
  

 
 
 
 

 
 .جنگد پیشاپیش شکست خورده استآنکه نمی...

 «در نبرد»مروری بر فیلم 
  

 مجتبی ناصری

 

 دهه 11خروج کارگران از کارخانه در چیدمان  -پرداز آلمانی در ویدئوساز و نظریههارون فاروکی فیلم
کار کردن ستاره سینما در »نویسد: پردازد و در شرح آن میدار سینما و کار میی مسئله( به رابطه2006)

های پریان است که در آن شاهزاده خانم قصه پیش از رسیدن به جایگاهی که ی داستانکنندهکارخانه تداعی
ی ضوع کار و کارگری در حاشیهها و به طور کلی مودر شأن اوست مجبور است مدتی کار کند. کارخانه

 «. تاریخ سینما قرار دارند

ی کارگر در سراسر دنیا موجب داری و تضعیف وضعیت طبقههای سرمایهرسد حاد شدن بحرانبه نظر می
 قانون بازارسازان بیشتری به این مهمترین جنبه زندگی بشر امروزی روی بیاورند. دو فیلم اثرگذار شده فیلم

هایی هستند که (  از کارگردان معاصر فرانسوی استفان بریزه نمونه2018)در نبرد( و 2015) (عیار انسان)
ترین شکل ممکن در آنها بیان شده است. اگرچه وجوه داری معاصر به خالصی کار در نظام سرمایهمسئله

تمام در این دو فیلم های روانی، روابط خانوادگی و دوستانه  با ظرافت و ایجاز دیگر زندگی از قبیل ویژگی
گذرد، یابند. ماجرای هر دو فیلم در فرانسه امروز میی کار مجال بروز میحضور دارند، همگی حول مسئله

هایش یکی پس از دیگری به دنبال نیروی کار کشوری به اصطالح پیشرفته و دموکراتیک که کارخانه
شده های کارگری به شدت تضعیفشکلکنند و کارگرانش در فضایی که تتر از آنجا کوچ میارزان

 مجبورند کار مبارزه را از ابتدا آغاز کنند. 
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الش تسبت به نود را خری رو به رو هستیم که همان ابتدای فیلم ناامیدی با کارگری به نام تی عیار انساندر 
ه به ه دادگابتشان کند چون آنها همچنان امیدوارند شکایکند و جمع آنها را ترک میهمکاران سابقش بیان می

ند. امشان کستخده دوباره اجایی برسد و کارفرمایی که با وجود سودآور بودن کارخانه آنها را اخراج کرد
 ی یافتنفرسا براری ) با بازی درخشان ونسان لندون( مسیری تحقیرآمیز و طاقتحرف تیشخصیت موقر و کم

شود. م میگذارد و نهایتاً به عنوان نگهبان در یک فروشگاه بزرگ استخداشغلی جدید را پشت سر می
خود  شان در فیلم،اند و بیش از روایت سرراستبیان شدهمشکالت خانوادگی و مالی او که با ظرافت در فیلم 

ای از حظهرای لگیرند که ما هم ممکن است بکنند، چنان نفسی او نمایان میی گرفتهها و  چهرهرا در ژست
اق طاو را  طاقت پیدا شدن این شغل جدید احساس آرامش کنیم. با اینحال، شرایط غیرانسانی کار خیلی زود

 شود. یلم با خروج ناگهانی او از محل کارش تمام میکند و فمی

 پردازد. گروهمی نساناعیار ی جمع کارگران ابتدای فیلم ای مشابه مسئلهبار به مسئله( این2018)در نبرد  فیلم
های تابعه تی پرن از شرکصنعتی دیمکو آلمان اعالم کرده که قصد دارد بزودی یکی از شعبات کارخانه

دی با رارداقای در شهر آژن با هزار و صد کارگر. کارگران دو سال پیش یل  کند، کارخانهخود را تعط
ای فتهی آنها هسال حفظ شود و در عوض همهکم به مدت پنجاند مبنی بر اینکه شغلشان دستمدیریت بسته

ان ارگرکیل پوشی از هرنوع پاداشی را بپذیرند. به همین دلکاری بدون حقوق و چشمپنج ساعت اضافه
 . گیرندامیدوارند با شکایت حقوقی و حرکت در چارچوب قوانین موجود جلوی تعطیلی کارخانه را ب

جنگد جنگد ممکن است شکست بخورد ولی آنکه نمیآنکه می»شود: ای از برشت آغاز میفیلم با جمله
یلم قبلی کارگردان داریم تا ای که از فزمینهشروع فیلم با این جمله و پیش«. پیشاپیش شکست خورده است

  های حقوقی و سیاسی موجود فراتر رود.کند ماجرای فیلم قرار نیست چندان از چارچوبحدی مشخص می
ی شدههای موجود و پذیرفتهی ظرفیتبا این حال دقیقا با پایبند ماندن به همین عرصه و به سر حد رساندن همه

ی این دهد چطور همهکند و نشان میبسندگی مطلق آنها را عیان میحقوقی، اخالقی و سیاسی است که فیلم نا
هاست پنهان و توجیه کنند کنند شکاف عظیمی را که در هستی اجتماعی انسانقوانین از یک طرف تالش می

هایی هستند که دوام وضعیت کنونی بدون سرسپردگی آنها اندرکار منقادساختن سوژهو از سوی دیگر دست
های مشخص بین طرف «مذاکره»ترتیب اگرچه بخش اعظم ماجرا پای میز د شد. بدینممکن نخواه
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رود و میدان اصلی نبرد گذرد، مسئله از نبردی جزئی و خاص بین کارفرما و کارگرانی مشخص فراتر میمی
ها و اندازشود. جنگ، جنگِ بین افراد نیست. جنگی است که منطق سرمایه اقتضا کرده و چشمپذیر میرؤیت
 های مختلف را رقم زده است. بندیجناح

 رگران وین کااندازها از همان آغاز فیلم در جلسه بین نمایندگان خشمگاختالف عمیق و درونی این چشم
 ین ادعاه بر امدیریت کارخانه ضمن تکی. دهدی آژن کارخانه پرن خود را نشان میمدیره شعبهاعضای هیئت

کنند که یماکید تمده و دیگر توان رقابتی برای ادامه کار را ندارند، مدام که حاشیه سود شرکت پایین آ
ند چرا رار دارقایان ی مقابل کارفرمکنند ولی آنها نباید تصور کنند که در جبههناراحتی کارگران را درک می

« تگوگف»ترک برند و حاال باید با صبر و آرامش در مورد این مشکل مشبه سر می« همه در یک کشتی»که 
 کرد.  

شترک ی عمومی مما همه در عرصه چیست: «گفتگو»منظور بورژوازی از  دهدهمان ابتدای کار نشان میفیلم 
دن شغرق  بریم، کشتی که همگان بر آن سواریم و غرق شدن این کشتی یعنیبا منافع مشترک به سر می

ت و ست که هسهمین ا "وضع" ریمتا بپذیبدیهیات منطق سرمایه حرف بزنیم  اساسبیایید بر ی ما. پس همه
مچون ه فتگووازی با تکنیک گرژبوهایش نداریم. و فالکت و تن دادن به مقتضیات ش آنجز پذیر ایچاره

قات نار طباز ما بخواهد چشمان خود را ببندیم و خود را در ککند ای تالش میدرمانگر حرفهیک روان
کند یالش مدار از تمامی مواهب این کشتی. بدین ترتیب ترکشتی تصور کنیم و برخو یفرادست در عرشه

ما شآنچه  ی خیرها و این استاین است منشاء همه :ما جا بزند ی میلابژه-علتداری را کشتی سرمایه
 تان کنار آمدن با دستورات و فرامین آن است. خواهید! پس تنها راه نجاتمی

صحنه نه صحنه دهند که کنند. آنها نشان میارگران به شدت با چنین نگرشی مخالفت میدر طرف مقابل اما ک
برای رسیدن به خیری  طرف مقابل تفاهم باصدد  است. در مذاکره طرفین در «مذاکره»ی بلکه صحنه «گفتگو»

اش به ادنواداشتن دیگری به انجام کاری یا تن د ست،عمال قدرت ااِ مشترک نیستند، بلکه مسئله بر سر
هاست، های بدن«امکان»ها، بلکه عمل روی عمال قدرت نه عمل روی بدنطرف برتر. اِ وضعیت موردنظر

عمال سوق دادن این یا آن بدن خاص به سمت این یا آن امکان خاص است. هر چند ممکن است برای اِ 
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به منزله ابزار به کار « اقناع»انند قدرت، خشونت به منزله نیرویی که مستقیماً بر بدن افراد وارد می شود نیز م
های دیگری از قبیل اخراج، بیکاری عمال خشونت همواره در کنار گزینهی اِ به این ترتیب گزینه 1گرفته شود.

ی دیگری که باعث نشانه ،تو قطع رگ معیشتی کارگر در کنار دست نماینده کارفرما روی میز مذاکره هس
حتی »گوید اشتباه نگیریم. یکی از کارگران با خشم و تمسخر می« گفتگو»را با میز « مذاکره»شود این میز می

«. هاترین طبقه کنار موشها و کثافتاید و ما در پاییناگر هم در یک کشتی باشیم شما آن باال روی عرشه
 «عمومی یعرصه»دانند که در آنها می .چیندد و میز مذاکره را میکنمیز گفتگو را سر و ته می ،همین جمله

تر به در آن باال راحت کارفرمایاند تا نریختن باشمشغول کار و عرق باید در موتورخانه ند کهکارگراناین 
ف ند. به همین دلیل کارگران با اعتماد به نفس، آمارهای طرمسیر خود یعنی مسیر انباشت سرمایه ادامه ده

اند پا زدن به قرارداد حقوقی که دو سال پیش امضا کردهکشند و کارفرما را بابت پشتمقابل را به پرسش می
کنند، دست به اعتصاب رسد. کارگران به دادگاه شکایت میکنند. مذاکره به نتیجه نمیبازخواست می

جمهور کنند رئیسهرداری درخواست میبندند و با اجتماع مقابل ساختمان شزنند، انبارهای کارخانه را میمی
 فرانسه در ماجرای دادگاه از آنها حمایت کند. 

ی شدههای حسابشود: ماشین دولت. کارگران با حرکتاینجاست که پای نیروی دیگری در این نبرد باز می
د. شوند حمایت )صوری( دولت را جلب کننخود در چارچوب قوانین کشور فرانسه خیلی زود موفق می

جمهور هم در سخنان خود از گیرد و رئیسجمهور خیلی سریع با آنها تماس میمشاور امور اجتماعی رئیس
جمهور نسبت به انتظار کارگران تذکر مشاور رئیس کند. با اینحال در اولین جلسه مذاکره،آنها دفاع می

وکاری را شروع نگاهی آزاد است کسبها تاکید شده، یعنی هر بدر قانون اساسی روی آزادی بنگاه» دهد: می
کند دولت کند و تاکید میو البته مسئله بررسی قرارداد را هم به دادگاه واگذار می« کند یا آن را ببندد

اینجا یه کشور دموکراتیکه، ...ما این امکان رو » تواند هیچ دخالتی در ماجرای دادگاه داشته باشد چراکه نمی
و البته وقتی وکیل « ی قضائیه رو حفظ کردخالت کنیم. چون باید استقالل قوهنداریم که در کار قضات د

کند که در آن منطقه هیچ که بر دوش دولت است تاکید و اشاره می« اخالقی»کارگران روی مسئولیت 
موقعیت شغلی دیگری وجود ندارد و بخش عظیمی از این هزار و یکصد کارگر به زودی به حقوق بیکاری 
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تر موردنظر دولت را شفاف« دموکراسی»خواهند شد، یکی دیگر از مقامات حاضر در جلسه معنای نیازمند 
گذاران خارجی خواهد فرستاد و آنها دیگر در این کشور کند: دخالت دولت پیغام منفی به سرمایهبیان می
یکی از نمایندگان «.  یمکس نمیتونه انکار کنه که ما هم به اونها محتاجهیچ» گذاری نخواهند کرد و سرمایه

کند: دولت زمانی که شرکت ها را چنین خالصه میسندیکا، لوران آمادئو )ونسان لندون(  تمامی این حرف
هیچ ضمانت اجرایی آن قرارداد را با کارگران بسته از کارفرما حمایت و حتی به آنها کمک مالی کرده بی

گاه یا پشتیبانی واقعی از کارگران معذور است. یک بنگاه ای در کار داداست، ولی حاال از هر نوع مداخله
وکاری را شروع کند و هروقت دلش تواند با حمایت دولت هر زمان که دلش خواست کسباقتصادی می

 ی واقعی و موثری ندارند.پشتوانه خواست آنجا را ببندد. ولی کارگران هیچ

دهد. و یخانه مرا محق دانسته و رای به تعطیلی کاردر چنین شرایطی عجیب نیست که دادگاه هم کارفرما 
برای  ط دولت،شده توس، یعنی باالتر از سطح تعیین«فراقانونی»کند و غرامت و سنواتی البته کارفرما لطف می

ات ن سفارشآخری گیرد به شرط آنکه کارگران سر کار برگردند و انبارها را آزاد کنند تاآنها در نظر می
ست از دود، با ختصاب آیند. آنها با اعم تحویل دهند.  با این حال کارگران باز هم کوتاه نمیمشتریانش را ه

شود چه گفته مینتولید بر خالف آدهند که روی میز مذاکره، نشان می شانکار کشیدن به عنوان تنها گزینه
ه نیروی ی دیگری است کهنیست. مبنای تولید طبق "آفرینانکار"محصول سرمایه و از صدقه سر به اصطالح 

اشین که م فروشد چون ابزار تولید در انحصار سرمایه است. این واقعیت فقط در جاییکار خود را می
ان نشلناً عکشند خود را شود و کارگران دست از کار میدارانه با اختالل مواجه میهیاجتماعی تولید سرما

ند هر چ .شودی میای وارونه بازنمایقعیت به شکل بتوارهدهد. اما مادامی که کارگران مشغول کارند، وامی
 ق  ن منطای بینیم،طور که درفیلم میهمان چرا کهیِ این بتوارگی را نباید دست کم گرفت. ویمنطق لیبید

قف طوری شکل داده که سکم در کشورهای پیشرفته، دست ،راان کارگربخش اعظمی از ناخودآگاه 
یت امن ینکهاصرف  و یافته استکشی و کار اجباری تقلیل ا کارفرما به تداوم بهرهشان در مذاکرات بمطالبات

 .کنندمیاحساس خرسندی و پیروزی  بگیرندشغلی داشته باشند و ماه به ماه دستمزد 

کنند و آن ای مطرح میخورده، کارگران درخواست تازهشکستترتیب در این میدان بازی از پیشبدین
کنند مقامات اصلی گروه صنعتی دیمکو آلمان است. برای رسیدن به این هدف ابتدا سعی میمالقاتی با رئیس 
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دولتی فرانسه را تحت فشار قرار دهند و از آنجا که مهمترین کارکرد ماشین دولت، حفظ انقیاد کارگران و 
شود ولی راه به های مقرر است وزیر کار فرانسه هم وارد ماجرا میداشتن آنها در محدودهتالش برای نگه

برند دولت ماند. کارگران که پی مینتیجه میهای او با هاوزر، رئیس دیمکو بیبرد و تماسجایی نمی
روند تا از آن زنی در این میانه ندارد، به دفتر مرکزی کارخانه در پاریس میخواست و  قدرتی برای چانه

رسد و پلیس ضدشورشِ دولت نمی در آنجا به نتیجه طریق درخواستشان را پیش ببرند. البته تجمع آرام آنها
کند. ای برگزار میشود و جلسهجمهور بار دیگر دستپاچه میکند. مشاور رئیسآنها را با اعمال زور بیرون می

دانند دولت از آنها رغم آنکه میدهد چرا علیکند و هشدار میکارگران را تقبیح می« حمله»همان ابتدا 
سازند و البته به مدیرعامل کارخانه دیگر پرن هم که به جمع از خود می« آمیزتصویری فاجعه» کندحمایت می

ی گفتگو باز خورم این دفعه، اگر در این جلسه امروز، راهی برای ادامهقسم می» کند اضافه شده گوشزد می
 « شه.چیز از دستمون خارج مینشود، همه

اندازد. در یمز پا کم نیروهای بسیاری را انتیجه کمشارهای عصبی و بیدر این حین، دوماه مبارزه مداوم، ف
های ها، کمکهای منظم برای کمک به اعتصابالمللی کارگری و صندوقهای قوی و بیننبود اتحادیه

کاف کند و غرامت پیشنهادی کارفرما در صف متحد کارگران شپراکنده دیگر کارگران کفایت نمی
مستقل  سندیکای»ایم. رو نبودهشویم فقط با یک سندیکا روبهبار متوجه میست که برای اولیناندازد. اینجامی

ی از های عضو جدیدگیرد صف خود را جدا کند و غرامت را بپذیرد. صحبتحاال تصمیم می« کارخانه پرن
 یزی استچمان هه کند این تفرقاعضای اجرایی کارخانه که به تازگی به جمع آنها پیوسته است و تاکید می

کند. ری نمید هم اثندازنکه مدیران از دوسال پیش حین بستن قرارداد امیدش را داشتند تا آنها را به جان هم بی
های سرمایه حربه های او هم شنیده نشود و یکی دیگر ازشود تا حرفای میگیرد بهانهمزد باالتری که او می

تر صف متحد کارگران عوض گسترده شدن کوچک و کوچک افتد تامراتب مزدی موثر مییعنی سلسله
 شود.  

کند، پس از آنکه پلیس جمع کوچک مخالفانِ بازگشت به کار را دوباره با اعمال زور از کارخانه بیرون می
روند و با هماهنگی سندیکا نشینند. آنها به کارخانه دیگر پرن در پانصدکیلومتری آژن میکارگران از پای نمی

های کشانند تا مالقاتی با هاوزر ترتیب داده شود. سرانجام پس از کشمکشکارخانه را به اعتصاب میآنجا 
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داده به پای میز مذاکره شوند هاوزر را که تا پیش از این جواب تلفن وزیر فرانسه را هم نمیبسیار موفق می
بسیار »متخصصان دولتی پیشنهاد او را  کنند کهای برای کارخانه پیدا میبکشانند. عالوه بر این خریدار تازه

گیرد و های کارگریِ ابتدای فیلم دوباره شکل میکنند. صف متحد نمایندهارزیابی می« آمیزعملی و موفقیت
کنند. کارگران که در این مدت از شنیدن حرفهای تکراری کارفرمایان در باب همه در جلسه شرکت می

طاقت این را ندارند که بشنوند شرکتی که سال گذشته چنان سودی داشته  اند، دیگرقانون بازار به تنگ آمده
اش ته کشیده است. به همین دلیل به «توان رقابتی»که هیچ رقیب دیگری در این حوزه به گرد آن هم نرسیده 

دئو گیرد. آماشوند دیمکو قصد ندارند پیشنهاد خریدار را بپذیرد تنش در جلسه باال میمحض آنکه متوجه می
زند که تنها دلیل این است که آنها قصد ندارند رقیبی در این زمینه برای خود بوجود بیاورند صراحتاً فریاد می
شان زندگی کارگران برایشان پشیزی اهمیت دوستانههای انسانرغم ژستفروشند چون علیو کارخانه را نمی

تان هستند تا بتونید بیشتر ها و سهامدارانای شما ترازنامهشغل ما برایتان اهمیتی ندارد، تنها چیز مهم بر» ندارد: 
 «. هاتون رو پر کنیدجیب

رفت و با نیش و کنایه برخورد هاوزر هم که تمام مدت با خونسردی و تبختر از پاسخ دادن صریح طفره می
عدم »کند که مینرساند، و با تمسخر تاکید « توهین شخصی»کند که کار را به کرد به آمادئو گوشزد میمی

ها با که فرسنگ« های بازار، یعنی میل به جهانی دیگر و زندگی در جهانی دیگرپذیرش واقعیت
واقعیت زندگی کنونی فاصله دارد. البته که در این جلسه هم  نماینده دیمکو به سرعت از قانون کمک 

ببخشید اجازه بدهید از منظر قانون به مسئله نگاه کنیم. قانونِ فرانسه گروه را ملزم کرده است که »گیرد: می
«. باید حتما آن را  به هرکس که خریدار بود بفروشدگوید که دیمکو خریداری پیدا کند. درست. ولی نمی

فهمیم که کارگران به های تلویزیونی میرسد. بیرون جلسه از خالل گزارشنتیجه به پایان میجلسه از قرار بی
ای میخواهند غرامت را بپذیرند. در اند و بین خودشان هم دوباره بحث باال گرفته و عدهشدهشدت عصبانی

برند. او که به شدت ترسیده است پشت روه خشمگینی از کارگران هم به سمت هاوزر حمله میهمین اثنا گ
رساند. ولی کارگران قبل از آنکه گیرد و به هر مصیبتی شده خود را به ماشینش میبادیگاردهایش پناه می

کنند آن بودند چپ میهای کارگری سر برسند ماشین را که راننده و بادیگاردها و هاوزر در پلیس و  نماینده
 شود. و در این ماجرا جراحات جزئی به هاوزر وارد می
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ر صحنه اضر دحالعمل شرکت دیمکو که سیزده نفر از کارگران ها و عکسبازتاب منفی این اتفاق در رسانه
 اکنشعالوه ودهد بهای انصراف میی هرنوع مذاکرهکند و از ادامهرا بدون پرداخت هیچ سنواتی اخراج می

 نخواهد ایفا کند از این پس هیچ نقشی در ماجراکند و اعالم میشدت تقبیح میدولت که این حرکت را به
رگزار بگانشان مایندای که بین جمعی از کارگران با نرساند. در جلسهمیان کارگران را به نهایت می کرد تنش

صه را بر خود عر« گراییآرمان»د چرا که با شونشود آمادئو و دوستانش مسئول این اتفاقات شناخته میمی
پیش  ز اتفاقنکه اای کنترل خود را از دست بدهند. آمادئو در عین ایاند عدهاند و باعث شدههمه تنگ کرده

نکه ین اییابد. او در عآمده بسیار متاسف است قبل از اخراجش از جمع فرصت کوتاهی برای دفاع می
ق ین اتفااودیم گوید نباید فراموش کرد که اگر همه متحد مانده بگیرد میمسئولیت ماجرا را به عهده می

های نی جریاکند که یکی از مشکالت اساسی پیش روی همهای اشاره میتوانست پیش نیاید. و به نکتهمی
تی پای لی وقوچپ است. اینکه طرف مقابل هم همیشه با هم موافق نیستند و در میان خود اختالف دارند 

ر دانند چطودهند. آنها میی هیچ شکافی بین خود نمیشوند و اجازهآید همگی متحد مینافعشان به وسط میم
ل منافع به دنبا هایی باشند کهشان امثال گروهکند وقتی طرف مقابلباید از منافعشان دفاع کنند. و اضافه می

ی هعرصئو بود. به عبارت دیگر، آمادهای سال خیالشان راحت خواهد اند تا سالشخصی و ایجاد تفرقه
فع انداز طبقاتی یکسان و مناچشمکند، گفتگو فقط بین افرادی با را گوشزد می واقعی گفتگو

 شود برایبدل به تکنیکی گفتگو  انداز است که بایدممکن و ضروری است. در این چشم مشترک
ذاری و ن اثرگی طبقاتی برای افزایش تواکردن پیوندها محکمکردن پیوندهای لیبیدوئی با سرمایه و سست

سقف رود و لیل میی کارگر مدام بیشتر و بیشتر تحدر غیاب چنین فضایی، طبقه .اعمال قدرت در میدان نبرد
 . شودنیز بر سرش آوار می شکوتاه مطالبات

ای ف تصاویر حرفهی بعد برخالی تازه متولدش دارد ولی صحنهپس از این ماجرا آمادئو دیدار کوتاهی با نوه
بینیم ای گرفته شده. آمادئو را میکه تا به اینجا دیدیم، تصویر لرزانی است که با گوشی موبایل از پشت پنجره

کند و خود را آتش زند و بعد بنزین را روی خود خالی میهایی میکه بیرون ساختمان با عصبانیت حرف
مرگ »آمادئو مقابل دفتر اصلی دیمکو در آلمان  شنویم کهزند. از زبان گزارشگر تلویزیون میمی
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کند ولی حکم برای خود رقم زده است. شرکت از صحبت مستقیم در این مورد خودداری می« باریخشونت
 کند. گیرد و برای ادامه مذاکرات اعالم آمادگی میاخراج آن سیزده نفر را پس می

 نسبت ایندگان کارگری در مورد خشونت و حتیهای نمگیریممکن است عمل آمادئو و بسیاری از جهت
مادئو رد که آکاموش برانگیز باشد. ولی نباید فرآنها با کارگران که همچنان تاحد زیادی فردمحور است سوال

های کارگری هتحادییا کل جمع آنها را نباید قهرمان انگاشت. آنها تا حد زیادی محصول شرایطی هستند که ا
ود کم با مرگ ختاند. آمادئو دسده در مصاف با قهر روزافزون سرمایه به محاق رفتههای گسترو سازماندهی

ی مهیلم هشود انکار کرد که اگرچه در فدهد که او با هرنوع خشونتی مخالف نیست. حتی نمینشان می
ه ندبار خواها و افکار جمعی خشونتگفتارها در تقبیح هر نوع حرکتی است که ممکن است توسط رسانه

انگیز رتور نفگوید. بعید است کسی با کارگران همدل باشد و غرشود، خودِ تصویر تا حدی چیز دیگری می
د ی اینها دوای که همهآداب بودن پوشالی کارفرماهای جلسه او را به خشم نیاورده باشد و صحنهو مبادی

ا یباشد.  داشتهنند برایش هیچ لذتی کرود و او مستاصل چسبیده به بادیگاردش فرار میشود و به هوا میمی
ی حوهان در نارگردکنند ناخودآگاه قهقهه سر ندهد. کای که او را با آن حال نزار از ماشین پیاده میصحنه

 روایت ماجرا کامال با ما هم همدل است. 

کند: شزد میویلم گمسئله اما همان حرفی است که ابتدای فیلم آمادئو به یکی از کارگران خشمگین ابتدای ف
تخاب دقت ان ها را باو این یعنی در هر میدان نبرد مشخص باید تاکتیک« در دعوا باید از عقلت کمک بگیری»

ظر حظه منتهر ل های انضباطی و امنیتی است وکرد. در شرایطی که دولت مسلح به انواع و اقسام تکنولوژی
 به اسم بخش راذارد و جلوی هرنوع حرکت رهاییای است تا بتواند زور عریان خود را به نمایش بگبهانه

ز اایطی که آمادئو در شر تر کند باید هوشیارانه عمل کرد. به همین ترتیب،خشونت بگیرد و عرصه را تنگ
تخاب ی را انبیند حرکترزمانش بسته میها را برای ایجاد اتحاد بین همی راهجمع بیرون انداخته شده و همه

این  رد. اگروادا های حاضر در آن میدان را متاثر سازد و به حرکتی جدیدتواند سوژهمی کند که به نظرشمی
ر و متاث های متفکرنشینی مختصر گروه صنعتی دیمکو که در چهرهکار او دستاوردی داشته باشد نه در عقب

 اند. رزمان سابقش است که برای مراسم او دوباره گرد هم آمدههم
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های از پیش مقرر ی قانوننیست که آیا این جمع کارگران موفق خواهند شد در عرصهدر واقع مسئله این 
ای در اکرهکاری از پیش ببرند. فیلم به خوبی نشان داده که بحران قرار نیست با گفتگو یا حتی مذ

یروی ن اعتراض ومت وابا مق سرمایه مادامی کهو بحران ذاتی سرمایه است. شده حل شود. های تعیینمحدوده
طالباتی از به منی یه زماو البته اگر سرمادهد. کشی و انباشت خود ادامه میکار مواجه نباشد به روند عادی بهره

تر شده و رفته آبدیدهرفته نشینی کرده،قبیل کاهش زمان روز کاری و افزایش دستمزد تن داده و عقب
کوچ  ت.اس کرده پیدا را گریز خود راهو کرده  های الزم برای مقابله با بحران را خلقها و تکنیکتاکتیک
ر به تصوی هم لمیف نیدر ا و تر دارندهای ضعیفتر و اتحادیهها به کشورهایی که نیروی کار ارزانکارخانه

 یهایورنوآ لیاز قب ی هم در کار استگرید یهاکیتاکتو البته  ؛ستهاکیتاکت نیاز هم یکدرآمده ی
 کی(، و تاکتسوناهم هایهیو سرکوب اتحاد سوهم هایهیاز اتحاد یبانی)پشت یاسیس مداخالت، فناورانه

ن به کارگرا ر قبالکه مسئولیت شرکت را د یجانب یمانکاریپ یهابا شرکت ایهای چندالیهقرارداد استفاده از
د که اموش کرید فر.  نباقانون کار مولموقت و خارج از ش یانواع و اقسام قراردادها نیز ورساند حداقل می

 را طلب ق خودزنی پیدا کرده و حکند که نیروی کار قدرت چانهبحران واقعی برای سرمایه وقتی بروز می
 کند. می

تواند نقاط قوت و ضعف خود را ی کارگر و جریانات چپ هم میبنابراین مسئله این است آیا مبارزات طبقه 
توان ی خود را جلوتر از سرمایه به کار بگیرد؟ به عبارت دیگر آیا میهاها و تاکتیکارزیابی کند و تکنیک

امیدوار بود از دل کارگران انتهای فیلم، این بار جمعی دیگر شکل بگیرد. جمعی که دقیقاً همانطور که هاوزر 
«. رمیل به جهانی دیگر دارد، میل به زندگی در جهانی دیگ»به تمسخر ولی از روی ترس به آن اشاره کرد: 

رو « دادآفرینی»و حرکت مطابق قوانین سرمایه را دیده و این بار به « دادخواهی»های جمعی که محدودیت
کند که جمعی که وابسته به حضور پررنگ یک فرد نیست و چنان مازاد انقالبی را تجربه می 2؟آوردمی

خواسته که کنترل بر هستی های شخصی کنار برود، جایی که هدف دیگر نه تن دادن به استثماری خودغرض
هایی است که به دست سرمایه به نیروی کار صرف بدل و مشارکتی واقعی در ساختن زندگی اجتماعی

 اند.  شده
                                                           

 41/04/1399مشایخی، سایت دموکراسی رادیکال، ، عادل «درباره بورژوازی و حکومت قانون»ی برای شرح بیشتر رجوع کنید به مقاله 2
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