدی ست که دریافت می کنند، به شدت افزایش پی�دا ک�رده؛ هرچن�د احتم��ااًل آن ه�ا

. 7هنوز اکثریت نوع بشر را تشکیل نمی دهند

به باور من، روند گسترش تهاجمی نولیبرالیسم صحت این درک را اثبات کرده است؛ چرا که معنا و نمNNود

 این روند، گسترش قلمرو کار از کارخانه به تمامی سپهر جامعNNه بNNوده اسNNت. توسNNعه ی سNNرمایه داریبارز

 شNNکاف بین اقلیت ثروتمنNNد وسNNریع و مسNNتمر از توده ها )رشد بی وقفهمتاخر، از یک سو با سلب مالکیت 

اکثریت مطلق جوامع( و حذف خدمات اجتماعی، و با گسNNترش رونNNد کاالیی سNNازی بNNه -تقریبNNا- همه ی

 حیاتِی جامعه، وابستگی مفرط افراد به کار مزدی را افزایش داده اسNNت، کNNه ترجمNNان این رونNNدفضاهای

 سرمایه داری با ایجاد اشNNکال جدیNNدیپویشهمانا پرولتریزه شدن روزافزون جوامع است. و از سوی دیگر، 

از مناسبات اشتغال )نظیر بی ثبات کاری، دورکاری، کار پیمNNانی-پNNروژه ای، کNNار سNNاعتی، »کNNار اجNاره ای«

واژه ی، و غNNیره( تنNNوع درونِی گسNNتره ی کNNارگران و لNNذا دامنه ی شNNمول 8 شرکت های کاریNNابیبه میانجی

. تازگِی نسبی پدیده ی کثرت و تنوع درونی در اردوگNNاه کNNارگران9»کارگران« را وسیعا افزایش داده است

)در عصر پسافوردیستی(، در غیاِب سازمان های کارگرِی توده ای و افوِل سیاست چپ و گفتمNNان طبقNNاتی

 »کارگر« را دشوار ساخته است: نه فقط برای بسیاری از ناظرینمفهوم، عماًل بازشناسی مصادیق ۱0رادیکال

و مفسرین راست گرا و چپ گرا، بلکه حNNتی بNNرای بسNNیاری از اعضNNای طبقه ی گسNNترش یافته و نNNاهمگون

کارگران. بنابراین، روند تاریخی-جهانِی پرولتریزه شدن جمعیت غNNالِب جوامNNِع معاصNNر، همزمNNان به معNNنی

 تو گویی عام شدن این پدیده، وجوه مشخصNNه یNNا نشNNانه های است؛بودهنامرئی شدن مفهوم طبقه ی کارگر 

در دوره ای که دیگر نمی توان بNNا اشNNاره بNNهخاص بازشناسی آن را پنهان و سخت یاب کرده است. وانگهی، 

کارگر صنعتِی یقه آبْی مدلول ملموس و روشنی برای دال »کارگر« عرضه کرد، معنا و مصداق عینی واژ ه ی

ًکارگر چنان گسترده و متکثر شده که  بNNا این همNNه،. است فواید مشخص کاربست آن را زایل کNNرده ظاهرا

 به نظNNر می رسNNد. اگNNر معنNNای یNNک واژهموجه(Erscheinungen NNتنها در سطح پدیدارها )این برآورد اولیه 

 مصNNادیق واژه یوپیوندی با هستی  پدیده ی ناظر بر آن )مدلول( داشته باشد، گستردگی دامنه ی شNNمول 

اینجایگNNاه تحلیلی مهم برعکس،  مفهومی آن را زایل نمی سازد؛ کاربستکارگر در دنیای امروز، ضرورت 

 مفهNومآنچNه به را برجسNته می کنNد. به بیNان دیگNر، معاصردنیNای پیچیده ی  برای فهم مختصات مفهوم

–  چIه جIایگزینی بIرای سIIرمایه داری؟« تIرجمه ی حIبیب سIاعی، »کنگIره  یسرمایه داری پس از کمونیسم  پری اندرسون: »7
. 1375. اندیشه  و پیکار. 167، ص. جلد اولبین المللی مارکس«، 

  است. این شکل تازه از کار مزدی، که درLeiharbeit »کار اجاره ای« معادل فارسی مستقیم )و کمابیش نارسای( واژه ی آلمانی 8
، توسط شرکت های »تأمین نیروی انسانی« میانجی گری می شود.یافته استایران هم رواج گسترده ای 

9 [ –تنوع در همه ی شئون زندگی  درآمد، شغل، جنسیت، ملیت و اعتقاد  فراوان است. البته بسیاری از این تمایزهIا در…   –
گذشته هم موجود بوده اند. با این حال، هسته ی جنبش کارگری سنتی نسبتاً یک دست بود؛ یعنی اساساً از کارگران یIIدی تشIIکیل
می شد که اکثریت قاطع آنان مرد بودند و در اروپا زندگی می کردند. امروز با چیزی مشابه روبرو نیسIIتیم. فاصIIله ی میIIان یIIک
خیاط کره ای، یک روزمزد زامبیایی، یک کارمند بانک لبنانی، یک ماساژدهنده ی فیلیپینی، یIIک منشIIی ایتالیIIایی، یIک معIIدن چی

…  [. برگرفتNNهتوانستند پر کنند.روسی، و یک کارگر ذوب آهن ژاپنی خیلی بیش از آن چیزی ست که بین الملل دوم و سوم موقتاً 
–  چه جایگزینی برای سرمایه داری؟« ترجمه ی حبیب سNNاعی، »کنگNNره  ی بین المللیسرمایه داری پس از کمونیسماز: پری اندرسون: »

.  ۱۳75. اندیشه  و پیکار. ۱68، ص. جلد اولمارکس«، 

  افول تاریخی سازمان های چپ و گفتمان طبقIاتی رادیکIاْل مقIارن بIود بIا آشکارشIدن رونIد سIقوط دولت هIای به اصIطالح1۰
 کمونیستی و نیز بن بست سوسیال دموکراسی غربی. 

۱0
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جایگاه هستی شناسانه ی این طبقNNه درمی بخشد، »طبقه ی کارگر« و کاربست سیاسِی آن همچنان اعتبار 

.  ۱۱ت، نه انتخاب های معرفت شناختیسرمایه دارانه اسمناسبات کالن 

. نامرئی شدن طبقه ی کارگر در اقیانوس کارگران۴

تعریفی که از »کارگران« به دست دادیم، صرفا در سNNطح هستی شناسNNی یNNا بنیان هNNای مشNNترک هسNNتی

مبنNNایی، ازچنین اجتماعی آنهاست . از منظر بیرونی، و برای مقاصد شناختی و نظری، می توان با تکیه بر 

طبقه ی کارگر سخن گفت. اما هنوز فاصله زیادی ست تا مNNرحله ای کNNه اشNNتراکات در هسNNتی اجتمNNاعی،

کارگران را به مثابه ی یک طبقْه تعین بخشد و تبلوری روشن در خویش فهمی و کنش های فردی و جمعی

آنان بیابد. اگر هستی اجتماعی طبقه ی کارگر )یا کاالیی شNNدن گسNNترده ی قNNوه  ی کNNار( همچنNNان موتNNور

محرکه ی اقتصاد سرمایه داری ست، پس پیکریابی سیاسِی این طبقNNه می توانNNد فNNاعلیتی سNNترگ در برابNNر

تحقNNقما شواهد بسیار اندکی درخصNNوص  کنونی حال آن که مشاهداتپویش ویران گر سرمایه داری  باشد. 

. چرا؟ عرضه می کننداین پیکریابی 

بگذارید از اینجا شروع کنیم: افراد تجربه ی زیسته ی خود و رویدادهای بالفصل پیرامونی شNNان را در پرتNNو

 ذهنیِت( آنهاست، تفسیر می کنند؛ و متناسب با این تفسیر، به اشکالی از کنشیاآنچه داشته ی فرهنگی )

فردی یا جمعی یا موضع گیری سیاسی )ازجمله، انفعال نسبی( روی می آورند. پس رواست که بپرسیم آیNNا

اساساً فرهنگ یا ذهنیِت غالبی بر جامعه ی ایران حاکم است که صرفا دسته ی معینی از مصالح تفسNNیری

 تحارب زیسته و مشاهدات مستقیم - را در اختیار کارگران و سایر باشNNندگان  اجتمNاعیمواجهه  با- برای 

 فNNرهنگِی درونی شNNده  چیسNNت و نمNNودآموزه هNNای، مضمون و خاستگاه این اگر چنین استقرار می دهد؟ 

عینی تاثیرگذاری آنها بر فرآیند خویش فهمی و هویت یابی توده ی کارگران کجاست؟  

 منظNNومه ی مناسNNبات جهNNانی-تNNاریخِیاز سطح عام تری، یعNNنی ازبرای پاسخ به این پرسش، نخست باید 

گفNNتیم کNNه گسNNترش رونNNدهای سNNلب مالکیت عمNومی و کاالیی سNNازیشروع کنیم. سرمایه دارِی معاصر، 

حوزه های زیستی و خدمات اجتماعی، و بسط قلمرو کارخانه به سراسر جامعه )تسNNخیر اکNNثر عرصNNه های

خNواهگردید؛ گسترش یابی تنوعات درونی کار و اشتغال موجب زندگی توسط منطق سودآوری اقتصادی(، 

. و۱۲ منعطف سازی کار به منظور بسط بارآوری و سNNودازطریقمتاثر از نوآوری های مستمر فناورانه، و خواه 

 فرآینNNد تNNاریخِی پرولتریزه شNNدن جوامNNع، اگرچNNه دامنه ی شNNمولمتاخراین که این روندها، به سان وجوه 

طبقه ی کNNارگر را )در سNNطح هسNNتی  اجتمNNاعی( گسNNترش دادنNNد، ولی همزمNNان بNNر درجه ی تنوعNNات و

 رشد این کثرت و نNاهمگونِی درونی، خNود یکیاین کهناهمگونی های درونی این طبقه افزودند. و سرانجام 

  استقبال پسامدرنیست ها و پساساختارگرایان از ایده ی باِب روز بی اعتباری مفهوم طبقه ی کارگر و سیاسIIت طبقIIاتی، ناشIIی از11
بی توجهی کلبی مسلکانه ی آنان به مقوله ی هستی شناسی و توجه صرف شان به فرآیندهای سیال  و ظاهرا خودبنیاِد معنابخشی ست.

از مناسبات بدوی سرمایه دارانه )نظیر برون سIIپاری بخش هIIایی از کIIاربازگشت به اشکالی   این منعطف سازی همچنین شامل 1۲
 اشکالی از مناسبات پیشاسرمایه دارانه )نظیر کار در شرایط نزدیک به بردگی( هم می شود.حتیتولیدی به درون خانوارها( و 

۱۱



 بود که خویش فهمی کارگران به سان یک طبقه و تعین یابی سیاسی آنان  در قNNالب »طبقه یزمینه هاییاز 

کارگر« را بسیار دشوارتر از گذشته ساخته است. اما دشوار بتوان ادعا کرد که »تکثر درونی طبقه ی کارگر

 رااین واگNNرایی در شNNرایط معمNNوْل ایجNNاد مسNNلمالزوما و فی نفسه به واگرایی آن می انجامد«؛ بNNا این کNNه 

فراگNNیر می کند. پس، چه عواملی موجب شدند تا بر این بستر مادی-تاریخِی مهیاشNNده، ذهنیNNتی تسهیل

کثرت و ناهمگونِی درون طبقاتی را به سمت واگNNرایی درونی و عNNدم بازشناسNNی خNNویش )به سNNانشود که 

 دسNNته ی عمNNده یچهار؟ به باور من مهم تریِن این عوامل را می توان در سوق دهداعضای طبقه ی کارگر( 

: متقابِل مهمی میان آن ها وجود دارد پیوندها و تاثیرات طبعا کهزیر گنجاند، 

:  رقابت هNNای درونی کNNارگران بNNر سNNر اشNNتغال و غلبه ی انگNNاره ی رقNNابت بNNر همبسNNتگی  تشNNدیِد ( الف

 بNNه ناامن سNNازیپیشNNروی اش رونNNد طی شNNد و آغNNازاین فرآیند به میانجی منعطف سNNازِی نولیNNبرالِی کNNار 

 واسNNتخدام دایمی. نمNNود بNNارز آن، حNNذف الگNNوی انجامیدفزآینده ی شرایط زیستی-معیشNNتی کNNارگران 

 متاخرتر آن رواج کار پیمانی و بی ثبات کاری سNNت. وانگهیو نمودفراگیرشدن قراردادهای کار موقتی بود؛ 

 دیجیتNNالی )ارتبNNاطی-اطالعNNاتی( و شNNتاب گرفتن رونNNدرشNNد کاربسNNت فناوری هNNایدر دهه های اخیر با 

، کارگران با شرایط دشوارتری بNNرای وفق دادن خNNویش بNNا ملزومNNاتدر محیط های کار و تولیداتوماسیون 

 خصNNلِتمشNNوق، نیروهNNای کNNارحس ناامنی در ضمن تشدید ؛ شرایطی که ۱۳سیال بازار کار روبرو شده اند

بوده اند و نهایتNNاً دگردیسNNی مهمی در ذهNNنیت کNNارگِر نNNوعی و بافتNNاررقابت پذیرِی توأم با انعطاف پذیری 

خصوصا در جایی که ممنوعیت تشNNکل ها تأثیرات همه ی این روندها، درونی سپهر کارگران ایجاد کرده اند.

و اتحادیه های کارگری )یا ادغام آن هNNا در سNNاختار دولت( امکNNان شNNکل گیری نNNیروی مقNNاومت جمعی و

سازمان یافته در برابر این تهاجماِت همه جانبه را سلب کرده باشد، موجب می شوند تا هر کارگر خود را در

موقعیتی بیابد که می باید به تنهایی بار خود را به دوش بکشد؛ پس، او ناامیدانه خود را در مNNوقعیت جنگْی

دفاعی و تک نفره می یابد که پیشبرِد آن الجرم بر تعریفی طبقاتی از دشمن استوار نیست، بلکه در نظر او

در اینجا باید این ایNNده ی محNNوریهمه ی عوامل بیرونی همچون خطرات بالفعل و بالقوه پدیدار می شوند. 

سام گیندین را بسط داد که »سرمایه داری قادر شNNده اسNت رقابت هNNای درونی خNود را بNNه درون طبقه ی

« و از تنش ها و واگرایی های حاصله برای تضعیف و مهNNار مبNNارزات طبقNNاتی کNNارگران۱۴کارگر انتقال دهد

ست که در »عصر ارتباطات«، به با توانایی ها و آموزش دیگری]جدیدی[ دنبال نیروهای کار  سرمایه با تکنولوژی نوین به  » 13
آن ها 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 کارگِر پیشین که از مدار تولید و توزیع خارج شده اند، همراه است. روند دگردیسIIی

[  نوین ِنیروی کار، از سوی سرمایه داری با گسترش و نیرومندساختن فرهنگ کاری مانند انعطاف پذیری نیروی کار، افIIزایش…]
 اسIIت.( همراه حاکمِ ارزشی و ایدئولوژیکنظامازطریق پذیرش )توانایی های ارتباطی و نیز درونی ساختن فرایند بهره کشی شدیدتر 

بایستی به خاطر نیIIاز بIازار، چنIدین بار الف(عنوان امری درونی و مثبت بپذیرد که:   چنین فرایندی، نیروی کار باید به یدر نتیجه
بایستی برای یادگیری مشاغل ب(؛ در دوره مفید سال های کاری اش، شغل های جدیدی را تجربه کند. )ریشه کنی تجربیات شغلی(

 بایسIIتی به دنبIIال کIIار، منطقIه محIIلج(؛ جدید، به دنبال آموزش های ارائه شده از طرف بازار کار باشIIد. )ریشIه کنی تخصصIIی(
بایستی برای تغییر مداوم کارفرما و د(؛ زندگی اش را تغییر دهد و کوچ کند. )ریشه کنی از محیط اجتماعی در محل کار و زندگی(

–محل کارش  مثال در سیکل های زمانی دو تا پنج سال  آمادگی داشته باشد. )ریشه کنی ارتباطات با سایر شاغلین در اثر تماس –
. 1۴۰۰«، تارنمای نقد، مهر 1سرمایه  ی دیجیتالی: آینده ی نیروی کار - بخش «. برگرفته از: همایون ایوانی: »و ارتباط درازمدت( 

.1۴۰۰ دموکراسی رادیکال، شهریور «،؟ا کارگران به پا نمی خیزندچر  سام گیندین: »1۴

۱۲
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بهره برداری کنNNد. روشNNن اسNNت کNNه تشNNدید رقابت هNNای درونِی کNNارگران، بی تفNNاوتی و دافعNNه را به جNNای

       را سد می کند.آنان مسیر »طبقه شدِن« بدین سانهمبستگی می نشاند و 

: یکی ازفراگیرشدن فردگرایی افراطی و حذف تحمیلی الگوها و سNNازمان های زیسNNت و کنش جمعی( ب

مشخصه های بارز عصر نئولیبرالیسم بافتارُزدایی و تاریخ ُزدایی از موقعیت ها و رویدادها و تحNNوالت، و - در

 مرکز ثقل جهان است. برجسته سازی نمایشِی انگاره ی انتخاب و تصمیم فردبه عنوانعوْض - نشاندن فرد 

مسئول  و مقصرشناختن فرد در ناکامی های اجتماعی وتوأم بود با و امکانات سرشار برای پیشرفت فردی، 

 افول گفتمان چپ و ارزش ها و سنت های جمع گرایانNNه و حNNذف نهادهNNا و،در همین راستا. ۱5اقتصادی اش

، مسیر سیاست ُزدایِی نولیبرالی از عرصه ی عمومی را۱6ظرف های مرسوم برای تمرین و پیشبرد کار جمعی

 بدین ترتیب، و بر بستر تNNاریخِی رقابتی سNNازِی عرصNNه ی کNNار )بنNNد قبلی(، شNNرایطبه تمامی هموار ساخت.

ذهنِی »مساعد«ی فراهم شد تا گرایش به پیکار برای بقاء )و »پیشرفت«( با اتکا بر »توان فNNردی«، ابعNNاد

است، بNNا سNNهولت بیشNNتری درونی »دیگری« رقیب یا خطری بالقوه  بیابد. درنتیجه، این انگاره کهویژه ای 

   شد و در کنش ها و جهت گیری های بیرونی تجلی یافت.

: بر متن تحوالت تNNاریخی یادشNNده، وغلبه ی ذهنیت شهروندان »طبقه ی متوسطی« در میان کارگران( ج

بینخصوصا با رشد ناهمگونی های درونی کارگران، در دهه های اخیر شاهد شکل گیری و رواج نگرشی در 

توده ی کارگران بوده ایم که خصلت مشخصه ی آن طرد هویت کNNارگری و بازشناسNNی خNNویش در جایگNNاه

به اصطالح »طبقه ی متوسط« است. فراگیرشدِن این گرایش اگرچه پیوند نزدیکی با رواج وسیع آموزه های

فرهنگِی نولیبرالی و افول گفتمان طبقاتی رادیکال دارد، اما گسترش عملی آن بدون فشارهای نولیNNبرالی

درجهت منعطف سازِی )بی ثبات سازی( کار و حNNذف خNNدمات اجتمNNاعی و پرولتریزه شNNدِن هرچNNه بیشNNتر

جامعه ناممکن می بود؛ چرا که در نتیجه ی این روند، نه فقط محرومیِت اقتصNNادی کNNارگران شNNدت یNNافت،

بلکه دامنه ی شمول کارگران نیز وسعت یافت؛ حال آن که اینNNک بخشNNی از ناهمگونی هNNای رشNNدیافته در

درون طبقه ی کارگر در قالب تفاوت در درجه ی محرومیت و آسیب پذیری نمود می یافت. بNNر این اسNNاس،

برای مثال، بازشناسی خویش به سان عضNNوی از به اصNNطالح »طبقه ی متوسNNط« از سNNوی یNNک خNNانواده ی

کارگری، ترسی ناخودآگاه از سقوط به پله  های پایین تر فقر و محرومیت را بازتاب می دهد. از سوی دیگNNر،

هرچه توسعه ی نولیبرالِی سرمایه داری روند پرولتریزه سازِی مردمان را وسعت و سرعت بیشNNتری بخشNNید،

(.5دولت ها با شدت بیشتری به انگاره ی »طبقه ی متوسط« دامن زدند )ن.ک. به بند 

  فراگیرشدن این انگاره، به طرز موحشی یادآور این گفته ی مشهور مارگرت تاچر است که: »چیزی به نام جامعه وجود نIIدارد،15
فقط مردان و زنان منفرد و خانواده های شان وجود دارند.«

 نولیIبرالی مفصIل بندی شIد. بIدین معنا کIه فقIدان جمع گIرایی وخصلت نوظهور عصر  رشد فناوری دیجیتال به زودی با این 16
ظرف های کنش و تعامالت جمعْی زمینه ی تاریخی مساعدی فراهم ساخت تا فضاهای ارتباطِی مجازی )شIIبکه های اجتمIIاعی( بIIه
یکی از ارکان مصرف توده ای بدل شوند. این فضIIاهای ارتبIIاطِی مجIازی، در کنIIار همه ی خصIلت ها و پیامدهای شIان، درنهIIایت
فردمحوری و کنش با مرکزثقل فردیت را تقویت کرده اند. نسخه ی ظاهراً التیام بخش دیگری که همچون مکمل راهکار »حل شدن

صرف گرایی ست که حIIتی الیه هIIایی از کIIارگران را نIIیز )به رغم قIIدرت خریIIددر شبکه های مجازی«  عمل  می کند، ایدئولوژی م
  محدودشان( مسحور و مسخ ساخته است.  
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: با افوِل جهNNانِیغلبه ی تعلقات مذهبی، قومی و ناسیونالیستی به عنوان منابع اصلی هویت یابی کارگران( د

سیاست طبقاتی و سازمان  های کارگری در ربع آخر قرن بیستم، مشی و گفتمان جمع گرایی، کNNه پیش از

آن رویه ای پرنفوذ - و بعضا غNNالب - در بسNNیاری از جوامNNع بNNود، بNNه محNNاق رفت. در همین راسNNتا، بNNاوِر

کمابیش رایج به امکان عبور از سرمایه داری برای بنای جامعه ی بدیل، و نقش اساسNNی طبقه ی کNNارگر در

این فرآینِد تاریخی، فروریخت. مشخصاً با ازمیان رفتن منظومه های فکری-فرهنگی دوران سNNرزندگی چِپ

سوسیالیسNNتی و سیاسNNت طبقNNاتی، پل زدن بین دو وجNNه منفک شNNده ی عیNNنی و ذهNNنی طبقه ی کNNارگر

. در این شNNرایط عسNNرت تNNاریخی، تNNوده ی پراکنNNده  و اعتبNNار-ُزدوده ی کNNارگراْن بNNرای۱7دشNNوارتر شد

خویش فهمْی به منابع هویتِی دیگری روی آوردند. این هویت یابْی نیازی عینی برای محافظت از خNNویش و

جهت یابی در متن شرایط متالطم و تهدیدآمیزی بود که ضNNمن افNNزایش ناامنی هNNای زیسNNتی-معیشNNتی،

دامنه ی ناهمگونی  در گستره ی عظیم فرودستان را وسعت داده بود و آنان را همچون افراد و جماعت هایی

بیگانه از هم در برابر یکدیگر نشانده بود. پس، جای شگفتی نبود که کارگران برای هویت یابی بNNه مصNNالح

بی واسطه ی در دسترِس خویش روی آوردند. وانگهی، نه فقط افول گفتمNNان و سیاسNNت چپ جNNای کNNافی

برای برجسته شدن تعلقات مذهبی و قومی و ناسیونالیستی گشوده بود، بلکه دولت ها نNNیز سNNهم مهمی در

تقویِت این روند ایفا کردند. چرا که دولت ها به منظور پیشبرد سیاست های ماهیتاً تنش آفNریِن نولیNبرالی و

- توامان - تثبیت جایگاه شان در عصر چرخش نولیNNبرالی، بNNه بNNازآرایی منNNابع ایNNدئولوژیک بNNرای حفNNظ

مشروعیت و توان سیاسِی خویش نیاز داشتند. رویدادها و تحوالت جهانی )سقوط دولت های رفاه و حذف

سیاست های رفاهی، جنگ های جدید و عروج اسالم گرایی( نیز شکاف های از پیش موجود در درون جوامع

را، که مدت های مدید با چسب دولت ملت سرهم بندی شده بودند، عیان تر و فعال تر ساختند؛ تا حدی کNNه

، هویت یNابی بNر مبنNای طبقNه و سیاسNت۱8در دهه های اخیر فراگیرشدن هویت گرایی و سیاسNت هNویت

طبقاتی را به حاشیه رانده است.     

بNNا این اوصNNاف، بحNNران امNNروزِی خویش بیگNNانگی یNNا واگNNرایی درونِی طبقه ی کNNارگر در متن شNNرایط و

سازوکارهای تاریخی -جهNNانی ویNNژه ای شNNکل گNNرفت کNNه مالزم شNNیوه ی مسNNلط انباشNNت در فNNاز متNNاخر

سرمایه داری  یا همانا نولیبرالیسم است. مارک فیشر این مساله را به خوبی در عبارت زیر خالصه می کند:

»نئولیبرالیسم تنها کارگران را نابود نکرد، بلکه فعاالنه مردم را تشویق کرد خودشان را به عن��وان ک��ارگر تلقی

 «19نکنند. موفقیت آن هم، در تحریک مردم برای ترک این هویت و آگاهی طبقاتی بود.

  این گونه مشاهدات داللت بر آن دارند که شکست جهانی-تاریخی چْپ شکسIتی همه جانبIه بIود کIه دامنه ی پیامIدهای آن17
بسیار گسترده تر از سپهر مستقیم سیاسی بوده است. اساسا همین پیامIدهای غیرمسIتقیم در سIIاحت گفتمIIانی-فرهنگی سIIت کIه

بازسازی سیاست بدیل چپ )از جمله سیاست طبقاتی رادیکال( را بسیار دشوار و طاقت فرسا ساخته است.

 ازجمله - در کتاب زیر قابل دسترسی ست:   تحلیل جامعی از این موضوع - 18

. 138۰–مانوئل کاستلز: »عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ  جلد دوم: قدرت هویت«، ترجمه ی حسن چاوشیان، طرح نو، 

. 1۴۰۰«، ترجمه ی امیر ارزانی، تارنمای ویرگول، مهر کتاب مقدس به روایت مارک فیشر  مگان ِدی: »19
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در بندی بعدی، وجه نمونه واری از این مساله را وارسی می کنیم و مشخصاً به موضوع هویت  یابی بر مبنای

انگاره ی »طبقه ی متوسط« می پردازیم. 

. منابع متناقض هویت یابِی کارگران: نمونه ی »طبقه ی متوسط«۵

به لحاظ هستی شناسی اقتصNNادی )مبتNNنی بNNر مناسNNبات بنیNNادی سNNرمایه داری(، می دانیم کNNه در بین دو

( وجNNود دارد. امNNا بNNرخالفMittelschichtطبقه ی اصلی سرمایه دار و کارگر یک طبقNNه یNNا الیه ی میNNانی )

داعیه  های حاکمان و مفسران بورژوایی، در دوره ی تاریخی حاضر و در اثر پیش روِی روند پرولتریزه شNNدن،

شNNمار اعضNNای این طبقNNه نسNNبتاً انNNدک اسNNت. بNNااین حNNال، چینش و مفصNNل بندِی زمینه هNNای مNNادی و

ایدئولوژیک در دهه های اخیر به گونه ای بوده است که انبوهی از افرادی کNNه به لحNNاظ جایگNNاه اقتصNNادی و

هستی اجتماعی شان به طبقه ی کارگر تعلق دارند، درک دیگری از مNNوقعیت اجتمNNاعی-طبقNNاتی خNNویش

. وانگهی، گفتمان مسلط بNNورژوایی،۲0دارند و خود را به ساِن اعضای »طبقه ی متوسط« بازشناسی می کنند

چNNنین القNNاء کNNرده اسNNت کNNه مNNوارهبه واسطه ی رسانه ها و سیستم آموزشی و الگوهای مصرف توده ای، ه

»طبقه ی متوسط« بزرگ ترین بخش جمعیت جامعه را در بر دارد. حال  آن که در پِس صNNفت »متوسNNط«،

این پنداشت فراگیِر ایدئولوژیک نهفته است که وضعیت جمعیت بزرگی از جامعه نه خیلی خوب اسNNت نNNه

خیلی بد، بلکه »حد وسط« یا »معمولی« است؛ انگاره ای که نهایتاً بر متعادل بودن وضعیت میانگیِن جامعه

)و تلویحNNا بNNر نNNوعی عNNدالت اجتمNNاعِی واقع بینانNNه( داللت دارد. بNNدین ترتیب، دولت بNNا سNNازوبرگ های

ایدئولوژیک اش مستقیما »افسانه و افسون طبقه ی متوسط« را دامن می زنNNد. نNNتیجه ی رواج این انگNNاره ی

ایدئولوژیک آن بوده است که بخش قابل توجهی از تNNوده ی کNNارگران، به واسNNطه ی بازشناسNNی خNNویش در

.۲۱جایگاهی غیرواقعی، الگوهای فکNNری-فNNرهنگی »طبقه ی متوسNNطی« را درونی سNNازی و تکثNNیر می کنند

بدین ترتیب، در باور مسلط/عمNNومی، آن طبقه ی میNNانِی کم شNNمار کNNه اینNک بNNا »طبقه ی متوسNNط« یکی

انگاشته می شود تا سرحد اکثریت جمعیت جامعه متورم می شود؛ و به تبع آن، واژه ی »کNNارگران« معNNادلی

نظیر اقلیت کارگران صنعتی و یا تهیدستان و محرومان مطلNNِق اجتمNNاعی می یابNNد. در سNNطح مشNNهودات،

جمعیت بزرگی از کارگران، در اثNNر بازشناسNNِی خNNویش به سNNان »طبقه ی متوسNNط«، باورهNNا و ارزش هNNا و

جهت گیری های »اجتماعی-فرهنگِی« کمابیش مشابهی اتخاذ می کنند که اغلب دخلی به منNNافع طبقه ی

کارگر ندارد و لذا مغایر با منافع واقعی خود آنان است. این پاردوکس را چطور می توان توضیح داد؟ آیا بNNا

ارجاع به جایگاه اقتصادی توده ی وسیع کارگرانی که خNNود را »طبقه ی متوسNNطی« می انگارنNNد )یعNNنی بNNا

برداشIIتی آزاد از. )این بند بخشIIا بIIر پIIایه ی 1397 نقد، تابستان تارنمای«، افسانه و افسون طبقه ی متوسط  کمال خسروی: »۲۰
  مقاله ی فوق، به منظور بسط آن برای مقصود نوشتار حاضر تنظیم شده است(.

 )به دلیIل196۰ضمن به پرسش گرفتن پتانسیل انقالبی کارگران سفیدپوسIت در جIامعه ی آمریکIای دهه ی مارکوزه   هربرت ۲1
وفق یابی آنان با نیازها، بینش و رفتار طبقه ی متوسط(، تعبیر جالبی به کار می برد که با بحث حاضر هم خوانی دارد: »وقتی کارگر و
…کارفرمایش از برنامه ی تلویزیونی یکسانی لذت می برند،  این هم نوایْی حاکی از گرایشی عینی به سمت برافتادِن طبقات نیست؛
بلکه حاکی از ابعاد مشارکت توده ی فرودستان در نیازها و رضایت مندی هایی ست که درخدمت حفظ وضع موجود قIIرار دارنIIد«.

از:  :Alexander Neupertt-Doppler (2021)نقل قول برگرفته   Organisation – Von Avantgardpartei bis Organizing,
p. 203.
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ارجNNاع بNNه تعلNNق نNNاگزیر آنNNان بNNه طبقه ی کNNارگر(، می تNNوان گفت »طبقه ی متوسNNط« امNNری موهNNوم و

( واقعیت در »رئالیسNNم انتقNNاِدِی«stratificationغیرواقعی ست؟ تصور می کنم رجوع به مفهوم الیه منNNدِی )

( بتواند در گره گشNایی از این پاردوکس مفیNد باشNد. بر اینemergent و مفهوم الیه ی برآیند )۲۲روی باسکار

اساس، پیدایش »طبقه ی متوسط« در مناسبات اجتماعی-تاریخِی سرمایه داری ِمتاخر را می توان همچون

الیه ای برآیند )نوظهور( از دل زمینه های مادی و سازوکارهای علیتِی ازپیش موجNNود توضNNیح داد. به همین

ترتیب، حضور مادی »طبقه ی متوسط«، با نظر به تأثیرات عینِی مضموِن خویش آگاهِی عامالن انسانی در

باورها و کنش های اجتماعی-سیاسِی آنNان به فهم درمی آیNد. بنNابراین، وجNود و حضNور مNادی این الیه ی

برآیند، هرقدر هم مشروط و شکننده باشد، با ارجاع به آن هستی شناسی اقتصادی و خاستگاه علیNNتی اش،

ی پدیNNده ی »طبقه ی متوسNNط«یعنقابل انکار نیست؛ چون با کارکردهای عینی-اجتماعِی آن پیونNNد دارد. 

صرفاً یک امر موهوِم )غیرواقعی( یا توهم جامعه شناسNNانه نیسNNت کNNه فرضNNاً بتNNوان آن را بNNه کژتابی هNNای

جامعه ی سرمایه داری، خودفریبی کارگران، یا ترفندهای ایدئولوژیک حاکمNان تقلیNل داد؛ بلکNه مNابه ازای

بیرونِی تأثیرات درونی این کژتابی ها و گسترش اجتماعِی مستمِر این گونه خودفریبی ها و ترفند-پندارهای

 تلقی کرد. مادیت یابِی ایده های القاییایدئولوژیک است؛ و لذا می توان آن را همچون 

 طبقه ی کNNارگر مربNNوط می شNNود،با این همه، تا جایی که به منافع طبقاتِی کارگران و پتانسیل رهایی بخش

اسارت کارگران در ایدئولوژی طبقه ی متوسطی به طرز مهلکی بازدارنده است، چNNون مقدمه ای سNNت بNNرای

 الگNNوی خNNویش فهمِی »طبقه ینفی سیاسیدگردیسNNی کارکردهNNای اجتمNNاعی-سیاسNNِی آنNNان. پس، 

، نNNاظر بNNر این۲۳متوسطی«، بی  آن که به معنای انکار واقعیت اجتمNNاعِی پدیNNده ی »طبقه ی متوسNNط« باشد

حقیقت است که شNNکل گیری خویش آگNاهی کNNاذِب برسNازنده ی این پدیNNده )نNزد تNوده ی کNNارگران(، در

رازورزی های سرمایه دارانه  ریشه دارد؛ و این که این خویش آگاهِی بیگانه ساز، با کارکردهای سیاسِی عمNNدتا

ارتجاعی در جهت تحکیم منافع طبقه ی حاکم همراه است. 

نمونه ی »طبقه ی متوسNط«، مNNا را بNا درهم تنیNNدگی پیچیNده ی شNکل اجتمNاعِی سNرمایه داری بNNا نظNNام

 این درهم تنیNدگی روبNرو می سNازد. می دانیمماحصNِلایNدئولوژیِک مالزم آن، و کارکردهNNای بازدارنNده ی 

»کارکرد ]نهایی[ ایدئولوژی، مشروعیت بخشی به قدرت طبقه ی حاکم است« و این که »در تحلیل نهNNایی،

اشکال در موقعیت های معموْلاندیشه های حاکم بر جامعه، اندیشه های طبقه ی حاکم هستند«. اما اگرچه 

مشخص تبلور شعور اجتماعی )خصوصا نNزد تNوده ی فرودسNNتان( متNNأثر از صNNورت بندی های ایNNدئولوژیِکِ

به معنNNایهژمونیک )برآمده از طبقه ی حاکم( هستند، اما ازلی سازِی این پیونNNد در سNNاحت اندیشNNه ورزی 

  برای آگاهی فشرده از کلیات فلسفه ی علم باسکار رجوع کنید به: ۲۲

(.139۰«، ویراست دوم: تارنمای فضا و دیالکتیک )ویراست اول: نشریه ی آلترناتیو،دفتر اولرئالیسم انتقادی - فروغ اسدپور: »

. 1397، کارگاه دیالکتیک، شهریور مانیا بهروزی«، ترجمه ی رئالیسم انتقادی چیست؟»روی باسکار: 

   .   1399«، ترجمه ی مانیا بهروزی، کارگاه دیالکتیک، خرداد گفت وگو با روی باسکار: »کریستوفر نوریس

عنIای تلقی آن به سIان یIک طبقه ی اجتمIاعی )در مفهIوم مارکسIی( یIام این پدیIده ، به جIودتأیید و   خاطرنشNNان می کنم که۲3

( نیست. Mittelschichtیکی انگاشتن آن با الیه/طبقه ی میانی )
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 نظمبناکردن برایضدسرمایه دارانه، که عبور از سرمایه داری پیکار. درمقابل، خواهد بودراه برون رفت انکار 

بدیل را ممکن می داند، مبتنی بر این پیش فرض است که می توان در جریان مبارزه موقعیت هایی را خلNNق

. فرآیند دست یابی به چNNنینسازندو تقویت کرد که تابعیت شعور فرودستان از ایدئولوژی مسلط را مختل 

پس، اگر پیشبرد پیکارهای ضدهژمونیک راهکاریموقعیت هایی را می توان پیکارهای ضدهژمونیک نامید. 

عام و ضروری برای ارتقای موقعیت طبقه ی کNNارگر باشNNد، این پیکNNار خصوصNNا در جNNوامعی نظNNیر ایNNران

مولفه ی ویژه ای دارد که همانا پیکار برای معنابخشی یا اعتباربخشی به مفهNNوم طبقه ی کNNارگر، یNNا پیکNNار

ضدهژمونیک بر سر هویت  یابِی طبقاتِی کارگران است.

 طبقه  شدن کارگران از نمایی نزدیک تر. موانع ۶

سرمایه داری در اشکال پدیداری اش بسیار ناهمگون است و پویش تاریخِی ناموزون  آن کماکان ادامه دارد؛

درعین حال، برای حفظ شالوده های حیاتی اش بسیار منعطف عمل می کند: خواه برای گشودن مسیرهای

تازه ی انباشت، و خواه در مقابله با مقاومت های تNNوده ی سNNتمدیدگان )استثمارشNNوندگان و طردشNNدگان(.

سرمایه داری در حرکت بی وقفه اش به سمت کاالیی سازِی فزاینده ی سNNپهر های حیNNات انسNNانی و طNNبیعی،

تضادهایش را ژرف تر می سازد؛ در این مسیر، که با پرولتریزه شNNدن جمعیت بزرگ تNNری از جوامNNع همNNراه

است، سرمایه داری دامنه ی دشمنان بالقوه ی خویش را گسترش می  دهNNد؛ ولی همزمNNان به میNNانجی دولْت

مدیریت بحران ها و مهار دشمنان اش را در دستور کار خNNود قNNرار می دهNNد. بNNرای مثNNال، سNNرمایه داری در

همان حال که استثمار و محرومیت و تبعیض و روندهای طرد و دیگری سازی را تشدید می  کنNNد، توامNNان

می کوشد مسیرهای هویت یابی حول محرومیت ها و ستم هایی که خود به آنهNNا دامن زده اسNNت را تسNNخیر

. در این عرصNNه، مهم تNNرین سNNالح۲۴نماید و آن ها را در مقتضیات کلی پNNویِش سNNیاِل خNNویش ادغNNام کند

سرمایه تحمیNNل نحNNوه ی خNNویش فهمی و درک مNNوقعیِت تNNاریخی بNNه سNNتمدیدگان اسNNت، کNNه تNNأثیرات

انکارناپذیری بر چگونگی کنش ها و تحرکات آن ها دارد. پس، سرمایه داری می کوشد دشمنان بNNالقوه اش را

از درون تسخیر کند تا آن ها را به توده ای پراکنده، منفعل و بی خطر استحاله دهد. 

در این میان، افزایش شمار اعتراضات کارگری و معیشتی، به رغم زمینه ی بالقوه ای که برای ارتقای سNNطح

، با عوامِل زمینه ای و ساختارِی مخالفی برای تحقق این بNNالقوگی۲5آگاهی طبقاتی کارگران فراهم می آورد

روبروست. در کنار سرکوب های نظام مند دولت، منابع متعارض هویت یابِی کارگران در دنیای امروز یکی از

  سرمایه داری نشان داده که به سادگی می تواند به مذهب، ناسیونالیسم و شووینیسم )و درصورت لزوم، فاشیسم( مسلح گIIردد؛۲۴
حتی در سال های اخیر دیده ایم که چگونه قادر است بر پایه ی حقوق بشر لیبرالی، فمینیسمی سازگار با ملزومات حیIIات نولیIIبرالی

برپا کند؛ همچنان که نحله ی بی خطری از گفتمان زیست محیطی )هم خوان با »اقتصاد سبز«( را هم بنا کرده است.

 شیوه های مبتکرانه ی سازمان یابی، موجب رشIIدخلق  تردیدی نیست که گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری، خصوصا با ۲5
 هویت یIIابیموانعخودباوری و همبستگی کارگران معترض می گردد و با نشان دادن حقانیت و امکانات پیکار طبقاتی، به سهم خIIود 

به چالش می گیرد. اما مساله این است که عوامل متعددی در فرآیند هویت یابی طبقاتِی گستره یطبقاتِی گستره ی کلی کارگران را 
کلی کارگران دخیل اند که تکرار اعتراضات و اعتصابات به تنهایی قادر به خنثی سازِی نقش آن ها نیست؛ ضمن این که همین موانع،

مرزهایی بر گسترش یابی دامنه ی اعتراضات و تاثیرگذاری  بیشتر آن ها بر ذهنیت عمومی کارگران تحمیل می کنند. 
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این عوامل ساختاری ست. نمونه ی مهمی از آن را - بار دیگر - درنظر آوریم: اگر ستیز ایNNدئولوژی ها بNNرای

کسب )و حفظ( هژمونی را یکی از مشخصه  های اصلی جوامع طبقاتِی معاصر بدانیم، جامعه ی ایران نه تنها

از این قاعده مستثنا نیست، بلکه خصلت نابرابر این ستیز در جامعه ی ما به طNNرز ویNNژه ای برجسNNته اسNNت:

نه تنها طبقه ی حاکم تمNNامی سNNازوبرگ های دولت را بNNرای تNNرویج و بNNدیهی نمایِی و بازتولیNNد ایNNدئولوژی

خویش در اختیار دارد، بلکه بسیاری از کارگران در کنNNار سNNایر اقشNNاری کNNه خNNود را در قNNالب »طبقه ی

متوسط« بازشناسی می کنند نNNیز این آموزه هNNای ایNNدئولوژیِک درونی  شNNده را داوطلبNNانه  تکثNNیر و تقNNویت

می کنند. پس، در اینجا طبقه ی کارگر نه فقط با دشمن طبقاتی خویش روبروست، بلکNNه بNNرخی الیه هNNای

درونِی طبقه ی کارگر نیز با توهم »تعلق طبقاتِی« متفاوت، عماًل از اردوگاه دشمن پشتیبانی می کنند. 

پدیده ی هویت یابِی متعارض کارگران، برجسته شدن تعلقات مذهبی، قومی و ناسیونالیستیوجه دیگری از 

کNNرده سازوکارهایی  را فعال در دهه های اخیرمسیر توسعه ی سرمایه داری بر فراز همبستگی طبقاتی ست. 

 نه تنها به رشد تکثر و ناهمگونی ها در گستره ی کارگران انجامیده اند، بلکه عمدتا وجوهی خصNNمانه بNNهکه

ی کNNارگر یNNا خویش بیگNNانگِیناهمگونی ها داده اند که ماحصل آن ها رشد مشهود واگرایی درونِی طبقه این 

نئولیبرالیسم با برجسته سازی فرد و دامن زدن به بی ثبNNاتی کNار و ناامنی هNای زیسNNتی- مشخصاآن است؛ 

معیشتی، موج تازه ای از رقابت های درونی را در میNNان کNNارگران برانگیختNNه و زمینه ی »مسNNاعدی« بNNرای

وانگهی، مهم تNNرین سNNازوکارهای هویت یNNابی، یعNNنی مNNذهب، قNNومیت وطبقه ُزدایی فNNراهم کNNرده اسNNت. 

 دولت ملت های مNNدرن و اقتضNNائات نNNوینقدرت مدار و رویکردهای سیالناسیونالیسم، به سهولت با ماهیت 

 در قNNالب بنیNNادگرایی دیNNنی و گرایش هNNای راسیسNNتی وازجملNNه،امپریالیسNNتی مفصNNل بندی می شNNوند؛ 

تضNNادهایدامن زدن بNNه گفتNNار ناسیونالیسNNتی مرکزگNNرا،  شووینیستی. }برای مثال، دولت ایران نه تنهNNا با

شNNکاف های ۲6قومی-ملیتی را دامن می زند، بلکه توامان با بسط نظام مند مناسNNک و باورهNNای شNNیعه گری

 ایNNدئولوژیک این دو فNNاکتور برگزیNNده، درصNNددتلفیقکNNه دولت بNNا می دانیم مذهبی را گسترش می دهد. 

پی ریزی قالب هویتی مطلوِب خویش برای تولید انبوه »انسان ایرانِی تراز نویِن فارس-شNNیعی« اسNNت. امNNا

 مسیر هویت یابی طبقاتی توده  ینه فقط سازوکارها این این است که حاضرنکته ی حایز اهمیت برای بحث 

کارگران را مختل می سازند، بلکNNه - به واسNNطه ی تقNNویت و بازتولیNNد نظNNام تبعیض - بخش هNNای مختلNNف

 وابسته سNNازی گزینشNNِی طیفی ازازطریق قNNرار می دهنNNد. وانگهی، دولت یکNNدیگرکNNارگران را در مقابNNل 

مزدبگیراِن فرودست به حمایت ها و امتیازهای تبعیض آمیز، راهکاری کNNه بNNا سNNنجه ی نNزدیکِی کNNافی بNNه

ایدئولوژی و سیاست های دولت تراز می شود، می کوشد دامنه ی »فرودستان خودی« را گسNNترش دهNNد تNNا

به کار گNNیرد. ناگفتNNه پیداسNتبتواند آن ها را همچون سپری دفاعی در برابر بخش های وسیع تر فرودستان 

{  که این ترفند دولتی نیز به سهم خود یکی از موانع خویش فهمی طبقاتی و همبستگی کارگران است.

  بررسی تاریخچه و شیوه های مناسک سازی دولت ایران برای بسIط شIیعه گری بی گمIان درس آمIوز خواهIد بIود. مهم تIرین۲6
نمونه ی آن شاید روند چندساله ی فربه سازِی تبلیغاتی و زیرساختی راه پیمایی اربعین باشد که اینIIک تIIا سIIرحد یکی از مهم تIIرین

نمایش های شیعه گری در سطح داخلی و منطقه ای عروج یافته است. 
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نفوذ انگاره هNNای مردسNNاالرانه در میNNان کNNارگران )کNNه شNNکاف جنسNNیتی رارشد پدیده های فوق، در کنار 

تشدید می کند(، امروزه بیش از گذشته به سان موانعی جدی بNNرای همبسNNتگی و انسNNجام درونی طبقه ی

کارگر - در درون و در میان جوامع - عمل می کنند. بنNNابراین، نادیNده گرفتن اثNرات آن هNNا چNیزی شNبیه

این پدیده ها به ناگNNاه ازپاک کردن صورت مساله - به جای پذیرِش چالِش جستجوی پاسخ - است. وانگهی، 

آسمان نزول نیافتند، بلکه به واسطه ی حضور دیرین و فعNال و درهم تنیNده ی سNازوکارهای سNتم، طبقه ی

تNNاریخِی به واسNNطه ی افNNول اینککارگر نیز همواره اثرات آن ها را در درون خویش حمNNل کNNرده اسNNت؛ و 

گفتمان چپ و سیاست طبقاتی - در متن برخی تحوالت تاریخِی بومی و جهانی - ، میدان ویژه ای بNNرای

بروز و تاثیرگذاری آن ها فراهم آمده است. بنابراین، مساله بر سر بازشناسی انتقادی سNNازوکارهای سNNتم و

سپس ارائه ی پاسخی موثر برای رویNNارویی بNNا آنهاسNNت؛ پاسNNخی کNNه مجاب کننNNده تر و همراه کننNNده تر از

آموزه ها و راهکارهایی باشد کNNه سNNرمایه داری عرضNNه می کنNNد. توضNNیح آن کNNه گفتمان هNNا و رویکردهNNای

بورژوایْی سازوکارهای ستم را صرفا از منظر حقوق اقلیت ها برجسته می سازند و خوِد این سازوکارها را نیز

مجزا از یکدیگر و مستقل از کلیت نظم اجتماعِی سرمایه دارانه )و فرآیندهای تاریخِی زمینه ساز( بازنمNNایی

می کنند؛ طوری که جهان اجتماعی همچون چهل تکه ای از تفاوت های ازلی، و سپهر ستمدیدگان همچNNون

پهنه ی ستیزها و منافع متعارض تصویر می شود. درنتیجNNه، این رویکردهNNا کNNه خNNود از مNNدعای ضNNرورت

بازشناسی جایگاه و حقوق اجتماعی اقلیت های تحت ستم وجاهت می گیرند، در عمل - عمدتا - با تقNNویت

گفتمان های هویتْی بر واگرایی های درونی طبقه ی کارگر می افزایند و لذا نهایتاً درجهت تضNNعیف اردوگNNاه

ستم دیدگان عمل می کنند. حNال آن کNه درسNNت به همین دلیNل، قNادر نیسNتند منNافع مNادی گروه هNNای

»اقلیِت« تحت ستم را در سایر حوزه های چندگانه ی ستم )خصوصا استثمار و فالکت مادی( تأمین کنند. 

گفتیم که استمرار و تشدید استثمار و ستم لزوماً به رشد خودآگاهی طبقاتی ستمدیدگان و ارتقای درک

انتقادی آنان از کلیت نظام مسلط نمی انجامد. افزایش شمار اعتراضNNات کNNارگری و معیشNNتی )کNNه پیامNNد

ناگزیر وضعیت فوق است( اگرچه به طور بالقوه می تواند سطح آگاهی طبقاتی کارگران را ارتقاء دهNNد، ولی

این نتیجه لزوماً به خودِی خود، خصوصا با درنظرگرفتن کارکرد سNNازوکارهای مخNNالف، حاصNNل نمی شNNود.

برای مثال، دولت ایران با آگاهی از »خطر« همبستگی طبقاتی کارگران، شیوه ای تهاجمی برای رویNNارویی

با اعتراضات ناگزیِر کNNارگران در پیش گرفتNNه اسNNت: از یک سNNو، در سNNرکوب هرگونNNه تالِش معطNNوف بNNه

تشکل یابی کارگران و انسجام یابی مبارزات شان شدت عمل ویژه ای به کار می بندد؛ و ازسوی دیگNNر، - تحت

چنین شرایطی - با آسودگی نسبی از عدم تاثیرگذاری اعتراضات پراکنده، می کوشد زمین و قواعد مبارزه

و سقف پیش روی خواسته های اعتراضی را بر کارگران تحمیل کند. در همین راستا، دولت ایران از دیربNNاز

 )تNا سNر حNد استیصNال( را بNه سNدی در برابNر پیش روِی۲7تشدید روزافزون معضالت معیشتی کNارگران

مبارزات آنان بدل سNNاخته اسNNت. این »بNNازی« علی االصNNول می توانNNد بNNرای دولت )و طبقه ی حNNاکم( هم

  معوق ماندن چندین ماهه ی دستمزدها درکنار افزایش بی مهار تورم، نمIIونه ی بIIارزی از سیاسIIِت مستاصل سIازِی کIIارگران اسIت.۲7
امروزه حتی گزارش های رسمی دولت هم تأیید می کنند که حدود نیمی از جمعیت جامعه به زیر خط فقر مطلق رانده شده اند. 

۱9



(؛ اما دولت با وقوف98 و 96خطرناک باشد، چون می تواند به انفجار اجتماعی بیانجامد )نظیر خیزش های 

به کارکرد بازدارنده ی واگرایی های درونِی ستمدیدگان و نیز با اعتماد به توان و تجربه ی سرکوب خNNویش

)در مواجهه با خیزش های نامتشکل فرودستان(، با فراغ بال راه تهاجمی خویش را پی  می گNNیرد. خصوصNNا

که پیشبرد سیاست های اقتصادی دولت درجهت چشم انداز عظمت طلبِی جمهوری اسالمی خواه ناخواه بNNا

گسترش بی حساب فالکت عمومی همراه خواهNد بNود؛ پس، چه بهNتر کNه راهی پیش دسNتانه بNرای مهNار

تحرکات محتمل طبقه ی کارگر اختیار گردد.  

. به سوی بازآرایی سیاست طبقاتی رادیکال ۷

بااین اوصاف، اگر طبقه ی کارگر )در وسیع ترین معنای آن( همچنان مهم ترین نیروی اجتماعِی بالقوه برای

رویارویی با  نظم مهلک سرمایه داری ست، چگونNه می توانNد در شNرایط تNاریخی-انضNمامِی امNروز درجهت

 گام بردارد؟ بیایید - نخست - مولفه های مهم شرایط تاریخی حاضر را بار۲8بازسازی و بازیابی قدرت خود

 در اثNNرب( بیش از همیشNNه متکNNثر و نNNاهمگون اسNNت؛ الف(دیگر به اجمال مرور کنیم: طبقه ی کNNارگر 

 توامNNان در معNNرضج(بی ثباتی و ناامنی فزآینNNده ی کNNار و معیشNNت دسNNتخوش رقابت هNNای درونی سNNت؛ 

از منNابع هویت یNابید( فردگرایی افNراطی نولیNبرالی و افسNون بNورژوایِی »طبقه ی متوسNط« قNرار دارد؛ 

 تکNNثر وه(متعارضی متأثر است که خNNویش فهمی طبقNNاتی اعضNNایش را مختNNل می سNNازند؛ و در نتیجNNه: 

ناهمگونِی درونی اش، آشکارا به سوی واگرایی طبقاتی سوق یافته است. در کنار همه ی این ها، شاید نیازی

بNNه یNNادآوری نباشNNد کNNه کNNارگران ایNNران خNNواه در فرآینNNد تشNNکل یابی و خNNواه در برپNNایی اعتراضNNات و

اعتصابات  شان )و نیز در پی آنها( با سرکوب های مستقیم و نظام مند از جانب دولت  روبرو هستند. و به رغم

همه ی این ها، باز می دانیم 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 این همNNه،

درست بنا به جان سختِی شرایط یادشده، از این دستاوردها تا تدارک نNNیرویی هم سNNنگ در برابNNر دشNNمن

طبقاتی راه بسیار طوالنی و دشواری در پیش است.  

رشد کیفی و کمی مبارزه ی طبقاتی کارگران دربا این مقدمات، اگر بار دیگر پرسش فوق را احضار کنیم )

( خواهیم دید که با پرسش تاریخِی سترگی روبرو هستیم،شرایط انضمامی امروز چگونه امکان پذیر است؟

که از قضا سرنوشت آتی جامعه در گرو تدارک و کاربست پاسخی درخور برای آن است.

 سIIرمایه دارانهنفوذ هرچه بیشتر مناسبات  فاکت ها و رویدادهای بسیاری )در سطح داخلی و جهانی( مؤید آن اند که به موازات ۲8
 قدرت بالقوه ی کارگران برای مختل سازی این نظام غیرانسانی هم افزایش یافتIIه اسIIت. بIIرایجوامع، مختلف حیات حوزه هایبه 

شکل گیری چرخه های جهانی تولیIد و توزیIع مIوجب شIده اسIت تIاجهان گیرشدن فزآینده ی اقتصاد سرمایه داری، در پی مثال، 
 تأثیرات مستقیم به مراتب بیشتر و وسیع تری داشIIته باشIند. به بیIIان دیگIIر،اعتصابات محلی در یک شاخه ی معین تولید یا توزیْع

سیطره ی هرچه بیشتر سرمایه داری بر حیات بشر )و طبیعت( همزمان درجه ی آسیب پذیرِی آن را نیز افزایش داده اسIIت؛ چIIون
این سیطره ی افزون تر توامان به معنای وابستگی بیشتِر سرمایه داری به متابعت بیشتر نیروی کار )و طIIبیعت( اسIIت؛ حIIال آن کIIه

برای این هر دو ارزش مصرفْی کران هایی وجود دارد. 
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تدارک چنین پاسخی پیش از هرچیز مستلزم درک اهمیت تاریخِی صورت مساله و دشواری آن است. لNNذا

عرضه ی پاسخ درخوری که بتواند دست مایه ی بازآرایِی مؤثر پیکار طبقاتی کارگران باشد، تنها بNا اتکNا بNر

ِخرد جمعْی قابل تصور است. آنچه در امتداد مضمون و اسNNتدالل های این نوشNNتار می تNNوان )مقNNدمتا و بNNا

پذیرش خطراِت آن( در حاشیه ی پرسش فNNوق گفت آن اسNNت کNNه ادامه ی ثمNNربخش مبNNارزات کNNارگران

مستلزم بازبینی اساسی در استراتژی پیکار طبقاتی ست؛ و این که این گNNام می بایNNد بNNا تحلیNNل جNNامعی از

مختصات امروز جامعه ی ایران )خصوصا عوامل مؤثر در حیات مادی، باورها و کنش های توده ی کNNارگران(

در پرتو پیوندهای مشخص آن با سرمایه داری جهانی همراه باشد. از آنجا که بازتولید سرمایه داری مستلزم

گسترش پرولتریزه  سNNاز ِی توده هاسNNت، و از آنجNNا کNNه قوام یNNابی تNNوده ی پرولتاریNNا به سNNان جبهه ی واحNNد

ستمدیدگان )حNNول محNNور طبقه ی کNNارگر( خطNNری سNNترگ بNNرای بازتولیNNد سNNرمایه داری خواهNNد بNNود،

سرمایه داری با دامن زدن به تفاوت های ناگزیر در توده ی فرودستان می کوشNNد از شNNکل گیری این جبهه ی

واحد در برابر پویش خویش جلوگیری نماید و تحرکات معطوف به چنین سمت وسویی را تضغیف و مهNNار

نماید. بر این اساس، هدف اصلی در بازبینی استراتژی باید معطوف به بازسازی و بازیNNابی قNNوای پرولتاریNNا

باشد. به باور من، نقطه ی عزیمِت نظری برای چنین کاری، بسط مفهومی »طبقه ی کNNارگر« و تالش بNNرای

ارائه ی روایNNتی نNNو از پیکNNار طبقNNاتی )پیکNNار ضدسNNرمایه دارانه( بNNر اسNNاس این مفهوم سازی سNNت. این

مفهوم پردازی خود الجرم مبتنی بر بازشناسی این واقعیت خواهد بود که سرمایه داری به عنوان یک کلیت

خودگستر، اگرچه بر منطق اقتصادی مشخصی )تصاحب ارزش اضافی در فرایند استثمار کارگران( اسNNتوار

است، اما تنها در هم سازی با سایر سازوکارهای ستم و استحاله و ادغام  و بازتولیNد سNیاِلِ این سNازوکارها،

قادر به بازتولید کلیت خویش است. در نتیجه، - در این مفهوم پردازی از ستم و پیکNNار طبقNNاتی- طبقه ی

کارگر تنها متأثر از استثمار اقتصادی نیست، بلکه دربردارنده ی انبNوه نNاهمگون کسانی سNNت کNNه عالوه بNر

استثمار مستقیم یا غیرمستقیم اقتصادی، درمعرض پاره ای از سازوکارهای ستم قرار دارند؛ و در عین حال

–خود اغلب - به درجات مختلف  فاعالِن نهایِی پاره ای دیگر از سازوکارهای ستم هستند.

پرورش و گسترش چنین بینش و گفتاری نه فقط بخشی ضروری از پیکار ضدهژمونیک علیNNه نظامی سNNت

که فعاالنه از هم گرایِی مبارزاتِی کارگران جلوگیری می کند، بلکه ضرورتی ست برای رشد آگNNاهی انتقNNادی

.۲9در درون کارگران نسبت به عمل کرد مخرب این سازوکارها، و سهمی که بخشا خود در این مسیر دارند

توده ی ناهمگون کارگران تنها با  بازشناسی و پذیرش تفاوت هNNا و هویت هNNای چندگانNNه )نظNNیر زن بNNودن،

کNNارگر بNNودن، عرب بNNودن، الئیک بNNودن، هم جنس گNNرا بNNودن و غNNیره( و حساسNNیت انتقNNادی نسNNبت بNNه

تبعیض های مربوطه می توانند از این تفاوت هNNا به سNNمت یNNک وحNNدت سیاسNNی و مبNNارزاتی گNNذر کننNNد و

. پس، این امر همچنین مسNNتلزم۳0پیکره ی وسیع خویش را در هیات یک طبقه ی خودآگاه سازمان دهند

گسترش دامنه ی اهداف مشترک به براندازی همه ی مناسبات ستم است. با این توضیحات، پیداسNNت کNNه

باید درهم تنیدگی حوزه های ستم و مکانیزم های بازتولید روایت نو از پیکار طبقاتی - در این زمینه ی مشخص - می   از این رو،۲9
آن ها در پیوند با بازتولید سرمایه داری را برجسته سازد؛ و از منظر تاثیرات شان در کلیت حیات ستمدیدگان، زمینه ی هم سIIویی و

هم افزایِی مبارزات مجزا را فرآهم آورد. 
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تأکید بر هویت یابی طبقاتی، به معنای رقNNابت جایگNNاه طبقNNاتی بNNا هویت هNNای فNNردی-جمعِی چنNNدگانه ی

کارگران، با هدف نفی و جایگزین سازِی آنها نیست. بلکه به معنNNای ضNNرورِت شNNکل گیری بینش و منشNNی

جمعی نزد ستمدیدگان است که فضای کافی برای هم نشینی تفاوت های برآمده از هویت های متنوع آنNNان

را فراهم سازد. به بیان دیگر، هویت  طبقاتی نه هویتی هم ارز با سایر هویت هNNای موجNNود، بلکNNه چNNارچوبی

عینی برای آشتی دادن آن ها حول اشتراکات بنیادِی کارگران است. بنابراین، هویت یابی طبقاتی به معنNNای

»فراروی« از هر یک هویت های محدود درجهت تعریف کلیت تقلیل ناپذیر انسان ستمدیده است. 

بر این اساس، جذب تفاوت ها و چندگانگی های هویتْی گامی ضروری در فرآیند طبقه  شدِن کارگران است.

در این فرآیند، کارگران یکدیگر را به سان ستمدیدگاِن یک نظام فراگیِر مشخْص )سرمایه داری( بازشناسی

می کنند و قادر می شوند این جایگاه بنیادِی مشترک را بر فراِز تفاوت های درونی خNNویش قNNرار دهنNNد؛ در

همان حال که دامنه ی اهداف مبارزاتِی مشترک شNNان را گسNNترش می دهنNNد. بNNا شNNکل گیری این فرآینNNد،

کارگران به تدریج ِشمایی از پتانسیل عظیمی که در وحدت سیاسِی آنان نهفته است را تجربNNه می کننNNد و

به پشتوانه ی آن، پیکر جمعِی خود را به منزله ی سوژه ی تغییر رهNNایی بخش گام به گNNام می آفریننNNد. امNNا تNNا

جایی که به خالصی از  بن بست جان فرسای تاریخِی موجود )خواه در سNNطح ایNNران و خNNواه سNNرمایه داری

پNNرورش و گسNNترش روایت، مهم ترین گام عملی برای آغاز یا تقویت فرآیند یادشدهجهانی( مربوط است، 

روایتی که در پاسNNخ به  ضNNرورت بNNازآفرینِی سNNوژه ی جمعی پیکNNار ؛است ۳۱جدیدی از گفتار رهایی بخش

ضدسرمایه دارانه، مفهوم جدیNNد و وسNNعت یافته ای از طبقه ی کNNارگر و پیکNNار طبقNNاتی را در کNNانون توجNNه

خویش قرار دهد؛ و ازاین طریق، سیاست طبقاتی رادیکال را بر پایه ی مختصات و ملزومات امروز بازسNNازی

کند. 

روایت جدید از پیکار طبقاتی )یا سیاست طبقاتی رادیکال( نیازمند اشکال متنوعی از بسیج سیاسی واین 

سازمان یابی ست، که امکNNان همNNراهی و همبسNNتگِی عملی الیه هNNای مختلNNف طبقه ی کNNارگر را برمبنNNای

درهم تنیدگی ساختاری ستم ها فراهم سازد؛ چرا که در تحلیل نهایی تNNوده ی وسNNیع کNNارگران مهم تNNرین

 - گستره ای فراتر ازماهیت اشقربانیان مجموعه ی این ستم ها هستند . در این معنا، پیکار طبقاتی - بنا به 

دارد و به همین دلیل بازسازی سیاست طبقاتی رادیکال نیازمند آن است که پیکار طبقاتیمحیط های کار 

 غلبNNه بNNر جNNداییبیابNNد.پیوندی درون ماندگار )نه همبستگی صوری و بیرونی( با حنبش هNNای اجتمNNاعی 

تحمیلی و بازدارنده ی این ساحت های مبارزه، بی گمان موجِب قدرت یابی دوجانبه ی جنبش های اجتماعی

و اعتصابات کارگری خواهد بود؛ طوری که مبNNارزات در محیط هNNای کNNار و مبNNارزات در سNNطح خیابان هNNا،

داللت راهNNبردی مشNNخص چشNNم انداز فNNوق، خواهند بNNود. مسلطاشکال متنوع مبارزه ای واحد علیه نظم 

…  به بیان مارکس: »پرولتاریا  نمی تواند شرایط هستی خود را نفی کند، مگر آن که  کلیه ی شرایط ناانسانِی جامعه ی موجود که3۰
  در وجود او خالصه شده است را منتفی کند.«

 عالوه بر مفهوم پردازی نIIو، نیازمنIIد زبIIان  و ادبیIIات جدیIIدی بIرای ترسIIیم و  خلق و گسترش موفق این روایت جدید طبعا31
آزادی و طبقاتی، و چشIIم انداز پیکارآموزش سازوکارهای درهم تنیده ی ستم، ماهیت چندوجهی سرمایه داری، ضرورت جامع بودن 

برابری ست.عدالت و 
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ضرورت خروج از پیله ی مبارزات صرفاً اقتصادی ست. نظام بورژوایی در سطح گفتمانی و حقوقْی مبتنی بر

جدایی امر سیاسی و امر اقتصادی ست؛ اما درست با این هدف کNNه پیوسNNتگی درونی و سNNاختارِی این دو

حوزه را پنهان سازد. دولت  سرمایه داری ضمن این که عرصه  های سیاسی-اجتمNNاعی و فNNرهنگِی جامعNNه را

درجهت بازتولید شکل خاصی از نظم اقتصادی )اقتصاد سرمایه دارانه( مفصNNل بندی می کنNNد، بNNرای حفNNظ

شالوده های این نظْم می کوشد تحرکات کارگران را به عرصه ی اقتصاد و مطالبات اقتصادی محدود سNNازد.

بنابراین، سیاست ُزدایی از اعتصابات و اعتراضات کارگری به واقع آن ها را در برابر قNNدرت عظیم نظام منNNدی

؛ و بیش از همه، بNNه این دلیNNل کNNه مNNوقعیت عیNNنی و۳۲که رویاروی آن ها ایستاده است خلع سالح می کند

اعتراضات مشخص کارگران را از پویش زنده ی کلیت جامعه )یا از هسNNتی اجتمNNاعِی خNNود آنهNNا( منفNNک

قلمداد کرده، و بدین طریق فرصت های تخریب موانع طبقه شدِن کارگران را به هدر می دهد.  

به خوبی واقفم که سخن گفتن از چنین چشم اندازی 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 به نظNNر برسNNد(. امNNا بNNاور دارم کNNه بNNا پیش روی هNNای تهNNاجمی و سNNیطره ی

همه جانبه ی سرمایه داری، غلبه بر آن نیازمند قدرت مخالفی ست که متناسب با همین موقعیْت رشد یافته

. شاید درست به دلیل اهمیت سرنوشت سNNاِز همین فرآینNNد رشNNد درونی )یNNا پوسNNت انداِی( طبقه ی۳۳باشد

کارگر است که مارکس بر این باور بود که پرولتاریا در فرآیند رهایی خویش ناچار است تمNNامی جامعNNه را

رها سازد.

۱۴00   ا. ح. - سوم آبان   

     

    *   *   *         

  در جایی مثل ایران، دولت ضمن پاسداری از سلطه ی اقتصاد بر حیات جامعه، تاجایی کIه بIه سIرکوب مقIاومت فرودسIتان3۲
مربوط است هیچ تمایزی بین امر سیاسی و امر صنفی-اقتصIIادی نمی گIIذارد؛ چIIون واقIIف اسIIت کIIه در متن شIIرایط متالطم و
درهم تنیده ی موجود، هرگونه مقاومت جمعی - با هر نوع مطالبه ای - فی نفسه سیاسی  و لذا خطرآفIIرین اسIIت. بIIر پIIایه ی همین
منطق، دولت - درعمل - همه ی فعالیت ها و تحرکات به اصطالح صنفی )یIIا صIIرفاً اقتصIIادی( را سیاسIIی تلقی کIIرده و کمIIابیش
همانند فعالیت های سیاسی )که به رسم معموْل ضIIدامنیتی قلمIIداد می شIIوند( سIIرکوب و مجIIازات می کنIIد. در چIIنین شIIرایطی،
همان گونه که شواهد متعدد گواهی می دهند، پافشاری بر جدایی امر سیاسی و امر صنفی، یا تفکیک مطالبات اقتصادی از مطالبIIات
سیاسی، حتی به منزله ی یک تاکتیک )برای سهولت بسیج کارگران و کاستن از پیامدهای سرکوب( هم راه به جIIایی نمی بIIرد؛ جIIز
آنکه درجه ی ایزوالسیون اعتراضات و اعتصابات کارگری از کلیت نارضایتی های عمومی و جنبش های اعتراضی در متن جامعه را

افزایش دهد.  

اگر پیامبر به جانب کوه راهی نشود، کوه مجبIور: »اشدب  شاید این ضرب المثل آلمانی تعبیر مناسبی برای تن دادن به این اجبار 33
. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg zum Propheten«. است به جانب پیامبر بیاید

۲۳
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