
 

 

 
 
                                                      

 پژوهشگر اجتماعی1 

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 ههمبستگی علیه تفرق کاری،علیه محافظهمدنیت 
 و دشمنان آن ایران تاریخ همبستگی در فصل مغفول یدرباره

 

 1ذاکریآرمان 

 

 تپهامین روز اعتراضات مدنی کارگران هفت 05به مناسبت 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 کاری، همبستگی علیه تفرقهعلیه محافظهمدنیت  2 

خوزستان،  یدرجه 05بیش از  گاه امین روز متوالی، در گرمای05برای  -1

 تپه هیچ اقدامیهفتاند که در کنند. حالا دیگر همه پذیرفتهشان را مطالبه میحقوق

گیرد. هیچ دشمن خارجی در صفوف کارگران نفوذ نکرده علیه امنیت ملی صورت نمی

ان معلم اعتراضات این ماجرا در مورد عجیب و غریبی در کار نیست. یاست. هیچ توطئه

مشکلات به بیرون، همواره مانع  یحالها کند.و روشنفکران و دانشجویان هم صدق می

باشت مشکلات بوده است. در هفت تپه ماجرا یک چیز بیش ان عامل اصلاح درون و

آن کار را به « بد»و « خوب»که حاصل  -سازیخصوصی- نادرستی ینیست: برنامه

 است.هیت امثال اسدبیگیسازی در ایران، مالکخصوصی یاست. نتیجه هجا کشانداین

ع مناففقط های مدنی جامعه، با به سکوت کشاندن صدای بخشهای امنیتی سیاست

همواره خود را زیر لوای الیگارشی فاسد ثروتمندی که  کرده است.تأمین ها را همان

گو پاسخ ها پنهان کرده است، از آنها مشروعیت و اقتدار و امکانچتر حفاظتی ارزش

نسل جدیدش گاه حتی ظواهر سبک زندگی ارزشی را هم هرچند  ؛نبودن گرفته است

دهد های اخیر نشان مینگاهی به سرنوشت برخی قضات در سال کند.دیگر رعایت نمی

ائل صادر کرده است، مس ند و تیز، احکامی تو غیرپاسخگو در جاهایی که قدرتی انباشته

های امنیتی در مواجهه با کنشگران دیگری هم وجود داشته است. ناکارآمدی سیاست

ای در کار است های عالیهسیاست محرز شده است ایحالا چون برای عده مدنی به کنار؛

و « تعارض منافع» یکنندهبازی تکراری و خسته که همه باید همان را بپذیرند،

آدرس  باز هابا تکرار عین کلام نولیبرال اند ورا به راه انداخته« نادرست سازیخصوصی»

سازی خوب / خصوصی یاز دوگانههای وطنی همواره نولیبرال دهند.غلط می

ها در حاکمیت جناح یاند و حالا این ادبیات رسمی همهسازی بد سخن گفتهخصوصی

پایش »دقت بهخواهند این بار ، می«داری خوبسرمایه»وجوی در جستها است.آن

اقی باموال دولت  آنچه از به اصطلاح خطاهای گذشته را تکرار نکنند و کنند تا« اهلیت

ها آنمدار: داران خداترس و انقلابی و ارزشسرمایه :واگذار کنند« اهلش»مانده را به 

برنامه، همان  .باشند 44های اصل سیاست« درست»اجرای « واقعی»نتایج قرار است 

که حالا اینجا و آنجا در ساختارهای حاکمیت هم  «انقلابی»های نولیبرال برنامه است.

 اندیشند.دار و مدیر مدافع انقلاب میسرمایه یاند به شکل دادن به یک طبقهتکثیر شده

اند که قرار است مالک همه هاییاصطلاح کارآفرین)همان سودآفرین( بهآنها نسل جدید 
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دست هم اقتصاد داخل حاکمیتی یک شوند، دولت ناکارآمد را کوچک کنند و در چیز

کنند میتأکید در حالی که همه  مقاومت کنند. را سامان دهند وهم در برابر دشمن

دهند چگونه پاسخ نمیحتی  «سازی درستخصوصی»فساد، ساختاری است، مدافعان 

 دار، بر مفسدین نابکاررس سرمایههای نجیب و خداتدر شرایط فساد ساختاری، فرشته

یکدست شدن حاکمیت،  خود خواهند کرد؟ غلبه خواهند کرد و اموال دولت را از آنِ

را « تعارض منافع»مراتب بدتر خواهد کرد، حتی اگر همان بهچه هست فساد را از آن

ه بشان را مطالکارگران، حقوق ها مهم نیست.برای کارگران اما این حرف جدی بگیرند.

 در الگوهایی که زدنی.ای مثالترین شکل ممکن؛ با صبر و حوصلهمدنی کنند. درمی

ه در تپه کبا هیچ تعبیر و تفسیری در آن نیست. نه فقط در هفت« اغتشاشی»هیچ 

آهسته اجماعی به وجود آمده است آهستهحالا  ها و صنایع دیگر.هپکو و برخی پالایشگاه

 با اعتراضات مداومکند. کارگران، حقانیت خود را ای را حل نمیکه برخورد با آنها مسئله

د. زمان شنیده شدن صدای آنان است؛ زمان آزادی نمایندگان انشان اثبات کردهو مدنی

 ها. آن

توان دیگر نمی ا؟کند. چردفاع نمی« مدنیت»یکپارچه از متوسط ایران  یطبقه -2

ضرورت حامیان مدنیت و تغییر و آزادی و دموکراسی دانست. بهمتوسط را  یطبقه

ی هایی از طبقهبخش های دموکراتیک را در مشارکتتوان سویهاگرچه همچنان می

های جمعی مانند دفاع از حقوق برخی زندانیان و کولبرها و ابراز متوسط در کنشگری

 یکار پدیدهمتوسط محافظه یطبقهی مدنی مشاهده کرد، اما هاهمبستگی با حرکت

روز  هر که کهایطبقه موضوع تحلیل قرار گیرد. بایست مستقلاًجدیدی است که می

دهد و فقیرتر و هر چه بیشتر اموال خود را از دست میشود. کارتر میفقیرتر و محافظه

فردگراتر،  هایش،دارایی یدهدر هراسِ از دست دادن باقیمان شود،تر میآیندهبی

بخش بزرگی از آخرین راه نجاتی است که « بورس»شود. تر میتر و خودخواهمتفرق

ش هر روز صبحِ .شودمتوسط ایران حالا فوج فوج، برای رستگاری به آن وارد می یطبقه

های مجازی مشغول کند و در شبکهها آغاز میبودن شاخص« مثبت»و « منفی»را با 

های نسل جدید سلبریتی های تکنیکال و فاندامنتال است.رد و بدل کردن تحلیل

بینی کردن است، حالا یی که هنرشان درست پیش«مرشدها»و  ها«پیشوا»اقتصادی، 
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 یکنند. آنها به طبقهی هنری و ورزشی باز میهاجای خودشان را در کنار سلبریتی

کند و دوهزارتومان را دهند که چگونه هزارتومان را دو هزارتومان متوسط یاد می

شوند. کلاسهایشان یها بیشتر مپول به شکل تصاعدی طورهزار تومان و همینهشت

ازده ب گویندمی ای پیدا کرده است.حتی در ایام کرونا، در فضاهای مجازی اقبال گسترده

 برابر بازار طلا. 4از  درصد بوده است؛ افزون 055بیش از بازار بورس در سال گذشته 

 «زحمت»و « کار»بدون  ستن را در بورس یافته است؛شبه جَنولیبرال راه یک یسوژه

خلاقیات ا ها و بقیه.تپه و هپکو و پالایشگاهخبر از اعتصاب و اعتراض و هفت؛ بی«تولید»و 

د ایدار شد چرا بشود بدون کار کردن پولشود. وقتی میار بیش از پیش تضعیف میک

هایی که از صبح تا ارزش یکار کرد؟ این خود یک فرهنگ است؛ در تعارض با همه

گذشته،  یکنند. همچون همیشه در سه دهههای فرهنگی نظام تبلیغ میشب رسانه

از معایب بخش بزرگی از  کند.ل میعم« سیاست فرهنگی»علیه « سیاست اقتصادی»

ی جدید بدون ی ایران و از جمله نخبگان و سیاستگذاران آن پذیرش هر پدیدهجامعه

این بار اجماعی در میان هاست. تأمل انتقادی در آن است. بورس جدیدترین این پدیده

سیاست نولیبرال  یهای حاکمیت به وجود آمده است تا آخرین مرحلهبخش یهمه

یعنی بسط بازارهای مالی، بدون هیچ مخالفی در هیچ بخشی از حاکمیت، از هر گروه 

ها موافق جناح یو هر جناح پیش برود. این روزها را نباید فراموش کرد؛ همه

 اند. مردمچیز و نیز همهکردن « پذیربورس»

 های کلان«اجماع»اد ترین ابعاز توضیح برخی مهم« حاکمیت دوگانه» ینظریه -3

 افاتاختل های اقتصادی کشور ناتوان است. این نظریه را باید تکمیل کرد.در سیاست

جنگ  تبعات آن از حیث خصوص از منظربه–های خارجی جدی در برخی ابعاد سیاست

قرائت از دین و تبعات آن از حیث - های فرهنگیو سیاست -و صلح با منطقه و جهان

بین نیروهای سیاسی  -های اجتماعی و سیاسی ولو به شکل محدودبرخی آزادیبرای 

غلط به افکار عمومی به اما کم گرفت.را نباید نادیده یا دست درون ساختار حاکمیت

 «هرگونه»های چنین و چنانی وجود دارد که شود که در ساختار قدرت شکافگفته می

فل ی بوروکراسی ق«همه»شود غلط گفته میبهکند. گیری بزرگ را ناممکن میتصمیم

تحلیل  یپوشاند و اجازهاین تصویرسازی بخش مهمی از واقعیت را میشده است. 

های جدید گذاریهای بزرگ مالی و ریلجاییکه باعث اجماع بر جابهرا «منطق معینی»
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گرا و اصولطلب این تصویر به کار دو جناح اصلاح کند.از ما سلب می شودمی اقتصادی

آید که طرفداران خود را حول ترس از دیگری متحد و منسجم کنند، در حالی که می

حاکمیت »قاب نظری اند و جامعه این را فهمیده است. بیش از هر زمان دیگر شبیه هم

عاجز است: اجماعی نولیبرال که همچنان شکسته « اجماع اقتصادی»، از تحلیل «دوگانه

رود و بخش بزرگی از سرنوشت ما را تعیین کرده پیش می ر خودمسینشده و با قوت در 

های ناشی از آن چه در جناح بستو بن« حاکمیت دوگانه» یمدافعان ایده کند.و می

های اصل توانند منطق اجماع بر سیاستگرا نه میطلب و چه در جناح اصولاصلاح

پذیر کردن مردم؛ نه سدهند، نه منطق اجماع بر بورسازی( را توضیح )خصوصی44

نشینی از سازی قراردادهای نیروی کار؛ نه منطق اجماع بر عقبمنطق اجماع بر موقتی

خصوص بهیابی نیروهای کار های آموزش و بهداشت و نه منطق ممانعت از تشکلحوزه

هزاران  یپرسش ساده است: چه نظام منافعی از عرضهدر میان کارگران و معلمان. 

  ؟برددر بازارهای مالی سود می ایهمیلیارد سرم

های ابتدایی تحلیل یدر همهکار است. ورس، مکان پرورش شهروندان محافظهب-4

بورس، نیازمند »شود شود این گزاره مدام تکرار میبورس آموزش داده می یکه درباره

د، شومی« پذیربورس»شود. جمعیتی که تنش، باعث سقوط بورس می« ثبات است.

شود: خواهان حفظ وضع موجود. به یک دلیل خیلی ساده: خواه میناخواه ثباتخواه

هراسند و هم اند. هم از جنگ میآنها خواهان صلح و آرامش رساند.تغییر، به او ضرر می

راه و روند سربهپذیر شدن، فرآیند تربیت شهبورس از هر شکلی از ناآرامی داخلی.

گر امنیت. شهروندی که امنیت را بر دموکراسی، لبهکار است: شهروند مطامحافظه

دهد. چون امنیت است که منافع او را آزادی، عدالت و هر ارزش دیگری ترجیح می

روی هم خارجی و صلح است و  یطرفدار مذاکرههم به همین دلیل  کند.میتأمین 

خاب را انت نه در فضای مجازیهزیمخالفت بی دهد.خوشی به اعتراض خیابانی نشان نمی

 میلیون کد بورسی فعال وجود دارد. 10شود در حال حاضر در ایران گفته می .کندمی

س بور ها برثباتیبیتأثیرات جلوی آشکار شدن  ار و یک ترفند و مداخله،با هز تاکنون

ه با وابسته شدن هر چ ها نشود.پذیر شدهگرفته شده است تا ضرر و زیانی متوجه بورس

گی ز مواجهه با چنین ضرر بزرمتوسط تا قبل ا یبخش بزرگی از طبقه ،بیشتر به بورس
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 اما ضرر. و معلمان و دانشجویان حمایت خواهد کرداز مدنیت کارگران  با کندی و تعلل

 خواهد کرد. گرآنها را طغیان ها،شدهپذیرکلیِ جمعیت بزرگی از بورس

گرا( حاضر به بازاندیشی نیست. اسی کشور)اصلاح طلب یا اصولگارد قدیم سی -5

های بخشکند. به همین دلیل بسته از مافوق تبعیت میگارد جدید هم چشم

و نمایندگان آنها در میان دانشگاهیان و روشنفکران و  متوسط یکار طبقهمحافظه

اشکال مختلف  گرا، اجماعی دارند تاطلب و اصولهای سیاسی، اعم از اصلاحگروه

امی هنگ به حاشیه برانند.حتی الامکان در جامعه را طرد کنند و مؤثر گریِ مدنیِ کنش

اصطلاح خودشان از بهشود و رسد و اوضاع خیلی خراب میکه کارد به استخوان می

ای آورند، اما هیچ مسئلهرود، از سر ناچاری ادای همراهی و دلسوزی در میدست در می

 یک خط بازاندیشی اساسی در روندی که کار را به اینجا رسانده است،ند. کنرا حل نمی

اقشار مدنی  یها از همهآنشود. در هیچ یک از آنها دیده نمی -در گذشته خودشان -

های امید جا شعلهجا و آناند و ایناند و ایستادهها که تشکل ساختهایران، آن یجامعه

اند و شور زندگی را در دفاع از شجو، زنده نگاه داشتهرا در میان معلم و کارگر و دان

 امید حرف یهر روز درباره اند.اند، گسستهساختهشان متجلیهای مسلم حقوقیحداقل

های صنفی جوانه زده است، زنند و امید جاری جامعه را که از همین فعالیتمی

 .بینندمدنیت را نمی یهای زندهخوانند و اسطورهبینند. مدام به مدنیت فرا مینمی

اند اما در برابر مدنیت معلم و کارگر و گرمدعی ضرورت تفکیک معترض از اغتشاش

همین روزها « نیروهای مدنی»فراوانی که « هایهزینه»به  کنند ودانشجو، سکوت می

ا هر چه بیشتر دفاع از معلمان و کارگران در میان آنه کنند.پردازند اعتراض نمیمی

 بیشتر. « همبستگی اجتماعی»شود و دشمنی با تر میکمرنگ

کار بودن متفرق نیز هست. متوسط علاوه بر محافظه یطبقهبخش بزرگی از  -6

کال اش یشود. سلطهپراکن میتوز و نفرتمانده از موفقیت و منزلت و ثروت، کینهباز

اه، های کوتگیرینویسی، موضعنوین فضای مجازی مانند توییتر، او را وادار به کوتاه

مؤسس شود. رحم نمی کسکند. در این فضا به هیچگر میسریع، تهاجمی و ویران

ی فلان زندان وجوی کار،جست رار از کار بیکار شده دنگجمعیت خیریه باشد، یا روزنامه

یچ ه یا استاد برجسته دانشگاه محترم روشنفکری یفلان چهره سیاسی، و فعلی سابق
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ه گیرند کقرار می« هزلِ خشنِ کلام» ای آماجبه کمترین بهانه کند. همگیفرقی نمی

 شوند.خورند و مسخره میشوند، فحش میمتهم می رایج فضای مجازی است. یسکه

را با قساوتی هر  های اجتماعی و فرهنگی جامعهسرمایه کارمتوسط محافظه یطبقه

خزد ها میکند و به آغوش سلبریتیروشنفکران را طرد می کند.می تر سلاخیچه تمام

ه ب نیروی مدنینشیند. در جهانی که هر های تحلیل بورس می«پیشوا»و پای تحلیل 

ه هر جمع س شود،پچی، به عین کثافت بدل میالعینی، با هر خبر و تحلیل و پچطرفه

اندیشی و بدگمانی شود و سیل حرف و حدیث و توطئهنفره، به چند اشعاب بدل می

 یهمه جا در طبقه« غیر خودی»و « خودی» یمنطق طرد کننده شود.شروع می

 ان تفرقه است. دور متوسط بازتولید شده است.

در گسیختگی جامعه،  فراخواند.« همبستگی»دفاع کرد و به « مدنیت» د ازبای -7

روشنفکری در جهان معاصر زمانی  اند.در نابرابری فزاینده، اکثریت مطلق جامعه بازنده

ز ا و سیاسی های فرهنگیجمع بزرگی از چهره باعث شد «تعهد اخلاقی»متولد شد که 

فارغ از اختلافات  ... فعالان اجتماعی و نویسان ومیان دانشگاهیان و هنرمندان و رمان

یهودی ارتش در دفاع از حقوق کاپیتان دریفوس، افسر  جدی فکری میان خودشان

اسامی امیل زولا، مارسل پروست، آناتول فرانس، امیل دورکیم،  .فرانسه به میدان بیایند

الی هالوی، اکتاو میرابو، شارل پگی، کلود مونه، لوسین لوی برول، لئون بلوم، لوسین هر، 

ان ژ مارسل موس، د، ژرژ سورل،نالارمه، ژولین بندا، فرانسوا سیمیآندره ژید، استفان ما

ادیب  شود.حامیان دریفوس دیده می یدر این ماجرا در زمرههای دیگر و خیلیژورس 

به  دفاع از دریفوسآنهایی که برای  برال.و روشنفکر و دانشگاهی و سوسیالیست و لی

دریفوس آگاه بودند، نه چندان موافقت و همدلی با ارتش و عقاید میان آمدند نه از 

برایشان اهمیت داشت.  بی دریفوسمذهعقاید ارتشی داشتند و نه محتوای 

کنکاش در فارغ از اعتقادات و « انسان»یک « حقوق»، بر سر دفاع از «همبستگی»

 «مدنیت»ی ها و هر چیز دیگری بود که ایدهعمل و گذشته و روابط و پیوند یهکارنام

رفتار مدنی، رفتاری است که از حقوق انسانی همان کسی را گام بلندی به پیش برد. 

ا سرزنش قربانی، یلکردی دارد. فکری و عم یکند که بیش از همه با او فاصلهدفاع می

 -وقوع ظلم یآن هم در همان لحظه -اند قرار گرفتهحمله به افرادی که خود مورد ظلم 
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مفکران ه و بیانیه و کنش اعتراضی به دفاعصفت رفتار مدنی نیست. همچنان که انحصار 

 ، چندان هنری نیست. و کسانی که عین خود مایند

، با شدت 05 یهماهنگ کند. از ابتدای دهه« اصناف»سیاست باید خود را با  -8

ایران با یک شیفت پارادایمی مهم  یاجتماعی و اقتصادی، جامعه هایگرفتن بحران

به دست  سیاسی به کسب قدرت روست. چرخش از مسائل سیاسی منحصرروبه

ه و احیاء به مسائل اجتماعی معطوف به قدرتمند شدن جامعهای سیاسی رسمی جناح

 یمی، دوگانهمتناسب با این شیفت پارادای حیات سیاسی از پایین و در خود جامعه.

مهمی از جامعه  های سیاسی آنها معنای خود را برای بخشاصولگرا و بازی -طلباصلاح

شود که کارگران معترض در اینجا و آنجا فقط غلط گفته میبه از دست داده است.

نان و دستمزد در گرو  یاند که مطالبهنان و دستمزد دارند. آنها امروز فهمیده یمطالبه

های حیات اجتماعی و از ترین عرصهمشارکت و نظارت دموکراتیک در مهم یمطالبه

به همین دلیل با های کار است. محیط ی«اداره»و « گذاریسیاست»جمله 

تقلیل مطالبات آنان به نان، خطای بزرگی است. خطا کنند. سازی مخالفت میخصوصی

کنند این روزها فکر میکند. کسانی که ای را هم حل نمیبودن آن به کنار؛ مسئله

توان از بالا و به یمن مذاکره و سازشی دیر یا زود حل کرد، ایران را می یمسائل جامعه

اند. صلح با جهان در اثرگذاری مستقل متغیرهای مدنی درون جامعه را دست کم گرفته

ای عاری از نزاع شیعه و سنی، اگرچه بسیار مهم جهانی بدون ترامپ و صلح در منطقه

ایران نخواهد بود.  یقادر به حل بخش بزرگی از مسائل جامعهبه تنهایی است، اما 

 های کدیده گرفت. جامعهاتوان آن را نایران خود متغیر مستقلی است که نمی یجامعه

معلمان، کارگران و دانشجویان آفرینند. معنا می آهسته، نیروهای جدیدی در آن آهسته

ترین نیروهای مدار تغییرات دموکراتیک وشنفکران مهمهایی از ردر پیوند با بخش

ایران را در برابر گسیختگی درونی  یآنها جامعه اند.آمیز در جامعه امروز ایرانمسالمت

از خودگذشتگی  دهند.ارزش و معنا می« کار»کنند. آنها به و تهاجم بیرونی مقاوم می

های سیاسی احزاب گرفته تا جریان های جامعه ازبخش سایر سازند.کنند و جمع میمی

عمومی فردای جامعه ایران  هر نیرویی که به خیر روشنفکران و و اساتید دانشگاه و

همبستگی »آنها قرار گیرد و « پشتِ سر»ه باید اندیشد به معنای دقیق کلممی

ها مسائل آنتر کنند. و محکم هر چه فراگیرتر را در دفاع از منافع آنها« اجتماعی
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های وگو در فضاگفت نقد و بحث و مهمترین مسائل امروز ماست و باید به موضوع اصلی

 عمومی بدل شود. مطالبات آنها امروز خودِ خیر عمومی است.

 


