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 یک حقیقت ناتمام  .1

کوه( که گویی  ش  دهند )گیریم با دردمندی و برند و آنها چنان تن میرا آشکارا به مسلخ می  مزدبگیران

- استتمار و خود کار مزدی دیگر فقط محمل  اینک راستی آیا چنین است؟ سرنوشتی مقدر است. به 

  عالوه بربار باشد )تواند مستقیما مرگ استعاری می و طرزی توامان عینی سازی نیست، بلکه به بیگانه

  ، »اگر از کرونا نمیریم  ی(. حقیقتی که در گزاره اند سیری صعودی یافته که در ایران    بارمرگ ی  کار  « حوادث»

ناخواسته به   دادن  نده است؟ و تاچه حد این تنکنچه حد جامع و تعیین  میریم« هست، تااز گرسنگی می 

سازد؟ باید این سوال را بلند پرسید، هرچند  عینی موجه می »سرنوشت« را همچون یگانه امکان   اجبار  

که محرومان از نان را به خوردن   بخوانند منتسب به ماری آنتوانت  یگفته  یادآوراز هر سو آن را منادیانی 

این  سازی  دادن و عمومی سیاسی نشان-نقد اجتماعی یترین وظیفه مهم چون کرد. شیرینی ترغیب می نان

و اینکه این دفتر   ؛است « نوشتنی» ی آندیده ماکثریت  ست ایده/باور است که سرنوشت جامعه به دست 

آشکار     »قانونی« واین سالخی    یاست. پس، اگر از مشاهدههمواره )با درجات متفاوتی از دشواری( گشودنی  

، باید بخشی از این خشم و تاسف را رو به خودمان هدایت  کنیمرا در خود حس می تاسف و اندوه و خشمی  

  یرغم همه جمعی قرار دهیم که چرا به  شناسی  اش این مساله را مورد آسیب احتمالی  یکنیم تا از تکانه 

ما چنین نازل    یاجتماعی در جامعه -نقد سیاسی  ها، ماحصل  ها و صدمات و جان فشانی ی مبارزات و فداکار

لحاظ مضمون، نقدی اخالقی  تواند به که چنین نقدی نمی  باره عجالتا باید خاطرنشان کردبوده است. در این 

کارکرد  ،  باشد معطوف به حقیقت  بنا به ماهیت،  نقد  اگر  . بلکه  بنا گرددکنشی تجویزی    بر هنجاری باشد و  یا  

سویگی حقیقت، حقایق جزئی و ناتمام )یک   که از موضع جستجوگری برای تمامیت    خواهد بود اش آن  اصلی

 ها( را به چالش بکشد.  
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به کار     آنها ی  اجبارو بازگشت  تا آنجا که به وضعیت دردآور انبوه فرودستان و مزدبگیران در موقعیت کنونی  

اند هسوییک ها و رویکردهای مشهود از آن رو  داوری  اغلب  ،  1گردد ویروس کرونا( بازمی   رغم خطر ابتال بهه ب)

مزدبگیران    کنونی  موقعیت   تمامی حقیقت  را همچون خطر گرسنگی و بی سرپناهی«  بودن  »عینی  که

  چنین افرادی آن است که     این موقعیت  مشخصبخش مهم دیگری از حقیقت    که کنند. حال آن بازنمایی می 

واحد    انبوه کسانی که در معرض این خطر و ستم  عبارتند از  در مواجهه با این خطر تنها نیستند، چون آنها  

دیگری از  ی سویه  ،بازاست. و کننده تعیین عینی  یک واقعیت  ، خود موقعیتسانی در این هم  ؛ وقرار دارند 

  ، تحمیل شده طور فرادستانه )قانونی( بر مزدبگیراندر این ستم مضاعفی که اینک به آن است که  حقیقت

فعالیت )یا عدم  کشور در گرو  اقتصادی  نیستند، چون تمام حیات  بسته«(  تدس )یا »سالح  رو بی هیچبهآنها  

خدمت گرفته تا  ی توانش را به که همه  2ا دولتی ست برای رویارویی ب، که همزمان اهرمی استهآنفعالیت( 

تاکید انتقادی و افشاگرانه بر عامل  درمواجهه با وضعیت  یادشده،  ،  بنابراینآنها مطابق معمول سر کار بروند.  

کنشی بدیل   امکان   سویه خواهد بود، اگر بر وجه عینی  کنشی ناتمام و تک  ،نهادهای سلطه دولت و اجبار 

  ، )فعلیت(  مثبت/وزن تاکید بر امر ایجابیهم ضعیت مستلزم آن است که  وبیان دیگر، نقد این  به نشود.    تاکید 

ای  های رسانه فعالیتاغلب  رسد که در  نظر می به ولی  انجام گیرد.  نیز  گی(  )بالقوه   منفی /ممکن  امر تاکیدی بر  

سهم  بار دولت چنان اقدامات ستم دهند، افشاگری مخاطب قرار می در این رابطه عمومی را  وجدانکه 

  رویکرد این که آن حالشوند. ناتوان ترسیم می  یناخواسته همچون قربانیان ستمتحت  دارد که مردم   باالیی

کارکردی  اش، درنهایت  مثبت ی  روشنگرانه دخیل در آن و برخی اثرات  ی  خیرخواهانههای  مندی رغم نیتبه 

بها   آنان دیدگان و تقویت سوژگی  توانمندسازی ستمفرآیند به نها تچون نه  ؛ داردمخرب بازدارنده و حتی 

عمومی تقویت   اذهاناسیر در چنگال ستم دولت« را در  ی »ملت یشدهدرونی  یکلیشه  یبلکه دهد، نمی

های اخیر  در هفته جمعی که  هایو ابتکارعمل هاترتیب، حتی مقاومت . به اینکند می ماندگارتر  کرده و

شوند. ای و محکوم به شکست تلقی می دهند، پیشاپیش حاشیهرخ می  یختلفمدر اشکال و ابعاد را مکر

  هارسد، واجد داللتنظر می گیری نسبت به آن بسیار بیش از آنچه به ی توصیف واقعیت و موضع پس، نحوه 

 ست. سیاسی و تبعات  

 

 دولت، این مباشر اعظِم شر. 2

نظر برسد،  کذایی دولت ایران با بحران سالمت عمومی هرقدر هم متناقض و سردرگم کننده به  رویارویی  

  منجر بحران اقتصادی )تشدید( خواهد بحران سالمت عمومی به دولت نمی  ت:هدف آن کامال روشن اس 

 

، بلکه گستردگی آن به وسعت مناسبات استثماری  کار و سرمایه، جهانی است؛ گیریم در جوامع محتلف  خاص ایران نیست  ، . این مساله 1

نویس  پیش  کاروزارت بهداشت و وزارت تری دنبال گردد. برای مثال، در آلمان اخیرا های متفاوت و اغلب معتدل در اشکال و شیوه 

به  را  های کاری  شیفت   کرونا بتوان در زمان بحران  یی شده تا  استثنا مشمول وضعیت  قانون کار    آن طبق  بر اند که  تهیه کرده   ا ای ر نامه بخش 

به تبعیت از الگوی مشابهی که    همیتالیا  گردد. دولت ا در روزهای تعطیل اجباری    کردنکار ،  برخی مشاغل   و یا برای   ساعت افزایش داد  12

بادی ویروس  کسانی که آنتی  است تا یک »تست ایمنی« سراسری  سازی  چندی پیش در آلمان در دستور کار قرار گرفت، درصدد آماده 

 انده شوند.  سر کار برگرد ان فعال شده شناسایی گردند و به  ش کرونا در بدن 

 .  governmentبرم، نه در معنای  کار می به   stateی  در سراسر این نوشتار، ترم »دولت« را در معنا  2
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. نیازی به  د کنتحقق این هدف را دنبال می  هر قیمتیتحت هر شرایطی و به نشان داده است که  و  شود

ها و  عملکرد، دستورالعملخالل هایی که دولت در زنی نیست تا بتوان این هدف را در پیام حدس و گمانه

روشنی و  چون این هدف به  ؛کند، رمزگشایی کردرو به ملت مخابره می  اش نخبگان سیاسی هایخطابه

 اقداماتها،  ریزیبرنامه تمامی    یپیونددهنده   اصلی  و درواقع خط    3شده است  بدون لکنت بارها و بارها اعالم 

عموما به سردرگمی  هایی که  ایم؛ همان تاکنون شاهد بوده از ابتدای اسفند  که    ستهاییها و کوتاهی یا فقدان 

نوان  عبرعکس، به   ؛ نیستیا بالتکلیف  هیچ وجه سردرگم  شوند. نه، دولت به دولت تعبیر می یا تناقضات درونی   

گیری کامال روشنی  جهتدر برابر بحران کرونا نیز خویش،  خودآگاه به منافع حیاتی   قدرت   یک ماشین  

برای  بار )توامان مرگ  . نیروی پیشران این حرکت  4رود می پیش سمت آن که با تمام قوا به شته است دا

 .ها انباشته استتمامی این سالبخش )برای دولت(، قدرت مهیبی است که دولت در ( و حیات فرودستان

اعمال زور قانونی(  در امتداد  ) خشونت نامحدود  بسط حقیقت و انحصاری   در بازنمایی  عمدتا این قدرت، 

ها پیوندی ناگزیر با تداوم خفقان سیاسی و سرکوب مستمر آزادی بیان و  هر دوی این  .یابد تجلی می 

خویش و   )با هدف حفظ   دولت که هستند  هاییزیرساخت بر متکی لذا و دارند  اعتراضی-تحرکات انتقادی

  .ایدئولوژیکی پرورش داده است-امنیتی -نظامی عظیم دستگاه  هیات  در  (خویش سازی  در مسیر بلند فربه 

بیشتر شد، دولت با جدیت بیشتری در سنگر اقتصاد   ی دولت ایران از جامعه در این سه دهه هرچه فاصله 

های ایدئولوژیک  های اقتصادی مسلط را به انبان سالح توجیه رویکردهای کالنش، کلیشه   برای   پناه گرفت و 

در گفتمان  گذاری  و سیاسته که واحد تحلیل  طور کهمان افزود. درنتیجه، جای شگفتی نیست که  ویش  خ

معیار    (مردم )ها  دولت ایران نیز انسان  یدر رویکرد اقتصادزده های اقتصادی هستند،  مسلط، بنگاه   اقتصادی  

.  ای« در دستور کار دولت قرار گیردو عمال راهکار رسوای  »ایمنی گله  گذاری نباشند تحلیل و سیاست

حتی وزیر بهداشت( بر اولویت    -  اش جمهور و معاونان و وزرای کابینه پافشاری سران دولت )از رهبر تا رئیس 

امنیتی  -ی پلیسیبا نظر به سابقه و کارنامه  ولی. 5رویکرد است اد همین ، امتد بر سالمت عمومی وکارکسب

 

کشور    ی ماهه فوریتی تعطیلی یک طرح سه با  اکثریت آراء    تازگی بابه مایندگان مجلس ایران  های متاخر، ن برای مثال، و صرفا از بین نمونه .   3

صورت  با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه و به که روز هجدهم فروردین    ای جلسه در  برای مقابله با کرونا مخالفت کردند.  

فهم این  )  کنیمگذاری هوشمند را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی اجرا می طرح فاصله مدعی شد که »   وزیر بهداشت ،  علنی برگزار شد 

ست که بنا به مقاصدی معین هواپیماهای  هایی شمندی موشک این هوشمندی از همان نوع هو و جهت موضوع دشوار نیست که جنس 

ی بعدی او  شود! اما جمله وزیر بهداشت در همین جلسه وعده داد که کرونا تا پایان اردیبهشت مهار می . ( دهند »دشمن« را هدف قرار می 

ست که در همین روز برای مثال، رئیس  درحالی   توان تولید را تعطیل کرد«. اینکند: »نمی گویی را افشا می ی این پیش ماهیت کارشناسانه 

شود.  دانشگاه علوم پزشکی البرز در یک نشست مطبوعاتی اعالم کرد که »اگر زندگی مردم به روال عادی برگردد، بحران کرونا تشدید می 

 شرایط را بدهد«.    سازی  عادی ی  افکار عمومی نباید اجازه 

 های ضمنی آن پرداختم:  به کارکردهای دولت ایران در قبال بحران کرونا و داللت   این نوشتار . چندی پیش در   4

 .   1399(، فروردین  159فالخن  ، منجنیق ) « ی سوژگ   ی مساله   و   ران ی ا   در  ملت - دولت   ی  درون   شکاف   د ی تشد :  کرونا : » ی حصور   ن ی ام 

  ، در اوج درگیری جامعه با بحران کرونا  ، درست عنوان »سال جهش در تولید« ای به از سوی علی خامنه  1399گذاری نوروزی  سال نام  . 5

اخیرا اعالم کرد که:   جمهور اسحاق جهانگیری هم راستا معاون اول رئیس در همین  گری دولت هست.ی گویایی در خصوص جهت نشانه 

درخصوص رویکرد اقتصادزده    «. های مختلف خواهد بود و آنها را تنها نخواهد گذاشت کنار فعاالن اقتصادی بخش   دولت با تمام ظرفیت در» 

در نظر گرفت«، حال   هزار میلیارد تومان برای کارفرمایان متضرر از کرونا  75و ضداجتماعی  دولت، کافی است درنظر بگیریم که »دولت 

http://pdf.kaargaah.net/110d_Corona_State_Power_in_Iran_and_Subjectivity_HAmin.docx
http://manjanigh.com/?p=3823
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2020/03/falakhan159.pdf
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2020/03/falakhan159.pdf
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2020/03/falakhan159.pdf
https://rouz.news/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/359616
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از آنها،  سیاسی  -اقتصادی  گیری  های چین و روسیه و الهام نزدیکی  استراتژیک آن با دولت   نیزدولت ایران و  

نی بود(  حسن روحا  خاطر داریم که این شعار اصلی انتخاباتی  )به در ایران  کار«  و روشن است که »رونق کسب 

ی اکثریت مزدبگیران و فرودستان انجام گیرد.  و با هزینه سرکوب ی شدهفربه ی دستگاه بناست با پشتوانه

هنوز پیک   -باور بسیاری از کارشناسان  مستقلبه  -ی »بازگشت به کار« در شرایطی که تحمیل  آمرانه 

ی اجرایی  آن  که پشتوانه  ،رویکرد کالن دولت است، بخشی از همین 6ایم بحران کرونا را از سر نگذرانده

 دستگاه سرکوب« در مواجهه با مقاومت عمومی  محتمل  است.  اعتماد به »کارآیی   بخشا

  -جز در مواردی محدود -دولت  است:اهمیت واجد هم  ی اجرایی این پشتوانه  بخش دیگراما توجه به 

های  ساز  عوامل دیگری طی دهه گرداند؛ بلکه تجمیع هم ی مسلما کسی را با زور سرنیزه به محل کارش باز نم

سازی  کند. این عوامل عبارتند از: کاالیی نیاز می اقتصادی بی-قهر فرااین  گذشته دولت را از توسل مستقیم به  

های زیستی  حمایتی و  تغییر بازارمحور  سازمان اجتماعی جامعه )حذف شیوه  ؛ ی کاری قوه گسترده 

و سرکوب  ؛ جرح و تعدیل ضدکارگری و ضداجتماعی  قانون کار ؛ (قوانین و نهادهای حمایتی و  گرایانه جمع

دفاع از حیات   برایهای کارگری یابی و برپایی تشکل در جهت سازمان ان تحرکات کارگر قانونی یا عریان  

)و لبخندی  توانند با خاطری آسوده داران دولت می سکان اینک که  بر چنین بستری استجمعی  خویش. 

ن  زباها بهبحران کرونا را مقابل دوربین رسانه  در مواجهه با تداوم  راهکارهای تماما متناقض خویش  مزورانه(  

، که  حفاظت از سالمت عمومیو وکار دولت به سرزندگی  فضای کسب  نِ تواماتعهد ی داعیه یعنی آورند: 

  ی ژرف بین آنها را پر نماید. بنابراین، با این واقعیت  گذاری  هوشمند« بناست دره راهکار کذایی »فاصله گویا  

جامعه   یر، حیات ابتدایی اکثریت  های اخاجتماعی  دهه -ساختاری مواجهیم که در پی  تحوالت اقتصادی 

آنکه مزدبگیران   گره خورده است، بیگر و سرکوببیمار  ای به تداوم همین نظم اقتصادی  سویهطور یک به 

ی این اقتصاد  ی ُخردکنندهای در برابر سلطه کنندهفرودست تاکنون توانسته باشند نیروی متقابل متوازن 

 خلق کنند. 

بگوییم   تر آن است که درستاستفاده کنیم،  «سردرگمی » یواژه از در وضعیت کنونی باشد  بنا ، اگر پس

های نارضایتی های تشدیدیافته و  رنجرغم  . چون به هستند   مردم سردرگم )و در مقایسه با دولت(  درمجموع  

، هنوز در سطحی وسیع، تحرک جمعی یا مقاومت  های پراکندهو مقاومت  عمومی از این وضعیت اسفبار

ی حساس  در برهه  ویژهبه ؛ است شکل نگرفتهبار دولت های مرگ در برابر سیاستگیری چشمجتماعی ا

  کارکردن »فرمان« داده است. مزدبگیران را به ،  بحرانیسازی  نمایشی  وضعیت  عادی  برایکه دولت  ،کنونی

زدنی  مثال  سرسختی  ای گویاتر از آن نیست که دولت با هیچ نشانه  گیری  دولتجهت  ماهیتدرخصوص 

یا  پیشروی بیماری کرونا حقیقت« درخصوص »انحصار بیان  ، های توتالیتر سابقه دارد()که فقط در نظام 

آشکارا آمار   دولت  . در اینجا است گرفته در دستان خویش را در سپهر عمومی  7انحصار بازنمایی  بحران 

 

ی بانکی  )با بهره تومان میلیون درنظر گرفته شده، یک میلیون خانوار(  23) بگیر که میزان تسهیالت اضطراری که برای خانوارهای یارانه آن 

 یابد.   که به کارفرمایان تخصیص می   ست درصد  تسهیالتی 31است، که حدود    ازای هر خانوار به   ( درصد 12

های اجرایی هستند نیز رویکرد دولت را زیر سوال برده و نسبت به خطرات آن هشدار  دار مسئولیت ی که عهده . حتی برخی کارشناسان  6

 فروردین.  17«. زمانه،  نفر   ون ی لی م   کی   مرگ   ، ی ون ی لی م   60  ی ابتال :  ران ی ا  در   کرونا   ت ی ر ی مد   ی وها ی سنار دهند. برای مثال ن.ک. به: » می 

 ام:  داری بررسی کرده های بحران کرونا را در پرتو بحران زوال سرمایه ها و داللت . در نوشتار زیر خاستگاه  7

https://www.radiozamaneh.com/497370
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  کوشد می    بحرانواقعیت    مند  تحریف نظام با  و    8کند می مهندسی  را  باختگان  مبتالیان به ویروس و شمار جان

آفرین  آشکار و مرگ   تحریفات  هدف دولت در این    .د کنسازی  را عادی ها  انسان انبوه  حادث و ممکن   های  مرگ 

سازی برای احیای  اش، و زمینه های ساختاریسازی  ناکارآمدیسازی  شرایط داخلی، پنهانسو آرام از یک

»جهش در تولید« هدف   خصوصا در سالی که) خطر نیافتد تا رونق کسب و کار به ، ستی اقتصادی چرخه

ای کاذب  المللی وجهه کوشد در سطح بینق می ی طراین؛ از سوی دیگر؛ دولت از  (است  حاکمانی  اعالم شده

رغم فشارهای خارجی، حتی در شرایط  وپا کند تا نشان دهد که به بحران کرونا برای خویش دست  مهاردر 

بار و بسیار پرهزینه  فعلی نیز »بر اوضاع مسلط است«. درواقع، حاکمان ایران به این دروغ فاجعه  بحران  

مقدم بر وضعیت  همواره  شان در سیاست خارجی  راهبردهای خاص از دیرباز  آنان    زد نشوند، چون  متوسل می 

برند دولتی  مرگ سهم بیشتری می و توزیع  اما آنها که از این تکثیر . 9استبوده داخلی و سرنوشت مردم 

بازگشت به   ی  آمرانه شان امروز با اکراه و استیصال به فرمان هایی هستند که بنا به جایگاه اجتماعیهمان

 دهند.  کار تن می 

 

 پس کی؟  ، اعتصاب عمومی: اگر امروز نه. 3

گرچه هنوز   ؛باشد و همگانی ملموس نیازی  توانستنمی مثل امروز گاه اعتصاب عمومی تا این حد هیچ

قابل تحقق بدل گردد. در  ای خواستههمگانی و تخیلی گفتاری عمومی حول آن شکل نگرفته است تا به 

  ی تولید و بازتولید  های مختلف چرخه شاغل در بخش  ایم که چگونه نیروی کار  شاهد بوده این مدت 

حتی بنا بر آمار نارسای  گیری ویروس کرونا رها شدند و چه تعداد از آنها دفاع در مقابل همهبی ،اجتماعی

ابتالی    یبا مشاهده متعدد  ی  ان واحدهای تولید کارگرجان باختند. و نیز در خبرها دیدیم که چگونه  کنونی  

یابی   و تجمعات و اعتصاباتی را برای رسمیت  10دست از کار کشیدند تر شدن  خطر(  )و ملموس شان  همکارن

تنهایی از شانس  این تحرکات به باید اذعان کرد که . اما برپا کردند  تعطیلی کار از سوی دولت و کارفرمایان

  دلیل وابستگی مطلق  برخوردارند. خواه به  های پایینی  مزدبیگرانالیه برزخی  اندکی برای تغییر موقعیت 

 

 .  1399«، کارگاه دیالکتیک، فروردین  داری سرمایه   زوال    بحران   و   کرونا   ان بحر   تاریخی    وجه   ی درباره : » حصوری   امین 

کند، نیاز به دانش ریاضیاتی و آماری   فهم اینکه دولت با چه وقاحتی آمار مبتالیان و تلفات انسانی ویروس کرونا  را مهندسی می .  8

دانند که شمار مبتالیان با گذشت زمان سیری نمایی  ل، همه می کند(. برای مثا ای ندارد )همان معلومات دبیرستانی کفایت می پیشرفته 

 (exponential ؛ و این روز دو برابر می  10( دارد )درنتیجه، تعداد کل مبتالیان هر هفت روز تا)ی تلفات  که به تبع آن، شمار روزانه شود

ی نخست همواره با تابعی خطی  دوهفته یابد. در آمار رسمی دولت ایران اما سیر زمانی شمار مبتالیان پس از یکی انسانی سیری صعودی می 

(  150تا    120ی ثابتی )بین  ازه های اخیر همواره در ب باختگان نیز در هفته ی جان )آن هم با شیبی مالیم( انطباق داشته اشت و شمار روزانه 

 در نوسان بوده است.  

جمهور عملکرد دولت ایران در »مهار« بحران کرونا  پیش رئیس مند است که چندی های نظام ی همین تحریف همین دلیل و با پشتوانه . به  9

 ر آزمون کرونا ایران از همه بهتر بود«.ای( ادعا کرد که: »د نظیر توصیف کرد و امروز هم رهبر این دولت )خامنه را در سطح جهان بی 

ارگران  تعطیلی  کار از سوی ک شان؛  اسفند پس از جان باختن یکی از همکاران   20خودرو در روز  اعتراض کارگران ایران . برای مثال،   10

کارگران فوالد کرمان،    و تجمعات اعتراضی    ؛ همچنین است اعتصابات رگر به کرونا کا   11پس از ابتالی    گهر سیرجان گل   3معدن شماره  

     ، و غیره.  نیروگاه برق رامین اهواز، کارگران معدن مس جیان )استان فارس(، رفتگران و کارگران شهرداری تهران 

 

http://pdf.kaargaah.net/112_Historical_Aspect_of_Corona-Crisis_Disintegration_of_Capitalism_HAmin.pdf
https://www.radiozamaneh.com/497071
https://www.radiozamaneh.com/497071
https://www.radiozamaneh.com/497071
https://www.radiozamaneh.com/497071
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دلیل که  و خواه به این   ؛ شان از اخراج و بیکاریبرحق  کارگران به دستمزدهای ناچیزشان و نگرانی   دستاین

کافی، دلیلی  اجتماعی  -سیاسیو در نبود فشارهای  ،وابستگی و نگرانیبا علم بر این  یاندولت و کارفرما

پوشی کنند.  شان چشممنافع  استثماری  هنگفت یا از و  بحرانی سازی  وضعیتعادی طرح بینند که از نمی

سالمتی  از   توانمی و هشداردهنده(  نمادین  تصابی  ع)حتی ااعتصاب عمومی    ی یکنهاتنها با پشتوبنابراین،  

تری در معرض این بحران سالمتی هستند حمایت کرد. اگر قبال  طور جدی که به  مزدبگیرانی طالبات مو 

، امروز  بودامر اخالقی  عمدتا  تحقق آن    آمد و محمل  نظر می ای انتزاعی و ناشدنی به چنین اعتصابی خواسته 

سازد و آن اینکه همگی در  هم مربوط می ران را به یمزدبگ و ناهمگون  ی وسیع گستره ی محکمی رشته 

معرض خطرات این وضعیت قرار دارند، گیریم درجات و شدت این خطر برای همه یکسان نباشد. از سوی 

برای مهار  ماندن درخانه  پزشکی  ضرورت در بستر هراس عمومی از امکان ابتال به بیماری کرونا، دیگر، 

فراخوان به امتناع عمومی از بازگشت به کار،  ر همگان روشن است که  چنان ب  این بیماری خطرات گسترش  

هرچند . باشد اقناع اجتماعی ای از یند پیچیده آآنکه نیازمند فر حقانیت خود را همراه دارد، بی  پیشاپیش

های ترس  و خصوصا ی پیشبرد عملی  آن، ی نحوه بودن  آن، ابهامات درباره نسبت به عملیتردیدها  مسلما

 هیچ کم نخواهد بود.  آن از پیامدهای   فردی 

ی غلبه بر آن  تواند پشتوانه گستردگی  منافع عمومی  مشترک از اجرای موفق این طرح می  بااین حال،

ی اخیر دولت و بدون آن نیز بخش قابل توجهی  دانیم تا پیش از فرمان آمرانه می ها و تردیدها باشد. ترس 

رغم خطر کرونا و آگاهی از آن همچنان کار  اند به کاران و ... مجبور بوده ثباتاز مزدبگیران، روزمزدها، بی 

و یا قرارداد  ست که بنا به جایگاه اجتماعی، شرایط زیستی، نوع کار ی آنهایی کنند؛ این طیف شامل همه 

ی  مراتب تقسیم کار اجتماعی قرار دارند )محروم از هرگونه اندوخته و پشتوانه شان در کف هرم سلسله کاری 

از  نهایتا ی اقتصاد ی مزدبگیران بسیار ناهمگون است و چرخه شخصی و حمایت اجتماعی(. اما گستره 

تاکنون    ُخردیا خوداشتغاالن   گیرانمزدب طیفی از آید. برای مثال، ی آنها به حرکت درمی حرکت همه 

با پذیرش درجاتی  یا    ؛در خانه بمانند   وکم اند بیشخویش( قادر بوده   ی ی شخصهرترتیب )ازجمله با هزینه ه ب

اینک  ولی  .  نحوی تمدید کنند را به   شانماندناند مدت خانهشان توانسته ی شغلیاز ریسک درخصوص آینده 

دلیل تقدم سود کارفرمایان )و مصالح دولت( بر  و به  شرایط اقتصادی بار  و فاجعهشدن  زودهنگام با عادی 

جان گردند و خطرات احتمالی را به ازمجبورند به سرکار بنیز  آنهاهمگی  ناخواه خواه  ،سالمتی مزدبگیران

طور به   حاضروضعیت بحرانی  است که  ایندر نیز شان هایو خانواده آنها مستقیم بخرند. بنابراین، نفع 

و   های آنها تنیدگی  فعالیت، درهم ناهمگونی طیف مزدبگیراندر چنین شرایطی، سازی نشود.  تصنعی عادی 

،  از ضرباهنگ حیات اقتصادی جامعه )و تصمیات ناظر بر آن در موقعیت کنونی(  11تاثیرپذیری  مستقیم آنها 

همین ترتیب،  ؛ به آوردمزدبگیران فراهم می وسیع     یتوده همبستگی و مقاومت   امکان  ی مادی برای  اشالوده 

های مزدبگیران، امکان تاثیرگذاری  سیاسی  مقاومت   وابستگی کلیت اقتصادی  جامعه به مجموع فعالیت 

اما ضرورت این همبستگی لزوما به حفظ سالمت عمومی محدود  . کند ی آنان را تضمین میبسته هم

ای ضروری برای رویارویی سیاسی با شرایط خطیر  آتی است: جایی  بلکه این همبستگی مقدمه  شود.نمی

که تبعات هولناک سقوط اقتصاد جهانی دهان گشوده است؛ جایی که پیامدهای اقتصادی  بحران کرونا در  

 

 ، که این خود بحث دیگری است.  توزیع یکسانی ندارد  و تاثیرپذیری  دانیم که این وابستگیمی.   11
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نمود خواهد   ی بیکاری و فقر و نابرابریگیر دامنه ی ایران در قالب رشد چشم زده اقتصاد از پیش بحران 

 . 12یافت

گمان ، بی های ضدکارگری و ضدانسانی  دولت مزدبگیران برای رویارویی با سیاستممکن  ی  همبسته   مقاومت  

انباشت تضادها و  چون  تری از جامعه مواجه خواهد شد.بخش بزرگ و سیاسی  با حمایت اخالقی 

ملت را در  و دولت بین شکاف  ،ساختاری دولتو فساد  ترشدن  ناکارآمدی های اجتماعی و عیانمحرومیت

های اخیر به مرزهای بحرانی رسانده است )خیزش آبان و رویدادهای پس از آن آخرین نمود شاخص  سال

و  ای تهاجمی و شدت خفقان سیاسی، پروپاگاند  آن بوده است(. در این روند، پاسخ دولت افزودن بر دامنه 

ی دولت در مواجهه با  عملکرد ضدانسانی و غیرمسئوالنه در پی   اینک،های مستقیم بوده است. سرکوب

های پیشین و بحران مشروعیت  این بحران، نارضایتیاز پیامدهای جامعه  های برحق  بحران کرونا و نگرانی 

از   در مقطع کنونی  بخش بزرگی از جامعه یافته است. درنتیجه، کامال محتمل است که ای تازه دولت ابعاد 

با این  شمار بسیاری عمومی  نمادین )امتناع از بازگشت اجباری به کار( پشتیبانی نماید و یک اعتصاب 

  نکیا که  یبارمرگ باید این وجه مساله را هم در نظر گرفت که خطر همراهی کنند.  کنش اعتراضی

  ی طبقات ی خصلت  ش یکماب انش یقربان انتخاب  در اگرچه  ، نشستههمگان  نیکم  در طور بالقوه کم به دست

های سالمت  ترتیب، این بحران جدا از مولفه همینبه .  ستین  ی طبقات  ی امر  به   فروکاستن  قابل   تماما   اما   ، رددا

  یطبقاتو میان   یشهروند   جیسب  رو، ست. از این و عمومی  ی مهم سیاسی عمومی و اقتصادی، واجد یک مولفه 

های  رغم ناهمگونین به رایا در رانیمزدبگ  یطبقه  نکهیگوا. است ریپذ امکاناالصول علی  بحران  نیا حول

جامعه   ستم  ت و تح های فرودست و طردشدهاش چنان وسعتی دارد و چنان با بیکاران و دیگر الیه درونی 

سرنوشت است، که هر گفتاری رو به مزدبگیران و ستمدیدگان و فرودستان الجرم بخشی  خویشاوند و هم 

 دهد.  می  بزرگی از جامعه را مخاطب قرار

بازی با جامعه  مسلما از سر لج   13کرونا بحران    بار  مرگ  سازی  عادی   درجهت  دولت  تالش    ،ماجرا  سوی دیگر  در

ی  در موقعیت  شکنندهدولت اقتصادی  -بقای سیاسیبا ها و فرآیندهایی که بسیاری از طرح بلکه . نیست

وکار هرچه زودتر به  ی اقتصادی و بازار و کسبچرخه به آن است که منوط ، پیوند دارند اش ی کنونی دوره 

بودجه  ی   های آتی با تشدید کسرشود تا دولت در ماه . تحقق این امر ازجمله موجب می حالت عادی بازگردد

سیاسی  مهارناپذیر  آنها روبرو نشود و  -ای و پیامدهای اجتماعیها و بیکاری توده یا سیل عظیم ورشکستگی

دولت   اما ناپذیری نرسد.ی »خطرناک« و بازگشتهای سیاسی  موجود به مرحله ابعاد شکنندگی  تبع  آن،به 

  یک برپایی    ، درنتیجهسازد.  عیان می نیز  شیل خود را  آی  اش همزمان پاشنه اقتدارگرایانه   گیری  در این جهت 

درجه همبستگی   ارتقای ی مادی  ملتهب کنونی، ضمن )گیریم نمادین( بر بستر زمینه اعتصاب عمومی 

های اساسی  مسئولیت   سازدرا مجبور  و کارفرمایان  دولت  د  توانمی ،  ستمدیدگانو خودباوری جمعی   مبارزاتی  

 

احتمال  طلب  مجلس از  از نمایندگان اصالح اند )برای مثال، یکی  خوبی دریافته ن مساله را به و نخبگان دولتی ای . حاکمان و کارشناسان   12

آیا جامعه نیز  اما کنند. کرونا سخن گفت( و خود را برای رویارویی با آن آماده میادر دوران پس  های کارگری  جدیدگیری  جنبش شکل 

 سازد؟ خطیر آماده میی  مواجهه این  خود را برای  

 فروردین.  20در گام نخست«، زمانه،    ایران   سراسر   در  صنفی   واحدهای   درصد   75  بازگشایی »  .  13

https://www.radiozamaneh.com/497640
https://www.radiozamaneh.com/497640
https://www.radiozamaneh.com/497640
https://www.radiozamaneh.com/497640
https://www.radiozamaneh.com/497870
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و  توان دولت طریق می گیرند؛ از این را برعهده و کارگران خویش درجهت صیانت از حیات شهروندان 

و گسترش همگانی    سازی ابعاد بحرانشفاف من را چند گامی به عقب راند و واداشت تا ضکارفرمایان 

اقداماتی متناسب با نیازمندهای  جامعه )و نه اقتصاد(  ی نخست دروهله ، درمانی-خدمات رایگان  بهداشتی

مقابله  ه توقف آنها برای  محدود گردد ک   اینکه: کارکردن تا اطالع ثانوی تنها به مشاغلی   ازجمله  ؛د نانجام ده 

؛ تعیین کارشناسی  این مشاغل با مشارکت  ستت اجتماعی در مقطع کنونی ناشدنیبازتولید حیابا بحران و  

ها، تمهیدات  های کارگری و مشاوران  مستقل آنان انجام گیرد؛ برای کارگران و کارکنان این حرفه کانون 

اجرای  ی  وه نحالعاده برقرار گردد؛ نظارت مزدبگیران و شاغلین بر  و امتیازاتی فوق   14مراقبتی  ویژه -بهداشتی

های مالی  خانوارهای  ی زمانی هزینه تمهیدات بهداشتی در محیط کار تضمین گردد؛ و اینکه در این بازه 

 گردد.   تامینمزدبگیران و تهیدستان اجتماعی بدون هیچ تبعیضی 

لحاظ شرایط  به در حال حاضر اجمال )که یحتمل نابسنده هم هست( نشان دهم که تا اینجا کوشیدم به 

های مادی برخوردار  تاریخی، فراخوان به اعتصاب عمومی و امتناع از بازگشت به کار از پایه -عینی و انضمامی 

ی  همراه داشته باشد. اما همه تواند تاثیرات و دستاوردهای ملموسی به است و اینکه چنین حرکتی مسلما می 

  تصورپذیر سازی  این ایده  ممکنی برای عمومی عملی و    ها مصداق بیان آمال و آروز خواهد بود، اگر مسیر این

  های مادی  رغم زمینه ، به ایده(، فراخوان به اعتصاب عمومی سازی  )عمومی اولیه ، چون بدون این گام نباشد 

   حمایت اجتماعی برخوردار گردد.همراهی و ی  تواند از پشتوانه نمی بالقوه، 

 

 اعتصاب عمومی مقدمات فراخوان به تاملی در . 4 

این  بلکه تحقق کند. آن را ضمانت نمی  یابی  مادیتو تحقق  ،حقانیت یک ایده یا راهکار ودرستی  دانیم می 

انسانی خویش را در سطح اجتماعی هرچه   حامالن   تا است آن  شدن  عمومیپیش از هرچیز نیازمند ایده 

یابی یابد و از امکان مادیت ک ایده عمومیت می اما چطور ی اش را نزد آنها بیابد. تری بیابد و حقانیت وسیع 

مادی و  با نیازهای  تنهانه  کنند که می سازی( )و درونیهایی را جذب مردم عموما ایده  شود؟برخوردار می 

  ،آنها سهمی داشته باشند و گسترش  پرورش فرآیند در نوعی به ودشان ، بلکه خملموس آنها در پیوند باشد 

عمومی   سپهرباید در مسلما نیابند.  ()یا آن ایده را امری بیرونی فرآیند  با اینکم خود را بیگانه یا دست

مشخصا  اما  .  15شودگفتارسازی    و سازی  مساله رفت  جمعی از آن  برون بحرانی و راهکارهای    حول این وضعیت  

)ازجمله    بدیلهای جمعی  کنش آفرینش  و توانمندسازی  جامعه  درجهت  برای خلق گفتاری مستحکم 

 

 وبرگشت ایمن به محیط کار.  . از جمله برای رفت  14

»آگاهی و  درستی کامال بهای منتشر گردید، « که اخیرا در فضای رسانه گری  ضدکروناییفراخوان مطالبه ی »بیانیه  راستا،. در همین15

.  و تقویت گردد ساخته شوددر سپهر عمومی یبدیل . چون نخست باید چنین گفتار« را مخاطب خویش قرار داده بودعمومی  یاراده 

مطالبات    یواسطه فاصله بگیریم که دولت را مخاطب بیطلبی  ریگ  اصالح رایج  فضای اکتیویستی  مرده باید از این عادت  ترتیب،  همینبه

و تعامل    ییهادر چنین خواستهبا تعمق  باید  برند و  از فقدان آنها رنج میکسانی هستند که    ان مطالبات مترقیدهیم. مخاطبقرار    مردمی

نشینی از عقب  بهدولت را  توان  میصدای مشترک،  این    با پیداکردن  ؛ تنها  پیش بگذارند را مدون کنند و    خویشهای  خواسته حول آنها،  

 مخربش واداشت.  های  سیاست 

https://www.radiozamaneh.com/496250
https://www.radiozamaneh.com/496250
https://www.radiozamaneh.com/496250
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ی  ، که وزنه انجام دهیم توانیم چه کاری می اعتصاب عمومی و امتناع از کارکردن در شرایط پرخطر( 

استفاده از  باید خاطرنشان کنم که ایجاد کند؟ دولت  های تحمیلی و غیرانسانی  در برابر رویه ای بازدارنده

  گوی این نیاز  جواببار  دولت(  های فاجعه )حول ناکارآمدی صرف  مجازی در جهت افشاگری    امکانات فضای

نیمه و بعضا  های نصفه تواند در دریایی از افشاگری می ایم که این رویه نیست و به تجربه هم دیده مشخص 

، به اقداماتی نیاز است که  بنابراین .16های ارتجاعی مدفون گردد حامل رگه حتی آمیز و متناقض و تحریف 

عنوان  به دراینجا مایلم دهی و توانمندسازی  جمعی باشند. های سازمانقابلیتها و مایه درون واجد حدی از 

در  اندیشی شهروندی های همیا نشستها «کابیلدو»  یتجربه به یکی از راهکارهای ممکن و قابل تامل، 

برای   ی شیلیها«کابیلدوگیری و رشد ابتکارعمل  »شکلفرآیند در متن دیگری . 17شیلی ارجاع دهم 

  واحوال  دولتی را مختصرا معرفی کردم. اما در آن اوضاع  قدرت  بسط برپاسازی  قدرتی مردمی در مقابل 

  راهکار  ها و دستاوردهای این تجربه، بتوان مستقیما از ایده    عام گیری  پیشاکرونایی تردید داشتم که جز الهام 

فکر    خالل بحران کروناشدن وضعیت سالمت عمومی در ی را در فضای ایران آزمود. اکنون با بحرانی مشابه

های شرایط  ها و تفاوت توانیم بهره ببریم )طبعا در چارچوب محدودیت بدست بیشتر  کنم از تجاربی از اینمی 

ضدنولیبرالی و چگونگی تدوین قانون اساسی  شیلی دفاع از حقانیت جنبش اعتراضی   ی  جامعه ایران(. اگر در  

را  بافتار و مضمون گسترش اجتماعی  این تجربه دولتی  آن( پیشنهادی  ، در برابر الگوی نجدید )از پایی

تواند بستر مناسبی برای  ، ابعاد وخیم بحران کرونا در ایران و رویکرد ضدمردمی  دولت می فراهم ساخت

  حول   ؛ گفتگوها و تعامالت جمعی  مستمر مردمی باشد و تعامالت     اندیشیهای هم نشست پرورش و گسترش  

 .  ی اعتصاب عمومی()ازجمله، طرح ایده   رفت از بحران کنونیراهکارهای برون 

درفضای  باید  در فاز نخست  ها  این نشست،  حاکم بر ایرانسیاسی   ب  وروشن است که در فضای خفقان و سرک

و  خویشاوندی، ، های دوستیامن )ازجمله در ساختارهای ارتباطی  تصورپذیر در حلقه های یا مکان مجازی 

های  گیری هسته شکلبا تنها ؛ چراکه د نبرپا گرد های کاری، دانشجویی و در سطح محالت( محیط در نیز 

د. اینکه  شومی مهیاآنها  تصاعدی  بعدی و ها در زمینی مساعد، امکان رشد و گسترش ی این نشست اولیه 

شده در فاز  فضاهای خلق یابی  بعدی آنها چگونه خواهد بود، تابعی است از ی گسترش شکل غالب بر مرحله 

ن در  ئمطم ی مجازی و دیگر بسترهای ارتباطی  فضااستفاده از . اما آتیامکانات سیال و نخست و شرایط 

،  یک سازماندهی نامتمرکز باشد تا    مساله و اهداف بنیادی همراه از صورت باید با طرحی روشن    فاز نخست،  

 

مجازی )هجو گفتارها و کردارهای  در فضای  های هجوآمیز  سرنوشتی همچون لطیفه به  تواند  صرف می  وسواس در افشاگری  یا  افراط  .   16

های اخیر بارها شاهد این  دچار شود، یعنی به ابزاری برای تسکین خاطر تنزل یابد )بگذریم که در سال آخوندها و مقامات رسمی( 

  « خالقانه »های انبوهی از خوشمزگی ، پیش چشم همگان در جریان است  ایفاجعهایم که در همان حینی که ی غریب هم بوده پدیده 

انبوه بازتولید گردد و با   یگذاری  صرف اخبار فجایع هم وقتی در مقیاستراک اشکند(. حتی بهپیرامون  آن فضای مجازی را تسخیر می

های اخیر  زند. وانگهی، در سال های اجتماعی دامن می شدن  فاجعه و افول حساسیت در پیوند قرار نگیرد، بخشا به عادی  گفتار مقاومت

سالح  نوعی تخلیه و خلعدست بگیرد، تا جامعه را به اگیری را به ی انتقاد و افشخوبی آموخته است که خود تا جای ممکن سررشته دولت به 

ی نخبگان و کارشناسان سیاسی علیه یکدیگر یا  شده های مدیریت ی افشاگری های دولتی و حتی صدا و سیما صحنهکند: سراسر رسانه 

 عناصر مجهول است.  

ی وضعیت ایران«،  ای از مبارزات شیلی برای تامل دربارهتجربه ؟افتدی نم نفس از یلیش اعتراضات موج  چگونه. امین حصوری: »  17

 .  1398(، بهمن  157)فالخن    منجنیق

http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2020/02/falakhan157.pdf
http://manjanigh.com/?p=3788
http://manjanigh.com/?p=3788
http://manjanigh.com/?p=3788
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های ابتکارعمل از  شدن گروه ، که این امر مستلزم پیشگام گرددتکثیرپذیر ولی غیرشکننده و بادوام ممکن 

های اجتماعی )جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش ضد ستم  جنبش میان فعالین 

سازی اجتماعی برای چنین  شاید نیازی به تاکید نباشد که زمینه است.    (محیطی و غیره ملی، جنبش زیست 

د  در امتداتنها  تعارضی ندارد، بلکه  در موقعیت حاضر  های ممکن و ضروری  فقط با دیگر فعالیتفراخوانی نه 

تشکیل و تقویت نهادهای مقاومت کارگری، تشکیل  هایی نظیر بندی است. فعالیتمفصل تصور و  آنها قابل 

مالی در   های حمایت صندوق های امدادرسانی  مردمی؛ ایجاد یاری محالت و گروه های هم و تکثیر کمیته 

نقد کردوکار    بحران کنونی؛ز  برآمده ای  رویدادهاو بازتاب  مستقل   مستندسازی  های اجتماعی  مختلف،  حوزه 

گری برای  ؛ افشای مستمر تحریفات نظام خبررسانی  دولتی و مطالبه دولتضدمردمی  گیرهای و جهت 

پذیرتر؛  برای اقشار آسیب   درمانی -پافشاری برای اقدامات حفاظتی و خدمات بهداشتیرسانی؛  شفافیت اطالع 

های مردمی  بدیل و ابتکارعملتجارب  ها،  های مربوط به مقاومت ش ارو تکثیر گزمندسازی  ری و نظام گردآو

 . هااین نظایر و در ایران و جهان؛  

   

 

  بندی:جمع 

خاطرنشان یا برجسته سازم که در  های چپ )؟!( اندیشیدر سپهر هم این نکته را در این نوشتار کوشیدم 

  اجباری  با مضمون امتناع از بازگشت    ،)حتی نمادین(  اعتصاب عمومیکنونی برپایی یک  ی  زده بحران مقطع  

باید می این ایده در جامعه،  ی  نقادانه   تکثیر  یابدان،  فراخواندن  جامعه  لذا  دارد و    ی اساسیموضوعیت  ،به کار

های مادی   پایه ضمن اشاره به برخی های جمعی  نیروهای چپ قرار گیرد. سعی کردم در دستورکار تالش 

.  کنم  ترسیم  یفراخوان  چنینسازی   یک مسیر ممکن برای زمینه   ش مایی ازاین طرح، همچنین    پذیری  امکان

  که  چرا ین بحث ارائه کنم؛ تری از ابندی  انضمامینه قادرم و نه مایلم صورت  درحال حاضر، ولی 

اتفاق  ها و پراتیک خالق  توده   جمعیی حرکت  در پروسه ها تنها و ایده ها طرح یابی  یا تعین شدن انضمامی

زیادی   تا حد  خواهد شد،  پدیدار ایران  ی پساکرونایی  مختصاتی که در آینده افتد. اما تردیدی ندارم که می 

  ؛ گیرد برعهده می از بحران کرونا  در فرآیند گذار  برای دفاع از خویش  اینک  هم وابسته به نقشی است که جامعه  

 در گرو عمل کنونی ماست.    ما سرنوشت تاریخی  

1399فروردین   20  - ا. ح.    

 

 *    *    * 
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