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ای در سراسر ایران شد. عالوه برر  بازداشت مهسا امینی توسط پلیس گشت ارشاد و متعاقب آن مرگ او منجر به اعتراضات گسترده
 شود. های عمومی مؤثر بر این اعتراضات نیز در این نوشته مرور می ی اصلی، زمینه عنوان زمینه حجاب اجباری به

 
 ی اصلی:حجاب اجباری  زمینه

، کارگزاران حکومت جدید حجاِب اسالمی را برای زنان ابتدا در ادارات دولتی و سپس در سطح اجتماع اجبراری 75پس از انقالب 
کردند. این تحمیل در همان ابتدا با مقاومت و اعتراض بخشی از زنان مواجه شد. در سرنگونی سلطنت پهلوی طبقات اجرترمراعری 

سیراسری   ی کارگر نقش ایفا کردند اما آن نیرویی که این قیام را رهبری کرد و سرانجام به قدرت رسید، نیروی گوناگون از جمله طبقه
ی جدید ناگزیر بود ابتدا مناسبات تولید مبتنری برر اسرتر رمرار  حاکمه هایی از اقشار میانی بود. بنابراین هیئت داران و بخش سرمایه

خوبی از پس آن برآمد. ضروری اسرت  کارگران را حفظ و سپس آن را تعمیق و گسترش دهد. این کاری بود که جمهوری اسالمی به
 طور مختصر به مناسبات تولیدی و طبقات اجتماعی در ایران اشاره کنیم.به

داری حراکرم  رعیتری و سررمرایره-داری، ارباب در طول تاریخ پیدایش اجتماعات بشری، مناسبات تولیدی متفاوتی از جمله برده
شمسی )اواخر قرن نوزدهرم مریرالدیر در ایرران شرروع بره  11ی قرن  داری از میانه ی تولید سرمایه های شیوه است. نطفه بوده

گیری کرد. رشد یا عدم رشد صنایع جدید و گسترش روابط پولی و کاالیی در ایران با نفوذ کشورهای قدرتمند انرگرلریرس و  شکل
ای که  گونه خوش تغییر کرد؛ به ی عوامل داخلی و خارجی مناسبات تولیدی در ایران را دست روسیه پیوند نزدیکی داشت. مجموعه

 1041های اعتراضات شهریور  مروری بر زمینه

 1041ارشاد، شهریور  اعتراض به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت
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ای که هرم از  گونه کشی مضاعفی شدند به داری جهانی پیوند زد. رعایا و دهقانان ایران دچار بهره اقتصاد ایران را  با اقتصاد سرمایه
دارانره  بردند و هم در اثر پیوند با بازار جهانی و گسترش و تکوین سرمایه اسیر است رمرار سررمرایره ی کهن رنج می مناسبات ظالمانه

شدند. این وضعیت و دگرگونی مالکان و محصوالت کشاورزی خیل عظیمی از رعایا و دهقانان را به شهرها و کشورهرای مرجراور 
ی حیات مجبور به فروش نیروی کار خود شدند. بخش دیگری از  ی جدید کارگر بودند که برای ادامه ها بخشی از طبقه کشاند. این

نیروهای تولیدی که از این شرایط جدید متأثر شدند، صاحبان صنایع دستی بودند که با ورود کاالهای خرارجری امرکران رقرابرت 
ی تولیرد از ترجرار و  دار و صاحب وسیله ی جدیِد سرمایه نداشتند و با ورشکستگی به صف فروشندگان نیروی کار پیوستند. طبقه

شد. مناسبات تولیدی نوین بر اساس گسترش روابط پولی و کراالیری  تأسیس تشکیل می  های تازه مالکان زمین و صاحبان کارخانه
اکنون پرس  توسعه یافت. بر این اساس برخالف مناسبات پیشین که است مار و استخراج کار اضافی برای برده یا رعیت آشکار بود هم

ی  ای که گویی است ماری وجود ندارد و کارگر مانند هر فروشرنرده گونه ماند؛ به داری پنهان باقی می ی سرمایه جانبه ی همه از توسعه
کنندگان ثروت اجتماعری  ی کارگر )تولید سیاسی میان طبقه-با پول مبادله کرده است. منازعات  اقتصادی ”آزادانه“دیگری کارش را 

المللری  دار )صاحبان وسایل تولیدر و اقشار میان این دو طبقه، در سطح ملی و بین ی سرمایه ی تولید جدا شدندر، طبقه  که از وسیله
 ازآن بوده است.   و پس 75ی ایران و از جمله انقالب  ی تغییرات سیاسی بیش از یک قرن گذشته موتور محرکه

ی که از جانب بخش اعظمی از طبقات اجتماعری  ا ، در بطن مبارزه75گذار جمهوری اسالمی پس از  انقالب  نیروهای سیاسی بنیان
های غربی به رهبری آمریکا بود، توانست پیروز مریردان شرود و  ی قدرت شد و یکی از وجوهش مقابله با نفوذ و مداخله دنبال می

ی  ی کارگر و عقب رانردن آن از صرحرنره دار ایران را بر عهده بگیرد. این پیروزی همراه بود با سرکوب طبقه ی سرمایه رهبری طبقه
ساز تهاجم به مناسبات مبتنی بر است مار کارگران شود، در پررترو ایرن سررکروب، ایرن  توانست زمینه سیاست ایران. انقالبی که می

توانست انجام شرود. شرکرل  داری تنها از طریق سرکوب نمی مناسبات را حفظ کرد و تعمیق بخشید. حفاظت از مناسبات سرمایه
های داخرلری و  کننده بود. حجاب اجباری جزئی از این شکل بود که هم برای پیشبرد سیاست ی جدید کمک مذهبی هیئت حاکمه

دار در  های خارجی حکومت جدید کارکرد داشت. جمهوری اسالمی با استفاده از نمادهای مذهبی و سرنرتری ریشره هم سیاست
ی سررکروب کرنرد و بره  ی کارگر را منزوی و آماده ی ایران توانست نیروهای سیاسی دیگر ازجمله نیروهای همسو با طبقه جامعه
 داری بلوک غرب یاری برساند.  ی کارگزاران وقت جمهوری اسالمی با سرمایه دارانه ی سرمایه مقابله

کرنرد.  را مضاعرف مری ”زنان“عالوه بر این کارکرد، حجاب اجباری را باید جزئی از قوانینی دانست که با اتکا بر مذهب، فرودستی 
تنها مختص ایران نیست. ابتدا باید این فرودستی را تعریف کررد سرپرس برایرد  ”زنان“گوییم مضاعف چراکه موضوع فرودستی  می

دهنرد. از  طبقات مختلف اجتماعی چه تفاوتی در این فرودستی دارند و چه واکنشی نسبت به آن نشان می ”زنان“مشخص کرد که 
 کننده است. طورکلی و خارج از بررسی تاریخی و طبقاتی گمراه توان گفت  صحبت از ستم بر زنان به این طریق است که می

آالت صنعتی و ساده شدن کارها و نیاز سرمایه به نیروی کرار ارزان،  دارانه، ظهور ماشین پس از غالب شدن مناسبات تولیدی سرمایه
دارانه تنها سود اهمیت دارد و از این نگراه کرامرال   ی کارگر به خیل فروشندگان نیروی کار اضافه شدند. برای نظم سرمایه زناِن طبقه

کند از چه جنسی یا چه نژادی است و یرا  کند کارگری که است مار می ای که برایش فرقی نمی گونه طرفدار برابری زن و مرد است. به
یرعرنری اخراللری در رونرد  -دارانه تا جایی که بتواند  سیاسی نظم سرمایه-وجود، مناسبات حقوقی چه مذهب و زبانی دارد. بااین

هرا بره  کند. حفِظ این تبعیرض جای مانده از گذشته را حفظ می دار در فرهنگ و سنت به های ریشه تبعیض -اش نکند  سودآفرینی
داری با تروجره  های سرمایه سازد. حال برخی از دولت تر می چنین بخِش فرودست آن را مطیع زند و هم رقابت میان کارگران دامن می

اند و بررخری دلریرلری  ها را رفع کرده به منافع مشخص سرمایه و میزان رشد مطالبات اجتماعی طبقات در سطح قانون این تبعیض
بینند که در این سطح نیز برابری حقوقی را به رسمیت بشناسند. برای م ال دولت آمریکا پس از اعتراضات جامعره بررای رفرع  نمی
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پوست همچنان وجرود  دانیم که در واقعیِت جامعه، تبعیض علیه فرودستان سیاه پوستان قوانین را تغییر داد. اما می تبعیض علیه سیاه
برند. برای نمونه در آیریرن هرنردو،  داران از این وضعیت برای افزایش است مار و جلوگیری از وحدت کارگران بهره می دارد. سرمایه

رغرم  شدند. عرلری ها" حقیر شمرده می طور سنتی جمعیتی تحت ستم بودند و با نام "نجس عنوان بخشی از بومیان هند به ها به دالیت
دار همچنان در واقعیت حضور دارد و مرنرجرر بره فرقردان  شده است، این سنت ریشه اینکه  در قانون هند معاصر این نگاه  محکوم

هایی در جهت بره کرار  داران در طول تاریخ از چنین تبعیض  های زندگی شده است. سرمایه دسترسی این بخش از جامعه به حداقل
 اند.  ها بهره برده کشاندن آن تر از حد قانونی و به اطاعت  فرسا، اعطای دستمزد پایین های طاقت گماردن این افراد در شغل

ی است رمرار شردیرد   کش و کارگر وجود دارد که زمینه در مورد دولت ایران ترکیبی از تبعیض قانونی و فراقانونی در مورد زنان زحمت
ی چنین وضعیتی است که بخش زیادی از کرارگرران زن در  واسطه دانیم به طور که می کند. همان ها را برای سرمایه فراهم می آن

هرای کروچرک خریراطری، کرار در  ی قانون کار بیرون است؛ مانند بسیاری از کارگاه هستند که از حیطه  هایی مشغول کار بخش
 ای و غیره. های زنجیره فروشگاه

ی نقِش سنتی زنان در خرانرواده کره  واسطه ها به تر است، آن عالوه بر موقعیت نابرابر کارگران زن که یکی از موارد آن دستمزد ناچیز
داری نیز به حفظ آن دامن زده است، پس از زمان اشتغال در محیط کار، مجبورند به امور خانرواده بررای هرمرسرر و  نظام سرمایه

دار  ی سرمایره کشد. طبقه ی کارگران را نیز بر دوش می ی پرورش نسل آینده فرزندان نیز بپردازند. درواقع زِن کارگر در خانواده وظیفه
زمان معینی هرروزه توان کار کردن را حفظ کنند و دوما  با تمام شدن مدت اشرترغرال  نیاز دارد که اوال  کارگران فعلی بتوانند در مدت

دیگر خانواده در بازتولریرد  عبارت های مادی و ذهنی الزم را برای کار کردن داشته باشند. به ها حداقل ی آن کارگران فعلی، نسل آینده
کند. بخش مهمی از این نقش توسط زنان از  نیروی کاِر کارگران فعلی و فرزندانی که در آینده قرار است است مار شوند، نقش ایفا می

دار نیاز به بازتولید نیروی کار کارگرران را از ایرن طرریرق  ی سرمایه شود. طبقه داری و پرورش کودکان ایفا می طریق وظایف خانه
 کند.  ای پرداخت نمی کند و در قبال آن هزینه برطرف می

هرای  ی کرارگرر مرحردودیرت طورکلی، بر زنان طربرقره عنوان جزئی از عوامل ت بیت فرودستی زنان بهی حجاب اجباری به مسئله
ی کارگر را به این مسئله تقلیل داد. کارگران پیشرو در مبارزه بر  توان ستم بر زنان طبقه همه نمی کند. بااین تری را ایجاد می چندجانبه

ی زنران  ی کارگر برای رفع است مار، نباید موقعیت و مسائل ویژه ی طبقه مدت در محیط کار و فراتر از آن مبارزه سر مطالبات کوتاه
دار بررای تشردیرد  ای است در دست سرمایه ی کارگر حربه کارگر را نادیده بگیرند؛ زیرا اوال  تبعیض میان کارگران زن و مرد در طبقه

شود. برای مر رال  هایشان به شکست منتهی می های کاری مردانه نیز بدون همراهی خانواده رقابت. دوما  هرگونه اعتراضی در محیط
شوند بدون پشتیبانی مادی و معنوی خانواده، در زیر بار این مشرکرالت  در یک اعتصاب که کارگران با مشکالت اقتصادی همراه می

چنین کارگران زن در محیط کار توان رفع رقابت با کارگران مرد را دارند؛ زیررا در  ی اعتصاب را از دست خواهند داد. هم توان ادامه
شوند و راه رهایری  داری است مار می دار و نظام سرمایه تری با یکدیگر سرنوشت مشترکی دارند: هر دو جنس توسط سرمایه ستم بزرگ

 بینند.   ها مردان را دشمنان خود نمی بینند؛ آن های خود می ای طبقه ی کارگری و هم ی خود را در همدوشی و همراهی خانواده طبقه
خواهنرد  ها می کنند، از موقعیت متفاوتی برخوردار هستند. آن زنان مرفه اقشار میانی، مانند زنانی که مدارج ترقِی مدیریتی را طی می 

ها مرانرنرد  های شغلی برابر" است. آن ها "فرصت ی آن شان موقعیت برابری داشته باشند. مطالبه ای طبقه در رقابت با مردان هم
تر اقشار میانی در مورد نرقرشری کره در  داران را دارند. زنان فرودست ای چون سرمایه سطح خود آرزوی رسیدن به زندگی مردان هم

ای اجرترمراعری  آفرینی در ترغریریررات ریشره ها در نقش ی کارگر دارند اما از پتانسیل آن هایی با زنان طبقه خانواده دارند مشابهت
ی  دارنرد و پرایره ”زنران“شده برر  های فرهنگی اعمال اند. درمجموع، زنان اقشار میانی بیشترین تأکید را روی محدودیت بهره بی

 دادند.     اجتماعی زنان معترض اعتراضات اخیر را نیز تشکیل می
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 09مراه  های پایینی اقشار میانی را نیز متأثر ساخت. اعتراضات دی کشان، الیه تحت تأثیر قرار گرفت و عالوه بر کارگران و زحمت
ی جهانری  ها که در عرصه ها بوده است. در کنار این سیاست ی این سیاست نتیجه 02ها و اعتراضات به گرانی بنزین در آبان  به گرانی

های ایران بیش از هر چیز تأکیدی افراطری در "عردم  ریزاِن دولت نیز با توجه به شرایط مشخص هر کشور در حال اجراست، برنامه
ی "بررای"  ی رایج و تررانره های جمهوری اسالمی برخالف خرافه دخالت دولت" در کنترل و تسکین تبعات این روندها دارند. دولت

هرای مروجرود در  خوبی از آمروزه ها به اند. آن پور، اتفاقا  بیش از هر دولت دیگری با اقتصاد دستوری)!ر مخالف شروین حاجی
ی فعالیرت  گونه درباره رئیس قرارگاه عمار این برند. برای نمونه علیرضا پناهیان نایب شریعت اسالم هم برای توجیه این وضع بهره می

جای ایرنرکره  دهند به ها خواستگار کارمند را ترجیح می ی ما به جایی رسیده است که خانواده جامعه”کند سرایی می اقتصادی سخن
خواهیم مستضعف باقی بمانیم. وقتی به جوانان  بگویند مگر عرضه کار نداشتی که کارمند شدی؟؛ این یعنی شاخصی برای اینکه می

خرواهرم  کره مرن مری کنند، درحالی داری متهم می گویم بروید دنبال پول درآوردن، با عصبانیت مرا به تئوریزه کردن نظام سرمایه می
هرا را  ها نباشد و ثروت بین مردم تقسیم شود؛ مردم باید عرضه داشته باشنرد پرول ها و تراست ی پول و سرمایه دنیا دست کارتل همه

ایم که جهاد با مال بر جهاد با جان مقدم اسرت، لرذا عرلریره خروی  ها نرود. هنوز درک نکرده جمع کنند تا به جیب صهیونیست
دادند و اینرکره در  ایم اما علیه خوی استضعاف نه؛ امام صادق به اصحابشان حق بازنشستگی از تجارت را نمی استکباری قیام کرده

 1“ کرنرنرد. شود برای این است که مردم به حدی ازنظر مالی قوی و دارا هستند که نیازی احساس نمی حکومت امام زمان دزدی نمی

سازی ترأکریرد داشرترنرد.  چنین در مناظرات انتخاباتی مشاهده کردیم که نامزدها در کاهش حجم دولت در اقتصاد و خصوصی هم
داری، ترفراوت  هاِی سرمایه های اجتماعِی حاصل از اجرای این سیاست ها در برخوردشان در برابر بحران بنابراین تفاوت این دولت

هرا  وبش با قربانیان این برحرران صورت جهادی به خوش شود و دیگری به ی نمایششان است. یکی صبح جمعه با خبر می در نحوه
 پردازد. می

های منتهی به اعتراضات اخیر ادامه داشت. شایعاتی پیرامون گران شردن  کشان در ماه ها و تهاجم به زیست کارگران و زحمت گرانی
گیری برای کنترل حجاب و  شود. در امتداد این روند در سال گذشته، با سخت شد و می های گذشته شنیده می ی بنزین در ماه دوباره
ور کرردن ایرن  داری را در شرعرلره های تهاجمی دولت سرمایه های ارشاد روبرو بودیم. وضعیت اقتصادی ناشی از سیاست گشت

 توان در نظر نگرفت.   دلی کارگران با آن نمی اعتراض و هم
گیری متفاوت و حتی متضادی باهم دارند. برای نمونه در هر وضعریرتری  نارضایتی اقتصادی نیز در طبقات اجتماعی گوناگون جهت

آورنرد ترا  های رسمی و غیررسمی خود به دولت فشرار مری اند و با انجمن داران نیز از سازوکار اقتصادی ناراضی بخشی از سرمایه
سازوکار را مطابق منافع خود تغییر دهند. تغییر قوانین مالیات، حذف قوانین حمایتی از نیروی کار و از این قبیل موارد مرطرالربرات 

ی عرمرل  وکار" همواره به آن مطالبات جرامره داران ایرانی است که دولت نیز در پوشش "تسهیل فضای کسب ی سرمایه ساله چندین
ها کامرال   ن داران ممکن است حتی برای نارضایتی خود اعتصاب نیز کنند. جهت اعتراضات آ حال بخشی از سرمایه پوشاند. بااین می

شود این است که این دو طبقه گویی هر دو از یک منبرع  ی اقتصادی کارگران است اما دیدگاهی که در ایران تبلیغ می متضاد با مبارزه
برد. این  دار را پیش می ی سرمایه که این فریبی بیش نیست زیرا دولت برآیند منافع طبقه اند. درحالی در رنج ”دولت“ناکارآمدی به نام 

توان از تعیین حداقل مزد در هررسرال  ترین نمونه می عنوان گویا توان مشاهده کرد؛ به اقتصادی می -مسئله را در تمام ابعاد سیاسی
 نام برد.  

هرا اجررا  آن های زیسرتری  هایی است که دولت برای عقب راندن مقاومت کارگران و تخریب حداقل نارضایتی کارگران از سیاست
گذارد تا شرایط حداقلی زیست و کرار را  شود، مطالباتی را پیش می ی اقتصادی تبدیل می کند. این نارضایتی زمانی که به مبارزه می

شرود امرا در  داری انجام می ی تولید سرمایه اقتصادی شیوه-حفظ یا ارتقا دهد. هرچند پیگیری این مطالبات در چارچوب سیاسی
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کره  لررزانرد. درصرورتری دارانه را مری های نظم سرمایه گرفته در اثر آن پایه ی اقتصادی کارگران و اتحاد شکل همین سطح نیز مبارزه
برند و خرود را  ی ثروت اجتماعی پی می کننده ی تولید عنوان طبقه ی این مبارزه اتحادی پایدار باشد کارگران به نیروی خود به نتیجه

 بینند.     می  چنین دولت آن ی است مار کننده و هم در مقابل کل طبقه
ررد یرا  های فرودست اقشار میانی در سال ها و اعتراضات اقتصادی الیه بخشی از نارضایتی های اخریرر، مرانرنرد کشراورزان خ 

وکار خرد آنان را دچار چالش و یا زوال کرده بود. باوجوداینرکره در  های مشابهی به وجود آمد که کسب داران در اثر سیاست کامیون
هرای نرظرم  ها قابلیت خردشره واردکرردن بره پرایره های آن و نارضایتی  اند، مبارزه دستی کشانده شده ها به تهی برخی موارد آن

شان ماننرد آب )بررای کشراورزانر و  های فعالیت تولیدی ط شر خواهند که پیش ها درنهایت از دولت می داری را ندارد. آن سرمایه
ی افزایش قریرمرت ترولریردات یرا  تری تأمین کند و یا در صورت عدم تأمین آن اجازه ی کم دارانر را با هزینه سوخت )برای کامیون

ی  حال زمانی کره طربرقره کشان و کارگران است. بااین هایی که در برخی موارد مخالف منفعت زحمت خدماتشان را بدهد. خواسته
تواند بخشی از مطالبات اقشرار  های همبستگی طبقاتی برخوردار شود و بتواند توازن قوا را به نفع خود تغییر دهد می کارگر از حداقل

 عنوان متحدان خود رهبری کند.میانی را نیز به
ی ایران را دچار ترغریریرر  فضای سیاسی جامعه 02و آبان  09ماه  واکنش اعتراضی تهیدستان به وضعیت معیشتی رو به افول در دی

تپه و گروه ملی فوالد مقاومت کرارگرران را  های صنعتی بزرگ همچون هفت سازی در بنگاه کرد. اعتصابات کارگری علیه خصوصی
در مقابل تهاجم به وضعیت زیست و کارشان به سطح جامعه کشاند. در اثر بروز اعتراضات خیابانی به وضرعریرت مرعریرشرتری و 

تأکید کرد  1044سازی، رهبر جمهوری اسالمی در انتخابات ریاست جمهوری  های صنعتی علیه خصوصی اعتصاب کارگران بنگاه
که نامزدها باید راهکارهایی برای حل مشکالت معیشتی ارائه دهند. از طرفی در اعتصراب کرارگرران واحردهرای صرنرعرتری برا 

وجوش نمایندگان مجلس و حضور در این واحدها مواجه شدیم. این یعنی که اتحاد کارگران در همین سطح نیز چگونه موجب  جنب
گیری صف مستقل سیاسری  کنیم که به علت عدم شکل شود. از طرف دیگر مشاهده می داری می ی دولت سرمایه تغییراتی در مواجهه

ای  مداران جمهوری اسالمی، با وجود اشاره به مسائل معیشتری، حرتری اشراره داری، سیاست های سرمایه ی کارگر از جناح طبقه
سازی و حذف قوانین حمایرتری از  سازی دولت و خصوصی ها در شعار کوچک کنند. آن داران نمی وتاز سرمایه کارانه به تاخت فریب

کنند تا اصل مناسربرات  ها معرفی می رفت را تنها در مقابله با ناکارآمدی ها راه برون ربایند. آن کشان گوی سبقت را از هم می زحمت
آوردهایی بررای  دیگر هرچند اعتصابات در واحدهای صنعتی دست عبارت بهمبتنی بر است مار کارگران هدف نقد قرار نگیرد. 

کارگران به همراه داشته است اما این دستاوردها هنوز به تغییری در توازن قوای طبقاتی نینجامیده اسرت  ذرریرری ایرن 
واقعیت گام مهمی در تعیین چگونگی برقراری نسبت کارگران ذیشرو با اعتراضاتی است کره در سر را جرامرعره ر  

 8.دهد می

هرای  سیاسی، نزاعی است در جرهرت دگررگرونری-داران پیرامون مسائل اقتصادی های درونِی سرمایه ازاین اشاره کردیم نزاع پیش
دار برای داشتن وضعیرتری  ی کارگر. یعنی نزاع یک زن سرمایه ی بیشتر بر طبقه دارانه برای حفظ و ت بیت نظم موجود و سلطه سرمایه

داران برای فشار بره دولرت  داران مرد در است مار کارگران، در جهت خالف منافع کارگران قرار دارد. و یا نزاع سرمایه برابر با سرمایه
شکستن بیشتر کارگران است. در مرواردی نریرز  وپاگیر ذیل مفهوم "مقررات زدایی" گامی در جهت درهم جهت کاهش قوانین دست

مشاهده نبوده و نیاز بره تروضریرح  راحتی قابل داران به های سیاسِی درونِی سرمایه ی کارگر در نزاع گیری متضاد با منافع طبقه جهت
ی بیرشرترر برر  دار را برای سلطه ی سرمایه دارد. برای م ال باید توضیح داد که دولت رئیسی چگونه با شعار علیه "فساد" منافع طبقه

 1گیرد. کارگران پی می
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ها را در وضرعریرت  های اقتصادی دولت آن اعتراضات اقتصادی بخشی از اقشار میانی مانند کشاورزان خرد و رانندگان که سیاست
تواند تحت رهبری کارگران و در راستای افق  ی تغییر توازن قوای طبقاتی به نفع کارگران می تری قرار داده است، در هنگامه فرودست

های پایینی اقشار میانی، مانند مطالباتی که در  ی کارگر برای کل جامعه قرار گیرد. این مسئله در مورد مطالبات اجتماعی الیه طبقه
ی کارگر شکل نگرفته است، مرزبرنردی  حال تا زمانی که افق سیاسی طبقه کند. بااین شود نیز صدق می مقابل ستم بر زنان مطرح می

ی آن افق است. این مرزبندی به معنای مقابله با این اعتراضات نیرسرت. در  و عدم اختالط با این اعتراضات خود از عوامل سازنده
های این ستم با مضمونی مترفراوت از آنرچره در  ی کارگر توضیح دادیم که این مرزبندی یعنی توضیح ریشه مورد ستم بر زنان طبقه

 هاست. به مسیر ساختن این افق،  در بخش انتهایی نوشته بیشتر خواهیم پرداخت.    رسانه
 

 داری غرب در اعتراضات ایران ی بلوک سرمایه مداخله
داری جهانی پیدا کرد و بلوک غرب را برای مقابلره برا  پس از جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا قدرت بالمنازع سیاسی را در سرمایه

اش  کرد. ابزارهای دولت آمریکا برای پریرشربررد سرلرطره اتحاد جماهیر شوروی در سطوح اقتصادی، سیاسی و نظامی رهبری می
المللی پول، سازمان ملل و ناتو بودند که در هرکدام نفوذ قاطعی داشت. آمریکا در این دوره برا ایرجراد  نهادهایی مانند صندوق بین

 82کرد؛ کودترای  ی خود را حفظ می ها سلطه چنین تغییر حکومت کشان و هم ی کارگر و زحمت کودتا و جنگ برای سرکوب طبقه
، دولت آمرریرکرا بررای 1001در ایران تنها یکی از این اقدامات بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال  1118مرداد 

بررد. در ایرن  های "انقالب" رنگی را پیش می تر سوسیالیستی، پروژه های پیش نظامی در جمهوری-سیاسی-پیشبرد نفوذ اقتصادی
هایی همسرو برا  ها دولت دهی به آن های درون جامعه و جهت ها و ستیز بر نارضایتی های کالن با تکیه ها آمریکا با صرف بودجه پروژه

 ”انقرالب نرارنرجری“و  8441گرجستان در سال  ”انقالب گل رز“توان به  ها می ی این "انقالب" آورد. از جمله خود را بر سر کار می
گرفت برا ترخرریرب  اش شکل می ی مستقیم آمریکا و متحدین غربی اشاره کرد. این تحوالتی که با مداخله 8440اوکراین در سال  

کرد. حمرایرت آمرریرکرا از  ها را نابود می ی آن یافته ی سازمان کشان، هرگونه پتانسیل مبارزه حداقل ساختارهای حمایتی از زحمت
 کرد که به علت افول قدرت آمریکا به نتیجه نرسید.   نیز از این الگو پیروی می 22جنبش سبز ایران در سال 

در اینجا به فرایند و  0ی آمریکا و برآمدن رقبایی در برابر آن منجر شد. ای در سطح جهان به افول سلطه سیاسی-تحوالت اقتصادی
ی مداخالت آمریکا پس از این افول است. آمریکرا  ی اعتراضات اخیر اهمیت دارد، تغییر نتیجه پردازیم. آنچه درباره جزییات آن نمی

در جنگ با عراق همواره ناتوان از روی کار آوردن دولتی همسو با منافع آمریکا شد، در جنگ افغانستان مشاهده کردیم که ناچار بره 
که مداخالت آمریکا برخالف دوران پیشین کره عرالوه برر  خروج از آنجا شد و در سوریه نیز نتوانست به اهدافش برسد. نتیجه آن

هرای  شد، اکنون منجر بره جرنرگ ی کارگر منجر به روی کار آوردن دولتی همسو با آمریکا می سرکوب و کشتار و عقب راندن طبقه
ی داخلی بر اساس تشدید ستیزهای هویتی و قدرت گرفتن نیروهای فوق ارتجاعی مانند داعش در سروریره و عرراق و  فرساینده
ی مداخالت آمریکا تشدید شرده اسرت  واسطه ی قومی، مذهبی و نژادی که به ها در اوکراین شده است. ستیزهای فرساینده نئونازی

 کند.  ی پیشروی آن را تخریب می راند و زمینه ی کارگر را به عقب می ی طبقه بیش از سرکوب و کشتارهای دوران پیشین، مبارزه
کشان ایرران اسرت. درواقرع  های زیستی زحمت های اقتصادی علیه ایران، تخریب حداقل یکی از اهداف آمریکا از تحمیل تحریم

های اقتصادی جمهروری اسرالمری در  ازاین توسط سیاست ی تخریب وضعیت معیشتی است که پیش کننده ها عنصر تشدید تحریم
هرای  عنوان یکی از اهررم کشان به مداران آمریکایی در سالیان گذشته چشم طمع به شورش زحمت حال تضعیف بوده است. سیاست

های مدنظر خود مهیا کنند. آمرریرکرا و  ی کارگر زمینه را برای پیشبرد دگرگونی اند تا در نبود صف مستقل سیاسی طبقه فشار داشته
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سری،  بی هایی چون ایران اینترنشنال، بی کنند. رسانه برداری از این زمینه استفاده می متحدینش از طیف وسیعی از ابزارها برای بهره
هرا بررای  کامال  متضاد،  ابزارهای آن  نژاد و حمایت از طیفی از نیروهای سیاسی وتو، افرادی چون مسیح علی صدای آمریکا، و من

 برداری است.  بهره
ها استفراده کرنرنرد. در  ها به وضعیت موجود علیه خود آن خواهند از خشم آن کشان هستند زیرا می ها دشمن کارگران و زحمت آن

ها چشم طمع خرود را از نریرروی اعرترصراب کرارگرران  که شروع آن از مطالبات معیشتی نبود نیز آن 1041اعتراضات شهریور 
های غربی، برای اعتصاب کارگران تبلیرغ  عنوان رسواترین نیروهای مزدور دولت طلبان و مجاهدین خلق نیز به دارند. سلطنت برنمی

از آمریکا و سایر کشورهرای “گونه این تبلیغ را انجام داد:  مهر این 14ی اجتماعی توییتر در  کنند. رضا پهلوی در پیامی در شبکه می
گیرکردن رژیرم  که کارگران ایرانی برای اعتراض و زمین خواهیم از حمایت اخالقی از مردم ایران فراتر بروند. با توجه به این غربی می

 11یا در  ”های این کارگران حمایت کند. های اعتصاب از خانواده تواند با ایجاد صندوق در حال برگزاری اعتصاب هستند غرب می
ی دیگرر سریرمرا ثرابرت  نمونه ”زانو درخواهد آورد. اعتصاب سراسری در کنار اعتراضات سراسری این رژیم را به“مهر گفته است: 

ها ]معرتررضریرن  از  آن“ی حقوق بشر پارلمان اروپا بیان کرد:  ی ایران اینترنشنال است که در نشست کمیته مجری و کارمند شبکه
ای ارائه دهند. اقداماتی را در پیش بگیرند. پاسخی عرضه کنند. حقوق  ها را درک کنند و قطعنامه خواهند آن المللی می ی بین جامعه

های هدفرمرنرد  ای با غرب قرار گیرد... تحریم ی سیاسی یا مذاکره بشر باید در دستور کار قرار بگیرد. و آن باید در اولویت هر رابطه
های هدفمند در سرالریران  حقوق بشر و تحریم ”تواند واقعا  مفید واقع شود تا به آن حکومت بفهماند که باید آن را جدی بگیرد. می

گذشته اسم رمزی است که این نیروهای مزدور برای دعوت آمریکا برای مداخله در کشورهایی نظیر ایران از طریق فشار اقترصرادی 
ی ایرن  دانیم دامنره دار آن است اما می های هدفمند تحریم مؤسسات نظامی و اشخاص منصب ها از تحریم برند. منظور آن به کار می

شرود.  کشان منتقل مری ی جمهوری اسالمی به دوش کارگران و زحمت دارانه شود و از مجرای  اقتصاد سرمایه ها گسترده می تحریم
 جانبه است. های همه ای برای مشروعیت بخشی به تحریم های هدفمند مؤسسات و افراد تنها وسیله درواقع عبارت تحریم

ها را در لیبی و سوریه و ویرانی ایرن دو کشرور  ی مداخالت آن کشان را در نمونه دشمنی آمریکا و مزدورانش با کارگران و زحمت
وضوح دریابیم. بررای  ها را در مورد مسائل اقتصادی نیز به های همسو با آن توانیم تبلیغات رسانه کنیم. از سوی دیگر می مشاهده می

دانرنرد و در  داران نرمری سازی و منافع سرمرایره های خود، جمهوری اسالمی را مجری خوبی برای خصوصی ها در رسانه نمونه آن
کنند که جمهروری  ها تبلیغ می کنند. آن سازی قیمت بنزین دفاع می هایی مانند سوخت، بیش از سران جمهوری اسالمی از آزاد بحث

ازاین گفتیم کره برا افرول  گذاری فراهم کند. پیش اسالمی باید برود تا دولتی که ستیزی با آمریکا ندارد بتواند زمینه را برای سرمایه
ی آمریکا چگونه این مداخالت ناتوان از روی کار آوردن چنین دولتی است اما باید به این توجه کرد که حرتری اگرر چرنریرن  سلطه

های خودشان بیشرترر  بسا با توجه به گفته ای محقق شود، حاصل کار حکومتی است که حافظ است مار کارگران است و چه دگرگونی
 7داران از قیدوبند و درنتیجه تشدید است مار خواهند شد. پیگیر آزادسازی سرمایه

بینند و آن را در قرالرب انرقرالب در  نیروهای سیاسی رسوای خارِج کشور هر اعتراض و نارضایتی را اهرمی برای براندازی می
ی  ای به سازوکار است مار طبقره که خدشه کنند. براندازی یعنی سرنگون کردن جمهوری اسالمی بدون این های خود تبلیغ می رسانه

ی  جای آخوندها، افرادی با شمایل غیرمذهبی باشند اما سرلرطره دیگر کارگزاران دولت به عبارت کشان وارد شود. به کارگر و زحمت
 ی کارگر حفظ شود.  دار بر طبقه ی سرمایه طبقه
طور که گفتیم حمایت آمریکا از این نیروهای سیاسی و ارتباط آمریکا با  انواع و اقسام نیروهای قومی و ارتجاعی، در بسرترر  همان

ی این خطر را نباید برا  سازد. مشاهده ی سرنوشت سوریه و لیبی را ضروری می اعتراضاتی که افق سیاسی مشخصی ندارند مشاهده
هرا برا  سازی" اشتباه گرفت. آن ای های گوناگون جمهوری اسالمی و ایدئولوژی پردازان آن با عنوان "سوریه خراش جناح تبلیغ گوش
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دار  ی سررمرایره تصویر کردن این سرنوشت قصد دارند جلوی هرگونه اعتراض به حقی را بگیرند تا امنیت خود و درواقع امنیت طبقه
نبایرد  ”زنان“های فرودستی  عنوان زمینه گونه که در بخش نخست اشاره به مذهب و سنت به برای است مار کارگران حفظ شود. همان

بینند؛ این نیروهای اپروزیسریرون درواقرع  ها را در مذهب می ی تمام معضالت و نابسامانی صدا با نیروهایی قلمداد شود که ریشه هم
 کنند.   ها را پنهان می ریشه

هایشان توجیهاتی بررای طررف  اند. هر دو با سیاست دیدیم که جمهوری اسالمی و اپوزیسیون آمریکایِی آن هر دو دشمنان کارگران
اسالمی نظیر گشت ارشاد و تحمیل حجراب  کنند. اقدامات ارتجاعی جمهوری شان فراهم می مقابل در جهت اقدامات ضد کارگری

ای برای این اعرترراضرات وجرود نردارد،  ، در شرایطی که افق سیاسی1041ی اصلی اعتراضات شهریور  عنوان زمینه اجباری به
ی اقرترصرادی یرا   جویانه و تخریبی دولت آمریکا و متحدینش را در پی داشت. در شرایط فعلی هرگونه مرطرالربره اقدامات مداخله

گردد برلرکره  تنها با سرکوب خونین جمهوری اسالمی همراه می گونه درآید، نه دهی و در شکل شورش ای که بدون سازمان اجتماعی
گراهرانره کند که افق معینی نردارد. مربرارزه ای را فراهم می ی آمریکا و ایجاد ستیزهای فرساینده زمین مناسبی برای مداخله ی  ی آ

سرازی و  دار و دولت ترابرع آن، اعرم از خصروصری ی سرمایه های اقتصادی طبقه ی کارگر برای مقاومت در برابر سیاست طبقه
سازی بررای  و عناصر زمینه  های اولیه آوردن مطالباتی هرچند کوچک، گام سازی نیروی کار و در پی آن پیشروی برای بدست ثبات بی

تواند افقی در برابر مطالبات دموکراتیک  ی کارگر است. وجود این نیروی سیاسی است که می گیری صف مستقل سیاسی طبقه شکل
گاهانه هایی از اقشار میانی نیز قرار دهد. در شرایط حاضر، تنها مبارزه بخش ی کارگران در محیط کار اسرت کره هرم  ی متحد و آ

یرابری، امرکران  داری ایران بایستد و شرایط زیست کارگران را بهبود دهد و هم در بستر تشرکرل تواند در مقابل فشارهای سرمایه می
 های آمریکا را برای کارگران فراهم کند.  شناخت و مقابله با سیاست

 
 چه باید کرد؟

برود. ایرن اعرترراضرات در  1041اقدامات ارتجاعی جمهوری اسالمی پیرامون حجاب عامل اصلی محرک  اعتراضات شهریور 
هرای غررب بره وقروع  چنین تحریرم های تهاجمی اقتصاد جمهوری اسالمی به معیشت و هم وضعیت اقتصادی ناشی از سیاست

هرروی برر اسراس تروازن  های پایینی اقشار میانی را نیز متأثر کرده است. به پیوست. این وضعیت اقتصادی عالوه بر کارگران الیه
های غرربری  های دولت داری ایران و مداخله های درون جناحی سرمایه وسوی این اعتراضات از درگیری قوای طبقاتی در ایران سمت

 متأثر بوده است.
ی  های قدرت طربرقره ی کارگران در محیط کار با اعتراضات خیابانی، وانهادن ابزار ی کارگر، اختالط مبارزه بدون افق سیاسی طبقه

مدت و بلندمدت کارگران است. از طرفی بدون مقاومت متشرکرل کرارگرران در  هایی بر ضد منافع کوتاه کارگر در خدمت دگرگونی
رو خواهیم برود کره  کشان روبه داران و دولت جمهوری اسالمی به زیست کارگران و زحمت ازپیش سرمایه محیط کار با تهاجم بیش

هرای  ی خیابانی خواهد بود. در شرایط فعلی این اعتراضات یا اهرم فشاری در دسرت جرنراح گونه ساز اعتراضات شورش خود زمینه
ی آمرریرکرا و  های جمهوری اسالمی و مداخلره و یا در پیوند سرکوب 9داری داخلی برای مقابله با رقبا خواهد شد گوناگون سرمایه

ی متشرکرل و  هاست که مبارزه دهد. در نظر گرفتن این زمینه ی ایران قرار می  روی جامعه ِی را پیش ا های فرساینده متحدانش جنگ
گاهانه دهد. درواقع اگر ما از سرنوشت مشابه سوریه و لیربری  روی کارگران پیشرو قرار می عنوان تنها راه پیِش ی کارگر را به ی طبقه آ

داری گفتیرم، هردفرمران  ی تولید سرمایه های عام شیوه گفتیم و یا از نقش سنت و مذهب در فرودستی مضاعف زنان در کنار ویژگی
گاه بود اما راه مقابلره برا ایرن  اند که باید بر آن ها عواملی ی کارگر نیست. این ی طبقه عنوان کانون مبارزه ها به پررنگ کردن آن ها آ

گاهانه چیز است، مبارزه  عوامل مخرب تنها یک  ی کارگر. ی طبقه ی متشکل و آ
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که با  گیرد. با پذیرش این ی کارگر ایران اولین گام برای تعیین راهکاری است که جلوی کارگران پیشرو قرار می پذیرش واقعیت طبقه
ی  ی کارگر تغییر نرکررده اسرت، مربرارزه وجود اعتصابات و اعتراضات تدافعی کارگران در چند سال اخیر، توازن قوا به نفع طبقه

گاهانه  هایی دارد؟ ی کارگران چه ویژگی متشکل و آ
دار به شرایط کار و زیستشان اسرت. افرزایرش  در شرایط فعلی آغازگاه و بستر این مبارزه، مقاومت کارگران در برابر تهاجم سرمایه

های قانونی موجود در قانون و هرگونه حقوق اولریره  دستمزد، بهبود شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار، درخواست پیگیری حداقل
تواند گامی در جهرت افرزایرش  بندِی تجربیات نمی ریزی و جمع ی این مبارزه است. این مبارزه بدون برنامه در محیط کار بستر اولیه

دهری بره مربرارزات  های کوچک عالوه بر جرهرت قدرت کارگران شود. کارگران پیشرو با یافتن همدیگر و متشکل شدن در گروه
ی کارگر پری  های تاریخی و جهانی طبقه ضرورت استفاده از تجربیات و آموزه ی کارگران در محیط کار با برخورد به موانع، به روزمره

گاهانره ی مبارزه ی کارگر زمینه ی تاریخی و جهانی طبقه برند. پیوند کارگران پیشرو با دانش و تجربه می کرنرد.  را فرراهرم مری  ی آ
ی است که روزانه بر اساس خواسرت  ا کند که فراتر از رابطه ها ایجاد می دیگر جمع کارگران پیشرو تغییری در روابط میان آن عبارت به

گاهانه  ی کارگران پیشرو زمینه دار با هم دارند. این تغییر مادی در رابطه سرمایه کند. مرنرظرور از  ی مبارزه فراهم می را برای پیشبرد آ
گاهانه بودن مبارزه خبر داشتن از وقایع یا شناختن جریان های اجتماعی قرار گررفرترن  اجتماعی و یا مخاطب شبکه-های سیاسی آ

گاهی موردنظر در این متن یعنی یافتن پاسِخ پرسش ی  ی کارگری با استفاده از دانش و تجربره های مشخص در حین مبارزه نیست. آ
 ی کارگر. تاریخی طبقه

گاهی توده اند برخی تحت ترأثریرر  ی کارگران در محیط کار یا در یک جغرافیای مشخص همسان نیست. برخی دارای افکار سنتی آ
دانند. از سویری  بندوباری می اسالمی را سدی در برابر بی کنند و برخی جمهوری اند، برخی از ایران باستان دفاع می های غرب رسانه

دهند. کرارگرران  دارانه واکنش نشان می ی جایگاهشان در تولید و نوع تجربه و زندگی خود نسبت به است مار سرمایه واسطه ها به آن
پیشرو با شناخت هر یک از موانع ذهنی کارگران در برابر افزایش اتحاد طبقاتی، مقابله با این موانع را یکی از وظایف خود در پیشبررد 

که چه چیز خرافات است و چه چیز علمی است و یرا برا  ها با تبلیغ ِصرف این دانند تغییر این ذهنیت ها می دهند. آن مبارزه قرار می
هاست که یافتن پاسخ صرحریرح  شود. تغییر در وضعیت مادی کارگران از طریق متشکل کردن آن خواندن محقق نمی توصیه به کتاب

کند. بنابراین جمع کوچک کارگران پیشرو در مسیر پیشبرد  گیرد را ممکن می ی کارگران قرار می هایی که پیِش روی توده برای پرسش
چرون سرنردیرکرا  ی کارگران در نهادهایی  ی اقتصادی در محیط کار و خودآموزی در این مسیر، در جهت متشکل کردن توده مبارزه

ی کرارگرر،  ی طبقه کنند. جمع کارگران پیشرو در مسیر متشکل کردن کارگران نیاز دارند عالوه بر آموختن دانش و تجربه حرکت می
حرکت در ایرن مسریرر و  ی خود در نظر بگیرند.  های متخاصم را بشناسند و آن را در مسیر مبارزه های دولت خود و دولت سیاست

گاهی فارغ از شغل و مهارتشان، زمینه هرچه بیشتر متشکل کردن توده هایری اسرت  ساز تغییر ذهنیت ی کارگران با سطوح متفاوت آ
ی کارگران برای غلبه بر موانع ذهنی از طریق غلبه بر رقابت مریران  شود. در این بستر است که آموزش توده که مانع اتحاد طبقاتی می

 شود.  کارگران و بسط اتحاد طبقاتی فراهم می
گاهانه با رواج و گسترش این مبارزه ی کارگر تغییر خرواهرد  های کار کارگران است که توازن قوا به نفع طبقه در محیط  ی متشکل و آ

و مبارزه برای مطالبات عمومی  یابی به مطالباتی در جهت بهبود شرایط معیشتی و کاری، زمینه برای مداخله کرد و عالوه بر دست
ی کارگر است. برا چرنریرن  گردد. این به معنای افزایش قدرت طبقه تری چون آموزش و بهداشت رایگان در سطح جامعه فراهم می

داران در ایران را عقب برانند و افقی سیاسی را در پیشگاه جامعه قرار دهرنرد. برا  ی سرمایه توانند هیئت حاکمه ی متحدی می مبارزه
ی کارگر عالوه بر حرکت به سمت برچیدن است مار، رهبری برخرشری از مرطرالربرات  آشکار شدن این افق سیاسی است که طبقه

 گیرد.  اقتصادی و اجتماعی اقشار میانی را نیز  بر عهده می
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ی کارگر است که اعتراضاتی چون شهریور را ترنرهرا بره  یافتگی طبقه در وضعیت فعلی عدم وجود این افق سیاسی و ضعف سازمان
ای  ها را وسیلره زند؛ اپوزیسیونی که آمار کشته خواه پیوند می ی اپوزیسیون خون ی سرکوب خونین جمهوری اسالمی و مداخله زنجیره

گاهانه سازد. در نبود مبارزه برای تبلیغ خود می ی ابرزاری از کرارگرران و  ی کارگر است، که امکان استفاده ی طبقه ی متشکل و آ
 دهد.  ی کارگر می کشان را به این هر دو دشمن طبقه زحمت

چنین سرترم برر زنران  اند و هم ی تحمیل حجاب اجباری واقف های ارتجاعی جمهوری اسالمی درزمینه کارگران پیشرو به سیاست
های اقرترصرادی جرمرهروری اسرالمری در  ها بر تأثیر سیاست دهند. آن کش را تنها به حجاب اجباری تقلیل نمی کارگر و زحمت

ی متشکرل و  ها مسیر مبارزه بینند. آن داری غربی را نیز می های سرمایه اند و ماهی گرفتن دولت گیری نارضایتی عمومی واقف شکل
گاهانه هرای  هرای دولرت ی داخلی، بساط توطئره دارانه های سرمایه بینند که عالوه بر عقب راندن سیاست ی را پیش روی خود می ا آ
داری غربی به رهبری آمریکا را از طریق توضیح اثرات تحریرم  های سرمایه ها دشمنی دولت چینند. آن داری غربی را نیز برمی سرمایه

ی  کشران بره تروده مدت و بلندمدت کارگران و زحرمرت ی کارگر و منافع کوتاه ی طبقه ها در کشورها  بر روی مبارزه و مداخالت آن
 دهند.  کارگران نشان می

های شکل دادن به اعتراضات اخیر، موضوعری نریرسرت کره بره پرس از  عنوان یکی از زمینه به ”زنان“باید توجه کرد که ستم بر 
گاهانه ی کارگر مربوط باشد. زیرا در مسیر مبارزه گیری افق سیاسی طبقه شکل ی کارگران در محیط کار و در عرمرل  ی متشکل و آ

های ستم بر زنران کرارگرر در  شود. برای م ال عالوه بر ریشه برای جمع کارگران پیشرو ضرورت پرداختن به این موضوع آشکار می
صرورت  های زیادی از زنان کرارگرر بره ی ایران بخش های سنتی و مذهبی در جامعه ی ریشه واسطه داری، به ی تولید سرمایه شیوه

گیرند. عوامل دیگری نظیر فرهنگ لرمرپرنری و  یابی در محیط کار در موقعیت ضعیفی قرار می دهی و سازمان مضاعفی در سازمان
های کار مرردانره نریرز بره  شود. عالوه بر این در محیط دهی در محیط کار می ستیزانه نیز مانع از مشارکت زنان کارگر در سازمان زن

ریزی و کار ویرژه بررای  یابد. ضرورت برنامه ای می ها اهمیت ویژه های کارگری و مشارکت آن هنگام ستیز و اعتصاب نقش خانواده
تروانرد  خیزد و در شرایط فعلی تنها در این بسرترر مری های عملی برمی ی کارگر از این واقعیت ی ستم بر زنان طبقه برخورد با مسئله

 پاسخ عملی بگیرد. 
 
 

 ها نوشت ذی

 02شهریور  7سایت خبرآنالین  -1  
   khabaronline.ir/xdZSm 
ی "اعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروشیمی و دشمنان آن" در شمراره  برای توضیح بیشتِر موانع و دستاوردهای مبارزات جاری کارگران به مقاله  -8  

 دوم نشریه پرچم رجوع کنید.
 ی پرچم رجوع کنید. برد؟" در شماره چهارم نشریه داری ایران را پیش می ی "دولت رئیسی چگونه منافع سرمایه به مقاله  -1 
 .ی پرچم توضیح داده شده است ی "آیا جنگ اوکراین به کارگران ایران مربوط است؟" در شماره پنجم نشریه ی آمریکا در مقاله فرایند افول سلطه -0 
نشریه پررچرم برا   های اقتصادی جمهوری اسالمی به دو مقاله پوشانِی نظرات کارشناسان اقتصادی اپوزیسیون به سیاست ای از هم برای نمونه  -7 

 های "بیست و سی و منوتو: تالقی دو خط موازی در حمایت از کارآفرین" مراجعه کنید. عنوان
را  کنند و با استفاده از این اعتراضات رویای تکراری دیگر طلبان کنار گذاشته شدن خود را دلیل بروز این اعتراضات عنوان می برای م ال اصالح  -9

 .بینند می



 13   1041نشریۀ پرچم، شمارۀ ششم، آبان 

 

 

داران را تبلیغ و  های معروف سیاست سرمایه چگونه چهره
 کنند؟ ترویج می

 مقدمه
در سطح کشور شد و در ایرن مریران   ها و اعتراضات گسترده ای از خیزش مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد منجر به سلسله

های "مردمی" معرروف و  های معروف سینما، تلویزیون، موسیقی و ورزش به این وقایع واکنش نشان دادند. این چهره بسیاری از چهره

ی کار گشت ارشاد و پلیس ابراز کرردنرد.  اند، از قتل خانم امینی ابراز انزجار و اعتراض خود را به نحوه مشهور که به "سلبریتی" معروف

دارانه حاکم )کره  ها مناسبات سرمایه از نظرشان حکومت جمهوری اسالمی و آخوندها باعث بدبختی "مردم" هستند. و قطعا  ازنظر آن

 جمهوری اسالمی حافظ آن استر نقشی در بدبختی و فالکت روزانه کارگران و دیگر اقشار ندارد. 

هرا  اند. و حتما  گذرشان به صفحه ها مواجه شده ها و تحلیل امروز جامعه در التهاب و تالطم است و کارگران حتما  با بسیاری از صحبت

ها در گفتار و کردار خود همواره  های معروف خورده است. چه قبل از این اعتراضات و چه بعد از آن، این سلبریتی های این چهره و پیام

 دارانه موجود بوده و هستند. صدای تأیید نظم سرمایه

ها بپیوندند و چشم و گوش خود  صف جنبش سیاسی عمومی مدنظر آن خواهند به  جمله کارگران می های معروف از همه و از  این چهره

های آنها هم برسد. معنی همه با هم چیرسرت؟  گویند کارگران صبر کنند، فعال  بیایند "کنار هم" باشیم تا بعد نوبت خواسته را ببندند. می

دار است نباشد، معنی "همه با هم" اترفراقرا   وقتی برای یک راه و یک جنبش سیاسی ریشه مشکالت را که است مار کارگر توسط سرمایه

کند. "همه با هرم"  ی سیاستی است که تضادهای طبقاتی جامعه را پنهان می اصال  به معنی "همه با هم" نیست. شعار "همه با هم" نتیجه

داری قدرت باالیی دارد  داران دست باال را دارد. نظم سرمایه یعنی تایید قدرتی که در عمل دست باال را دارد. در واقعیت موجود سرمایه

گاهانه خود را به سطح کل جامعه نرکرشرانرده  ی کارگر صف سیاسی مستقل خود را تشکیل نداده و مبارزه چون که طبقه ی متشکل و آ

دارا و ندار با هم بررادر و ”شنویم: داری و بلندگوهای فرهنگی و سیاسی جامعه می است. سیاستی که انعکاسش را در فرهنگ سرمایه

ی کرارگرر  دارانه و بدون مبارزه مستقل طربرقره داری موجود است. بدون نفی سیاست سرمایه این صدای تایید نظم سرمایه 1“ خواهرند.

 دردهای کارگران، ستم بر زنان و دیگر اشکال ستم بر دیگر اقشار جامعه رفع نخواهد شد. 

دهد. یکی از دردهای کارگران نداشتن تشکل  کنند به درد کارگران پاسخ نمی های معروف تبلیغش می سیاست و شعارهایی که این چهره

داران  دهد و قرارداد ناعادالنه که جوالنگاه سرمایره های زندگی را نمی مستقل است. مشکل کارگران دستمزدی است که کفایت حداقل

 است. کارگران امنیت شغلی و جانی ندارند. کارگران و فرزندانشان بهداشت، درمان و آموزش رایگان ندارند. 
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م زند. دو دهد. ستم بر زنان اوال  به رقابت بین کارگران زن و مرد دامن می داری معنا می ستم بر زنان هم در رابطه با نظام است مار سرمایه

داران برای بازتولیرد نریرروی کرار  های سرمایه راستا با سیاست های مختلف سنتی، مذهبی، عرفی و قانونی ستم بر زنان هم اینکه شکل

ی کرارگرر،  شود. غیر از سیاست مستقل طبقه است. بازتولید نیروی کار عمدتا  توسط زنان و با کار خانگی در محیط خانواده انجام می

 هیچ سیاست دیگری قادر به پاسخگویی به این مشکالت نیست.

دارند یا بلنردگروی  ها که یا خود سرمایه تواند به سلبریتی کارگر هم نمی  ی گیرد، طبقه ای برای رضای خدا موش نمی از آنجا که هیچ گربه

های خود  تواند خواسته های اقتصادی و سیاسی قدرتمند است که می ی کارگر تنها با ساختن تشکل داران هستند اتکا کند. طبقه سرمایه

را به محقق کند. کارگران باید در پس هر یک از جمالت، اظهارات و وعده و وعیدهای اخالقی، دینی، سیاسی و اجتماعی، مرنرافرع 

های خود، کرارگرران قردرت  کارگران محدود به چیزهایی که گفتیم نیست. با ساختن تشکل  طبقات مختلف را جستجو کنند. خواسته

گاهی طبقاتی خود را گسترش می دفاع از خود را پیدا می کرنرنرد. برا  دهند و کل جامعه را راهبرری مری کنند. همراه با دفاع از خود، آ

ی کرارگرر در  های جامعه است. طبرقره ی جنبه ی کارگر پیشرو در همه کنند. طبقه داران قدرت خود را آزاد می شکستن قدرت سرمایه

سازد. چیزی بسیار باالتر و غیرقابل مقایسه با هر چه کره  ی آینده تکنولوژی، روابط اجتماعی، فرهنگ و هنر مستقل خود را می جامعه

 در گذشته بوده است.

 

 سلبریتی و تأثیرگرار بودنش یک چیز جدید است
کنیرم. در  داری زندگی می ای است که حاکم بر آن جامعه است. ما در جهان سرمایه فرهنگ حاکم بر یک جامعه همیشه فرهنگ طبقه

دار قدرت تولیدی و درنتیجه تولید فرهنگی را به دست دارد. یک نظم فرهنرگری برزرگ در  ی سرمایه این جهان و در کشور ما هم طبقه

هرای  های تلویزیونی، شربرکره گیرد. اجزای این نظم همه به هم مربوط هستند. رسانه دار شکل می ی حاکم سرمایه راستای قدرت طبقه

های معروف هم محصول همین  اجتماعی م ل اینستاگرام، توییتر، سینما، موسیقی، ورزش، مد و پوشاک و... اجزای آن هستند. چهره

 نظم هستند. کارکرد این نظم چیست؟

داری حراکرم  توان گفت هدف و کارکرد اصلی فرهنگ حاکم تبلیغ و ترویج سبک زندگی و اخالق مناسب نظم سرمرایره طورکلی می به

داران  ی این نظم هم به این معنی است که سرمایره است. یعنی طوری فکر کنیم و زندگی کنیم که این نظم باقی بماند و ادامه بدهد. ادامه

 بتوانند به اندوختن ثروت ادامه بدهند.

شویرم.  شویم. درگیر فوتبال و موسیقی می کند؟ این یک معامله است. ما با احساساتمان درگیر تلویزیون می چگونه این فرهنگ کار می

مان جبران شده است. ایرن درگریرری  های زندگی کنیم ناکامی ایم. حس می کنیم که ما گل زده زند حس می وقتی بازیکن فوتبال گل می

طرف معامله است. طرف دیگر چیست؟ قربرول  های فرهنگی و هنری وجود دارد. این احساسات ما یک ی بخش احساسات ما در همه

عنوان افراد شاخص و نمونه، نقش مهمی در این مرعرامرلره  ها در این میان به گونه که هست. سلبریتی کردن وضعیت کل جامعه به همان

 هایی محبوب!  ها دالل اصلی هستند. دالل دارند. آن
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ای که گفتیم خیلی مهم و حریراتری  اند. و این برای معامله های "فرودست" و "فقیر" بوده ها اصرار دارند که از خانواده ی آن معموال  همه

ای به وضعیرت ثرروت خرانرواده خرود  اند کمترین اشاره های ثروتمند آمده اند و از خانواده است. حتی کسانی که به "موفقیت" رسیده

خواهند موفقیت خود را نتیجه تالش فردی خود جلوه دهند و به ما هم این پیغام را برسانند که موفقیت تنها به تالش  کنند. چون می نمی

ایم. که منظور زمین خاکی فوتبال  گویند ما از "زمین خاکی" شروع کرده های ایرانی معمول است که می فردی بستگی دارد. در بین چهره

های معروف واقرعرا  از  آباد )انتهای چهارصد دستگاهر است و امروز زمین فوتبال شهید قیانوری نام دارد. خیلی از فوتبالیست در خانی

نویی و فرشاد پیوس یا مهرداد میناوند که وقتی سرری بره  های خاکی مشابه آن شروع کردند. کسانی م ل قلعه این زمین خاکی و زمین

 اند شوکه شد.  هایش معتاد شده ی همبازی های جنوب شهر زد، از دیدن اینکه همه اطراف آن زمین خاکی

رده دیگران برای باال رفترن  داری تبلیغ می ها از موفقیت چیست؟ موفقیتی که سرمایه منظور آن کند در واقع چیزی جز پا گذاشتن روی گ 

های باالی مرعریرشرت،  ی من از هزینه طبقه در سلسله مراتب اقتصادی و اجتماعی نیست. این یعنی اگر همکار، همسایه یا کارگران هم

برند به من مربوط نیست. من فقط باید گلیم خودم را از آب بیرون بکرشرم.  های کاری طوالنی رنج می بیکاری، دستمزد ناچیز و شیفت

 داری، تقصیر خودشان است. نیستند نه تقصیر کارفرماست، نه دولت و نه نظم سرمایه ”موفق“ها   اگر آن

ی کارگرانش لیسانس به باال هستند؟  کنید همه گوید: "ما یک رستوران داریم. باور می پور می ای با عادل فردوسی علی دایی در مصاحبه

لیسانس بود. یعنی  ام گرفت؟ فوق اش را آورد من گریه کنید رزومه . باور می خواستیم که در منزل کمک خانم ما بکند ما یک کارگر را می

دهیم. )یعنی اقتصاد دستوری استر. سیستم مرا خرراب  لیسانس باید بیاید در خانه من کار بکند؟ بعد هم در اقتصاد ما دستور می فوق

 است."

کنند. از نظر او دستمزد کارگر بیشتر از نان  چه چیزی آقای دایی را ناراحت کرده است؟ این که افرادی با مدرک دانشگاهی کارگری می

شب نیست و کسی که مدرک دانشگاهی دارد مستحق این دستمزد نیست. چه چیزی برای آقای دایی عادی است؟ این که دسرترمرزد 

کنند:  کارگر بیشتر از نان شب نیست)و نباید هم باشدر. اما چیز دیگری هم هست که آقای دایی و دیگر کارفرمایان اصال  به آن فکر نمی

اش را نرزد آقرای دایری و  چرا یک انسان برای اینکه کار کند، معیشت خود را تأمین کند و در تولید اجتماعی شرکت کند باید رزومه

کارفرمایان دیگر بیاورد؟ چرا کارفرمایان مالک وسایل تولید و سرمایه هستند، به اصطالح صاحِب کار هستند و کارگران به جز نریرروی 

داران اینرکره  تر بپرسیم، چرا کارگری باید برای نان شب خود، منزل آقای دایی را جارو بزند؟ از نظر سرمایه کار خود چیزی ندارند؟ ساده

ها مالِک وسایل کار و تولید باشند و کارگران برای نان شب خود ناچار از تن دادن به است مار باشند همان قدر طبیعی است که گردش  آن

 طور هم خواهد ماند. طور بوده و همین ها این نظم طبیعی زندگی انسانی است. همیشه همین روز و شب. از نظر آن

چرا یرک “کند. شکایت ایشان از این است که  حقیقت این است که آقای دایی نه برای آن کارگر که برای مدرک دانشگاهی او گریه می

شود که دلسروزی آقرای  داند. اینجا معلوم می می ”اقتصاد دستوری“و مشکل را هم در  ”مدرک دانشگاهی بدون استفاده مانده است؟

این است: موانع مروجرود  ”اقتصاد دستوری“گوید  چینی برای است مار بیشتر کارگران است. منظور هرکسی که می دایی در واقع مقدمه

 باشد.  ”آزاد“دار بردارید تا در است مار کارگران  )چه دولتی و چه قانونیر را از جلوی سرمایه
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داران  تواند بدون دلیل کارگران را اخراج کند و باید حداقل دستمزد مصوب را پرداخت کند. سرمرایره طبق قانون کار فعلی، کارفرما نمی

کنند. یعنی معترضند که "قانون به اخراج کارگرران  بزرگ و حامیانشان، همین دو اصل قانونی را هم جزء "اقتصاد دستوری" حساب می

هرا را  میلیونری هرم آن 9ماهه و حداقل دستمزد  کار دارد؟". حتی همین قراردادهای موقت یک کار دارد؟" و "قانون به دستمزد چه چه

دار  بند هم نیست و دست سررمرایره جا خبری از این قوانین نیم که در آن ”آزاد“اند به نام مناطق  کند و البته جایی درست کرده راضی نمی

 کامال  باز است.

ی پایین" است. درباره فیلم جدیدش )بررادران لریرالر  گوید "بچه هایش می سعید روستایی، کارگردان سینماست و همیشه اول مصاحبه

هرا و  داری ترریربرون توانند." سرمایه شان را عوض کنند اما نمی خواهند طبقه ای است که می گوید "داستان این فیلم داستان خانواده می

ی آن هم موفقیت و رسیدن از  ترین افسانه کند تا کاالهای مادی و فرهنگی خود را به ما قالب کند. بزرگ بلندگوهای خود را درست می

فرش به عرش است. "پول درمان نداری؟ چه کار به نظام درمان داری؟ بیا و ما را الگو قرار بده، پیشرفت کن و پولدار شو تا بتوانی پرول 

توانی پولدار  ها را بدهی. بهترین خانه و بهترین ماشین را سوار شوی. چه کار به شرایط کار و قرارداد داری؟ تو هم می بهترین بیمارستان

خواهد موفق و پولدار شود، امرا  کشد که می ای را به تصویر می کند. او خانواده اش را از همینجا شروع می بشوی." آقای روستایی قصه

 خورد.   شکست می

دار را  ی سرمایه تواند زندگی بهتری داشته باشد این است که طبقه ی کارگر می ی مبارزه طبقاتی است و تنها راهی که طبقه جامعه عرصه

شود که همان مناسبات است ماری حاکرم  از مناسبات تولید حذف کند و قدرت سیاسی و اقتصادی جامعه را به دست بگیرد. چطور می

شود این کار را کرد. اما در خود فریرلرم، تررانره  باشد و بشود که طبقه را عوض کرد؟ شاید منظور جناب روستایی این بوده که کال  نمی

گوید:" تو اخراج شدی ... برو دنبرال یرک  زاده که یک کارگر اخراجی است با لحنی پر از آه و سوزوگداز می علیدوستی به نوید محمد

 داند.  کار درست!" یعنی جناب روستایی، این "بچه پایین" ما کار کارگری را م ل علی دایی چیزی "نادرست" می

شهر و حاشیه و اطراف تهران انرجرام  درصد تولید این مملکت را دارد. بخش زیادی از این تولید در همان پایین  87استان تهران بیش از 

ی برچره  های آقای روسترایری هرمره ی فیلم است. اما در همه کند از آنجا آمده شهری که جناب روستایی ادعا می گیرد. همان پایین می

ها کارگر  گری هستند. کسی هم "کار درستی" ندارد. از نظر ام ال روستایی و دیگر سلبریتی ها مشغول فروش مواد مخدر و اوباش محل

فروشند؟ یک روایت، یک زندگی دروغین، تایید است مار، تاییرد  ها به ما چه می کار درستی ندارد. سعید روستایی در کنار دیگر سلبریتی

شهر خطرناک تر  های پایین های مواد مخدر برای بچه ی کارگر. این دالالن خیلی از دالل اساس این نظام ناعادالنه و تایید اسارت طبقه

 8زند. شاید برایش افت دارد. اش سر نمی هاست که به محله هستند. البته جناب روستایی از آن دالل

شرود.  تر شنیده مری اصطالح برو دارد و بیشتر و وسیع زنند به هایی که می ها در فضای مجازی از وزن باالیی برخوردارند. حرف سلبریتی

علی کریمی، جادوگر فوتبال ایران یکی از این فعالین است. در شب تاسوعا اواسط مرداد امسال علری کرریرمری در یرک اسرتروری 

کنیم نذری بدهیم و در پایان آرزوی شفای بیماری را داریم که برای نداشتن پرول درمران  ها تومان خرج می اینستاگرامی گفت: " میلیارد

کرنرنرد  شرفی توییت کرده که میلیاردها تومان خرج نذری مری میرند". در پاسخ ایشان هم یک آخوند در آمد و گفت که:" دیدم که بی می
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کنند که توی نادان احمرق  هایشان اقامه عزا می برای شفای بیماری که پول درمان ندارد. آیا تمام شیعیان در تمام دنیا برای شفای مریض

دهد که مریضش شفرا پریردا  کنید، خب این را بدهید و کسی را درمان کنید؟....کدام هیئتی نذری می گویی میلیاردها پول خرج می می

گویند مرریرض  کنند، کنارش هم به امام حسین می کنند، خرج می دهند، اقامه عزا می دهند برای عزای امام حسین. نذری می کند؟ می

 خواهی نه." خواهی شفا بده، می داریم، آقایی، می

بینیم که برای آقای کریمی کامال  عادی و  جناب کریمی در انتها از ما التماس تفکر هم کرده است. بسیار خوب اگر کمی تفکر کنیم، می

دهید، بیایید پول بدهید به بیماران برای درمانشان. آخرونرد  گوید چرا نذری می طبیعی است که برای درمان بیماری باید پول داد. او می

دهد. ولی خب اگر امام حسین هم بخواهد، تا وقتی رسید میرلریرونری  کنیم حاال امام حسین اگر خواست شفا می گوید ما نذر می هم می

کند. پس چه برای علی کریمی که از دست آخوندها ناراحت است و چه برای آخوندی کره  پرداخت را نشان ندهیم کسی درمانمان نمی

 از دست او ناراحت شده، اینکه بهداشت و درمان خصوصی است و باید برای درمان پول داد چیزی عادی است.

 

 ها و اعتراضات ذس از قتل مهسا امینی سلبریتی
اصطالح هنرمندان در فضای مرجرازی ابرراز  های معروف و به پس از قتل مهسا امینی و شروع اعتراضات، شمار بسیار زیادی از چهره

خشم کردند، از گذشته خود و همکاری با نهادهای فرهنگی جمهوری اسالمی ابراز ندامت کرده و حمایت خود را از معترضران نشران 

دادند. کتایون ریاحی، مهران مدیری، فاطمه معتمدآریا، مانی حقیقی، اصغر فرهادی، علی دایی و علی کریمری هرم ازجرمرلره ایرن 

 های معروف بودند. چهره

داری است. حافظ این شرایرط هرم حرکرومرت  چیزی که کارگران و دیگر اقشار زحمتکش را خسته و خفه کرده شرایط نظام سرمایه

داری برای حفظ خودش در این سرزمین به دولتی همچون جمهوری اسالمی نریراز دارد و در ایرن  جمهوری اسالمی است. سرمایه

ای تمام این سرکوب هر روزه را جرلروی  جهت، سرکوب گسترده در جامعه را سرمشق خود قرار داده است. قتل خانم امینی مانند جرقه

ی زنران و  کننده، از سرکوب هر روزه های فلج اند را فریاد زدند. از نبود شغل، از قیمت ها برده چشم همه آورد و هرکدام رنجی که سال

ها به همراه نیروهای سیراسری مرخرالرف  های معروف و سلبریتی دختران، معلمان و کارگران. حاال سؤال این است که قصد این چهره

صدایی" و فریاد "حمایت از مردم" چیست؟ چره چریرزی را  اصطالح اپوزیسیونر چیست؟ هدفشان از تبلیغ "هم جمهوری اسالمی )به

 خواهند به ما بفروشند؟ می

کنیم. باید به یاد داشته باشیم کره ایرن  ها را درباره حجاب و مسئله زنان بررسی می در ادامه بخش بسیار کوچکی از اظهارات این چهره

کل کنند یا به جان هم بریرفرترنرد.  داری هستند. ممکن است با همدیگر کل ها نماینده کل مجموعه فرهنگی در جامعه سرمایه سلبریتی

دهد. در آخر صردای ایرن افرراد  ها اصل ماجرا را تغییر نمی ممکن است در مسائل سیاسی دخالت کنند و مواضع مختلف بگیرند. این

ی خود دارد و  طور که گفتیم، محبوبیت مردم را پشتوانه ی حاکم است. یعنی صدای فرهنگ مسلط. و همیشه همان همان صدای طبقه

 زند.  ی آحاد جامعه جا می همیشه خود را هواخواه "مردم"، هواخواه همه
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گلشیفته فراهانی، بازیگر سینما، ضمن حمایت دوباره از خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسالمی در اینستاگرامش خرطراب بره 

سال از عهده مردان ایرن سررزمریرن  114خود رهبر این حرکت خودجوش تاریخی هستید. حرکتی که  خودی معترضان نوشت: "شما به

العین را سوزاندند صدا از  سال پیش قره 114گوید: " پشت یکدیگر ایستادید." و در ادامه می ۰4و  14شما دختران و پسران دهه   برنیامد،

بدوِن روسری   سال پیش گل شیفته13سال پیش حجاب را بر زن اجباری کردند صدایی از پدران ما درنیامد. همین  00مردی بلند نشد. 

 میرند. این خوِد خوِد پیروزی است." کنند و می ها طرد شد. امروز مردان ایران چو شیر برای زنان سینه سپر می توسط فرهادی

ی خاصی باشند حضور داشتند و حقوق خود را مرطرالربره  عنوان زنان و بدون اینکه عضو طبقه از نظر ایشان زنان در طول تاریخ فقط به

ی باال م ل خوِد ایشان سرنرگ خرود و  اند. زنان طبقه ی زنان هم پشت "زنان" نبوده اند. در طول تاریخ برخالف ادعای ایشان همه کرده

وقرت از کرار   های زن م ل خانم فراهانی هریرچ کنند. سبلریتی ها برای پیشبرد حقوق خود تالش می زنند. آن حقوق خود را به سینه می

دارانه "زنان" در جهان هم به دنبال مطالباتی م ل "توانایی بررای  های سرمایه زنند. جنبش بار کارگران زن در ایران و دنیا حرف نمی مشقت

پردازند و برایشران  وقت به ریشه مسائل نمی ها هیچ ها و احزاب"  و غیره را دارند. آن های باالی شرکت مدیر شدن"، "حضور زنان در رده

ترین اهمیتی ندارد. اساس ستم بر زنان، تقسیم اجتماعی کار و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بوده اسرت.  ی کارگر کوچک زنان طبقه

ی کرارگرر و  تواند به پیش برود و حقوق زنان هم بدون پیشروی طربرقره ی کارگر نمی ی کارگر بدون حضور و فعالیت زنان طبقه طبقه

ی کارگر تاریخ طوالنی و عظیمی اسرت. هرر  ی کارگر ممکن نیست. تاریخ مبارزه طبقاتی طبقه استقرار قدرت سیاسی و تولیدی طبقه

هرا  طور که این سلبریرتری است نه در برابر زنان، آن ی کارگر ایستاده ی کارگر مبارزه کرده و به پیش رفته در کنار زنان طبقه جایی که طبقه

 گویند. می

ی باال به من نزدیک شرد و  کند: "زنی از طبقه گونه تعریف می یک زن از آمریکای جنوبی خاطره حضور خود در گردهمایی زنان را این 

اند و زنان باید علیه مردان متحد شوند! ولی مرن  ی زندگی خود و اینکه چگونه مردان در برابر زنان قرارگرفته شروع کرد حرف زدن درباره

کشیدیم و در مبرارزات  به او گفتم که اوال  زندگی من هیچ شباهتی به زندگی تو ندارد و دوم اینکه، من با شوهرم به همراه هم گرسنگی می

 1ها همراه هم بودیم." ی سختی کارگران معدن، در آوارگی، در همه

گرویرد  دار. خانم فراهرانری مری ی سرمایه ی کارگر در برابر طبقه ی مبارزه طبقاتی است. طبقه شود و عرصه جامعه به طبقات تقسیم می

ی پدران جامعه هستند. اگر م ل خانم فراهانی  کنم حق داریم قبول نکنیم که "پدران" ایشان همه صدایی از "پدران ما" بلند نشد. فکر می

داری مرترحردانره بره  ی کارگر که زنان در کنار مردان در برابر دشمن مشترک یعنی سرمایه هایی از تاریخ مبارزات طبقه کور نباشیم، م ال

کنیم. یروسرف افرترخراری،  ها را نداریم. اینجا به یک نمونه اشاره می ی م ال مبارزه پرداختند بسیار است. در این متن جای آوردن همه

 گوید: سازمانده کارگران صنعت نفت آبادان در خاطراتش می

ی نرفرت برود،  های نفت را با آن مایع سیاه، که معروف به تفرالره باری داشت. پیت ی اسف ی نفت منظره ی زنان کارگر ازتفاله "استفاده

رکرده و روی سر گذاشته و برای پختن نان و سیر کردن بچه های بوریرایری)حصریرریر  طرف اتاق ی خود به های صغیر و لخت و گرسنه پ 

کرد. مایع سیاهی کره روی  پاره بود، که قسمت کمی از بدن را مستور می شدند. پوشاک آنان عبارت از یک پیراهن بلند و پاره روانه می
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پروش خرود  های شریرک ها با زن کرد. انگلیسی ها ریخته، تمام اعضای بدنشان را آلوده می صورت آن سر گذاشته بودند در اثر حرکت به

گرفتند )با تمسخر و خنرده انرگرار یرک  بار آنان عکس می جلوی زنان ستم دیده و صاحبان اصلی ثروت نفت را گرفته و از مناظر رقت

انگیزی داشت. عکرس  ی رقت داشتند، منظره ها از زنان و کارگران برمی هایی که انگلیسی اندر. عکس الخلقه کشف کرده موجود عجیب

 0کرد." ای را متأثر می آلود و متحرک هر بیننده های نفت اسکلت

ی کارگر بود که دوشادوش همسرش در مبارزه طبقاتی کارگران نرفرت آبرادان شررکرت  بیش از صدسال پیش زهرا یکی از زنان طبقه 

های  مبارز لرستان بود و موقع اعتصاب اولین کسی که جلوی شرکت نرفرت  گوید: "زهرا از زن کرد. افتخاری در ادامه خاطراتش می می

شده بود. او گفرتره برود  برای کارگران نطق کرد و گفت دستور اعتصاب صادرشده، او بود. گویا چیزی که گفته بود، زیاد هم مؤثر واقع

 تواند مبارزه نکند."  کند، مرد نمی که زن مبارزه می درصورتی

ها نردارد.  های این سلبریتی ای شباهت به حرف ی کارگر ذره جای واقعیت، هیچ جای تاریخ و هیچ جای تاریخ مبارزه و رنج طبقه هیچ

ی فرهرنرگری نرظرم عرمرومری  های معروف درواقع ترجمه های چهره ها صرفا  نظر شخصی این یا آن سلبریتی نیست. حرف این حرف

داری،  توان در یک جامعره سررمرایره خواهند تصویری را به ما بفروشند. در این تصویر می ها می دارانه و تأیید آن است. سلبریتی سرمایه

 حقوق زنان را محقق کرد.

ای از خوانندگان و زنان طربرقرات  ها عده های بسیاری برگزار کرده است. در این نمایش ها و همایش تازگی کنسرت عربستان سعودی به 

انگیز حقوق زنران" و "برهربرودی  هایی م ل ابی از "پیشرفت شگفت ها م ل ایران اینترنشنال و سلبریتی باال حضور دارند. همین رسانه

که البته منظورشان همان عده محدود است. به دست آمدن حقوق زنان بدون  7گویند. چشمگیر وضعیت زنان" در عربستان سعودی می

 داری یک فریب است و ممکن نیست. ی کارگر علیه سرمایه مبارزه طبقاتی طبقه

وقت برای مطالبات زنان وقت مناسبی نربروده".  رویی و لحن پر شکایتی گفته که "هیچ بازیگر دیگری به نام ترانه علیدوستی هم با ترش

دهری زنران نشران  ی کارگر با سازمران طور بوده است. اما حداقل از صدسال پیش مبارزان طبقه معلوم نیست که از نظر چه کسانی این

ها هر لحظه، وقت مناسبی برای مطالبه حقوق زنان، تحصیلشان و فراهم کردن امکانات بهداشت و درمان زنان  دادند که اتفاقا  از نظر آن

انداختند و تبلیغ این یا  تخته می شان هر بار در سیاست شلنگ ی حامی ها بودند که بنا به منافع خودشان و طبقه بوده است. این سلبریتی

ی کارگر مرعرتررض  کردند. آن زمان که ام ال ایشان شیفته دولت اصالحات بودند، زنان و مردان طبقه آن کاندید ریاست جمهوری را می

ها در گذشرتره برا  ها چیزی نیست که بتوان پوشاند. سلبریتی آباد سرکوب شدند. تاریخ رنج زنان و مردان کارگر در این سال مس خاتون

دار  ی سررمرایره طبلی داشت، فضای جامعه را از صدای خود پر کردند. صدای طبرقره داران که شکل اصالح های سرمایه تبلیغ سیاست

ی ما در هرجرایری  دهند. "هنرمند" قصه صدای رنج زنان و مردان کارگر را خفه کرد. االن هم کل ماجرا را به نبرد زنان و مردان تقلیل می

خوردند و ایشان اوضاع را بسریرار  کرد. کارگران شالق می وپاخت می داری ساخت که امکانش بود با هر دولت و گروه سیاسی سرمایه

اند. چه کسی وقت را مناسرب  ی کارگر در مبارزه با ستم بر زنان هم پیشرو بوده کردند. در تاریخ مبارزان پیشروی طبقه خوب ارزیابی می

های تولید  ی خودش استر قائل نبودند. شرکت طبقه ندید؟ فقط خودشان زمان مناسبی برای مطالبه حقوق زنان )که منظورش زنان هم
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ها هم از تبلریرغرات بره دسرت  کنند. بخش دیگر سود آن داری خود از طریق است مار نیروی کار سود می فیلم و سریال در نظام سرمایه

کردند که مستقیمرا   های تولیدی نهادهایی ارتزاق می ریزد. ایشان از سریال دار می آید. تبلیغات کاالهایی که سودشان به جیب سرمایه می

وقرت زمران  های بازنشستگی معلمان داشتند و حداقل نیمی از این معلمان زن بودند. بله، برای ایشان هریرچ دستی در چپاول صندوق

 خوبی برای حرف زدن از حقوق زنان نبوده است.

ها پاسپورت و اقامت کشور دیگری را زاپاس دارند ترا اگرر ایرن  ها در خارج از کشور سکونت دارند. بسیاری از آن اک ر این سلبریتی   

طلبد. علی دایی اسطوره فوتبال  یک کتاب می ای داشته باشند. پرداختن به وضعیت مالی این قشر و مسائل آن  کشتی غرق شد راه چاره

مرانرم."  وطنانم، خواهران و برادران من هستند، تا ابد کنارشان می ملی ما  گفته که "وطنم ایران یعنی ناموسم، پدر و مادرم، دخترانم و هم

هرچند در طول این اعتراضات ایشان خارج از کشور بودند ولی اصرار دارند که همه باهم برادر و خواهریم. ما باید یاد بگیریم که پشرت 

تواند با ما ادعای برادری کرنرد.  خواهیم فریب نخوریم. همیشه هر کس و ناکسی می است. اگر می های رنگارنگ و زیبا چه نهفته حرف 

کند با یک دختر نوجوان اردبیلی  ای که از سیاست و فرهنگش دفاع می اما برادری و خواهری باید دلیلی داشته باشد. آقای دایی و طبقه

 9تواند داشته باشد؟ ای می  که حداقل امکانات تحصیلی را دارد چه خواهری و برادری

گوید: "وقتی ما را اسیر کردند و به  یوسف افتخاری از مبارزان و مؤسسان اتحادیه کارگران نفت آبادان در خاطراتش پس از دستگیری می

خرواهرم  اهواز آوردند، زهرا هم آمد. البته زندانی نبود. زهرا آمد و رفت پیش مختاری)رئییس کل شهربانی خوزستانر و گفت: من مری

ای توست؟ گفت: برادر من است. مختاری گفت: تو لری و او ترک است تو چطور خواهر  کاره یوسف را ببینم. مختاری گفت: یوسف چه

 ها هستیم، که با هم خواهر و برادریم." او شدی؟ گفت: ما از آن لرها و ترک

مریرلریرون   18فرماید:" اآلن یک خانه بخواهی در تهران بگیری زیر متری  می  1108علی دایی در برنامه ورزش و مردم در تیرماه سال 

خانه بخواهرد  متر اگر یک 874تواند هرجایی زندگی کند.  نویسند، نمی ر. یک فوتبالیستی که همه برایش می1108نداریم )قیمت سال 

سال پول بگیریرم  2گیرد اآلن ما اینجا اگر  چنانی می شود چقدر؟ فوتبالیست )خارجیر با یک سال قراردادش، یک ویالی آن بگیرد، می

 میلیون تومان بود. 0ترین محله تهران متری  شود!" در آن زمان خانه در گران و نخوریم شاید شرایط همان می

کند. از آن طررف  اش فتوا صادر می دهد و با قبض برق چند میلیونی خانه علی کریمی هرروز در اینستاگرام خود را حامی مردم نشان می

ها حمله کردند. این افراد معترضند که ام ال مهران مدیری و عرلری  تعدادی از حامیان جمهوری اسالمی به علی کریمی و فوتبالیست

اند. از نظر جمهوری اسالمی هم  اند چرا به جمهوری اسالمی پشت کرده اند و به طبقات باال رسیده کریمی که از طریق این نظام خورده

ها و مداحان جمهوری اسالمی هم بدون اینکه خود بردانرنرد  خوان ها باید حامی حکومت باشند و نه حامی برافتادن آن. روضه سلبریتی

کند.  ی فرهنگی خود را تولید می داری شیوه کنند. البته جای تعجب هم ندارد. گفتیم که سرمایه داران چرتکه بیانداز فکر می م ل سرمایه

 اسالمی.-دارانه است. چه غربی چه ایرانی تواند اسم و رسم و رنگ متفاوتی داشته باشد. اما درهرصورت سرمایه این فرهنگ می

از این خانه و اموالش را فروخته و مهاجرت کرده  گوید فدای سر مردمم، پیش  اش می آقای علی کریمی که در واکنش به مصادره خانه   

پروسرت  های مرعرروف سریراه افتد. بازیگران و خوانندگان و بسکتبالیست داری اتفاق می بود. این چیزی است که در کل دنیای سرمایه
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متررمرربرعری  در   87444داری، در خانه  ی اوج فرهنگ سرمایه کنند. سلبریتی، این نماینده آمریکایی در ویالهایی مجلل زندگی می

خواب، استودیوی پیشرفته ضبط صدا، یک اتاق مدیتیشن، با استخری به بزرگی یک دریاچه، زمیرن  اتاق 0ترین ساحل کالیفرنیا با  گران

خورند و مورد خشونت پلیرس قررار  پوستان که در خیابان هرروزه گلوله می بسکتبال، زمین تنیس، و زمین گلف نشسته است و از سیاه

اند. فقط صدای ملکروتری ایرن  ها را بریده کند. مردم هم صدایی ندارند. انگار حنجره گیرند از طریق توییتر و اینستاگرام حمایت می می

 5رسد. ها م ل وحی منزل به گوش می سلبریتی

گویند توسعه و پیشرفت و انباشرت ثرروت "بررای  رود. می هایی است که به فروش می توسعه کشور و پولدار شدن یکی دیگر از افسانه

اند و هر روز  دار است. نگاهی به کشورهایی که در مدار توسعه قرار گرفته ی سرمایه همه" ممکن است و البته منظورشان از "همه"، طبقه

حقریرقرت  2کنند. النکا، قطر و مکزیک. ببینید کارگرانش چگونه زندگی می شوند بیاندازید. اندونزی، هند، سری ها تبلیغ می از تریبون

داری، بدون بهداشت، درمان و آموزش رایگان ایرن شررایرط عروض  این است که بدون شکستن مناسبات است مارگرانه تولید سرمایه

 توان پیمود. ی کارگر می نخواهد شد. این مسیر را هم تنها به رهبری طبقه

 

 فرهنگ کارگری –داری  فرهنگ سرمایه
کنند و برعردا   کنند )و یا سکوت می ترین بلندگوهای موجود همواره از اساس شرایط دفاع می عنوان قوی ها به در این میان اما سلبریتی

کشی، از بهداشت و درمان خصوصری، از  دار در بهره داری، از آزادی سرمایه تر دفاع خواهند کردر. آنها از اساس اقتصاد سرمایه واضح

کنند باد از جرهرت  اند. اما حاال که تصور می کنند و تا کنون هم سهم خود را با شهرت و پول گرفته مدرسه و آموزش خصوصی دفاع می

گرویریرم  گویند "ما همدرد شما هستیم!" ما کارگران مری ها می اند که بخت خود را اینجا هم امتحان کنند. آن وزد، هوس کرده دیگری می

های نظم  کنندگان واقعی ثروت اجتماعی هستیم و بر خالف شما از آن کمترین نصیبی نداریم. شما انگل "دغلبازی کافی است! ما تولید

داری حاکم هستند. این هرمران  ها مدیون نظم سرمایه اجتماعی موجود هستید!". در حقیقت هم علی کریمی، مهران مدیری و ام ال آن

رود و مهران مدیری بابت یک عکس روی بیرلربرورد  نظمی است که در آن علی کریمی تا رقابت برای ریاست فدراسیون فوتبال باال می

ی  ساعت کار کنند تا هزینره  18ی کارگری زن و مرد ناچارند هر دو روزی  که در یک خانواده زند، در حالی میلیاردها تومان به جیب می

ها آرزویش را دارند، مهران مردیرری  که سلبریتی ”فردای براندازی“مسکن و خوراک خانواده را تأمین کنند و ماه را به انتها برسانند. در 

همچنان با قراردادهای میلیاردی روی بیلبوردهاست، علی کریمی همچنان ویالیش را دارد و زن و مرد کارگر هم ناچارند هرمرچرنران 

 ساعت کار کنند. 18روزی 

داری شرق، م ل فرهنگ ایرران براسرتران،  کند. م ل فرهنگ برده ی حاکمی فرهنگ خود را و در نتیجه هنر خود را ایجاد می هر طبقه

داری که در حال حاضر بر جهران حرکرمررانری  وسطی در اروپا و فرهنگ سرمایه  رعیتیر قرون-یونان، روم و فرهنگ فئودالی )ارباب

چیز را در اختریرار دارد. عرالوه برر  دار همه ی سرمایه و هنر منحصر به خود را بیافریند. طبقه ی کارگر نیز باید فرهنگ  کند. طبقه می
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دار است و متحدانرش  ی سرمایه نگاران و ... در اختیار طبقه ها، خیل ک یری از روشنفکران، متخصصان، اقتصاددانان روزنامه سلبریتی

ها حضور دارد و مرمرکرن اسرت بریرن  صورت فراگیر بین توده دار به ی سرمایه کنند. تفکرات طبقه داری دفاع می از کلیت نظام سرمایه

ی کارگر ممکن است فالن خواننده زن را الگوی خود قرار دهند و بخواهند با مردی شبیره  کارگران هم حضورداشته باشد. دختران طبقه

 فالن هنرمند یا فوتبالیست مشهور ازدواج کنند.

ی فرهنگ جدید پیشرو براشرد. هرر  بایست در به وجود آوردن و توسعه ای که توان نجات جامعه را دارد می عنوان تنها طبقه کارگران به

داری پیشروی کرده است، هنرمنردان و ورزشرکراران از اقشرار  اش علیه سرمایه ی اقتصادی و سیاسی ی کارگر در مبارزه وقت طبقه

اند. برتولت برشت نویسنده آلمانی و بسیاری از نویسندگان و دانشمرنردان از  ی کارگر تعریف کرده مختلف هم خود را در سیاست طبقه

هایی کره  کردند. و یا از سیاست ی کارگر هواداری  خانی از سیاست طبقه ها، وحید قلیچ ی کارگر دفاع کردند. در میان فوتبالیست طبقه

ی معروف را از هیچ بسازد و ترولریرد  تواند سلبریتی و چهره داری می کردند. امروز سرمایه کارگر بود حمایت می ی  برآمده از قدرت طبقه

 توان از هیچ ساخت.  ی کارگر دفاع کند را نمی بکند. اما هنرمندی که از طبقه

ی  ساخت فرهنگ کارگری و نماینده فرهنگی طبقه کارگر نیازمند تشکیل صف مستقل سیاسی طبقه کارگر است. نریرازمرنرد مربرارزه

گاهانه طبقه ی کارگر و تغییر موازنه قدرت به نرفرع  های کار، عبور از موانع اتحاد بین کارگران و افزایش قدرت طبقه ی کارگر در محیط آ

دهد که بستر ساخت فرهنگ کرارگرری و  ی کارگر در سطوح مختلف جامعه امکان می کارگران در جامعه است. گسترش مبارزه طبقه

 نماینده و بلندگوی متناسب آن را بسازیم.

شرود.  ی کارگر میسر می های سیاسی، فکری، فرهنگی و هنری طبقه ی کارگر با همکاری بخش ی فرهنگی طبقه به وجود آمدن رسانه 

ی  ی کارگر هم رسانره اند.)چه آخوند چه علی کریمیر. طبقه داری تسخیر کرده امروز فضای جامعه را نمایندگان فرهنگ منحط سرمایه

 خودش را با اتکا به نیروی سیاسی مستقل خود باید بسازد.

ی کارگر با گسترش نفوذ خود در جامعه بره اقشرار  کند. طبقه ای عمل می ی رسانه نیروی سیاسی و فرهنگی کارگری به عنوان شبکه 

ی  بخش طبقره ی رهایی دهد اهمیت تاریخی و جهانی مبارزه کارگر بر حق است. نشان می ی طبقه دهد که مبارزه مختلف مردم نشان می

توان انواع ظلم و ستم را به پایران رسرانرد. نریرروی  ی کارگر می دهد تنها از طریق پیروزی طبقه کارگر برای همگان چیست. نشان می

ی  گاه نریرروی طربرقره دهد. آن شود واکنش نشان می ی کارگر نسبت به هر شکل ظلم و ستم که به هر قشری از جامعه اعمال می طبقه

ای عمومی در جامعه و در اثر است مار و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بره  تواند نشان دهد که این ظلم و ستم بر زنان مسئله کارگر می

داری، ستم بر زنان، خشونت پلیس و چماقداران جمهوری اسالمی در کنار هم کرار  دهد که است مار سرمایه وجود آمده است. نشان می

 ی کارگر است.  ی طبقه ها سیاست مستقل کارگری و مبارزه کنند و تنها راه رفع این ستم می
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 ها نوشت ذی

میدون جنگه، از هر رنگی هستی بیا که وقت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه، میدون جنگه، ”شنویم: در یک آهنگ رپ به اصطاح اعتراضی می -1 
است. ضمن ایرنرکره بررای  ”ندار“بر  ”دارا“به هم به معنی سروری  ”ندار“و  ”دارا“چسباندن  .”دارا و ندار، از هر قوم و تبار، م ل فشنگ قطار...

 ها در نظام تولید و است مار. شود و نه بر اساس جایگاه آن ها بر اساس میزان دستمزد مشخص می داری جایگاه انسان نمایندگان فرهنگی سرمایه
 
های کارگری جنوب شهر سر نزنند. خیریه باز نکنند، عکس نگیرند و حرف مفت نزنند. الربرتره  دهیم دیگر به محله به ام ال ایشان پیشنهاد می  -8

سازند را ببینند. ولی احتیاط شرط عقل است. سعید  کشان وقت ندارند مزخرفاتی زشت و شنیعی که جناب روستایی و ام الش می کارگران و زحمت
 روستایی و دوستانش بهتر است به دنبال یک "کار درست" بگردند.

 
 نقل به مضمون از کتاب بگذار سخن بگویم، نویسنده دومیتیال باریوس دچونگرا مترجم احمد شاملو، انتشارات نگاه -1
 
 کارگر ی دهی مبارزات کارگران و تشکیل اولین اتحادیه کارگری و نقش زنان طبقه قسمتی از خاطرات یوسف افتخاری از سازمان -0
 
عنای گوید من م کند و می به نقل از سایت الواقع السعودی: یک زن جوان کنیایی که لباس فرم و حجاب به تن دارد در ویدئویی ابراز نارضایتی می -7

شوم. همچنین در ویدیویی دیگر یک کرارگرر زن خرارجری از  یک روز زندگی آرام و بدون مشاجره و یک روز مرخصی و استراحت را متوجه نمی
هایی دور از خانه خرود  کند. در ادامه گزارش آمده است: کارگران زن خارجی در مکان فشارهای زیاد کاری خود در یک خانواده سعودی صحبت می

ه گویند کر ها می اند و بسیاری از آن های اجتماعی متوسل شده ها برای صحبت صریح در مورد زندگی و شرایط کار خود به شبکه کنند. آن زندگی می
یستم اند. بر اساس این گزارش بیشتر کارگران خارجی از طریق س کنند و مورد آزار و اذیت جنسی و تبعیض نژادی قرارگرفته بیش از توان خود کار می

ها و  امهها قادر به تغییر شغل یا ترک کشور نیستند و کارفرمایان معموال  گذرن حمایت مالی عربستان تحت کنترل کارفرمایان هستند که بدون اجازه آن
هرا و فشرارهرای  گیرند. بدین ترتیب با محردودیرت کنند.کارگران زن خارجی اغلب منزوی هستند و مورد آزار قرار می ها را کنترل می حتی تلفن آن

ر این اند تا مصیبت خود را د تاک پناه آورده شده است، این کارگران به شبکه اجتماعی تیک زیادی که از سوی عربستان بر این کارگران خارجی اعمال
درصد زنان کرارگرری کره از عرربسرتران  ۰1تاکنون  2422کشور از خالل این برنامه به جهانیان اعالم کنند. به گزارش روزنامه دیلی استار در سال 

 بازگشتندر.  اند )مرده اند در تابوت برگشته بازگشته
زده و  های مختلف و پخش کاال در منراطرق زلرزلره ها در کنار شعار و ابراز برادری و خواهری، با کارهایی م ل کمک و احداث خیریه سلبریتی -9

کنند. آقرای دایری در مریران  ها با خاک یسکان شده برای خود محبوبیت دست و پا می مناطق حاشیه شهر و ساخت فرهنگسرا در جایی که خانه
دهد معامله را جوش بدهند. تصویرر  بسیاری از جوانان و نوجوانان شهر اردبیل محبوبیت دارد. و این محبوبیت کاذب سلبریتی هاست که امکان می

 شود. کاذب و دروغین از جامعه و تمکین به نظم موجود در ازای محبوبیت معامله می
 
ام یرهروه ی ن پوست آمریکایی به نام کانیه وست نام خود را به "یه" تغییر داد که کوتاه شده های رپ سیاه ترین آهنگسازان و خواننده یکی از معروف -5

را خدای یهودیان است. او رسما  اعالم کرده که همان عیسی مسیح است. همسر وی حمایت خود از مردم ایران و اعتراضات پس از قتل مهسا امینی 
 اعالم کرد.

 
 ای است، نمونه مستند "بردگان جام جهانی قطر" که مصاحبه یک خبرنگار اروپایی با تعدادی از کارگران قطر است و در شبکه مستند دوبله شده -2

 کوچک از فاجعه و دروغ است.
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های تهیدستان و ثروتمندان را دید. تهیدستانی که نان شربری بررای  توان تفاوت های کالسیک به راحتی می ها و فیلم در رمان
هرا  کنند و در سرمای شدید هوا با انواع بیمراری هایی مندرس به تن می خوردن ندارند، سرپناهی برای خوابیدن ندارند، لباس

کنند، مجالس رقص سرشار از غذا و  کنند. از سوی دیگر ثروتمندانی که در قصرهای مجلل زندگی می دست و پنجه نرم می
ها و امکانات را در اختیار دارند و حتی به وقت بیمراری برهرترریرن  ها و ماشین کنند، بهترین لباس نوشیدنی و بازی برپا می

 کنند.  ها مراقبت می پزشکان از آن
هرای زنردگری  امروز به ظاهر در قانون اساسی همه با هم برابرند و در همان قانون از حقوق بهداشتی و آموزشی و حرداقرل

ی مجلل دارد، حتما برای رسیدن به آن تالش کرده است و اگر کسی سرپناهرش روز بره  برخوردارند. امروز اگر کسی خانه
داری این باور را تبلیرغ  ی سرمایه کند. فرهنگ جامعه ی کافی تالش نمی شود تقصیر خود اوست که به اندازه روز کوچکتر می

 آورد که در آن به ظاهر همه برابرند.  کند که گویی راه پیشرفت برای همه باز است و قانون را شاهد می می
هرای  کنیم، و به مدد انباشت روزافزون سرمرایره، ترحرریرم هرچند که در اثر وضعیت تاریخی پر التهابی که در آن زیست می

های به ظاهر متفاوت یکی پس از دیگری به اجرا گذاشتند، دیدن ایرن  های اقتصادی تهاجمی که دولت اقتصادی و سیاست
مرترری  12های  های مجلل در کنار آلونک ها و ماشین های دوران قدیم در ایران امروز چندان هم عجیب نیست. کاخ صحنه

کند، و هزاران مورد مشرابره  خوابی که مرگشان هم توجهی جلب نمی پولدارهای تهران در کنار مردان کارتن جنوب تهران، بچه
توان همین تصاویر را با اندکی خشونت بیشتر یا کرمرترر،  تر آن است که می گواهی تکرار همان تصاویر کالسیک است. جالب

اش  ی هنگرفرت با سرمایه »جف بزوس«همچنان در همه جای دنیا دید. بدون تحریم و دور از خاورمیانه، در ایاالت متحده 
هایش به خاطر نداشتن بریرمره  خواب کند که کارتن کند، در همان کشوری زندگی می ریزی می که با آن برای سفر به ماه برنامه

 دهند. درمانی کنار خیابان از بیماری جان می
کنند. طوری که خروانردن رمرانری مرانرنرد  های کالسیک زیست می برخالف تصور رایج، هنوز در دنیا همان دو گروه رمان

 کنیم.  هنوز هم نه تنها موضوعیت خود را از دست نداده بلکه نشانگر روزگاری است که در آن زیست می »ژرمینال«

 همه برابر نیستند!

ای به آن واقعه  این یادداشت پیش از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نگاشته شده است، به همین دلیل در یادداشت اشاره
های عزیز کارگران که در کار و مبارزه از دست رفته است، همچنان بر آنیم که مبارزه برای رهایی زنان  نیست. با احترام به تمام جان

 ی کارگر است که امکان پیروزی دارد. تنها در پیوند با مبارزه برای رهایی طبقه
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ر رونق )البته رونق برای مالکان کارخانهر کار می کردنرد.  در گذشته، کارگران تا سر حد مرگ در کارخانجات تازه تاسیس و پ 
ماند کارفرما آنها را حتی بیشترر از ایرن نریرز بره کرار  ساعت بود و اگر جانی در بدنشان باقی می 12ها  ساعت کاری آن

گماشت. گرسنگی و فقر که دستمزد ساعات طوالنی کار کارگران بود، آنها را واداشت تا برای زنده ماندن به مبارزه دست  می
هرای  بزنند. برای دریافت اندکی مزد بیشتر و ساعات کار کمتر، برای اندکی زندگی کردن. از حاصل مبارزات و جانفرشرانری

ساعت کاهش پیدا کرده است. )هرچند شمای خواننده هم مانرنرد   2آنها بود که امروز در همان قانون ساعات کار روزانه به 

ساعت در بسیاری از کارخانجات ما مانند یک کاالی لوکس دست نیافتنری اسرت و  2دانید که اکنون این  من نویسنده می

کاری کار کنند.ر امروز هم، کارگران هنوز نراچرارنرد  ساعته و بعضا بدون دستمزد اضافه 18های  کارگران ناچارند در شیفت
برای اندکی زندگی بیشتر، دریافت دستمزدهای معوقه و شرایط کاری بهتر مبارزه کنند. جهان به ظاهر بسیار ترغریریرر بره 

دار،  ی کارگر و سرمایره خودش دیده است، اما واقعیت زندگی مردم در کنار هم، همچنان بر همان اصل است: وجود دو طبقه
 ی این دو طبقه با یکدیگر.  ی هرروزه و مبارزه

دار به  ی سرمایه ی کارگر با طبقه ی طبقه توان موضوعی اجتماعی یافت که از مبارزه در جامعه و جهانی چنین طبقاتی، آیا می
ی مردم و نه یکی از طبقات را در بر داشته باشد؟ احتماال با این پرسش، ذهن شما هرم  ای که منافع همه دور باشد؟ یا دغدغه
زیست یا حقوق زنران.  ی دستمزد باشد، موضوعاتی عمومی م ل آلودگی محیط رود که خارج از حیطه سراغ موضوعاتی می

 بد نیست بر همین دو م ال کمی بیشتر درنگ کنیم.
هاست نهادهای طرفدار آن هشدار داده و صدایشان را بره گروش جرهرانریران  زیست سال ی وضعیت بحرانی محیط درباره

های بازیافت زباله خانگی، استفراده از مرواد  های بسیاری برای تبلیغات در مورد مصرف کمتر آب، روش اند، هزینه رسانده
رسد که داشتن هوا و محیط پاک بررای  ها و هزاران مورد دیگر شده است. اینطور به نظر می قابل بازیافت به جای پالستیک

هرای  کنرد، عرمرده مصررف آب تواند یک دغدغه و خواسته باشد. اما با کمی عمیق شدن داستان تغییر می عموم مردم می
ها مربوط به استخراج نرفرت و  زیرزمینی مربوط به صنعت کشاورزی و صنایع سنگینی چون فوالد است، عمده آلودگی آب

آالت  های شیمیایی مربوط به صنایع پتروشیمی است، عمده آلودگی هوا مربوط به کارخانجات تولیدی و ماشین گاز و آالینده
هایرمران را در  جویی کنیم و زباله گویند برای داشتن آب و هوای خوب در مصرف آب صرفه سنگین صنعتی است. به ما می

آور تولید در صنایع مرخرترلرف  طبیعت رها نکنیم، اما آلودگی واقعی نه از مصارف شخصی من و شما، بلکه از شدت سرسام
زیست  داران برای کسب سود بیشتر و در نتیجه آلودگی بیشتر محیط جاست که در نبرد بین سرمایه شود. پرسش این ناشی می

داری کره برا  دار است، همان سررمرایره زیست واقعا چه کسی برنده است؟ بله واضح است، برنده سرمایه و مدافعان محیط
قرطرارانرش  کند چرا که او و هرم شود و چندان هم از آلوده کردن آب و هوا ضرر نمی آلودگی بیشتر سود بیشتری کاسب می

دسترسی به دستگاه تصفیه آب، تصفیه هوا و ویالی اختصاصی در طبیعتی که هنوز دستکاری نشده دارنرد. در واقرعریرت 
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وآمد کرنرد،  های طوالنی صرف کار و رفت شود که ناچار است در هوای آلوده ساعت ای واقعا از این آلودگی متضرر می طبقه
بیند. پس موضوعی با این درجه از عمومیرت  ی خرید آن را نیز در سبد خانوار خود نمی آب بهداشتی در اختیار ندارد و هزینه

برد پرس آن را مرتروقرف  زیست سود می ای مواجه هستیم که از آلوده کردن محیط همچنان طبقاتی است. از طرفی با طبقه
کنرد و  زند امکان فرار از محیط آلوده و نامطلوب را برای خود محیا می های کالنی که به جیب می کند، با استفاده از پول نمی

خورد و هیچ امکانی برای عقب راندن آن در این نظم اجترمراعری را  ای که ناچار چوب این آلودگی را می از طرف دیگر طبقه
 ندارد.

ی این متن خرارج  های آن از اندازه و اما موضوع دوم، یعنی حقوق زنان، به حدی گسترده است که صحبت در مورد تمام جنبه
کنیم.  های آن، یعنی قانون حجاب اجباری زنان در ایران صحبت می است. برای همین، به طور خاص در مورد یکی از بخش

زیست عام و غیرطبقاتی باشد. چرا که تمام زنان مجبورند از این قانرون  ی محیط رسد موضوع حجاب هم به اندازه به نظر می
 تر نگاه کنیم.  شوند. اما بیایید در این مورد هم اندکی عمیق اطاعت کنند و در صورت نقض آن مجرم شناخته می

ای پخش شد، "در پارک پردیسان گشت ارشاد  به زوج جوان ورزشرکرار کره  چندی پیش خبری م ل بمب در فضای رسانه
فرزند کوچک خود را همراه داشتند، در یک درگیری تیراندازی کرد." حتما شما هم مانند ما این خبر را شنیدید. خبر نه تنهرا 

های داخلی و خارجی انتشار پیدا کرد، بلکه عالوه بر خود خبر چالشی هم به راه افتاد که افراد به محل تریررانردازی  در رسانه
توان این خبر را شنید و برابرت آن تراسرف  کردند. البته به سختی می رفتند و از خودشان در آن محل عکسی منتشر می می

ای که روزنامه شرق با این زوج داشته، این دو نفر واقعه را شرح دادند و  نخورد، ولی بگذارید کمی جلوتر برویم. در مصاحبه
های عمل را نیروی انتظامی تقبل کرده است و تا روزها تحرت مرراقربرت  توضیح دادند که بعد از انتقال به بیمارستان، هزینه

های مکرر نهادهای مختلف از ایشان، البته حواس این نرهرادهرا بره ایرن  ها و دلجویی اند. در کنار مراقبت ویژه قرار داشته
 موضوع بوده است که چندان خبری از آن به بیرون درز پیدا نکند. 

ی شررق برا کسری  ای نشد، چالشی برایش راه نیفتاد، روزنامه در همان روزها، خبری هم منتشر شد که البته چندان رسانه
ترر از  ش مصاحبه نکرد و هیچ کدام از نهادها به خودشان زحمت دلجویی و مراقبت ویژه و ... ندادند. خبر حتی کوتاه بابت

پزی واقع در بابل به علت گیرکردن در دسرترگراه  آن بود که بتوان واقعا اسم خبر رویش نهاد: "کارگر زن یک کارگاه شیرینی
همزن برقی جان باخت." اصال تصادفی نیست که در خبرها نه اسم این زن مشخص است، نه کرارگراهری کره در آن کرار 

شرود و  کند و به داخل دستگاه کشیده می اش در دستگاه گیر می پزی مقنعه کرده است. کارگر زنی در یک کارگاه شیرینی می
دهد، اما این موضروع آنرقردر  اش جانش را از دست می سپارد. زنی کارگر به علت پوشش در نهایت به علت خفگی جان می

مهم نیست که پوشش خبری داده شود و در صفحات اینستاگرام و تلگرام و توییتر دست به دست بچرخد. اخبار این چنیرنری 
ش در یک کارگاه ریسندگی در سمنان به داخل دسرترگراه  کم هم نیست، سال گذشته کارگر زن جوانی نیز با گیر کردن لباس

 شود. کند و در هیاهوی دیگر اخبار گم می سپارد. اما حتی خبرش جایی درز پیدا نمی می شود و جان  کشیده می




