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تر به لحححا   ، در سطحی گسترده99ای نفت، گاز و پتروشیمی، در امتداد اعتصاب مرداد  اعتصاب کارگران پروژه

جریان  داشت. این اعتصاب به همراه مطالباتش، بذرهای نحیحروی  0011جغرافیایی و مطالبات در ابتدای تابستان 

اند که اگر همانگونحه  ی طبقاتی ی مبارزه داران در عرصه های سیاسِی سرمایه ی کارگِر مستقل از جناح سیاسِی طبقه

 که کاشته شده است با جان و دل پاسداری نشوند، به جای جوانه زدن خواهند پوسید. 

داری داخلی و جهانی بازتاب یافته است؛ محطحالحبحاتحی  های نمایندگان سیاسی سرمایه مطالبات کارگران در رسانه

یابی، افزایش مزد، افزایش مرخصی و تأمین بهداشت و ایمنی محل کار و  ها، حق تشکل چون حذف پیمانکاری هم

محتحفحاوتحی از ایحن  انحداز چشمو  بسترها.  بسته به اینکه این مطالبات از مجرای کدام  طبقه بیان گردد،  خوابگاه

داری داخلی و حافظحان  گذرد که در حال حاضر نمایندگان سرمایه اعتصاب ارائه خواهد شد. مسیر زوال از این می

انحد. پحاسحداشحت در  ی کارگر مشغول روایت اعتصاب کارگران داری جهانی با صدایی رساتر از طبقه نظم سرمایه

های نمایندگان سیاسی رنحگحارنح   ی کارگر و با افشای تحلیل مقابل زوال، با گسترش این مطالبات از زبان طبقه

 شود. پذیر می نظم سرمایه و مرزبندی با آن امکان

های تولیدی از طریق این مرزبندی و رساترکردن صدای طبقاتی ایحن اعحتحصحاب بحه  کارگران صنعتی دیگر شاخه

های رو به جلحوی  ی گام دهنده توانند هم یاری ی کارگران می زنند. در این صورت است که توده گسترش آن دامن می

داران به کار گیرنحد. بحه  ی خود با سرمایه های آن را مطابق با ستیزهای روزمره کارگران اعتصابی باشند و هم آموزه

کحنحنحد.  ی خحود رسحم محی زدن نیروی سیاسی مستقل طبقه اندازی را در راستای جوانه این شیوه کارگران چشم

انجحامحد کحه  ای می های کار، به برآمدن نیروی سیاسی شدن در حوزه ی کارگر از گذرگاه متشکل یابِی طبقه سازمان

راند و در صحورت ححفح  و ارتحقحا  ایحن  داری به زندگی کارگران را عقب می دار و دولت سرمایه تهاجم سرمایه

اعحتحراضحات  تواند پیروزی یابی می سازمان های طبقاتی را به ارمغان آورد. ظهور این نیروی سیاسی از تبدیل شدن ِ

ای نفت، گاز، پتروشیمی و  اعتصاب کارگران پروژه
 دشمنان آن
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ی چحرب و نحرمحی بحرای  های فرودست سراسر ایران مانند اعتراضات تیرماه در خوزستان به طعمه معیشتی توده

 مدافعان نظم جهانی سرمایه جلوگیری خواهد کرد.

درون دولات “  ضد فسااد و بابا ایا ” مطالبات کارگران از زبان نمایندگان سیاسی حامی گفتمان  -7

 داری سرمایه
در مقابل اصولگرایان سنتی که به تدریج در گفتمان اعتدال روحانی هضم شدند، ائتالفی نوین از اصولگرایان حول 

گفتمان "ضد فساد و تبعیض" شکل گرفته است که در مجلس و دولت کنونی حاضرند. ائتالفی که متحححدانحی در 

و  99و آبحان  99ها بستر اعتراضات معیشتی دی ماه  بخشی از فعالین جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز دارد. آن

 کنند.  چنین اعتراضات کارگری و اعتصاب اخیر را ناکارآمدی، فساد و تبعیض ناشی از دولت روحانی بیان می هم

دهند؛ به این معنا که صحنحک کحارگحران  تقلیل می“  صنفی” ای  با این دیدگاه، اعتراضات کارگران نفت را به مبارزه

نامنحدشحان،  داران صنعتی، که تولید کنندگان یا کارآفرینان می ها و صنک سرمایه ای نفت همانند صنک بازاری پروژه

کارهای خود بحرای رونحق  برند و دولت آینده با راه از فساد و تبعیض و مقررات دست و پاگیر بوروکراتیک رنج می

کنند تا بنیان طحبحقحاتحی  ها را راضی خواهد کرد. با گسترش این دیدگاه تالش می بخشیدن به تولید، تمام این صنک

های نئحولحیحبحرالحی  اعتراض کارگران آشکار نگردد. بنیان طبقاتی این اعتراض، مقاومت کارگران در مقابل سیاست

سازی وضعحیحت شحغحلحی و روا   ثبات هایی که از طریق بی های متوالی جمهوری اسالمی است. سیاست دولت

ی کارگر را در دستور کحار خحود  یابی و حذف مزایای شغلی، تضعیک طبقه قراردادهای موقت، جلوگیری از تشکل

توانند کارگران را علیه این جناح یحا آن جحنحاح دولحت  داران نمی دارند. با آشکار شدن این بنیان طبقاتی، سرمایه

ی جناح "ضد فساد" و یا جناح "تعامل بحا جحهحان"  نوا سازند تا ناظر و تشویق کننده داری ایران با خود هم سرمایه

 بینیم : ای از بازتاب این آشکار شدن را در گفتگوی کارگر اعتصابی عسلویه می گردند. نمونه

های پیمانی با ما تماس  گحرفحتحنحد و  "شاید جالب باشد که در همان روزهای اول اعتصاب، نمایندگان این شرکت

کنم مدیرعامل آمد و گفت این اعتصحاب بحه  خواستند که دست از اعتصاب بکشیم. مثال در شرکتی که من کار می

های خصوصی را از این طریق از سر راه بردارند. گفت بحه طحور  ضرر خود شماست. گفت هدف این است شرکت
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توانیم در  ها به اتمام برسانیم آن وقت دیگر نمی مثال ما اگر نتوانیم کارها را طبق برنامه زمانی به دلیل همین اعتصاب

افتد به دست سپاه پحاسحداران و  دهیم به طور کلی می های دیگر شرکت کنیم و کارهایی را که ما انجام می مناقصه

وزارت دفاع و شما کارگران با سپاه سر و کار خواهید داشت. خالصه حرفش این بود که ما یعنی شرکت و کارگران 

دانحی  توانیم به نوعی در مورد دستمزدها کنار بیاییم و بنابراین بهتر است اعتصاب را بشکنید. اما همانطور که می می

توانند کارگران را وادار کنند که بحه  ها نمی اعتصاب ادامه یافته و در حال گسترش بوده است. اصوال با این استدالل

وار، تن بدهند. اصوال اگر قرار باشد ما با این شرایط با این دستمزدها کار کنیم، برایمان اصاًل مهحم  این شرایط برده

 (0کنند چه کسانی هستند؛ سپاهی هستند یا غیر سپاهی" ) نیست که حاال کسانی که ما را استثمار می

خوانند در واقع تمامًا در ذیل شعار  راهکارهای این ائتالف اصولگرایان برای رونق تولید که حالل تمام مشکالت می

 شوند: ها از تولید" گنجانده می "مانع زدایی

 داران تولیدی کاهش مالیات سرمایه-0 

 زدایی حذف قوانین دست و پاگیر یا همان مقررات -2 

 های تولید داخلی  ها به بازاریاب دیپلماسی فعال خارجی  و تبدیل سفارتخانه-3 

نگاه ویژه به مناسبات با چین به جای تکیه تمام و کمال به برجام و استفاده از نفوذ ایران در منطقه برای کسحب -0 

 بیشتر بازارهای آن 

دفحاع  ای" تکیه تمام و کمال دولت روحانی به برجام و بی گرایانه دار نیز با دید "واقع ی سرمایه بخش زیادی از طبقه

تر از راهبحرد غحربحگحرای دولحت  های ناشی از آن را ناکارامد دانستند و هرچه کم ثباتی ماندن در برابر  تحریم و بی

"ی ححامحیحان راهحبحرد  ای است که امکان "رد صالحیت گسترده  کنند. چنین زمینه داری ایران حمایت می سرمایه

 سازد.  پذیر می امکان 0011غربگرا را در انتخابات 

کنند، راهکار دیحگحر  در کنار راهکارهای مذکور که برای رونق تولید و به عبارت دیگر "مانع زدایی از تولید" بیان می

هحا نحه تحنحهحا بحه اصحل  شود. آن برای جلب رضایت کارگران و زحمتکشان مقابله با "تبعیض و فساد" بیان می

سازی دولت گحوی  ها در تبلیغ کوچک ها نقدی ندارند بلکه در مناظره سپاری به پیمانکاری سازی و برون خصوصی
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گذارند وجود فساد در فرآیندهایی است که در دولحت  ای که بر آن انگشت می (. نکته2ربایند ) سبقت را از هم می

هحای پحیحمحانحکحاری یحا  روحانی طی شده است و راهکارشان نیز افزایش نظارت برای "اهلیت داشتن" شحرکحت

داران خصوصی است. همچنین تشکیل شورای اسالمی کار را برای مذاکره و احقحا  ححقحو  کحارگحران  سرمایه

ای  انداز را در دیدار جمعی از کارگران پروژه دهند. تصویر این چشم انداز کارگران معترض قرار می ای در چشم پروژه

ای، تاسیس شحورای  اطالعی از "تبعیض" تحمیل شده بر کارگران پروژه بینیم که پس از اظهار بی با سعید جلیلی می

اسالمی کار در آن مناطق را به عنوان تشکل کارگری به عنوان راهکار قابل پیگیری معرفی کرد. شورای اسحالمحی 

اش، نهادی برای سرکوب و به انحراف کشاندن جنبش کارگری است. این نهاد بحا  کار براساس ساختار و تاریخچه

داری ایحران  سیاسی سحرمحایحه -ای که در ساختار حاکِم اقتصادی های کارگران به گونه ی خواسته بیان تقلیل یافته

گاهانه دار به مبارزه ی کارگران با سرمایه هضم گردد، از ارتقا  ستیز روزمره دار جلحوگحیحری  ی سرمایه علیه طبقه   ی آ

ی حاکم، در  گفته برای طبقه کند. بیاِن مطالبات کارگری از مجرای چنین نهادهایی، عالوه بر کارکردهای پیش می

 داری ایران کارکرد دارد.  های سیاسی سرمایه راستای از میدان به در کردن رقبا نیز برای جناح

ها به منحاقصحات،  ی ورود پیمانکاری های مرتبط با ائتالف سیاسی اصولگرایان از نحوه اطالعی شخصیت اظهار بی

پذیر نیست. فرض کنیم که  کنند، باور شدنشان و درنهایت مجموع شرایط کاری که به کارگران تحمیل می روند برنده

اطالعی صحت داشته باشد، آیا با به قدرت رسیدن این ائتالف سیاسی و تشکیل دولت سیزدهم در راستحای  این بی

ی خود عمل خواهند کرد؟ توخحالحی  بهبود شرایط کارگران و مبارزه با "فساد و تبعیض" مطابق نمایش چندین ساله

 ها، حتی قبل از تشکیل دولت قابل تشخیص بوده است. بودن این نمایش

دو عملکردی که اخیرا در مجلس رخ داد نمایانگر این موضوع است. پس از  گسترده شدن اعحتحراض کحارگحران  

ی بعد از  ، بیژن زنگنه به همراه نهادهای نظارتی مهمان مجلس بودند. زنگنه در مصاحبه01-21تحت عنوان کمپین 

 کند: جلسه عنوان می

" عموم نمایندگان محترم نظرشون این بود که باید این مشکالت را حل کنیم... تمام تالش خود را خحواهحیحم کحرد 

ی او به اعتحراض  ( اشاره3ها را درحقو  تیرماه خود ببینند.") کارکنان صنعت نفت انعکاس این بررسی و رسیدگی
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کارکنان رسمی وزارت نفت است که از ابتدای سال جاری به تعیین سقک حقو  در مجلس در قانون بودجه سحال 

انحد. ایحن  خود نحداشحتحه  ها، افزایشی در حقو  اعتراض داشتند چرا که با تصویب این قانون بسیاری از آن 0011

-21ی پیوستن کارکنان رسمی وزارت نفت به اعتصاب کمپین  گرفت که شایعه تیر صورت  9مصاحبه در حالی در 

رسانی مطالبات کحارکحنحان رسحمحی  ( به عنوان پایگاه اطالع0در جریان بود. پس از آن کانال تلگرامی افکار ) 01

 ای و توقک کار را تقبیح کردند.  صنعت نفت ایران، با نفی این پیوستن،  اعتصاب کارگران پروژه

چه در اینجا اهمیت دارد این است که اصولگرایان "ضد تبعیض" با پنهان کردن بنیان طبقاتی مطالبات کحارگحران  آن

کنند. حال آن که بنحیحان طحبحقحاتحی آن  ی اصلی کارگران معرفی می معترض، مقابله با تبعیض را به عنوان مطالبه

ی کاهش مزد واقعی نسبت به تورم و روا  هحرچحه  دار که به وسیله ی سرمایه مقاومتی است در برابر تهاجم طبقه

هحا  گیرد. در عمل، مقابله با تبعیض نیز جز نمایش، کارکرد دیگری نحدارد؛ آن ثباتی شرایط کار انجام می بیشتر بی

در  01-21ای از پاسخ به مطالبات کمپین  دهند اما نشانه قول  اصالح قانون بودجه را برای سقک حقو  به وزیر می

هحا  شود. زنگنه در مورد اعتراض کحارگحران پحیحمحانحکحاری های وزیر پس از جلسه با نمایندگان دیده نمی صحبت

 گوید: می

ها دارند. اون ربطی به این قانون بودجه نحداره. اون  "یک بحثای دیگه هم هست که بعضی دوستان در پیمانکاری

های فراقانونی  کنیم اما اگر تقاضا ها تعلق بگیرد ما حمایت می مربوط به قانون کار است... هرچه طبق قانون به آن

این ماده ححداقحل در محورد  0قانون کار و تبصره  03که طبق ماده  ( درحالی5دارند اون یک بحث دیگر است." )

 (9های تابعه است. ) های معوقه کارگران،  وزارت نفت مسئول مستقیم پیگیری و نظارت بر پیمانکاری حقو 

هایحی اسحت کحه  ای، همان سیاست ی کارگران رسمی عملیاتی وزارت نفت به کارگران معترض پروژه پیوند دهنده

هحا"  زدایی های "مانع زند؛ و آن همان سیاست ای و پیمانی پیوند می سرنوشت خود و فرزندانشان را به کارگران پروژه

سازی اقتصاد یا همان هحر  زدایی یا همان حذف مواد حمایتی قانون کار، چابک چون مقررات هایی هم از تولید با نام

که زنگنه با یک کاسه کردن این کارگران زیر چتحر کحل بحه  ها است. در حالی سپاری به پیمانکاری چه بیشتر برون

استخدام درآمدگان وزارت نفت از جمله مدیران و کارکنانی که در کانال تلگرامی مذکور منافحع سحرمحایحه را پحی 
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دهد عالوه بر اینکه محدودیت سقک حقو  مدیران نفتحی را  گیرند، تالشی برای پنهان کردن این پیوند انجام می می

 کند. نیز حذف می

ی دولت و مجلس "ضد فساد و تبعیض" اظهار نظر الیاس نادران در مجلس پیرامون  ای دیگر از عملکرد آینده نشانه

زا خوانده بود و این یعنحی  سازی حقو  بازنشستگان بود که تعهدات وضع شده توسط دولت روحانی را تورم همسان

 خالی کردن از این تعهدات در دولت آینده.  سازی برای شانه زمینه

هایشان رویکرد اقتصادی دولت آینده آشکارتر گردید. حجت عبدالحمحالحکحی وزیحر  ی برنامه با معرفی وزرا و ارائه

ی ارائه شده به مجلس پیرامون مداخالت سیاستی  پیشنهادی برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه

تقویت بحخحش خصحوصحی و رونحد دهد که نشانگر این رویکرد است:  در بازار نیروی کار راهکارهایی ارائه می

ی کارآفرینی و مشاغل نویحن و  ی تأمین اجتماعی به کارفرمایان، توسعه ی بیمه ها، پرداخت یارانه سازی خصوصی

.  عبدالمالکی که داور ی کردن حداقل مزد ا شاگردی، منطقه-ی کارآموزی و نظام استاد دانش بنیان، اجرای برنامه

ی تلویزیونی "میدون" برای انتخاب کارآفرین برتر بوده است، یکی از راهکارهایش برای بهبود روابط کحار،  مسابقه

( احسان خحانحدوزی، 7است. ) الگوسازی از کارآفرینان جامعه با تحلیل زندگی و آثار و اقدامات کارآفرینان برتر

ی  وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی نیز در مواضع خود از طرح ضد کارگری تعیین حداقل مزد بر اساس محنحطحقحه

 جغرافیایی حمایت کرده بود. 

داری ایران نسبت بحه  سیاسی سرمایه-آنچه این ائتالف سیاسی را متمایز و چه بسا کارآمدتر برای ساختار اقتصادی

سازد، تفاوت در رویکرد به سازوکارهای اقتصادی نحیحسحت؛ زیحرا هحر دو بحر  همسویان به دولت روحانی می

دار است که در جحهحان بحه نحام  ی سرمایه گذارند که جزئی از بازآرایی اقتصاد به نفع طبقه هایی دست می سیاست

شود و در ایران با شعارهای "اصالح الگوی مصرف"، "اقتصاد محقحاومحتحی" و اکحنحون "  نئولیبرالیسم شناخته می

گرفته شده است. عالوه بر متمایز شدن با پیگیری سیاست خارجی مبتنی بر نحگحاه  زدایی از تولید" توصیه و پی مانع

در ایران" در آینده بحه   ی سرمایه یابنده ویژه به شر ، که تحقق شعار "ایران قوی" و به عبارت دیگر "انباشت گسترش
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آن متکی است، این ائتالف سیاسی برای کنترل و پیشگیری از گسترش اعتراضات اجتماعی رویکردی محتحفحاوت 

 یابد: های متفاوتی می های گوناگون نشانه کند. این رویکرد متفاوت در در الیه اتخاذ می

های محتحوالحی آن را در  دوری از رفتار و گفتار تحقیرآمیز وزرای دولت روحانی در مقابل زحمتکشان که نمونه -

 ایم. سال گذشته شاهد بوده 9سال اول( و زنگنه)وزیر نفت( در 0زاده هاشمی )وزیر بهداشت  قاضی

های اقتصادی  حضور فیزیکی به موقع مسئوالن دولت در بطن فجایع اجتماعی ناشی از حوادث طبیعی و بحران-

 کند. برخالف دولت روحانی که امکان احیا  ظاهر دولت به عنوان نهادی مدافع منافع آحاد ملت را فراهم می

داران بحا سحودخحواهحی  نظمی در رقحابحت سحرمحایحه داران منفردی که در اثر بی عدم حمایت تمام قد از سرمایه -

 اندازند.  داری ایران را به خطر می افسارگسیخته، امنیت کل مناسبات سرمایه

گاهی از کارکرد ی اعحتحصحاب  یافحتحه دار ایران، باید بیان تقلیل ی سرمایه مواضع  این ائتالف سیاسی برای طبقه  با آ

داند و با  کارگران را افشا نمود. بیانی که وضعیت بد کارگران را ناشی از فساد و تبعیض برآمده از دولت روحانی می

ی شورای اسالمی کار قحابحل  زنی صنفی به واسطه ها و چانه سازی ها و روند خصوصی نظارت بیشتر بر پیمانکاری

 سازد.    داند، بنیان طبقاتی اعتصاب کارگران را پنهان می حل می

 داری غرب ی سرمایه های فارسی زبان نماینده مطالبات کارگران از زبان رسانه -2
ترین سخنگوی فحعحلحی  خیلی زودتر از آنچه در سطور ابتدایی تصویر شد، تلویزیون ایران اینترنشنال به عنوان مهم

اش را برای به زوال کشاندن بذرهای اتحاد طبقاتی کارگران ایران  داری غرب تالش نیروهای سیاسی هوادار سرمایه

اش، از گزارش ورزشی المپیک توکحیحو تحا جشحنحواره  های روزانه آشکار کرد. این تلویزیون در هر جزئی از برنامه

های مربوط به معرفی کارآفرینان برتر تا گزارش اعتصاب کارگران نفت یک هدف را دنحبحال  سینمایی کن، از برنامه

گیرد و در زبحان سحیحاسحتحمحداران  نام می براندازیکند؛ هدفی که از زبان نیروهای سیاسی اپوزوسیون ایران  می

 شود.  " شناخته میتغییر رژیمتر " گرای کاخ سفید به نام دقیق واقع

دهحنحد، بحه  کننده ارائحه محی انداز مطالبات کارگران اعتصاب برای شکافتن تصویری که این رسانه از بستر و چشم

های ناهمسو بحا محنحافحع  های عظیم دولت آمریکا برای جایگزینی دولت توضیح "تغییر رژیم" نیاز داریم. به پروژه
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های تحازه  در ایران(،گاه انقالب مخملی )جمهوری 0332مرداد  29داری غرب که گاه به شکل کودتا )مانند  سرمایه

از    تاسیس پس از فروپاشی شوروی(،گاه جن  )عرا  و افغانستان( و گاه برافروختن جن  داخلی با ححمحایحت

گویند. این سحیحاسحت  های تغییر رژیم می کند، سیاست های مرتجع مذهبی و قومی )سوریه و لیبی( بروز می گروه

، 99های گوناگونی از جنبش سبز  توسط سیاستمداران آمریکا در قبال جمهوری اسالمی در سالیان اخیر به شکل

گرا پیگیحری شحده  های مرتجع قوم هایی که به انتظاِر شورش فرودستان تحمیل شده است و حمایت از گروه تحریم

های کارگری ضروری است، تالش برای تبدیل نشدن به عاملی بحرای پحیحشحبحرد ایحن  است. آنچه برای اعتراض

ی کارگر است؛ چه با سِر کار آمحدن  ی طبقه راندن مبارزه ی آن هر چه باشد، منجر به عقب هاست که نتیجه سیاست

داری جهانی و تحقق استثمار مضاعک کارگران و چه بروز جنح  فحرسحایشحی  دولت همسو با نظم مسلط سرمایه

رانحد.  ی کارگر را به حاشحیحه محی ی طبقه گرا و مرتجع که اساس مبارزه های قوم داخلی با پررن  شدن نقش گروه

ی کحارگحر دارد؛  اندازی برخالف انقالب اجتماعی بدست طبقه ی این پروژه است که چشم براندازی نام تغییر یافته

کند؛ برخحالف بحرکشحیحدن  داری در جهت تثبیت آن عمل می سازی برای دگرگونی نظم  سرمایه زیرا برخالف زمینه

کحنحد. در  ها را به قربانیان بازآرایی نظام طبقاتی تبدیل می برندگان نابودی نظام طبقاتی، آن کارگران به جایگاه پیش

کحنحیحم؛ از  ی براندازی، کارگزاران پیدا و پنهان این سیاست را در رن  و لعاب گوناگون مشاهده می ویترین جبهه

طرفداران رضا پهلوی در قالب گروه فرشگرد، شورای مدیریت گذار، مجاهدین خلق، حزب کمونیست کارگری تحا 

 ربایند.  مشتی فعالین مدنی و حقو  بشری که در جلب حمایت سیاستمداران آمریکا از هم گوی سبقت را می

ی تغییر رژیم، اتحادی بدون جنجال نیست و گاهی به جدال با صاحبحان اصحلحی  اتحاد براندازان با صاحبان پروژه

انداز مورخ دوم مرداد، با عنوان "تبریز به اعتراضات پیوست، آیحا  ی چشم انجامد. برای نمونه در برنامه پروژه نیز می

ی "شحورای  ها در ایران خواهیم بود؟" مجری برنامه از محسن سازگارا نحمحایحنحده شاهد دومینویی شدن اعتراض

اند؟ " سازگارا در پاسخ به دیدارش با مشحاوران  الملی در مورد ایران خفه پرسد: "چرا مجامع بین مدیریت گذار" می

کند با این توضیح که دولت بایدن  کند و کاخ سفید را به عدم توجه به اعتراضات ایران متهم می کاخ سفید اشاره می

تمام توجهش را به مذاکرات اتمی با ایران معطوف کرده است. در ادامه با اشاره به جنبش سبز و دیحدارهحایحش بحا 
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طلبد این اسحت  کند. آنچه هشیاری می های الزم از دولت وقت گالیه می مشاوران اوباما، از عدم دریافت حمایت

المللی" یا "مجامع حقو  بشری" گالیه از صاحبان پروژه است که گاهی تعجیل کارگحزاران  که گالیه از "مجامع بین

ی اعحتحراضحات  کنند "ادامحه مرداد اینگونه تیتر انتخاب می 5انداز  ی چشم کنند و کارگزاران در برنامه را درک نمی

گوید معترضان در ایحران بحرای جحلحب  خیابانی در ایران، چرا غرب ساکت است؟" و مجری در معرفی برنامه می

 توانند بکنند.  ی جهانی" چه می حمایت "جامعه

دهد که در راستای اجرای برانحدازی  ای بازتاب می انداز اعتراضات کارگری را به گونه ایران اینترنشنال بستر و چشم

هحایحی از  توان جحای داد. چحهحره ها برای پوشش اعتصاب کارگران را در سه دسته می قرار گیرد. مهمانان برنامه

هایی از اپوزوسیون چپ و "فعالحیحن  دهند، چهره اپوزوسیون راست که محور اصلی تبلیغ سیاسی رسانه را شکل می

 رسانند. ی این رسانه یاری می کارگری" که هر کدام در تکمیل تصویر ارائه شده

وگویی با عنوان "چرا کارگران خحواسحتحار ححذف  ی ملی ایران در گفت مهران بختیار، عضو شورای مرکزی جبهه

های  دهد که محور اصلی تبیین اند؟" بیانی شسته و رفته از بستر اعتراضات کارگران ارائه می های پیمانی شده شرکت

نامد که طی آن بحخحشحی از  سازی می ها را خودمانی سازی دهد. او خصوصی سیاسی اپوزوسیون ایران را نشان می

ده اسحت  کند که کل صنعت ایران زیان گردد. در ادامه اشاره می اقتصاد به مدیران دولتی و یا نزدیکانشان واگذار می

کردن این زیان است. او عدم شفافیت، عدم رقابت آزاد و درهحای  سپاری در صنایع نفت، سرشکن و علت برون

 داند.  بسته رو به دنیا را عامل وضعیت موجود می

لیاقتی حاکمان دیدن با مفاهیم بیان شده در بخش قبل )ححامحیحان  ی مشکالت را در ناکارآمدی، فساد و بی ریشه

گفتمان ضد فساد و تبعیض درون حکومت( اشتراک دارد با این تفاوت که اپوزوسیون آن را به کلیت نظام سیاسحی 

داند. بنابراین، باید آن را برانداخت و حکومتی با درهای بحاز، شحفحاف و  دهد و آن را اصالح ناپذیر می نسبت می

ی ایحن  تر در نتیحجحه داری غرب را روی کار آورد. اشتراک مهم کارآمد و به عبارت دیگر حکومتی همسو با سرمایه

های نئولیبرالی بحه  آید که آن پنهان کردن بنیان طبقاتی اعتصاب کارگران است؛ مقاومت در برابر سیاست مفاهیم می

 .داران برای تهاجم و غلبه یافتن بیشتر بر کارگران عنوان سیاست کالن جهانی سرمایه
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ی  اند که مستقیمًا از تحریم و محداخحلحه که عمومًا از نیروهایی  در کنار تبلیغ محور سیاسی اصلی توسط این رسانه

یابنحد. بحرای نحمحونحه در  ها حضور می کنند، از جناح چپ اپوزوسیون نیز مهمانانی در برنامه آمریکا حمایت می

خواهنحد؟"  با عنوان" اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت و گاز: کارگران چه می 0011تیر  3انداز  ی چشم برنامه

اش کند  مارال کریمی به عنوان مهمان حضور داشت. او هرچند تالش داشت مفاهیم طبقاتی را وارد تحلیل سیاسی

اما دست آخر کارگران را به مشارکت در سیاست فراطبقاتی فراخواند؛ آنجا که در برابر پرسش محجحری بحرنحامحه 

هاای  جاناباشهای دیگر، اینگونه پاسخ داد: "...پیوند این اعتصابات بحا  پیرامون پیوند این اعتصابات با جنبش

ترین اقشار شرکت نفت  ی موازی بسیار مهم است. ... این اعتصاب در تحتانی طلبانه های حق ، با خواستموازی

گیرد  و کارگران رسمی و کارمندان و بسیاری دیگر از اقشار دیگر شرکت نفت بحه آن  )کارگران پیمانی( صورت می

و مزایای این قشر خحا  محححدود   خواهانه های حقوقی و تشکل نپیوستند و در نتیجه در حال حاضر به خواسته

گاهی نسبی طبقابیماند. برای تداومش این اعتصاب نیاز دارد پیوند بخورد به اقشار دیگر. ...این  برای تحداوم  آ

های آزادیخواهاناه  جنبشو باقی  های دیگر اقلیتو  ها ملیتهای  ، جنبشزنان های جنبش نیاز دارد با جنبش

گاهی جنسیتیپیوند عاقالنه بخورد.... تا زمانی که این اعتصابات به  گاهی ملیتیو  آ هم نرسند، یعنی بحرای  آ

سال گذشته سرکوب شدند پیوند نخورند تحداوم  03کارگران در  موازاتمثال با نیمی از جمعیت ایران، زنان، که به 

های اجتماعی از آشحکحار شحدن  نخواهند یافت." مارال کریمی نیز با موازی دانستن این اعتصاب با دیگر جنبش

کند از  کند. برای مثال آنجا که از پیوند کارگران با نیمی از جامعه دفاع می بنیان طبقاتی این اعتصاب جلوگیری می

دارنحد و  های زن و مدیران موفق زن که از تبعیض گالیه کند، زنان کارآفرین، سلبریتی ای صحبت می زنان چه طبقه

هایی مبتنی بر تبعیض قحومحی  های اجتماعی فعالند نیز هدف این پیوند است؟ یا وقتی از پیوند با جنبش در جنبش

ی جغرافیایی هحمحه در یحک ظحرف قحرار  داران و اقشار میانی یک منطقه شود، آیا کارگران و سرمایه نام برده می

گیرند. کارگران پیشرو به طور جدی باید خالف این مسیر تبلیغی حرکت کنند یعنی باید به طور جدی بحا ایحن  می

اند مرزبندی کنند. ایحن دیحدگحاه کحه  ی ستیز طبقات اجتماعی کننده های اجتماعِی واقعًا موجود که پنهان جنبش
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اند"، بحه  داند در کنار دیگر اقشار اجتماعی که تحت ستم "حکومتی ایدئولوژیک کارگران را اقشار تحت ستمی می

وسطایی خحوانحدِن آن، پحنحهحان  دهد. ایدئولوژیک خواندِن دولت یا قرون مطالبات کارگران بیانی غیر طبقاتی می

ی شرایط عام انباشت سرمایه اسحت.  کننده دار و تأمین ی سرمایه ی برآیند منافع طبقه برنده کند که دولت،  پیش می

هحای  دهند، اتحاد جحنحبحش اندازی که این طیک از مهمانان تلویزیون ایران اینترنشنال برای اعتصاب ارائه می چشم

تواند پیونحدی بحا  اندازی که نمی اجتماعی و اقشار تحت ستم برای سرنگونی "حکومت ایدئولوژیک" است. چشم

 یافتن برای دگرگونی و از بین بردن نظم طبقاتی داشته باشد.  ی کارگر برای حرکت به سوی سازمان انداز طبقه چشم

در کنار فعالین سیاسی این دو طیک، ایران اینترنشنال برای تحلیل اعتصاب از "فعالین کارگری" داخل و خحار  از 

ی گذشته به افرادی اطال  شده است که در اثر وقوع اعتصاب و  کند. فعال کارگری در دو دهه ایران نیز استفاده می

شان چیزی نحبحود  ی فعالیت ای تبدیل شدند و ادامه های رسانه ی زندان، به چهره اعتراض کارگری و داشتن سابقه

های رنگارن  و اعالم پیوند و همدردی با  زمان با وقایع اجتماعی مختلک، مصاحبه با رسانه ها هم جز صدور بیانیه

های اجتماعی. موجودیت این فعال کارگری در مقابل موجودیت کارگر پیشرِو مبارزی است کحه در  دیگر جنبش

ی کارگران در محیط کار به امر سازماندهی و ارتقحا   اکنون در پیوند با توده ی کارگر و هم ی طبقه طول تاریخ مبارزه

گاهی طبقاتی می ی سیاست  دار در عرصه ی سرمایه ی کارگر علیه طبقه انداز پیروزی طبقه ی چشم پردازد و سازنده آ

های این تلویزیون، "فعالین کارگری" با لیست کردن مطالبات اعتصاب، بیان سیحاسحی آن را بحه  است. در برنامه

آورند، با نام بردن از فساد و  کنند و جایی نیز که خود به بیان سیاسی روی می مجری یا کارشناسان دیگر واگذار می

 پذیرند. مافیا و ناکارآمدی بیان سیاسی تلویزیون راخواسته یا ناخواسته می

های دیدار رضا پهلوی  دهد در بازتاب گفته اندازی که ایران اینترنشنال از اعتصاب کارگران ارائه می در مجموع چشم

شود. او در این دیدار خواهان افزایش فشارها بر جحمحهحوری  سازمان یهودی در آمریکا نشان داده می 51با رهبران 

المللی از اعتصاب کارگران و اعتراضات مردم ایران شد. ایران اینترنشنال به نقل از یک منبع  اسالمی و حمایت بین

های روزهای اخیحر کحارگحران ایحران، از  کند که رضا پهلوی در این نشست "با حمایت از اعتصاب مطلع بیان می

ی این منبع محطحلحع،  المللی خواست از این اعتراضات به ویژه از لحا  مالی حمایت کنند." به گفته ی بین جامعه
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ی فشار بر جمهوری  های حاضر خواست تا از نفوذ خود در واشنگتن برای ادامه رضا پهلوی در این نشست از گروه

 اسالمی و حمایت حداکثری از مردم ایران استفاده کنند.

 مطالبات کارگران از زبان کارگران پیشرو -5

وجاه شحد.  ی طبقاتی در ایران مشاهده محی های انتخاباتی ریاست جمهوری سیزدهم دو وجه از مبارزه در مناظره

 79ی ایران است. گفتمانی که از دوم خحرداد  ، برآمدن مطالبات معیشتی به صورت گسترده به سطح جامعهاول

افکحنحده  تر آن حقو  شهرونِد دارا است، بر ستیز طبقاتی پرده مبتنی بر حقو  شهروندی مطرح شده بود و نام دقیق

چنین اعتراضات کارگری در هفت تپه و فوالد اهواز این پرده به کنار رفحتحه  و هم 99و آبان  99بود. پس از دی ماه 

ای در اذهحان  های مهرعلیزاده و همتی بیان کاریحکحاتحورگحونحه ای که بیان این مطالبات در صحبت است؛ به گونه

های کارگر یافته بود. در همین راستاست که رهبر جمهوری اسالمی دستور داده بود که آنچه نامزدها باید به آن  توده

، بیان ایحن محطحالحبحات وجه دومرفت از وضعیت نابسامان معیشتی است.  ی راهکارهایی برای برون بپردازند ارائه

دار تدارک دیده است؛ بهبود اوضاع از طریق رونق  ی سرمایه ای است که طبقه توسط نامزدها در چارچوب سیاسی

ی سیاست خارجی به شر  و برای جلوگحیحری  سازی، نگاه ویژه سازی دولت، خصوصی ی کوچک تولید به واسطه

 از اعتراضات معیشتی گرفتن ژست ضد فساد و تبعیض. 

گحیحری  ها و اعتراضات کارگری است؛ وجه دوم ناشی از عدم شحکحل اگر وجه اول ناشی از افزایش کمی اعتصاب

داد تحا بحدون  داری است که این امکان را به نامزدها محی های سرمایه ی کارگر مستقل از جناح صک سیاسی طبقه

اش حمله کنند. به عبحارت  داران، تنها به دولت روحانی و ناکارآمدی وتاز سرمایه ای فریبکارانه به تاخت حتی اشاره

دیگر، هرچند اعتراضات کارگری هفت تپه نمایندگان مجلس را به خوزستان و کارگران را به مجلس کشحانحد کحه 

سازی و فرآیحنحد  ی کارگر است، اما هیچگاه این نمایندگان سیاسی سرمایه به اصل خصوصی نشانی از قدرت طبقه

تضعیک شرایط کار کارگران، نقدی هرچند ظاهری نیز نکردند. اعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروشحیحمحی دارای 

تحوانحد آغحازگحاه  عناصری است که اگر از مجرای کارگران پیشرو در سراسر کشور پررن  شود و تبلیغ گحردد محی

انداز دگرگونحی نحظحم  ساختن این صک مستقل گردد که گامی در جهت تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی با چشم
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ای که  حضور فیزیکی در اعتراضات را برای سیاستحمحداران دولحت  یابی نیروی سیاسی طبقاتی خواهد بود؛ قدرت

ها برای مقابله با آن تغییر آرایش خواهند داد و مجبور بحه  سازد و آن داری به قصد کنترل اعتراض ناکافی می سرمایه

 های واقعی خواهند شد. نشینی عقب

یِر آوار تبلیغات رسانه ی داخلی و خارجی به بحیحرون  های هوادار نظم سرمایه عناصری از این اعتصاب که باید از ز

 کشیده شود شامل موارد زیر است:

 سازی شرایط کار ثبات راندن بی الف( حرکتی برای عقب
سازی دولحت،  شمسی آغاز شد، با شعار کوچک و چابک 71های تعدیل ساختاری که از دهه  در راستای سیاست 

تکه کردن فرآیند کار در واحدهای دولتی و واگحذاری اجحرای  چنین تکه سازی واحدهای صنعتی و هم خصوصی

ای از  های پیمانکاری در دستور کار قرار گرفت. در این فرآیند در یک واحد دولتی با محجحمحوعحه کارها به شرکت

کارگران روبروییم که هر کدام طرف قرارداد با شرکت پیمانکاری متفاوتی است. در این سحاخحتحار، مسحئحولحیحت 

ی نظارت بر  حقوقی، پرداخت دستمزد، بیمه و فراهم کردن امکانات رفاهی با شرکت پیمانکار است و دولت وظیفه

ی این ساختار فراهم آمدن شرایطی برای کاهش دستمحزدهحای کحارگحران و  گیرد. نتیجه فرآیند کار را بر عهده می

متزلزل کردن شرایط کار برای آنان است. روا  قرارداد های موقت، حذف مزایای شغلی و کاهش امکانات رفاهی 

ی کحارگحر در  داری ایران، در نبود مقاومت متشکل طبقه در مجموع وجوه مختلک سیاستی است که دولت سرمایه

داری  های سرمایه میالدی در دولت 71ی  های نئولیبرالی که از  دهه های پی در پی دنبال کرده است؛ سیاست دولت

داران به شرایحط زیسحت و  کشورهای جهان دنبال شده است. بنابراین کارگران با اعتصاب در برابر تهاجم سرمایه

های سراسر کشور با حمایت از کارگران اعحتحصحابحی، ایحن  کنند. کارگران پیشرو در کارخانه کارشان مقاومت می

کنند کحه  ای طبقاتی درک می ای مربوط به "صنک" کارگران نفت، گاز و پتروشیمی بلکه مطالبه مطالبه را نه مطالبه

 های گوناگون است.   وجه دیگر آن قراردادهای موقت چند ماهه در کارخانه

 . ب(حرکت بهاجمی به جای واکنشی و دفاعی برای دستمزد باالبر
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های  های معوقه از مطالبات کارگران بود، اما برخالف بسیاری از اعتصاب در این اعتصاب، هرچند پرداخت حقو 

های تدافعی، کارگران به عدم پرداخت  سالیان گذشته محور آن واکنشی به عدم پرداخت دستمزد نبود. در اعتصاب

اند. این مطالبه نشانحگحر  کنند اما در این اعتصاب کارگران خواهان افزایش دستمزد حداقل تعیین شده اعتراض می

ی  ( بلکه به نام عحنحاصحر طحبحقحه9اعتماد به نفس یافتن کارگرانی است که نه به نام اقشار تحت ستم و تحتانی )

  طلبند.  شان  را به مصاف می داران و دولت ی ثروت اجتماعی، سرمایه تولیدکننده

 ج( حرکتی به سوی متشکل شدن.
هحای  ی کار خود نیاز دارند تجربیات فردی خود را از شرایط کار به همدیگر انتقال دهند و تجربحه کارگران در حوزه

داران و  ی سحرمحایحه اند حف  کنند. نیاز دارند برای مقابله با تهاجم و تحوطحئحه جمعی که در مبارزه بدست آورده

ریزی و عمل مشترک بپردازند. وجود تشکل پایدار کارگری در محیط  شان با کار جمعی به برنامه نمایندگان سیاسی

ی سحاخحتحن  ی همبستگی میان کارگران است. کارگران پیشرو و با تجربه به واسطه کار حف  کننده و ارتقا دهنده

گاهی توانند منفعل تشکل کارگری می شان گحردنحد.  ترین کارگران را نیز به کار مشترک مایل کنند و موجب ارتقا  آ

ای  کارگحری  های چنین تشکل های مجازی برای کارگران اعتصابی شرکت نفت حکم نطفه ها در شبکه وجود کانال

 گیری تشکلی با برنامه و اساسنامه مانند سندیکا باشد.  ساز شکل تواند زمینه را دارد که می

 داری غرب های هوادار سرمایه د( حرکتی مبتنی بر مرزبندی با ببلیغات رسانه 
هایی همچون  های رسانه همانطور که در بخش قبل اشاره شد، کارگران اعتصابی با هوشیاری در منجالب سیاست

تحوانحد بحرای  های خودشان پوشش دادند. این مسئله محی اینترنشنال نیفتادند و اعتراضات خود را از طریق رسانه

 های سراسر کشور الگویی از پوشش حوادث کار و هماهنگی برای عمل مشترک باشد. کارگران کارخانه

کنند و تبدیل بحه محبحلحغحان  ها ستیز طبقاتی را پنهان می " که در رسانهحرکتی بدون ساختن "ف الین کارگریه( 

شوند. این اعتصاب برخالف برخی اعتراضحات  های اجتماعی طبقات دیگر می حقو  شهروندی و پیوند با جنبش

 های مطرح" را تولید نکرد. کارگری چنین "شخصیت
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تواند بذرهای سیاست مستحقحل  های کارگر در سراسر کشور است که می ها از طریق توده حمایت و تبلیغ این آموزه 

دارد، تحا امحکحان رویحش   کشی براندازان در امان نحگحه داری ایران و بهره ی کارگر را از گزند دولت سرمایه طبقه

 انداز دگرگونی نظم طبقاتی فراهم گردد. های ابتدایِی چشم جوانه

 —————————————————————————————ها پاورقی

0-  http://ofros.com/mosahebe/eb_gbkea.htm 

ی پیشنهادی خود نقحش  حجت عبدالمالکی که به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد در برنامه -2

 سازی ترسیم کرده است: ای را برای خصوصی ویژه

کم و کاست قانون بهبود مستمر فضای کسب و کحار و  ها و اجرای بی گیری ها و تصمیم سازی " مشارکت بخش خصوصی در تصمیم

سازی و ایجاد فضحای  ی تعهدات در قبال بخش خصوصی در جهت تقویت بخش خصوصی و روند خصوصی الزام دولت به انجام همه

 رقابتی و رونق اقتصادی و اشتغال." 

 ی پیشنهادی وزیر کار:  برنامه

https://www.isna.ir/news/1400052417404 

3-  /84385288https://www.irna.ir/news/ 

0- @Afkarnaft  

5-  /84385288https://www.irna.ir/news/ 
کار بحه نحححوی  دهنده مکلک است قرارداد خود را با مقاطعه یابد، مقاطعه : در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می03ماده   -9

 کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. منعقد نماید که در آن مقاطعه
باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از  : مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظک می0تبصره

 جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.محل مطالبات پیمانکار، من
 ی پیشنهادی وزیر کار: برنامه -7

 1400052417404https://www.isna.ir/news/ 
  برند. ها نام می و دیگر فعالین چپ از آنگونه که مارال کریمی  آن -9

http://ofros.com/mosahebe/eb_gbkea.htm
https://www.isna.ir/news/1400052417404
https://www.irna.ir/news/84385288/
https://www.irna.ir/news/84385288/
https://www.isna.ir/news/1400052417404
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 خواهاِنجوانعدالت

 بخشدوم:شهسواراِنفسادستیز

، گفتم که جریانی که “خواهاِن جوان: مشاوراِن اقتصاد مقاومتی و مبلغاِن تولید عدالت”در بخش یکِم این نوشتار، 
های  ، ریزِش نیرو، چنددستگی و تصفیه۰۹ی  ی دوم عمرش در دهه شود، طی نیمه خواهی شناخته می با نامِ عدالت

های گوناگونی در میاِن اعضا انجامید. در آن نوشتار به بررسی طیِف  ای را از سر گذراند که به پیدایِش طیف چندباره
داِر حاکم عمل کرده و  ی سرمایه پردازان طبقه اقتصاد مقاومتی پرداختم. طیفی که در نقش مشاوران و نظریه

دارِی ایران در شرایِط جدال با غرب را  کوشند موانع موجود بر سر راِه پایداری و گسترِش هرچه بیشتِر سرمایه می
 نامم خواهم پرداخت. می“ فسادستیز”ی دیگری از آنان که طیف  حل و فصل کنند. در این بخش به دسته

 چه کسی فساد را دوست دارد؟
گوید در این زمانه کاری بهتحر از ایحن بحرای  آید، از هر کس بپرسی می وقتی ناِم فسادستیزی و مبارزه با فساد می

توان یافت که هواداِر فساد باشد؟ فساد اقحتحصحادی، فسحاد  توان انجام داد. اصال چه کسی را می بهبوِد اوضاع نمی

ی هر کس را بگیری با نابرابری و محرومیت مخالک است، حامِی  سیاسی، یا حتا فساد اخالقی. همان طور که یقه

دهحد کحه محردم را  در عذاب است، و به رژیم جمهوری اسالمی فحش محی“  مردم” کودکاِن کارگر است، از رنِج 

 بدبخت کرده و به خاک سیاه نشانده است. 

یِر دستش کار می رود  کنند و پولش از پارو باال نحمحی برای نمونه آن کارفرمایی که ده یا بیست یا صد یا هزار کارگر ز

گوید که  کنند. او هم می و کارگراِن زیردستش کار می“  آفریند کار می” هم با نابرابری و محرومیت مخالک است. او 

گذارند و همه را  نمی“ های رژیم این پدرسوخته”آفریند تا چند نفر را نان بدهد و از سختی نجات بدهد. ولی  کار می

کشد تحا  زند، از  کارگرانش بیشتر کار می چنان که آرزوهای قشنگش را با قاطعیت جار می اند. او هم بدبخت کرده

 شان را کمتر کند. رنِج زندگی
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شود. هحر  بلندتر می“  اقشاِر فرودست” نشینند، جار و جنجاِل حمایت از  هر چه کارگراِن بیشتری به خاک سیاه می

یِر خاک سبز می شوند، خیریه چه کودکان بیشتری به کار واداشته می هحای  شوند، و هر چه صحک های بیشتری از ز

تحر  خورند. انگار هر چه ما کارگران بدبخت شوند، ویدئوهایش بیشتر الیک می های معیشتی درازتر می مرغ و بسته

شوند! اگر ِرندی این سخن را بشنود، به من خواهد گفت: ای ابلحه!  تر می دارها مهربان شویم، پولدارها و سرمایه می

گحذارنحد،  ی رکحود محی هایی که اسمش را دوره های فقیرتر شدِن تو، همان تر نشوند در حالی که دوره چرا مهربان

آید یکی از کارفرماهایحم بحهحتحریحن  زدِن آنان است. و البته یادم می هم های پول روی پول گذاشتن و سرمایه به دوره

 های کارکنان چند ماه به تعویق افتاده بود. اش را همان زمانی خرید که پرداخِت دستمزد ماشین و خانه

گیرد و ما پلشتی و کثافِت استثمار را  تر به خود می ای انسانی شود، چهره تر می انگار هر چه استثمارگر به ما نزدیک

کنیم تا جلوی چشمانمان نباشد. شاید به همین خاطر است که روز در کارگاه و اداره و  به جای دورتری پرتاب می

دهحم و محا  گوید که از دستمزد خبری نیست و پولت را نحمحی زند و می کار به چشمان ما ُزل می کارخانه، صاحب

ها از بیحن نحرود اوضحاع  گوییم که تا وقتی دزدی و فساِد باالسری هنگام به خانواده و قوم و خویِش خود می شب

زده و َنشئه از خبرهای شهرونحد کشد، ولی ما افسون شود. دزد جلوی ما ایستاده و دست به ریشش می درست نمی

هحای  دهیم و سحرگحردان از گحزارش به رژیم آخوندی فحش می“  رادیو فردا” های  و محرمانه“  وتو من” خبرنگاِر -

کنیحم. و عحجحب  کن روشن می پاک گرا برف طلب و اصول در دوراهی اصالح“  آرمان فردا” های  و تحلیل “ کیهان” 

 افتیم! آییم و گیِر رّمال می ست که از گیِر دزد درمی ِسحر و جادویی

کنند.  اند، بلکه با آن مبارزه می در چنین اوضاع و احوالی چه چیز بهتر از کسانی که نه تنها مثل ما با فساد مخالک

را “  افکار عمحومحی” گیرند و  زنانی که ُمچ دزدان و فاسدان را سر بزنگاه می نامند. سوت می“  زن سوت” ها خود را  آن

گاه می اندازند و در جایی که با پحول  ( راه می0“) بان شفافیت و عدالت دیده” ی  سفیدهایشان مؤسسه کنند. با ریش آ

هحای  ها سلحبحریحتحی کنند. آن پسند جور می شود قاضی را هم خرید، برای مبارزه با رانت و فساد مدرک محکمه می

داری  های سرمایه کنند و مثل موم در دستاِن جناح ی کارگران سکوت می مفیدی هستند که در برابِر استثمار هرروزه

انحد؛  های محححرومحان ها سلبریتی داران را نابود کنند. آن ی دیگری از سرمایه دهند تا جناح و دسته تغییر شکل می
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خواهند ما کارگران دوستشان داشته باشیم. چرا که باور دارند بهتر از هر کِس دیگری  قهرماناِن فسادستیزی که می

 توانند ما را نشئه کنند. می

 خواه دانشجویی: زاده شدن از دِل بحران جنبش عدالت
خواه دانشجویی از اوایل دهه هشتاد سربرآورد. در آن زمحان، از  در بخش یکم این نوشتار گفتیم که جریان عدالت

داران، سحرکحوب دسحتحمحزد و  های اقتصادی نولیبرال و بازار آزاد، حذف قوانین به نفِع سرمحایحه اجرای سیاست

گذشت. دورانی که به  سازی نیروی کار که پس از پایان جن  هشت ساله آغاز شده بود، بیش از یک دهه می ارزان

ی کارگر انجحامحیحده بحود. بحا ایحن کحه  دار و کاهِش سطح زندگِی طبقه ی سرمایه فربه شدِن هر چه بیشتِر طبقه

تحر  گذارند، شکاف طبقاتی از هر زمان دیگری عمیحق های خود را از سرمی تر سال دارِی ایران یکی از پررونق سرمایه

شحان،  ی سرمایه به معیشحت وقفه داشت که برای پایداری در برابر هجوم بی هایی از کارگران را وامی شد و بخش می

 های مستقل خودشان را برپا کنند. بکوشند تشکل

هایی مذهبی و باورمند به نظام جمهوری اسالمی رشد کرده  در چنین وضعیتی، برخی از جوانانی که در دِل خانواده

توانستند بفهمند چر و چگونه نظامی کحه از دِل انحقحالبحی  ها نمی شدند. آن رو می بودند، با تناقِض آشکاری روبه

بیرون آمده، به جایی رسیده کحه  -آمریکا   -داری جهانی  ی سرمایه ضدامپریالیستی و در تقابِل مستقیم با سرکرده

بحنحدد کحه  هایی را برای استثماِر کارگران به کحار محی ها و فرمول کند و همان روش شکاف طبقاتی در آن بیداد می

های کارگحری بحود،  بندند. این جوانان، که خاستگاه بیشترشان خانواده داری دیگر نیز به کار می های سرمایه دولت

 دیدند.  هر روز خود را از نظامی که به آن دلبسته بودند دورتر می

خواه دانشجویی را تشکیحل دادنحد  هایی که بعدها به هم پیوستند و جنبش عدالت ها و محفل در واقع، بیشتِر حلقه

هایی که برای این جوانان پیدا شده بود را رفع کننحد. در ایحن  و تناقض“  ها ُشبهه” برای این به وجود آمده بودند که 

کوشیدنحد از ذهحِن ایحن جحوانحان  پور ازغدی و دیگران می هایی چون وحید جلیلی، حسن رحیم ها چهره محفل

( به آنان بقبوالنند که جمهوری اسالمی نه 2های مذهبی و سکوالر ) پردازی زدایی کرده و با معجونی از مفهوم شبهه

و جدید اسحت کحه “  ویژه” جمهوری اسالمی نظامی  ها، ی آن دارانه است و نه سوسیالیستی. به گفته نظامی سرمایه
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های مرسوم را در پیش گرفته است. نظامی که در آن قرار است هم مالکیت خصوصی و تحولحیحد  راهی بین آن مدل

 دارانه محترم و مقدس باشد و هم مستضعفان و محرومان زندگی خوبی داشته باشند. سرمایه

بحودگحی  ی خا  ( درباره3“) فروشی فردی عدالتخواهی اجتماعی یا جلوه” ی  برای نمونه وحید جلیلی از در جزوه

الله است! مسیری است که تالش و جهاد در او  ما معتقدیم جمهوری اسالمی سبیل” گوید: جمهوری اسالمی می

 “پشیمانی ندارد. و غفلت از او و کفران این نعمت پشیمانی دارد.

( که به قلم مجتبی نامخواه منتشر شحده 0“) ی مرفه جدید ی انقالب اسالمی و طبقه آینده” ی دیگری با نام  در جزوه

هحای  ی مرفه ایحران دسحت بحه دامحاِن محفحهحوم جا در متن برای تحلیِل طبقه است با وجود آن که نویسنده جابه

در محتحِن او ربحطحی بحه “  ی مرفه طبقه”شود، اما باز هم مدعی است که عبارت  می“ طبقه”چون  مارکسیستی هم

ی چحپحِی  آن عقبه »ی مرفه طبقه«ما با به کار بردِن عبارت ” های مارکسیستی ندارد و مفهومی جدید است:  مفهوم

شود و در عمل هم در محرزبحنحدی و ایحجحاد  های چپ گفته می یعنی آن چیزهایی که در قشربندی -این عبارت 

ی مرفه جماعتی هستند که کحنحار  کنیم؛ بلکه منظورمان از طبقه را مراد نمی -اند  کشی در جوامعه موفق نبوده خط

 “است. »منفعت مشترک«دیگر تنها بر اساس  شان از یک شان و شناخت شان، روابط هم نشستن

زیسحتحی و ححمحایحت از  و تبلیِغ شعارهایی چون ساده 90نژاد به مبارزات انتخاباتی سال  با وروِد محمود احمدی

ای برای ابراِز وجوِد سیاسی یافتند و هر آن چه که داشتند را برای جریحان  ها عرصه ها و محفل محرومان، این حلقه

نژاد فقط در میاِن این جحریحان  کرد در طبق اخال  نهادند. البته احمدی اش می نژاد رهبری ای که احمدی سیاسی

های  اش در برابر خاندان نژاد را به صراحِت لهجه محبوب نبود. بخش بزرگی از کارگران و دهقانان ایران که احمدی

توانحد  شناختند، باور داشتند که فقط اوست که می طلبش می ای چون هاشمی رفسنجانی و دوستاِن اصالح اشرافی

 شان کوتاه کند. ها را از سفره دسِت دزد

خواه بود. در همان ححال کحه  نژاد، ماه عسِل جریان عدالت جمهوری احمدی ی اول ریاست توان گفت که دوره می

ی  های نولیبرال را علیحه طحبحقحه ترین سیاست گرفت و وحشیانه نژاد با کاپشِن معروفش ژست کارگری می احمدی
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دسحت پحولحدارهحا از   ها، هایی شبیه به این که با حذف یارانه خواهان با استدالل آورد، عدالت کارگر به اجرا درمی

 پرداختند. داری می های دولت سرمایه رسد به توجیه سیاست شود و ثروت به مستضعفان می المال کوتاه می بیت

هایی بحود  ها در زمان های نولیبراِل حذِف یارانه خواهان به سیاست ی این دسته از عدالت های منتقدانه اندک واکنش

هایی باعث برانگیختن زحمتکشاِن جامعه شود. در بخش یکِم این نوشتار،  رفت اجرای چنین سیاست که بیِم آن می

اشاره کردم که سراسر در سرزنِش چگحونحگحِی اجحرای  99ها به افزایِش قیمت بنزین در آبان  ی واکنش آن به بیانیه

ای  گسیخته زمان با تورم لجام ، هم90ی سوخت. در بهمن  افزایش قیمت بود و نه خوِد افزایش قیمت و حذِف یارانه

هایی مبنی بر قصحِد دولحت  ای از کارگران و دهقاناِن ایران را در پی داشت، زمزمه های گسترده که فقیرسازی بخش

خحواه  شحد. جحنحبحش عحدالحت شنیده محی“  ها طرح هدفمندسازِی یارانه” ی دوم  نژاد برای اجرای مرحله احمدی

دارد. در ایحن  99ی آنان در آبان  انگیزی به بیانیه های شگفت ای صادر کرد که شباهت دانشجویی در آن مقطع بیانیه

هحا  بیانیه به مسئوالِن دولت و نمایندگاِن مجلس هشدار  داده شده که از اجرای شتابزده گام دوم هدفمندی یحارانحه

کند. ححال  اجتماعی را بیش از پیش می-زده طرح احتمال بروز مسائل سیاسی اجرای شتاب” بپرهیزند؛ چرا که: 

خواهند در آستانه انتخابات چنین طرحی با تبعات زیاد اجتمحاعحی را  سوال این است که مسئولین با چه هدفی می

اند؟ بهتر نیست اجرای گحام دوم بحه فضحای  اجرا کنند؟ و آیا به عواقب محتمل آن در نزدیکی انتخابات اندیشیده

جمله خالصحه شحده  خواهان در همین چند های عدالت نگرانی (   تمام دل5“ ) آرامتر پس از انتخابات موکول شود؟

دستان را به پس از انتخابات موکول کنید تا مبادا شحورشحی  ها و فقیرسازِی تهی است: اجرای گاِم دوم حذف یارانه

 برپا شود!

نژاد و برخوردهایی که محیحاِن او و  ی دوِم احمدی ها کوتاه بود. با آغاز دوره ی ماه عسل و البته این دوره مثل همه 

داری فرصت را مناسب دیدند که با اتحاد مقطعِی خود، این جحنحاح  های دیگِر سرمایه رهبرِی نظام پیش آمد، جناح

کرد و اتفاقا در میان بخش بزرگی از کارگران و دهقحانحان هحم هحوادار  اش می نژاد رهبری داری که احمدی سرمایه

هحای جحریحان  هحا و گسحل داشت را سرکوب کرده و از میدان به در کنند. درست از همین زمان بود که شحکحاف

 های آینده انجامید. های چندگانه طی سال ها و تصفیه تر شد و به انشعاب خواه عمیق عدالت
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 خواهاِن غارت شده گر و عدالت داراِن غارت سرمایه
دهد نبود.  ای که هر از گاهی رخ می های سیاسی خواه رخ داد شبیه به انشعاب هایی که دروِن جریان عدالت انشعاب

نژاد،که اتفاقا هر دویشان الگوهای سیاسِی اصلی این جریان  ای و احمدی در واقع پس از بروز اختالف میان خامنه

محانسحتحنحد؛  خواهان چنان به سرگیجه افتاده و حیران شدند که به لشکری شکحسحت خحورده محی بودند، عدالت

ها غحارت  رفتند. آن داری به شمار می های سرمایه هایی آسان برای جناح ای که حاال طعمه تجربه کارهای بی سیاسی

های درگیر در نبرِد اخیر پیحوسحتحنحد. بحخحشحی از  شدند و نیروهایشان یکی پس از دیگری به صِک یکی از جناح

نژاد تبدیل شدند و بخش دیگری نیز به جناح وابسته و  به رهبری احمدی“  بهار” خواهان به نیروهای جریان  عدالت

 متمایل به رهبری جذب شدند.

ی اول که از قدرت رانده شده بودند، برای بازگشت به قدرت همان راهی را در پیش گرفحتحنحد کحه جحریحان  دسته

هحای  نژاد از آغاز در پیش گرفته بود و به حق در آن خبره بود: افشای فسادهای اقتصادی و سیاسِی خاندان احمدی

جا آغاز به کحار کحردنحد.  ها از همین“ زن سوت” کردند.  دار بزرگی که با او همراهی نمی های سرمایه اشرافی و قطب

ای که از باندهحای ثحروت و قحدرت  محرمانه کشند و با برمال کردِن اخبار محرمانه و نیمه ها همه جا سرک می آن

ی امنیحت و فضحای  نژاد حاشیه سو برای جریان سیاسی احمدی دهند. از یک رسد، حریفان را آزار می بهشان می

کوشند در  داری می های بدناِم سرمایه ها و جناح ی شاخ به شاخ به چهره سازند، و از سوی دیگر با حمله تنفس می

از “  رسانه مکتحوبحات” و “  مکتوبات” میان کارگران و دهقانان برای خودشان هوادار جذب کنند. دو کانال تلگرامی 

 خواه است. های این بخش از جریان عدالت ترین رسانه اصلی

تر بودند و خحود را  اللهی خواهان که به اصطالح حزب تر است. بخشی از عدالت ی دوم جالب و اما سرنوشِت دسته

هحا  نمای سیاسی خود را از دست دادنحد. آن دانستند، پس از روی کار آمدن دولت روحانی قطب مطیع رهبری می

شان باشد. اگرچه آنحان هحمحواره  ی جریان ی سیاست نماینده ها کسی را نداشتند که در عرصه نژادی مثل احمدی

ای که رهبری نظام از  ی فراجناحی و فرادولتی دانستند، اما با جلوه شان می ورزی ای را محوِر اصلِی سیاست خامنه

جمهورِی  روححانحی، جحریحان  ها نیازمنِد دولتی بودند که وجود نداشت. با آغاز ریاست داد، آن خودش نشان می
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نژاد از قدرت در اتحادی تاکتیکی با آنان  بود، سهم چندانی به  که برای بیرون راندِن احمدی“  گرا اعتدال” موسوم به 

آنان نداد. بخشی از آنان به رهبری سعید جلیلی دولتی خیالی تشکیل دادند: دولت در سایه. اما دستور کار اصحلحی 

کحه حسحن  -گرایان  طلبان تا اصول از اصالح -گرای ایران  اِن غرب دار زدِن ائتالف بزرگی از  سرمایه آنان برای زمین

 کرد، چیز دیگری بود. اش می روحانی نمایندگی

آور بحه  ها چون معجونی مستی ی خود برگشتند که همواره در این سال های اولیه پردازی آنان به یکی از همان مفهوم

اگر شکاف طبقاتی و فحقحر و بحدبحخحتحی ” خورِد کارگران و دهقانان داده شده است. جان کالمشان این است که 

دارانه نیست، بلکه ناشی از توزیِع نحادرسحِت  داری و تولیِد سرمایه های کارگر شده، مشکل از سرمایه گیر توده گریبان

هحا  کحنحد. آن ها را به سوی به اصطالح فسادستیزی هدایحت محی همین مفهوِم محوری است که آن“.  ثروت است

آفریننحد  داران کار می و عاری از فساد، سرمایه“  سالم” دارِی  ی سرمایه خواهند به ما بقبوالنند که در یک جامعه می

ای محصور نشود، کحارگحران  ی ثروِت تولید شده در دستاِن عده و همه“  اگر فسادی نباشد”کنند و  و ثروت تولید می

شوند. آخر چطور چنین چیزی ممکن است؟ چطور نظام تولیدی که  مند می و دهقانان از این  ثروِت تولید شده بهره

تواند سالم و عاری از فسحاد بحاشحد؟  کند می داران از نیروی کاِر کارگران بنا شده و کار می ی استثماِر سرمایه بر پایه

هحنحوز   ی جهان را به تسخیحر درآورده، داری و در حالی که همه چطور چندصد سال پس از پیدایش نظاِم سرمایه

ی فسادهای اقتصادی  ی همه داری را مثال زد که در آن استثماِر نیروی کار که نطفه توان حتا یک کشوِر سرمایه نمی

 داری در آن بسته شده وجود نداشته باشد؟  و سیاسی سرمایه

انحگحیحِز  خواهی، با طرِح محفحهحوم شحگحفحت پردازاِن جریان عدالت (، یکی از نظریه9برای نمونه اسماعیل رئیسی)

سازی در ایران بحه محعحنحای  های خصوصی اگر تعارفات را کنار بگذاریم بحث” گوید:  می“  سازِی اقتصاد مردمی” 

رود، نیست. تفسیری که آقایان از خصحوصحی  شمار می که ایده حقیقی اقتصاد اسالمی به”  سازی اقتصاد مردمی“ 

قانون اساسی و سیاست های رهبری ارائه می دهند درست برعکس خواست ایشان است. آنان  00سازی در اصل 

سازی اقتصادند. قوانینی مانند بحهحبحود  سازی اقتصاد نیستند بلکه به دنبال ویژه سازی به دنبال مردمی از خصوصی

های محدودی مانند اتا  بازرگانحی و  فضای کسب و کار با هدف گرفتن سرمایه ها از دولت و دادن آن به مجموعه

این به معنای دادن اقتصاد به مردم نیسحت! ایحن ” دهد:  و ادامه می“.  سازی اقتصاد صنایع و معادن است نه مردمی
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هحا. در  درصدی ثروتمندان اند! همان یک یک حقیقت است که نگران مردم کوچه و بازار نیستند. تنها نگران سوپر

سحازی  سازی بحا محردمحی درصد معوقات بانکی را در اختیار دارند. این خصوصی 51ایران تعداد انگشت شماری 

 (7“)ها. درشت اقتصاد کامال تفاوت دارد! امام همواره تاکید داشتند که اقتصاد را به مردم بدهید نه دانه

سازی بحد  گوید خصوصی شود. وقتی می ی باال آشکار می خواهی در همین چند جمله ی او از عدالت تماِم دغدغه

است منظورش این نیست که واقعا بد است! منظورش این است که چرا ابزاِر تولید را فقط بیِن چند نفر محححدود 

گحذاشحت “  محردم” ها نحام  قدری باشد که بتوان بر آن کنید. اگر تعداِد مالکاِن خصوصی بر ابزاِر تولید آن تقسیم می

ی انحصار در  خواه از مسئله پردازاِن عدالت رود. درِک  نظریه کند. چون در این صورت انحصار از بین می کفایت می

داری است که به سوی تحولحیحِد  ی تولیِد سرمایه دانند خوِد شیوه داری همین قدر کودکانه است که نمی نظام سرمایه

 انحصار گرایش دارد.

اند یا کارگرانی افسون شده. برای  گِر کارگران گویند یا ساحر و افسون دارِی بدون فساد سخن می آنانی که از سرمایه

داران الزم نیست به جای دوری بروید یا منتظِر افشاگرِی دالالِن فسادستیز باشید؛ بحه  دیدِن فساد و دزدِی سرمایه

ی شومش هر روز بر سِر من و ماست. کارفرمایی که هر روز از ارزش  کاری نگاه کنید که سایه کارفرما و صاحب

 شویم. تر از قبل می برد و مایی که هر روز فقیرتر و بیچاره کنیم سود می ای که ما تولید می افزوده

 ی واق یت خانه های م صوم و سالخ نیت
خواهان وارد  هایی شبیه عدالت هایی اشاره کنم که در برابر انتقادهایی که به جریان در پایان بگذارید به یکی از حرف

اند و نیت و قصِد بهبود اوضحاع را  ی این انتقادها اما آنان افرادی صاد  گویند با همه شود. می کنیم، شنیده می می

دارند. در پاسخ باید گفت که در واقعیت نیت و قصد افراد مهم نیست و نباید برای ما کارگران مهم بحاشحد. بحایحد 

احسحاس ” انجامد. به قوِل لنین:  هایی است و به چه نتایجی می هوشیار باشیم که هر جریانی در خدمِت چه هدف

 “ی کارگر یک چیز است و منافع آن چیز دیگری؛ من طرفداِر منافِع آن هستم. طبقه

داران و  شحود، سحرمحایحه ی کارگر بیحشحتحر سحرکحوب محی گیرد و طبقه یادمان باشد که هرگاه استثمار شدت می 

ای است که پیش از هحمحه، محا  خانه داری سالخ ی سرمایه شوند. واقعیت در جامعه تر می خدمتگزارانشان مهربان
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شویم، در حالی که سوِد حاصل از نیروی کاِر ماست که صحرِف  کند. ما هر روز استثمار می کارگران را سالخی می

شود. از سوِد کاِر محا  ها می های لوکس و سفرهای تفریحی و غذاهای طالکاری شده و استخرهای باالشهری خانه

روید تا نیروی کارتان را بحه  شود. وقتی به سِر کار می تر می داران هر روز کلفت های سرمایه کارگران است که گردن

ی ما را بحه یحک چشحم  ها همه کنید یا با نیتی بد. آن کارفرما بفروشید، مهم نیست که با نیتی خوب این کار را می

ها را به یک چشم ببینحیحم: اسحتحثحمحارگحران. از محیحاِن  بینند: ابزارهایی برای تولید سوِد بیشتر. پس ما هم آن می

ی  هایی شایستگِی حمایِت ما را دارند که از منافع طبحقحه بودن دارند، تنها آن های سیاسی که ادعای کارگری جریان

داران محا را افسحون  ی آشتِی کارگران و سرمایحه نما شده های نخ هایی که با حرف کارگر به طور کل دفاع کنند. آن

گاهی از  هم اند یا کارگراِن خیال داران  گزاراِن سرمایه کنند، یا خدمت می سرنوشتی با دیگر اعضحای  پردازی که با ناآ

 ی طبقاتی ما محکوم به پیروزی هستیم. ی کارگر، محکوم به شکست هستند. در این مبارزه طبقه
 —————————————————————————————ها پاورقی

خحواِه  ( ضدکارگر سابق و عحدالحت90تا  91که توسط احمد توکلی وزیر کار )سال “  بان شفافیت و عدالت دیده” سازمان غیردولتی  -0

شفاف سازی هر نوع سو استفاده از اختیارات و قوانیحن، بحرای کسحب ” ی این نهاد هدفش  امروزی تاسیس شده است. در اساسنامه

هحای  به کارگحیحری روش” کند:  اش این گونه معرفی می اعالم شده و روش اجرایی“  باشد منافع شخصی و گروهی که مصدا  فساد می

های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح و قانون مورد نیاز مجلس، تهیه و ارائه  تحقیقی و پژوهشی، تهیه مدارک و مستندات تبلیغ و ترویج روش

گاه سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقحی، هحریحک بحه  کارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی، اطالع  راهبردها و راه رسانی و آ

 “ها و در چارچوب قوانین موضوعه. ها و ضرورت تناسب فرصت

ی  ما باید ثابت کنیم که اسالم در ححوزه” پور ازغدی خالی از لطک نیست:  های رحیم ترین جمله در این باره اشاره به یکی از معروف -2

 “.ی عمل انسانی و در عین حال، منشأ آن الهی است نه بشری نظر عقالنی است و در حوزه

 »فروشی فردی عدالتخواهی اجتماعی یا جلوه«ی  نگاه کنید به وبسایت وحید جلیلی، جزوه -3

 ، قابل دسترسی در اینترنت»ی انقالب اسالمی ی مرفه جدید و آینده طبقه«ی  نگاه کنید به جزوه  -0

5-  /91110402650https://www.isna.ir/news/ 

 اثر جوزف استیگلیتز  »بهای نابرابری«اسماعیل رئیسی، استاد دانشگاه شیراز و مترجم کتاب  -9

7- 14872https://edalatkhahi.ir/?p= 

http://jalili-vahid.ir/جزوه-عدالتخواهی-اجتماعی-یا-جلوهفروش/
https://www.isna.ir/news/91110402650/
https://edalatkhahi.ir/?p=14872
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ای سال سن دارد. نامش علی  ابتکار هشت  زندگی نرمال از آِن مرد جوانی است که به ظاهر حدود چهل و خورده

گوید یک نصاب یا کارگر ماهر ساختمانی است که درآمحِد سحه  کند. می ابراهیم زاده است و در امریکا زندگی می

گوید هدفش این است که سطح توقع مخاطبحان  روزش معادل دو سال حقو  یک کارگر در داخل ایران است! می

ها را ببینند و حقو   خواهد کاری کند علیرغم فشارهای حکومت، ایرانیان نیز بتوانند واقعیت   ایران را باال ببرد، می

بدیهی خود را بفهمند. گویا که بعد از چند سال زندگی در خار  از کشور متوجه شده که مشکالت داخل و خحار  

های مختلک فرهنگی، اجتماعی،  بسیار متفاوت است؛ ما در ایران مشکالت بسیاری داریم؛ این مشکالت در جنبه

ی  ی بحیحمحه کند تنها مشکل او در خار  شاید هزیحنحه زاده ادعا می اقتصادی و سیاسی است. در حالی که ابراهیم

 ماشینش باشد. 

آید او زمان غیر کارش را عمدتًا سرگرم میهمانی است. با این که از  اش برمی چنین که از تصاویر به اشتراک گذاشته

ی این هشت  همه چیز اتفاقحی شحروع شحده  کند که درباره در فضای اینترنت فعال بوده است، ادعا می 99سال 

شدن بنزین بازداشت شده بود از میز شام خود  است: او پس از اعدام نوید افکاری که در اعتراضات آبان ماه به گران

اند!  نویسد به سالمتی آنان که هنوز زنده دهد و می گیرد، عکس را نشر می هایی مختلک عکس می به همراه نوشیدنی

آیند تصمیم به نمایش زندگی نرمال خحود در  پس از واکنش مردم ایران به این میزی که اقالم آن در ایران گران درمی

گیرد؛ به بیان خود او این زندگی یک انسان آزاد و برخوردار از حقو  ابتدایی انسانی و شهروندی  ها می آن سوی آب

% از مردم، یعنی ححداقحلحی 91ی  است. چنان که او فهمیده است آرزوهای ما مردم ایران، در واقع زندگی روزمره

هزار دالر  مان است. او طی دو روز کار درآمدی باالی ده بگیرهای تمامی کشورهای دنیا، حتی کشورهای همسایه

ای بحرای  ای داشته است و نه سرمایه داند! چون نه تحصیالت ویژه دارد. البته که این را ماحصل تالش خودش می

گوید به عنوان کارگر ساده شروع به کار کرده و ذره ذره خود را باال کشیده است. این نگاه او نه تنها  شروع کار. می

هحای او  ای که برای نشان دادن کذب ححرف تعریک از خود، که تقبیح دیگران نیز هست. او در پاسخ به خبرگزاری

 زندگی نرمال از آِن چه کسانی است؟
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فرماید که این زندگی نرمال در نیویورک نیحسحت، و  خانمانی در نیویورک منتشر کرده بود چنین می تصویری از بی

ها نیز از حقو  مساوی با او برخوردارند، اما خودشان  خانمان اتفاقًا بسیار نادر است. او باور دارد که در امریکا بی

اند! این افراد عمومًا اصالتًا امریکایی هستند و مشکالت روحی و روانی دارند. با تمام اینهحا  این راه را انتخاب کرده

ای برای خود در امریکا فراهحم  کند. او که مهاجر است توانسته طی سه سال چنین زندگی دولت ازشان حمایت می

 کند. 

حجابی در قایقی لوکس و در حال خوشگحذرانحی در  ای جوان را به جرم بی های او بسیار سریع است؛ عده واکنش

یا می شمال ایران دستگیر می هحای خحود و  زند، عحکحس کنند و او به سرعت سوار بر قایق تفریحی خود دل به در

دهد. یا وقتی خبر برخحورد بحا سحگحی  گذارد و زندگی نرمال را نشانمان می دختری را در حال شنا به اشتراک می

دانند که هحر  شود، او و طرفدارانش زندگی نرمال را این می های یکی از شهرهای ایران پخش می خانگی در خیابان

اش بازگردانی و در آن بگردانی. بسیار نرمحال  ی سگت را ببندی و او را برای چند دقیقه به محیط طبیعی روز قالده

 است که لباسی را که قیمت آن ده یورو است بتوانی در حراجی به قیمت یک یورو بخری.  

خواهد از مسحائحل  گوید که می ای می زاده در مصاحبه شود. ابراهیم های اقتصادی ختم نمی داستان به این مقایسه

اقتصادی به سرعت عبور کند و هر چه زودتر وارد مسائل اساسی بشود؛ یعنی مسائل فحرهحنحگحی، محذهحبحی و 

کند و زندگی نرمال را چنین تحوصحیحک  شود! عکسی از یک استخر منتشر می اجتماعی. و چقدر هم زود وارد می

کند: زندگی نرمال این است که تمام استخرهای عمومی و خصوصی مختلط باشند؛ این که آنقحدر محرد و زن  می

گوید  داند. او می عریان ببینیم که برایمان عادی شود. چرا ما چنین نیستیم؟ علی جان مشکل را از طرز تفکر ما می

حکومت با دادن پیام اشتحبحاه ” آن چیزی است که مانع از رسیدن ما به آزادی و اختیارمان شده است. “  ایدئولوژی” 

اما او در امریکا، یعنی “.  دهند مغزهای ما را شستشو می  ها با بمباران اطالعاتی کند، رسانه به مردم آنها را گمراه می

گاهی حقیقی رسیده است و آن را به ما نیز منتقل می  کند! مهد آزادی بیان، به آ

دانند کحه پحس از آن چحه  گوید؟ چون ایرانیانی که در پی براندازی رژیم هستند، اصاًل نمی  ها را می حاال چرا این

گحاه  خواهند و او از ترس این که مبادا فردای براندازی، حکومتی نیمه می مذهبی بر سر کار بیحایحد، دارد محا را آ
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ی زندگی نرمال را در دستور کار گذاشته است چون گمان دارد که در قالب جمهوری اسحالمحی  کند. او مطالبه می

 امکان تحقق آن نیست و این کافی است برای این که بفهمیم در مسیر درست قرار داریم: مسیر براندازی!

یم؟ چرا به این موضوع می  پرداز
افزایش فقر و نابرابری در ایران چنان محسوس است که نیازی به اثبات آن نیست. شکاف میان حداقل دستمزد و 

ها اوضاع را هحر دم  های اقتصادی دولت شود. سیاست ی کاالهای مصرفی سال به سال در ایران بیشتر می هزینه

آمیز هرگحونحه  ها و افزایش مداوم نرخ ارز همراه با سرکوب خشونت هایی از قبیل حذف  یارانه کند؛ سیاست بدتر می

شان. طبق آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتحشحر کحرده اسحت  اعتراض کارگران به وضعیت معیشتی

درصد افزایحش پحیحدا کحرده 300( تا 99تا مهر  99قلم از کاالهای اساسی طی فقط یک سال )از مهر  90قیمت 

رقم شامل کاالهایی همچون عدس، لوبیا قرمز، برنج وارداتی، مرغ، شکر، کره، گوجه فحرنحگحی و  90است. این 

دهند. قیمت مسکن، مطابق آمحار بحانحک  ی غذایی ما را تشکیل می های سفره شود؛ کاالهایی که حداقل پیاز می

میلیحون  9223بود. میانگین قیمت را متری  99درصد بیش از قیمت آن در اسفند  90حدود  99مرکزی، در اسفند 

ححدود سحه  0011کند )در سحال  تومان اعالم کردند. یعنی کارگر یا کارمندی که حقو  وزارت کاری دریافت می

ی رفت و آمد و خحورد و خحواراک و  میلیون و پانصدهزار تومان تعیین شده است( اگر هفت ماه کار کند، هزینه

تواند یک متر خانه بخرد! آموزش و درمان دولحتحی دیحگحر  پوشاک و تحصیل فرزند و هزار درد و درمان نکند، می

 کیفیت شده است.  کاالیی نادر و بی

اش است، پس خالصه کنیم. برای فهم  کند اینها صرفًا بیان عددِی زندگی روزمره برای کسی که در ایران زندگی می

گویی نحکحرده  زاده هم غیب اوضاع معیشتی یک کارگر یا کارمند ساده نیازی به اعداد و ارقام نیست. اتفاقًا ابراهیم

گیرد: هحر روز خحبحر از  ای از این خاک اعتراضی به اوضاع معیشتی صورت می است. هر روز دست کم در نقطه

رسد.  و برای کسی مثل او کحه  و کارگاه، بیمارستان یا مدرسه به گوشمان می  اعتصابی در یک معدن و یا کارخانه

خار  از ایران است هم مثل روز روشن است که هیچ چیز در حال حاضر بیش از مشکل معیشت گریحبحان محا را 

ها و کارفرمایان خحودمحان  ها و دولتی برد را بارها از رسانه زند. عباراتی که او به کار می ای نمی نگرفته. او حرف تازه
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رسد هحم   رسد خودش با زحمت خودش رسیده است و آن کس که نمی ایم: این که اگر کسی به جایی می هم شنیده

های  خانمان گردی کنند، درست همانند بی ای خودشان دوست دارند در ایران زباله از تنبلی خودش است. گویا عده

اند؛ و چه بسیار  ی کشورهای دور و نزدیک شده نیویورک. کارگران ساده و ماهر بسیاری به امید زندگی بهتر روانه

هحا محغحزهحای محا را  گوید، رسانه زاده دروغ نمی شود. ابراهیم ها که در همین مسیر تلک شده و هر روز می زندگی

های جریان غالب در جهان را قحرقحره  های رسانه دهند؛ اما خود او نیز چیزی جز حرف شستشوی اطالعاتی می

شود؛ چون او هحم  گیر می اندازد به سرعت همه کند. به همین دلیل هیچ عجیب نیست که هشتگی که او راه می نمی

ی رپی که  علیه تضاد طبقاتی میخحوانحد  گوید. حتی توما ، خواننده ایم نمی هایی که همیشه شنیده حرفی جز همان

شحود؟ چحون  گیر محی خواند. چرا این حرف همه هم احتمااًل این هشت  به گوشش خورده که آهنگی با این نام می 

کند. اما اگر آنچه  بیند باور می آید. و انسان به طور غریزی چیزی را که می تمام اینها چیزهایی است که به چشم می

 ای از حقیقت باشد چه؟ خواهند ما ببینیم، تنها گوشه بینیم، یا می ما می

 زاده چقدر از واق یت است؟ بصویر ابراهیم
 جایی که او ساکنش است شروع کنیم: ینگه دنیا!  از همان

امریکا، در میان همتایان صنعتی خود و در میان کشورهای ثروتمند، باالترین سطح نابرابحری درآمحدی را دارد. 

رونحد  0991هحای  توان به وضوح دید که از سال هرچند این نابرابری به طور کلی در حال نوسان بوده است اما می

هحای آغحازیحن  هایی )سحال دهد نابرابری امریکا در دوره اش بازگشته است. جالب آن که آمارها نشان می افزایشی

دانیم که اعداد و ارقاِم بیش از انحدازه گحاه بحرای  ( از ایران بیشتر بوده است. می2117و حول و حوش سال  0991

ی  سربر، اما چند لحظه به این ارقام دقت کنید: بنابر گزارش سازمان بودجحه سردرگم کردن خواننده است و حوصله

، )با احتساب تورم و پس از کسر مالیات(، درآمِد یک درصد از مردم 2117تا  0979های  ی امریکا، طی سال کنگره

% 91% ، بحرای 95% بعحدی 09% افزایش یافته است؛ در حالی که برای 275اند  که باالترین درآمد را داشته

%. 09اند، ححدود  زاده % و برای آخرین گروه، که احتماال همان استثناهای آقای ابراهیم01بعدی حتی کمتر از 

داشحتحنحد،  ها، همه درآمدی مساوی با هم می یعنی حتی اگر در تخیالت خود چنین بپنداریم که پیش از این افزایش
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ای دیگر پحول درآورنحد!  درصد بیش از عده 251ای چنین رقم خورده است که  پس از سه دهه، بخت و اقبال عده

درصحد  اند! این یحک ای یکسان داشته حاال فرض محالمان را هم کنار بگذارید که اینها ابتدای کار درآمد و سرمایه

% آن را! درآمد 07بلعید، و پس از سی سال  % از کل درآمد کشور را می9ای که گفتیم  باالیِی جامعه، ابتدای دوره

هحا  ها حاصل کارشان است. در واقع طی این سحال شان و درآمد پایینی ها درآمدی است حاصل سرمایه این باالیی

% باالیی اسحت. در 0% از کل ثروت امریکا از آِن همین 01درآمد حاصل از سرمایه افزایشی نجومی یافته است. 

% 51چهارصد نفر اول از میان ثروتمندان امریکا حدود دو تریلیون دالر ثروت داشتند، یعنی بیش از  2103سال 

% بود. مدیران اجحرایحی در 0شان در همان سال کمتر از  % پایینی از کل ثروت جامعه51پایینِی جامعه. سهم این 

برابر. مزد و پحاداش ایحن  351حدود  2115برابر یک کارگر معمولی درآمد داشتند و در سال  31تقریبا  0991سال 

% بوده است. این نابرابری بحه 02% افزایش داشت و همین رقم برای کارگر ساده 901حدود  2109مدیران تا سال 

در فحقحر زنحدگحی  2109ها در سحال  % از امریکایی02شود که  شدت بر میزان فقر افزوده است. تخمین زده می

برند و بیش  میلیون نفر در امریکا در فقر به سر می 01ی سازمان ملل اعالم کرده است که  کردند. گزارشگر ویژه می

های اجتماعی بحاال  از نیمی از اینها در وضعیتی وخیم واسفناک قرار دارند. تمامی اینها سبب شده است که آسیب

 کنیم. ها اکتفا می رفته و اوضاع سالمت و بهداشت جسمی و روانی در امریکا روز به روز بدتر شود. به همین

افزایش نابرابری طی سی ساِل گذشته روندی افزایشی در تمامی کشورهای پیشرفته داشته است، اما امریکا دیحگحر 

ی کشورهایی است همچون موزامبیک، کحامحرون، ِپحرو و  گل سر سبدشان است. نرخ نابرابری در امریکا در رده

دالر  05ی سیاست اقتصادی اعالم کرده است که اگر حداقل دستمزد را باال برده و آن را به ساعتی  تایلند. موسسه

زاده مدعی است با سحه  تواند اندکی از این نابرابری را کاهش دهد. این همان کشوری است که ابراهیم برسانیم، می

گذارد. این در امحریحکحا  اش را به نمایش می های مصرفی زندگی هزار دالر درآمد دارد. او جنبه01روز کار دست کم 

هحای  کنند و این به مدد وام چیز عجیبی نیست: طبقات میانی و پایینی در واقع بیش از میزان درآمدشان مصرف می

گیرند. یک آدم معمولی مثل من و شما در امریکا همیشه بدهکار است. شاید در  بسیاری است که در طول عمر می

شود که شما نتوانید یک روز کار کنیحد،  نگاه اول بد نباشد. حتی از دور خوب هم هست. اما مشکل زمانی پیدا می
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یا مثاًل این اقتصاِد سرشار از تنش و بحران، گره بخورد و از کار بیکار شوید؛ و البته این در امریکا چیحز بحعحیحدی 

هایی که با لبخندی گشاده به شحمحا وام  نیست؛ ترسی است کاماًل روزمره و نرمال. آنگاه همین موسسات و بانک

آیند  رویی و خشونت بسیار می اند تا یک عمر در ازای آن جان ِبکنید و چند برابرش را به آنها پس دهید با ترش داده

گیرند. این ترسی نیست که شحایحد  را از شما پس می  اندازند و خانه تان را به خیابان می تان، شما و خانواده دم خانه

ی نه چندان دوِر آنهاست. بحرانی که کمتر از ده سال پیش تمامی  شان داشته باشند، این خاطره ها از آینده امریکایی

کشور را زیر و رو کرد. البته که آنها که درآمدشان حاصل از سرمایه بود از کاهش سودهایشان دلخور شدنحد، امحا 

 شان به خشم آمدند. خانمانی آنها که درآمدشان حاصل کارشان بود از بی

اعتراض آنان “.  استریت اشغال وال” های امریکا شکل گرفت به نام  جنبشی در خیابان 2100چنین بود که در سال   

درصحدی را  درصد جامعه داریم تقا  اشتباهات اقلیتی یحک99ها بود و بر این باور بودند که ما  به همین نابرابری

جحنحبحش ” دهیم؛ اقلیت ثروتمند و حاکم بر جامعه. آنان به تمرکز ثروت در دست اقلیت جامعه معترض بودند.  می

ها را در  های مختلک امریکا گسترش یافت و قاره که زادگاهش کالیفرنیای امریکا بود، به سرعت به ایالت“  اشغال

داران و  های مداوم سرمحایحه هم نوردید. مزدبگیران بسیاری در سراسر جهان طعم نابرابری را چشیده بودند، حمله

بودند که علیرغم مرزهایی که   شان تجربه کرده بودند و حاال به فریاد آمدند. آنها فهمیده هایشان را به معیشت دولت

“ اشحغحال”   2100اکتبر  05کشور را در یک روز، یعنی  92شهر، در  950میان آنها کشیده شده، یک درد دارند. آنها 

تر از همه نشان دادنحد کحه اکحثحریحت  کردند، یعنی به خیابان آمدند و اعتراض و خشم خود را نشان دادند؛ و مهم

ها و نهادهای مالی برپا کردند. با وجود اعحالم ایحن کحه  های اعتراضی خود را در نزدیکی بانک اند. کمپ جامعه

جا یکسان نبود. در شهر رم در ایتالیا پلیس تظاهحرات را بحه  تظاهراتشان بدون خشونت است، برخورد پلیس همه

درگیری و خشونت کشاند. آرام آرام این جنبش فروکش کرد، البته که در امریکا تا بهار سال بعد هم ادامه یحافحت. 

اش، این بود که بگوییم حرف مارتین لوتر  ها و انحرافات آن بپردازیم. هدف از یادآوری خواهیم به ضعک این جا نمی

ها بر علیه تبعیض و نابرابری و تضادهای طبقاتی مبارزه کرد، هحنحوز  پوست امریکایی که سال کین  جونیور، سیاه

داریحم. او “  دو امریکا” زد که ما  فریاد می 0991های  هایش در سال رانی هم صاد  است. او بارها و بارها در سخن
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کحرد. ایحن  اشاره محی“  امریکایی دیگر” برای نشان دادن شرایط زیستی متفاوت مردم طبقات مختلک در امریکا به 

 هایش:  متنی است از یکی از سخنرانی

کنم، چرا که به معنای واقعِی کلمه دو امریکا وجود دارد. یحک امحریحکحا  من از این گزاره استفاده می

زیباست، به خاطر اوضاع و احوالش. و به یک معنا این امریکا سرشار است از نعمحت رفحاه و وفحور 

ها انسان است که غذا و مایحتا  ضروری را برای بدن خود دارنحد؛  فرصت. این امریکا زیستگاه میلیون

شحان. در ایحن  شان؛ و آزادی و شکوه انسانی را برای جحان و روان و فرهن  و آموزش را برای ذهن

ها انسان، هر روز اقبال این را دارند که زندگی، رهایی و در پی شادکحامحی بحودن را در  امریکا، میلیون

 کنند. های فراوان رشد می ها جوان در پرتو فرصت تمامی وجوه آن تجربه کنند. و در این امریکا میلیون

بار، امریکای دیگری نیز وجود دارد. در این امریکا  ناخحوشحایحنحدی و  آمیز و تأسک شکلی فاجعه اما به

کحنحد. در ایحن  امیدی تبدیل می ای وجود دارد که مدام سرخوشِی امید را به درماندگِی نا شومی روزمره

کنند، و شغلحی وجحود  ها را گز می ی کارند در جستجوی شغلی خیابان ها مردی که تشنه امریکا میلیون

کننحد. آنحهحا  هایی مملو از کثافت موش و انگل زندگی می ها انسان در زاغه ندارد. در این امریکا میلیون

شحونحد و  کرانی از رفاه مادی است تحبحاه محی ای تنها و فقیر که میان اقیانوس بی بینند که در جزیره می

 میرند. می

داران  آری، هنوز هم دو امریکا وجود دارد. در نظم کنونی جهان، از هر کشوری دو تا وجود دارد. یکی برای سرمایه

 است، و یکی برای کارگران. 

 چه چیز پشت این هشتگ پنهان است؟
توان بافت، اینجا بحه یحک  ای که از این مفهوم می زند. جدا از تعاریک پیچیده حرف می“  ایدئولوژی” زاده از  ابراهیم

مان بپاشد؛ و هرآنچه سبب شود ما واقحعحیحت را  کنیم: هر آن چیزی که خاک به چشم ی آن اشاره می معنای ساده

واژگونه بفهمیم. و اتفاقًا به این معنا او خود بسیار در این کار ماهر است. نظم کنونی جهان، چنان است کحه یحک 

کند. این نظحم از  ی کارش را از آِن خود می راند و شیره کند، بر تن و جان او فرمان می طبقه بر دیگری حکومت می
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های  های بسیاری در طول تاریخ و در سرتاسر جهان به کار رفته، خون ازل نبوده و تا ابد نیز نخواهد ماند. خشونت

ی کحارگحر امحروزی را  ها و ابزار کار اکثریت مردمان دیروز از آنان گرفته شده تا طبقحه بسیاری ریخته شده، زمین

رود و توان کار کردن خود را در بازار  ی بازار کند: تا هر آنچه دارد، یا دیگر ندارد را برای فروش بگذارد. او می روانه

خرد. چرا  ظاهر کم ارزش را از او می آید و آن کاالی به بخش می ای نجات دار چنان شوالیه کند. و سرمایه عرضه می

های امروزی و  خودروهحای  ها و بر  به ظاهر؟ چون این توان کار، دست بر قضا همان چیزی است که تمامی کاخ

گردد، پا  اش بازمی دار پس از معامله با او به خانه اند. سرمایه شان را از آن گرفته قیمت و کاالهای لوکس ارزش گران

شود، جان  ی کارخانه می خواِن صبح، روانه اندازد. کارگر هر روز، خروس اندازد و سودش را چرتکه می روی پا می

گحردد. بحاز  اش را دهد به خانه باز محی َکند تا بو  س  و با پولی که شاید کفاف زندگی حداقلی خود و خانواده می

 فردا و فردا و فردا همان. 

زنند. ایحنحجحاسحت کحه  دهند، اما این نظم را بر هم نمی عجیب آن است که کارگران، اکثریت جامعه را تشکیل می

یابیم؛ چیزی که مانع اتحححاد  گذارد ما قدرت دهد: یعنی چیزی که نمی ایدئولوژی کارکرد خود را نشان می مان را در

قحد در  زاده تحمحام کند. اینجاست که ابراهیم روی طبقاِت دیگر می شود؛ چیزی که ما را در سیاست هم دنباله ما می

دهد، نه تحنحهحا  ایستد، در مقابل کارگران. چیزی که او به عنوان زندگی نرمال به خورِد ما می داران می سمت سرمایه

داران ایرانی( نحیحز  داران امریکایی( که برای ساکنین ایران نخست )سرمایه برای ساکنین امریکای نخست )سرمایه

کنیم نیز در مقایسه با همیحن  بسیار نرمال و حتی پیش پا افتاده است. فالکتی که ما کارگران ایرانی در آن زندگی می

است به زندگی کارگران تمامی جهان. اما حاال چه شده که ایشحان   به اصطالح خودشان بچه پولدارها، بسیار شبیه

اند؟ چه شد که فهمیدند کارگران دستمزدشان کم است؟ او خحود  شان به یاد ما افتاده پس از این همه سال فعالیت

گوید پس از اعدام نوید افکاری، یعنی پس از اعتراضات کارگران شاغل و بیکار ایرانی به گرانی بنزین؛ یحعحنحی  می

ی او نیست. او که برای تحریم انتخابات اخیر ایران زیر پرچم شیر و خحورشحیحد  نمایی آنها. این ویژه پس از قدرت

آن در صفحات خودش موجود است( همتایان بسیاری دارد. کمی در صفحاتش باال پایین کنیحد   زند )فیلم سینه می

بینید )شاید بیشتر بگردید عکسی با شاهزاده هحم پحیحدا  نژاد را هم می شان با مسیح علی و صمیمی  عکس دو نفره
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گویم عجیب، چون هر روز میهمان کحاخ  شود(. علیزاده هم چندی است عجیب نگران معیشت ما شده است. می

هایی شدیدتر عحلحیحه ایحران تشحویحق کحنحد؛  المللی است تا آنها را به اعمال تحریم سفید و هزاران کنفرانس بین

داران ایرانی که هزاران راه  ی کارگر ایران است؛ سرمایه هایی که بیش از هر چیز فشارش بر دوش همان طبقه تحریم

دهد؛ البتحه بحه یحمحن  اند. او خیلی هم خوب کارش را انجام می برای دور زدن و پول درآوردن از ِقبل آن پیدا کرده

زاده نحیحز آن  ها. دیگر روشن است که ابراهحیحم اش از دولت امریکا برای همین فعالیت هزار دالری حقو  چند ده

زندگی را چگونه بی هیچ سرمایه و بی هیچ مهارت و تحصیالتی در امریکا برای خود رقم زده است. شک نداشتحه 

شحود چحنحد دالر  گیرد، هر هشتگی که در حمایت از او زده می هایی کالن می باشید که او نیز از دولت امریکا پول

داری دیگر را بر سریر قحدرت بحنحشحانحنحد  کند. بماند که اگر بتوانند پس از براندازی، سرمایه ی حسابش می روانه

ها هستند که همچون تمامحی  شوند. فالکت ما، رز  و روزی آنان است. و دقیقًا همین احتمااًل وزیران آینده نیز می

داران؛ با هحر  پاشند. ما کارگران اما یک دشمن مشترک داریم: سرمایه ما می مدافعان نظم موجود خاک به چشمان

 مان دهند. لباس و آیینی که باشند، با هر ملیت و نژاد و رنگی؛ با هر مذهبی. نگذاریم مدافعان اینها فریب

دارانه. این نظم بر وجود طبقات بنا شده است و تا زمانی که برقرار بمحانحد،  نظم موجود جهان، نظمی است سرمایه

تحر. امحا ثحابحت  تر است و در کشوری پحر رنح  رن  تضاد طبقاتی نیز پابرجاست. حاال این تضاد در کشوری کم

خانمان شوند. تنها کسانحی کحه  کنند، ممکن است فردا بی ماند. کارگرانی که امروز در رفاهی نسبی زندگی می نمی

شود: کارگحران.  ی جانشان ساخته می ها از عصاره هایی هستند که این ثروت توانند به این نظم پایان دهند، همان می

تنها راهی که برای ما روشن است اتحادمان “.  دهند هیچ چیزی جز زنجیرهایشان را از دست نمی” و آنها در این راه 

گاه شویم. سرنوشحت محا یحکحی  است. اتحادی که پیشاپیش در خط تولید شکل گرفته و باید در همان جا به آن آ

آفریند که هیچ کس و هیچ چیز را یارای مقابله با آن نیست. باید هحر  است. متشکل شدن کارگران چنان قدرتی می

 آن کس که در مقابل این صک است افشا شود تا بتوانیم راهمان را هموار کنیم. 
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ای کنترل جهان را به دست گرفته و برای رسیدن به مقاصد خود، زنحدگحی  این عقیده که نیروهای شرور و ناشناخته

های اخیر در گوشه و کنار جهان بیشتر و بیشتر رشحد کحرده  اند در سال ها را به آشوب و مصیبت دچار کرده انسان

اش در بین چنحد  است. آشناترین تصویر از طرفداران این عقیده عکس آن مرد جوانی است که با دو شاخ روی کّله

جحمحهحوری  ی امریکا شد تا به انتخاب نشدن ترامپ در انتحخحابحات ریحاسحت صد نفر دیگر وارد ساختمان کنگره

 که هواداران آن معتقدند: “ انان-کیو”ای است به نام  اعتراض کند. این مرد یکی از اعضای فعال فرقه

کننحد  ی جهانی قاچا  کودکان را هدایت می آزارند یک شبکه گروهی متشکل از افراد بانفوذ که آدمخوار و کودک” 

جمهوری خحود تحالش  هاست. ترامپ در تمام دوران ریاست ی تحوالت سیاسی در امریکا در دست آن و سررشته

ی هحمحیحن گحروه در انحتحخحابحات  ی نابودی این گروه شرور را فراهم کند اما در نهایت با توطئه کرد تا زمینه می

 “.جمهوری بازنده اعالم شد ریاست

دانند، با هجوم به سحاخحتحمحان  بنابراین هواداران این فرقه که شکست ترامپ را مساوی با پیروزی آن باند جانی می

در امریکا پیدا شد و  2107ابتدا در سال “  انان-کیو” ی  کنگره تالش کردند تا مانع از تثبیت این پیروزی شوند. فرقه

هحزار نحفحر از  01بعد در سراسر اروپا هم هوادارانی پیدا کرد. برای نمونه در تابستان سال گذشته در آلمان حدود 

های دولتی برای کنحتحرل شحیحوع  هواداران این فرقه در مقابل مجلس نمایندگان آلمان تجمع کردند تا به محدودیت

هحا هحم محانحنحد  وکارها شحدنحد. آن ها خواستار لغو مقررات قرنطینه و بازگشایی کسب کرونا اعتراض کنند. آن

شان اعتقاد داشتند که بیماری کرونا دروغ بزرگی است که ساخته و پحرداخحتحه شحده تحا  های امریکایی مسلک هم

میلیاردر مشهور امریحکحایحی هحم از “  بیل گیتس” المللی را بر جهان تثبیت کند، و  ی یک مافیای مالی بین سلطه

 اعضای این مافیاست. 

این نظرات در سایر کشورهای اروپایی هم رو به گسترش هستند. مونیک لوستی  صاحب یک کافه در هحلحنحد 

ش رو  های دنیا برنامحه ویروس نیست، یه ابزار برای استفاده از قدرته. نخبه” ای دارد:  ی کرونا چنین عقیده درباره

 “.کردن سال روش کار می 21ریختن... بیشتر از 

 گرداند؟ چه کسی جهان را می
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ها در اتحاد با  فضایی ی دیگری هست که هواداران آن معتقدند گروهی از آدم تری هم وجود دارند. فرقه موارد غریب

ها را در دست دارند. این فرقه معتقدند که افحرادی محانحنحد  تعدادی از نخبگان زمینی کنترل زمین و زندگی انسان

ی فضایی هستند. چحنحیحن   جمهور سابق امریکا بخشی از این توطئه رؤسای“  بیل کلینتون” و “  جور  دبلیو بوش” 

تا این حد عجیب و غریب “  های توطئه نظریه” ی  رسد، اما همه هایی در نگاه اول به نظر عجیب و غریب می حرف

و نظرات افراد به ظحاهحر “  پرده اخبار پشت” نیستند. بسیاری از این نظرات در ظاهری معقول و موجه، با استناد به 

گاه ارائه می انحد کحه در  ای شحده افحتحاده  شوند. حتی بعضی از این نظرات تبدیل به بحاورهحای جحا متخصص و آ

 کنند. ی کوچه و خیابان جریان پیدا می گوهای روزمره و گفت

آپ، ویدئوهحا  های تلگرامی، در اینستاگرام و واتس ایم. در گروه های مشابهی را دیده در ایران در دو سال اخیر پدیده

از آنفوالنزا خطر کحمحتحری ” و “  کرونا دروغ است” دهند  چرخند که به ما هشدار می هایی دست به دست می و متن

“ ی داروهای شیمیایی است ومیرهای گسترده نه به خاطر ابتال  به کرونا که به خاطر مصرف گسترده مرگ” ، “ دارد

 ها شاید ما را قانع کرده یا دستکم به شک انداخته باشند. و غیره. بعضی از این پیام

کنند. تحا ایحنحجحا  جمهوری ترامپ و کرونا چه فکر می ی مسائلی مثل ریاست ها درباره تا اینجا گفتیم که این گروه

یابند و هوادار  ی اصلی این است که چرا چنین عقایدی گسترش می ی عقاید و باورهایشان گفتیم، اما مسئله درباره

 کنند. پیدا می

 های بوطئه نظریه
های توطئه در امریکا و اروپا را  داری، مو  جدید گسترش نظریه های دانشگاهی سرمایه های اصلی و چهره رسانه

ها، دسترسی همگانی به اینترنت موجب شده تحا  دانند. به اعتقاد این ی گسترش اخبار و اطالعات جعلی می نتیجه

خواهد، درست یا غلط، بنویسد و منتشر کند و همین موجب شده تا اطحالعحات  چه دلش می هرکسی بتواند هر آن

نادرست در مقیاس گسترده منتشر شود و مخاطب پیدا کند. بر این اساس بهترین راه برای جلوگیری از گسحتحرش 

 کردن مغز مردم با اطالعات درست است!  های توطئه مقابله با انتشار اطالعات نادرست و ُپر نظریه
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های اجتماعی پرمخحاطحب محانحنحد  ، شبکه2109جمهوری امریکا در سال  پس از انتخاب شدن ترامپ به ریاست

هایی را برای پاالیش و حذف اخبار و اطالعات جعلی طراحی و  بوک و توئیتر یا موتور جستجوی گوگل برنامه فیس

ی اخحبحار جحعحلحی در  های دانشگاهی، انتشار گستحرده های اصلی و چهره اجرا کردند. زیرا از نظر همان رسانه

 2121های اجتماعی یکی از عوامل اصلی پیروزی ترامپ در انتخابات بود. هرچند ترامپ در انتخابات سحال  شبکه

جات مخالک ماسک و واکسن در اروپا )مانند  شکست خورد، اما هجوم هوادارانش به کنگره و گسترش نفوذ دسته

 ناموفق بوده است.“ اطالعات نادرست”ی مقابله با  دهد که برنامه ی آلمان( نشان می نمونه

هایی که ُکپی وطنی  های توطئه چه شکل و شمایل اجتماعی دارند؟ به نوع جدید آن اشاره کردیم، آن در ایران نظریه

کننحد. امحا  در اروپا و امریکا تبلیغ می“  مخالفین واکسن”و “ مخالفین ماسک”کنند که  همان باورهایی را ارائه می

خوریم. مثاًل  های خانوادگی به آن برمی نشینی های کوچه و بازار و در شب تری هم وجود دارد که در گفتگو نوع کهنه

هحای  کشحمحکحش” یحا “  های خارجی در کنفرانس گوادلوپ بحود حاصل زد و بند دولت 57انقالب ” باور به اینکه 

فالن اعتراض را خود حکومحت ” ، “ ریزی شده است های مختلک جن  زرگری و برنامه سیاسی جاری میان جناح

ی آن به اصحطحالح تحححلحیحل و  ها اضافه کنید همه و ... به این نمونه“  به راه انداخت و خودش هم سرکوبش کرد

اتکا دارند، برای نمونحه بحخحش بحزرگحی از “  های موثق شنیده” و “  پرده اخبار پشت” های سیاسی را که بر  بررسی

 از این دست بود.“ آمدنیوز”جات و تبلیغات کانال  نوشته

 ای از واق یت  سایه
ی ضحخحیحمحی از تحوهحمحات و  ی کوچکی از واقعیت وجود دارد که با الیه های توطئه، هسته در تمام این نظریه

کاِر جهان خحراب و ” ی کوچک واقعی معمواًل به این اشاره دارد که  ها پوشیده شده است. آن هسته سرایی داستان

ی واقعی در کار نباشد، چحنحیحن نحظحریحاتحی  اگر این هسته“.  سامان است و این وضع مسئول و مقصری دارد نابه

 ها هزار هوادار فعال پیدا کنند. گیر شوند و ده توانند همه نمی

ی واقعی این است که انگلستان برای چنحد دهحه  هسته“  گرداند سیاست ایران را انگلستان می” مثاًل در این باور که 

کردن  واقعًا و تا حد قابل توجهی در سیاست ایران نقش و تأثیر داشته است. برای نمونه در جریان مبارزه برای ملی
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نگاران و روحانیون ایرانحی را  مداران، روزنامه صنعت نفت، انگلستان با پول نقد، تهدید و تطمیع بخشی از سیاست

 مرداد همراه شوند. 29کردن صنعت نفت اقدام کنند و با کودتای  کرده تا علیه ملی مجاب می

حرف “  ی بیل گیتس توطئه” و “  المللی مافیای مالی بین” های توطئه از  یا وقتی هواداران امریکایی و اروپایی نظریه

هحا،  شان تحوسحط بحانحک ها کسانی هستند که موقعیت و منافع اقتصادی و اجتماعی توان فهمید که آن زنند می می

ی  هایحی دربحاره ی واقعی، افسانه شود و حول این هسته های بزرگ انحصاری تهدید می های بیمه و کمپانی شرکت

 اند. ساز بودن ویروس کرونا بافته دار مانند بیل گیتس یا دست شرارت یک شخص سرمایه

های تحوطحئحه  داری که معتقدند گسترش نظریه های هوادار سرمایه ها و چهره های رسانه ها و تفسیر بنابراین، تحلیل

چحیحز  گویند که هحمحه ها به زبان دیگر به ما می توان پذیرفت. این ی گسترش اطالعات نادرست است را نمی نتیجه

رسد و هیچ چیز پیچیده و ناپیدایی در روابط اجتماعی و اقتصادی وجود  طور است که در نگاه اول به نظر می همان

ی  نحظحریحه” گوید کحه  داری می های وطنی طرفدار سرمایه ، یکی از این چهره“ صاد  زیباکالم” ندارد. برای نمونه 

محرداد، ایحن  29اما مثاًل در کودتای “.  توطئه ناشی از باور نکردن شکل ظاهری اتفاقات سیاسی و اجتماعی است

کشحی  ی کودتاست یحا عحربحده ها و سربازان ارتش در خیابان که نشانه کدام است؟ حضور تانک“  شکل ظاهری” 

سال صبر کنیم تا دولت امریکحا  51خوانند؟ شاید هم باید  می“  مرداد 29قیام مردمی ” هواداران سلطنت که کودتا را 

کند  عاقبت به دست داشتن در کودتا اعتراف و بابت آن عذرخواهی کند. آقای زیباکالم در حقیقت به ما توصیه می

داران به کمک قدرت پول و نهادهحای دولحتحی و  ای را بپذیریم که زورش بیشتر است. یعنی اگر سرمایه آن عقیده

کنند که دستمزد کارگر با ارزش محصولی که تولید کرده برابر است و استثماری در  شان اینطور وانمود می غیردولتی

داران هستحنحد و اگحر  کنند که کارگران به خاطر داشتن شغل مدیون سرمایه کار نیست، یا به دروغ چنین تبلیغ می

داری و آقای زیباکالم ما بایحد  های سرمایه ی رسانه داران نباشند کارگران باید گرسنگی بکشند، بنا به توصیه سرمایه

روابحط “  شکل ظحاهحری” رسد و با  ها به نظر درست می ها را بپذیریم چون واقعًا در نگاه اول این حرف ی این همه

ی واقعی روابط اجتماعی که در زیر این شکل ظاهری پنهحان شحده،  اجتماعی منطبق است. برای دریافتن هسته

الزم است که روابط اجتماعی را با دقت و موشکافی بررسی کنیم و نیروهای اصلی که با یکدیگر در جدال هستند 
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هحای  پحردازی انداز وقایع و نیز توهمات و داستحان و غلط“  شکل ظاهری” را بشناسیم. یعنی باید راهمان را از میان 

 خیالی پیدا کنیم. 

 های بوطئه ی کارگر و نظریه طبقه
که در پحاسحخ بحه ایحن  شود؟ برای این شود که نارضایتی گروهی از افراد، با افسانه و توهم آمیخته می حاال چه می

دانند و هرگونه نقص و ایراد در کحار  اطالعی این گروه را مقصر می سوال، در دام نظرات خامی نیفتیم که نادانی و کم

های توطحئحه چحه کسحانحی  ها و نظریه کنند، باید ببینیم که این هواداران افسانه جهان و نظام اجتماعی را انکار می

شوند؟ کارگحرنحد و نحیحروی کحارشحان را  دارند و از دسترنج دیگران فربه می شان چیست؟ سرمایه هستند؟ شغل

شان از خودشان است و کارشان هم از خودشحان؟ ایحن  کدام، سرمایه شان را بگذرانند؟ یا هیچ فروشند تا زندگی می

توانیم بپرسیم که کدام یک از این سه گروه یا بهتر بحگحویحیحم سحه  توانیم بپرسیم، می ها را طور دیگری هم می سوال

 ی پذیرش چنین افکاری هستند؟ توانند هوادار چنین عقایدی باشند؟ کدامشان بیشتر آماده اجتماعی می“ ی طبقه”

شحود( بحر  کنیم )و نظم سیاسی و اقتصادی را هم شامل می اساس نظام اجتماعی در جهانی که ما در آن زندگی می

آالت و هر چیز  مالکیت خصوصی بر لوازم و ابزار تولید و نیز کاِر مزدی بنا شده است. یعنی مالکیت زمین و ماشین

ها باشند یحا بحا  دیگری که برای کار و تولید ضروری است، در اختیار اشخا  معینی است که یا از قبل مالک آن

ها نیست( برای گذران زندگی ناچار است در قحبحال محزد بحرای  ها را بخرند. کارگر )که مالک این پول بتوانند آن

دار  دار کار کند، او هیچ کارخانه یا زمین بدون صاحبی پیدا نخواهد کرد که او را از کار کردن برای سحرمحایحه سرمایه

چه به عنوان محزد  کند، در حالی که آن دار کار می نیاز کند. کارگر در قبال مزد ثابت روزانه یا ماهانه برای سرمایه بی

دار تحمحام  کند. اگر سرمایحه دار تولید می کند بسیار کمتر از آن چیزی است که در کارخانه برای سرمایه دریافت می

کند به او پرداخت کند، برای خودش چیزی به عنوان سود باقی نخواهد ماند. بنابحرایحن  چه را که کارگر تولید می آن

اش را تحأمحیحن  که کاری انجام دهد از دسترنج کارگران مخار  زندگی نشیند و بدون آن او در کارخانه پشت میز می

چه نظم و قانون اجتماعحی  کند. تمام آن های جدیدی تأسیس می دهد یا کارخانه کند، خط تولیدش را توسعه می می

داری و ... در نهایت در خدمت حف  مالکیت خصوصی بر ابزار تولید  های سرمایه نام دارد، دستگاه دولت و رسانه



 01   0011نشریۀ پرچم، شمارۀ دوم، تابستان 

 

 

داری را چنان که هسحت  کار سرمایه و توانند ماهیت و ساز و نظام کاِر مزدی هستند. این تنها کارگران هستند که می

ی  پذیرند اعتراف کنند که نظام اجتماعی موجود بر پحایحه توانند و نه می داران هرگز نه می ببینند و بشناسند. سرمایه

ها این  ناپذیر آن است. از نظر آن دار بخش جدایی ناپذیر میان کارگر و سرمایه استثمار بنا شده و نبرد هر روزه و آشتی

ها مدعی هستند که مالکیت خصوصی و رقابت  دارانه شکل طبیعی و معقول زندگی اجتماعی است. آن نظم سرمایه

برای کسب سود بیشتر برای بقا  و پیشرفت جامعه ضروری است و خالصه همین است که هست و باید هم چنین 

 باشد.

ی کار و سرمایه دارند، یعنی از این ححیحث  داران هر کدام به خاطر جایگاهی که در رابطه بنابراین کارگران و سرمایه

ی نظم و نظام اجتماعی، سیاست و فرهحنح  و ...  دار هستند دیدگاه به خصوصی هم درباره که کارگر یا سرمایه

ی میانی از نحظحر اقحتحصحادی  دار، چطور؟ این طبقه ها که نه کارگرند و نه سرمایه ی دیگر، آن دارند. اما آن طبقه

چه را  ترسد که آن دار شود، کارگر هم نیست اما می دار نیست اما امید دارد که سرمایه موقعیت متزلزلی دارد: سرمایه

که دارد از دست بدهد و کارگر شود. صاحب یک مغازه یا یک کارگاه کوچک را در نظر بیحاوریحد: اگحر اوضحاع 

کحارگحر  011کارگر و بحعحد  01کارگر،  2اقتصادی رو به راه باشد او امید دارد که کارش را توسعه دهد، به جای 

اش را به دو و بعد پنج مغازه تبدیل و در آخحر یحک  استخدام و کارگاهش را به کارخانه تبدیل کند. یا یک مغازه

ای تأسیس کند. اگر اوضاع اقتصادی خراب باشد، او نگران است که ناچار مغازه یا کارگاهش را  فروشگاه زنجیره

توانیم انتظار داشته باشیم  های تاکسی اینترنتی مشغول شود. می تعطیل کند و برای گذران زندگی به کار برای شرکت

گیری سیاسی و اجتماعی صاحب کارگاه فرضی ما نیز نمایان  ی اوضاع اقتصادی در جهت که این بیم و امید درباره

داری خحواهحد  های سرمایحه قر  رقابت و فرصت پا و شود. وقتی اوضاع اقتصادی بر وفق مراد باشد، او هوادار پر

بود؛ اما آه از روزی که اوضاع اقتصادی خراب باشد: مثاًل وقتی که در اثر رکود اقتصادی فروش و درآمحد او کحم 

های رقابحت و  کارش از رونق بیفتد. او که تا همین دیروز به فرصت و شود یا به خاطر قرنطینه و اثرات کرونا کسب

گحاه  تواند اوضاع جدیدش را درک کند. او نمی داری امید بسته بود، نمی پیشرفت در سرمایه تواند مانند یک کارگر آ

داری را به عنوان نظمی که مربوط به امروز و دیروز نیست تجزیه و تحلیل کند، بنابراین ناچحار بحه  عملکرد سرمایه
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و ححاال   انحد ی شرارت نیروهای پلیدی است که تا همین دیروز مخفی بوده برد که فالکتش نتیجه این توهم پناه می

داری بحاال  های اقتصادی و سیاسی سرمایه اند. شاید به همین خاطر است که وقتی بحران یکباره وارد صحنه شده

های توطئه در امحریحکحا بحا  شود. چنان که مو  جدید گسترش نظریه های توطئه نیز داغ می گیرد، بازار نظریه می

 گیری کرونا و رکود اقتصادی پس از آن به او  رسید. آغاز شد و در نهایت با همه 2119بحران اقتصادی سال 

هحای  در سمت دیگر، کارگران به خاطر نقشی که در کارخانه و کارگاه و به طور کلی در تولید اقتصادی دارند، گحام

کارگحر”ی  شان همان رابطه روزی توانند ببینند که عامل تیره شناسند. می شان را می ی مبارزه برای بهبود زندگی اولیه

است و اگر هیچ نیروی شرور و دست پنهانی هم وجود نداشته باشد، همیحن کحه محجحبحورنحد بحرای “  کارفرما-

دهد برای کارفرما کار کنند، برای ایحن کحافحی اسحت کحه اوضحاع  های زندگی را نمی دستمزدی که کفاف هزینه

کنند، منافع  شان روز به روز بدتر شود. به عالوه کارگرانی که همه در یک کارخانه یا برای یک شرکت کار می زندگی

توانند عحیحب و  ها در مبارزه باشد. بنابراین کارگران عالوه بر این که می ی اتحاد آن تواند مایه یکسانی دارند که می

ایراد واقعی کاِر جهان را بشناسند، این امکان را دارند که راه صحیح مبارزه برای برانداختن این وضع را در پحیحش 

 بگیرند.

های پنهان را در خحرابحی اوضحاع جحهحان و  های مخفی و دست توانیم بگوییم که نظریاتی که توطئه بنابراین می

ی کارگر مربوطند و نه برای او راهحگحشحا  دانند نه به جایگاه و موقعیت طبقه های زندگی انسانی مقصر می فالکت

های آن امید بسته و  داری و فرصت ای است که روزی به نظم سرمایه ها متعلق به آن طبقه سرایی هستند. این داستان

 امید و مأیوس شده است.  روز دیگر از آن نا
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