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یکی از نشانه های برجسته ی وضعیت ما وجود نداشتن یک جنبش برجسته و همبسته ی فرودستان 

اس�ت. از آن دس�ت جنبش هایی که بتواند برای سیس�تم سرمایه داری بحران س�از باشد و خطراتی 

را بیافریند. طی س�الیان اخیر ش�اهد اعتصاب ه�ا و اعتراضات کوچک کوچک و پراکن�ده بوده ایم. 

می دیدیم که کارگران در جلوی فرمانداری ها و استانداری ها و سایر مراکز دولتی جمع می شوند و هر 

کدام از آنها نیز با جوابی س�رباال مواجه می شوند، پاسخ هایی که درخور وضعیت موجود است. شاید 

بگویید از غیب چیزی را کش�ف کرده ایم و آن را جلوی چش�مان نظاره گر ش�ما گذاشته ایم. اما کمی 

صبر کنید. یکی از دالیل عمده ای که برای چنین پراکندگی و ازهم پاش�یدگی ای می آورند، سرکوب 

شدید تشکل های کارگری است. تشکل هایی که نقش سازمان دهنده را بازی می کردند. اما تا دلتان 

بخواهد تش�کل های قارچ گون�ه با روی کار آم�دن دولت های جدید و جدیدتر به وجود آمده اس�ت. 

تش�کل های جایگزین و نمادین، تش�کل ها و نهادهایی که آمده اند تا جایگزین تشکل های مستقل 

کارگری بشوند و تسهیل س�ازی موانع کارفرما را برعهده بگیرند. مانند انجمن حمایت از سگ های 

بدسرپرس�ت، کارگاه ه�ای آموزش�ی فرهن�گ باس�تانی، انجمن حمای�ت از زیس�ت-محیط های 

سرمایه دارانه و غیره. همه ی این انجمن ها به طور کلی انجمن های بی خاصیت و اخته ای هستند، 

محل جمع ش�دن آدم هایی که از خش�ونت پرهیز می  کنند، آنهایی که حتی یک ب�ار از قوانین دولتی 

عبور نکرده اند و در مجموع انس�ان های موفقی هس�تند. و همچنین فراموش نکنیم که آنها بر تلی 

از جنازه خود را بنا کرده اند.

پس از سرکوب های شدید و خونین و فاجعه آمیز دهه ی شصت و پیش از آن نیز در سرکوب کردستان، 

یک اتفاق ناگوار افتاده اس�ت و آن اتفاق از قطع شدن یک پیوند سخن به میان می آورد. قطع شدن 
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سلس�له ای از خاطرات و روایت ه�ا. البته این خاطرات کمی متفاوت اس�ت، و به بیان بنیامین، این 

»خاطره، خالق زنجیره ای از سنت است که رویدادی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند« . پس 

اینج�ا در انتقال روایت ها گسس�تی اتفاق افتاده و بنابر آن یک س�نت مبارزاتِی چپ که می توانس�ت 

اش�کال س�ازمانی و ارگانیک گوناگونی داش�ته باش�د، دفن می ش�ود و به دس�ت فراموشی سپرده 

می ش�ود. چنین اشکالی حاصل سال ها مبارزه و جنگیدن با سیستم س�رمایه دارِی نیمه-پیرامونِی 

پهلوی ه�ا بود و هم چنین حاصل خالقیِت آدم های دخیل در مب�ارزه هنگام مواجهه با امر نو. به هر 

حال قرار نیس�ت که در اینجا در مورد ش�رایط امتناع از مبارزه درون وضعیت چیزی گفته شود. بلکه 

آنچه مهم اس�ت اتفاقی اس�ت که هم اکنون در حال رخ دادن اس�ت. و تنها از خالل عمل آفرینشگر 

است که می توان گذشته را رستگار کرد. یعنی مهم نیست که شما سرنوشت را قبول کنید یا رد کنید، 

بلکه آنچه اهمیت دارد این است که چگونه سرنوشت را بسازید.

اعتصاب های�ی در نق�اط مختلف در حال انجام اس�ت، ام�ا این ها نوع دیگری از اعتصاب هس�تند. 

اعتصاب های�ی که محل تولی�د ارزش اضافی را هدف تجم�ع و اعتراض خود ق�رار داده اند. آنهایی 

که نماینده پذیر نمی ش�وند، یعنی به دنبال خواس�ته های خ�ود درون دولت نیس�تند و نماینده ای از 

درون دول�ت را برای پیگی�ری مطالبات خود جس�تجو نمی کنن�د. و همچنین این ه�ا در برابر موج 

فزاینده ی خصوصی سازی و اقتصاد بازار مقاومت های خالقانه ای از خود بروز می دهند و داده اند. 

ای�ن اعتراض�ات به آن ح�د از خودمختاری رس�یده اند ک�ه به دم ودس�تگاه دولت-س�رمایه اعتماد 

نکنند و وج�ود خود را در آن نیابند. نمونه هایی از این اعتصابات را می توان نام برد، اعتصاب س�ال 

84 س�ندیکای کارگران ش�رکت واحد اتوبوس�رانی تهران و حومه، اعتصاب رانن�دگان کامیون در 

کارخانه ی سیمان ارومیه، اعتصاب کارگران کارخانه ی لوله و نورد صفا، اعتراض به دستمزد پایین 

در کارخانه ماش�ین های س�بک ایران خودرو، اعتصاب کارگران معدن س�نگ آهن بافق، اعتصاب 

کارگران قطار ش�هری اهواز و همچنین اعتصاب سراسری معلمان در 30 دی و اول بهمن ماه سال 

93. ب�ه عنوان مث�ال کارگران اعتصاب کنن�ده در کارخانه ی لول�ه و نورد صفا همه گی دس�ت از کار 

کش�یدند و کارخانه تعطیل شد. یا کارگران معدن بافق در برابر درخواست دولت برای گذاشتن وثیقه 

ب�رای آزاد کردن رفقای خود از زندان، گفتند که آنها مرتکب جرمی نش�ده اند که بخواهیم وثیقه ای 

ب�رای آنه�ا بگذاریم. یعنی آنه�ا طی آزم�ون و خطاهای خود به ای�ن نتیجه رس�یده اند که اعتصاب 
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می توان�د چرخه ی مادی و حیاتی س�رمایه را حت�ی برای دقایقی کوت�اه قطع کند. ام�ا این لحظاِت 

ظاه�رن کوتاه، زمان های نامتناهی ای را در خود جای می دهد، به این معنی که آنها مفاهیم کلیدِی 

یک جنبش سراسری را در عمل، هرچند در سطح بومی، درک و تجربه کرده اند؛ مانند همبستگی و 

اتحاد، اعتصاب و کارشکنِی دائمی، برآمدن از پس اعتصاب شکنان، چگونگی مواجهه ی با پلیس 

و خوک های سرمایه.

اما باید بگوییم در اینجا حوزه ای دیگر نیز وجود دارد که با بدنه ی این اعتصابات نتوانسته است پیوند 

بگیرد و آن حوزه ی درهم ریخته و مغش�وش فعالیِن چپ است. تفاوت ها و فاصله ی این دو حوزه به 

مانن�د تفاوت و فاصله ی میان گفتمان و واقعیت اس�ت. به عبارتی یکی به ط�ور کامل در گفتمان ها 

چرخش�ی دائمی دارد و قدرت برون روی از او سلب شده است و تغییر گفتمان برای او به مثابه تغییر 

جهان اس�ت. و دیگری در واقعیت روزمره فرو رفته و تامین معیش�ت برای به دس�ت آوردن حداقل 

نیازهای زندگی دغدغه ی اساس�ی او شده است و قدرت پیوند با بیرون از خود را ندارد و تجربیات او 

نیز شکلی کلی و مولد به خود نگرفته اند. پس بهتر است نیم نگاهی به این وضعیت داشته باشیم.

یکی از معضالت و مشکالت اساسی که رودرروی فعالین چپ وجود دارد این است که به جای آنکه 

چش�م و گوش را برای مواجهه و برخورد با واقعیت ب�ه کار بیاندازند، صرفن به حافظه ی خود رجوع 

می کنند تا از طریق آن بتوانند مبارزه ای در س�طح ایده را به وجود بیاورند. مبارزه ای که در آن ایده ی 

مردم در برابر ایده ی پرولتاریا صف  آرایی می کند و در نهایت به جدالی نظری دامن می زند و به همان 

نیز ختم می ش�ود و همه چیز به صورتی مبهم وامی ماند و هیچ دس�تآوردی هم در پی ندارد. در این 

حالت ناگفته پیداست که اگر ایده ها نتوانند با واقعیت، اتصالی درست وحسابی پیدا کنند و پرواربندی 

ش�وند، شکلی اسطوره ای و مقدس به خود می گیرند و هرگونه اسطوره زدایی مجدد از آنها در سطح 

ایده ها، به خلق اس�طوره ای دیگر منجر می شود و همه چیز در سطح زبانی النه می گیرد. پس همه 

چیز را باید به حیات مادی خود بازگرداند. پیش و بیش از هرچیز باید بدانیم که به کارانداختن چش�م 

و گوش و دهان و بینی، در زمره ی فعالیت های واقعی هس�تند. انگار که شما با حساس کردن قوای 

بویایی و ش�نوایی خ�ود، کاری واقعی تر از خواندن کتاب انجام داده اید. بنابراین عجیب نباید باش�د 

که ش�عار مردم آمریکای التین در جنبش های ضدامپریالیس�تی که می گفتن�د، »کفش خوبه، کتاب 

ب�ده« آنطور غیرمنتظره ب�ه کار بیاید و خود را پیش ببرد. و به قولی دیگ�ر حافظه را کتاب ها به نیابت 
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و جانش�ینی از ما به کار خواهند انداخت، بنابراین جایی باید آنها را کنار گذاش�ت، کنار گذاش�تن آنها 

به معنای زندگی کردن آنهاس�ت. وضعیت ما تا جایی تقلیل پیدا کرده اس�ت که بیش�تر به یک میدان 

مس�ابقه می مان�د، میدانی که در آن، رقابت و خصم دس�ِت باال را دارد. از آن جهت که داش�تن یک 

فیگور س�الم، در چارچوب اش�کال محدود زندگی می تواند اعتباری برای تمام دوران بیاورد، البته 

در س�الم بودن برخی از این فیگورها نمی توان ش�کی برد. اما مس�ئله آنجا اهمی�ت پیدا می کند که 

این زندگی ه�ا به همان چارچوب محدود، بس�نده می کنند و نمی توانند از آن فرات�ر بروند. آنچه در 

این زندگی ها فراموش می شود این اس�ت که نیروهای یک آدم نمی تواند مجزا از نیروهای دیگری 

وجود داش�ته باش�د و مارکس نیز می گوید: »مراوده ی کلی امروزی نمی تواند به دست افراد باشد، 

مگر آنکه به دست همگان باش�د. بازپس گیرِی زمینه ها در صورتی برای هر شخص رخ می دهد که 

همزمان برای همه رخ دهد«.

ح�اال می خواهیم در پیوند با اعتصاِب سراس�رِی مجدد معلمان از ام�کان هم پیوندِی فعالیِن چپ و 

فعالیت های کارگری بگوییم. ولی پیش از آن بهتر اس�ت راجع به س�اختار نظام آموزش�ی چیزهایی 

بگویی�م. ه�اروی می گوید: »روابط متقاب�ِل مجادله برانگی�ز میان ضرورت های فن�ی و اجتماعِی 

انباشت س�رمایه از یک س�و و س�اختارهای ش�ناختی و اعتقادات و هنجارهای فرهنگِی  منطبق با 

انباش�ت بی پایان از سوی دیگر همه گی نقشی بسیار مهم در تکامل س�رمایه داری بازی کرده اند«. 

بنا به آنچه هاروی گفته است نظام آموزشی را می توان به عنوان روغن محرک یا تسهیل ساز حرکت 

موتور سیس�تم س�رمایه داری در نظر گرفت، از آن جهت که این سیستم در درون سرمایه داری جای 

گرفته است و آنها جزو تولیدکنندگان کارگران آینده هستند. در این سیستم سلسله مراتبی، آموزش، 

هر روز بیش از پیش شکلی کاالواره به خود می گیرد، هرکسی که پول بیشتری داشته باشد از جایگاه 

رفیع تری نیز برخوردار اس�ت یعنی می تواند از آموزش برتری، س�ود ببرد. اما کاالوارگِی آموزش به 

زعم ما اهمیت متفاوتی نس�بت به ماهیت خود سیستم آموزشی دارد، به این دلیل که ضرورت نظام 

س�رمایه داری در این مس�ئله نهفته اس�ت که با پیش�رفت تکنولوژی، باید کارگرانی همتراز با همین 

پیش�رفت نیز تولید و تربیت ش�وند تا بتوانند سوددهی این سیس�تم را هرچقدر که می توانند بیشتر و 

بیش�تر کنند. )البته اینجا ج�ای بحث از صنعت زدایی و به وجود آمدن س�رمایه ی مالی نیس�ت. که 

می دانیم حتی س�رمایه داری در ش�کل مال�ِی خود نیز به نخب�گان و کارگران علم�ِی مربوط به خود 
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نیاز دارد(. اهمیت نظام آموزش�ی برای س�رمایه دار به همان میزان است که اهمیت ساخت بزرگراه 

و خط�وط مت�رو، اتوبوس وکش�تی رانی، برای جابجایی نیروی کار در یک ش�هر یا بین کش�ورهای 

مختلف. معلمان واسطه ی میان نظام آموزش�ی و پیشاکارگران ]یعنی دانش آموزان و دانشجویانی 

که قرار اس�ت فرداروزی کارگر شوند و باری دیگر این چرخه را بازتولید کنند[ هستند. پس بیایید یک 

لحظه تصور کنید که قرار اس�ت در درون این سیس�تم واس�طه ای اختاللی ایجاد شود، یا به عبارتی 

روغن محرک این سیستم دارای ناخالصی شود! چه اتفاقی می افتد؟ مسلمن آنچه رخ می دهد یک 

بحران است.

بحران، آن چیزی که سرمایه داری گاهن از درون خود می زاید و از خالل آن دست به عقالنی کردن 

چیزه�ای ناعقالنی می زند. اما فک�ر نمی کنیم که این بحران از س�نخ بحران های درونی و ادوارِی 

س�رمایه داری باش�د، چرا که قرار اس�ت این بح�ران از پایی�ن یعن�ی آنجایی که معلمان فرودس�ت 

ایستاده اند اتفاق بیافتد. نمونه ی چنین عناصر اخاللگری را در تاریخ نظام آموزشِی ایران داشته ایم؛ 

صمد بهرنگی که یک بدیل و جایگزین تمام عیار برای نظام آموزشی بود و فرزاد کمانگر و ابولحسن 

خانعلی. این عناصر اخاللگر یک اس�تثناء در وضعیتی همگون و یک ش�کل بودند. این را می ش�ود 

از مطالعه ی آثار و تاریخ زیس�تِی آنها فهمید. س�نتی که آنها از خود به جای گذاشته اند این اجازه را به 

ما می دهد که از امکان رادیکال ش�دن جنبش�ی سراسری س�خن به میان بیاوریم. جنبشی همه گیر 

و متحد و تفاوت گذار. جنبش�ی که ع�الوه بر دارا بودن خصلت های بوم�ی و محلی دارای خصلتی 

کلی و براندازانه نیز باش�د. اینجاس�ت که مرز می�ان آن گفتمان و این واقعیت مخدوش می ش�ود و 

می ش�ود میان آنها پیوندی شگفت زد و نقش میانجِی ناپدیدشونده را برجسته کرد. میانجی ای که تا 

به اکنون جایگاهی که بهتر اس�ت به آن بگوییم »بیرون از ماجرا« را اش�غال کرده بود. و از آن طرف 

اعتصاب ها و اعتراض هایی که سرشت نش�ان آنها تحرک ناپذیری شان بوده است، اعتراض هایی با 

فرم یکجانشینی و درون گرایی. اما آمیختگِی آن کوچگری و این تحرک ناپذیری چیزی می شود که 

انقالب 57 از آن بیرون آمده اس�ت. پائول�و فریره در آموزش س�تمدیدگان می گوید: »بدین ترتیب 

وظیفه ی مردمی و تاریخی س�تمدیدگان چنین است: آزاد کردن خود، و آزاد کردن کسانی که بر آنها 

س�تم کرده اند«. در طی انجام اعتصاب، بدن ها هستند که دست از کار می کشند و آنجا کلمه چیزی 

به جز عمل آن آدم ها نیست. آنها که دیگر مفعول نیستند.
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»فالکت مثل هم خانه ای اکبیری ]می ماند[ که به هرحال با او هم خانه ش�ده ای، ش�اید بهتر باش�د 

باالخره کمی دوس�تش بداری«. این گزاره آنطور که از سروش�کل ظاهرِی آن پیداس�ت، حالتی از 

انفعال را بازتاب می دهد. حالتی از ِس�ر شدن در برابر درد و رنجی که از جانب ساختارها به ما تحمیل 

می شود. هر روزی که بیدار می شوی باید چهره ی درهم فرورفته و کج ومعوج شده ی خود را در برابر 

فق�ر و بیچارگی ببین�ی و دم برنیاوری. اما اگر کمی دقیق تر ش�ویم و، فالک�ت و زندگی را هم خوان 

س�ازیم و فالکت را در ش�مول زندگی بدانیم، می بینیم که باید آن را دوست داشته باشیم. یعنی باید 

برای آنچه که دوس�ت داریم خطر کنیم و تن به دشواری بدهیم و تن دادن به دشواری چیزی نیست 

جز وارد ش�دن به جدالی شکوهمند با این دشواری ها. ما به هر صورتی که باشد، هستیم، اما چیزی 

که اهمیت دارد این اس�ت که از کدام هس�تی س�خن به میان می آوریم، هستی ای که وارد معادالت 

دولت-سرمایه می ش�ود و واسطه ای می ش�ود برای نهادینه کردن قوانین آن درون ما یا هستی ای 

که شکلی مستقل و جنگنده به خود می گیرد و روبروی او می ایستد و قصد براندازی آن را دارد؟...




