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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١۵ می ٠۴
  

 کارگرۀ از تی پارتی و فران ناسيونال تا خان
  

اقتصاد به نحو ۀ در زمين" حمايتی"سياست و پز ۀ در زمين" دموکراسی خواھی" نئوليبراليسم وطنی با وجود ژست .الف

اين ورژن ھا را می توان در سيمای آدمکشان ۀ نماد و نمايند!  اصلی آن مانسته است]نمونۀ[ورژن شگفت ناکی به 

چندان بی ھوده نيست که اين آخری محبوب . از پينوشه و ريگان و تاچر گرفته تا يلتسين. مشھور به سياستمدار نشان داد

 از فاکس نيوز تا شھروند – اصالح طلب در ميان روزنامه نگاران نئوليبرال جھانی و وطنی ترين و مھم ترين ديپلومات

به . دولت ھای متبوعه نيز با وجود يک سری تفاوت ھای صوری به نحو عجيبی از يک جنس اند!  نيز ھست-امروز

آقای روحانی مقايسه کنيد تا ۀ کابينبوش ھا نگاه کنيد و آن را با ترکيب و ماھيت و اھداف اقتصادی سياسی ۀ ترکيب کابين

ل جنبش ھای وخيزش ھای اجتماعی و کنتر" معتدل"اينان دولت ھای مطلوب عصر سرکوب ! به عرضم برسيد

را جمع " سوسياليستیۀ رسوبات انديش"اينان چنان که خود نيز روز روشن اعتراف می کنند آمده اند تا . کارگری ھستند

اين انديشه تا زمانی که در دانشگاه خود را منسجم می . می شود به طرق مختلف جمع کردسوسياليستی را ۀ انديش. کنند

دانشگاه ۀ حتا اگر دو سه سال ھم کرکر. ی لت و پار می شودئليسی و قلع و قمع چند محفل دانشجووکند با يک يورش پ

آقايان سروش و " ب فرھنگی انقال"چنان که نخورد در ماجرای . ين کشيده شود آب از آب تکان نخواھد خوردئپا

" اميد"امنيتی در دولت " مقام محترم"حضور يک دوجين ! اما نه مگر کارخانه و توليد حکايت ديگری دارد. زيباکالم

اين دومی در پاسخ به .  آقايان ظريف و ربيعی ھستندء و چندان اتفاقی نيست که سرآمد اين وزرا چندان اتفاقی نيست

امنيتی و ناصالح برای تصدی گری ۀ ليس با سابقوپ"ظه کار مجلس شورای اسالمی که او را محافۀ اعتراض يک نمايند

امنيتی خود فخر می ورزد و موفق ترين ۀ ی اعتماد به سابقأکسب رۀ می خواند در جلس) نقل به مضمون(" وزارت کار

متصدی " رکا نيويۀحلق"از فعاالن بی ھوده نيست که يکی ! می خواند" مقام ھای امنيتی سابق"ديپلومات ھای جھان را 

  .وزارت خارجه می شود

اينان که احمدی نژاد را به ! دروغ. دروغ می گويند.  را نشنيده ايد" اميد"دولت " آشتی ملی"  می گويند پيام .ب 

ه دستمزد دو سال گذشته را با س" ترميم. "دروغگوی متھم می کردند حاال خود در اين عرصه از او پيشی گرفته اند

نه ! ِماجرای ادعای فقدان زندانی سياسی احمدی نژاد و ظريف را مقايسه کنيد . انتخاباتی روحانی مقايسه کنيدۀ وعد

 و از زبان ٩۴روز کارگر . آخرين پيام تان را ھم شنيديم. گوش ما حساس تر از اين است که پيام شما را نشنود! آقايان

البته سکوت و حمايت تلويحی . اين را ھم دانستيم. اسيست ھم تشريف داريدکه شما ر" نمی دانستيم! "تان" خانه کارگر"

 در يزد و قزوين را شنيده و ديده بوديم اما راسيسمی تا اين درجه وقيحانه به کارگران افغانۀ در ماجرای آتش زدن خان

 !سياه شما افزوده شده استۀ حاال اما راسيسم ھم به کارنام. راستی نوبر است
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  !صدای پای فاشيسم شنيده شداز تھران 

 در شمار عوارض جھانی شدن ھای – از جنسيتی فمينيستی تا ناسيوناليستی – ھويت طلبی از ھر گونه اش .پ

 ميان دولت رفاه و بازار مقدس آزاد به سود انحصاری ترين شکل تقدس به ءی که آونگ توازن قوائجا. نئوليبرالی است

ظاھر قضيه اين است که ! شود که اشکال ايدئولوژيک رقابت را بازسازی کندھم می خورد، ھويت وارد ميدان می 

ی ئن ھا و مردم مختلف و ضرورت شناساسرزميۀ عنصر متمايز کنند"ھويت ھمانی است که کالھون از آن به عنوان 

  .نام برده بود" بسترھای گذشته و حال و جھت گيری ھای آينده و حافظ ارزش ھای اخالقی سنت ھای پويا

Calhoun. Craig, 1994:161  

قالب رويکرد کنشگران اجتماعی از فرايند معنا سازی بر "ظاھر قضيه اين است که ھويت ھمانی است که کاستلز در 

ی ديگر اولويت داده ئنابع معنای به ھم پيوسته از ويژگی ھای فرھنگی که بر مافرھنگی يا مجموعه اساس يک ويژگی 

 .تعريف کرده بود" می شود

  ٢٣:ص. ٢ج . تکنولوژی اطالعات . نوئل کاستلزما

ھويت توسط نھادھای غالب جامعه ايجاد می شود تا "شکل ديگر ظاھر قضيه از اين قرار به واقعيت نزديک تر است که 

سنت ۀ اقتدار و سلطۀ اصلی نظريۀ اين موضوع ھست. آن ھا را بر فعاالن اجتماعی گسترش دھد و عقالنی کندۀ سلط

  "نظريه ھای گوناگون ناسيوناليستی ھمخوانی دارداست اما با 

Sennet.T. 1980:114   

ۀ مشروعيت ھای درونی شد"له فراتر از آنی است که فوکو و سنت و قبل از ايشان مارکوزه و ھورکھايمر از أاما مس

 از آنی است که له حتا فراترأمس. ياد کرده اند" يک ھويت تحميلی نامتمايزۀ يک ھويت تحميلی به عنوان ابزار سلط

ضد ۀ معتدل نظري"در شکل " تاريخیۀ مصنوعات خودسران" و " اجتماعات تصويری"امثال گلنر به شکل 

تمامی انواع ناسيوناليسم چيزی جز قبيله پرستی يا ھر نوع ديگری از گروه پرستی ." فرموله کرده اند" ناسيوناليستی

و تکاپو يا مساعدت اوضاع و احوال موفق می شود بدل به نيروی  به تالش ءنيست که به مدد بخت و اقبال يا با اتکا

 "موثری در شرايط مدرن امروزی گردد

Geiiner. E. 1983:56  

مريکا و فران ناسيونال ااين نظريه ھا اگر بر عينيت و واقعيت عروج تی پارتی ۀ له اين ھا نيست چنان که بخش عمدأمس

ممکن است درجه . طنی خودمان معطوف شود از بيخ و بن فروخواھد ريختوۀ فرانسه يا حتا ھمين ناسيوناليسم پوسيد

ی از شکل فرھنگی اين بحران ھويت و تقابل با جھانی سازی ھای نئوليبرالی را بتوان در قيام بنيادگرايان مذھبی عليه ا

را در کشتار شارلی ھبدو نشان داد اما شکل ساختاری اين ھويت خواھی تحقير شدگی ھويتی سراغ گرفت و مصداق آن 

آن جا بچه سراغ پدر را می گيرد و .  يک مادر چچنی با فرزندش شنيده می شودۀھمانی است که در گفت و گوی ساد

 !"به داعش ملحق شده است تا پول بياورد و ما بتوانيم خانه بخريم"  می گويد درما

چرا راه دور . اری اين ھويت خواھی ھا را نبايد در قالب فرمال مطالبات مردم کاتلونيا سراغ گرفتدر نتيجه شکل ساخت

اولين کشور "و " کورد"بروم ھمين کردستان عراق خودمان و اين ھمه حزب و سياستمدار چپ و راست طرفدار ھويت 

  "!مستقل کورد

تذکر می دھد " خودمختاری ملت ھا"و " ختاری مردمخودم"در واقع آنچه که پانارين در نقد تفاوت ھای ساختاری 

  :چيزی بيش از نقد فضولی ھای تاريخی ناسيوناليسم است

انتقال مکانيکی برخی از . کژ فھمی قرن ما اين بود که خودمختاری مردم با خودمختاری ملت يکسان دانسته شد" 

يکی از اين ھيوالھا مفھوم . الھا انجاميدی اغلب به رشد ھيوئی غير اروپااصول اروپای غربی به خاک فرھنگ ھا
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يان را از فھم تمايزھای بسيار مھم ئاروپای موجود در مفھوم ملت در قاموس سياسی اروپا، ئالتقاط گرا. حاکميت ملی بود

  "ميان حاکميت مردم و حاکميت ملی و حقوق يک قوم بازداشت

Panarin. 1994:37  

و به " منافع طبقاتی"ی که پرچم ئجا. نيز می توان نشان داد" منافع ملی"ۀ ژمفھوم سرراست اين حاکميت ملی را در پرو 

. ين کشيده می شودئکارگری از سوی ملت برتر پاتمدن معاصر يعنی  انترناسيوناليسم ۀ طور مشخص انسانی ترين آموز

 را با مفاھيمی اين ملت برتر خود. ملت برتر را شبکه ھای قدرت و ثروت و احزاب فاشيستی به وجود می آورند

 که ايرانی را –اين ملت برتر . ھمچون خدا ، شاه ، ميھن ، مکان، مذھب، قوميت، جنسيت يا خانواده بازسازی می کند

تجلی مستقيم .  مفاھيم و واقعياتی بسيار گل و گشادتر از نمادھای پيش گفته را نمايندگی می کند– می نشاند افغانۀ بر شان

   بازار آزاد پيدا کرد اما در قفای آن  چه؟اين ملت برتر را بايد در

غير "بانک ھای بزرگ صنعتی و تجاری، انواع و اقسام بانک ھای قرض الحسنه و خيريه، شرکت ھای سھامی 

ر المانند مدارس و دانشگاه ھای آزاد و اسالمی، سنديکاھای قانونی قماربازان حرفه يی بازار بورس و طال و د" انتفاعی

ھای ميلياردی و شرکت ھای عام المنفعه که ھدف خيرشان فقط و فقط برج سازی در زعفرانيه وو خودرو زمين و ويال 

ار نفت و گاز و مديران دور زدن تحريم و فروش تراکم ذو تورنتو است، شرکت ھای بيمه، صندوق ھای سرمايه گ

حاال ! اجتماعی و شستا و مشابهمين أ تۀگی و انواع و اقسام شرکت ھای زير مجموعبازنشستشھرداری، صندوق ھای 

حق دارند در روز جھانی کارگر ھمزبان " ھمه با ھم "از ميان رفته است و " تکليف"و " حق "ديگر در کشور ما مرز 

  !"زنده باد ملت" کارگر فرياد بکشند ۀگان نانجيب خاننخببا بورژوازی نجيب و 

  .از تھران صدای پای فاشيسم شنيده می شود

او به ھمراه عينک مشھور و جان مک کين و فرمانداری .  است" ی ئزيبازيرک و "پيلين سياست مدار  خانم سارا .ت

مريکاست بل اجنبش تی پارتی نه فقط طرفدار قانون اساسی !" تی پارتی: "ديگر نيز تداعی می شودۀ آالسکا با يک پديد

 که زبان انگليسی را بھتر از دکتر –تمداران شيک اين سياس. که نيمی از سنا و مجلس نمايندگان را نيز قبضه کرده است

 بخش وسيعی از آرای خود را از ميان فرودستان –ظريف قھرمان بلدند و ادعای مصدق بودن و لينکلن شدن ھم ندارند 

ھمان . ی بازار کار را در تعرض به کارگران مکزيکی يافته اندئو کارگرانی کسب می کنند که رونق توليد و شکوفا

برای آن که بحث ! ھای بوستون و نيويورک را به خراشيدن آسمان فرستادند" آپارتمان"انی که با کار ارزان خود کارگر

طوالنی نشود و برای آنان که با تی پارتی آشنا نيستند ھمين قدر عرض کنم که برادران و خواھران ھم مسلک تی پارتی 

شعاری که تجسم ھمان ."  کارفرما حيا کن، افغانی را رھا کن"با شعار .  تھران ديده شدند٩۴در خيابان ھای يک مه 

  !خر دويست سيصد سالهأبا يک ت. بورژوازی است" زنده باد ملت"شعار 

با اين حال تھران اول مه . مارين لوپن و فران ناسيونال نيستۀ اين جا فرانس". مرزی پر گھر. "اين جا اما ايران است

نمايندگانی از نورد پا دوکله و تھران .  مانسته است" بومون–آنن "و "  فرانس– دو –ايل "ملی و  ۀ  چه قدر به جبھ٩۴

با آرای جمع قابل توجھی از کارگران به مجلس رفته اند تا حافظ منافع ملی باشند و برای کارگران خودی شغل ايجاد 

کی را در خيابان ھای کارگر مکزي. رويکردھای طبقاتی يک سان ھستندۀ رغم تفاوت ھای صوری ھم علی. کنند

ی " زيبا"ی را در شھر ئبوستون با چاقو بزنيد و برای سالمتی خانم پيلين چای بنوشيد، کارگر الجزايری و رومانيا

 را در تھران و يزد و گر افغانپاريس با پنجه بوکس لت و پار کنيد و برای پيروزی خانم لوپن عربده بکشيد و دخل کار

  .کارگر دعا بخوانيدۀ تی خانقزوين بياوريد و برای سالم

و صدای پای فاشيسم به "  سياه استۀخان"اين جا . اين جا ديگر بحث از رفرميسم و سنديکای زرد و بنفش در کار نيست

انترناسيوناليسم . جنبش سوسياليستی کارگری با تمام اختالف رويکردھا در يک پديده مشترک است. گوش می رسد
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ی از مبارزه با سرمايه داری ا ھمه سويه نسبت به انترناسيوناليسم کارگری ھيچ درجه وليتؤبدون احساس مس! کارگری

 – شود ءدر جای خود بايد افشا"  کارگرۀخان"شعارھا و برنامه ھا و سياست ھای ضد کارگری . امکان پيشروی ندارد

  .يک اولويت است" کارگر افغان ستيزی" اما مقابله با اين ترفند جديد –که شده است 

  ١٣٩۴ ]ثور[دوازده اردی بھشت

  ٢٠١۵ یدوم م

 

 


