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هاي اجتماعی، از اعتراض تا اعتصابخیزش

مهدي سلیمی

کارانثباتظهور بی

از این دست دستان، مستضعفان وتهیپابرهنگان، نشینان، کشان، کوخنشینان، زحمتفرودستان، حاشیه
کدام براي درك و دریافت پایگاه اجتماعی هیچاما -درست باشنداز نظر معنایی اگرهم -رایج پایانِهاي بیصفت

این . کندنمیکمکی کنونی ایران داريسرمایههاي اقتصاديپذیرتر از بحراناز قشرآسیبمتکثريجماعت 
اي به خاطر مسلکانهطور کلبیخورد که بعضاً بهگرایان میها عموماً به درد شعارهاي مقطعی سیاسی عوامصفت

به کرات از این شعارها براي بسیج مردم معترض57ب مثالً در انقال. کنندا استفاده میمقاصد سیاسی خود از آنه
هاي سیاست،خودهاي قدرتبعد از محکم کردن پایهاما. سوي صاحبان قدرت کنونی بکار گرفته شدند

ي خیل تري را روانهعظیمقشر هاي اجتماعی، با جابجایی بخشی از الیهصرفاً که اي را در پیش گرفتنداقتصادي
توانست هاي ماتریالیستی جامعه ندارد و نمیزیرا ایدئولوژي دینی ماهیتاً درکی از بنیان. گرسنگان کردند

در همان آغاز بالهت این قدرت البته .باشددارانهي برخاسته از مناسبات مادي سرمایهطبقهیک واقعی ينماینده
و رفته رفته با درك این موضوع که اساساً ه بودبه نمایش گذاشت"مال خر استاقتصاد "ي تحت گزارهخود را 

که پدید آمدند"ينوظهورخرهاي"، دوام خود را تضمین کندتواندگی با ثروت میمطلقه در همبستهقدرت
.تري از انباشت سرمایه را داشتندتوان حمل بار سنگیناتفاقاً 
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ما . ایم باید مواضع خود را تدقیق ببخشیمتر روبرو شدهکه باز با خیزش طبقات پائینچند سال اخیرپس در این 
ماه هاي ديخیزشعامالن اصلی براي ي ایجابیهاشناسانه براي پیدا کردن بدیلگذاري آسیببه ضرورت یک نام

گرایی نهفته است اما این لیلاگرچه در هر نامیدنی قسمی از تق. نیاز مبرم داریمو پس از آن،98تا آبان ماه 96
بویژه اینکه ما به عنوان مارکسیست قرار نیست چیزي را از . هاستتنها روش ممکن براي فهم و دریافت پدیده

به قول راسل ي دوم که به عنوان آخرین فیلسوف دستگاه ساز هزاره(پیشرو بودن مارکس. افکنیمپیبنیاد
افکند و الغاي هاي ماتریالیسم دیالکتیکی را پیدر این بود که توانست بنیان)ي مادي را احیا کندتوانست فلسفه

ا ام. ي طبقاتی تاریخ جوامع تا کنون موجود مطرح سازدمالکیت خصوصی را به عنوان تنها راه بدیل براي مبارزه
را یک بودن پدیدارها توانیم دیناممی،فهم مناسبت مادي پدیدارها قایل باشیمبه مارکسیسم به عنوان علمِاگر

م بر به خاطر مناسبات مادي متفاوت حاک-ها در جغرافیاهاي مختلف در طول تاریخ، و ظهور اشکال متنوع آن
) دترمینیسم(منديدهد تا بتوانیم نسبتی میان علیتآنچه که در مارکسیسم به ما این امکان را می. دریابیم-آنها

براي . استدیالکتیک با ماتریالیسمترکیب همین انسانی برقرار سازیم )ایجنسی(گرایی عاملیتو ارادهتاریخی 
این تغییر . یابی به تغییر استدستبه منظورها آزمون گذاشتن ایدهبه اي براي سیاست عرصه،یک مارکسیست

جاي حمایت و همدلی صرف با حرکت مردم فرودست، توانسته باشیم هدفمند زمانی حاصل خواهد شد که به
.   هاي این شکاف طبقاتی را برایشان بازگشایی کندگفتمانی را شیوع دهیم که بتواند ریشه

یک دستگاه فکرياصل تحریف در ،هاي جدیدگذارياشاره به این اصول بدیهی از آن روست که تن دادن به نام
گري در وضعیت و تالش براي یافتن ضرورت مداخلهاین بلکه .طلبی سیاسی نیستدر راستاي نوعی فرصت

پونتی -ومرلموریس به قول .استدر مبانی خود مارکسیسم نهفتهگرایانه از دل شرایط اضطراري هاي عملبدیل
کند و قائل شدن به یک امر پیشینی ساختارهاي موجود عمل میدر مورد ) notion(اساس مارکسیسم با انگاره

شود ما یک امرگذرا و تغییر یابندهزیرا سبب می.انه استکاري محافظهیک ایده،صرفگراییِبه عنوان یک علم
علم همواره آنجایی که آگاهی انقالبی سست) فتیشیسم(وارگیدر تاریخ نیز بت. را با امر ابدي اشتباه بگیریم

ي انسانی بر حسب ي اساساً مارکسیستی است که شرح و تبیین تمامیت جامعهاین ایده. شودشود، پدیدار میمی
. قوانین طبیعی پایدار ممکن نیست

خصوص از انسانی و بهي صور و برداشت مارکسیستی از جامعهت«: دهدتري میپونتی در این باره شرح دقیق-مرلو
قرار دهد؛ زیرا را مشابه قوانین فیزیک کالسیک، تحت امر قوانین پایدارتواند این جوامعنمیاقتصادي، ي جامعه

رود که دیگر قوانین اقتصاد کالسیک در مورد آن صدق ظاهر جامعه دارد به سمت آرایشِ جدیدي پیش میبه
ست که چنین قوانین دقیقاً متوجه نشان دادن این امر ا"سرمایه"تمام تالش مارکس در کتاب. کنندنمی
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در واقع صفات -شوندارائه می"طبیعت اجتماعی"یدار یک هاي پاها و ویژگیعنوانِ صورتکه اغلب به–معروفی 
رانیِ خود، تحول و داري هستند که مقارن با ویمعین، یعنی سرمایه» ساختار اجتماعی«یک ) هايو صورتک(

» .دیابنتکامل می

در طول بیش از یک هزاره بعد از ،داريهاي ساختار سرمایهداده در صورتکتحوالت رخهمینبا توجه به
ز به قرن نوزدهم، اکنون نیااوج اروپاي صنعتی از دوراناشبر مبناي تحلیل طبقاتیاوگذاري ناممارکس، 
یابی به توافق عمومی گذاري صرفاً یک قرارداد فرمال براي دستیک نامالبته باید توجه کرد که. داردبازاندیشی

برگرفته از واجد پتانسیل معنایی"پرولتاریا"عاملیت انقالبی تحت عنوان گذاري مارکس براينامچنانکه. نیست
انسانی در پراکسیس یا کار . داند که حامل پراکسیس استي میاو پرولتاریا را نیروي مولد. استشرایط مادي

ي خالق در جامعه و ي ترکیب عینیت و ذهنیت مهمترین عامل تعیین کنندهتاریخ از منظر مارکس به مثابه
نست تواي آن میسنجش ارزش مبادلهامکان ي تولید کاال و همچنین پرولتاریاي صنعتی به واسطه. تاریخ است

درك و فهم طور عینی بهاز سوي مالکان ابزارتولید،استثمار نیروي کارشيبرپایهرا سازوکار تولید ارزش افزوده 
.کند

تري ظهور کرده است ي ارزانتحت سلطهداري پساصنعتی بخش عظیمی از نیروي کارِي سرمایهاکنون در جامعه
"کارثباتپریکریات یا بی"precariatعنوان تحتشناختی مارکسیستی معاصر از آنها که در مباحث جامعه

هاي بررسی مختصر ویژگی. شودیاد می)"پرولتاریا"proletariatو"ثباتبی"precariousازترکیبی(
. گذاري جدید را در شرایط فعلی ایران نیز دریابیمدهد که اهمیت این ناماین نیرو به ما این امکان را می

شود که از نظر هور و از تبعات نئولیبرالیسم است که به افرادي اطالق میاجتماعی نوظيیک طبقهکارانثباتبی
هاي فاقد هرگونه در فعالیت.چ تضمین شغلی برایشان وجود نداردهی.ت شغلی و معیشتی ناپایدار هستندوضعی

این طبقه در . داراي اشتغالی نامنظم و فاقد امنیت شغلی و روانی هستند. شوندپاداش و مزایا به کار گماشته می
تر از پرولتاریاي صنعتی و نیمه صنعتی واقع شده است، زیرا پرولتاریاي صنعتی هاي اجتماعی پائینبنديدسته

کاران محصول ثباتاساساً بی. کاري هستندتضمینی یک سري قراردادهاي داراي کارفرماي ثابت و مشمول
کارِنیروي موجب آنصنعت است که بهخش زیادي از و خودکار شدن بمکانیزاسیوننعتی، داري پساصسرمایه

در ثبات مدام ي بیاین نیرو. روي آوردندغیرتولیدي هايکاربه ها فاقد تخصص و غیرتکنسینيانسانی گسترده
آنها اغلب صاحب پایگاه اجتماعی مشخصی . حتی ساعتی خود هستندهاي ماهانه، روزانه و کردن شغلحال عوض

هاي کالسیک را بر آن برخی مارکسیستصنعتی،داريسرمایهتولیديمناسباتدرمولدجایگاهنداشتن.نیستند
در اینان هاي بارزي میاناما تفاوت. بنامند"پرولتاریالمپن"آنها رااز پیش موجودبنديمطابق با طبقهداشت تا 
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اي طبقهخرده"ایدئولوژي آلمانی"مارکس و انگلس در از نظرلمپن پرولتاریا زیرا. وجود داردي پراکسیس زمینه
هاي مشکوکی همچون گدایی، دزدي و اجتماع از راهيکه در تولید نقشی ندارند و در حاشیهشوند میدانسته

خوار بورژوازي و اشرافیت دانسته و آنها را اساساً به مارکس این گروه را ریزه. کنندکالهبرداري امرار معاش می
برخالف لمپن . ثباتی استو بیي ترکیبی از پرولتاریا اما پریکریات یک واژه. کندعنوان ضد انقالب معرفی می

به صورت انگلی از جامعه د و یابتاریا، این نیرو واجد پراکسیس بوده و با فروش نیروي کار خود هستی میپرول
، بلکه به عنوان یک طبقهشناسی معاصر این قشر هر دم فزاینده نه در فرم خردهدر جامعهحتی. دکنتزاق نمیار

. شوددریافته میگستردهاجتماعیيطبقه

که قرار دارد "مرفه"ي طبقهابتدا ،"گاي استندینگ"همچونيمعاصرشناسانجامعهاقتصادي بندي در دسته
ها و افراد مجرب "تکنسین"سپس . ي امتیازات غیر دستمزدي هستنداز نظر تعداد اندك بوده و داراي مجموعه

با صنعتی ي"پرولتاریا"کاهش روبهقدیمی و يبعد از آنها هسته. اند که دستمزد باالیی دارندواقع شده
و در . جهانی وجود داردبه شدت در حال رشد "کارثباتبی"يطبقهسپس. وجود دارندتردستمزدهاي پائین

. اندواقع شده"مفلوکان"در نهایتو "اقلیت لمپن"، "بیکاران دائمی"زیر آن 

آمیزي دارند، به کارهاي کوتاه و موقت ي زندگی مخاطرهتجربهآنها شود که گفته میکارانثباتبیدر توصیف 
فاقد ي اجتماعی ندارند، هاي کاریابی در رفت و آمدند، اغلب هیچگونه بیمهشوند، مدام در آژانسگماشته می

چنان قشر و ، نیستند، از نظر شغلی صاحب هیچگونه هویت اجتماعی هرگونه حس پیشرفت شغلی هستند
با این تواصیف شاید ... شودیاد می"عشایر شهري"تحت عنوان هااز آنحتی که آیندشمار میبهپذیري آسیب

ز استندینگ اچنانکه در توصیف باال آمد،در حالی که ،اي مختص به جوامع پیشرفته استگفته شود این پدیده
را غیرتولیدي افراد بیشتريه نیافته وکه اتفاقاً در جوامع توسعاستکردهي جهانی یاد آن تحت عنوان طبقه

. گیرددربرمی

هاي اخیر ایران نقش پررنگ عاملیت همین نیرو را در خیزشتوصیف مصادیق موردي و میدانی،اگرچه جلوتر با 
توانی چون ایران در ي نیمه صنعتی کمجامعهبین جوامع پساصنعتی و طور نظري نیزاما بهتوصیف خواهم کرد؛

در ایران، غیرتولیدي اقتصادي ن جامعهدر همیبویژه اینکه . قایل شدوجه تشابهتوان بازتولید چنین نیرویی می
گذاران باعث شده است که یا سرمایه97سالهاي سنگینتحریمهمچنین طول بحران این دو سال اخیر و 

مواد اولیه به ایران را ترك کنند، یا صنایع داخلی بخاطر عدم توانایی وارد کردنبخشی از صنایع خارجی 
ا مشکل رگران زیادي بکا،سازي رانتی، یا مثل صنعت نیشکر هفت تپه بعد از خصوصیتعطیلی کشانده شوند

فروریزش شاهدحتی ما یعنی .نداهنیرو روبرو شداخراجو هاي معوقه و عدم تمدید قراردادهاي با ثبات حقوق
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باال و در طی رکود تورمیضمناً . ایمکاران بودهثباتي بیبه همین طبقهنیز ي صنعتیپرولتاریای از یهابخش
شهر مواجه شدیم ها و حاشیه کالنجابجایی اقشار مرکز نشین، به شهركباماي مسکن افزایش چشمگیر اجاره

متزلزل شانهاي اجتماعیریزه شده و جایگاهپرولتحاًاصطالئینی و جمعیت قابل لمسی از طبقات متوسط پا
هایی از هاي خصوصی زیادي به تعدیل نیرو دست زده و بخشسال اخیر، شرکتهمین دودر طول . استگشته

هاي صفتي این است که دهندهي اینها نشانهمه.اندکار پیوستهثباتبیيمزدبگیران سابق به همین طبقه
کاران را ثباتتوانند تنوع و چندگانگی نهفته در میان بینشینان و غیره نمیفرودستان و حاشیهیادشده از قبیل 

. توضیح دهند

مازاد در اصلکه گذاري کردنام"کارانثباتبی"هاي اخیر را تحت عنوان ي اصلی خیزشتوان هستهمیپس 
هادر کارخانهیک مکانمنديصاحب صنعتی داري سرمایهاما اگر پرولتاریاي . معاصر استداري سیستم سرمایه

هاي هدفمند و شعارها و حرکتبودند که بتواند يبراي امکان همبستگی و تبادل افکار یا داراي احزاب پیشتاز
هاي مبارزاتی تاثیرگذاري همچون اعتصاب عمومی و یا امکان روش، هاي ایجابی را پیش بکشندبا بدیلمطالباتی
ي طی یک ارادهکارانثباتي بیهاخیزشاماداري را در اختیار داشتند؛ي تولید سرمایهکردن چرخهمتوقف 

بعضاً یک براي همین. دهندهاي اقتصادي رخ میدر واکنش به شوكو نمایندگان حزبیدر نبود و خودي خودبه
سوي یک وندالیسم افراطیا بهتوانند جامعه رمیو هستند غیر هدفمندسلبیصرفاً هاي خیزششورش کور و

بیشتر از قبل به صف آرایی بینیم خیلی چنانکه میفاشیسم اسالمی گریا قدرت سرکوبدرنتیجه.ببرندپیش
از قبیل يارتجاعی دیگرمفاهیم یا معترضان حول زندزندان و خفقان عمومی دست میکشتار،نظامی،

موجود از اپوزیسیون یگفتمان بخشو شعارها بخشی آنچنان که از مثالً . آیندمیپوپولیسم گرد وناسیونالیسم
.  بازگردیمدوران سلطنت پادشاهیبه مثالً طی یک دورباطلاین احتمالی ناممکن نیست که آید برمی

کاران نیز استندینگ بر ثباتاما در مورد بی. پرولتاریا را یادآور شدیمکاران با لمپنثباتتفاوت بیدر باال اگرچه 
اند، حتی بخشی سامانی به سطوح آمدهجدید هستند، آنها از بیطبقات خطرناكکاران ثباتاین باور است که بی

هاي قومی به عنوان تهدیدي براي موجودیت خویش جویی از مهاجران و اقلیتبه انتقامدر اروپا کاران ثباتبیاز 
ها پیش میان کارگران روزمزد ساختمانی رخ داد و آنها به کارگران افغان یا همین اتفاق سال. اندحمله کرده

موتور این توانهاي پراگماتیستی میاین است که از چه راهیک مارکسیست يپس مسئله. حمله کردند
اهی بخشی عمومی براي اتخاذ بدیل شکل را روشن نگه داشت و در عین حال در جهت  یک آگخواهی بیتحول

.گام برداشتواقعی سوسیالیسم
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براندازيِموضوعِاکنونزندان،وسرکوبکشتار،بهآمیختهدینیِاستبداديتجربهدهه4ازبعدبخصوص اینکه
پرسنگالخیمسیرایجابیاندازيچشموبدیلداشتنبدونراهاینوکردهپیدااولویتمخالفاناغلببرايصرف

و ظهور اشکالی از فاشیسم و وندالیسمازترس. شودمنتهیيدیگريراههکجهربهاستقادرکهماندمیرا
هايپیچیدگیازتواننمیاینکهبویژه. نمایدمیواقعیوجديترسیبرهه،ایندرناسیونالیسموپوپولیسم
غافلنیزکندمییاد"ساالرآبجوامع"عنوانتحتآنازویتفوگلکهشرقیاستبداديجوامعتاریخساختاري

برخالف(اصلیرودهاييحوزهدرهاتمدنبودنمتمرکزبخاطر) ژاپنجزبه(شرقیجوامعدراونگاهاز. ماند
هايشبکهایجادبرايکارجمعیوسازماندهیايگونهبهنیاز) داشتآبیمنابعبهآساندسترسیکهاروپا

وگشتمیمناطقایندرمطلقهقدرتباحاکمانیظهورموجبامرهمینکهداشتوجودآبرسانی
حتیومطلقهقدرتایناعمال. استبودهمنطقهاینتاریخیهايحکومتاصلیهايویژگیازخواهیتمامیت
زیستنطبیعیحقبراي98در آبان ماهکهقشريپذیرترینآسیببرابردرهمآنخونخواهانهخواهیتمامیت

عنوانتحتآنازتوانمیواستمعاصرمدرنوضعیتدرشرقیدیریناستبدادیادآوربودندآمدهخیابانبه
مورددرآنرااصوالًویتفوگلکهراايگزارهاینتواننمی،این وجودبا.کردیاد"داريسرمایهوسطیقرون"

يآیندهتاریختمامبرايمسلموبنیادینفرضیکعنوانبهراحتیبهاستگرفتهبکارصنعتیقبلماجوامع
مسیراینمدامبایستمیاست،مسلمکهآنچهاما. افتادتقدیرگرایانهانفعالدامبهاساساًوپذیرفتاین جغرافیا

ازگذربرايراایجابیهايبدیلوهاایدهبتوانتاشدهاییدیالوگواردفعاالنهطوربهوکردپاکوبیراپرسنگالخ
. کشیدپیشبهکنونیاضطراريحادوضعیتاین

98خونینآبانتا96ماهديازاضطراري،وضعیتبرعینی شرحی

ي نئولیبرال بود که در آن رفاه مردم به امان خدایان بازار ي آصف بیات محصول دورهبه گفته96ماهديخیزش
تورم،بیکاري،گرانی،فقر،این خیزش رهبري نشده بخاطر.آغاز شد"نه به گرانی"با شعار رو از اینورها گشته 

درايگستردهشورشبهمنجرودادرختمامی اجناسقیمتشدیدافزایشوپائینخریدتوانودرآمدکاهش
بویژه به خاطر نارضایتی عمومی از رژیم شهريفراگیرهايشورشمثلاگرچه.شدایرانشهرصدبهنزدیک

اي طیف گستردهشاملهاشورشایناصلیيهستهاماداشتندحضورآندرمختلفیطبقاتدیکتاتوري حاکم، 
و و دستفروشانتا کارگران غیرتکنسین روزمزدگرفته شده ي متوسط فرودست متزلزل از طبقه(کارانثباتاز بی

وکشتارسرکوب،،مردمازسیلیبرحقخیزشِاینپاسخالبته. بودند)و غیرهصاحبان مشاغل عاریتی
بلکهنگرفت،صورتاقتصادبهبودبخشیيزمینهدراقدامیهیچتنهانهموقعآناز. بودگستردههايبازداشت
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تحمیلنیزایراناقتصادبرآمریکایعنیجهانیگرسلطهداريسرمایهاقتصاديهايتحریمبازگشتمیانایندر
بحراناخالل در واردات و صادرات آن هم در یک کشور تا حدزیادي غیرتولیدي، با نرخ صعودي قیمت ارز، وشد

موجبازبنزین،قیمتبرابرسهافزایشبا98آباندرباالخره.شدملتگیرگریبانتريگستردهاقتصادي
وکوچکشهرهايزاغه و کپرنشینان نشینان،حاشیهها،شهركاهالیسويازاینباربویژهتريگستردهاعتراضات

تواناغلبکهبودندآمدهخیابانبهمعترضینیرويدیگر .شدآغازترمحروممرزيشهرهايویجنوبفقیربسیار
بهنسبتحتیکهمعترضینیروهاينداشتند،دادندستازبرايچیزيوبودشدهسلبآنهاازکردنزندگی

بازهستند،ثابتشغلیامنیتبدونوموقتیقراردادهايتحتآنهاازدرصد80شودمیگفتهکهکارگرانی
خاطربهعمدتاًکهجامعهمرفهحتیومختلفطبقاتازییهابخشحضورعلیرغم. هستندتربختسیاه

ها،گردان، پیک موتوريدستفروشان، زبالهازموجیاینباراما،آیندمیخیابانبهدینیاستبدادرژیمازنارضایتی
. کاران بودندثباتهاي بارز و فقیرتر بیکه نمونهداشتندحضورافغانیمهاجرانحتیوفصلیوروزمزدکارگران

اینتاشدباعث،کردنمیخالیراصحنهراحتیبهوبودگرسنگانشورشگرتداعیعمالًکهنیروییاینحضور
گرمسالحبامسلحدندانتاگرسرکوبنیروهايوشودجنگیگاهمیدانبهتبدیلکوچکشهرهايها و شهرك

دروشدندشهرواردرگباروتانکباماهشهربندردرکهبودحديدرکشتاراینبار . کردندحملهمعترضانبه
ازبیشخونیناین سرکوبحاصل.بستندتیربارانبهراهمگیبودندگریختهبدانجازیاديمردمکهنیزاري
اینوخوردرقماسالمیجمهوريتاریخقیامترینخونین98ماهآباندر . گذاشتبرجايکشتههزاران

. اندشدهساقطخویشحیاتحقازکهبودکارانیثباتبیباقدرتنبردوکشیصفآشکارترین

ودارندرامعیشتازحداقلیتوانتنهااگر شانسی بیابند آنهاکهگفتتوانمیکارثباتبینیروهاياینشرحدر
زیرا. کنندحرکتنئولیبرالیستیداريسرمایههايسیاستاتخاذازحاصلاقتصاديهايشوكپايپابهتوانندنمی

"بدهکارهايانسان"ساحتبهوکننددریافتهاییوامبتوانندتاشوندمیتضمینیقراردادهايشاملنه

ازبخشیجبرانتواناییتادارندسالیانهحقوقافزایشامکان اضافه کار و نهوشوند،واردنئولیبرالیستی
ها و از این رو، بخش زیادي از این طبقات فقیر با اعمال این بحران.باشندداشتهراساالنهجهشیهايِکسري
. ها دیگر عمالً به خیل گرسنگان پیوستندتحریم

جهان به ترین کشورهاياز نظر منابع طبیعی یکی از ثروتمنددهد کهرخ میدر کشورياین شورش گرسنگان 
صرف بسط و گسترش ي تولیدي مردم نهاد، بلکهنه در جهت ساختن یک جامعهاین ثروتاما . آیدشمار می

مانورآنرويمدامحکومتکهمنطقهدراستراتژیکیعمقآن. شودمیایدئولوژي شیعی یک نظام والیی
بهمنطقهمختلفکشورهايدرکهنیابتیهايگروهآن. شودمیتامینمملکتیکالنهايبودجهبادهدمی
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چنددری درستنفتهايچاه.شوندمیمعاشتامینایران نفتیفروشقبلازهستندمشغولتروریستیايکاره
هايشلیکوآن خرماپزانگرمايتنهاشانزمینیمنابعاینازآنهاسهمواند ماهشهر واقع شدهکیلومتري

راموعودارضتسخیرسودايکههستندشیعیهايایدئولوگ،سرزمیناینقدرتصاحبان. شدرگباريوقفهبی
موشکیکالنتولیداتکشور،عمومیهايبودجهيپشتوانهبهمنطقهدرخواهیزیادههمین. پرورانندمیسردر

دیکتاتوريیکسويازکشورشدنتحریمبهنهایتدرمنطقه،درنظامیتجهیزاتهايهزینهبیشماراب
بهايلحظهحکومتآنکهبی. گردیدتحمیلمردمبرمضاعفیاقتصاديبحرانوشدمنجردیگرخوارجهان

شاهدروزهروشوندهمراهآنهابادومینوقمارزمینایندرنیستندقادرکهبیاندیشدکارانیثباتبیوضعیت
ملتخوردبهامنیتپوششتحتحکومتراخواهانهتمامیتایدئولوژیکجنگاین. باشنداجناسشدنگران

ي یکی از آنهابه گفته. استداخلیاقتصاديجنگحالدردائمکارثباتبییکامنیت؟کدامراستیبه. دهدمی
وشودآلزایمريپیرمردازخانگیموقت پرستاريانجامبهروزطولدروادار شده تا اخیرسالدوایندر

و دهدنگهبانیپتروشیمیمسکونیمجتمعیکدرهاشبوکندتکرارمدام برایش راهاییحرفوارطوطی
او .هاي همان مجتمع بپردازد تا صرفاً بتواند از پس حداقل معاش زندگی برآیدپلهاي یک بار به نظافت راههفته

آلود بودنش هم از مرگ احتمالی آن پیرمرد نگران است و هم از اخراج شدنش از نگهبانی مجتمع به خاطر خواب
برد و وقتی بحران اقتصادي کاران به صف ایستاده رنج میثباتاش با سیلی از بین شدندر طول شب و جایگزی

بیشتردیگر زمان اضافی براي اتخاذ یک شیفت کاري بیند که شود میدیگري از سوي جامعه برایش تحمیل می
بهجمعیستهدطوربهحکومتگرسرکوبنیروهايبیند کهمیکندمیبلندراصدایشوقتی الجرم. ندارد

رساند،میقتلبهراشهروندانشراحتیبهکهحکومتیچنینکهنیستروزگارطنزاینآیا. بنددمیرگبارشان
کوبد؟میامنیتطبلبرمدام

از نظر کهکنمنقلبرایتانتر نشینان شهرهاي بزرگاز حاشیهراکاريثباتیک بیازمورديمثالیبگذارید
شوم اي میدر همان روزهاي بعد از گرانی بنزین مسافر راننده. فرهنگی و پایگاه اجتماعی دچار اختالل شده است

مان در مسیر طوالنیزندگیشریزبهریزتعریفاليالبهاو . بردکه مستقیماً از وضعیت پیش آمده رنج می
ازنیامددلماماشدهترسختبرایماشهزینهامینتاگرچه،خواندمیدرسغیرانتفاعیدرامبچهگویدمی

استپارسالازمعوقههايکارياضافهبادولتیيمدرسهیکساعتیالتدریسحقمعلماو . کنمجدادوستانش
کهاشماشینباظهر. کندرا ایفا می"اجتماعیتعلیمات"معلمیکنقشمدرسهدرظهرتامعاشامراربرايکه
بچهسرویسکندخریداريوامباماشینبارفاجعهشدنگرانازقبلسالهابودتوانستهنیکشبختاز

خانهبهمدرسهازرابشودجاماشیندرکهکودکیازممکنتعدادهروشودمیورترآنخیابانچندهايمدرسه
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ازايسورهیارانندهآقايسرودبرایشراهطولدرهابچهوستخلقیخوشآدمضمناً. کندمیجابجابالعکسو
محضفالفل،یکانقالبمیدانازآیدحاصلدرنگیاگرمیاناین. خوانندمیرااندگرفتهیادروزآنکهقرآن
راشاموناهارتواندمیچوناستبهتربیایدپیشخوردنشفرصتدیرترهرچقدرالبتهودهدمیسفارشناهار
تورشبهمسافريمگرتاکندروشنراتپسییااسنپاپلیکیشنتااسترسیدهآنوقتدیگربعد. کندیکی

عصرموقعکههاماشینازانبوهیبازدنسروکلهازبعدتانباشدترافیکطرحدرهممسیرشقضاازکهبخورد
شهرآورسرسامخیابانروانهکارهایشانسرازماشینبوقِبهچسبیدهدستانیووحشتناكاعصابیباهرکدام

آناگروشودشهرهايکوچهپسکوچهمیانازمیانبرهايراهکردنپیدااسیرساعتهاوبجویدراهیشوندمی
راه"يبرنامهداردرادیوکهشنودمیوقتی. برساندمقصدبهرامسافرتاسهنهایتاًبتواندباشدیارشبختروز

هزاراناگروشودمیروانهکرجاطرافشهرهايازیکیدراشخانهمقصدبهدیگرکندمیپخشرا"شب
پرغصهقصههمبرايراهدروکندمیسوارمسیرشدرهمرامنمثلمسافريبدهنداجازهشهريتاکسی
وابسته به نرخ بنزین او که عمالً بخش زیادي از درآمدش. کنیممیتعریفپیازتاسیرازرامانروزانهتکراري

ي شهریار جوانی را در منطقهشدنکشتهماجرايحضور داشته و98به گرانی بنزین در آبان در اعتراض است
ترافیکباالخره...اي به گردنش به زمین افتاده بودلولهي جماعت با اصابت گدر میان همهمهکند کهتعریف می

نیزامشبکهنخوردحرصمدامهماوتاآوریم؛میتاباجتماعیمثالًمعاشرتخاللازراکرج-تهراناتوبان
اینهمهازبعدگویدمیدست آخرو.باشدرفتهخواباشبچهکهرسیدخواهدخانهبهوقتیقبلهايشبمثل

اشمعوقههايکارياضافهمثلاشماشینقسطوشوندنمیهمخواندخلشوخرجبرجآخرِبار،رقتتالش
واستگذاشتهفروشبهپیشاپیشراکارشنیرويکهاست"بدهکارانسان"یکينمونهاو. افتدمیعقبمدام

زندگیآورماللپشتالكبهباشدهمدوندهآشیلاگرواستعقبزندگیازهاماهبلکهروزها،نهوهاساعتنه
. رسیدنخواهداین روزها

یکانگلیزندگیتواننمیعنوانهیچبهکهاستمعترضشهروندانازسیلیازنمونهیکتنهاشخصاین
.کنندمیزندگیشرایطایندرکهاستانسانیهامیلیونهمساناووضعیتودادنسبتاوبهرا"طبقهخرده"

ايخندهگهگاههایشصحبتاليالبههاآدماکثریتبرخالفکهبودصبورشایدومشربخوشچناناوتازه
کارنیرويواست،غیرتولیديقسطیکارابزارِیکصاحباصلدراو. بستنقش میلبانشبرنیزرمقکم

ارزشاو. فروشدمیزندگیمعاشتامینبرايتضمینیقراردادهیچبدونوثباتبیطوربهراخودخدماتی 
آموزشهمآنوکندمیفراهمدینیداريسرمایهبرايکاالییوصنعتیتولیدازمتفاوتوانتزاعیيِافزوده

موقعیت متخلخلِ اجباري .استکودکانبهوالییاجتماعیعلوممورددراندیشانهجزمهايایدئولوژيیکسري
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که محصول آن باز خودش در هیات یک نیروي کنددر هیات ایدئولوگ ساختار موجودي حاضر میصبح که او را 
در او یک انگل اجتماعی نیست، او فقط دارد به جاي زندگی .دیگر روز استي کار خدماتی تحت سلطه در نیمه

.کشدنفس میآلود این شهر میان هواي مه

روشنفکر یا استراتژیست؟ 

متفاوتهاخیزشاین: کردبیانمختصراًراهاکلیتاینتوانمی،98ماهآبانو96ماهديهايخیزشمورددر
بهمنتسب(حکومتیدرونجنبشیآنهابرخالفوهستند88و78جملهازپیشینهايدهههايجنبشاز

حولاساساًهاخیزشاین. دارندهاجنبشآنازمتفاوتیطبقاتیپایگاهوآیندنمیحساببه) طلباناصالح
بودنناپذیراصالحازخشمیبهآمیختهالبتهواندگرفتهشکلکارانثباتبیمعیشتیواقتصاديمطالبات
هايجنبشبرخالفهاخیزشاین. هستنداجتماعیمتعددهاي الیهخواهتحولعامالنسويازسیستم
. انددادهرخشهرهايحاشیهیاايحاشیهشهرهايدراغلبکنونتاونبودندمرکزمحورپیشین،يطلبانهاصالح

تمامخصلتآن،و موقتگاهیبهگاهطغیانومتکثروجمعیيارادهانباشتاینگویندمیبرخیامروزه
اوالً این جنبش صرفاً حول اما. نیستآنساختنمندنظامروشنفکرکاردیگرواستمعاصرجهانیهايجنبش

شکل نگرفته است بلکه اهرم اصلی آن وضعیت اقتصادیست که موقتی هاي سیاسی و مدنی مطالبات و خواسته
سنجشبرايانتقاديعقليوظیفهکهاستاینبرمناعتقاددوماً. درگیر هستندمردم هر روزه با آن 

.باقیستخودقوتبههمچنانهاحرکتاینرويپیشيگشودههايامکانکردنپیدابرايتالشوهاوضعیت
در آگاهیستژاستراتیک به ،کالسیک در کتابخانهبیشتر از روشنفکر،اما این خرد انتقادي براي سنجش وضعیت

سلسلهواحد،صدايیکساختنتحمیل ایده، روشنفکرکارکهاین دو در این استفرق.داردنیاز خیابان 
،امرمشارکتیتمرینمعطوف به یک استراتژیستتالش امااست؛متکثرمطالباتبرايیافتهنظامومراتبی
از دل وضعیت بخش رهاییوگشودهبدیلدر جهت یافتن از پائین،شناسانهي آسیبگفتگووبحثوجمعی

خواههاي تحولبشجنچنینبیشترچههربخشیسرایتوتکثیربرايتالشروشنفکرکار،بهترعبارتیبه. است
گرا بلکه ي کوچک در این شرایط نه قشر روشنفکران ایدئالوتور محرکهم. استجامعهازتريوسیعيبدنهبه

هاي خودآئین و مردمی از پائین و تکثیر جنبش-تشکیل خردهگرایی است که در راستاي هاي عملاستراتژیست
مايوظیفهکهاینستدرماکنونیوضعیتتفاوت. گمارندهمت میاي هاي مردمی به صورت شبکهاین کمیته

حادثیشرایطیکبابلکهکاپیتالیسم،آنتیماشینازکوچکيمحرکهموتوریکساختنونهادنبناابتداازنه
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عملتخریبوطرديبرپایهسطوحيهمهدرکهدینیاستبداديداريسرمایهیکدربویژه(اقتصاديبحراناز
فرديآزادينوعهرنفیباحتیکهایمشدهمواجه) استخودمتعارضنیروهايبازتولیدحالدرمداموکندمی

یادآوريبیشترمیانایندرمانقشوباشداجتماعیمتوالیهايخیزشبرايايمحرکهموتورتواندمیخودش
موتوريپیوستهکاريروغننوعیبهیاخصوصیمالکیتلغوبابرابرينظاميبرپایهتربخشرهاییبدیلی

کهبروندپیشدرستمسیریابیبدونوشتابباآنچناننهبیافتند،کارازنهتااستکوچکهايمحرکه
و هر نوع ر نبود احزاب و نداشتن مکانمندي ي اینها داما همه. سربرآوردترمتفاوتسروشکلیبادیگرارتجاعی
تواند عملی شود؟هاي اعتراضی و روشنگران چطور میمیان جنبشهاییمیانجی

حرکت در بیاورد  چگونه تر و هدفمندتر را بهکه بتواند موتورهاي بزرگموتورهاي کوچک پیشرو در این موقعیت 
.ایجاد نهادهاي خودگردان گسترده است،بخشی آگاهیرسد تنها راه سرایتبه نظر می؟ ایجاد شودتواند می

کالکتیوهايبازنشستگان، معلمان و معلمان،صنفیهايتشکلکارگري،سندیکاهايدانشجویی،هايجنبش
معیشتی،آموزشی،(محلیخودگرداننهادهايتوانند میبرخوردارند،خودسازماندهیيسابقهازکهیمستقل

هممستمر،بخشیآگاهیطریقازتوانندمینهادهااین. دهندتشکیلشهرهايحاشیهدررا...) وبهداشتی
یافتهسازمانکارازشکلیتمرینبرايثابتیمکانهموبردارندمیانازراآنهاایدئولوژیکینادرستباورهاي

ترگستردهيمنطقهیکبرايکوچکیيمحرکهموتورعنوانبهتواندمیايمحلیهايتشکل-خردهچنین. باشند
هم،دارجهتداشتن استراتژي بدونمعترضان،اینخوديخودبهيارادهبرشدنمتکیوگرنه. کندایفانقش

.شودمنتهیترگرایانهواپسنتایجیبههموبماندنتیجهبیتواندمی

آمدنبوجودموجبها،خیزشاینبا96ماهديدرگراچپدانشجویانچونپیشروییهايجنبشهمراهی
کنارشانکارگرانیم،فرزند"عنوانتحتدانشجویانشعاریا. شد"آزاديکار،نان،"قبیلازشعارهاییومطالبات

باکهکندایجادمعترضینیروهايمیاندربویژهراامیدبخشیهمبستگیوهمدلینوعیتوانستمی"مانیممی
تلقیطبقاتیجامعهيشدهراندهپسمازادوافتادهتکراخودشانطبقاتیهايشکافبیشترهرچهلمس

.کنندمی

نسبتاًوگستردهرادیکال،پرولتريجنبشدووقوع98ماهآبانتا96ماهديهايخیزشبینيفاصلهدر
موتورتوانستهارسانهوسیاسیفعالینسويازآنهايگستردهبازتابوخوزستانفوالدوتپههفتدرطوالنی

/ آزاديکار،نان،"چونهدفمنديبدیلشعاراعتراضاتایندر. داردنگهروشنراخوديخودبههايخیزشاین
وگستردههايدیوارنویسیدرحتیودیگراعتراضاتخردهدرآنتکراروشددادهسر"شوراییياداره

دررانتیهايسازيخصوصیمعضلباهمجامعهازوسیعیحجمتاگشتموجبشهريهايگرافیتی
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نهادهايبربدیلیتوانست به عنوانشوراییخودگردانیيایدههموآشنا شودایرانیداريسرمایه
. در جامعه مطرح شودساالردیوانوشدهسازيخصوصی

مالبارنشستگان،زنان،اعتراضیتجمعاتبامداومطوربهمااخیرسالچنداینطولدراینهابرعالوه
نگهروشنراجمعیهايسیاست-خردهموتورهمامراینکهبودیمروبرودیگراصنافومعلمانگان،باخته

احساس، تا حديدنشومیروبروبگیرانحقوقومشاغلصاحباناعتراضباکارانثباتبیوقتیهموداردمی
شود و یک از ذهن آنها زدوده میايگستردهاقتصادينابسامانوضعیتچنیندرمطرودبودگیوافتادگیتک

. گرددرائی میان اقشار معترضان تقویت میتوافق و هم

کشتارهاوهادستگیريفشارها،تمامیعلیرغمهاییسیاست-خردهچنینمستمرومداومگیريشکلبراساس
درجامعهوباشدکارآمدطورکلیبهتواندمیاحمدزادهمسعود"بزرگموتورکوچک،موتور"تزگفتتوانمی

امیدداشتننگهزندهوروزههرمقاومتاین. بردمیباالترروزهرراخودمقاومتتوانکهبرداشتهقدممسیري
بهمیلزدودنوانفعالراندنواپسمعنیبهسنگین،احکاموهاسرکوبکشتارها،تمامعلیرغمسطحی،هردر

برآنحاصلوکندمیتداعیراپویان"بقاتئوريرد"مضموننیزامرهمینواستفعالینسويازتحركعدم
دچاررفتهرفتهقدرتتوانمقاومت،استمرارومداومتاینپیدرکهچرااستحکومتمطلققدرتزدنهم

يزمانهاقتضايبهبنا-قدرتيموازنهزدنهمبربرايپویاناحمدزاده و اصلیتزالبته. شودمیفرسایش
مشهوددوراندواینمیانانضمامیهايتفاوتوهاشباهتمیانایندراما. بودمسلحانهيمبارزهدر-خویش

وکوباانقالبتاثیرتحتاوکهاستایندرسازد،میمعناواجدمابرايرااحمدزادهتزکهبارزيشباهت. است
ازحزبیکداشتنبهمنوطضرورتاًانقالبیيمبارزهیکآغازکهدریافتدبره،رژي"انقالب؟درانقالب"کتاب
وبگیردفاصلهلنینیستی"پیشاهنگحزب"سنتسنگینيسایهزیرازکردتالشونیستیافتهسازمانپیش

دوشبرشانجنبشدرنظريوعملیهايروشازگیريبهرهباراپیشاهنگحزباصلیيوظیفهنوعیبه
خفقانشرایطدرکهآنجاستماشباهت. شدمیانقالبیروشنفکرانشاملکهبگذاردکوچکیيمحرکهموتور
ندارد؛وجودکارگرانوروشنفکرانمیانيیافتهسازمانيرابطهایجادبرايحزبیکتشکیلامکانایرانکنونی
راسخ،يارادهوجودعلیرغمکهاینجاستدرتفاوتاما. باشیمداشتهباورآنيکارآمدوضرورتبهاگرحتی

ازفدائیانِمسلسلغریوگفتتوانمیکلیطوربهاماجنبش،ایناعضايمیاندرعملگراییوشورشیيروحیه
وگرانجانیدر"کوچکموتوريفشردهفنر"تزوکنداثرهاتودهسردآهنبرنتوانستنهایتدرگذشتهخود

کالبدبهتازهروحیپلیسی،خفقانشرایطدربودندتوانستهآنها اگرچه. افتادرونقازموجودشرایطپافشاري
بیگرچه(يتودهخودمیانازهاخیزشکهایمشدهواقعايمرحلهدرمااکنوناما. دنبدمانقالبیروشنفکران
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این. استساختهمواجهعملیهايچالشباراانقالبیروشنفکرانوشدهکشیدهخیابانبهمردم) شکلِوسر
نشدهبناايقاعدهواصولهیچبامطابقچونحالعیندرهموشودتلقیجلوبهروگامیتواندمیهموضعیت

تروسیعتالشیمستلزموآمیزمخاطرهتواندمیمارکسیستیپیشروواقعاًيمحرکهموتوریکبهآنتبدیلاست
مکانمنديیکامکانپسنیستیم،روبروصنعتیکارگرانازوسیعیحجمباماچونراستا،ایندر. باشد

تمرینبرايخودگردانایجاد کالکتیوهايهمین،براي. نداردوجودکالسیکبخشیسازمانبرايگسترده
کردنتوانمندومختلفنقاطدرکارانثباتبیمیانبخشرهاییهايبدیلسربربحثوجمعیوامرمشارکتی

موتوريمثابهبهبتواندهاتشکلاینازکدامهرطوریکهبهجمعیآگاهیبخشیسرایتبراينیروهاازیکهر
ها را در سیاست-امکان مفصل بندي این خردهکند،عملپیرامونیترگستردهيمنطقهیکبرايکوچکی

سازمان یافته و کامال "موتور کوچک"طور خالصه، ما به جاي ایجاد یک به.بخشداي بخصوص تسهیل میلحظه
اریم که به صورت شماري گام بردبی"موتورهاي کوچک"باید در جهت ایجاد و آکسیوماتیک،متشکل

در این صورت ما به جاي گروه روشنفکران پیشرو، . کننددر بطن جامعه رشد میسلسله مراتبیریزوماتیک و غیر
ظاهر هاي غیرمتشکلسیاست-هایی بین خردههایی خواهیم داشت که در نقش میانجینیاز مبرم به استراتژیست

. شوند

بخشرهاییایجابیهايبدیلبهکردنفکربرايتالش

ایندرکهمسائلیمعاصرمارکسیستیکعنوانبهمنایجابی،هايامکانبهکردنفکرضرورتراستايدر
اختناق،شرایطجبربهکهارتدوکسیمارکسیستروشنفکرانآنابتدا: کنممیعنوانرارسدمیذهنمبهمرحله

نگاهباوتفاوتیبیبانبایستمرحلهایندرسازد،برقرارخودطبقاتیپایگاهتنهاباارگانیکیارتباطتواندنمی
يحاشیهوهاي عمومی ببندندخیزشبرچشم) نداردپرولتاریابهربطیخیزشاینمثالً(سلبیيگرایانهکلی
مردگانشودپیروزدشمناگر"کهچراباشند؛اعتنابیالوقوعیقریبوندالیسمنوعهربهنسبتوبجویندامنی

".بودنخواهنداماندرنیز

هر."کرد؟بایدچه": سازدتر از پیش با این سئوال اساسی مواجه میي متعهد را بیشجامعه98ماهآبانخیزش
جدلوبحثوانتقادحقرعایتباراخویشمطلوبشعارهايومطالباتبایستمیمنديدغدغهسیاسیفعال

خاصیتاین.رداردبگامدیگرصداهايتخریبوطردجهتدرنبایداما،بگذاردآزمونبهعمومیساحتدر
جامعهیکدرراپیشاانقالبیمراحلکهتاریخیسیرگرچه. استگشودهومراتبیغیرسلسلهجنبشیکاصلی
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آندرکهستمانیدرونسطحیکمنزعمبهمبارزهمیداناماهست،دیالکتیکیامرحاصلآوردمیبوجود
کنشبرهمحاصلبلکهخود،خوديبهنهنیروها،کمیتوکیفیتوکنندمیبرخورددیگرهمبامتکثرنیروهاي
سروشکلآرامآراموخورندمیصیقلهاایدهکههایستتصادمچنیندرونازواستهمدیگربرموجودنیروهاي

تواندمیخودنگاهيزاویهازدیگريونویسممیدیواربرراشعاريمنمثال،براي. یابندمیتريعینیوتردرست
یکحاويتواندمیهاکنشبرهماینوکند) دتورنمنت(تصرفودخلآندرخالقانهطوربهآن،کردنپاكبدون

منظورکهشومیادآوربایداما. گردآوردخودحولرابیشتريترمتفاوتنیروهايکهباشدايخالقانهچندصدایی
به وفاداريبرپایهنهشده؛نهادهبنیانمارکسیستیخواهیبرابريواقعیمفهوميبرپایهدیگريحذفعدمازمن

کهدادخواهمتوضیحجلوتر. ي اصل رقابت بنا نهاده شده استکه اساساً برپایهدارانهسرمایهصوريدموکراسی
.زندمیدیگريحذفبهدستاستبداديهاينظامازتريمتفاوتسازوکارچهباداريسرمایهصوريدموکراسی

بودهمولدنیرويخودصنعتیپرولتاریايمثلنهکهمعترضیمتکثرنیرويقبالدرمايوظیفهاول،يوهلهدر
داشته باشدتولیدابزاربرخصوصیمالکیتيپایهبربردهواربابيرابطهازيبالواسطهدركتواندمیو

ازعینیدركاولیهيسرمایهازحداقلیداشتنباکهی دستفروشیکمثلکاري ثباتبیيطبقهبامثالًچیست؟
دادهدستازراخودخریدقدرتدیگراکنونباالتورمخاطربهصرفاًونداردتولیدابزارمالکانگرسلطهيرابطه

چه باید کرد؟است،آمدهتنگبهوضعیتیچنینازوگذاشتهکاهشبهرونیزاشفروشنسبتهمانبهو
اوبرايراپنهانشکارفرماهايوسلطهروابطسازوکارکهاستایناوقبالدربخشآگاهینیروهاييوظیفه
-شانزیستهرنجتحملبرايجملهاز-بسیاريدالیلبهبنافرودستاقشارایناینکههمهازترمهم. کندافشاء
برايتالشانقالبیروشنگرانيوظیفهوگیرندمیقرارمذهبیهايآموزهمعرضدربورژواهاازبیشتربسیار

راشاندرونیبخشرهاییامیالهايپتانسیلوشدهاختهآنهابهتوسلباکهاستارتجاعیافکارهمانزدودن
وجوديپنهانیهايارزشفروریختنوکردنآتئیستیکبارهبهمنمنظورکهاستبدیهی. کشانندمیهرزبه

بارااجتماعیمناسباتبتوانیمصرفاًاش،باطنیباورهايدستکاريبدونکهاستاینبرتالشبلکهنیست،فرد
ودریابدراخویشفقرواقعیهايریشهبتواندتاکنیمپذیردركبرایشدینیمفاهیمازخارجوماديهايبنیان

عاديخودبرايراخودموقعیتکنندهگمراهمفاهیمدستاینوقدروقضایاالهیحکمتبهآندادنحوالهبا
حساببهکشیبهرهبرايایدئولوژیکیيپشتوانهکهراقدرتدرمذهبِاجتماعیسازوکاربایدآنها. نکندسازي

قدرتصاحبانکهسازدمیفضیلتیفقرازحتیوکندمیفقرنوازيظاهربهکهمذهبی. کننددركآیدمی
فلسفیژارگونزبانازاستفادههادیالوگنوعایندر. اندنبردهايبهرهفضیلتاینازهیچکدامدینیداريِسرمایه

حتیگوییسادهکند،جلوهزنندهشدتبهبرایشانوکردهعملمعکوسکامالًتواندمیباالازنگاهیکاتخاذو
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وعاطفیپیوندحسیکدادنولمسقابلهايمصداقآوردنوگفتارمفهومیدقترفتنبینازقیمتبه
روالبهکهوقتی. کندجلبطلبانهبرابريشعارهايبهنسبترامخاطباعتمادتواندمیپنداريهمذاتاحساس

بهگفتگوهاتکثیربرايتوانیممیدیگرشدیمآشنامیدانیصورتبهگویاوموجزساده،گفتگوهايچنین
رود،مینشانهراطبقهاینقشرهايترینپائین، هاگفتهاینالبته. بیاوریمرويگویاوکوتاههاينویسیجزوه
تحتباورهاازبسیاريبودنخرافیمورددرکهاندآمدهپیکارصحنهبهاکنونتريآگاهاغلبوجوانقشروگرنه
. اندرسیدهخودآگاهیبهسالیانطولدرمذهبینمایندگانمسلکیکلبیباشدنمواجهبخاطرقدسیامرعنوان

است؟ضرورياجتماعیماديمناسباتبراي فهممذهبنقدچرا

کاذبتاکیدوانقالبآغازینهايسالدربویژهاسالمی،جمهورييکنندهگمراهایدئولوژیکیتبلیغاتمتاسفانه
طبقهاینمیاندرحکومتتابودشدهباعث- مذهبیهايروایتبهاستنادبا-فرودستانونشینانکوخبرآنها

ایندرمحرمهايعزاداريجملهازحکومتیهايکارناوالدرمثالًامراینوباشدداشتهایدئولوژیکیپایگاه
- سابقازتررنگکماگرچه- گرایانهواپسعقایدرسوباتکهگرفتنظردرباید. دادمینشانبیشترراخودمناطق

تاوکردهتحصیلشهريطبقاتچنانکه در مورد باال یاد شد پیوند. استماندهباقیطبقهاینمیاندرهنوزاما
موقعیت این اندشدهراندهشهرهاحاشیهبهمالیثباتنداشتنخاطربهاخیرهايسالایندرکهسکوالرحدي

دهه زندگی در یک حکومت دینی توانسته 4دیگر اینکه . ساخته است57تر از دوران قشر را اکنون متفاوت
ي کاریزماتیک مذهبی در مبارزه با اشرافیت سلطنتی ها آشکار کند و آن چهرهماهیت ارتجاعی آن را براي خیلی

ي زیادي تا پدید آمدن نیروي پیشرو سکوالر و در عین حال ضد نظام اما هنوز فاصله. تا حدي فروریخته است
در . داري باید بجنگدي نظام دینی و نظام سرمایهپس یک فعال مارکسیست در دو جبهه. داریمداريسرمایه
بحث را پیش خواهم 57ي تاریخی قبل از هاي جلوتر به ضرورت حضور در این دو سنگر با توجه به تجربهبخش

.    برد

ساختارهايکشیدنپیشبامذهب،نقدبهرازیاديمتونتنهانهایرانسنتیچپچراکهاینستمنسئوال
هايانشعابشاهدحتیمابلکهنداد؛اختصاصمارکسیستیشناختیهستیمبانیعنوانبهاجتماعیمادي

کهنویسدمی"مذکرتاریخ"يمقدمهدربراهنیبودیم؟انقالبازقبلهايمارکسیستمیاندرمتعدديمذهبی
میاندرحتیاحمدآلجاللمحوریتبازدگیغربباجدالودینیروشنفکريگفتمانچهليدههدر

چرا. کردمیجلوهناممکنمسلطگفتمانآنازعدولکهبوددواندهریشهچنانهامارکسیستوروشنفکران
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یکتابودتالشدرکهمحورشریعتمذهبیگفتمانباسختوسفتانشقاقینتوانستعموماًایرانسنتیچپ
هايتالشتمامنهایتدرکهبودغالبانگاريسهلهمینحاصلشایدوکند؟ایجادکندبرپادینیحکومت
وخلقیوايتودهعموماًهايشاخهحتیوانجامیددینیحکومتیکظهوربهگرایانچپازشماريبیمبارزین
رويازصرفاًوسندبدونحدسیک! شناختندرسمیتبهراحکومتاینابتدائیهايسالدراکثریتی

خواستنمیداشتخلقیمشیکهايتودهچپشاید: کنممیمطرحهاايتودهبرخیبهنسبتبینیخوش
کهبودهاییايتودهازمصداقیاحمدآلاگرچه(بدهددستازمذهبیعمیقاًمردمیمیاندرراخودهژمونی

کشزحمتخلقازاثرياحمدآلمرگروزدرپویانامیرپرویزقولبهچراپساما). داشتمذهبیکامالًعقاید
صمدبهرنگیِسالمرگچراپسشد،میاشخلقباايتودهروشنفکربینشکافباعثاختناقاگرونبود

قیمتبهپیروزيبرايتالشبرمقدمایدهیکاصالتبهوفاداريراستشبود؟کشانزحمتازمملوايغیرتوده
بلکهکرد،تصاحبراآنخریدنشبابتوانکهنیستکاالییمثلعقیده. استآنالتقاطیهايخوانشوتحریف
جاريقلمتدراختیاربیباشینویسندهاگرالبتهوکندمیرشدوکردهالنهآدمیوجودتاروپوددرعقیده

درنوشت؛ستمدیدهخلقبراي/ازراهایشکتابسطربهسطرامابرنگزید،خودبهراايتودهنامصمد. شودمی
ومارکتبهستمدیدهخلقکهاستمعلوم. پرداخت"فلکومسجدگلدسته"میانيرابطهبهاحمدآلعوض

عرفانیمضامینبافاضالنهادبیاتوفاخرسطوراليالبهراخودشازردوپاییواستاهمیتبیسیاسیبرندهاي
.کندنمیپیدا

گفتمانودینیروشنفکرانگفتمانمیانايهمدالنهوعمیقپیوندهاياینهاازگذشتهاما
نامانوسعبارتازحتیگفتمانشانوصفبرايکهداشتوجودشریعتیواحمدآلچون) یالتقاط(مارکسیستی

برايکهبودندمذهبیونایناساساً. استشدهاستفاده"مارکسیستیاسالم"یا"اسالمیمارکسیسم"متناقضو
آنازبعدوقبوالندندعمومیباوربهرااینودادندلقبخدابیراآنهامارکسیسمپسندعامهوجهتخریب

پرداختهمارکسنگاهازمذهبنقدبهمفصالًمارکسیستیمتونکمتردروگرنه. ساختندکشتاربرايدستاویزي
بارامبارزجايوکردندمارکسیستازمذهبیخوانشمجاهدینچونارتجاعیجریاناتیعوضدر. بودشده

ترمسلککلبیحکومتیسربرآوردنهاانحرافوجعلیاتها،گندکارياینيهمهحاصل. کردندعوضجهادگر
پیداعمومیاقبالاشرافیتنقددرکهرا غیرهومستضعفانوفرودستيطبقهعدالت،مفهومنیزاوکهبود

اشرافیتفقیهمطلقوالیتطرحباوکردپنبهراهارشتهتماماصطالحاًوکردمصادرهخودنفعبه،بودکرده
. نهادبنیانراخوددینی
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مارکسیسمونظرييعرصهدرهاسالایندراولدستيشدهترجمهکتابهزارانوجودبامانسلاکنوناگر
ونواندیشخالق،هايمارکسیستازاقلیتیتاکتیکواستراتژيبهگريکنشيحیطهدرهمچنانبازعلمی
گراییعملحیطهدرنیزآنهاچونکندمیرجوعمعاصرترخوانشیباپویانواحمدزادهوجزنیچونگراعمل

گرفتننظردربدون،مانیفستوقرآنتطبیقیتفسیرسربرکردنتلفوقتجايبهوداشتندایدهاصالت
اینانروشنفکري،مقاماحرازوهاتریبونپشتدرالتقاطیهايخوانشهمانارائهوآنهامتفاوتاساساًکانتکست

ها که برخی از به اصطالح مارکسیستدانیممی. اندیشیدندمیراهبرديگراییعملبهنشانیونامهیچبدون
اینبهجوانیآواندرپویانچونکسیکمتراما؛هاي انحرافی آل احمد و شریعتی شده بودندجذب خوانش

برايراعنوانیوبکشاندنقدبهرااحمدآلچوندینیروشنفکرمسلطفیگوربایستمیکهرسیدتشخیص
چوننوظهورييپدیدهجملهازچپیوراستجریاناترویکردوصفدرتوانمیهنوزکهکندانتخاباشنوشته
سنتیچپمتونمیاندرحتی. »انقالبازترسانامپریالیسم،ازخشمگین«: گرفتبکار"مقاومتیمحورچپ"
بهموجزشانهايجزوهواندكمتوندرکههستیممواجهخلقفدائیهايچریکچوناقلیتیجریاناتمعدودبا

الهامباجزنیبیژن»مارکسیستیاسالمیااسالمیمارکسیسم«يجزوهدرمثالًحتیواندزدهگریزمذهبنقد
آغازآنبامقارنوخداییتکادیانظهورتاتوتمیسمازدینتکوینتاریخبهمختصراًانگلسومارکساز

برحاکمایدئولوژيعنوانبهیافتهتکاملیکتاپرستینقدبهصراحتباسپسوکردهتشریحراطبیعیيفلسفه
بررانیحکمامکانوسیاسیسازماندهیبرايابزاريرامذهباساساًوپردازدمیفئودالیستیداريبردهجوامع

بورژوازيجوامعدردولتودینجداییسپسوکردتوصیفواحددینیکلوايتحتمختلفهايخلق
استعمارزدهشرقیجوامعایدئولوژيبهتبدیلنیزمذهبوشداستعماريایدئولوژيبهبدلناسیونالیسممترقی،
آنراوکندمیمعرفیدیالکتیکیماتریالیسمازبرآمدهنظامیعنوانبهرالنینیسم- مارکسیسماونهایتدر. گشت
وجههمانيادامهدروالتقاطیامريرااسالمیمارکسیسموداندمیاسالمیایدئولوژيبااساسیتناقضحاوي

والتقاطیتلفیقهماناسالمیمارکسیسماما. کندمیمعرفیغربیناسیونالیسمبرابردرمذهبضداستعماري
ماتریالیسمطبقوکردهنقدراترکیباینصریحاًاوکهاجتماعیماديمناسباتباایدئولوژيمتناقضِ

فدائی،هايچریکاصلیاعضايدیگرواوشدنکشتهازبعدسالچندیندانست،میناممکنآنرادیالکتیکی
استکباريضدوطلبیسلطنتبربدیلیعنوانبهایدئولوژیکمروجانتوسطابتدادرکهشدمکتبیبهتبدیل
باسپس. آوردهمگردالتقاطیترکیبیکمحوریتحولراگرااسالموچپفعالنیروهايوشدهمعرفی

وشدنهادهبنیانفقیهمطلقهوالیتحکومتیکهايپایهعمومی،توافقوآراقاطعکسبوخمینیپیروزي
دیگروبلعیدرا-توابهايايتودهحتیتاگرفتههامذهبیملیاز- خودفرزندانتمامکرونوسیهیوالياین
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متناقضترکیباتوافزودخوداقتدارگراییبررفتهرفتهوآوردمیانبهکالمیاسالمجزنداشتحقکسی
.کردخواهماشارهآنبهکهبرگزیدخودگذارينامبرايراجدید

فصولتوالیتاریخ"کهدیالکتیکیاصلاینازآگاهیباودهشتناکی،تاریخیيتجربهچنینگذاشتنسرازبا
و بویژه به خاطر تاکید بر نقش یک استراتژیست در همسو شدن ،"استبازگشتبیاندازهايچشمتوالینیست،

یاتحریفهرگونهبرمقدمهاایدهاصالتبر این امر تاکید کرد که بایستمیهاي مردمی اما سیاست-با خرده
.است-سیاسیهايموازنهدرهژمونیکسببراي- هاایدهبرگذاشتنسرپوش

دورمذهبیهايآئینوهاسنتازراجماعتیتانداردنیازروشنگریکیاري چون ایران ي دینالبته در جامعه
سیاستازرادینبه مدد آن توانستتاسکوالریسم استبراصلبرههایندر. سازدآتئیستراآنهاوکرده

بهراحکومتیاننزددینسازيابزاريوحکومتیتجاريبنگاهعنوانبهراسیاسیاسالمسازوکاروکردمنفک
دهه4ونیستفرودستاقشارفهمگرفتنپائیندستاموراینالبته. افشا کردسرمایهوسودکسبنفع

لمسبالعینهاکثریتراحکومتیانوعاديمردممیانتبعیضودینینمایندگانشدنپروارترچههروحکومت
شرحآخر،دستیا. دهدنشانراثروتوقدرتتنیدگیهمدرکهسازوکاریستافشايبیشترمسئله. اندکرده
یغمابهبابلکهسلیمانیاساطیريهايشجاعتتوسطنهخاورمیانهدراستراتژیکیعمقکهاستموضوعاین

ایندرگریزيدینبهبخشیاولویتبحثاینازمنقصد. استشدهایجادوتجهیزعمومیاموالوثروتبردن
آراستهدینلباسبهکهاستحکومتیداريسرمایهسازوکاربسطوشرحبیشتربلکه. نیستافرادمیانشرایط

بخشیمشروعیتبرايدینابزارازهايبرههدرحکومتایمدیدهچنانکه. استدینیامراززداییقبحوشودمی
مفهومدوي سلیمانی حکومت قصد داشت تاتشییع جنازهکارناوالهمیندرمثالً. کندمیاستفادهخودشبه

یک«: نگارستانیرضاقولبهاما . دبخشبوحدتفیگوریکهیاتدرراگريشیعیوناسیونالیسممتناقض
وضعیت،هرازفارغتشیع،گسترشوبسطبرايتواندمیالهیاتیدستوريمشیخطیکطبقشیعیجهادگر
ومقدسهايسرزمینازبایدجهاداستمعتقدنگارستانی. کندعملبایداشقومیتو"جغرافیاییمکان"

باامراین. کنددفاع) شودنمیتداعیژئوپولیتیکییاسیاسیزمینعاملیتباضرورتاًکه(اسالمهايدارائی
ازدفاعبطوریکهدادند،آنبهايتازهپیچودادهبسطرااسالمیياندیشهقطب،سیدچوناحیاگريفیگورهاي

شاملرانظامیبراندازيیکوقاعدهبیتجاوزکالنامواجکهشدبدلجهانشمولدفاعبهاسالمیهايدارائی
الهیامرانحصارگرايآبادبرهوتبرايجزموجوداتيهمهحذفبهنسبتايپیچیدهگرایشباکهشودمی

گیريپس)باز(این. کرددفاعآنازبایدکهاستاسالمازمایملکیوسهمیکزمین. استیافتهشیوع) بیابان(
شدنپخشوکردنرخنهبراياشگیبالقوهوتقیهباشدنمسلحضرورتاینروازنیست؛ايسادهرسالتزمین
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کهاستتقیهدرکوچگریکجهادگر،یک» .شودمیمطرحاسالمیغیرکشورهايمردمبینوهاسیستمدرون
ایدئولوژيچنین. کندمیعملجغرافیاییهايموقعیتنوعهرازفارغاواست،متعلقالهیبرهوتبیابانبهتنها
مرزهايوخاصجغرافیاييمنطقهبهربطیآنازجهانشمولدفاعحتیواسالمدارائیياشاعهوبسطبراي
ناسیونالیسممفهومبهارتباطیهیچاسالمیوطنیجهانایدئولوژياین. نداردخاصیقومیتیاسرزمینیک

کهملیثروتيهزینهوپوليبواسطههمآنتشیعجهانگشایشایدئولوژيکهاستتحریفیکاین. ندارد
نام. بردناموطنسربازعنوانتحتجهادگرازوزدهپیوندناسیونالیسمبهراآید،میحساببهملیخیانت

تنهااستارتجاعیمفهومیکخودکهناسیونالیسمواستوالیتسربازخودشيگفتهطبقسلیمانیمناسبتر
توسطفیگوراینتقدیس. کردبرگزارحکومتیيگستردهوفراگیرکارناوالیکبتوانتاداردکاربرديجنبه
ایدئولوژيکردنمخفیمددبهتنهامقاومتیمحورطرفدارانوهاناسیونالیستگرایان،اسالمازمتنوعیطیف
درهمآنحکومتینمایشاینوگرددمیممکناستالهیبرهوتسرزمینازعضويکهجهادگریکاصلی

پرده. سازيواحدملت/امت: داردکارکردیکتنهاکردهبازدهنحکومتومردممیانشکافکهدورانی
رسانیآگاهیجهتدرضرورتیآنعمومیافشاکردنوسیاسیاسالمپشتنهفتههايایدئولوژيازبرداشتن
نابسامانیایناصلیمسببانازیکیکهچرا. نکندغلبهمردمبراحساساتخاصيبرههیکدرتااستعمومی

یکطرفآنازوشودمیخرجمردمجیبازايایدئولوژيچنینبرايکهایستهزینهحاصلاخیراقتصادي
میانازترورباراخواهتمامیتمشابهرقیبِاینداندمیقلدروطنیجهاننیرويیکراخودکهابرقدرتی

درکهمردمیحضور. کندمیاعمالایرانمردمبهنسبتراهاتحریمترینضدانسانیوکثیفترینوداردبرمی
توضیحهیچکههدفیبیوندالیسمیعنیمراسمیچنیندربودند،ایستادهحکومترودرروي98ماهآبان

دراي بخصوص در لحظهاشجذبامکانتواندمیکاذبشگرياحساسیوسیاسیآگاهیعدمونداردمشروعی
ازناراضیظاهراًمردمِازايگستردهاستقبالشاهدچنانکه عمالً ما. کندفراهمراهاایدئولوژيترینارتجاعی
نادانستهیادانستهمردماززیادييعدهوشدیمناسیونالیسموگراییاسالمچونارتجاعیمفهومدوازحکومت

.کردندآراییصفشیعیناسیونالیسمپشت

دیگرفرصتیآنشرحکهکندمیعملترپیچیدهبسیارتشیعمذهبروانشناختیساختارالبتهاینکهمضاف
بهتواندمیشودمیمعرفینزدیکترآدمبهگردنرگازکهحاضرجاهمهچشمیکعنوانبهمذهب. طلبدمی

وحکمماشیناینوبگذارد،کارباورمندفرددرونراگرنظارهکنترلیماشینیکحاضرجاهمهالگويعنوان
همو. درآوردخویشکنترلبهرافردبخشرهاییامیالتمامخصوصیوعمومیهايحوزهتمامدرالهیداوري

وطردبا) همگانیحجابمثل(اجباريسازيهمسانبرپایهرا) وتعزیرحد(انضباطینظامیکسنتیطوربه



20

براندازيسلبیامربهمعترضانبخشیاولویتاصوالً. کندتحمیلجامعهبردگرسانامرنوعهرحذفوتخریب
وعملیهايزمینهبهتوجهبا(مختلفهايگفتمانبینانتخابیهايبدیلمورددرآنکهازبیشترواست

سیاسیامرصرفبودنحادثیرويعمومیتوافقیکانگاربگیرد،درسازندههايبحث) موجودهايامکان
گفتمانفرايدیالکتیکیفهمامااست،امرسیاسیازناپذیريجداییبخشالبتهحادثیامر. استآمدهبوجود

. بخش را پیش پاي ما بگذاردهایی رهاییتواند بدیلصرف میبراندازي

نیروياینبهراپیشروانقالبیپتانسیلیکتوانمیچطورکهاستاینمسئلهاست،ایجابیتسربرمسئلهپس
درکهبخشدمیراامکاناینمتکثرنیروياینبهجامعه،ازطبقاتیدركآیا؟باورپذیر کردموجودمعترض

کهچرااست؛آرينظريسطحدرسئوالاینبهمنپاسخقطعاًکند؟آراییصفراخودپرولتاریاباهمبستگی
آنتاگونیستیکاصلدرهستند"کارانثباتبی"عموماًمعترضانکهکنیمتوافقمسئلهاینسربراگر

. کندپیداتواندنمیطبقاتیيمبارزهخاللازجزراخودواقعیپاسخکهایمبرگزیدهرامارکسیستیخوديخودبه
بهانقالبینیرويومولدعاملیگانهعنوانبهراصنعتیپرولتاریايدرستیبهکالسیکمارکسیسماگرچه

اصلدراینواستپرولتاریاصدايمتکثرصداياینگفتتواننمیعنوانهیچبهاکنوناماشناسد،میرسمیت
ازاما. استغیرمارکسیستیوغیرماتریالیستیروشیاتخاذوبودهتحمیلیيایدهنفعبهواقعیتکردنمصادره
نادیدهتمامیبهراخواهیتحولنوعیبرايجامعهشدنآبستناینکهشدهمراهکسانیباتواننمیدیگر،طرفی

آناز"آزاديوکارنان،"چونشعاريواستاقتصاديهايبحرانازگرفتهنشاتکهتحولیمخصوصاً. گیرندمی
يموازنهبینجنگدرامانیست،واقعیتگویايدیگرشعارهادهمیاندرشعاریکاگرچه. شودمیبلند

درنظريوعملیگريمداخلهبرايتالشکمونیستاستراتژیستیکيوظیفهخواه،تحولاجتماعینیروهاي
. استسیاسیحادشرایطچنین

در-هموندهستارتباطدرمضاعفمعیشتیمشکالتوفقربامستقیماًهمکارانثباتبیشد کهباید یادآور 
درشوندمیواقعداريسرمایهتولیديمناسباتيچرخهدرآنجائیکه-شانشغلیوضعیتبودنمعلقحین
وگزافادعاییاینالبته. شوندمیاستثماروگماشتهبکارفایدهوسودبگویمبهتریاافزودهارزشتولیدجهت

درظاهربهکهنیروییهریاکالسیکپرولتاریايِلمپن،"باتايژرژ"پیشترهاخیلیچوننیست؛اساسبی
وماندهاپسمطرودان،مازادها،چونمفاهیمیبارانداشتنقشیصنعتیداريسرمایهکاالییتولیدمناسبات
برايجائیاندنتوانستهکهدانستداريسرمایهمناسباتازبرآمدهومحصولمستقیماًراآنهاودادشرحفضوالت

خودناهمسانویژگیبخاطرآنهاباتاي،خودتردقیقعبارتبهیا. کنندپیداثابتيافزودهارزشتولید
نظريسطحدرباتايگفتتوانمی. شوندادغاموجذباجتماعیکاذبسازيهمسانسیستمدراندنتوانسته
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وکردهاحیاءرامارکسیستیمباحثدرشدهگذاشتهکناروضدانقالباصطالحبهنیروياینتاکردتالش
ساختارکردتالشاووبوداروپادرفاشیسماوجباهمزماناوتالشبویژه. ببخشدبدانهاانقالبیخصلتی

هرازاینروازودهدشرحپیشوا-ایدهسويازشدهتحمیلو"ساختگیهمسانیِامر"دررافاشیسمروانشناختی
تواندمیکهکردیادنیروییعنوانبهآنازوکرداستقبالشدهگذاشتهکنارومطرودیا"دگرسانامر"نوع

ساختاراگرچه. کندتروماتیزهوبحرانیراکلیتاینورفتهشماربههمسانیکلیيقاعدهبراستثنایی
کلیسازيهمسانمیانایندراما،دارداروپاییفاشیسمبامشخصیهايتفاوتدینیاستبدادروانشناختی

اینيزنندهبرهمعنوانبهدگرساننیروهايازتوانمیکهاستآنتشابهوجهواحدامتیکلوايتحتافراد
يشاکلهتاکرداستفاده) واحدزبانواحد،نژادواحد،پیشوايواحد،دیناساسبر(اجتماعیکاذبهمرائی
اگرچهمعترضانشعارهايدروایرانجاريوضعیتدراما. دادقرارهدفراخواهتمامیتحکومتیکبنیادین
بلوغبه) متفاوت(دگرسانبدیلنیرويیکتواننمیهنوزامااست،شدهکشیدهچالشبهنظاماینتمامیت
گاهبدیلنیروياین. کردردیابیمعترضانمیاندرباشدداشتهرادیگرهايدگرسانیتحملتواناییکهرسیده

درگاهودهدمینشانراخود) همسانخواهیتمامیتازارتجاعیشکلی(طلبانهسلطنتشعارهايهیاتدر
سويازمدامکهنمایدمیرخغربسويازشدهتحمیلصوريهايآزاديرويبرعمومیتوافقهیات
راشرقیمتفاوتفرهنگوهاارزشوهاسنتکهمرکزگراپوپولیسمازشکلی(شودمیتبلیغخارجیهايرسانه
).داردخودگرایانهمصرفهايارزشتحمیلدرسعیمدسازهمسانصنعتیکمثلوانگاشتهنادیده

ازمتفاوتآنسازوکارامااستسازهمسانماشینیکاصلدرگلوبالیسموغربیداريسرمایهاساساً
امازند؛میتخریبوطردبهدستدگرسانامرمقابلدربنیادینهايسنتاگر. استدینیگراییسنت

ادغاموجذبسیستمازتخریب،وطردجايبهوکندمیعملترخالقانهحديتاوترمتفاوتداريسرمایه
آندرحاکمبزرگقلمرویکیعنیهاست،ایدهتکثرازواحدايمجموعهجهانیداريسرمایه. کندمیاستفاده
بلع،کاردرمداممسلطقلمرواینواستگرفتهشکلدارانهسرمایهسیاسیافتصادیکحولکهشودمیتعریف
بهباتواندمیگراکلیتسیستماین. استدرون خویشقلمروهاي-خرده) گرایانهمصرفسازوکار(دفعوهضم

براي. ببردمیانازآنرااساسیماهیتوگیبالقوهاصلدردگرسانامریاامراستثناءنوعهرشناختنرسمیت
) اجتماعیيبرساختهیکعنوانبه(جنسیتوجنسمیانتفاوتفهمازجدیديشکلوبودنکوئیرمثال،

حولگرفتهشکلهايارزشتمامطرف،یکازکهچرا. باشدقلمروزداوزنندهبرهمامریکماهیتاًتوانستمی
راکندمیعملقدرتکلیساختاربهبخشینظامجهتدرخُرديهايحوزهعنوانبهسنتاًکهخانوادهمفهوم
ساختاردیگرطرفیازهمسازد؛عملیراگرغیرمبادلهدگرباشانههمزیستیازمتفاوتیفهموبسازداختاللدچار
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وغیرفالیکگفتمانیوکندمختلرابخشنظامبزرگدیگريیکعنوانبهپدرجایگاهوآنمراتبیسلسله
جنسیتیوهویتیبرابريمبنايبربیشترکهدگرسانیهمزیستیامرچنینبرابردر. سازدرایجراگرضدسلطه

مسلطبزرگقلمروآناست،مراتبیغیرسلسله) کامیونیتی(اجتماعیکگرتداعیواستشدهریزيپایههاانسان
و (شناسدمیرسمیتبهوکردهقانونیراگرایانهمجنسازدواجمثالًواندازدمیراهراخودهضموجذبماشین

اصلدرو)شده استت که سالها براي رسیدن به آن تالشو مبارزهصد البته همین امر خود یک حق مسلمی اس
هاي پیچیده به روشرا افراد همجنسگرا ؛ اما همچنان کندمیبازتولیدرامحورهویتگريمبادلهنوعیکاراینبا

. کندسازي، به طور روزمره و نیز در نهادهاي اجتماعی و سیاسی سرکوب میاعم از پزشکینه یا روانپزشکینه
محاطقلمروازبیرونهمچنانکهاسترادیکالیودگرساناساساًهايگفتمانازیکیکوئیرگفتماناگرچه
رقمراعمومیهنجارمندسازينوعیتاکندمیپذیررویتمدامآنرامسلطقلمرواماایستدمیقدرتيکننده

شکلبرايمثالًاست،دگرسانخُردهايحوزهگذاريبازرمزگانحالدرمدامداريسرمایهدرمسلطقلمرو. بزند
درونرادهدنمیتنقلمرویابیبهکهاستثنائیامرآنتازندمیدستايبهانههربهآنازسازينظامیابخشی

امرطبیعیباگراییدگرجنسسازگاريازوکندمیمقاومتابتدادرمسلطقلمرواین. کندهضموجذبخود
درکاراینباکهداندمیاما. سازدمیمطرحخانوادهنظامطبیعیفرایندعنوانبهرامثلتولیدوزندمیحرف
هايهمزیستیشیوعازرفتهرفتهوسازدمیمنفیتوماندگیبیرونپتانسیلحاويرااستثنائیامرایناصل

اشطلبانهمنفعتعمومیهنجارهايوهاارزشازمتفاوتبدیلیعنوانبهگرغیرمبادلهوغیرنهادگراودگرسان
ماشیناین. یابدمیخطردرآیدمیشماربهآنازمهمیجزءخانوادهکهراخودکنترلیهاينظاموهراسدمی

دچاراصلدردگرسانسازيبدیلیکباراخودگرايکلیتقلمرووقتیکهاستایندراشخالقیتکنترلی
نمادینهنجارهاياگرحتی. بردمیگذاريقانونبهدستعمومیهايارزشوهنجارهااززودتریابد،میشکاف

نهکنترلینظامحالاینبابپذیرد،خودشدررامتفاوتبدیلایناستنتوانستههنوزگرادگرجنساجتماعِیک
قانونیآنهابرايرافرزندگرفتنسرپرستیبهحقبلکهشناسدمیرسمیتبهراگرایانهمجنسازدواجتنها

وظایفتقسیمباگريمبادلهنوعیوببخشدهمزیستیاینبهنمادینسازوکاريخانوادهنظامتاکندمیاعالم
يدگرباشانهماهیتهماماباشدکنندهگمراهاینجادرتواندمیاینازبیشترتوضیحالبته. شودهنجارسازي

هستندمارکسیستعموماًرادیکالکوئیرهايفعاالنهمواستنشدهمندنظاموپذیرسلطهتمامیبههنوزکوئیر
) جمعیارگاسم(سوسیوارگاسمنوعیکازآنبرابردرودهندنمینمادینهنجارسازيومشروعاینبهتنکه

دفاعگرغیرمبادلهومراتبیغیرسلسلهوخودآئیناجتماعاتسريیکعنوانبهزدودهجنسیتوشوندهتکثیر
چنینبسطبابگوئیمکهبسهمینواندرفتهنشانهراداريسرمایهدربدنشدنکاالییاساسیاصلوکنندمی

تواندمیهالیودمثلفرهنگیهايصنعتهمچنینپورنوگرافی،ومدسازپولبسیارهايصنعترویکردهایی
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تمامکهگريمبادلهنظاماساسیاصلدراختاللیعنیاینوبدهددستازراخودسودبخشیيهوجه
. استکردهساماندهیسرمایهوسودواقتصادحولراخودسیاسیوفرهنگیاجتماعی،هايعرصه

موضوعهمچوندگرسانیامرمصداقاما. نبودجایزیادداشتایناصلیمبحثمیاندرگوییزیادهاینگرچه
نشانجهانیداريسرمایههاينظامترینخالقوترینگشودهازیکیبرايآندردسرسازهايچالشوکوئیر

نظامیحتیتواندمیرادیکالبدیلیکودیددگرسانیپتانسیلحاويتواننمیرابدیلیهراصوالًکهدهدمی
بهکهنیستلطفازخالیاینگفتن. سازداساسیهايبحراندچارراگرفتهشکل"تمایز"برپایهظاهربهکهرا

اینازدگرباشانازبسیاريحتیآمریکادرمثالًکهاستشدهباعثجنسیدگرباشیسنتیسرکوبخاطر
هرکوئیرگفتماناما. کنندبازيقدرتزمینهماندروکردهاستقبالبشدتسازيقانونیوبخشیمشروعیت

خوددگرسانیپتانسیلوماندهاماندرشدنمصرفوهضمازتواندمیکندمیپیداگاهیگرهمارکسیسمباجا
هايحوزهتاگرفتهفرویدروانکاوينقداز: دهدشیوعمختلفهايحوزهبهراخودمطالباتمداموداردنگهرا

ترانسانیچههروبدیعونومفاهیمخلقبهودربربگیردرازیستمحیطحتیوشناسیزیباییوانسانیعلوم
برابريمفهومکهاستمبرهنفقط. نداردموضوعیتاینجادرهابحثاینگشودنکهبیانجامدهازمینهایندر

عنوانبهراخودفالیکيطلبانهقدرتگفتماناساساًتانداردآنراتواناییآمریکاییداريسرمایهنظامصوري
مفرطانگاشتننادیدهوسرمایهوسودکسببرايمبادلهمنطقحتیکهنظامی. بگذاردکنارجهانابرقدرت

. استکردهمعاصرجهانیتروریستهاينظامازیکیبهتبدیلآنرااش،انسانیکارنیروي

یکرالمپن پرولتاریاقشر"آلمانیایدئولوژي"درانگلسومارکسکهپیشتر یادآور شدیمگذشته از اینها، 
مناسباتدرنقشیپرولتاریا،وبورژوايطبقهدوبرخالفکهآورندمیحساببهجامعهاز"ايطبقهخرده"

... وکالهبرداريودزديگدایی،چونمشکوکیهايراهازاجتماعهايحاشیهدرهمینبرايوندارندتولیدي
ضد"راطبقهاینشود،میتقدیستولیديکارآئینراستمارکسیسمدرچوناساساًو. کنندمیمعاشامرار

نقدازگذشته. دربیایندبورژوازيخدمتبهتوانندمیونیستندمولدينیرويهیچحاويکهخوانندمی"انقالب
ذاتاًکههستنداجتماعیساختگیهمرائیوکاذبسازيهمسانمحصولمازادهاایناینکهبرمبنیباتاي
مورددرمسئلهامازند؛میاوتخریبوطردبهدستالجرموکندادغاموجذبخوددرراامرناهمسانتواندنمی

يهمههنوزکهصنعتیداريسرمایهطرف،یکاز. استمتفاوتکاريثباتبیچوننوظهورينسبتاًيپدیده
درشدهاگرراايغیرحرفهحتیکارگراناززیاديجمعیتتوانستمیکندمکانیزهبودنتوانستهراهاماشین
خودتولیديماشینيبدنهازبخشیبهتبدیلراهاآدمازعظیمیحجموگرفتهبکارنیزچرخانپیچیکهیات
ازهدفمندامتناعیکایجابینگاهازیاوانتخابیکحاويبودنمازادفراگیراشتغاليدورهایندروبکند
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بخشپساصنعتیداريسرمایه. استتحمیلیوضعیتیکاکنونکاريثباتبیاما. بودمفرطگیشدهشئی
بهدست- تکنوکراتیکهیاتدر-محدودکارگرانِگزینشبرايوکردهخودکارراخودهايماشینازاعظمی
درکهدهندمینسبتنئولیبرالیسمبهراکاريثباتبیيپدیدهظهوربسیاريهمینبراي. زندمیانتخاب
واستکردهبدلجدیدهايبازاریاببهرادائمیکارگراناززیادييعدهشانچندملیتیدیجیتالیهايشرکت
بهتبدیلودادهدستازراخودثباتوضعیتجدیدکارگراناینکنندگاندرخواستازعظیمیسیلبخاطر

درصدباترارزانکارنیرويتر،مدتکوتاهقراردادهايبایاروزمزد-بازاریابهايدستگاهعبارتیبهیا- کارگران
پیرامونیکشورهايبهصنعتیهايکارخانهکهچقدرهر. اندگشتهترپائینمطالباتحجموکمتربسیارخطاي
اگر. آوردمیبرسرجاهمهتجاريهايبنگاهنسبتهمانبهشودمیمنتقلارزانکارنیرويبانیافتهتوسعه
باشند،داشتهنگهکشوردرراسودآوروپرفروشمعروفبرندهايبامحصوالتیومادرصنایعکارخانجاتبرخی

اغلبهايماشین. نیستزیادکارنیرويوانسانیعنصربهوابستهزیادهوشدهعوضدیگرتولیدابزارسازوکاراما
. نیستخودخواستهانتخابیککاريثباتبیدیگروداردمحدودتريهايتکنسینبهنیازصنعتیتولیدخودکارِ

گري،منشیپرستاري،تیمارداري،چونغیرمولديکارهايدراغلبشدهبیکارجدیدنیرويعظیمحجماین
خرسیکلباسپوشیدنمثالًتاگرفتهتراکتپخشازتبلیغاتیاموروموتوريهايپیکخدماتی،هايسرویس
بهغیرمولد،کارگرانهمینالبته. شوندمیگماشتهکاربهغیرهوکودكسیسمونییکجلويمتحركمهربان
دیگرطرفیازوشوندمیشغلتعویضبهوادارمدامروزانهحتیوماهانهساالنه،ویژه،تخصصنداشتنخاطر
شماربهانقالبیپتانسیلحاويمولدنیرويتوانندنمینداردتولیديمناسباتدرچندانیتاثیرغیابشانچون
یکوضعیتاصولی،نگاهیکدراینرواز. سازندمتوقفراتولیديچرخهکلبتوانندحساسيلحظهدرکهآیند
درستونداردداريسرمایهمناسباتيچرخهازدرستیدركکهاستپرولتاریاییلمپنهمچونکارثباتبی

تاآیددرمیجدیديسیاسیشعاریکرنگبهروزهروشدهنیزعقیدهثباتیبیدچارشغلش،ثباتیبیمثل
سازوکاريازهیچویابنددرمیبیشترگراییمصرفدررارفاهاغلباینها. شودتامینبرایشرفاهازحداقلی
دودهنوزونیستماجراتمامیتاینقطعاً. "استگوسفندضرربهچوپانسود": گویدمیکهیابنددرنمی

هستندکارمشغولآنهادرحیاتیمولدهاينیروهايوپیچدمیآسماندرشهرهاحاشیهواطرافدرهاکارخانه
زیادياهمیتهامارکترقابتونمایشيجامعهدربازاریابیوتبلیغاگرچهواند؛انقالبیپتانسیلحاويکه

اینمسئلهتنها. هستندپیشرفتهکشورهايتولیديمحصوالتمونتاژحالدرارزانکارنیروهايهنوزامایافته
کردناتوماتیکتماموپیشرفتباصنعتیداريسرمایهکهغیرتولیديعامالنازعظیمیحجماینآیاکهاست
لمپناسمبهاجتماعی"يطبقهخرده"یکبایدبازرااستکردهشهريروانههاکارخانهازخودشکارابزار

کهببینیمماتریالیستیوگشودهچناناشتاریخیفراینددرراپرولتاریامفهومیاکنیمنامگذاريپرولتاریا
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مضافاًکارهايهمیندرراانسانیکارنیرويباابزارتولیدمالکانيرابطهیابردهبااربابرابطههمانبتوانیم
کنیم؟بازرمزگشاییثباتبیفرسايطاقت

کارگرانسراسرياعتصابات

تمامیبهرامرکزينئولیبرالیستیاصطالحاًداريسرمایهمناسباتها اما باید خاطرنشان کرد کهبا تمام این گفته
اعتصاباتوسعتمثالً در ایران، با . بدهیمبسطتوسعهحالدروسومجهانپیرامونیکشورهايبهتوانیمنمی

باال،اقتصاديتورممعوقه،هايحقوقرانتی،وارزانسازيخصوصیبخاطر-اخیرسالچندهمیندرکارگري
کارگرانتعدادکهبزرگکارخانجاتکارگرانسويازاغلبآن هم؛ایممواجه بوده-دیگرعواملورویهبیاخراج

کارگران شرکت نفت و بخصوص.اندداشتهسندیکاییفعالیتيسابقهواعتراضاتسازماندهیبرايباال
اند و هر روز ما شاهد شروع به اعتصابات سراسري کرده1400شان که از خرداد ماه پیمانانپتروشیمی و سایر هم

. اتحاد کارگران بیشتري با آنها هستیم

حالدرکشوریکدراتفاقاًاما. شدقایلپیرامونیکشورهايومرکزينئولیبرالیسممیانبارزيتفاوتباید
نسبتدرباالوارداتصنایع،ارزانورانتیسازيخصوصیمحور،نفتغیرتولیدياقتصادوجودباهمآنتوسعه

وابستهصنایعازبخشیتعطیلیاولیه،موادتامینمشکالتوهاتحریمبودجه،کمبودوورشکستگیصادرات،با
دستوپائینخریدتوانوباالتورمبخاطرسازيساختمانصنعتلمسقابلافتخارجی،گذاريسرمایهبه

نرخافزایشودرصد29.6بهتورمنرخافزایشآنحاصلکهرخ دادهاخیرسالچندایندرتورمیرکودآخر
... بوده استدرصد12.8بهبیکاري

وشیوعهمآنباشند،داشتهجهانیداريسرمایهباتشابهیوجهیکاگرایرانچونسومیجهانکشوراساساً
براي. نداردوجودنیزرفاهازحداقلیآنحتیدیگراینجادرکهاستمضاعفیوحادکاريثباتبیگیگسترده
ونانسربرمسئلهسادگیبهبلکهداري،سرمایهدررایجبیشترگراییمصرفولعارضايسربرنهمسئلههمین،

. استخالیوگرسنههايشکم

دسترسیبرايکهشونددارعهدهراپاداشیبدونوغیرتولیديهايفعالیتشاملوظایفازايگستردهبایدهاآن
هايفروشگاهبرايروزانهبازاریابیمثلشوند؛میمحسوباساسیوضروريهاآنبرايمناسبدرآمدوشغلبه

آننتیجهوبودهشغلیامنیتعدمشرطبیکاري،یانامنظماشتغالقبیلازموارديخاص،طوربه. متعدد
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precariat)مقطعیدرصنعتیداريسرمایهکهشودمیگفتهاگر. است) کاريناپایدارومتزلزلوجود
نسبتهمینبهاما،دادارتقاسفیدهایقهبهاصطالحاًوماشینیمتخصصانوهاتکنوکراتسطحبهراکارگران

. ساختمطرودتروترماندهپسرافزایندهدمهرکارانثباتبی

کارثباتاغلب قراردادي و بیگرانِي کارقشرگستردهاینبهطبقاتیآگاهینفوذ و سرایت دادنهمراهی، اکنون 
کند تا اند کمک میزدهدست به اعتصاب گسترده ي مشکالت حاد معیشتیي طبقاتی و برپایهکه بر اساس غریزه

نیرويدرونشدنجذبازودرك و دریافت کردهداريسرمایهجامعهمازادنیرويعنوانبهراخودآنها
ي مدنی و تمام نیروهاي از طرفی دیگر اتحاد و همبستگی جامعه.اجتناب کنندی دیگرانقالبضدوارتجاعی

هاي آنان تضعیف گرشان را در برابر خواستهتواند کارفرماها و حامیان سرکوبتحت ستم از این اعتصابات می
گران به یابی این کاردست. ي انقالبی زیادي را در جامعه بالفعل سازدهاي بالقوهتواند پتانسیلامر میسازد و این 

تواند نیرویی را به تمام اقشار تحت ستم تزریق کند و هاي معیشتی و حتی صنفی خود میحداقل خواسته
اتحادي را در جامعه بوجود آورد که تمام آحاد آن خود را مسافران جا مانده از قطاري بدانند که بر ریل 

و همگان را در رودي بیشتر به پیش میراند و تنها به مقصد سود و سرمایه و ارزش افزودهمیعمومیعدالتی بی
که به قول به این درك همگانی رسیدباید اي اکنون در چنین وضعیت اضطراري. گیردمسیر خود به زیر می

: آید این استاین میسئوال اساسی که پشتبلکه » چه باید کرد؟«بنیامین مسئله تنها بر سر این نیست که 
» چرا اگر ما کاري نکنیم، همگی نابود خواهیم شد؟«

رو به گامی به یقین هاي خودسازماندهی اعتصابات سراسري هاي کور اجتماعی به شیوهرسیدن از خیزش
و بایست به پیوندها اکنون می.کندتواند الگوي درستی از همبستگی عمومی را در جامعه نهادینهمیست و جلو

به یقین، نقش . بندي کندها را با همدیگر سرهمسیاست-هایی فکر کرد که  بتواند تمام این خردهمیانجی
ي مناسبات تولیدي، در قوام بخشی به یک نیروي آنتاگونیستی در شان در چرخهکارگران به خاطر حضور عینی

ایجاد میانجی میان تمام اقشار تحت ستم یابی به اتحاد واما دست. داري بسیار پررنگ استبرابر نظام سرمایه
.  تر از شکل جدید کار و مناسبات تولیدي استمستلزم گذر از ورکریسم صرف و باور به تعریفی گشوده


