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بار دیگر در آستانه روز جهانی کارگر 

روایتی تصویری از مبارزات معدنچیان آستوریاس*

 دریافت کنید.از اینجاویدئو را * 

همان سیاستی که «منسوخ» می نماید!. ۱

 روند فراز و فرودهای عرصه سیاسی ایران، در پیوند با سپهر عام سیاست در جهان امروز، به بدیهی شدن این
 باور مسلط انجامیده است که گویتا هیتچ مفتر و گریزگتاهی از نظتم موجتود قابتل تصتور نیستت یتا تتدارک آن
 ناممکن است؛ اینکه در شرایط حاضتر بته هتر دلیتل، تحقتق ستوبژکتیویته ی جمعتی ناشتدنی و ختواب و خیتال
 است؛ اینکه باید از تکرار شعار گونه ی آرمان های سیاسی دست کشید و پتا در زمیتتن «واقعیتتت» نهتاد؛ اینکته
 باید در چارچوب همین نظم موجود به «بهبود» تدریجی وضعیت اندیشید؛ اینکه جتامعه کتارگری بایتد بته اصتلح
 وضعیت معیشتی خود، مستقل از باورهتا و چتارچوب هتای سیاستی بیاندیشتتد؛ اینکته دوران مبتارزات رادیکتال
 نیروی کار گذشته است و باید در مسیر «عقلنیت سیاسی» به ایتلف های فراطبقتتاتی و مبتتارزات «مستتالمت
 آمیز» و نهایتا به میزهای مذاکره روی آورد؛ اینکه افق سیاسی کتتارگران ایتتران نهایتتتا بایتتد راهیتتابی بتته عرصتته
 رقابت های پارلمانی «آینده» باشد و تلش برای ایجاد اتحادیه های کارگری نیز بایتد در ختدمت ایتن افتق قترار
 گیرد؛ اینکه اشغال خیابان ها و محیط های کار و دفاع و تعرض متشتکل و ستازمان یتافته محکتوم بته شکستت
 است و اگر هم در جاها و مقاطعی شدنی باشد، مصداق «خشونت ورزی» استتت و بته زیتان جنبتتش کتتارگری؛

 بخش عقلنی طبقه بورژوازی و یا نمایندگانسرانجام اینکه در صورت اتخاذ و تداوم مشی سیاسی «عقلنی»، 
 سهمی از «کیک سیاست» را به کارگران خواهند داد؛ اینکته متی تتوان بتر استبفعلی یا آتی،  آنان در حاکمیت

 سرکش «بازار آزاد» مهار زد و بخشی از جریان بتی پایتان ستودهای اقتصتادی و «ارزش مبتادله» را بته بهبتود
 وضعیت زیستی کارگران اختصاص داد؛ اینکه آشتتتی طبقتاتی متی توانتد ستترآغاز ورود متتا بته مستتیر توستتعه و
 دموکراسی باشد؛ اینکه «سرمایه داری ملی عقلنی» می تواند به فلکت های فاجعه بار کتارگران ایتتران پایتان
 ببخشد (و احتمال بخشی از فشار بحران های اقتصادی را به طبقتات کتارگر کشتورهای فقیرتتر از ختود منتقتل
 کند) … و خلصه اینکه گویا همه شرایط و «ضرورت» های تاریخی ایجاب می کنند که طبقته کتارگر واقتع بیتن

باشد و رویاهای تاریخی خود را زمین بگذارد!

 در سوی دیگر بسیاری از نیروهای سیاسی چپ و سوسیالیست و مدافع طبقه کارگر چنان به ستویه هتای ملتی
 مبارزه خیره شده اند، که به کلی فراموش کرده اند که سرنوشت مبارزات کارگران جهان بتته یکتتدیگر وابستتته
 است، همچنانکه مکانیزم هایی که آنها را به بند می کشند نیز ماهیتی جهانی دارند. به ایتتن ترتیتتب آنهتتا نتته تنهتتا
 خود را از تجربیات و پیشرفت های جنبش های کارگری در سایر کشتتورها محتتروم کتترده انتتد، بلکتته در ستتاحت
 راهبردی نیز، محکوم به آنند که تنها به توان و ظرفیت های بالفعل طبقتته کتتارگر ایتتران استتتناد کننتتد. از همیتتن
 روست که آنان از یکسو  امکانات و ضرورت های همبستگی جهانی فرودستان را در محاسبات ختتود وارد نمتتی
 کنند و از سوی دیگر بالقوه گی های مبارزاتی طبقه کارگر و راههای برانگیختن آن (در جهت تحقق یابی) را بتته
 فراموشی سپرده اند؛ و در عوض بته رشتد شتکاف هتا در ستاختار قتدرت حتاکم و امکتان بتاز شتدن فضتاهای
 تصادفی دل بسته اند. آنها از فرط واقع بینی و نگاه خیتتره بته امکانتات موجتود، «امکانتات» تغییتتر سیاستتی را
 صرفا در بال می جویند و  برای بتاز شتدن فضتای انستداد سیاستی، کتارگران و فعتالین جتامعه کتارگری را بته

همدستی با بخش های بال دست نیروهای رانده شده از هرم قدرت دعوت می کنند. 

 در مقابل این رویه ها و باورها چاره ای نیست جز آنکه به بالقوه گی هتتای واقعتتی بتتازگردیم؛ بتته همتتان نیتتروی
 . ناچتاریمعظیم و مختل کننده ای که در مبارزات ختودانگیخته و متشتکل کتارگران و ستتمدیدگان نهفتته استت

 مدام به جایگاه واقعی آنتاگونیسم طبقاتی و از آنجا به ضرورت تقویت هویت طبقاتی کارگران ارجاع دهیم؛ بتتر
 مکانیزم های خرد کننده پویش جهانی سرمایه و بتر متاهیت ویرانگتر امپریالیستم تاکیتد کنیتم و از آنجتا بته هتم
 سرنوشتی کارگران جهان ارجاع بدهیم؛ و نیز به امکانتات شتگرفی کته در همبستتگی جنبتش هتای کتارگری در
 مناطق مختلف جهان نهفته است؛ همچنانکه تاکنون نیز مبارزات فرودستان و ستمدیدگان همواره الهتتام بختتش
 یکدیگر بوده اند و تا زمانی که در اسارت قدرتمدارن گرفتار نیامدنتد، پشتتیبان یکتدیگر بتوده انتد. [بترای مثتال
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 کافی است صرفا رشته ای که در سالهای اخیر جنبش های کارگری در یونان، جنبش هتای بهتار عربتتی، جنبتتش
اشغال وال استریت، جنبش برآشفتگان اسپانیا و غیره را به هم پیوند می دهد دنبال کنیم.]

 در مقابل آن رویه ها و باورها، ناچاریم نسبت به خطر هژمونی یابی اندیشه ها و نیروهتتای سیاستتی راستتت بتتر
 بدهیم و همزمان با ارجاع بته توانتایی هتایبخش فعال طبقه کارگر یا روشنفکران همبسته با این طبقه هشدار 

 مبارزاتی عظیم کارگران، به امکانات رهتایی بختش حاصتل از خودآگتاهی طبقته کتارگر بترای در هتم شکستتن
 ماشین سرکوب و قدرت دولتی نوید بدهیم؛ و به طور خلصه ناچاریم به همان سیاستی دعوت کنیم که امروزه

تحت هژمونی گفتمان های رسمی، کهنه می نماید و یا منسوخ قلمداد می شود: سیاست رزمندگی کارگری! 

 معدنچیان از یکسو به لحاظ شرایط عینی کار، سمبلی از ستمدیده تریتن لیتته هتای طبقتته کتارگر هستتتند، و از
 . در هیتاهویسوی دیگر به لحاظ تاریخی یکی از رزمنده ترین سرفصل های مبارزات کتتارگری را رقتتم زده انتد

 قرن بیست و یکم، از یکسو به رغم همه دستتاوردهای علمتی و فنتی و سترمایه ای، معتدنچیان هنتوز بته طتور
 دسته جمعی در اعماق زمین مدفون می شوند و ماهی نیست که بدون رویدادهای تکان دهنده ای در این حوزه

 ؛ و از سوی دیگر به رغم نمایان شدن پیامدهای افسارگسیختگی نتتوین ستترمایه در غتتالب  ]  ۱  [کاری سپری شود 
 گسترش جهانی موج نیولیبرالیسم،  هنوز رفرمیسم کتارگری و منطتق سوستیال دوکراستی جایگتاه بزرگتی در
 هدایت تحرکات سازمان یافته کارگری دارد. درست به همین ختاطر مقتاومت جانتانه معتدنچیان آستتوریاس در
 برابر تحمیل سیاست های ریاضت اقتصادی،  و عزم جدی آنان برای حفاظت از مبارزات شان اهمیت ویتژه ای
 می یابد. بنابراین انتخاب این واقعه و انتشار روایتی تصویری از آن به مناسبت روز جهانی کتارگر کتامل عمتدی
 است و معرف بخشی از رویکرد ما (پراکسیس) به انسداد سیاست در ایران و نیز خطتترات پیتتش روی جنبتتش

 . ما نیتز  ]  ۲  [کارگری است (سویه های دقیق تری از این خطرات در این نوشته رضا شهابی برجسته شده است 
 نسبت به برخی سویه های رازورزانه این فضا هشدار داده ایم).     ]  ۴  [ و   ]  ۳  [قبل در قالب انتشار مقالتی 

. درباره مبارزات معدنچیان آستوریاس ۲

  بتا اعتصتاب۱۹۳۴سنت مبارزاتی معتدنچیان استپانیایی تتاریخچه ای ژرف و طتولنی دارد کته در ششتم اکتتبر 
 عمومی گسترده منطقه ِی آستوریاس علیه دولت دسِت راستی حتاکم  و در پیونتد بتا خیتزش هتای انقلبتی آن
 زمان اسپانیا آغاز می شود و سپس در مواجهه تاریخی فالنژیست ها و جمهوری خواهان در مقطع جنگ داخلی
 اسپانیا، در پیوندی نزدیک با جنبش چپ و نیروهای آنارکوسندیکالیست ادامه می یابد. دنباله این سنت مبارزاتی
 بتتار دیگتتر در دهتته هتتای هشتتتاد و نتتود میلدی بتتا رزمنتتدگی کتتارگران معتتدن علیتته خصوصتتی ستتازی و اصتتلح

  با شروع  اعتصابات و اعتراضات عمومی معتتدنچیان۲۰۱۲ساختارهای صنعتی پدیدار می شود. سپس در ژوئن 
 علیه حذف دو سوم از سوبسیدهای بخش هاِی صنعتی توسط دولت مرکتزی استپانیا، مبتارزات معتدنچیان وارد

مرحله تازه و تعیین کننده ای می شود.

 در کنار اثرگذاری جدی کنش های اعتراضی معدنچیان بر عرصه ِی اعتراضات بخش های دیگر کارگری و نقتتِش
 محوری آنها در برانگیختن آنها، اتخاذ روش های مبارزاتی رادیکال از طرف آنها، همواره روحیه عمومی مبتتارزه
 را چه در میان کارگران و چه در بخش های دیگری جامعه اسپانیا به شدت تقتتویت کتترده استتت. آخریتتن نمتتونه

 ) بتود کته مهتر آن بتر تمتامی مبتارزاتی کته طتی۲۰۱۲این تاثیرگتذاری، اعتراضتات اخیتر معتدنچیان (در ژوئن  
تابستان این سال در اسپانیا جریان داشت قابل مشاهده بود.   

ِد داخلتتی بتته۲۰۱۲پس از آغاز اعتصابات در ژوئن    ، بیش از هتتزار و سیصتتد پلیتتس ضدشتتورش و افستراِن گتتار
 منطقه اعزام شدند تا مقاومت آنها را در هم بشکنند. واکنش معدنچیان به این وضعیت امنیتی امتا دیگتر ادامته
 اعتصاب مسالمت آمیز نبود؛ در مقابل، آنها تنها در یک روز شصت جاده ارتباطی، که شامل شانزده بزرگتراه و
 دو ریل قطار می شد را مسدود کردند؛ یک معدن را اشغال کردند؛، دست به ایجاد ستتنگر زدنتتد و در پاستتخ بتته
ًل وارد فاز  مقاومت مستتلحانه شتتدند. در  گلوله هاِی پلستیکی و گازهاِی اشک آور، با راکت های دست ساز عم
 کمال شگفتی، تمامی احزاب و حتی بسیاری از کمیته های های کارگری اسپانیا مقاومت معتدنچیان آستتوریاس
 را به علت آنچه که روش هاِی «خشونت آمیز» می نامیدند، تقبیح کردند و حتی آن را نوعی استثناء بر «قاعده
 مبارزات» قلمداد کردند که نباید دیگر تکرار شود. در کنار حمایت نیروهتای آنارکوسندیکالیستت و حمتایت هتای
 پراکنده بخش هایی از نیروهای چپ و کارگری، در میان احزاب رسمی اسپانیا تنها حتزب کمونیستت استپانیا از

شیوه مبارزه ِی معدنچیان به طور تمام قد دفاع و حمایت کرده بود.
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 در هجدهم ژوئن با پیوستن کارگران اعتصابی بختتش حمتتل و نقتتل در آستتتوریاس، لئون، آراگتتون و گالیستتیا بتته
  تتتن از معتتدنچیان آستوریاستتی پتتس از۲۴۰معدنچیان، اعتصابات وارد مرحله ِی تازه ای شد: در یازدهم جولی 

 بیست روز راهپیمایی (از آستوریاس تا مادرید) در «میدان خورشید» به اعضتای دیگتر اتحتادیه هتاِی کتارگری و
 هزاران حامی خود پیوستند و از آنجا به سوِی وزارت صنایع در مرکز مادرید روانه شدند. همچنین هزاران تن از
 دیگر کارگران و معدنچیان مناطق آستوریاس ،لئون، آراگون و پوئرتویانو با اتوبوس خود را به مادرید زسانده و

به معدنچیانی که راه را پیاده پیموده بودند پیوستند. 

 در حالیکه صبِح همان روز «ماریونا راخوی»، نخست وزیر اسپانیا در تلش براِی تصویب سیاست های اقتصادی
 ریاضتی سنگین تری بود ، پلیس ضد شورش بیرون از پارلمان با وحشیگری تمام مشتتغول ستترکوب تظتتاهرات
 بود، که در پی آن هفتاد و شش نفر زخمی و شش نفر در بیمارستان بستری شدند. دولت به هرحال بی تتتوجه
 به تمام فریادها و اعتراضاتی که در جریان بود موفتق بته تصتویب قتوانین ریاضتتی متورد نظترش شتد و از آن
 زمان با وجوِد تداوم اعتراضات معدنچیان و سایر بخش های طبقه کتارگر، مقتاومت و ایستتادگی آنهتا بته طتور
 توامان با سرکوب و بایکوِت خبری مواجه شده است. به این ترتیب بار دیگر ایتن درس تتاریخی عیتان شتد کته
 تداوم چرخه اقتصادی سرمایه داری مستلزم آن است که طبقته کتارگر و فرودستت تریتن لیته هتای اجتمتاعی
 هزینه بحران های ادواری آن را بپردازند. با این حتال مقتاومت علیته ایتن وضتعیت و مبتارزه بترای لغتو منطتق

! برسازنده آن ادامه دارد

. درباره سرود «سانتا باربارا بندیتا» و در معرفی این ویدیو۳

یآیتد  Santa(سرودی کته در آغتاز ایتن ویتدئو م  Bárbara  benditaنچیان  )، نمتادی حماستی از مبتارزات معتد
های در سرودهای مبارزاتی طبقه کتتارگر استتپانیا دارد. ایتتن  آستوریاس و دیگر نواحی اسپانیا است و جایگاه ویژ

نچیان آستوریاس (علیه دولت دستتت راستتتی منطقتته) رواج۱۹۳۴ترانه/سرود نخستین بار در    طی خیزش معد
هتر پیدا کرد. متتن سترود - کته عمومتا بته زبتان آستوریاستی، گهای داخلی اسپانیا اقبالی گسترد  یافت و در جن
یشود - روایت تلخ یک معدنچی است کتته پیراهنتتش از ختتون همکتتارش  اسپانیایی یا ترکیبی از این دو خوانده م

های درMaruxinaرنگین است و در مسیر بازگشت به خانه خطاب به همستترش «ماروشتتینا» (  ) از وقتتوع حتتادث
نهای معروف به نام  یدهد.)Langreo(در منطقه  Pozu Maria Luisaیکی از معد  خبر م

 از قرن هجدهم استخراج ذغال سنگ نقشی اساسی در توسعه اقتصادی منطقه آستتتوریاس وبه لحاظ تاریخی 
های تهتتای حتترف کترین فعالی ن جا که کار در معدن یکتتی از خطرنتتا  برخی نواحی دیگر اسپانیا داشته است. از آ
هبتتار همتتواره بخشتتی از هاند و حوادث فاجع نهای آستوریاس هم صدها معدنچی جان باخت  است، تاکنون در معد
 زندگی کارگران معدن این ناحیه بوده است. شاید به همین خاطر است که نتزد متردم آستتوریاس نیتز، هماننتد

یشود. نکاران شناخته م برخی مناطق دیگر جهان، «سانتا باربارا» به عنوان قدیسه محافظ معد

های مهم در سنت موسیقی مردمِی (سرود  ِندیتا» قطع folk«سانتا باربارا ب  music.منطقتته آستتتوریاس استتت ( 
یشود. اجتترای انتختتاب شتتده از تها نیز خوانده م نها و بزرگداش  این ترانه همچنین در مراسم سوگواری، یادما

) است. Nuberuسرود فوق در این ویدئو مربوط به گروه «نوبرو» (

نچیاِن اعتصابی آستوریاس در ژوئن  هی این سرود گزارشی تصویری از مقاومت معد یآید. این۲۰۱۲در دنبال   م
تهای ریاضتت اقتصتادی تحمیتل شتده از ستوی دولتت مرکتزی استپانیا شتکل  اعتصابات در اعتراض به سیاست
ههای کارگران وارد مرحله اشغال معدن و بستن چندین جاده یتوجهی سیاستمداران به خواست  گرفت و در پی ب
 و اتوبان شد. این بخش از ویدئو مقاومت متشکل کارگران اعتصابی معدن در برابر تهاجم نیروهای «پلیس ضد
هی بتدیعی کته آنهتا بترای مقتابله بتا سترکوب پلیتس و دفتاع از یدهد و ضمن نمایِش شیو  شورش» را نشان م
ِد کارگران از چرایی و ضرورت این مبارزه است. تهای کوتاه خو هاند، در بردارنده روای تمامیت مبارزه خود یافت

 «روز کارگر» این سترود و روایتت تصتویری را بته همته ی آنهتایی کته بترای تتدارک «دنیتایی دیگتر»در آستانه 
یکنیم. یرزمند تقدیم م م

۱۳۹۲پراکسیس | اردیبهشت 
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پانوشت:

نچی در تبت خبر می دهد.۸۰کشته شدن  از این لینک] برای نمونه ۱[  معد

 | رضا شهابی درباره مبارزه طبقاتی در ایران] ۲[

 دریافت کنید. از اینجانسخه پی دی اف انتشار یافته توسط «گروه پروسه» را 

 | امین حصوریتاملی بر گزینه های جنبش کارگری در ایران] ۳[

های به نام جنبش کارگری     ]  ۴  [    | امین حصوری   دورخیز سیاسی با ابژ
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