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 گاهی الزم می شود از طبقه صحبت کرد. هم ضدیت با طبقة کارگردر 

 های جلیل شکری و سایت نقد( هنامرز)در نقد ه

 حمید غالمی

 

اش را با براندازی فریاد  تر از قبل تأکید بر همراهی همیشگی و سراسیمه و عریان بریدهعنان از کف « اعتراض»سایت نقد که در پی هر 

های  حل همان راه ،و اعالم همراهینیز به تکرار گذشته بعد از اعتراضات صنفی معلمان نسبت به دستمزدشان، ضمن تقدیر  بار زند، این می

که فهم ضدکارگری بودن این مواضع برای کارگر آگاه سخت نیست اما برای نمایش این  شان را لیست کردند. با این دلسوزانة براندازانه

انداز  معلمان متشکل و چشم»شکری  شود از مواضع طبقاتی نیز صحبت کند، متن اخیر جلیل الزم می گاه رسوایی ضدِکارگری که گه

 :کنیم ( مقایسه می1400)مرداد  «قیام تیر»( را با متن چند ماه پیش آن یعنی 1400)آذر « فراگیر اتحاد طبقاتی

با ترکیبی که خود  "معلمان"و  "مردم"ماه بعد،  3هست. و کمی بیش از  "اقوام"و  "مردم" شکری مخاطب روزِ جلیل 1400در مرداد * 

. اصوالً شود جا می ، جابهاست "کارگران، دانشجویان، بازنشستگان، زنان و اقوام تحت ستم ملی"نامد و شامل  می "طبقاتی"آن را 

ای است که  زاده مفهوم مبهم و حرام« مردم»کند.  تغییر میروز  مناسبِوندهای ساست که با پ« مردم»مخاطبِ اصلی چپِ برانداز همواره 

 برانداز را دارد. چپِ اقداماتسیالیت الزم برای 

 آن مهم است:  پردازد که برای فهم موضوع روز جلیل شکری در هر دو تحلیل خود به برشمردن وقایعی تاریخی می* 

حمله به "و  "تر تهاجمی"های  ، حرکت98؛ یا در سال "ه و فرمانداریاز حمله به دفاتر امامان جمع "های مردمی حرکت"

ها و در اختیارگرفتن کنترل برخی از شهرها برای  ی رانت )نظیر کوروش(، حمله به بانک های بزرگ وابسته به زنجیره فروشگاه

ضافه شده و آن نقش مترقی مؤلفة مهمی به دو حرکت قبلی ا"گوید:  می "1400قیام تیر "در بررسی  ی، و"روز دستکم یک

ها ویژگی  ها و محله های شبانه، بستن جاده خیزش"ها و شکل اعتراضات است:  است و دوباره تاکید بر تکنیک "«...قومیت»

 "کردن نیروهای سرکوبگر تاثیر قابل توجهی داشت. بارز این قیام با دو قیام قبلی بود که در فلج

رو هستیم که  روبه« تری های تهاجمی حرکت»ما با  1400برشمرده شده بود تا نشان دهد که در مرداد  یکی اما این وقایع تاریخی که یکی

چون بندی  1400ترش را نشان دهد، به یکباره در آذر  آغاز شده و امروز باید به همین روال شکل تهاجمی 1388یا  1396حداقل از سال 

های قبل بر ظرفیت تاریخی این مبارزات دست  صنفی معلمان در سال مدنی کانونگردد تا با برشمردن مبارزات  رها شده فراموش می

امروز ها و ...، بلکه  زدن ها و آتش ها و جاده نیست. نه بستن راه 1400تر در آذر  خبری از آن رشته وقایع تاریخی تهاجمی بگذارد. گویی هیچ

 گیرد. در دستور کار قرار می« محاصرة مدنی دولت»

شود و  می« فشار مدنی»و « مطالبات صنفی»است و تنها چند ماه بعد تبدیل به « قومیت»جنبة مترقی جریانات روز  1400 * در مرداد

 دیگر خبری از جنبة مترقی چند ماه پیش، در تحلیل جدید نیست.

است. و در آذر  «از و عراقهای قومیتی و مذهبی بین اعراب اهو جنبه»بدیل مرداد ماه برای جلیل شکری و چپِ برانداز  * فرصت بی

های صنفی معلمان به  توسط کانون «ها فراخوان دیگرجنبش»و « ای از اعتراضات صنفی سلسله»بدیلی در  همان سال، فرصت بی

امروز با رکود فعالیت در دانشگاه، موقعیت متشکل معلمان بیش از هر گروه معترض دیگری "گوید:  زند. شکری می براندازان چشمک می

چه در  آن بدیل قبلی نیست! و دیگر خبری از فرصت بی ".کند و امکان فراخواندن به چنین اتحادهایی را برای آن ایجاد می فرصت

و از آید  دست می های مختلفی است که یکی پس از دیگری به شود، فرصت های براندازان متفاوت می ها و تحلیل های مختلفِ بیانیه موج

 ها خالصه شده است. توان گفت تمام حیات اینان در فرصت قدر زیاد است که می نآها  ان به فرصتاتکای برانداز رود. دست می
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از همین رو باید گفت که قیام تیرماه به ویژه به اعتبار نقطة عزیمت این قیام در اهواز و مردم "گوید:  می 1400جلیل شکری در مرداد 

است برای پیوند خوردن با فضای اعتراضی طبقاتی حاضر در عراق، تشابهات فرهنگی اهواز با بخشی از  بدیلی جا، فرصت بی عرب آن

و کمی  "ای مناسب برای ایجاد بلوکی اعتراضی باشد. تواند یک اتحاد منطقه های اعتراضی مشابه، می سنی عراق، سبک-اعراب شیعی

تر جنبش  ه متحدین طبقاتی، از کارگران تا زنان و اقوام، کاری بود که پیشها ب گسترش این همبستگی"گوید:  بیش از سه ماه بعد می

 "بود. 1396آمد و اوج آن در سال  دانشجویی در قالب جریان صنفی به خوبی از پس انجام آن برمی

در  "حضور شبانه"او  .«ها ها و محله بستن جاده»دهد:  هایی را برای پیشروی سطح مبارزات پیشنهاد می تکنیک 1400* شکری در مرداد 

اما به داند.  شمرد و آن را گامی به پیش می بر می« قیام تیر»های  از تکنیک« خیزش شبانه»های خوزستان را با عنوان  برخی خیابان

ال شورای یابی سی سازمان» همگان را بهماه بعد، او  3رسد و تنها  های پیشروی مرداد ماه به پایان می یکباره گویا تاریخ انقضای تکنیک

-صنفی مبارزات روند در استمرار های گذاری هدف از دیگر یکی ،«مدنی فشار» کنار در"گوید:  کند. شکری می توصیه می «هماهنگی

کم دو کار  برای این منظور دست انداز واژگونی بنیادین سازوکار سیاست و جامعه باشد. سازی حاکمیت و چشم ، باید افق فلجسیاسی

 :ردمحتوایی ضرورت دا

 ها در چارچوب نظام سیاسی حاضر و ضرورت تغییر بنیادین آن گری اقناع بدنه نسبت به ناپایداری مطالبه. 

  ی زندگی  عرصه« ی شورایی اداره»تا « حق آموزش، بهداشت و مسکن رایگان»احیای مطالبات طبقاتی بنیادین در مبارزات: از

 ".اجتماعی-سیاسی

ساز ائتالفی  توانند زمینه برده می فرزندان قریب به اتفاق کارگران و اقوام تحت ستم مشمول رفتن به مدرسه هستند و کارزارهای نام"

 ".فراگیر باشند

ی نیز همواره مقدس است. ائتالف آن دستاورد بزرگ« ائتالف»کننده باشد،  تواند برای براندازان اقناع می« مردم»قدر که اصطالح  همان

 دانشجویان، کارگران، حضور با طبقاتی گستردة اتحاد "تواند مفهوم حرامزادة طبقاتی مد نظر چپِ سایت نقد را فراهم کند:  است که می

 "ملی  ستم تحت اقوام و زنان بازنشستگان،

 1400چپِ برانداز سیال است: در مرداد یابی نیز برای  درک از سازمانتواند سیال و مُد روز باشد،  های مبارزاتی می قدر که تکنیک همان  *

و بر  "رهبری و سازماندهی مرکزی"، بدون نیاز به "یابی انقالبی درک عمومیِ مردم از سازمان"، توسط "پراتیک انقالبی"برای شکری 

ماندهی متمرکز را طرف همواره این کشف بزرگ بدون رهبری و ساز به این 88 براندازان از سال است. "ای های رسانه میانجی"ی  پایه

یابی ایشان دقیقاً با فهم  درکِ سازمان اند.  ای را ستایش کرده کردند و ابعاد مختلفِ چنین ویژگی عنوان جنبة مترقی اعتراضات دنبال می به

د و بگوید ی کارگر موضع بگیر یابی طبقه شکری حتی ابایی ندارد که در مقابل تشکل جلیل خوان است.  ضدِکارگری شان از تغییرات هم

 نیستید!! "انقالبی"ها بریزید، مگر نه " خیابان". زودتر به "ما فرصت انتظار برای تشکل یابی را نداریم". "وقت ما را نگیرید"

 یسازمانده"و  داند یم "ریسال اخ 6-۵ یقشر معترض به وضع موجود ط نیتر افتهی سازمان"معلمان را  یشکر لیجل 1400اما در آذر 

 زیانگ نبوغ شگفت نیا یها یژگی. البته وداند یم "بدنه و سازمان... انی.. میا اوج بلوغ رابطة دو طرفه را معلمان ی گذشته یروزها یاعتراض

و  "شدن یمجاز"و "رمتمرکزیغ یها متمرکز به تشکل یها گذار از تشکل"براندازان است:  یابی تشکل و ضد یهمان مواضع تکرار

]دو مفهوم مورد عالقة تمام براندازان در  «ِالیس»و  «ایپو» یابی متن سازمان نیدر ا یشکر. "خوان دادنو فرا یسازمانده تیالیس"

که تا بدنة  . هماهنگی به این شکل استآورد یرا مثال م «رانیا یصنف یها کانون یهماهنگ یشورا»ها[  جنبش یاز تمام شان لیتحل

جالب . دهد یم دیجد یو فراخوان شود یدست به کار م زین یهماهنگ یشورا  بالفاصله زند، یاعتراض م یبرا یمعلمان دست به هماهنگ

معلمان  صنفی های گذشته، بدون استثناء تمام اعضای کانون اعضای کانون صنفی معلمان در ماه هاوس دورهمی کالبجاست که در  این

از موضوع قدر  شکری آن در واقع جلیلین فاصله با هم اختالف داشتند. های جبران ا بر فاصلة کانون از بدنه تأکید داشتند و تنها در اولویت

اوج بلوغ رابطه میان بدنه و "عنوان  شکری به چه جلیل آنمورد تحلیل خود دور است که عالقه و نیازی به درک چنین مسائلی ندارد. 
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نبوغ "و  "بلوغ"برانداز نیز با همین  تعمیم یافته است. چپ شکری دقیقاً برمبنای الگوی چپ برانداز و رفتارِ خود جلیلمی فهمد  "سازمان

دارد و شروع به نگارش  که بیش از سه روز در رأس اخبار باقی بماند، شکری قلم را برمی به محض ایندر پی هر اعتراض،  "انگیز شگفت

ن به یک ائتالف سراسری و در نهایت راهی برای رسیدهای سیال و پویای خود  تحلیلنماید و در اوج  متنی تحلیلی و تهییجی می

 جوید. براندازی می

آذر کند. و  دفاع می« بلوک عربی خوزستان»گیرد و از  موضع می« دولت ناسیونالیستی»شکری به شدت در مقابل  1400* در مرداد 

را آرزو  "کمیت دموکرات  و آزادیحا"تا  کند را محکوم می "و سرکوبگر حاضر  حاکمیتِ یکپارچه"یا  "های توتالیتر حاکمیت"همان سال، 

 .را محقق کند "جامعة مدنی"کند که رویای 

شمرد همان چیزی است که خود از آن بهرة بسیار برده است و  های صنفی معلمان برمی یابی کانون آنچه شکری به عنوان نبوغ در سازمان

 در واقع ویژگی عام براندازان است: پویایی و سیالیت. 

ساز فعال شدن  سبب»که « ها کشته»ها و همچنین  در خیابان« خالقیت در صحنه نبرد»سعی دارد تا  1400* او در مرداد 

کند و حال به نظر شکری  اما این تأکیدها تغییر می 1400را جایگزین آگاهی طبقاتی برای مبارزه کند. در آذر  «شود شان می های خانواده

ست که با روی کار آمدن هر حکومت و دولتی باید ادامه  ناپذیر این مبارزات خواهد بود و موضوعی جداییگیری مطالبات صنفی بخش  پی"

  ".داشته و به عنوان مکانیسم فشار مدنی حاضر باشد

  برانداز بر آن نیز از همین بابت است. اصوالً جامعة مدنی ایجاد شده تا درکِ طبقاتی جامعه به محاق رود. اصرارِ چپِ

های  بین تحلیل ماند، فقط و فقط همان براندازی است. هیچ چیز دیگری برانداز ثابت باقی می ها موضعی که در پس سیالیت چپ* تن

 یکسان نیست غیر از تأکید بر براندازی.  1400شکری و سایت نقد بین مرداد و آذر 

قدر که هیچ درکی هم از وضعیتِ اجتماعی خوزستان  مانشُکری هیچ درکی از وضعیت و مناسبات اجتماعی و شغلی معلمان ندارد. ه جلیل

شکری و  کند. آنچه در مقایسة مواضعِ مرداد و آذر جلیل و مسئله آب ندارد. او تنها یک گرایش سیاسی را با عناوین مختلف تکرار می

های  ه است. تنها چیزی که در تمامِ تحلیلدست آورد برانداز به پذیری، پویایی و سیالیتی است که چپِ نقد آمد، گویای میزان انعطاف سایت

 ها و آرزوهای براندازانه ثابت است، خودِ براندازی است.  روزِ فرصت

لت، از یگانگی همه، جدا از داری تولید کرده تا در مقابل دو است که سرمایه مفهومیکوبد. مردم  چپ براداز همواره بر طبل مردم می

برد  کار می از طبقه را به )نا(مفهومِ جدیدی کند. ً از طبقات نیز در تحلیل خود استفاده می ناچاراشکری که  شان صحبت کند. جلیل طبقات

طبقاتی با حضور کارگران،  ةاتحاد گسترد»...قادر به فهم آن است:  و مبارزه  اش از وضعیتِ اجتماعی که تنها خودش و در درک سیال

«: اعتراض»قدر ضدِکارگری است که  در متون براندازان همان« مردم. »...«ملیدانشجویان، بازنشستگان، زنان و اقوام تحت ستم 

 "گری انقالبی". تنبان گشادی برای ر شکلی به خود بگیرد و از هر چیزی پُر شودتواند ه و سیالی است که می اعتراض نیز مفهوم رازورز

ای  کارگری ائتالفی فراطبقاتی است که نیروهای ضدِ داد. زمینةتوان در آن جا  را میامثال شکری است، که هر جریان متحجر و ارتجاعی 

ها  یا با چه هدفی؟ برای آناعتراض به چه چیزی؟  ندارند که   شوند. براندازان کاری به آن متوسل میو جلیل شکری  "نقد"مثلِ سایت 

)نیازی هم به  نخواهد فهمید شکری هرگز جلیل امثالِ شود. بدل بدیلی است که باید به ائتالفی سراسری اعتراض همواره همان فرصت بی

داده  دست صنفی معلمان( گرایی در اهواز یا فشارهای مدنی در کانون )مثل قوم "بدیل های بی فرصت"نه این که چگو بینند( فهم آن نمی

اعتراضات کارگران "فرقی بین  ازبراند چپِ برای. "هدیة زمین"است یا  "لطف خداوند آسمان" ها کند که این ها فرقی نمی است؟ برای آن

معلمان موسوم "یا  "اعتراضات پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی"یا  "اعتراضات ضد حجاب دانشجویان"یا  "هفت تپه، فوالد و اراک

، که فرقی کند گونه بیان می زدنی موضع ضدِکارگری خود را این در صراحتی مثال شکری. و ... نیست "کارنامه سبزها تا دامداران به

  "کند. داشتن فضای اعتراضی نقش موثری ایفا می در فعال نگه"کند اعتراضات از چه پایگاه طبقاتی باشد مهم این است  نمی
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جای  ، پس به«آگاهی طبقاتی»نیاز دارد نه « برانگیختن احساسات»، به «یابی تشکل»نیاز دارد نه « تهییج»سرنگونی صرفاً به 

نیاز دارد. امثال شکری تنها نقش « نمایش»و « کشته»، به «تضاد کار و سرمایه»و برجسته کردن « نقالبیفعلیت ا»گذاشتن بر  دست

تا امروز، او به قربانی  "ندا آقاسلطان"کند چه کسی در آن خفته، از  ایستد و برایش فرقی نمی نمک بر زخم را دارند، بر گور قربانیان می

 های میانجی»ی  به واسطه« مردم»ر چیز و هر کسی که ظرفیت تبلیغی برای برآشفتن احساسات شان، به ه های نیاز دارد. به خانواده

خواستار  "انتخابات" ایستد و به واسطة می "اصالحات" و "خاتمی"چه وقتی که پشت « جلیل شکری»امثال را داشته باشد. « ای رسانه

و  "راهپیمایی سکوت"با  1388کند، چه زمانی که در سال  گری می مطالبه "نهادهای مدنی"شود، چه زمانی که با تقویت  تغییرات می

جالب  رفت و هر دقیقه یک ایدة پیش می "یبدون رهبر"شد و  های طبقه متوسط آگاه شمرده می که از ویژگی "سازماندهی سیال"

کرد  و هر خالقیت نایس طبقه متوسطی دفاع می بند سبز یا پاشیدن رنگ سبز به در و دیوار یا بوق زدن از داخل ماشین ای از دست رسانه

های انقالبی امروزشان  ها و خیزش کرد، چه زمانی که با بنرهای تلگرامی و تسخیر خیابان و به قول خودشان قیام مند می و آن را نظریه

ها  خون کارگران آغشته است. آنشان به  کارگر داشته و دارند و همواره دست در همه حال ضدیت روشنی با طبقة دنبال سرنگونی هستند،

اند وقتی به افغانستان و عراق و لیبی و سوریه  دستِ امپریالیست ها هم اند. آن ی کارگر در ایران و در سرتاسر جهان دستِ دشمنانِ طبقه هم

کارگر آغشته است و ی  شان به خون طبقه شک دست دستِ بورژوازی هستند در همه حال و بی ها هم کند. آن و یمن و فلسطین حمله می

 گیرند. ی کارگر قرار می روی طبقه در صف روبه

کند.  گوید نه عجیب است و نه تازه، بلکه تکرار همان مواضع ارتجاعی هشتاد و هشتی است که در پوستی نو جلوه می آنچه شکری می

قائل نیست، نه تنها موضع « طبقاتی ةمبارز»ی گیری کند، نه تنها هیچ جایگاهی برا تواند موضع نمی« چپِ بورژوایی»شکری نه تنها با 

ای به  نه تنها هیچ اشاره  ،سم خود را مخفی کندامپریالیتواند گرایشات پرو یرد، حتی نمیگب دتوان نمی« االحوازیه»روشنی در مقابل 

بدیلی  را فرصت بی« مذهبی اشتراکات و افتراقات»گیرد و  موضع مثبت می« گرایی قوم»ندارد، نه تنها نسبت به « مناسبات سرمایه»

 گوید. ی از ارتجاع و تحجر نه نمیا ، به هیچ سویهبیند می


