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 کارگراننام با یکارگر مبارزات مهار( 1

 در انحص��ار چ��تر سراس��ریمعم��ولدر اغلب ش��هرهای آلم��ان برگ��زاری تظ��اهرات اول م��اه م��ه به ط��ور 

ق�رار دارد ک�ه بیش از ه�ر چ�یز می کوش�د تص�ویر ی�ک »جش�ن عم�ومی«(� DGB1 )آلمان کارگری سندیکاهای

 ش��اخه هایارگ��ان مرک��زی د.گ.ب. و نه یک »رزم عمومِی« کارگران را از این روز مخابره و تثبیت نماید.

- ض�وابط2 سندیکایی آلمان است که - در انطب�اق ب�ا چ�ارچوب ق�انونی از پیش موج�ودتشکل هایاصلِی 

د.گ.ب. نماین��ده ی می کند. به بیان دیگ��ر، نظارتفعالیت های سندیکایی را تعیین کرده و بر اجرای آن ها 

تثبیت شده ی کارگران در تعامالت شان با کارفرمایان و دولت و به واقع میانجی رابطه ی کار و سرمایه است.

 سندیکایی را تعیین و - با توجه به قدرت قانونی اش - ب��رمبارزاتحدود و اشکال این نهاد در عین حال، 

 م��وازین ق��انونِی موج��ود، فع��الیت رزمن��ده یرکارگران و تشکل های ُخرد تحمیل می کند؛ طوری که بنا ب��

محکوم به انزوا، شکست و حتی یا مستقل از تنظیماِت نهادِی آن د.گ.ب. ورای ساختار قدرت سندیکایْی

سرکوب است. عالوه بر این، تعهد بی قیدوشرط د.گ.ب. به اولویت شکوفایِی اقتصاد ملی، حاکی از آن است

که این نهاد شبه دولتی یا شبه کارگری توامان تقدم منطق سرمایه و تقدم اقتصاد ملی را پیش فرض خ��ود

دارد. بدین ترتیب، کارکرد نهایی این نهاد عریض وطویِل ایستاده بر ف��راز ک��ارگران، ک��ه از دیرب��از پیون��د و

1. Deutscher Gewerkschaftsbund

 تولیدی و خدماتی را پوشش می ده��د، ک�ه هرک��دام بس��ته ب�ه ن��وع و ح��وزه یفعالیت هایساختار سازمانی د.گ.ب. همه ی حوزه های 
زیر نظر تشکیالت معینی قرار دارند )ازجمله سندیکای پلیس(. مهم ترین شاخه های سندیکایی د.گ.ب. بنا به تع��داد ک��ارگرانفعالیت 

(  در ح��وزه یGEW( در حوزه ی خدمات؛ گ. ا. و. )Verdi( در حوزه ی صنعت و تکنیک، وردی )IG-Metallعبارتند از ای .گ. متال  )
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 )ثبت نام و حق عضویت( محسوب می شوند، و نه اعضای فعال مشارکت کننده در فعالیت های سندیکایی. برای اطالع��ات

   وبسایت رسمی د.گ.ب.کمی رجوع کنید به 

 بنا ب��ه تفس��یر مش��ترک دولت و د.گ.ب. از حکم ی��ک1۹۵2. یکی از مفاد مهم این موازین قانونی آن است که مشمول این از سال 2
ن��یز به عن��واندادگاه )در همان سال(، اعتصاب سیاسی ممنوع است و لذا فراخوان سندیکاها به اعتصاب عمومی )ی��ا مش��ارکت در آن( 

 که اتحادیه ی دانشجویان سوسیالیست )1۹۶۸شکل کالسیکی از اعتصاب سیاسی، ممنوع است. بر همین اساس، برای مثال، در سال 
SDSه آن��ارگری ب��در واکنش به اعالم وضعیت اضطراری از جانب دولْت فراخوان به اعتصاب عمومی داد و شماری از اتحادیه های ک )

(. منبعپیوستند، د.گ.ب. بی درنگ مشارکت کارگران در این اعتصاب را ممنوع اعالم کرد )
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https://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen/2020-2029
https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/219308/ein-bisschen-verboten-politischer-streik


و تقلی��لمهار مبارزه ی طبقاتی ک��ارگران ( دارد، SPDهمکاری نزدیکی با حزب سوسیال دموکرات آلمان )

 به لحاظ تاریخی خود بخش��ی از س��اختارد.گ.ب. . به واقع،3آن به مرزهای قابل پذیرش برای سرمایه است

«، ضمانت گر4 اجتماعیشراکتیانجی اصل »م به از دیرباز جامعه ی آلمان است که برقدرت طبقاتی حاکم 

. ۵استمرار »آشتی طبقاتی« یا آشتی ملی بوده است

 در تسهیل پویش س��رمایه ی سهم موثری این نهاد ظاهراً کارگری،سرمایه دارانه یکارکرد بازدارندگی های 

 اینهم از این روس��ت که. ۶آلم��انی و ی��ا »پیش��رفت« اقتص��ادی و ثب��ات سیاس��ی آلم��ان داش��ته است

، به آنهایی که از این »ثبات و پیشرفت« لطمه دیده اند یا می بینن��د، یع��نی همان ه��اییچرخ دنده ی قدرت

که قطار پیشرفت سرمایه داری آلمان بر گرده ه��ای آنه��ا می گ��ذرد، در عم��ْل هیچ تعه��دی ن��دارد: ن��ه ب��ه

رنج ه��ای آن ه�ا را تش��دیدکارگران و ستمدیدگان کشورهای دیگ�ر ک�ه امپریالیس��م خوش  نم�اِی آلم�انی 

 نه به مهاجران و پناهجویان که در کف هرم سلسله مراتب اجتماعی و زنجیره ی استثمار جامعه یمی کند؛

آلمان قرار دارند؛ و نه حتی به انبوه بیکاران و بی ثبات کاران و کارگران ب��ومی/»آلم��انی« ک��ه در دهه ه��ای

. د.گ.ب. نه فق�ط مب�ارزه ی7مانده اند رون�د فقیرس�ازی و محروم س�ازی نئولی�برالی بی دف�اع برابراخ�یر در 

 کانالیزه شده  و تماماً بوروکراتیک برای بهبود قطره چکانِی دستمزد و نظایر آن تقلیلتحرکاتطبقاتی را به  

خ��دمات ن��اچیزش هم عم��دتا ش��امل ک��ارگراِن مش��اغل باثب��ات و دارای همینداده اس��ت، بلک��ه ح��تی 

قراردادهای دایم می شود. چون د.گ.ب. بنا به کارکردهای یادشده جای چن��دانی ب��رای دف��اع از حق��وق و

( ندارد؛ حال آنکه این دس��تهLeiharbeiter )۸مطالبات بی ثبات کاران، کارگران پاره وقت و کارگران پیمانی

 اتحادیه ی کارفرمایان )ص��احبانصالحدید کنسرن های بیمه وپس از آن که دولت آلمان بنا به  2۰12. جالب توجه است که در سال 3
 سال افزایش داد، صدای مخالفتی از نهاد ک��ارگرِی عظیم د.گ.ب. برنخاس��ت؛۶7 سال به ۶۵سرمایه های بزرگ( سن بازنشستگی را از 

 )به استثنای پرتغ��ال و ایرلن��د( بس��یارسن بازنشستگی در آلمان در مقایسه با سایر کشورهای اروپاییحتی پیش از آن  هم حال آن که 
 س��ال اس��ت.۶۹باال بود. پس، نباید شگفت زده شویم که اکنون در محافل قانونِی آلمان صحبت از افزایش دوباره ی سن بازنشستگی به 

نمونه ی متاخرتر و شاید گویاتِر انفعال ساختارِی د.گ.ب.، بی تف�اوتِی کام�ِل آن نس�بت ب�ه سیاس�ت های ض�دکارگری دولت آلم�ان در
مواجهه با بحران کرونا بوده است.

4. Sozialpartnerschaft

اواخر ق�رن ن�وزدهم و اوای�ل ق�رن بیس�تم( در)انقالب شورایی در آلمان، میراث جوشان سوسیال دموکراسِی انقالبی  . پس از شکست۵
 و تشکل های کارگری هم بسته با آن باقی مان��ده ب��ود، ب��اانقالبی سنت آنچه از دستان حزب سوسیال دموکرات ابرت گندید و پژمرد. آن

 در، ازطری��ق اج��رای ط��رح کمونیسم س��تیزی شد؛  و مابقی آن، با هدایت قوای پیروزمند جنگسرکوبظهور نازیسم به بدترین شکلی 
 رس��می ح��زبعقب نش��ینِی مصمم ترین نیروهای ضدفاشسیت بود. و س��رانجام، ب��ا حذف سیاسِیسرکوب گردید که همانا آلمان غربی 

 آن س��نت رزمن��ده به تم��امی م��دفون(، م��یراثGodesbergکنگ��ره ی  )1۹۵۹سوسیال دموکرات آلمان از ایده ی سوسیالیسم در سال 
 آن راب��ورژوایِی پسماندهای مسموِم گذشته لعاب ک��ارگری می زن��د ت��ا هس��ته ی ناسیونالیس��تی و بر صرفاد.گ.ب. گردید. از آن پس، 

بپوشاند.

۹.3۵ )ح��داقل دس��تمزدقاره ی اروپا را هدایت می کند، سقف . برای مثال، به رغم این که دولت آلمان شکوفاترین و بزرگ ترین اقتصاد ۶
( همچنان پایین تر از شماری از کشورهای اروپای غربی )نظیر فرانسه، بلژیک، هلن��د، بریتانی��ا، ایرلن��د و2۰2۰یورو در ساعت، در سال 

…( است.

 نولیبرالی، وضعیت معیشتِی ش��کننده ی بازنشس��تگان دربا آشکارشدن ثمرات سیاست های تحمیلی. برای نمونه، در سال های اخیر و 7
جریان اصلی شده است. رشد اقتصاد آلمان در ساحت جهانی، طبقه ی مزدبگیران فرودست( حتی زبان زِد رسانه های ازآلمان )خصوصا 

 میلیون نفر بنا به شاخص های رسمی، در فقر14طبعا با تشدید فقر و محرومیت و شکاف طبقاتی همراه بوده است )در آلمان بیش از 
مفرط به سر می برند(، که توامان به طور عینی و نمادین در تشدید فقر بازنشستگان نمود می یابد. حقوق بازنشستگی در آلمان به قدری
ناچیز است که بسیاری از مزدبگ��یران بازنشس��ته ب��رای ت��أمین معیش��ِت خ��ویش کمک هزینه ه��ای ن��اچیز اداره ی خ��دمات اجتم��اعی   

(sozialamtده��المندان هم دی�ان س�ون در می�ود، اکن�ا ب��(  هستند )پدیده ی جمع آوری بطری های خالی که قباًل مختص بی خانمان ه
می شود(. همین بی پناهِی اقتصادی )و به واقع بی منزلتی اجتماعی( بازنشستگان به تنهایی نشان می دهد که دامنه ی حق��وق ش��هروندی

در جامعه ی اقتصادزده ی آلمان، تنها معطوف به شهروندانی ست که برای سرمایه بازدهی اقتصادی داشته باشند.     

(  }با معنای تحت اللفظِی »کار اجاره ای«{ عمدتا کاری ناپایدار ب�ا ح�داقل بهره من��دی از حق��وق و مزای��ایLeiharbeitکار پیمانی ) .۸
قانونی کاِر متعارف است، که طی دهه ی گذشته رشد نمایانی در بازار کار آلمان داشته است. بر بستر تاریخی منعطف سازِی نیروی کار،

3

https://de.wikipedia.org/wiki/Godesberger_Programm
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37401/umfrage/gesetzliche-mindestloehne-in-der-eu/
https://www.vdk.de/deutschland/pages/themen/rentenpolitik/78777/rentenalter_erh%C3%B6hen?dscc=ok


از کارگران بخش مهمی از نیروی کار فعال )و ارزان و سهل الوصول( در ج��امعه ی ام��روز آلم��ان محس��وب

می شوند، که از قضا شمار قابل توجهی از آن ها خارجی تبار، مهاجر یا پناهنده و پناهجو )دارای اجازه ی کار

موقت و مشروط( هستند. تکلیف بیکاران هم از پیش روش��ن اس��ت؛ چ��را ک��ه این ه��ا به س��رعت ب��ه نه��اد

( اس��ت، ت��اJob-Centerبوروکراتی��ک عظیم دیگ��ری ع��ودت داده می ش��وند ک��ه هم��ان »اداره ی ک��ار« )

سازوکارهای تادیبی-انضباطی خویش را بر ارتش مستاصِل بیکاران اِعمال کند. در عم�ل، فق��ط اقلی��تی از

نیروی کاِر ماهر و متخصص و دارای مشاغل ثابْت از مزایای عضویت در تشکل های تحت ه��دایت د.گ.ب.

نفع می برند، که بیشتر آن ها را می توان ذیل مفهوم اشرافیت ک��ارگری ج��ای داد. از س��وی دیگ��ر، بن��ا ب��ر

 به طور می��انگین و درمجم��وع ح��دود2۰17، در انتخابات سال ۹ منتشر گردید2۰1۹ که در سال گزارشی

نیمی از اعضای سندیکاهای کارگرِی رسمِی آلمان به احزاب اصلی محافظه کار، نئولیبرال و راست اف��راطی

رأی دادند. بنابراین، د.گ.ب. نه فقط مانعی بر سر راه رش��د آگ��اهی طبق��اتی و ارتق��ای مب��ارزه ی طبق��اتی

، بلکه اساساً یکی از عوامل اصلی واگرایی و واپس گرایِی چش��م گیر در طبقه ی ک��ارگر1۰کارگران  بوده است

آلمان است. 

درعین حال، باید توجه داشت که همه ی این ها بدان معنا نیست که بدنه ی کارگرِی فع��ال در تش��کل های

محیط کار، نیروهایی ناآگاه یا فاقد انگیزه های رزمندگِی طبقاتی هس��تند؛ همچ��نین نبای��د پنداش��ت ک��ه

ردتِر تشکل های کارگرِی آلمان حاکم است. به عکس، بنا به وضعیتی تماماً همگن و همسان بر واحدهای ُخِ

دینامیزم تضاد کار و سرمایه پیکار جمعی در محیط های کار و کارگران، و نیروهای پیک��ارگر کم نیس��تند؛

به همین سان، وجود تنوع��ات در گس��تره ی درونی تش��کل های ک��ارگرِی آلم��ان و کامیابی ه��ای کوچ��ک و

پراکنده در مبارزات آنها قابل انکار نیست. برخی فعالین رزمنده سندیکایی در آلمان، ضمن درک انتقادی

از نقش مخرب و بازدارنده ی د.گ.ب.، هنوز بر این باورند که می توان و می باید از س��ازوبرگ های این نه�اد

استفاده کرد تا ضمن حفظ و ارتقای تشکل یابی کارگران، این نهاد را از درون و از پایین رادیک��الیزه ک��رد.

در مقابل، رویکردهای جویای مرزبندی و استقالل بر این نظر تاکید می کنند ک��ه تج�ربه ی بلن��د ت�اریخْی

؛ بلکه نشان می دهد که ماندن و فع�الیت در11به هیچ رو موید کامیابِی نسبِی چنین چشم اندازی نبوده است

چنین ظرف سترونی، عمال وظیفه ی تاریخِی ساختن ظرف های بدیل را به تعویق می اندازد. چون جایگ��اه

مرجع و اقتدار قانونِی د.گ.ب. و توان سازمانِی فراگیِر آن در ادغام تشکل ها و فعالیت های ُخرد ک��ارگردی

انبوه شرکت های واسطه اِی کاریابی )شرکت های تأمین نیروی انس��انی(، نیازه��ای ش��رکت های ب��زرِگ تولی��دی و خ��دماتی را ازطری��ق
عرضه ی کار پیمانی تأمین می کنند. 

9 Heiner Dribbusch, Peter Birke (2019): Gewerkschaften In Deutschland; Herausforderungen in Zeiten des 
Umbruchs. Friedrich Ebert Stiftung.

 درصد به حزب راست افراطِی »آلترناتیو ب��رای1۵(،�� CDU/CSU درصد به حزب محافظه کار دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی )24
(.FDP درصد به حزب نئولیبرال »دموکرات های آزاد« )7(، و AfDآلمان« )

( و به جای واژه یArbeitnehmer(، از کلمه ی »کاربگیر« )Arbeiter/in واژه ی کارگر )به جای آلمان، بورژوایی. در ادبیات سیاسی 1۰
استفاده می شود. د.گ.ب. نیز ازقضا در ادبیات و زبان بوروکراتیک متعارف خویش عین��اً(�� Arbeitgeberکارفرما از کلمه ی »کاربده« )

همین واژه های ایدئولوژیِک مجعول را به کار می برد.

 اعتص��ابعلیه تشکل های کارگرِی پایه، رویارویی آشکار آن »نامتعارف«. یکی از نمونه های ایستادگی د.گ.ب. در برابر مقاومت های 11
:گزارش ها بود. برای اطالعات بیشتر ازجمله رجوع کنید به این 2۰14-1۵( طی سال های GDLرزمنده ی سندیکای لوکوموتیورانان )

 .3گزارش ؛ 2 گزارش ؛1 گزارش 
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https://taz.de/Pro--Contra-GDL-Streik/!5029280/
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در پیکره ی بوروکراتیِک عظیم و ستروِن خویش، عماًل راه پ��ویش و رش��د این پیکاره��ای پراکن��ده را س��د

رد، مب��ارزات آن ه��ا را ب��ه بی راه��ه می کند و در مواقع »الزم«، با تحمیل اراده ی خویش بر تش��کل های خُ��

می برد.

  استحاله ی جنبش کارگری بامواجهه( 2

 و گسترش و تث�بیت پیام��دهای نف��وذ فزآین��ده ی نولیبرالیس�م ب�ه نظ��ام »آش�تی2۰۰۸بحران اقتصادی 

طبقاتی« آلمانی، شکاف طبقاتی ج��امعه ی آلم��ان )ک��ه زم��انی م��اهیت ب��ورژوایی اش در پس نظ��ام رف��اه 

اجتماعی اش پنهان می شد(، را عیان تر ساخت. از پیامدهای آن، ک��اهش ت��دریجی و مس��تمر آرای ح��زب

سوسیال دموکرات بوده است؛ درعوض، طی همین مدت گ��رایش ب��ه اح��زاب راس��ت گرا و راس��ت اف��راطی

. توده ی مزدبگیران فرودست ب�ه تجرب�ه دریافته ان�د ک�ه تف�اوت محسوس�ی بین12رشدنمایانی داشته است

سیاست های اقتصادی احزاب راست و چِپ آلمان وجود ندارد. به عنوان پیامدی از آن، همچ��نین امی��د ب��ه

اثربخشی فعالیت ساختارهای رسمِی سندیکایی )که عمدتا وابسته به حزب سوسیال دموکرات هستند( نیز

کاهش ملموسی یافته است. این تحوالت همچنین با ع��روج دگرب��اره ی گرایش ه��ا و س��ازمان های راس��ت

( هم��راه ب��ود. ب��ر چ��نین بس��تری و ب��اAfDافراطی، نظیر جنبش پگیدا و حزب آلترن��اتیو ب��رای آلم��ان )

نمایان ترشدن افول تاریخِی گرایش های مترقی در جامعه، طی حدود ده س��ال گذش�ته در می�ان نیروه�ای

چپ رادیکال آلمان مباحثات مربوط به بازنگری  انتقادی در استراتژی مب��ارزه ی انقالبی وزن ق��ابل توجهی

یافته است. در این میان، همچنین جنب وجوشی اولیه برای احیای سیاس��ت طبق��اتِی ب��دیل و مس��تقل از

احزاب و سندیکاهای کارگرِی مسلط درگرفته است. به واقع رشته ای از رویدادهای جهانی-ت��اریخی هم در

درص��د(؛۹۹برانیختن این بازنگری های انتقادی مؤثر بوده اند، ازجمله: جنبش آشغال وال استریت )جنبش

اعتراضات بهارعربی؛ تحرکات توده ای در برخی جوامع اروپ��ایی؛ و اعتراض��ات ت��وده ای س��ال های اخ��یر در

برخی کشورهای جنوب جهانی علیه پیام��دهای نولیبرالیس��م. از س��وی دیگ��ر، رش��د چش��م گیر پدی��ده ی

 ت�ا2۰1۵ خصوص�ا ورود م�وج جدی�د پناهجوی�ان ب�ه اروپ�ا )بین 13آوارگی/پناهجویی یا مهاجرت اجباری

(، درکنار همه ی بازتاب های سیاسِی تعیین کننده اش، بار دیگ��ر پروبلماتی��ِک ق��دیمِی نژادپرس��تی و2۰1۸

تبعیض های نهادین در ساختار سیاسِی آلمان را احیاء کرد. در این میان، نمایان ترشدِن درهم تنیدگی ِ ژرف

تبعیض  نژادی و استثمار سرمایه دارانه، کمبودهای سیاست رادیکاِل متعارف نزد چپ آلمان را برجس��ته تر

ساخت؛ و هم زمان، از بین آن هایی که مستقیماً از چندگانگِی سازوکارهای ستم رنج می برند )پناهجویان و

خارجیان و خارجی تبارها(، صداها و نیروهایی را برانگیخت که به نوبه ی خود سویه ی سیاسِی رادیک��اِل این

.14آگاهِی نوپدید را تقویت کرده اند و خواهان ایفای نقش )مستقیم( در میدان سیاسی چپ آلمان ش��ده اند

12. Dribbusch & Birke (2019): Gewerkschaften In Deutschland.

Stefan Dietl: Arbeiter für Deutschland, Junge Welt, 29. Sep. 2016.

، پیام�د مس�تقیمی  ازتحرک�ات جه�انِی ن�یروی ک�اررشد اجبارِی  به ساِنرشد جهانی ابعاد آوارگی/پناهجویی و مهاجرِت اجباری، . 13
است.جنوب جهانی جوامع تشدید ناامنی های سیاسی-اقتصادی در 

 زیس��ت و فع��الیت سیاس��ِیروند. شماری از نیروهای چپ »خارجی« )تبعیدی/ پناهجو/ مهاجر/ دانشجو( یا »خارجی تب��ار« ک��ه در 14
 در ج��امعه ی آلم��ان، س��ازوکارهای تبعیض را مس��تقیماً تجرب��ه کرده ان��د،  و مشارکت سیاسی شان طی فرآیند اجتماعی شدنیاخویش 

 چنین افراد و نیروه��ایی در س��ال های اخ��یررا نابسنده یا بازدارنده ارزیابی می کنند.سیاست های متعارف چپ پارلمانی و چپ رادیکال 
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مجموع عوامل یادشده، بخش هایی از چپ رادیک��ال و فراپارلم��انی را ب��ار دیگ��ر ب��ا پروبلماتی��ک سیاس��ت

طبقاتی و نابسندگی مشهوِد آن در آلمان مواجه ساخته است. 

رش�د نس�بِی گ�رایش ب�ه پ�رورش سیاس�ِت طبق�اتِی ب�دیل و اس�تقالل یابی از رویک�رد مس�لِط اح�زاب و

اتحادیه  های رسمْی پیامدی از یک فرآیند چندالیه و چندین ساله بوده است که باالتر تصویر فش��رده ای از

. مشخصا، این درْک رو به گسترش است که احزاب و اتحادیه های رسمی نمی توانند ص��دا1۵آن ترسیم شد

و منافع اکثریت کارگران یا مزدبگیراِن فرودست را نماین��دگی کنن��د و مهم ت��ر این ک��ه، احی��ای مب��ارزه ی

طبقاتی علیه نظم سرمایه دارانه نیازمنِد ایجاد ظرف های سازمانی و سازوکارهای سیاس��ِی تمام��ا متف��اوتی

است. نمودهای رشد چنین درکی را )عالوه بر متون و نش��ریات چپ رادیک��ال( ازجمل��ه می ت��وان در س��ه

 تالش ه��ا ب��رای فش��ار از پ��ایین ب��ه د.گ.ب. و دگرگون س��ازِی درونِی آن الف(حوزه ی زیر مشاهده کرد:

 بس��ط قلم��رو مب��ارزه ی طبق��اتی از کارخانه ه��ا وب(ازطریق رادیکالیزه کردن تشکل های محیط های کار؛ 

ج(محیط های کار به همه ی محیط های زیست و فعالیت جمعی، و مشخصا به محالت فق��یر و مح��روم؛ و 

تالش برای شکستن انحصار د.گ.ب. بر نمادها و یادمان های طبقه ی کارگر، خصوصا در برگ��زاری مراس��م

اول ماه مه. در اینجا، بنا به موضوع اصلی این نوشتار، درنگی می کنیم بر جنبه ی سوم از موارد فوق. ب��رای

این  کار، نخست می باید تصویری کلی )و به طبع نادقیق( از فضای حاکم بر مراسم اول م��اه م��ه در آلم��ان

ترسیم کرد.

. اول ماه مه با چه چشم اندازی؟ 3

جدا از معدود شهرهایی که فعالین و حلقه های چِپ رادیکال و فراپارلمانی تظاهرات اول ماه مه را مستقل

از د.گ.ب. برگزار می کنند، روال رایج تر آن است که تظاهرات اصلی ب��ا فراخ��وان و س��ازمان دهِی د.گ.ب.

برگزار می شود. اگرچه این تظاهرات به ط��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( سازمان داده می شود و توس��ط اعض��ای ح��زب

سوسیال دموکرات و نزدیکان آن ها از طیف چِپ میانه و ش��ماری از اعض��ای ح�زب چپ آلم��ان پش��تیبانی

می شود، اما سایر گروه ها و نیروهای سیاسی نیز از این فرصت برای حض��ور سیاس��ی در خیاب��ان اس��تفاده

می کنند، که بسته به شهر و منطقه عم��دتا ترکی��بی از دس��ته بندی های زی��ر را ش��امل می ش��وند: مع��دود

رِد مس��تقل از د.گ.ب. ) (؛ ب��رخی س��من  )ان جی او. (ه��ا وBasisgewerkschaftتش��کل های ک��ارگرِی خُ��

 بازسازی چپ انقالبی و احیای سیاست رادیکال بدل شده اند. ب��ا این هم��ه، بای��دبرایهرچه بیشتر به بخشی از نیروی محرکه ی جدید 
 نزد آنه��ا ن��یزدرنتیجه، سیاسی تفاوت های مشهودی در درون این طیف وجود دارد؛ رویکردهای و بینش ها به لحاظخاطرنشان کرد که 

درک های بسیار متفاوتی از ماهیت و مصادیق سیاست انقالبی و سیاست طبقاتِی بدیل وجود دارد. برای مث��ال، بخش��ی از آنه��ا بن��ا ب��ر
Identityنقطه ی ع��زیمت اولیه ی خ��ویش، کماک��ان در زمین »سیاس��ت ه��ویت« )  politicsفید��د س��ا »نق��ی« )بودگ( و یcritical

whiteness.متوقف مانده اند )

گ�ام معل�ق چپ در پیکاره�ایازجمله رجوع کنید ب�ه س�ه مق�اله ی زی�ر در مجموعه مق�االت »، این بحث مفصل تر پی گیری. برای 1۵
«:ضدسرمایه دارِی امروز

نقد و چشم اندازهایی برای سازمان دهی و پراتیک انقالبی«.: فصل پنجم: »به سوی بازآرایی بنیادیِن سیاست چپ رادیکال

سوژه گی و سازمان دهی«.: فصل ششم: »سیاست از پایین

در محل کار یا در محالت شهری؟«.: فصل هفتم: »سیاست پیکار طبقاتی در آلمان
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انجمن  های حمایت از حقوق پناهجویان و آسیب دیدگان اجتم��اعی و ائتالف ه��ای ضدنژادپرس��تی؛ ب��رخی

گروه های ضدجنگ؛ برخی تشکل های زیست محیطی؛ برخی تشکل های زنان و گروه ه��ای کوئ��یر؛  ب��رخی

جمع ها و گروه های چِپ تبعیدی مقیم آلمان؛ برخی گروه های دانشجویی؛  ش��ماری از منف��ردین ی��ا اف��راد

 )از چپ ه��ای آتون��وم و1۶ها و حلقه ه��ای چپ رادیک��ال و فراپارلم��انیغیرتش��کیالتی؛ و س��رانجام، تش��کل 

دسته جات آنتی فا تا حزب مارکسیست -لنینیس��ت  آلم��ان و حلقه ی بازس��ازی ح��زب کمونیس��ت آلم�ان و

های چپ رادیک��التش��کل (. ب��رخی از این گروه های کمونیست و آنارشیست و آنارکوسندیکالیست و غیره

بلوک های مستقل خود را تشکیل می دهند و از فضایهمین تظاهراِت رسمی و شبه دولتی، معموال در دل 

موجود برای طرح شعارها و نمادها یا نشر تراکت های خود استفاده می کنن��د. اغلْب بخش��ی از این نیروه��ا

یک بالک میلیتانت را برای رویارویِی محتمل با ته��اجم پلیس ش��کل می دهن��د ک��ه به دلی��ل رن��گ س��یاه

معروف است. رویکرد متعارف پلیس،(� schwarzerBlockلباس ها و بعضا نقاب های شان به »بالک سیاه« )

، ت��ا زمینه ی17دست زدن به تحریکات و حرکات ایذایی ست که معموالً همین بالک سیاه را هدف می گیرد

سرکوب تظاهرات و ارائه ی تصویری »خشونت جو« از نیروهای چپ رادیکال فراهم گردد. }توض��یح آن ک��ه

سیاس��ت مداران ح��اکم و رس��انه های مس��لط در آلم��ان هم��واره در بازنمایی ه��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 به ک��ار

می برند.{. بدین ترتیب، رسانه های جریان اصلی و نخبگان حاکم این دسته از راهپیمایی های اول ماه مه را

در فضای عمومی این گونه بارنمایی می کنند که دولت اساسا مشکلی با مط��البه گری 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 می ایستد؛ و از این طریق می کوشند ض��من مع��رفی د.گ.ب. به عن��وان نماین��ده ی واقعی ک��ارگران، و

ایزوله کردن نیروهای چپ انقالبی از بدنه ی طبقه ی ک��ارگر، ت��وده ی مزدبگ��یران فرودس��ت را از اندیش��ه  و

رویکرد رادیکال نسبت به وضعیت حاکم بدگمان و بیگانه سازند. 

در واکنش به این چرخه ی بی فرجام )برای جبهه ی ک�ارگران و فرودس�تان(، در س�ال های اخ�یر گرایش�ی

نوظهور به سمت برگزاری مراسم اول ماه مه مستقل از تشکیالت د.گ.ب. قابل مشاهده است. بنا به برخی

از رویکردهای اعالم شده در این گونه موارد، دالیِل این چ��رخش و فاص��له گیرِی نم��ادین از د.گ.ب. ح��تی

فرات��ر از »بی خاص��یت بودن« و بازدارن��دگی های عیان ش��ده ی نهاده��ای رس��می و ش��به دولتِی ک��ارگری و

درهم تنیدگِی ساختارِی آنها با سازوکارهای انباشت سرمایه دارد. مس��اله ی بنی��ادی تر، ض��رورت بازگش��ت

چپ رادیکال به متن جامعه و برقراری مجدد پیوند با ستمدیدگان و سوژه های بالقوه ی تغی��یر اس��ت، ک��ه

اصطالح »طبقه ی کارگر« صرفاً بیان نمادین یا متعارِف آن است. به بی��ان دیگ��ر، در اث��ر تح��والت ش��تابان

س��رمایه داری و رون��د فزآین��ده ی پرولتاریزه  ش��دِن »ش��هروندان«، مناس��بات س��لطه و اس��تثمار چن��ان ب��ه

. باید خاطرنشان کرد که از میان دسته بندی های پیش تر ذکرشده، برخی به لحاظ بینش و مشی سیاسی  در گستره ی چپ رادیک��ال1۶
هم پوش��انی های سیاسی در اینجا صرفاً برای ترسیم یک شمای کلی  ست و الجرم تشکل هایجای می گیرند. یعنی، تفکیک گرایش ها و 

درونی آنان را از قلم می اندازد.

. البته پلیس به مثابه ی ارگان سرکوب مستقیم در نظام سرمایه داری، ب��رای س��رکوب تظ��اهراِت مخالف��ان این نظ��ام لزوم��اً نیازمن��د17
بهانه ی خاصی نیست؛ بلکه بسته به شرایط، سرکوب پلیس به طرق مختلف آغاز می ش��ود و درنه��ایت در رس��انه های رس��می به عن��وان
واکنشی به »خشونت« تظاهرکنندگان بازنمایی می گردد. )در همین بافتار، می توان به نحوه ی سرکوب پلیس در تظاهرات ی��ک م��ه در

(   اشاره کرد.هامبورگ 
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عرصه های مختلف حیات اجتماعی رخنه کرده اند که معانِی طبقه ی کارگر و مب��ارزه ی طبق��اتی و دامنه ی

شمول آنها دچار تغییرات مهمی شده اند؛ حال آن که نهادهای ک��ارگرِی شئی واره ش��ده ای مانن��د د. گ.ب.،

حتی با فرض استقالل نسبی از ساختار دولت، هم قادر به گنجاندن این تغییرات در سیاست های خ��ویش

نیستند. بنابراین، مساله بر سر ضرورت یک بازاندیشِی استراتژیک و تدارک استراتژِی نوینی ست که بتواند

گسترش دامنه  و پیچیدگِی ستم طبقاتی، حوزه ها و اَشکاِل تجلِی این س��تم و مب��ارزات روزم��ره و ج��اری

علیه این نمودهای ستم و نهایتاً سوژه های بالفعل و بالقوه ی این مب��ارزات را بازشناس��ی ک��رده و در خ��ود

بگنجاند. نهادهای شبه کارگری-شبه دولتی همچون د.گ.ب. در آلم��ان )و نظ��ایر آن در س��ایر کانون ه��ای

( بنا به دالیل ساختاری نه قادر به این کار هستند و نه تمایلی به آن دارند؛ گسترش معنا و1۸سرمایه داری

دامنه ی شمول طبقه ی کارگر در نظر آنان از آن ها همان قدر صوری و مبت��ذل اس��ت ک��ه اینج��ا و آنج��ا از

»اتحادیه ی پلیس« برای ارائه ی سخنرانی در روز اول ماه م��ه دع��وت به عم��ل آورن��د. بن��ابراین، برگ��زاری

مراس��م اول م��اه م��ه مس��تقل از پدرخوان��ده های جنبش ک��ارگری، تالش ب��رای ب��ازپس گیری نماده��ا و

یادمان های مهمی  ست که به مبارزات تاریخی کارگران علیه نظام سرمایه داری تعلق دارند. 

اما همان طور که پیش تر اشاره شد، این تالْش بخشی از یک رویکرد نو به استراتژی مبارزه ی انقالبی س��ت

که خود محصولی از تامالت و رویارویی ه��ای انتق��ادی در درون چپ رادیک��ال ب��وده اس��ت. برمبن��ای این

بینش، ابتکارعمل ها و تحرکات مربوط به بازپس گیری نمادها و یادمان های جنبش ک��ارگری می  بای��د این

پیام  را به طبقه ی کارگر انتقال دهند که که نبرد طبقاتِی آنان نیازمند مجراها و سازوکارها و س��ازمان های

دیگری ست؛ و توامان می باید این پیام را نیز به سایر جنبش ه��ای اجتم��اعی و پیکاره��ای م��ترقِی ج��اری

انتقال دهند که مبارزات آن ها تنها درصورتی سمت وسویی اثربخش و رادیکال خواهند یافت که بخشی از

مبارزات هم بسته ی ستمدیدگان علیه کلیت نظم موجود گردند. بر مبنای این رویکرد، اول ماه مه، می باید

روز پیوندیابِی آگاهانه ی مبارزات همه ی ستمدیدگاِن نظم مسلط باشد؛ چ��را ک��ه توفی��ق در این مب��ارزات

پیش از هرچیز مسلزم واژگ��ونی نظ�ام س�رمایه داری،  به مث��ابه ی »دال اعظِم« بازتولی��ِد اش�کال مختل��ف و

درهم تنی�ده ی س�لطه و س�تم اس�ت. در این معن�ا، مب�ارزه ی طبق�اتی علی�ه اس�تیالِی نظم س�رمایه دارانه، مب�ارزه ی

همه ی ستمدیدگان است؛ و به قرینه، همه ی اشکال متنوع مبارزات علیه س�لطه و س�تم در دنی�ای ام�روز،

تجلی ه��ای مختل�ف مب�ارزه ی ضدس�رمایه دارانه هس��تند. درنتیج��ه، اول م�اه م�ه می بای�د فرص��تی ب�رای

برجسته سازی پیوندهای درونِی این مبارزات و گامی برای رشد پیوندها و همبستگی های آن��ان باش��د. ام��ا

برای این که این فراخوان به همبستگِی مبارزاِت »متفاوت«، یک رتوریک غیرواقع بینان��ه به نظ��ر نرس��د، در

فراز پایانِی این نوشتار، قدری در مبانِی مادِی آن  دقیق می شویم. 

 که کالن اتحادیه های کارگری در دیگر کشورهای کانونِی سرمایه داری نیز کارکردهاِی طبقاتِی مش��ابهی )نظ��یر د.گ.ب.. این داعیه 1۸
 این موض��وع در ه��ر ی��ک از اینانض��مامی و امپریک صرفاً برآوردی منطقی از مشاهداتی کلی و پراکنده است. تحلیل در آلمان( دارند،

مشارکت رفقایی ست که بنا به محل اقامت/فعالیت شان شناخت مستقیم تری از آن دارند.  نیازمندکشورها 
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 فراگیر و هم بسته ی ضدسرمایه داریات. امکان و ضرورِت مبارز4

آنچ��ه ت�ا اینج��ا از بن بس��ت مب��ارزات طبق��اتِی رادیک��ال در درون ظرف ه��ای ناکارآم��د و دگردیس��ی یافته

)ادغام شده(ی کالن ساختار اتحادیه اِی آلمان گفتیم، صرفاً نم�ودی مش�خص از وض�عیت عام تری س�ت ک�ه

می توان آن را انسداد تاریخِی مبارزات ضدسرمایه داری نامید. امروزه شواهد عی�نی و اس�تدالل های نظ�ری

متعددی حاکی از آن اند که سرمایه داری در دهه ه�ای اخ�یر به تم�امی فرت�وت ش�ده و رو ب�ه زوال می رود

بی آنکه به خودِی خود فروبپاشد )یا در پس فروپاشِی فرضِی آن لزوم�اً نوی�دی ب�رای س�تمدیدگان نهفت�ه

باشد(. تهاجمی ترشدِن خط مشی و عمل کرد این نظام در همین دوره نه تنها نافی این گزاره نیس��ت، بلک��ه

مؤی�د آن اس�ت. پس، این ک�ه به رغم این واقعیت، بش�ریت همچن�ان در پش�ت دیواره�ای زن�دان ت�اریخِی

سرمایه داری گرفتار مانده  است، بیش از آنکه ناشی از ق�درت تعیین کنن�ده ی وی�ژه ی س�رمایه داری باش�د،

ناشی از ناهم خوانی و ناهم زمانِی استراتژی ها و روش ها و ابزارهای مبارزه با شرایط و نیازمن��دی های زم��ان

حال است. با این اوصاف، اگر بپذیریم که آنتاگونیسم طبقاتی همچنان یکی از مب��انِی سرش��ت نمای نظ��ام

( سیاس�ت طبق�اتیAufhebungت�وام ب�ا »ف�راروی« )بازیابِی  سرمایه داری ست، می توان استراتژی بدیل را

. در اینجا سیاست طبقاتی هم به معنای مبارزه ای آشتی ناپذیر با بنیان های نظم سرمایه دارانه )منطقنامید

سرمایه( است و هم به معنای فراگیربودن دامنه ی شمول این مبارزه. 

داعیه ی فراگیربودن دامنه ی این مبارزه )به فراسوی بُعد اقتصادِی ص�رف(، انتخ�ابی دل بخ�واهی برمبن�ای

 فراگیرشدنبرآمده از رتوریکی رادیکال نما و باب روز نیست، بلکه دقیقا »اجبار«ی ست و یاچرخشی نظری 

در تمامِی عرصه های زیست فردی و حیات سازوکارهای انقیادآوِر آن بی اماِناستیالی سرمایه داری و بسط 

 آن است؛ و این ممکن نیست مگر آن که ارزش ه��ا ومداوِم. چرا که حیات سرمایه مستلزم پویِش اجتماعی

بسط سرمایه دارانه به طور مستمر و تهاجمی به همه ی حوزه ها و مناسبات اجتماعی و زیستی سازوکارهای

بی وقفه ی س��رمایه درجهت ق��الب ریزِی حی��ات انس��ان ب��ه رن��گ. ب��ا این ح��ال، تالش و رس��وخ بیابند

نیازمندی های وجودی اش به معنای آن نیست که در جهانی همگن و با شرایط و تجاربی هم س��ان زن��دگی

می کنیم. چراکه سازوکارهای سرمایه دارانه دقیقاً بر بستر تفاوت های انضمامی-تاریخِی موج��ود در درون و

در بین جوامع مختلف بازتکثیر می شوند؛ جایی که نیازهای پوی�اِی س�رمایه  ب�ا نی�از بنی�ادی انس�ان ها ب�ه

بازتولید حیات مادی خویش )از مجارِی موجود( تالقی و بعضا هم پوشانی می یابند. در این فرآین�د، در اث�ر

تعامالت دایمی بین ساختارها و سازوکارهای سرمایه دارانه با کنش های انسانی و پیام�دهای انض�مامِی این

مواجهات، تفاوت ها نه فقط از میان نمی روند، بلکه به طور مستمر بازآرایی می  ش��وند و پویش ه��ا و تجلی��اِت

تازه ای می یابند. با تسخیر کامل سپهر سیاست توسط اقتصاد، که مشخصه ی بارز س��رمایه داری مت��اخر )از

 تا امروز( است، جوامع به طور فزآینده از کنش  های جمعِی هدفمند و معناساز تهی گشته اند1۹۸۰دهه ی 

و در پِی آن، انسان ها بیش از پیش از جامعه )و از خویش( بیگانه گشته و مت��اثر از بی پن��اهِی اجتم��اعی و

. ب��ا ت��داوم و تش��دید رون��دهای1۹ناامنِی فزآینده، بر حفاظت از موجودیت فردی خویش متمرک��ز ش��ده اند

سرمایه دارانه ی بیگانه ساز، تهدیدآمیز و بی دفاع کننده در پهنه ی تاریخِی سیاست ُزدوده ی معاصر، تضادها و

. ایدئولوژی مسلط، این روند گرایش به فردگرایی افراطی را همچون میل به »پیشرفت فردی« بازنمایی و هنجارمند می کند.1۹
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تنش های ناشی از نظاِم مسلط صرفا همچون تعارضاِت بین منافِع انسان های رقیب تلقی/قلمداد می ش��وند

و انسان هرچه بیشتر همچون گرگ انسان ظاهر می شود. بر چنین بستری، جستجوی مضطربانه ی معنا و

حفاظت )فردی( به موازاِت تنش ها و دگرستیزی های اجتماعی پیش می رود و به نوبه ی خود، وابس��تگی ب��ه

هویِت تک پایه اِی مبتنی بر تفاوت را افزایش می   دهد. این گرایِش شدت یافته به فردمحوری و هویت ج�ویی

به ط�ور چش�م گیری ب�ا فض�ای نوی�افته ی ارتباط�ات دیجیت�الی )در مق�ام ک�اربران ی�ا س�وژه های منف�رد(

مفصل بندی شده و زمینه ی ظهور و عروج پدیده ی »کنش گ�رِی ف�ردی« را ف�راهم آورده اس��ت. ماحص��ِل

تمامی این فرآیند چندوجهی - تا امروز - بازتولید استیالی سرمایه داری بوده است. 

س�خن گفتن از امک�ان و ض�رورت »مب�ارزات فراگ�یر و هم بس�ته علیه س�رمایه داری«، مس�لماًبا این هم�ه، 

با همچ��نین این فراخ��وان آن ها نیس��ت؛ مرتبط بابه معنای انکار وجود این تفاوت ها و تنش ها و ستیزهای 

 ابژه های انسانِی اینشرایط زیستِی تنوع سازوکارهای ستم و نادیده انگارِی تفاوت های عینِی وسیع در انکار

 و به  همین اعتب��ار، لزوم��اً متض��مننسبتی ندارد؛ستم ها و جایگاه ها و کارکردهای اجتماعِی متناقض آن ها 

 مطالب�ات ونفی م�اهیتی تمام�اً اقتص�ادی( و ا»س�تم طبق�اتی« ب�)تقلیل همه ی ستم ها به ستمی واح�د 

نیست. به واقع، چنین اته�ام ی�ا ش�کاکیتی خ�ود برآم�ده از ی�کچشم اندازهای متنوِع گروه های تحت ستم 

پیش داورِی ای��دئولوژیک )عم��دتا پساس��اختارگرایانه( اس��ت، ک��ه اساس��اً ب��ه مق��وله ی کلیت اجتم��اعی و

درهم تنیدگی سازوکارهای مَولِد کلیت باور ندارد، بلکه نیروها و پدیدارهای اجتم��اعی-ت��اریخی را مج��زا و

درکنار هم بررسی می کند و از اینجا نتیجه می گیرد که دعوت ب��ه مب��ارزات هم بس��ته علی��ه س��رمایه داری

سان انگارِی تجریدی، اراده گرایانه و ساده لوحانه  ی سوژه های انسانی ست، ک�ه ح�تی اگ�ر ق�رینمتضمن هم 

رویک�رِد »انتق�ادِی« از سلطه و س�رکوب می انجام�د. در این دیگریتوفیق باشد، به بازتولید درونِی اشکال 

خود دستاوردی در فرازوفروده��ای ت��اریخِی چپخوش نما و باب روز، تأکیِد صرف بر تفاوت های عینی )که 

انجام می گیرد؛ تا ج��اییبه قیمت نادیده گرفتن رشته های »خویشاوندی« و سازوکارهای پیونددهنده بود(، 

که این تفاوت ه�ا از س�ویه  های تاریخی ش�ان تهی ش�ده و همچ�ون ام�وری ق�ائم به ذات قلم�داد می ش�وند؛

به همین سان، ستم های فرا-اقتصادی نیز از سازوکارها و فرآیندهای دخیل در بازتولیدشان منتزع می شوند

و مستقل از مناس�بات س�رمایه دارانه مع�رفی می گردن�د. ب�دین ترتیب، نفی ض�منِی کلیْت در این رویک�رِد

»انتقادی« نهایتا به نفی آشکار امکان فراروی از تفاوت ه�ا )همبس�تگی در عین تف�اوت( درجهت نی�ل ب�ه

اهداف بنیادِی مشترک می انجامد؛ ی�ا ب�ه تعب�یری، س�یطره  ی ام�ر مثبت/موج�ود )فعلیت( ب�ر ام�ر منفی/

محتمل )بالقوگی( ابدی می ش�ود و ش�الوده ی ره�ایی بخِش نق�د فرومی پاش�د )و می دانیم ک�ه از اینج�ا ت�ا

ود راه زیادی نیست(.تئوریزه کردن حفظ وضع موج

 اما این نقادِی متن�اقض به راس�تی ک�دام رش�ته های خویش�اوندی و س�ازوکارهای پیونددهن�ده را نادی�ده

می گ�یرد؟ مشخص�ه ی اص�لی س�رمایه دارِی مت�اخر، ع�روج س�رمایه  به  مق�ام عام�ل اص�لی ش�کل دهنده  و

س�امان بخِش مناس�بات اجتماعی س�ت ک�ه ب�ا تس�خیر )انقی�اد و ادغ�ام، و ن�ه لزوم�اً ن�ابودِی( س�پهرهای

غیراقتصادی و سپهرهای پیشاسرمایه دارانه همراه بوده است. سرمایه اگرچه در این رون�ِد تس�خیر و ادغ�اْم

فاعلیتی مطلق ندارد و با مقاومت های بسیاری روبرو می شود، اما از س�یالیتی بی نظ�یر و ن�یز از پش�تیبانی
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همه جانبه ی نهاد دولت برخوردار است، که توامان زوبین و سپر بالی سرمایه اس��ت. پیش��روی س��رمایه  در

این مسیر، بی گمان فرآیند پرولتاریزه سازی )درمعنای وسیع انقیاد استثماری( انسان ها را شتاب و وس��عت

داده است؛ اما سرمایه همزمان، با فرافکنی تضادهایش در قالب تشدید تفاوت ها و ستیزهای اجتماعی )ی��ا

بین المللی(، ماهیت خویش را پنهان می سازد و موانع سختی برای خویش فهمِی »پرولتره��ای پس��امدرن«

ایجاد می کند؛ طوری که برجسته سازِی تفاوت های موجود )پدیدارها( به اص�ِل »خ�ویش فهمی« و ی�ا اص�ل

توض��یح دهنده ی تنش ه��ا و س��تیزها در س��پهر انض��مامی-ت��اریخی مب��دل می ش��ود. نادی��ده گرفتن این

خویشاوندی ها در پس تفاوت ها، همان خطای تحلیلِی تعیین کننده ای ست که ناباوران ب�ه امک�ان مب�ارزات

داعیه  ی »امک�ان و ض�رورت مب�ارزات ع�زیمت  ینقطههمبسته علیه سرمایه داری مرتکب می ش�وند. پس، 

با کلیت نظام سرمایه داری وتنیدگی سازوکارهای ستم  باور به درهمفراگیر و هم بسته ی ضدسرمایه داری« 

و دامنه ی ش�مول اجتم�اعِیها و کارکردها  بودن خاستگاه در عین متفاوتپیوستگی همه ی این سازوکارها 

معنای استقالل آنه��ا از هم و ع��دم بودن این سازوکارها نه به  اساسی اینجاست که متفاوت یآنهاست. نکته

ه��ایی ازه  بلکه زنجیر؛ها و قلمروهای نفوذ آنها ارزبودن قدرت معنای هم  و نه به، با یکدیگر است شانتداخل

 )واین س��ازوکارها بازتولی��د  ینح��وهدر متن بازتولی��د کلیت نظ��ام س��رمایه داری، رواب��ط علی و مت��داخل 

 شکل تجلی آنها( را به یکدیگر مشروط و مقید می سازند. ماحص��ل ک��ار، آن چیزی س��ت ک��همیدان عمل و

« مسلِط حیات سرمایه دارانه نامی�د. این ش�کل اجتم�اعِی تاریخ�ا معین و2۰می توان آن را »شکل اجتماعِی

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 می سازد، اگرچه به لحاظ تاریخی از منطق اقتصادی ویژه ای برخاس�ته اس�ت، ام�ا قاب�ل تقلی�ل ب�ه

. ب��ر مبن��ای این درک، س��خن گفتن از »امک��ان و ض��رورت مب��ارزات فراگ��یر و21س��پهر اقتص��ادی نیست

 همبستگِیفراخوان به همین اساس،هم بسته ی ضدسرمایه داری«، مبنایی مادی و هستی شناختی دارد. بر 

موجه است، بلکه ضرورتی حیاتیمبارزات مختلف علیه سلطه و ستم، در عین بازشناسِی تفاوت ها، نه فقط 

برای پیروزی بر سرمایه داری  و رهایی از این زندان تاریخی ست. 

14۰۰ اردیبهشت 22ا. ح. - 

*   *   *

: پی نوشت

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 به کلی متفاوت است، و ازجمله این که آن��ان اساس��ا

از ح�ق تش�کل یابِی مس�تقل محروم ان�د. در پاس�خ بای�د گفت کلی�د فهم نس�بت این دو فض�ا، در کلمه ی

»استقالل« نهفته است. قابل انکار نیست )دست کم در حد یک گرایش عینی( که اگر ک��ارگران ای��ران ب��ه

20. social form

( از سپهر اقتصادی ست. emergent. به تعبیر روی باسکار،  صرفا برآیندی )21
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سیطره ی نهادی شبه دولتی )مثال خانه ی کارگر( تن بدهند، یحتمل تشکل یابی آنها تحت هدایت سازمانی

و ایدئولوژیِک چنین نهادی بالمانع خواهد بود. اساسا هرچه تداوم وضع اقتصادی ایران وابستگِی بیش��تری

به بسط دامنه و شدت استثمار کارگران پیدا می کند )همان طور که افزایش بی وقفه ی اعتراضات ک��ارگرْی

گویای آن است(، نیاز به مهار سیستماتیِک اعتراضات کارگران بیشتر می شود، که مسلما نمی تواند صرفا با

توسل به سرکوِب عریان )پلیس و زندان( تحقق یابد. درست از همین روست که دولت ایران در س��ال های

اخیر نیروهای دست پرورده ای چون جریان عدالت خواه را برای هژمونی ی��ابی ب��ر جنبش ک��ارگری رهس��پار

میدان کرده است. به همین دلیل، این »تجارب غربی« فی نفسه ب�ا تج�ارب جنبش ک�ارگری ای�ران بیگان�ه

نیستند و اهمیت هشیاری نسبت به خطرات تالش های ادغام گرانه از جانب طبقه ی حاکم و لزوم پافشاری

هرچه بیشتر بر استقالل جنبش کارگری از دولت و مستشاران رنگارنگ اش را بازگو می کنند. ام�ا مس�اله ی

مهم تری که در این متن طرح شده، مربوط به استراتژی پیروزی برای جنبش کارگری س��ت. ب��ا ب��ازخوانی

شکس��ت های ت��اریخِی »تج��ارب غ��ربِی« جنبش ک��ارگری به روش��نی معل��وم می گ��ردد ک��ه پ��یروزی ب��ر

سرمایه داری)حتی پیروزی های جزئی و م�رحله ای( ج��ز ب�ا وسعت بخش��یدن ب�ه معن�ای طبقه ی ک��ارگر و

سیاست طبقاتی امکان پذیر نیست. تدارک مسیر این پیروزی، مستلزم تالش بی وقفه برای شکل بخش��یدن

به همبستگِی مبارزاتِی همه ی طبقات و گروه ها و نیروهای اجتماعی ست که به شیوه های مختل�ف ازج�انب

نظم برآمده از سرمایه داری مورد ستم و تبعیض/محرومیت واقع می شوند. بی گمان این مساله، چالش آتی

جنبش کارگری ایران خواهد بود.

*   *   *

kaargaah.net
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