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امین حصوری

 )۱مهار مبارزات کارگری با نام کارگران
در اغلب ش هرهای آلم ان برگ زاری تظ اهرات اول م اه م ه بهط ور معم ول در انحص ار چ تر سراس ری
سندیکاهای کارگری آلمان ( )1DGBقرار دارد که بیش از هر چیز میکوشد تصویر یک «جشن عمومی»
و نه یک «رزم عمومیِ » کارگران را از این روز مخابره و تثبیت نماید .د.گ.ب .ارگ ان مرک زی ش اخههای
اصلیِ تشکلهای سندیکایی آلمان است که  -در انطب اق ب ا چ ارچوب ق انونی از پیش موج ود -2ض وابط
فعالیتهای سندیکایی را تعیین کرده و بر اجرای آنها نظارت میکند .بهبیان دیگ ر ،د.گ.ب .نماین دهی
تثبیتشدهی کارگران در تعامالتشان با کارفرمایان و دولت و بهواقع میانجی رابطهی کار و سرمایه است.
این نهاد در عین حال ،حدود و اشکال مبارزات سندیکایی را تعیین و  -با توجه به قدرت قانونیاش  -ب ر
کارگران و تشکلهای خُ رد تحمیل میکند؛ طوریکه بنا ب ر م وازین ق انونیِ موج ود ،فع الیت رزمن دهی
سندیکایی ورای ساختار قدرت د.گ.ب .یا مستقل از تنظیماتِ نهادیِ آن محکوم به انزوا ،شکست و حتی
ْ
سرکوب است .عالوهبر این ،تعهد بیقیدوشرط د.گ.ب .به اولویت شکوفاییِ اقتصاد ملی ،حاکی از آن است
که این نهاد شبهدولتی یا شبهکارگری توامان تقدم منطق سرمایه و تقدم اقتصاد ملی را پیشفرض خ ود
دارد .بدینترتیب ،کارکرد نهایی این نهاد عریضوطویلِ ایستاده بر ف راز ک ارگران ،ک ه از دیرب از پیون د و
1. Deutscher Gewerkschaftsbund

ساختار سازمانی د.گ.ب .همهی حوزههای فعالیتهای تولیدی و خدماتی را پوشش میده د ،ک ه هرک دام بس ته ب ه ن وع و ح وزهی
فعالیت زیر نظر تشکیالت معینی قرار دارند (ازجمله سندیکای پلیس) .مهمترین شاخههای سندیکایی د.گ.ب .بنا به تع داد ک ارگران
عبارتند از ای.گ.متال ( )IG-Metallدر حوزهی صنعت و تکنیک ،وردی ( )Verdiدر حوزهی خدمات؛ گ .ا .و )GEW( .در ح وزهي
آموزش و غیره .در حال حاضر ،تعداد کل اعضای سندیکاهای تحت پوشش د.گ.ب .نزدیک به شش میلیون نفر اس ت ،ام ا اک ثر آنه ا
اعضای صوری (ثبتنام و حق عضویت) محسوب میشوند ،و نه اعضای فعال مشارکتکننده در فعالیتهای سندیکایی .برای اطالع ات
کمی رجوع کنید به وبسایت رسمی د.گ.ب.
 . 2یکی از مفاد مهم این موازین قانونی آن است که مشمول این از سال  ۱۹۵۲بنا ب ه تفس یر مش ترک دولت و د.گ.ب .از حکم ی ک
دادگاه (در همان سال) ،اعتصاب سیاسی ممنوع است و لذا فراخوان سندیکاها به اعتصاب عمومی (ی ا مش ارکت در آن) ن یز بهعن وان
شکل کالسیکی از اعتصاب سیاسی ،ممنوع است .بر همین اساس ،برای مثال ،در سال  ۱۹۶۸که اتحادیهي دانشجویان سوسیالیست (
دولت فراخوان به اعتصاب عمومی داد و شماری از اتحادیههای ک ارگری ب ه آن
 )SDSدر واکنش به اعالم وضعیت اضطراری از جانب
ْ
پیوستند ،د.گ.ب .بیدرنگ مشارکت کارگران در این اعتصاب را ممنوع اعالم کرد (منبع).
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همکاری نزدیکی با حزب سوسیالدموکرات آلمان ( )SPDدارد ،مهار مبارزهی طبقاتی ک ارگران و تقلی ل
آن به مرزهای قابل پذیرش برای سرمایه است .3بهواقع ،د.گ.ب .بهلحاظ تاریخی خود بخش ی از س اختار
قدرت طبقاتی حاکم بر جامعهی آلمان است که از دیرباز بهمیانجی اصل «شراکت اجتماعی ،»4ضمانتگر
استمرار «آشتی طبقاتی» یا آشتی ملی بوده است.5
کارکرد بازدارندگیهای سرمایهدارانهی این نهاد ظاهرا ً کارگری ،سهم موثری در تسهیل پویش س رمایهی
آلم انی و ی ا «پیش رفت» اقتص ادی و ثب ات سیاس ی آلم ان داش ته است .6هم از این روس ت که این
چرخدندهي قدرت ،به آنهایی که از این «ثبات و پیشرفت» لطمه دیدهاند یا میبینن د ،یع نی همانه ایی
که قطار پیشرفت سرمایهداری آلمان بر گردهه ای آنه ا میگ ذرد ،در عم لْ هیچ تعه دی ن دارد :ن ه ب ه
کارگران و ستمدیدگان کشورهای دیگ ر ک ه امپریالیس م خوشنم ایِ آلم انی رنجه ای آنه ا را تش دید
میکند؛ نه به مهاجران و پناهجویان که در کف هرم سلسلهمراتب اجتماعی و زنجیرهي استثمار جامعهي
آلمان قرار دارند؛ و نه حتی به انبوه بیکاران و بیثباتکاران و کارگران ب ومی«/آلم انی» ک ه در دههه ای
اخ یر در برابر رون د فقیرس ازی و محرومس ازی نئولی برالی بیدف اع ماندهاند .7د.گ.ب .نهفق ط مب ارزهی
طبقاتی را به تحرکات کانالیزهشده و تماماً بوروکراتیک برای بهبود قطرهچکانیِ دستمزد و نظایر آن تقلیل
داده اس ت ،بلک ه ح تی همین خ دمات ن اچیزش هم عم دتا ش امل ک ارگرانِ مش اغل باثب ات و دارای
قراردادهای دایم میشود .چون د.گ.ب .بنا به کارکردهای یادشده جای چن دانی ب رای دف اع از حق وق و
مطالبات بیثباتکاران ،کارگران پارهوقت و کارگران پیمانی )Leiharbeiter( 8ندارد؛ حال آنکه این دس ته
 .3جالب توجه است که در سال  ۲۰۱۲پس از آنکه دولت آلمان بنا به صالحدید کنسرنهای بیمه و اتحادیهی کارفرمایان (ص احبان
سرمایههای بزرگ) سن بازنشستگی را از  ۶۵سال به  ۶۷سال افزایش داد ،صدای مخالفتی از نهاد ک ارگریِ عظیم د.گ.ب .برنخاس ت؛
حالآنکه حتی پیش از آن هم سن بازنشستگی در آلمان در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی (به استثنای پرتغ ال و ایرلن د) بس یار
باال بود .پس ،نباید شگفتزده شویم که اکنون در محافل قانونیِ آلمان صحبت از افزایش دوبارهی سن بازنشستگی به  ۶۹س ال اس ت.
نمونهی متاخرتر و شاید گویات ِر انفعال ساختاریِ د.گ.ب ،.بیتف اوتیِ کام لِ آن نس بت ب ه سیاس تهای ض دکارگری دولت آلم ان در
مواجهه با بحران کرونا بوده است.
4. Sozialpartnerschaft

 .5پس از شکست انقالب شورایی در آلمان ،میراث جوشان سوسیالدموکراسیِ انقالبی (اواخر ق رن ن وزدهم و اوای ل ق رن بیس تم) در
دستان حزب سوسیالدموکرات ابرت گندید و پژمرد .آنچه از آن سنت انقالبی و تشکلهای کارگری همبسته با آن باقیمان ده ب ود ،ب ا
ظهور نازیسم به بدترین شکلی سرکوب شد؛ و مابقی آن ،با هدایت قوای پیروزمند جنگ ،ازطری ق اج رای ط رح کمونیسمس تیزی در
آلمانغربی سرکوب گردید که همانا حذف سیاسیِ مصممترین نیروهای ضدفاشسیت بود .و س رانجام ،ب ا عقبنش ینیِ رس می ح زب
سوسیالدموکرات آلمان از ایدهي سوسیالیسم در سال ( ۱۹۵۹کنگ رهی  ،)Godesbergم یراث آن س نت رزمن ده بهتم امی م دفون
گردید .از آن پس ،د.گ.ب .صرفا بر پسماندهای مسمو ِم گذشته لعاب ک ارگری میزن د ت ا هس تهی ناسیونالیس تی و ب ورژواییِ آن را
بپوشاند.
 .6برای مثال ،بهرغم اینکه دولت آلمان شکوفاترین و بزرگترین اقتصاد قارهی اروپا را هدایت میکند ،سقف ح داقل دس تمزد (۹.۳۵
یورو در ساعت ،در سال  )۲۰۲۰همچنان پایینتر از شماری از کشورهای اروپای غربی (نظیر فرانسه ،بلژیک ،هلن د ،بریتانی ا ،ایرلن د و
…) است.
 .7برای نمونه ،در سالهای اخیر و با آشکارشدن ثمرات سیاستهای تحمیلی نولیبرالی ،وضعیت معیشتیِ ش کنندهی بازنشس تگان در
آلمان (خصوصا از طبقهی مزدبگیران فرودست) حتی زبانز ِد رسانههای جریان اصلی شده است .رشد اقتصاد آلمان در ساحت جهانی،
طبعا با تشدید فقر و محرومیت و شکاف طبقاتی همراه بوده است (در آلمان بیش از  ۱۴میلیون نفر بنا به شاخصهای رسمی ،در فقر
مفرط به سر میبرند) ،که توامان بهطور عینی و نمادین در تشدید فقر بازنشستگان نمود مییابد .حقوق بازنشستگی در آلمان بهقدری
ت خ ویش کمکهزینهه ای ن اچیز ادارهی خ دمات اجتم اعی
ناچیز است که بسیاری از مزدبگ یران بازنشس ته ب رای ت أمین معیش ِ
( )sozialamtهستند (پدیدهی جمعآوری بطریهای خالی که قب ً
ال مختص بیخانمانه ا ب ود ،اکن ون در می ان س المندان هم دی ده
میشود) .همین بیپناهیِ اقتصادی (و بهواقع بیمنزلتی اجتماعی) بازنشستگان بهتنهایی نشان میدهد که دامنهی حق وق ش هروندی
در جامعهی اقتصادزدهي آلمان ،تنها معطوف به شهروندانیست که برای سرمایه بازدهی اقتصادی داشته باشند.
 .8کار پیمانی ({ )Leiharbeitبا معنای تحتاللفظیِ «کار اجارهای»} عمدتا کاری ناپایدار ب ا ح داقل بهرهمن دی از حق وق و مزای ای
قانونی کا ِر متعارف است ،که طی دههی گذشته رشد نمایانی در بازار کار آلمان داشته است .بر بستر تاریخی منعطفسازیِ نیروی کار،
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از کارگران بخش مهمی از نیروی کار فعال (و ارزان و سهلالوصول) در ج امعهی ام روز آلم ان محس وب
میشوند ،که از قضا شمار قابلتوجهی از آنها خارجیتبار ،مهاجر یا پناهنده و پناهجو (دارای اجازهی کار
موقت و مشروط) هستند .تکلیف بیکاران هم از پیش روش ن اس ت؛ چ را ک ه اینه ا بهس رعت ب ه نه اد
بوروکراتی ک عظیم دیگ ری ع ودت داده میش وند ک ه هم ان «ادارهي ک ار» ( )Job-Centerاس ت ،ت ا
سازوکارهای تادیبی-انضباطی خویش را بر ارتش مستاصلِ بیکاران ا ِعمال کند .در عم ل ،فق ط اقلی تی از
ثابت از مزایای عضویت در تشکلهای تحت ه دایت د.گ.ب.
نیروی کا ِر ماهر و متخصص و دارای مشاغل ْ
نفع میبرند ،که بیشتر آنها را میتوان ذیل مفهوم اشرافیت ک ارگری ج ای داد .از س وی دیگ ر ،بن ا ب ر
گزارشی که در سال  ۲۰۱۹منتشر گردید ،9در انتخابات سال  ۲۰۱۷بهطور می انگین و درمجم وع ح دود
نیمی از اعضای سندیکاهای کارگریِ رسمیِ آلمان به احزاب اصلی محافظهکار ،نئولیبرال و راست اف راطی
رأی دادند .بنابراین ،د.گ.ب .نهفقط مانعی بر سر راه رش د آگ اهی طبق اتی و ارتق ای مب ارزهي طبق اتی
کارگران بوده است ،10بلکه اساساً یکی از عوامل اصلی واگرایی و واپسگراییِ چش مگیر در طبقهي ک ارگر
آلمان است.
درعین حال ،باید توجه داشت که همهی اینها بدان معنا نیست که بدنهي کارگریِ فع ال در تش کلهای
محیط کار ،نیروهایی ناآگاه یا فاقد انگیزههای رزمندگیِ طبقاتی هس تند؛ همچ نین نبای د پنداش ت ک ه
وضعیتی تماماً همگن و همسان بر واحدهای خُِ ردت ِر تشکلهای کارگریِ آلمان حاکم است .بهعکس ،بنا به
دینامیزم تضاد کار و سرمایه پیکار جمعی در محیطهای کار و کارگران ،و نیروهای پیک ارگر کم نیس تند؛
بههمینسان ،وجود تنوع ات در گس ترهي درونی تش کلهای ک ارگریِ آلم ان و کامیابیه ای کوچ ک و
پراکنده در مبارزات آنها قابل انکار نیست .برخی فعالین رزمنده سندیکایی در آلمان ،ضمن درک انتقادی
از نقش مخرب و بازدارندهی د.گ.ب ،.هنوز بر این باورند که میتوان و میباید از س ازوبرگهای این نه اد
استفاده کرد تا ضمن حفظ و ارتقای تشکلیابی کارگران ،این نهاد را از درون و از پایین رادیک الیزه ک رد.
اریخی
در مقابل ،رویکردهای جویای مرزبندی و استقالل بر این نظر تاکید میکنند ک ه تج ربهی بلن د ت
ْ
بههیچرو موید کامیابیِ نسبیِ چنین چشماندازی نبوده است11؛ بلکه نشان میدهد که ماندن و فع الیت در
چنین ظرف سترونی ،عمال وظیفهی تاریخیِ ساختن ظرفهای بدیل را به تعویق میاندازد .چون جایگ اه
مرجع و اقتدار قانونیِ د.گ.ب .و توان سازمانیِ فراگی ِر آن در ادغام تشکلها و فعالیتهای خُ رد ک ارگردی
زرگ تولی دی و خ دماتی را ازطری ق
ِ
انبوه شرکتهای واسطهایِ کاریابی (شرکتهای تأمین نیروی انس انی) ،نیازه ای ش رکتهای ب
عرضهی کار پیمانی تأمین میکنند.
9 Heiner Dribbusch, Peter Birke (2019): Gewerkschaften In Deutschland; Herausforderungen in Zeiten des
Umbruchs. Friedrich Ebert Stiftung.

 ۲۴درصد به حزب محافظهکار دموکراتمسیحی/سوسیالمسیحی ( ۱۵ ،)CDU/CSUدرصد به حزب راست افراطیِ «آلترناتیو ب رای
.)F
آلمان» ( ،)AfDو  ۷درصد به حزب نئولیبرال «دموکراتهای آزاد» ( DP
 .10در ادبیات سیاسی بورژوایی آلمان ،بهجای واژهی کارگر ( ،)Arbeiter/inاز کلمهی «کاربگیر» ( )Arbeitnehmerو بهجای واژهی
کارفرما از کلمهی «کاربده» ( )Arbeitgeberاستفاده میشود .د.گ.ب .نیز ازقضا در ادبیات و زبان بوروکراتیک متعارف خویش عین اً
ایدئولوژیک مجعول را بهکار میبرد.
ِ
همین واژههای
 .11یکی از نمونههای ایستادگی د.گ.ب .در برابر مقاومتهای «نامتعارف» تشکلهای کارگریِ پایه ،رویارویی آشکار آن علیه اعتص اب
رزمندهی سندیکای لوکوموتیورانان ( )GDLطی سالهای  ۲۰۱۴-۱۵بود .برای اطالعات بیشتر ازجمله رجوع کنید به این گزارشها:
گزارش ۱؛ گزارش ۲؛ گزارش . ۳
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بوروکراتیک عظیم و سترونِ خویش ،عم ً
ال راه پ ویش و رش د این پیکاره ای پراکن ده را س د
ِ
در پیکرهی
میکند و در مواقع «الزم» ،با تحمیل ارادهی خویش بر تش کلهای خُ رد ،مب ارزات آنه ا را ب ه بیراه ه
میبرد.
 )۲مواجهه با استحالهی جنبش کارگری
بحران اقتصادی  ۲۰۰۸و گسترش و تث بیت پیام دهای نف وذ فزآین دهی نولیبرالیس م ب ه نظ ام «آش تی
طبقاتی» آلمانی ،شکاف طبقاتی ج امعهی آلم ان (ک ه زم انی م اهیت ب ورژواییاش در پس نظ ام رف اه
اجتماعیاش پنهان میشد) ،را عیانتر ساخت .از پیامدهای آن ،ک اهش ت دریجی و مس تمر آرای ح زب
سوسیالدموکرات بوده است؛ درعوض ،طی همین مدت گ رایش ب ه اح زاب راس تگرا و راس ت اف راطی
رشدنمایانی داشته است .12تودهي مزدبگیران فرودست ب ه تجرب ه دریافتهان د ک ه تف اوت محسوس ی بین
چپ آلمان وجود ندارد .بهعنوان پیامدی از آن ،همچ نین امی د ب ه
سیاستهای اقتصادی احزاب راست و ِ
اثربخشی فعالیت ساختارهای رسمیِ سندیکایی (که عمدتا وابسته به حزب سوسیالدموکرات هستند) نیز
کاهش ملموسی یافته است .این تحوالت همچنین با ع روج دگرب ارهی گرایشه ا و س ازمانهای راس ت
افراطی ،نظیر جنبش پگیدا و حزب آلترن اتیو ب رای آلم ان ( )AfDهم راه ب ود .ب ر چ نین بس تری و ب ا
نمایانترشدن افول تاریخیِ گرایشهای مترقی در جامعه ،طی حدود دهس ال گذش ته در می ان نیروه ای
چپ رادیکال آلمان مباحثات مربوط به بازنگری انتقادی در استراتژی مب ارزهي انقالبی وزن ق ابلتوجهی
یافته است .در این میان ،همچنین جنبوجوشی اولیه برای احیای سیاس ت طبق اتیِ ب دیل و مس تقل از
احزاب و سندیکاهای کارگریِ مسلط درگرفته است .بهواقع رشتهای از رویدادهای جهانی-ت اریخی هم در
برانیختن این بازنگریهای انتقادی مؤثر بودهاند ،ازجمله :جنبش آشغال وال استریت (جنبش۹۹درص د)؛
اعتراضات بهارعربی؛ تحرکات تودهای در برخی جوامع اروپ ایی؛ و اعتراض ات ت ودهای س الهای اخ یر در
برخی کشورهای جنوب جهانی علیه پیام دهای نولیبرالیس م .از س وی دیگ ر ،رش د چش مگیر پدی دهي
آوارگی/پناهجویی یا مهاجرت اجباری 13خصوص ا ورود م وج جدی د پناهجوی ان ب ه اروپ ا (بین  ۲۰۱۵ت ا
ک ق دیمیِ نژادپرس تی و
 ،)۲۰۱۸درکنار همهی بازتابهای سیاسیِ تعیینکنندهاش ،بار دیگ ر پروبلماتی ِ
تبعیضهای نهادین در ساختار سیاسیِ آلمان را احیاء کرد .در این میان ،نمایانترشدنِ درهمتنیدگی ِ ژرف
تبعیض نژادی و استثمار سرمایهدارانه ،کمبودهای سیاست رادیکالِ متعارف نزد چپ آلمان را برجس تهتر
ساخت؛ و همزمان ،از بین آنهایی که مستقیماً از چندگانگیِ سازوکارهای ستم رنج میبرند (پناهجویان و
خارجیان و خارجیتبارها) ،صداها و نیروهایی را برانگیخت که بهنوبهي خود سویهي سیاسیِ رادیک الِ این
آگاهیِ نوپدید را تقویت کردهاند و خواهان ایفای نقش (مستقیم) در میدان سیاسی چپ آلمان ش دهاند.14
12. Dribbusch & Birke (2019): Gewerkschaften In Deutschland.
Stefan Dietl: Arbeiter für Deutschland, Junge Welt, 29. Sep. 2016.

 .13رشد جهانی ابعاد آوارگی/پناهجویی و مهاجرتِ اجباری ،بهسانِ رشد اجباریِ تحرک ات جه انیِ ن یروی ک ار ،پیام د مس تقیمی از
تشدید ناامنیهای سیاسی-اقتصادی در جوامع جنوب جهانی است.
 . 14شماری از نیروهای چپ «خارجی» (تبعیدی /پناهجو /مهاجر /دانشجو) یا «خارجیتب ار» ک ه در روند زیس ت و فع الیت سیاس یِ
خویش یا طی فرآیند اجتماعیشدن و مشارکت سیاسیشان در ج امعهی آلم ان ،س ازوکارهای تبعیض را مس تقیماً تجرب ه کردهان د،
سیاستهای متعارف چپ پارلمانی و چپ رادیکال را نابسنده یا بازدارنده ارزیابی میکنند .چنین افراد و نیروه ایی در س الهای اخ یر
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مجموع عوامل یادشده ،بخشهایی از چپ رادیک ال و فراپارلم انی را ب ار دیگ ر ب ا پروبلماتی ک سیاس ت
طبقاتی و نابسندگی مشهو ِد آن در آلمان مواجه ساخته است.
ت طبق اتیِ ب دیل و اس تقاللیابی از رویک رد مس لطِ اح زاب و
رش د نس بیِ گ رایش ب ه پ رورش سیاس ِ
رسمی پیامدی از یک فرآیند چندالیه و چندینساله بوده است که باالتر تصویر فش ردهای از
اتحادیههای
ْ
آن ترسیم شد .15مشخصا ،این ْ
درک رو به گسترش است که احزاب و اتحادیههای رسمی نمیتوانند ص دا
و منافع اکثریت کارگران یا مزدبگیرانِ فرودست را نماین دگی کنن د و مهمت ر اینک ه ،احی ای مب ارزهی
طبقاتی علیه نظم سرمایهدارانه نیازمن ِد ایجاد ظرفهای سازمانی و سازوکارهای سیاس یِ تمام ا متف اوتی
است .نمودهای رشد چنین درکی را (عالوه بر متون و نش ریات چپ رادیک ال) ازجمل ه میت وان در س ه
حوزهي زیر مشاهده کرد :الف) تالشه ا ب رای فش ار از پ ایین ب ه د.گ.ب .و دگرگونس ازیِ درونیِ آن
ازطریق رادیکالیزهکردن تشکلهای محیطهای کار؛ ب) بس ط قلم رو مب ارزهی طبق اتی از کارخانهه ا و
محیطهای کار به همهی محیطهای زیست و فعالیت جمعی ،و مشخصا به محالت فق یر و مح روم؛ و ج)
تالش برای شکستن انحصار د.گ.ب .بر نمادها و یادمانهای طبقهي کارگر ،خصوصا در برگ زاری مراس م
اول ماه مه .در اینجا ،بنا به موضوع اصلی این نوشتار ،درنگی میکنیم بر جنبهي سوم از موارد فوق .ب رای
این کار ،نخست میباید تصویری کلی (و بهطبع نادقیق) از فضای حاکم بر مراسم اول م اه م ه در آلم ان
ترسیم کرد.
 .۳اول ماه مه با چه چشماندازی؟
چپ رادیکال و فراپارلمانی تظاهرات اول ماه مه را مستقل
جدا از معدود شهرهایی که فعالین و حلقههای ِ
از د.گ.ب .برگزار میکنند ،روال رایجتر آن است که تظاهرات اصلی ب ا فراخ وان و س ازماندهیِ د.گ.ب.
برگزار میشود .اگرچه این تظاهرات بهط ور رس می توس ط ش ماری از نهاده ا و فع الین س ندیکایی (ب ا
مشارکت بخشی از اعضای فعال د.گ.ب ،.نه اعضای صوری) سازمانداده میشود و توس ط اعض ای ح زب
چپ میانه و ش ماری از اعض ای ح زب چپ آلم ان پش تیبانی
سوسیالدموکرات و نزدیکان آنها از طیف ِ
میشود ،اما سایر گروهها و نیروهای سیاسی نیز از این فرصت برای حض ور سیاس ی در خیاب ان اس تفاده
میکنند ،که بسته به شهر و منطقه عم دتا ترکی بی از دس تهبندیهای زی ر را ش امل میش وند :مع دود
تش کلهای ک ارگریِ خُ ر ِد مس تقل از د.گ.ب)Basisgewerkschaft( .؛ ب رخی س من (انجیاو).ه ا و
هرچه بیشتر به بخشی از نیروی محرکهی جدید برای بازسازی چپ انقالبی و احیای سیاست رادیکال بدل شدهاند .ب ا این هم ه ،بای د
خاطرنشان کرد که بهلحاظ بینشها و رویکردهای سیاسی تفاوتهای مشهودی در درون این طیف وجود دارد؛ درنتیجه ،نزد آنه ا ن یز
درکهای بسیار متفاوتی از ماهیت و مصادیق سیاست انقالبی و سیاست طبقاتیِ بدیل وجود دارد .برای مث ال ،بخش ی از آنه ا بن ا ب ر
نقطهی ع زیمت اولیهی خ ویش ،کماک ان در زمین «سیاس ت ه ویت» (  )Identity politicsو ی ا «نق د س فیدبودگی» (critical
 )whitenessمتوقف ماندهاند.
 .15برای پیگیری مفصلتر این بحث ،ازجمله رجوع کنید ب ه س ه مق الهي زی ر در مجموعهمق االت «گ ام معل ق چپ در پیکاره ای
ضدسرمایهداریِ امروز»:
فصل پنجم« :بهسوی بازآرایی بنیادینِ سیاست چپ رادیکال :نقد و چشماندازهایی برای سازماندهی و پراتیک انقالبی».
فصل ششم« :سیاست از پایین :سوژهگی و سازماندهی».
فصل هفتم« :سیاست پیکار طبقاتی در آلمان :در محل کار یا در محالت شهری؟».
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انجمنهای حمایت از حقوق پناهجویان و آسیبدیدگان اجتم اعی و ائتالفه ای ضدنژادپرس تی؛ ب رخی
گروههای ضدجنگ؛ برخی تشکلهای زیستمحیطی؛ برخی تشکلهای زنان و گروهه ای کوئ یر؛ ب رخی
چپ تبعیدی مقیم آلمان؛ برخی گروههای دانشجویی؛ ش ماری از منف ردین ی ا اف راد
جمعها و گروههای ِ
غیرتش کیالتی؛ و س رانجام ،تش کلها و حلقهه ای چپ رادیک ال و فراپارلم انی( 16از چپه ای آتون وم و
دستهجات آنتیفا تا حزب مارکسیست-لنینیس ت آلم ان و حلقهی بازس ازی ح زب کمونیس ت آلم ان و
گروههای کمونیست و آنارشیست و آنارکوسندیکالیست و غیره) .ب رخی از این تش کلهای چپ رادیک ال
معموال در دل همین تظاهراتِ رسمی و شبهدولتی ،بلوکهای مستقل خود را تشکیل میدهند و از فضای
اغلب بخش ی از این نیروه ا
موجود برای طرح شعارها و نمادها یا نشر تراکتهای خود استفاده میکنن دْ .
یک بالک میلیتانت را برای رویاروییِ محتمل با ته اجم پلیس ش کل میدهن د ک ه بهدلی ل رن گ س یاه
لباسها و بعضا نقابهایشان به «بالک سیاه» ( )schwarzer Blockمعروف است .رویکرد متعارف پلیس،
دستزدن به تحریکات و حرکات ایذاییست که معموالً همین بالک سیاه را هدف میگیرد ،17ت ا زمینهي
سرکوب تظاهرات و ارائهی تصویری «خشونتجو» از نیروهای چپ رادیکال فراهم گردد{ .توض یح آنک ه
سیاس تمداران ح اکم و رس انههای مس لط در آلم ان هم واره در بازنماییه ای خ ویش از وض عیت و
رویدادهای سیاسی آلمان دو اصطالح «راست اف راطی» و «چپ اف راطی» را عامدان ه در کن ار هم بهک ار
میبرند .}.بدینترتیب ،رسانههای جریان اصلی و نخبگان حاکم این دسته از راهپیماییهای اول ماه مه را
در فضای عمومی اینگونه بارنمایی میکنند که دولت اساسا مشکلی با مط البهگری ک ارگران (از مج اری
رسمی) ندارد ،ولی در برابر اقلیتی از نیروهای افراطی ک ه قص د سوءاس تفاده از «مطالب ات ک ارگران» را
دارند میایستد؛ و از اینطریق میکوشند ض من مع رفی د.گ.ب .بهعن وان نماین دهی واقعی ک ارگران ،و
ایزولهکردن نیروهای چپ انقالبی از بدنهی طبقهي ک ارگر ،ت ودهی مزدبگ یران فرودس ت را از اندیش ه و
رویکرد رادیکال نسبت به وضعیت حاکم بدگمان و بیگانه سازند.
در واکنش به این چرخهی بیفرجام (برای جبههی ک ارگران و فرودس تان) ،در س الهای اخ یر گرایش ی
نوظهور بهسمت برگزاری مراسم اول ماه مه مستقل از تشکیالت د.گ.ب .قابل مشاهده است .بنا به برخی
از رویکردهای اعالمشده در اینگونه موارد ،دالیلِ این چ رخش و فاص لهگیریِ نم ادین از د.گ.ب .ح تی
فرات ر از «بیخاص یتبودن» و بازدارن دگیهای عیانش دهی نهاده ای رس می و ش بهدولتیِ ک ارگری و
درهمتنیدگیِ ساختاریِ آنها با سازوکارهای انباشت سرمایه دارد .مس الهی بنی ادیتر ،ض رورت بازگش ت
چپ رادیکال به متن جامعه و برقراری مجدد پیوند با ستمدیدگان و سوژههای بالقوهی تغی یر اس ت ،ک ه
اصطالح «طبقهی کارگر» صرفاً بیان نمادین یا متعارفِ آن است .بهبی ان دیگ ر ،در اث ر تح والت ش تابان
س رمایهداری و رون د فزآین دهی پرولتاریزهش دنِ «ش هروندان» ،مناس بات س لطه و اس تثمار چن ان ب ه
 .16باید خاطرنشان کرد که از میان دستهبندیهای پیشتر ذکرشده ،برخی بهلحاظ بینش و مشی سیاسی در گسترهی چپ رادیک ال
جای میگیرند .یعنی ،تفکیک گرایشها و تشکلهای سیاسی در اینجا صرفاً برای ترسیم یک شمای کلیست و الجرم همپوش انیهای
درونی آنان را از قلم میاندازد.
 .17البته پلیس بهمثابهی ارگان سرکوب مستقیم در نظام سرمایهداری ،ب رای س رکوب تظ اهراتِ مخالف ان این نظ ام لزوم اً نیازمن د
بهانهی خاصی نیست؛ بلکه بسته به شرایط ،سرکوب پلیس به طرق مختلف آغاز میش ود و درنه ایت در رس انههای رس می بهعن وان
واکنشی به «خشونت» تظاهرکنندگان بازنمایی میگردد( .در همین بافتار ،میتوان به نحوهی سرکوب پلیس در تظاهرات ی ک م ه در
هامبورگ اشاره کرد).
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عرصههای مختلف حیات اجتماعی رخنه کردهاند که معانیِ طبقهی کارگر و مب ارزهی طبق اتی و دامنهي
شمول آنها دچار تغییرات مهمی شدهاند؛ حال آنکه نهادهای ک ارگریِ شئیوارهش دهای مانن د د.گ.ب،.
حتی با فرض استقالل نسبی از ساختار دولت ،هم قادر به گنجاندن این تغییرات در سیاستهای خ ویش
نیستند .بنابراین ،مساله بر سر ضرورت یک بازاندیشیِ استراتژیک و تدارک استراتژیِ نوینیست که بتواند
گسترش دامنه و پیچیدگیِ ستم طبقاتی ،حوزهها و ا َشکالِ تجلیِ این س تم و مب ارزات روزم ره و ج اری
علیه این نمودهای ستم و نهایتاً سوژههای بالفعل و بالقوهي این مب ارزات را بازشناس ی ک رده و در خ ود
بگنجاند .نهادهای شبهکارگری-شبهدولتی همچون د.گ.ب .در آلم ان (و نظ ایر آن در س ایر کانونه ای
سرمایهداری ) 18بنا به دالیل ساختاری نه قادر به این کار هستند و نه تمایلی به آن دارند؛ گسترش معنا و
دامنهی شمول طبقهي کارگر در نظر آنان از آنها همانقدر صوری و مبت ذل اس ت ک ه اینج ا و آنج ا از
«اتحادیهی پلیس» برای ارائهی سخنرانی در روز اول ماه م ه دع وت بهعم ل آورن د .بن ابراین ،برگ زاری
مراس م اول م اه م ه مس تقل از پدرخوان دههای جنبش ک ارگری ،تالش ب رای ب ازپسگیری نماده ا و
یادمانهای مهمیست که به مبارزات تاریخی کارگران علیه نظام سرمایهداری تعلق دارند.
تالش بخشی از یک رویکرد نو به استراتژی مبارزهی انقالبیس ت
اما همانطور که پیشتر اشاره شد ،این
ْ
که خود محصولی از تامالت و رویاروییه ای انتق ادی در درون چپ رادیک ال ب وده اس ت .برمبن ای این
بینش ،ابتکارعملها و تحرکات مربوط به بازپسگیری نمادها و یادمانهای جنبش ک ارگری میبای د این
پیام را به طبقهي کارگر انتقال دهند که که نبرد طبقاتیِ آنان نیازمند مجراها و سازوکارها و س ازمانهای
دیگریست؛ و توامان میباید این پیام را نیز به سایر جنبشه ای اجتم اعی و پیکاره ای م ترقیِ ج اری
انتقال دهند که مبارزات آنها تنها درصورتی سمتوسویی اثربخش و رادیکال خواهند یافت که بخشی از
مبارزات همبستهی ستمدیدگان علیه کلیت نظم موجود گردند .بر مبنای این رویکرد ،اول ماه مه ،میباید
روز پیوندیابیِ آگاهانهی مبارزات همهی ستمدیدگانِ نظم مسلط باشد؛ چ را ک ه توفی ق در این مب ارزات
پیش از هرچیز مسلزم واژگ ونی نظ ام س رمایهداری ،بهمث ابهي «دال اعظمِ » بازتولی ِد اش کال مختل ف و
درهمتنیدهی سلطه و ستم است .در اینمعنا ،مبارزهی طبقاتی علیه استیالیِ نظم سرمایهدارانه ،مبارزهي
همهي ستمدیدگان است؛ و بهقرینه ،همهی اشکال متنوع مبارزات علیه س لطه و س تم در دنی ای ام روز،
تجلیه ای مختل ف مب ارزهی ضدس رمایهدارانه هس تند .درنتیج ه ،اول م اه م ه میبای د فرص تی ب رای
برجستهسازی پیوندهای درونیِ این مبارزات و گامی برای رشد پیوندها و همبستگیهای آن ان باش د .ام ا
برای اینکه این فراخوان به همبستگیِ مبارزاتِ «متفاوت» ،یک رتوریک غیرواقعبینان ه بهنظ ر نرس د ،در
فراز پایانیِ این نوشتار ،قدری در مبانیِ مادیِ آن دقیق میشویم.

 .18این داعیه که کالناتحادیههای کارگری در دیگر کشورهای کانونیِ سرمایهداری نیز کارکردهایِ طبقاتیِ مش ابهی (نظ یر د.گ.ب.
در آلمان) دارند ،صرفاً برآوردی منطقی از مشاهداتی کلی و پراکنده است .تحلیل انض مامی و امپریک این موض وع در ه ر ی ک از این
کشورها نیازمند مشارکت رفقاییست که بنا به محل اقامت/فعالیتشان شناخت مستقیمتری از آن دارند.
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ضرورت مبارزات فراگیر و همبستهی ضدسرمایهداری
ِ
 .۴امکان و
آنچ ه ت ا اینج ا از بنبس ت مب ارزات طبق اتیِ رادیک ال در درون ظرفه ای ناکارآم د و دگردیس ییافته
(ادغامشده)ی کالنساختار اتحادیهایِ آلمان گفتیم ،صرفاً نم ودی مش خص از وض عیت عامتریس ت ک ه
میتوان آن را انسداد تاریخیِ مبارزات ضدسرمایهداری نامید .امروزه شواهد عی نی و اس تداللهای نظ ری
متعددی حاکی از آناند که سرمایهداری در دههه ای اخ یر بهتم امی فرت وت ش ده و رو ب ه زوال میرود
بیآنکه به خودیِ خود فروبپاشد (یا در پس فروپاشیِ فرضیِ آن لزوم اً نوی دی ب رای س تمدیدگان نهفت ه
باشد) .تهاجمیترشدنِ خطمشی و عملکرد این نظام در همین دوره نهتنها نافی این گزاره نیس ت ،بلک ه
مؤی د آن اس ت .پس ،اینک ه بهرغم این واقعیت ،بش ریت همچن ان در پش ت دیواره ای زن دان ت اریخیِ
سرمایهداری گرفتار مانده است ،بیش از آنکه ناشی از ق درت تعیینکنن دهی وی ژهی س رمایهداری باش د،
ناشی از ناهمخوانی و ناهمزمانیِ استراتژیها و روشها و ابزارهای مبارزه با شرایط و نیازمن دیهای زم ان
حال است .با این اوصاف ،اگر بپذیریم که آنتاگونیسم طبقاتی همچنان یکی از مب انیِ سرش تنمای نظ ام
سرمایهداریست ،میتوان استراتژی بدیل را بازیابیِ ت وام ب ا «ف راروی» ( )Aufhebungسیاس ت طبق اتی
نامید .در اینجا سیاست طبقاتی هم بهمعنای مبارزهای آشتیناپذیر با بنیانهای نظم سرمایهدارانه (منطق
سرمایه) است و هم بهمعنای فراگیربودن دامنهی شمول این مبارزه.
داعیهی فراگیربودن دامنهی این مبارزه (به فراسوی بُعد اقتصادیِ ص رف) ،انتخ ابی دلبخ واهی برمبن ای
چرخشی نظری و یا رتوریکی رادیکالنما و بابروز نیست ،بلکه دقیقا «اجبار»یست برآمده از فراگیرشدن
استیالی سرمایهداری و بسط بیامانِ سازوکارهای انقیادآو ِر آن در تمامیِ عرصههای زیست فردی و حیات
پویش مداو ِم آن است؛ و این ممکن نیست مگر آنکه ارزشه ا و
ِ
اجتماعی .چرا که حیات سرمایه مستلزم
سازوکارهای سرمایهدارانه بهطور مستمر و تهاجمی به همهی حوزهها و مناسبات اجتماعی و زیستی بسط
و رس وخ بیابند .ب ا اینح ال ،تالش بیوقفهی س رمایه درجهت ق البریزیِ حی ات انس ان ب ه رن گ
نیازمندیهای وجودیاش بهمعنای آن نیست که در جهانی همگن و با شرایط و تجاربی همس ان زن دگی
میکنیم .چراکه سازوکارهای سرمایهدارانه دقیقاً بر بستر تفاوتهای انضمامی-تاریخیِ موج ود در درون و
در بین جوامع مختلف بازتکثیر میشوند؛ جایی که نیازهای پوی ایِ س رمایه ب ا نی از بنی ادی انس انها ب ه
بازتولید حیات مادی خویش (از مجاریِ موجود) تالقی و بعضا همپوشانی مییابند .در این فرآین د ،در اث ر
تعامالت دایمی بین ساختارها و سازوکارهای سرمایهدارانه با کنشهای انسانی و پیام دهای انض مامیِ این
مواجهات ،تفاوتها نهفقط از میان نمیروند ،بلکه بهطور مستمر بازآرایی میش وند و پویشه ا و تجلی اتِ
تازهای مییابند .با تسخیر کامل سپهر سیاست توسط اقتصاد ،که مشخصهی بارز س رمایهداری مت اخر (از
دههي  ۱۹۸۰تا امروز) است ،جوامع بهطور فزآینده از کنشهای جمعیِ هدفمند و معناساز تهی گشتهاند
و در پیِ آن ،انسانها بیش از پیش از جامعه (و از خویش) بیگانه گشته و مت اثر از بیپن اهیِ اجتم اعی و
ناامنیِ فزآینده ،بر حفاظت از موجودیت فردی خویش متمرک ز ش دهاند .19ب ا ت داوم و تش دید رون دهای
سرمایهدارانهی بیگانهساز ،تهدیدآمیز و بیدفاعکننده در پهنهی تاریخیِ سیاست ُزدودهی معاصر ،تضادها و
 . 19ایدئولوژی مسلط ،این روند گرایش به فردگرایی افراطی را همچون میل به «پیشرفت فردی» بازنمایی و هنجارمند میکند.
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تنشهای ناشی از نظا ِم مسلط صرفا همچون تعارضاتِ بین منافعِ انسانهای رقیب تلقی/قلمداد میش وند
و انسان هرچه بیشتر همچون گرگ انسان ظاهر میشود .بر چنین بستری ،جستجوی مضطربانهی معنا و
حفاظت (فردی) بهموازاتِ تنشها و دگرستیزیهای اجتماعی پیش میرود و بهنوبهی خود ،وابس تگی ب ه
گرایش شدتیافته به فردمحوری و هویتج ویی
ِ
هویت تکپایهایِ مبتنی بر تفاوت را افزایش میدهد .این
ِ
بهط ور چش مگیری ب ا فض ای نوی افتهی ارتباط ات دیجیت الی (در مق ام ک اربران ی ا س وژههای منف رد)
مفصلبندی شده و زمینهی ظهور و عروج پدیدهی «کنشگ ریِ ف ردی» را ف راهم آورده اس ت .ماحص لِ
تمامی این فرآیند چندوجهی  -تا امروز  -بازتولید استیالی سرمایهداری بوده است.
با این هم ه ،س خنگفتن از امک ان و ض رورت «مب ارزات فراگ یر و همبس ته علیهس رمایهداری» ،مس لماً
بهمعنای انکار وجود این تفاوتها و تنشها و ستیزهای مرتبط با آنها نیس ت؛ این فراخ وان همچ نین با
انکار تنوع سازوکارهای ستم و نادیدهانگاریِ تفاوتهای عینیِ وسیع در شرایط زیستیِ ابژههای انسانیِ این
ستمها و جایگاهها و کارکردهای اجتماعیِ متناقض آنها نسبتی ندارد؛ و بههمین اعتب ار ،لزوم اً متض من
تقلیل همهی ستمها به ستمی واح د («س تم طبق اتی» ب ا م اهیتی تمام اً اقتص ادی) و نفی مطالب ات و
چشماندازهای متنو ِع گروههای تحتستم نیست .بهواقع ،چنین اته ام ی ا ش کاکیتی خ ود برآم ده از ی ک
پیشداوریِ ای دئولوژیک (عم دتا پساس اختارگرایانه) اس ت ،ک ه اساس اً ب ه مق ولهی کلیت اجتم اعی و
درهمتنیدگی سازوکارهای م َول ِد کلیت باور ندارد ،بلکه نیروها و پدیدارهای اجتم اعی-ت اریخی را مج زا و
درکنار هم بررسی میکند و از اینجا نتیجه میگیرد که دعوت ب ه مب ارزات همبس ته علی ه س رمایهداری
متضمن همسانانگاریِ تجریدی ،ارادهگرایانه و سادهلوحانهی سوژههای انسانیست ،ک ه ح تی اگ ر ق رین
توفیق باشد ،به بازتولید درونیِ اشکال دیگری از سلطه و س رکوب میانجام د .در این رویک ر ِد «انتق ادیِ »
خوشنما و بابروز ،تأکی ِد صرف بر تفاوتهای عینی (که خود دستاوردی در فرازوفروده ای ت اریخیِ چپ
بود) ،بهقیمت نادیدهگرفتن رشتههای «خویشاوندی» و سازوکارهای پیونددهنده انجام میگیرد؛ تا ج ایی
که این تفاوته ا از س ویههای تاریخیش ان تهی ش ده و همچ ون ام وری ق ائمبهذات قلم داد میش وند؛
بههمینسان ،ستمهای فرا-اقتصادی نیز از سازوکارها و فرآیندهای دخیل در بازتولیدشان منتزع میشوند
کلیت در این رویک ر ِد
و مستقل از مناس بات س رمایهدارانه مع رفی میگردن د .ب دینترتیب ،نفی ض منیِ
ْ
«انتقادی» نهایتا به نفی آشکار امکان فراروی از تفاوته ا (همبس تگی در عین تف اوت) درجهت نی ل ب ه
اهداف بنیادیِ مشترک میانجامد؛ ی ا ب ه تعب یری ،س یطرهی ام ر مثبت/موج ود (فعلیت) ب ر ام ر منفی/
بخش نق د فرومیپاش د (و میدانیم ک ه از اینج ا ت ا
محتمل (بالقوگی) ابدی میش ود و ش الودهی ره ایی ِ
تئوریزهکردن حفظ وضع موجود راه زیادی نیست).
اما این نقادیِ متن اقض بهراس تی ک دام رش تههای خویش اوندی و س ازوکارهای پیونددهن ده را نادی ده
میگ یرد؟ مشخص هی اص لی س رمایهداریِ مت اخر ،ع روج س رمایه به مق ام عام ل اص لی ش کلدهنده و
بخش مناس بات اجتماعیس ت ک ه ب ا تس خیر (انقی اد و ادغ ام ،و ن ه لزوم اً ن ابودیِ ) س پهرهای
س امان ِ
غیراقتصادی و سپهرهای پیشاسرمایهدارانه همراه بوده است .سرمایه اگرچه در این رون ِد تس خیر و ادغ ا ْم
فاعلیتی مطلق ندارد و با مقاومتهای بسیاری روبرو میشود ،اما از س یالیتی بینظ یر و ن یز از پش تیبانی
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همهجانبهي نهاد دولت برخوردار است ،که توامان زوبین و سپر بالی سرمایه اس ت .پیش روی س رمایه در
این مسیر ،بیگمان فرآیند پرولتاریزهسازی (درمعنای وسیع انقیاد استثماری) انسانها را شتاب و وس عت
داده است؛ اما سرمایه همزمان ،با فرافکنی تضادهایش در قالب تشدید تفاوتها و ستیزهای اجتماعی (ی ا
بینالمللی) ،ماهیت خویش را پنهان میسازد و موانع سختی برای خویشفهمیِ «پرولتره ای پس امدرن»
ایجاد میکند؛ طوریکه برجستهسازیِ تفاوتهای موجود (پدیدارها) به اص لِ «خ ویشفهمی» و ی ا اص ل
توض یحدهندهی تنشه ا و س تیزها در س پهر انض مامی-ت اریخی مب دل میش ود .نادی دهگرفتن این
خویشاوندیها در پس تفاوتها ،همان خطای تحلیلیِ تعیینکنندهایست که ناباوران ب ه امک ان مب ارزات
همبسته علیه سرمایهداری مرتکب میش وند .پس ،نقطهی ع زیمت داعیهی «امک ان و ض رورت مب ارزات
فراگیر و همبستهی ضدسرمایهداری» باور به درهمتنیدگی سازوکارهای ستم با کلیت نظام سرمایهداری و
پیوستگی همهی این سازوکارها در عین متفاوتبودن خاستگاهها و کارکردها و دامنهي ش مول اجتم اعیِ
آنهاست .نکتهی اساسی اینجاست که متفاوتبودن این سازوکارها نه بهمعنای استقالل آنه ا از هم و ع دم
تداخلشان با یکدیگر است ،و نه بهمعنای همارزبودن قدرتها و قلمروهای نفوذ آنها؛ بلکه زنجیرهه ایی از
رواب ط علی و مت داخل در متن بازتولی د کلیت نظ ام س رمایهداری ،نح وهی بازتولی د این س ازوکارها (و
میدانعمل و شکل تجلی آنها) را به یکدیگر مشروط و مقید میسازند .ماحص ل ک ار ،آن چیزیس ت ک ه
میتوان آن را «شکل اجتماعیِ  »20مسلطِ حیات سرمایهدارانه نامی د .این ش کل اجتم اعیِ تاریخ ا معین و
پویا ،که کلیت حیات اجتم اعی و مناس بات بش ری (و مناس بات انس ان ب ا ط بیعت) را توام ان متعین و
متحول میسازد ،اگرچه بهلحاظ تاریخی از منطق اقتصادی ویژهای برخاس ته اس ت ،ام ا قاب ل تقلی ل ب ه
س پهر اقتص ادی نیست .21ب ر مبن ای این درک ،س خنگفتن از «امک ان و ض رورت مب ارزات فراگ یر و
همبستهي ضدسرمایهداری» ،مبنایی مادی و هستیشناختی دارد .بر همین اساس ،فراخوان به همبستگیِ
مبارزات مختلف علیه سلطه و ستم ،در عین بازشناسیِ تفاوتها ،نهفقط موجه است ،بلکه ضرورتی حیاتی
برای پیروزی بر سرمایهداری و رهایی از این زندان تاریخیست.
ا .ح ۲۲ - .اردیبهشت 1400

* * *

پینوشت:
ممکن است نسبت این گزارش با وضعیت جنبش کارگری در ایران برای خواننده مبهم یا متن اقض جل وه
کند؛ خصوصا از این نظر که موقعیت کارگران در ایران بهکلی متفاوت است ،و ازجمله اینکه آن ان اساس ا
از ح ق تش کلیابیِ مس تقل محرومان د .در پاس خ بای د گفت کلی د فهم نس بت این دو فض ا ،در کلمهی
«استقالل» نهفته است .قابل انکار نیست (دستکم در حد یک گرایش عینی) که اگر ک ارگران ای ران ب ه
20. social form

 .21بهتعبیر روی باسکار ،صرفا برآیندی ( )emergentاز سپهر اقتصادیست.
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سیطرهی نهادی شبهدولتی (مثال خانهی کارگر) تن بدهند ،یحتمل تشکلیابی آنها تحت هدایت سازمانی
ایدئولوژیک چنین نهادی بالمانع خواهد بود .اساسا هرچه تداوم وضع اقتصادی ایران وابستگیِ بیش تری
ِ
و
ارگری
به بسط دامنه و شدت استثمار کارگران پیدا میکند (همانطور که افزایش بیوقفهی اعتراضات ک
ْ
سیستماتیک اعتراضات کارگران بیشتر میشود ،که مسلما نمیتواند صرفا با
ِ
گویای آن است) ،نیاز به مهار
توسل به سرکوبِ عریان (پلیس و زندان) تحقق یابد .درست از همین روست که دولت ایران در س الهای
اخیر نیروهای دستپروردهای چون جریان عدالتخواه را برای هژمونیی ابی ب ر جنبش ک ارگری رهس پار
میدان کرده است .بههمین دلیل ،این «تجارب غربی» فینفسه ب ا تج ارب جنبش ک ارگری ای ران بیگان ه
نیستند و اهمیت هشیاری نسبت به خطرات تالشهای ادغامگرانه از جانب طبقهی حاکم و لزوم پافشاری
هرچهبیشتر بر استقالل جنبش کارگری از دولت و مستشاران رنگارنگاش را بازگو میکنند .ام ا مس الهی
مهمتری که در این متن طرح شده ،مربوط به استراتژی پیروزی برای جنبش کارگریس ت .ب ا ب ازخوانی
شکس تهای ت اریخیِ «تج ارب غ ربیِ » جنبش ک ارگری بهروش نی معل وم میگ ردد ک ه پ یروزی ب ر
سرمایهداری(حتی پیروزیهای جزئی و م رحلهای) ج ز ب ا وسعتبخش یدن ب ه معن ای طبقهی ک ارگر و
سیاست طبقاتی امکانپذیر نیست .تدارک مسیر این پیروزی ،مستلزم تالش بیوقفه برای شکلبخش یدن
به همبستگیِ مبارزاتیِ همهی طبقات و گروهها و نیروهای اجتماعیست که بهشیوههای مختل ف ازج انب
نظم برآمده از سرمایهداری مورد ستم و تبعیض/محرومیت واقع میشوند .بیگمان این مساله ،چالش آتی
جنبش کارگری ایران خواهد بود.

* * *
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