
 

1 
 

  کارگری اّتحاد  های هشکوف

 محمود ضارب

 

اقتصادِی ایران که محّل دائمِی  یطق ویژهاو در گرمای سوزاِن خِط آبِی جنوب، در من0011 در واپسین روزهای بهار و آغاِز تابستاِن 
طبقاتِی کارگران  یباِر دیگر درخِت مبارزه ،است در جهِت انباشِت سرمایه ی نفت و گاز و پتروشیمییدهکارگراِن تفتاستثماِر نیروی کاِر 

ی قهطب تدسِد استثماِر نیروی کاِر کارگران بهای که ناشی از شکاِف عظیِم طبقاتی است و در فراینی طبقاتیمبارزه شکوفه داد.
 واکاوِی  ه مددِ ب تاگیرد. بررسی َاشکاِل متفاوِت این مبارزه ضرورتی است انکار ناشدنی؛ شکلی متفاوت به خود میدار هر بار سرمایه
از انحراف  کشانحاملیِن نیروی کار و زحمت مبارزه اّتخاذ شود و بهترین شکِل  ،گام شکل و هر ی کارگر در هرهای پیشروِی طبقهامکان

های راندِن انگلدر مسیِر رسیدن به پیروزی و عقب های پیشرویراهر مبارزه اجتناب نموده و کورهی شکست دفتادن به ورطهو درا  
واهد حاصل خ خود در رونِد مبارزه این مهم را تسهیل و تسطیح کنند. و انتظامی شان در دولت و نیروهای نظامیدار و حامیانسرمایه

 ،گام بردارنده مخاصم وضعیت طبقاتی و سنجِش قوای طرِف  مبتنی بر تحلیِل مشّخص از ی کارگرمشروط بر اینکه مبارزاِن طبقه شد،
گاهِی کاذب و ساط هایی آن بخش روِی دنباله نه با داری وهای متکّثِر اپوزسیوِن سرمایهها و جناحرسانه جانِب  ع شده ازو نه بر اساِس آ

برای اوصاف  با این د.نبا حاکمیت سِر ناسازگاری دار  های سیاسِی غیِر کارگریداللتی بر مبتنکه  ی متوسطو طبقه بورژوازیخردهاز 
ی کارگِر قهبوضعیِت ط برهرچند کوتاه و گذرا ، مروری پتروشیمی در جنوب های مبارزاِت کارگران نفت و گاز وویژهدرک و شناخِت خصلت

  نماید.تا پیش از این مقطع ناگزیر میاین چندساله و الاقل در  ِل مواجهه و مبارزه با وضِع موجوداشکاَ  ایران و

*** 

دارِی رمایهدر برابِر حاکمیِت سبندِی طبقاتی صفیکی از آن نقاِط عطفی بود که  «69ماِه دی» ،تاریِخ معاصر مبارزات طبقاتِی  در تقویم
ستر شد. اگر چه این صفایران پهنه و با  ی متوّسطهایی از طبقهاختالِط فرودستان و بخش، و اگر چه از پیرایهبندی خیزشی بود بیگ 

رودستان، ، فی کارگراضر در خیزش را طبقهی معترضیِن ححاصل شده بود، اّما قاطبه حمایِت اپوزسیوِن چپ و راست و خواهاِن براندازی 
راض به اعت» ی فرودست  حضوِر فراگیر تودهو همین . دادندشدگاِن مناطِق دور از مرکز تشکیل مینشینان و به حاشیه راندهحاشیه

خواسته یا ناخواسته، به درست یا به  69ماه هر اعتراض و خیزش و جنبشی پس از دیکه ی پرگاری کرد را نقطه «وضعیِت بد معیشتی
ق خواهد مَ از َر  به سرعت راای ماندن از این مدار هر جنبش و اعتراض و مبارزهخارج .بخشدچرخد و خود را معنا میفریب، بر آن مدار می

و  های قومیپیراموِن اقّلیتهای ضّد رژیم و فضای مجازی( خصوص در رسانه)بهای که های حمایتیاعتراضات و کمپین 1.انداخت
دستاویز  دونماه بدیدر فضای سیاسِی َپسا وانگهی ،یابدگرایانه و ِاتنیکی قوام میهای حاّد قومیتاگرچه با داللت مذهبی جریان دارد

تواند نمیت داری اسی ناموزوِن سرمایهکه خود محصوِل توسعه هاتفرودسِت این اقلی طبقاِت  معیشتی و فقِر مهلِک  وضعیِت بدِ دادِن قرار 
رد و سوخت ورد.بیادوام  ِن  لب  اغآمیزِی ستِم قومیتی/مذهبی و ستِم طبقاتی صدای درهم ،براِن بلوچچنانکه در مورِد کولبراِن ک  مونوت 

                                                           
ماه عروج کردند اّما  اعتراضاِت معیشتی در همان دیرا نام برد که اگرچه در میدانگاه «دختراِن خیاباِن انقالب» توانمی 69ماِه های از رمق افتاده پس از دیاز این نمونه 1

وهوی ای و هایهای رسانهجنجالد. به ایفای نقشی کوتاه بپردازن توانند در سیرِک مسی علینژادتر از همیشه است و تنها میرنگهای سفید بیچهارشنبه درشاِل سفیدشان  امروز
همچنین رد. هم نفوذ نک« هشتگ علیه فراموشی»ی تاریخِی و وقایِع خونیِن گلستاِن هفتم هم بدوِن هیچ پیوندی با امِر طبقاتی حّتی به حافظه «گنابادی دراویِش »برای 

و با ابراِز مصائِب معیشتی  ود بدوِن میانجِی قلمداد ش 69هم هرچه تالش شد تا در امتداِد وقایِع شورِش بنزین در آبان  «هواپیمای اوکراینی»ی انهداِم حادثهاعتراضات به 
 همدردِی حاکمیت برای کشتگاِن هواپیما از رمق افتاد. 
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قدرها َرسا نیست که فراگیر شود، و البته متأّثر از تضادهای بر اساِس همان داللتهای قومیتی/اتنیکی آنبرساخته که را اعتراضی 
  د.خواهد کر داری به یقین افول هم نزای سرمایهشکاف

شوده مثابِه سرفصلی تازه در فضای سیاسِی ایران گی عطفی در تاریخ معاصر است که تخاصِم طبقاتی را به نقطه« 69ماه دی»گفتیم که 
مملّو از مناقشه  یماه و منازعات و مطالباِت معیشتِی تأثیرگذار بر این فضادیانگارانه است اگر فضای سیاسِی پسااست. وانگهی ساده

ه نوعی بی کارگر و اقشاِر فرودست بقهماه اگرچه برای طی فرودستان نسبت داد. خیزش فراگیِر دیی کارگر و جامعهرا یکسره به طبقه
و در  یدارِی جمهوری اسالمِت نمایندگاِن سرمایهدر قامپارچه به مثابِه تمامّیتی یک-گرا طلب و اصولی اصالحپایاِن ماجراهای دوگانه

داده که ای برانداز هِن راسِت لیبرال و چپدرپیِچ نظاِم حاکم بر ایران به دسِت اپوزسیوای از کالِف پیچبود، لکن سِر نِخ تازه -برابر ایشان
. چیزردِم بیم ی خالِی سِر نخی که همان معیشت است و سفره رها شود. اند برای باز کردِن این کالف نباید سِر نخ از دستشندانخوب می

، هنوز و همچنان سرهاشان ِس غربآستاِن قد ماالِن خاکبگیران و پوزهطیفی از مخالفاِن حاکمیِت ایران، از جمله مواجباز همین رو 
 به التماس در رکوع و سجود است که مبادا انگشتاِن لرزاِن ارباب به امضا نمودن لغِو تحریم بلغزد. 

وقوِع  یش ازها پبرای طیفی از کمونیست پاسخ البته د.یانممی لنینی ضروری« کرد؟ چه باید»اینجاست که آن پرسِش معروف، آن 
بندِی طبقاتِی فو ص ابییضرورِت تشّکل: »ه و هستپیرایه مبرهن بودناِک آن خیزِش بیآشوب شدگی به وضعیِت پرتابی عطف و طهنق

ی  عمدهمدرِن امروز، و همچنین بریده شدِن بنِد ناِف بخِش چنین رویکردی تحِت نفوذ گفتمانِی چِپ پست بایستگی و اضطرارِ  «.پرولتاریا
هاست به تعویق افتاده. و همین اضطرار است که ما را ناگزیر از بازخوانِی مجّدد سال ت فّعالیت تشکیالتیی کارگِر ایران از سنّ طبقه

  کند. ماه میدی-وقایِع پسا

 تراژدِی نیزار

جلِی اال داری در ایران و در پِی تصویب و اجرای ضربحاکمان و محافظاِن نظِم سرمایهو در فرازی دیگر از ستِم طبقاتِی  69 ماهِ در آبان
و با شکل و  هفوران کرد 69ماِه به یکباره و باِر دیگر پس از دی کشانزحمتی ی تودهباال بردِن قیمِت بنزین، خشِم فروخوردهقانون 

 دیدگان در مقابِل این ستم ی نبردِ ی محاّلِت فرودستان را به صحنهنقطهبهشهر و نقطهبهمشابه خیزِش فراگیِر پیشین، شهر  شمایلی
 ،ارزهو مبّلِغ این شیوه از مب های همسوها و کانالیتهای اپوزسیون و ساد. در تماِم دقایِق این مبارزات، رسانهمزدوراِن نظام تبدیل نمو

ِش با ت گرِی توأمامان و نظامیرکوِب بیهای منبعث از سها و خونریزیبازیی حوادث و آتشدر فضای مجازی، لحظه به لحظه  وح 
شوب ی این آپاداِش ادامهعنواِن بهرا  «انواِع ستم»ایران و آزاد شدن از قیِد و سرنگونِی نظاِم حاکم بر  های نبرد را پوشش دادهصحنه

ِر شد و هر چه این مناطِق صنعتِی در خطتر میتر بود خونیند. این اعتراضاِت خیابانی هرچه به مناطِق صنعتی نزدیکدادننوید می
تری به ی نظامی با تسلیحات و ادواِت جنگِی مهیبهالحاِظ استراتژیک دارای اهّمیِت بیشتری در انباشِت سرمایه بود نیروبه محاصره

ور معترضاِن خیابانی در محاّلِت داگر هماورِد  طوری کهکردند. بهآرایی مین در صحنه صفداراانحصاِر سرمایهحفاظت از ابزاِر تولیِد در 
ِق بودند، در مناط هاشخصیها و لباساز مناطِق صنعتی در شهرهای تهران و مشهد و اهواز، نیروی انتظامی و یگاِن ویژه و بسیجی

س و ای در عکآرایِی نظامیی اوِج چنین صفکه نقطه ندشدی سپاِه پاسداران وارِد عمل میدیدهصنعتِی مهم نیروهای زبده و آموزش
ی طقهطراِف مننشیناِن اماهشهر منعکس شد. جایی که فرودستان و حاشیه نیزاِر شهرِک طالقانِی  ها و گزارشاِت مربوط به کشتار درمفیل

اکز ل تولیِد اقتصادِی این مر اخالمسدود کرده و سعی در های مواصالتِی مراکِز صنعتی و پتروشیمی را ی اقتصادِی ماهشهر راهویژه
ترین حالت شود در بهشده و میداران سرازیر میهای فراِخ سرمایهای که نفِع حاصل از تولیداتش تنها به جیبداشتند. مراکِز اقتصادی

 ای از دریای سوِد سرشاِر اینی وجودشان تنها قطرهمکیدِن عصاره و ارگراِن شاغل در این مراکز و پس از استثماِر نیروی کاربرای ک
 .کندمی کرد ونصیبشان میهای تولید به نفع صاحباِن سرمایه مراکز را آن هم فقط و فقط به منظوِر زنده ماندن برای چرخاندِن چرخ
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برداشتِن اندر امِر تولید و از می امنیتشود. وروِد تانک و دوشکا و تسلیحاِت نظامی برای ایجاِد ِر مخوف ثبت میاینجاست که آن تصاوی
فوِف ص د:خورَ رقم می« تراژدِی نیزار» است که و اینگونه یِب فراخ و گشاِد صاحباِن سرمایه؛عاملیِن وقفه در انباشِت سرمایه در ج

گر و اغتشاش ظامن عاندمعترضاِن به وضعیِت بِد معیشتی با عناوینی همچون م  شود، و این با نیروی مهیِب نظامی شکسته می معترضان
 تطلباِن چپ و راسها و سرنگونیبرای لیبرال و حاصِل این فریادهای خفته و خاموش در نیزارهای خونین،ند غلتوخون میبه خاک

ِی هاِر نئولیبراِل دار به عنواِن محصوِل انکشاِف سرمایه کهمظلومین است؛ وضعیتی سبعیتش در مقابِل  احرازِ  عدِم مشروعیِت نظاِم حاکم و
حرز شده، و از منظر های مدیدی است کهمّدت ،ایران حلیلی در سطوِح مختلِف ت گران و روشنفکران،اصطالح تحلیلاز به خیل کثیری م 

باِر توضعیِت فالک ایشان همچنین شود.قلمداد میمشروعیِت نظاِم حاکم بر ایران  عدِم هنگی، اقتصادی و سیاسی( )اجتماعی، فر 
که همانا  کنند تا از اشاره به منشأ اصلی این شکافمند میمیانجی حاکمیت ای از پدیدارِ قاتی را با هر مؤلفهکاِف عظیِم طبفرودستان و ش

ّکاِن این به اصطالح تحروند. بداری است طفره اتِی نظاِم تولید سرمایهذ و زادتضاّد درون به عنواِن « تضاد کار و سرمایه» گران لیلاگر به د 
 عی،حکومِت مبتنی بر استبداِد والیِت فقیه و قوانیِن فقِه شی، از جمله: شود جز این تضاّد اصلی و مرکزیرجوع کنیم هر چیزی یافت می

ابی در آمدِی مدیراِن انتصو یمن و ...، عدِم استفاده از نیروهای متخصص و ناکارامی به لبنان و فلسطین و سوریه های مالی و نظکمک
ا، فساِد دارِی تحِت زعامِت آمریکسازی، تخاصِم سیاسی با بلوِک سرمایهسازِی صحیِح فرآینِد خصوصیهای مختلف، عدِم پیادهعرصه

و ران از وضعیِت فرودستان و کارگ ای که فاقِد درِک کّلیهای نابسندهتحلیل؛ و مرّوجیِن چنین شده در ساختاِر حکومتی، و ...نهادینه
 ،کنندایی میواقعیِت وارونه را بازنم تنها هاریشه این های ستِم ساختاری بر ایشان هستند و یا بدتر از آن، مزّورانه در پِی پوشانیدِن ریشه

رودست ی فپیچند که حاصلش در بهترین حالت گمراهِی طبقهداری میسرمایه ِی العالِج هایی برای درماِن درِد دردمنداِن بیمار نسخه
 شود فجایِع خونباری همچون تراژدِی نیزار. میاش نتیجهناِک آن های آشوبو ماندن در وضعیِت بحرانی است، و در وهله

ی ِر طبقهالجرم در دستوِر کا «کسب قدرِت سیاسی»ور ی طبقاتی و به منظای از مبارزهوهلهدر  دارانسرمایه مبارزاِت خیابانی با حکومِت 
ی کارگر نیز از کموِن پاریس تا انقالب اکتبر، و از انقالِب ضّداستعمارِی الجزایر تا گیرد؛ و تاریِخ مبارزاِت پیروزمنِد طبقهکارگر قرار می

رِک اّما بدوِن د 2بدوِن ِاعماِل قهر ناممکن است. نشانگِر آن است که عبور از مناسباِت مبتنی بر استثمار   وهمه، همهنبرِد خونیِن ویتنام
 ،تِم طبقاتیرچیدِن نظِم مبتنی بر سبرای بو پیش از آمادگی برای چنین نبردی  ،شرایِط ماّدِی توازِن قواصحیح از وضعیت و عدِم شناخت 

 69و آباِن  69ماِه فرودستان در دی فراگیرِ پیرایه و بی هایاز خیزش بینجامد که الاقل در دو موردونین تواند به فجایعی خمی تنها
که  ِگ ضّد ج.ا.اارنهای رنگمتأثر از وضعیِت بِد معیشتی و با شانتاِژ رسانه ندیدهو آموزش نیافتهدفاع و سازمانِم بیشاهدش بودیم. مرد

های چپ و دند؛دعوت ش «خیابان»در و ماندن به مبارزه  ،کردندوضعیِت انقالبی تفسیر می را مبتنی بر خشِم هیستریِک توده وضعیت
. رکوبسکه از همان آغاز فرجامش عیان بود: شکل را به نبردی فراخواندند ی بیهای انقالبی، تودهقولبا ترندکردِن نقِل  ماجراجو نیز

 ار ماندهها به یادگاز اعتراضاِت نافرجاِم خیابانِی آن خیزش که «فقط کِف خیابون، به دست میاد حّقمون»ی همچون ی شعارهایماندهَته
گونه آنکه ایجابیتی در اینبی ،شودهنوز و همچنان در اجتماعات و اعتراضاِت مختلف از جمله در اعتراضاِت بازنشستگان شنیده می

 امروز .ندجامعه ارائه کن «امروزِ »سیاسِی  فضایها و خیابانای از گرفتِن حق در یا تجربه منعکس شودبرای تغییر در وضعیت شعارها 
 به ِل انقالِب اجتماعی که برای رسیدنِاعمانه در جهِت  ،(نیز ی جهانی)در گستره ماندِن اعتراضاِت خیابانی و عدِم کفایتشاین ابتر
قطبی تنها کمتر از یک اعتراضاتی که در جهان تک 3شود.وشن میر با نگاهی به تاریِخ معاصر  ،همدر دروِن کاپیتالیسم  هاییحداقل

                                                           
توان بازخوانی نمود که از به رهبرِی سالوادور آلنده می 0691انتخاباِت دموکراتیِک شیلِی ی تاریخِی داری به سوسیالیسم را در آیینهآمیز از سرمایهبودِن گذاِر مسالمتنامکفی 2

اش در دستوِر کار از سوسیالیسِم ایجادشده براندازی کارگری برای محافظت-سازمانی نظامی کردِن صنایع و در غیاِب تدارِک سازی و اشتراکیمّلیهای ی اجرای سیاستلحظه
ا نیز در کاریکاتوِر چتِر حمایتی آمریکا ر  داری در آمریکا قرار گرفت و حاصلش در کودتای خونیِن پینوشه بروز یافت. طنِز تلِخ ایجاِد سوسیالیسم بانظِم سرمایهستاِد فرماندهِی 

 توان مشاهده کرد.کوبانی می
مانیفست »تاِب: دهیم به ککماِن سرمایه که بعضًا توأم با سازماندهی نیز بوده ارجاع میهای حا سیاست علیِه ای و خیابانی ر اعتراضاِت تودهخواننده را جهت مروری تحلیلی ب 3

گاهی ناصر زرافشان، موسسهی آلکس کالینیکوس، ترجمهنوشته« داریضدسرمایه   ی انتشارات آ
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ه نمودی از _ککردِن  تجارت در بخش خدمات دهه بعد از فروپاشی شوروی و اّتفاقًا از سیاتل و در قلب آمریکا و در واکنش به لیبرالیزه
گاِه گرانی معترضین   اجتماعِی  یهااستگاهوخ هااستو شدِن خکوتاه با گسترده رفاِه اجتماعِی غرب بوده است_ آغاز شد و در مّدتی

امروز با گذشِت بیش از دو دهه از  4منتقل شد؛ و خاورمیانه و بعدها به آسیااعتراضات از آمریکای شمالی به اروپا و آمریکای جنوبی 
 و تنها دردارِی بلعنده از خود نشان نداده روزافزوِن سرمایه هجوِم آن سنخ از اعتراضات توانی برای مهاِر جدید هنوز که هنوز ی هزاره

ها یل جنبشبیندازد. این قب «تأخیر»اندکی به فقط نهادهای کارگری توانسته ِاعماِل برخی قوانین را با سازماندهِی آن هم  مواردی معدود و
در  اند وکرده شمدرن به عنواِن رادیکالیسم رنگاندیشمنداِن وضعیِت پستای که ، با بیاِن سیاسیخلقی-انبوههای و توده و اعتراضاِت 

بدتر از آن به انحرافاتی  ،کمونیسِم انقالبی تا به امروز دستاورِد قابِل اعتنایی که نداشته هیچسوسیالیسِم علمی و اعتباِر  سویِی ی کمزمانه
  .انجامید و انهداِم اجتماعی ی انسانیعهوریه( به فاجدر مواردی )همچون مورد سدامن زده که تبعاتش 

تان دست از تشنگاِن خوزس گردند،هایشان بازسبزها به خانهنیست که بازنشستگان سکوت کنند، یا کارنامهرض این غبا این وجود 
تن  دستوری ِت تولیِد حماقهای و معّلمین سرشان را پایین بیندازند و در سکوت و فقر، در کالس بردارند ی عنصر بقا و حیاتشانمطالبه

وضعیت  در «ی ایجاِد دگرگونیسوژه» شناسایِی همچنین مسئله بر سِر تحلیِل وضعیِت ساختاری و  ،به استثماِر مداوم بسپارند و ... نه
سپس ت و بر آن حاکم اس «منطِق سود»داری در ایران که بیش از هر روبنای ایدئولوژیکی شناخِت مناسباِت سرمایه ابتدا یعنی است.

 یاسیی جمعی/سدر قامِت سوژه زدِن نظِم موجود راهمر امکاِن بَ لحاِظ تاریخی ای که بهتنها طبقهمثابه به« ی کارگرطبقه»پذیرفتِن 
  دارد.

همگرایِی این ید بر تأکدر رّد امکاِن سوژگِی انقالبی نزد پرولتاریا و فالسفه و اندیشمنداِن چِپ نو  برخی چه بیش از نیم قرن از نظریاِت اگر 
 های دیگِر اجتماعی )همچون زنان،از پرولتاریا به الیه دگرگونِی اجتماعیو یا تغییِر عامِل  دارینیروهای تولیدی با نظِم سرمایه

یرامونِی داری در کشورهای پوریک بر مبنای انکشاِف سرمایهتئ «اعتبارِی بی»گذرد و هرچند این می ی متوسط و ...(دانشجویان، طبقه
 های اقتصادی به مداِر همان بلوِک صاحِب صنعت اثبات شده،و همچنین بازگشِت ادوارِی بحرانجهاِن صنعتِی متروپ ل 

ایران یک نظاِم تولیِد  یدِی حاکم برهایی بپذیرند که نظاِم تولاگر حّتی با تبصره ایران( هستند کهفضای سیاسِی در ) پردازانینظریهشبِه 
. این طیف از روشنفکراِن مّدعی یا به بیاِن خورندبسته غوطه میهای تئوریِک خزهن در همان مردابهمچنا داری است اّماسرمایه
د ندانولیدی مییافته در مراکِز تسازمانی کارگری طبقهفاقد ایران را دارِی تر، نمایندگاِن شارالتانیسِم نظری، از آنجایی که سرمایهواضح

ی بقهط شه یا در ِپی یافتِن مّتحد براید همینپندار ای پراکنده و غیرقابِل انسجام میها طبقهی همان تبصرهواسطهطبقه را بهاین و 
قامِت د و ِد امکاِن سوژگِی جمعی در قفاق واقع فاقِد انسجام وشان که بهبوعمعترضیِن رنگارنگ و متد و یا برای نگردکارگِر پراکنده می

 ط به فرودستانرببی و اعتراضاتی هاجنبشگاه در  د.ننخوامیارگر را به اّتحاِد با ایشان فرای کطبقه ،شان هستندهای سیاسیانقالب
یا  وا اعتراضات به سرنگونِی هواپیمای اوکراینی ی -جنبش نه به حجاب اجباری _ مثل های زنانشبیا جن 99همچون جنبِش سبز 

های تزیماند و فانی مفلِس متوسط میو طبقه خوردتیرشان به سنگ میها مورِد دیگر های قومی و مذهبی و َدهاعتراضاِت مدنِی اقلیت
ناخواه خواهدر آن بستری که  شود.ه میبرجست 69آباِن  در چنین بستِر تضادمندی وجور شده وچیز جفتهمه ، و گاهاشخواهانهدموکراسی

ر میاِن در میاِن توده و د هر چند .شودمنکسر می شکل و خیِل متوّهمیِن سیاسیی بیبر ادبیات و کنِش جمعِی تودهمجاهدنیسم نوِر 
های سیاسِی ایراِن پس از انقالب محسوب انگیزترین گروهی نفرتی رجوی از جملهمجاهدیِن خلِق فرقه ،طیف روشنفکراِن متوهم

یاِق موسوم به س داراِن مبارزه به سبک وداعیه در پراتیِک  ها وبیانیه متون ودر اّما ادبیاِت ایشان و مشِی سیاسِی منحطشان را  ،شوندمی
، هجمهوری شکنج جمهوری جنایت، جمهوری کشتار، جمهوری بحران، توان ردگیری نمود.میی و خلقای و خیابانی های تودهجنبش

ر فضای که دفقیه، نظام آخوندی و القابی از این دست دیکتاتورِی والیتحاکمیت تباهی و کشتار،  جمهورِی اعدام، جمهوری فاجعه،

                                                           
 وده است.حاکم بر جهان ب لیبرالِی تفکراِت  برآمده ازها نیز گاهها و خاستی آن خواستقاطبه ،«داریمانیفست ضدسرمایه»با استناد به پژوهش کالینیکوس در کتاب  4
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ِک خود را شوند پراتیشناخِت ساختاِر حاکمیِت ایران نمادینه می و تحلیلی محورِی مثابه گزارههای خواهاِن براندازی بهو رسانهمجازی 
در غیاِب ثقِل د که نزانگیو توده را به مقابله با آن سطوحی برمید نکنکننده بازشناسی میگمراههای نابسنده و ا همین فاکتدر نسبت ب

طیِف متکّثری  وقتی ها.شود جز بازتولیِد همان گزارهنمی انشند و در آخر هیچ نصیبنز سنگیِن سیاسِت پرولتری به هر سویی چنگ می
میانجِی دیکتاتوری ا ِاعماِل قوانیِن فقه شیعی و بهگراِن راسِت اپوزسیون و چِپ لیبرال، شکاِف طبقاتی و وضعیِت بِد معیشتی را باز تحلیل

یابد. حال می قلیلت ای به مبارزه با دیکتاتورِی دینیاین جماعت در مبارزاِت توده کنند ادبیات و کنِش والیت فقیه تبیین میو استبداِد 
در کشورهایی همچون برزیل و هند »ای قرار دهیم همچون این سؤال که گر را در مقابل سؤاِل انضمامی و سادهگر و کنشاگر تحلیل

حلی از ای به ناِم والیِت فقیه در آنجا مان عمود است و نه اصاًل مقولهشهای استبداِد دینی بر زمیِن سیاسیو یونان و غیره که نه پایه
م وقتی در ارتباط با انقطاِع توأم با تخاصخورند. ها به در و دیوار میپاسخ ،«چرا شکاف طبقاتی سر به فلک کشیده؟ ، پسِاعراب دارد

 آمریکا که با خودش قطِع رابطه نکرده، پس اختالِف فاحِش »ه روابط سیاسی و دیپلماتیِک ایران و آمریکا، با این سؤال مواجه شوند ک
و ویورک ی نیهاخوابنرتشود، و دلیِل خیِل عظیِم کااز کجا ناشی می نشیناِن منهتنبرجطبقاتی میان ساکنیِن محاّلِت هارلم و 

از دِل مجاّلِت زرِد موفقیت و  انتو هایشان را تنها میپاسخ ،«چیست؟ هادر این سرزمین فرصت ولیهای سیلیکونخوابماشین
ر یک از ه دکتر آزمندیان استخراج کرد. ایضًا در ارتباط باهای سخنرانیهای آنتونی رابینز و کتاب کائنات وهای روانشناسانه و نخواستن

کجا آنچه بدها همه دارند ما ی»اگر پرسش شود در نهایت به این پاسخ خواهیم رسید که  وضِع موجودایشان از  دیگر مبادِی تحلیلِی 
رِد عملکها در یک چیز است:غافل از اینکه مبنای تمامِی این نابسامانی شود دلیِل طغیان علیِه همه چیز.یو همین م«. داریم

  .داریسرمایه

تواند کند نمیمی بندیماندن از مدار امپریالیستِی آمریکا مفصلاسالِم سیاسی و خارج اش را باییایران مانا دارِی اینکه حاکمیِت سرمایه
  اجتماعِی رفاهِ ویتریِن جّذاِب  و هاهمان دموکراسی کهد، مگر برای آنانازتولید حیاتش را از نظر پنهان دار های ساختاری و منطق بریشه

و  زنندها تمّنایی ندارند و در استیصال فریادش میو جز تحّقِق همان فانتزیزند ی غرب در چشمانشان سوسو مییافتهاینک تنّزل
ین نظاِم سیاسی اشناسی و شناساندِن باز شفافیت در  کنند.تصویر می این نظاِم سیاسیی فتن از وضِع موجود را در انهدام یا استحالهر فرا
اقتصاِد نقد »م و استمراِر ادبیاتی که در غیاِب درک و تحلیِل صریح و صحیح از تداومیانجِی داری بهبخش تولیِد سرمایهعنصِر قوام ثابهمبه

رود دچار چنان اعوجاجی شده که حاصلش سرگردانِی توده در بیاِن مطالبات و رونِد مبارزات است. اینگونه است که کار میبه «سیاسی
افتد های توئیتری به راه میالب طوفاننوید افکاری( در ق اعداِم )به عنواِن مثال کمپیِن نه به  ایهای اعتراضیکمپینهر از گاهی 

ان دهد. چرا است اپسیلونی تک« منطق سود»ی نظِم موجود را که همانا آنکه این طوفان آن اصِل اساسی و برسازنده و بازتولیدکنندهبی
ِن کردِن بیاِن آزاِد شهرونداطناِب دار و نه در محدود  درازای نه در« انباشت ثروت»و « سود»به منظور کسِب « ارزش اضافی»که استخراِج 

این  برجسته نمودِن  پذیرد.صورت می« تولیِد اجتماعی» یشیعه در منطقه، که در حوزهی مذهِب ی مدنی و نه در ترویج و اشاعهجامعه
 ایران روبنای ایدئولوژیک دولتمرداِن  تاختن بر و همچنین منظور حفِظ اقتداِر نظام استبه توریتهنمودهای سرکوب که وجوهی از ِاعماِل ا

 ،یابدد را میکارکرِد خو ایقهاستراتژیِک منطهای ژئو که در خدمِت پیشبرِد طرح از میان شیعیان پیماناِن سیاسیدر یافتن و آموزش هم
اِت تضادمند ذ این ،ران، در غیاب دیالکتیکچِپ منحِط ای حال آنکه مند شود.میانجی های ماّدی نظاِم حاکم بر ایرانباید که با پایهمی

ت واگذارده و دارِی ایران اسی زنجیِر نمادیِن تحلیِل انضمامِی لنینی در وضعیِت مشخص امروِز سرمایهپذیرترین حلقهرا که همانا آسیب
ای آویزان ز حلقهاکه بار هر ایشان  کند؛ی مبارزه تبیین و آژیته میهابژ یگانه عنوانبه «ی سخِت نظامهسته»سطوِح پدیداری را در قامِت 

ای دیگر از حلقه آبروتر از پیش بهشود و بیمی وفایل در هزارتوی فضای مجازی منتهیشان تنها به تغییر عکِس پر رادیکالیسم دنشومی
در خیابان  ه خیابان یا ماندنبه بازگشت ب انی کاذبش«یافته»ی مردم را در پِی و توده «یافتم»زنند که: زنند و جار میزنجیر چنگ می

های فاسدشده، بار نه آن چِپ مسّلح به طوماِر تئوری، این«یافته»شده را قع این ذاِت تضادمنِد اینک منکشفواکه بهاّما آن .دنخوانمیفرا
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گاهِی ای اهای استثمار وهلهاش در الی چرخواسطهی زیسِت بیواسطهخوِد پرولتاریاست که به ای ازبخِش قابِل مالحظه که اّتفاقاً  ز آ
رنای اپوزسیون. کاِر بوِق چپ باشدبدهگوشش نه باعث شده کند که طبقاتی را تجربه می  و نه ک 

 َحَکمیِت قدرت

یِر بحران راه الجرم در مس ،ان و کارگراناستثماِر فرودست فرایندِ  داری درنظاِم تولیِد سرمایه اقتصاِد سیاسی، ی تحلیل و نقدِ بر پایه
وی شکاف منجر متخاصِم دو س آرایِی نیروهایبه صفداری بارزترین پدیداِر بحراِن سرمایه یمثابهانکشاِف شکاِف طبقاتی بهپیماید و می
رو ز آنا ای است سیاسی،مبارزهکن از آغازش اگر چه منبعث است از بحراِن اقتصادی، لیای که تکوین خواهد یافت و مبارزه شود؛می

با آن تن  ز آغازا ای دیالکتیکیدر رابطه که «دولت»در قامِت  اشی سیاسیبستههمداری بدوِن مازاد و که نظاِم اقتصادِی تولیِد سرمایه
 اشانیالاقل در سطِح گفتمهدِف غایِی دولت  ،به قرینه بدانیم،« سود»اگر هدِف غایِی سرمایه را  توانست تا امروز بپاید.یافته نمی

دار و امنیِت شان که از قیاِس سوِد سرمایهبا تلفیِق این دو ساحِت همبسته و اهداِف غایی 5«.امنیت» مفهومی است تحِت ناِم عام
ی ر مبارزهه بر این مبنا .دارایجاد امنیت برای سوِد سرمایهی دولت را چنین انگاشت: توان وظیفهشود میمحور حاصل میدولت

ه چالش ای که دولت را بی سیاسیلیکن هر مبارزه ای سیاسی نیز هست،مبارزه کشددار را به چالش میکه سوِد سرمایه ایاقتصادی
دیروز ز قطاری از انقالباِت سیاسی ااین مّدعا  اثباِت  برد.های مادِی مناسباِت تولیدی و اجتماعی را زیِر سؤال نمیمایهکشد لزومًا بنمی

در آغاز  .آنکه این قطاِر نظاِم تولید به تمامی ریل عوض کند، بیکردهسوار  را پیاده و دولتیرا که واگن به واگن دولتی است،  تا امروز
این ود. ستحاله شتواند دچاِر ایابد که این َاشکاِل متفاوت نیز در مسیِر مبارزه میدر َاشکاِل متفاوتی بروز میی طبقاتی گفتیم که مبارزه

گاهِی طبقاتی و میزاِن نفوِذ نیروهای مداخله یاستحاله ی یا ارتجاعی را سطِح آ
ّ
د نزنگر در وضعیت است که حد میمبارزه به امری مترق

 بحراِن داری ایران و در نسبتش با سیکِل در وضعیِت بحرانِی امروِز سرمایه رویکرِد کمونیستیشود. موجب میپیروزی یا شکست را  و
زاِن تنی بر میکه مب ،های عینینشینیبر اساِس دستاوردها و عقبصرفًا را نه ی کارگر طبقهای و جهانی، هر پیروزی یا شکست منطقه

گاهِی طبقاتی . دسنجشود میند مبارزه منکشف میفرایخوِد ، که در ی طبقاتیزهو سوژگِی سیاسی، یا افول و انحراِف مبار  رشد و اعتالی آ
ِت بردای از مشروعیو نه پردهبه میانجِی پراتیِک پرولتری است، ی طبقاتی های ماّدِی نظام در مبارزهسنجش، میزاِن لرزِش پایه این عیارِ 

 . شودی بحراِن مارکس حاصل میکه خود در انکشاِف واقعیت و به استناِد نظریه ی نظاِم حاکمنداشته

و  انِن فرودستی برادری، و در جداِل بیی مفقودهدر نظاِم آزادی و برابرِی لیبرالی و در غیاِب حلقهایم که از مارکس آموخته همچنین
در  ی کاری کارگر و همچنین ارتِش ذخیرهحال باید ببینیم طبقه زند.است که حرِف آخر را می «قدرت»برابر و صاحِب حق،  فرادستاِن 

 چه نسبتی با َحَکمیِت قدرت میاِن خود و استثمارکنندگانش قرار دارد. 

ه آن را خیزِش کی ای و خیابانهای تودهی مبارزه از سنِخ جنبشگستردگِی پهنه ،شرحش رفت «تراژدِی نیزار»مبتنی بر آنچه در بخش 
اسگاه نیز در این ولو اینکه چند پشونده نیست. ی استثمار به سمِت طبقهقدرت  ترازویی کردِن کفهقادر به سنگیننامیم پیرایه میبی

های ریاناِن انسداِد شر ی مسّلحانه هم بکشد. اگر رفیِق شهید امیرپرویِز پویان، در دو دسِت توده تسخیر شود و کار به مبارزهبلوا به
گاهِی توده  یی مسّلحانه را به مثابه، مبارزه«رّد تئورِی بقا»مقاومت و مبارزه و در  طیر را نهد، امروز این خپیش میپراتیِک منتهی به آ

نافِع ماند که هیچ طلبان و مزدوراِن سعودی و اسرائیل و دیگرانی به عهده گرفتهی رجوی و تجزیهاالحوازیه و مجاهدیِن منحّط فرقه
نمودِن اِن جدای خیابان امکدر پهنهدستی بهتوان متصّور شد. و کدام نیروی چِپ غربالی استثمارشده نمیمشترکی میاِن ایشان و توده

ای هضاد و حوزهتاصلِی بستِر از  را ی طبقاتیکند که مبارزهایجاب میطبقاتی  ضرورِت مرزبندِی منافِع کارگران و ضّدکارگران را داراست؟ 

                                                           
فرمان » دهیم به کتاِب ِن دیدگاهی ماتریالیستی از این مفهوم خواننده را ارجاع میاندداری، و به منظوِر از نظر گذر مداراِن سرمایهدر قاموِس دولت« امنیت»در خصوِص مفهوِم  5

 ی شاپور اعتماد، نشر فرهنگ معاصر ، به قلِم پری اندرسون، ترجمه«و دیوان
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ی پشاپیش ی متوّسِط ناراضاپوزسیوِن برانداز و طبقهی کارگر از روِی طبقهچرا که همچنان مصّریم دنباله بیاغازیم. نیروی کار استثمارِ 
  راهه خواهد بود و پایانش به یقین مسلخ است.حرکت در بی

ت ای دیگر بار از زاویهآنچه گذشت را باِر دیگر و این ،در قالِب مثالّدعایمان جهِت اثباِت ا
ّ
 کنیم:مرور میبا دق

یمِت بنزین، َاخالف ق بینِی سابقه، عجیب و البته قابل پیشبندی و افزایِش کمپس از انتشار و تأیید خبِر سهمیهگردیم. برمی 69به آباِن 
-ه خبِر گرانی بنزین را با فراخوانی شاعرانه و متمّدنان ...و ینستاگرام و توییترهای مجازی، همچون تلگرام و او َاسالِف آمدنیوز در رسانه

سی و بیبی-ان شایرا برای زعیماِن رسانه نافرمانِی مدنیپاسخ گفتند تا تصاویِر این  -هاها و بزرگراهها در خیابانخاموشِی اتومبیل
نخستین شهرهایی که مردمانش دعوِت فراخوان به اعتراض را لّبیک گفتند کالنشهِر مخابره کنند. یکی از  -وتو و...صدای آمریکا و من

 شده از این اعتراضات در فضای مجازی و شکلی گسترده!! در این نافرمانِی مدنی شرکت کرده و تصاویِر منتشرمشهد بود که به
آباد که برخی محّل اّولین تصاویِر منتشره. وکیل« آبادوکیل» بولواربه بزرگراه یا  ؛رویمبه مشهد میپس  .ای منعکس شدهای ماهوارهشبکه

ی پارک( آغاز شده و دانند به طول تقریبِی ده کیلومتر از میداِن آزادی)فلکهرا بزرگترین خیابان ایران بعد از خیابان ولیعصر تهران میآن
حسوب ی شهرِی مشهد نیز ماهِی طرقبه شاندیز که پایاِن محدودهگونه پیچ یا اختالِف سطحی تا دو ر در یک خّط مستقیم و بدوِن هیچ

چه نقشی در تحلیِل ما بازی خواهد کرد را در ادامه درخواهید یافت. اّما  بولوارکه موقعّیِت اقلیمِی این . ایناست شود کشیده شدهمی
در پرسپکتیو  ،این درازا و بدون پیچ و تاب و اختالِف سطحپیش از آن ذکِر این نکته شاید جالب باشد که اهّمیِت خّط مستقیِم خیابانی با 

تها و ی با شکوهی از ردیِف درخرا از سطحی باالتر مثاًل از روی پِل هوایی ببینید با منظره بولواردید است که اگر این  و عمِق میداِن 
ن شکوه و سی ایبیتو و صدای آمریکا و بیومن یهاشبکه شناساِن شک زیباییها مواجه خواهید شد. بیچراغها و ترافیِک اتومبیل

در یک سمت پارِک بزرگ ملت و شهربازی قرار دارد و در سمِت دیگرش دانشگاِه  بولوارکنند!! در ابتدای عظمِت خیابانی را بهتر درک می
 هاییفروشیفودها و آبمیوهفستها، کند رستورانساکِت فردوسی! و در ادامه و در سرتاسِر این مسیر چیزی که بیشتر جلب توجه می

با تابلوهای رنگارنگ، رنگ و لعابی خاص به آن بخشیده. تقریبًا هیچ اداره یا ارگاِن دولتی،  بولوارست که در مسیِر رفت و برگشت این ا
ذهبی در سی، اقتصادی، موجود ندارد. مراکِز سیا بولواری این باشد در حاشیه« ویژه»اقتصادی یا نظامی که دارای اهّمیِت استراتژیِک 

توان می شوند که با قاطعّیتراِه غرِب شهر منشعب میهای متعّددی از این شاهی زیادی دارند. خیابانفاصله بولوارمرکز شهرند و با این 
اکنیِن ر سشود. حّتی اگی فرودستان منتهی نمیهای کارگری و محّلهای یا شهرککدام از این مسیرها به مناطِق حاشیهگفت هیچ

رار های اقتصادِی گذشته و پیِش رو در سراشیِب سقوط قشک بخشی هم بر اثر بحرانفرودستی هم در این منطقه ساکن باشند )که بی
های اندهند. برخی از خیابی متوسط و بخشی از ثروتمنداِن شهر تشکیل میی ساکنین این مناطق را طبقهاند( باز قاطبهگرفته

های تجاری و تفریحی، محاّلِت اطراِف سازی و مجتمعترین مناطِق این شهر محسوب شده و برجآباد جزء گرانیلشده از وکمنشعب
به  ولواربنامندش. و گفتیم که انتهای می« الکچری»ها و امروزی« اعیانی»ها آباد را تبدیل به همان چیزی کرده که قدیمیوکیل بولوار

فودهای ستها و فها و کافهشماری از رستورانشود. مناطِق ییالقی و توریستِی غرِب مشهد با انبوِه بیدوراهِی طرقبه و شاندیز ختم می
ها و ی کارگر در آشپزخانه(، طبقه69سال  آبان 40شب لبیک به فراخواِن اعتراض )جمعه ی موعودِ این لحظهتا لوکس و الکچری. 

ی غمگین چه کسانی در خیابانند؟ ترافیِک دهی و آشپزی و نظافتند. پس در این جمعهها و پاساژها در حاِل سرویسها و برجرستوران
ت را چاشنِی سیاح ها برای شهری که منهای مسافرین و زائرینی کهشبها و جمعهشبشنبهآباد و مسیِر ییالقات در پنجوکیل بولوار

محسوب « ر دوردو »ای نیست. حال به این ترافیک که جزء تفریحاِت اهِل جمعیت دارد اّتفاِق تازه بیش از سه میلیون نفر اندزیارت کرده
یلومترها ک ،ای که کارگراِن صنعتی خسته از کار یا بیکارشود. در جمعهمحشری برپا می ،ِت نافرمانِی مدنی را اضافه کنیدشود جّذابیمی

راِن ای که کارگکنند و در جمعههای تِه جیبشان را شماره میاِی شهر با بغض و کینه سّکهدر محاّلِت حاشیه دور از این مسیِر منّور
کنند را دنبال می «ی وسطساکِن طبقه»آباد و امتداِد مسیِر توریستی ییالقات، کنجکاو و ملتهب اخباِر قهرماناِن خدماتی در شعاِع وکیل
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ها گزارشاِت جیره و مواجِب موبایل به دست، مسّلح به انواع فیلترشکنای برپا شده به درازای ده کیلومتر. و خبرنگاراِن بیهنگامه
ی ظیفهترها نیز وترهایشان و بزرگها نیز برای بزرگفرستند و آناند مینامه دادههایی که دعوتها و پیجشان را برای کانالمیدانی

گرانی حلیلکشند. و تدوش می را همچون هر بزنگاِه اینچنینی بررِگ رساندِن صدا و تصویِر این مردِم شریف و باغیرت به جهانیان ست
 «تحلیل»را  آمدهاند، یک به یک پ شِت خط منتظرند تا از اقصانقاِط جهان، وضعیت پیشآپشان را کردهاند و میککه حّمامشان را رفته

ّکاِم خونخواِر جمهوری اسالمی را و جنایات و بی کنند  کنند، و نه در تحلیلشان نشانی از تمایل برای «محکوم»کفایتِی زمامداران و ح 
ه در شود و نآمده( دیده میداری )که اکنون بیش از هر زماِن دیگری به سطِح پدیدار عیان کردِن ذاِت متناقِض کلّیِت نظاِم سرمایه

ی پهناوِر جهان. هر چه هست تشویق است و  تهییج ای به بانیاِن اعظِم این فالکِت فراگیِر فرودستان در پهنهشارهکردنشان امحکوم
ی موعود نزدیک است و باید ها از دیِد ایشان لحظهی این سال. همچون همیشه(بخوانید آشوب)استمراِر این اعتراض برای اتحاد! و 

 )به نفِع چه کسی؟( ادامه داد.    این اعتراضات را تا حصوِل پیروزی

ه هیچ آشوبی گیریم کمانیم و فرض را بر این میدر همین نقطه می ..گفتیم که اعتراضات با فراخوانی به نافرمانِی مدنی آغاز شد. خب.
ی به قوانین اعتنایبا بینافرمانِی مدنی( یعنی ) در این روِش اعتراضی .پرهیز بیرون نخزیدخشونتبه اصطالح هم از دِل این اعتراِض 

ضعیِف قابلیت . پس تتضعیف شود های قدرت هر حکومتی استن پایهتریکه یکی از مهم قانونقابلیت اجرای شود می حکومتی، سعی
های ایهپشدِن ابعاِد خلل در اجرای قانون باید با گستردهالقاعده میه علیست در خدمت یک اعتراِض عمومی کا اجرای قانون ابزاری

ّکام یا به خواسِت جامعهحکومت کم یا زیاد بلرزد تا بسته به میزاِن لرزِش پایه قدرِت  مانی به که اکنون در نافر-ی مدنی های قدرت، ح 
هایش مسدود شود چه آباد از ابتدا تا انتها با تماِم دسترسیوکیل بولوار اگر َدر روند. حال ببینیمتمکین کنند یا از میدان به -بردسر می

ریض آباد و طیف طبقاِت ساکن در آن تشریح شد. و گفتیم که انتهای این خیاباِن عافتد. پیش از این موقعیت جغرافیایِی وکیلاّتفاقی می
اندیز گردِش ش-اِر طرقبهد. جایی که به نقل از فرماندشوو طویل به بخشهای ییالقی و توریستِی غرب و جنوِب غرِب مشهد منتهی می

است که حّتی در مقابِل  6میلیارد تومان 011در جریان است رقمی بالغ بر  ی گردشگرِی این مناطقکه در حوزه مالِی سالیانه
شود. پس توّجهی محسوب نمیدد  قابل ع نیز ی گردشگری کالنشهر مشهدمرتبط با حوزه سالیانه گردش مالِی  7هزارمیلیارد تومان01

کند و متضّرریِن های قدرت وارد نمیهای مردِم مشهد، هیچ لرزه و قلقلکی به پایهبا این حساب انسداِد این شاهراِه حیاتِی عیِش پایاِن هفته
وش رافیک اتومبیل را خامزده در دِل این تشان هم هیجانشوند که چه بسا خود و خانوادهاصلی از سنِخ خوِد این نافرمانان محسوب می

ی یم منطقهاز مشهد که بگذر  !.ی گزارِش میدانی از این اتحاِد گسترده باشندکرده و در انتظاِر دسِت غیبِی مجرِی تغییرات، در حاِل تهّیه
ها ده بر روی سایتشبرهع بود که بیشترین تصاویِر مخاهای آغازیِن اعتراضات در اّولین شِب وقایکیانپارِس اهواز هم یکی دیگر از کانون

 ولواربرا در کناِر مشهد و البته سیرجان به خود اختصاص داده بود. با شرِح مختصری که از پایگاِه اجتماعِی ساکنین و حاضرین در 
جان هم ر توان همان وضعیِت طبقاتی را در کیانپارِس اهواز هم مشاهده کرد تا از اطناِب سخن پرهیز شود. سیآباِد مشهد رفت میوکیل

ده و این رمان از دیرباز مورد توّجه بوک-بندرعّباس و شیراز-عنواِن شهرستانی دور از مرکز با توّجه به تقاطِع محورهای مواصالتِی تهرانبه
یکی ری نیز ی فضای سبز کشور در یک شهِر کویشناسند. فضای سبِز بیش از میانگیِن سرانهشهر را به عنواِن قطِب ترانزیتِی ایران می

ی اقتصادِی ویژه گذریم. با اضافه کردِن منطقهدیگر از نشانگاِن پایگاِه اجتماعی ساکنیِن سیرجان است. از فرودگاه و باغاِت پسته می
یسِت لپرورد خود به خود ناِم این شهر از که بورژوازی و خرده بورژوازِی خود را )البته در کناِر انبوِه نیروی کاِر استثمارشونده( در خود می

خورد. و در مجموع از این سه شهر به عنواِن آغازگاِه اعتراضات که نامشان در کناِر هم در اخباِر اعتراضات مناطِق محروم خط می
ی کنیم. یک سّوِم شمالِی پایتخت از صبِح برفِی روز بعد )شنبه( وارِد بازی شد. از مناطقی که در محدودهکند عبور میخودنمایی می

                                                           
6 https://www.iribnews.ir/00AClN باشد(می 69ماه سال ه اردیبهشتخبر مربوط ب )لینک 
7 3293866-eqtesad.com/fa/tiny/news-e-https://www.donya  باشد(می 69)لینک خبر مربوط به مهرماه سال 

https://www.iribnews.ir/00AClN
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 ی صادقیه اشاره کرد که خود به تنهایی الگوِی توان به منطقهبیشترین اخبار را به خود اختصاص دادند هم می« راِن بزرگته»شهرِی 
ی نهد. و آخرین تصویری که از فاِز نخسِت این اعتراضات در ذهِن نگارندهای میپیِش چشِم هر بیننده« ی وسطساکِن طبقه»کاملی از 

تاین سطور ثبت و ماندگار 
ّ
انگیِز زنی میانسال است که اتومبیلش را در خیابانی مجهول خاموش کرده، پیاده شده و شده تصویِر  رق

ف کردِن اتومبیل
ّ
ر از کنارش عبور میعاجزانه و مستأصل سعی در متوق  زنان و کنند. البته این زن از جنِس هایی دارد که با بوِق تمسخ 

یرِت ی مّلی پخش شد نیست و فقط در پِی بیدار کردِن غهای اّطالعاتِی ایران ضبط و از رسانهیندخترانی که به عنواِن لیدر توّسط دورب
ین( از ناتوانی احوالی و نارضایتِی این زن )در پِی گرانِی بنز  بپیوندند. اینکه ناخوش اشوت است تا به او و جنبِش اعتراضیتفارانندگاِن بی

های تحصیِل فرزندش در هندوستان و مالزی است یا ناتوانی در پرداخِت اجاره خانه و اجبار به نقِل مکان از تهران به در پرداخِت هزینه
داند و آن اینکه اعتراضاِت اولیه بر یم همان است که خواجه حافظ شیراز هم میداندانیم. چیزی که ما میخان را ما نمیحسنقلعه

 آشوب. ای با شتابی الینقطع وارد فاِز بعدی خود شد: نماند و در سرساِم رسانهنافرمانِی مدنی موقِف 

ها ها و کارگاهو میعادگاِه خیابان را به زیردستاِنشان در کارخانه های گرمشان رجعت کردهبه خانه خیاباناز  این جماعِت انگل 69در آبان 
ا فراخِی ی کافی و تبه اندازه« طلبیسرنگون»کردند. این کادرهای مجّرِب حزِب فراگیِر یشان احالهاهای اجارهها و مستأجریِن خانهو مغازه

ساکن »هنگام که  در آن ها نیست.ی اینند. دیگر مقابِل تیر و تفنگ رفتن که وظیفهپرداختدر سطِح خیابان به عضوگیری  در حِدّ انفجار
ه ما تنها اعتراضی خاموش ب ،: ببینیدداد کهاش را به جهانیان نشان میزدههای الکهای پاکیزه و ناخنسرآستین« ی وسططبقه

های خشم و لهها بود که شعنکردیم و هیچ آتشی نیفروختیم و هیچ گناهی مرتکب نشدیم، ساعتگرانی داشتیم و هیچ خبط و خطایی 
ّپه برافروخته و دشنه ّپه ک  ه چشم از تلویزیون لی کی وسط در حاِن طبقهنیساک ها به شکستن مشغول شده بود.چماقها به دریدن و کینه ک 

 همیشه وشی کهی شهوانِی مجریاِن پریزمینهو در پس نددینوش را انشی رژیمیمتمّدنانه نشسته و نوشابه پای میِز شام   اشتنددبرنمی
 .ندودب روشن کرده اهکردِن اتومبیلکه خود با خاموش نشستندهای آتشی ه تماشای شعلهدهند بآروِغ تحلیل تحویلشان می

شتر شد. تر بود سبعیِت محافظین نظِم سرمایه نیز بیبه مراکِز صنعتِی مهم نزدیک هاتر گفته شد. که هر چه آتش شعلهباقِی ماجرا پیش
زدیک به نشیِن نها و محاّلت کارگریو شهرستانها و دستگیرشدگان مربوط به شهرهای اقمارِی تهران ها، زخمیبیشترین آماِر کشته

رِخ جواناِن معترِض شهرِک طالقانی ماهشهر در نیزار بود. این ماحصل بود که نقطه صنعتی همین مراکزِ  ی پایاِن آن رویداد هم خوِن س 
ضرورِت سازماندهِی پرولتاریا با مرزبندِی مشّخص طبقاتی نیز از همین وقایع برای هر کمونیستی که  ته است.نایافی سازمانخشِم توده

  شود.ست محرز میبه آرماِن پرولتاریا مؤمن ا

 آزادی ارزِش 

ر کنیم ی مارکس به هر سویش که نظی جهانی که بنا به گفتهبزرگترین دستاورِد لیبرالیسم است. اّما این آزادی در گستره« آزادی»
یم دار  در ذهناژه گر است، برای اکثریِت ساکن در جهاِن آزاد در معنایی به غایت دور از آنچه از این و جلوه« ی عظیمی از کاالهاتوده»

« کارنیروی»کارگر، این مالِک کاالی  ری که کاالیی است در یِد مالکش.استثماِر نیروی کار است. نیروی کا« آزادِی »شود؛ و آن متعّین می
ودش بهره نبوده و عناِن اختیاِر مایملکش بر اساِس قوانیِن مقّدِس لیبرالیسم به خبی« آزادی»نیز از این دستاورِد بزرِگ لیبرالیسم، یعنی 

رابرها، در این جهاِن بشد. در این وارونهانتخاب دارد که نیروی کارش، آن یگانه کاالیش را در بازار بفروشد یا نفرو« آزادِی »تفویض شده و 
ّکانی دیده« آزادِی »بازاِر آزاِد عرضه و تقاضا، خریدار نیز  همیشه » ایم که:ایم و خواندهانتخاب دارد که بخرد یا نخرد. و بر پیشخواِن هر د 

دوزد تا ست و جیب و َکرِم مشتری میکند. پس فروشنده چشم به دمشتری بر اساِس نیازش کاال را خریداری می«. حق با مشتری است
حامِل  ها خیِل عظیِم کارگرانی باشندداری باشد صاحِب ابزاِر تولید و فروشندهسرمایه کاالیش را خریداری کند. حال اگر این مشتری  

« نیاز»سِب ح که بر انتخاب دارد« آزادِی »کاالی نیروی کار، مشتری بر مبنای همان حق! که بر پیشخواِن دّکان فروشنده نصب است، 
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شده یریدارکاِر خاری کند. کاال/نیرویزدن نیستند خریدها که اهِل چانهن فروشنده/کارگرتریکار را از منصفترین کاال/نیرویارزان
خدماتی و  یشود؛ چه کاالارزِش مصرفی دارد که در تولیِد کاالهایی دیگر صرف می ،ی آزادانهدار در این معاملهتوّسِط مشتری/سرمایه

 کند( کسِب . هدف از تولیِد کاال )که توأمان ارزش مصرفی و ارزش مبادله را در خود حمل میای یا موّلدو سرمایه چه کاالی مصرفی
ها نیز داری است در بازار آزاد که مشتریانی دارد که آن/سرمایهحال فروشنده ،داِر پیشینپس از فروش است. و مشتری/سرمایه« سود»

ی کاالها به منظوِر کسِب سود و انباشِت ثروت، همان منطِق نظاِم تولیِد انتخاب دارند. این جریان سّیال مبادله« آزادِی »خرید  برای
یدآمدِن این شود. پدآفرین میگاه سّیالیتش به َاشکاِل مختلف دچار انسداد شده و بحرانبهالبته گاهدارِی لیبرال است؛ که سرمایه
خزیده از مغاِک تاریخ از قضا دیِن بیرون .کفایتِی ناظماِن نظِم سرمایه قابِل توضیحندنشأ دینی و ایدئولوژیک دارند و نه با بیها نه مبحران

در  داری و یا ثباِت آنهای انکشاِف سرمایهظاهر الیِق نظِم حاکم، ایجابیِت حضورشان را در وهلههای در خدمِت ناظمیِن بهو ایدئولوگ
است  برآمده از ذاِت چنین نظاِم تولیدی . بحران  نهندبنیان میی بروز بحران در راستای عبور از بحران ز بحران، و در هنگامهپیشگیری ا

بحِث ما بر  8اش در این مجاِل اندک نخواهد گنجید.و چرایی بندیکند که صورتهمواره در خود تضاّدی منتهی به بحران حمل می که
 خود تواند این مفهوِم غامض را به نفِع چگونه می است حامِل کاالی نیروی کار است و اینکه کارگر که« آزادی»لِی سِر همان مفهوِم لیبرا

ز این ی را ابزرگترین دستاورِد جهاِن آزاد به کار اندازد تا در نهایت خود و جهان ، این«آزادی»را علیه « آزادی»مصادره به مطلوب نموده و 
 برسد و برساند.« آزادی»آزاد کند و به « آزادی»

 اّتحادهای مرزبندِی طبقاتی و شکوفه

ناع از فروِش امت شده از جانِب لیبرالیسم گشوده شد:اعطا« آزادِی »به همان  با اتکا ی طبقاتیسرفصِل دیگری از مبارزه 0011در تیرماِه 
شود و در رفته مییی دیگر به کار گکاالیی که به منظوِر تولیِد کاال  توّسِط کارگراِن صنعِت پتروشیمی و نفت و گاز. «نیروی کار»کاالی 

ای میاِن کارگراِن واحدهسرعت در کار، بهشود. این اجتناب از فروِش کاال/نیرویاخالل می وقفه و غیابش سود و انباشِت ثروت دچارِ 
گاهِی طبقاتیدر دستوِر کار قرار  مختلف مبارزه نه  کل ازش در این دارد. ی طبقاتیدر رونِد مبارزه گرفت که نشان از پیشرفت و اعتالی آ

لت و دوشکا و مسلسل، نه پرتاِب گاِز اشک خبری از وروِد تانک به صحنه بود، گاهی 9؛آورنه ِارعاِب ک  تصاویِر  ای که حاوِی و مبارزه چنین آ
رهیاهو خیاباِن  نآ ی مبارزاتی بای این حوزهفاصلهاز دیِد ایشان شد هیچ خوشاینِد چِپ خیابانی نیست، چرا که ای نبااروتیِک خشِم توده  پ 

د که بر نداند، اّما خوب مینافله عقب نیفتد از قندر انعکاِس اخبارش سعی دار  چندبسیار است. هر دار و میزبانش باشند که خود میدان
یف کارگران نداشته و امکانی برای کشاندِن این ط صفوِف در  انشجایی برای رؤیای مبارزاتی و وروِد قهرمانانهاساِس این شکل از مبارزه 

شر شد تنترنت منارگراِن پتروشیمی که در ایبا یکی از ک در گفتگو و مصاحبه ّیا نیست.مه انابان )تا اّطالِع ثانوی( برایشاز کارگران به خی
های تلگرامی کارگر به ارتباطاِت کارگری و کانال در بخشی از این مصاحبهکند. ی باال را تصدیق میکه گزاره حقایقی در این رابطه نهفته

شناسند و های مختلف با یکدیگر تماس دارند، همدیگر را از نزدیک میفعالین کارگری از کمپ»گوید: کند و میآپی اشاره میو واتس
ها تا همین چند مدت پیش ما یک کانال تلگرامی مختلف اطالع دارند. در کنار همه این هایبطور کلی از وضعیت کاری در شرکت

 توانستند عضو شوند. االن همنفر عضو داشت و تنها کارگران اینجا، آن هم با ارائه شماره پرسنلی خود می ۰۴۴۴داشتیم که باالی 
ها و امکانات و ارتباطات استفاده شده عتصاب، از همه این راهگروهای مختلف تلگرام و واتساپ داریم. خب برای سازماندهی این ا

 واضح است که احساسبینند، است. این را هم بگویم که وقتی کارگران وضعیت خود و همکاران خودشان را در سراسر منطقه می
که  ساخته استهای حکومتخواه و چپها نه خبری از جنبِش دانشجویاِن عدالتدر این کمپ« .کنندبودن می همبستگی و یکی

                                                           
 اینترنت قابل دسترسی است( دهیم. )این کتاب درارجاع می 69ی دیوید یفه، چاپ دّوم، زمستان نوشته« داریدولت و بحراِن سرمایه»در این خصوص خواننده را به کتاِب  8
تّپه شاهد  هفتارزاِت کارگراِن البته این نکات به معنای مالطفِت حاکمیت در مقابل اعتراضات و اعتصاباِت کارگری و عدِم سرکوب نیست. کمااینکه در اینجا نیز همچون مب 9

  یم.اها بودهسازیها و پروندهها و اخراجشدِن مراکِز تولیدی و بازداشتامنیتی
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اخته که کارگران را به شوِق آزادی از قید ستم به بهای پروغرب و خیابانخبری از چپو نه  د،نبستن به حکومت را تجویز کندخیل
 ارتباط و رفاقِت زیِر یوِغ استثمار و  واسطهها زیسِت بیدر این کمپ 10.و بازگشت به خیابان را جار بزنند ندرژیم ترغیب نمای سرنگونِی 

گاهی را حد می انی برای ی سرکوِب سیستماتیک امکشد به واسطهکه گفته می کارگران آپِی های تلگرامی و واتسدر کانال زند.کارگری آ
ها قلیان پیدهغیاِب سلِه خیابان نیست؛ و از قضا همین های در َلهپرانها و هشتگها و اینستاگرامیانسجام ندارند، جایی برای توئیتری

نسجام و ا شود.چنین انسجام و اّتحادی در این ابعاِد وسیع محسوب می بی در صفوِف کارگران یکی از نمودهایهای انقالو شارالتان
اش در گسترشش نهفته و انجماد و ماندنش بر این موقف به انحاللش خواهد انجامید. اگر در تردید تبلوِر حیاِت سیاسیاّتحادی که بی

شِت توده خیابان برابِر  با نفِی دیالکتیکی، در است که« آزادی»های کاری این باتوم و پاسِخ سنگش گلوله باشد، در حوزه ،جواِب م 
وانیِن استثماِر کارگران به مدِد ق« آزادِی »و عدِم تمکین از قوانیِن سرمایه، در برابِر  «کارگری اتحادِ »انتخاِب « آزادِی »ایستد. می« آزادی»

درست است که ادامه اعتصاب برای ما کارگران که آه در بساط نداریم، خیلی سخت است، اما زیانی که هر روز اعتصاب ما »سرمایه. 
های میلیاردی در میان است. محصوالت بعضی از این ت. اینجا پای سوداش نجومی اسزند، ارقامها میها و پاالیشگاهبه این شرکت

ارجی است. شود و بنابراین منبع ارز خهای پتروشیمی چند صد میلیون تن است که عالوه بر تامین نیازهای داخلی، صادر هم میشرکت
ی نند. هر ثانیه اعتصاب ما از لحاظ مالی زیان هنگفتهای نجومی صرف نظر کها و درآمدتوانند از این سودها برای مدت طوالنی نمیاین

آورد. بنا به همه این دالیل من خیلی خوشبین هستم. اگر اتحاد خودمان را حفظ کنیم قطعا در این اعتصاب پیروز ها به بار میبرای این
نه اند که چگوهایش آموختهایطبقههمهای همان کارگِر اعتصابی در مصاحبه است. او و ها بخِش دیگری از صحبتاین« .خواهیم شد

کند کارفرمای یکند که آنکه استثمارش مبرای همین نیز برایشان فرقی نمی هند و بفشارند.نَ بشان گاِه استثمارکنندگانپای بر َنَفس
 خصوصی باشد یا نهادهای حکومتی و نظامی همچون سپاِه پاسداران. 

شکل ریزِی قبلی ، با برنامه01/41موسوم به کمپین  0011، اعتصاباِت شاغل در این مراکز گراِن های کار بنا بر شواهد و گزارشات و گفته
این مناطق صنعتی که منجر به باالبردِن حقوق توّسط کارفرما شد، و همچنین  ی اعتصاِب ساِل پیش کارگران جوشکارِ تجربهگرفت. 

داری بود هراندِن دولِت سرمایخلِع ید از بخش خصوصی و گامی به پیش در عقبتّپه که در نهایت به اعتصابات و مبارزاِت کارگراِن هفت
ما مبتنی بر همین وضعیِت انضمامی و با بازخوانِی  کنند.های مبارزه یاد میعنوان درساز عوامِل مؤثری است که کارگران خود از آن به

 مکاِن سوژگِی انقالبی و ایجاِد دگرگونِی اجتماعی را در خود حملای که اهای مارکسیسم انقالبی است که معتقدیم تنها طبقهاندیشه
باید می ظِم حاکمهای نعنواِن نیروی پیشرو در هجوم به پایهاش بهی کارگری که در سیِر تطّوِر تاریخیطبقه ی کارگر است.کند، طبقهمی
یجایگاِه  همچنین د وپیوند بزن نیز ستمدیده طبقاِت منافعش را با منافِع دیگر  که

ّ
 «حزِب انقالبی» اش را در فرایند مبارزه به میانجِی مترق

 از سنخن ، ایکارگرانبتنی بر مطالباِت مشّخِص حفظ کند. فارغ از دستاوردهای م ای از مبارزه است،که ناگزیر از تأسیسش در وهله
 تشّکِل مستقل و عدِم وابستگِی تشکیالتی به حکومِت  که ؛های مستقِل کارگریفرصتی است برای ایجاِد تشّکل کارگری اّتحاد

یقین  به و دهد، شکوفه میزنددواند و جوانه میاست. بذری که ریشه می ی طبقاتیچون پاشیدِن بذری در زمیِن مبارزه داران،سرمایه
هایش به تسخیِر یش، که تماِم عرصههانها و میداخیابان ای که نه فقطآینده ای متفاوت با اکنون.بار خواهد نشست، برای آینده به

 پرولتاریای رزمنده درخواهد آمد. 

                                                           
 د.باشکه به همین قلم در اینترنت در دسترس می« تناقضاِت چپ انقالبی»دهیم به متِن ارجاع میخواننده را  ،های چپقبیل جریانجهت مروری بر رویکرد این 11


