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ننوشت در ستايش  
 

هشتاد وهفتتيرم هدچهار یفي شرايور     
                                                                                                                           

 کارگران یرا آلمان درقرن بيستم ، درستايش آموختن بی برتولت برشت شاعر، نمايشنامه نويس و نويسنده کارگریزمان

 توانند دردها، یارگران مکطريق نگارش چرا که از. بايد نوشتن را هم توصيف کرد رسد امروزیمشعر سرود، بنظر

  را به بيان کرده و از اين راه با ميليونهای نظام سرمايه داریاين همه باليا ازیمشکالت، مصايب و راه درمان و خالص

.دکنن خود ارتباط برقراریهم طبقه ا    

 ی بر می و مبا رزه طبقه کارگر نوشتند، به زمانیوضعيت زندگ که ازی و پيدايش نويسندگانی ادبيات کارگری گيرشکل

 زنده ماندن از طريق فروش یتالش برا.  بسته شدی سرمايه داری جديد، يعنی در نظام طبقاتیمزدگردد که نطفه کارگر

.  کشاندی می به جيب سرمايه دار، کارگر را به مبارزه روزمره و دايمبه تبع آن، سرازير شدن سود سرشارو کارینيرو

 کند ودهها ی که مايحتاج خانواده اش را تامين نمی کار، بخاطر پيدا کردن کار، دستمزدیبه عبارت ديگر فروشنده نيرو

 در تاريخ مبارزه بدين ترتيب.  شودیبايد دست به مبارزه بزند ودر اين کشاکش با سرکوب هم مواجه م مصيبت ديگر،

در"  ،یماکسيم گورک  چون ینويسندگان کارگري و  آيدیم  بوجود ی ادبيات کارگر،یعليه نظام سرمايه دارکارگران بر  

. کنندیرا خلق م" ژرمينال" يا اميل زوال  و" مادر"و  " نانیجستجو    

 که یبدون شک هر کارگر آگاه.  مهم بيان مصايب و مبارزه کارگران استی از ابزارهای همچنان نوشتن يکامروزه

 درنگ آنچه که روزانه بر او و هم ی بنويسد، بايد بی تواند چيزیتوان، امکان واستعداد قلم بدست گرفتن را دارد و م

چهره رنجور يک  . به انتشار برساندی کارگری سايت هاو گذرد را به تصوير بکشد و در نشريات ی هايش میطبقه ا

 به ی دستيابی از ارتفاع ومرگ دلخراش او، اعتصاب کارگران يک کارخانه برایکارگر بيکار ويا افتادن کارگر

 ی ها تکراری خيلی است،شايد برای مشکالت ديگر کارگران، که محصول نظام سرمايه داریمطالبات شان، وبسيار

دهد و همان جا قلم و کاغذش  اهميت جلوه یرگر آگاه نبايد اين مسايل را ب از کنار آنها بگذرند؛ اما يک کاعتنا ایباشد و ب

بيان و.  داردوجود ،ی پايان دادن به چنين وقايعی برایچه راهو افتاده یبنويسد که چه اتفاق  بياورد و جيبش بيرون از را  

.ر سازد تواند که کارگران ديگر را از وضعيت هم طبقه ها يشان آگاه تی می چنين مطالبانتشار    

 ،ی فحشا، سيه روز،اعتياد،یاو خودکش.  است که کارگر آگاه به اطرافش داردی نوشتن، نوع نگاهی گام اول برابنابراين

  توان پايان داد، ی که به اين مصايب می راه  و ضمن روايت کردن اين فجايع، به دنبال  کندیمبارزه را مشاهده م فقر و

. کندینيز ميرود و آن را تشريح م  

.  کاغذ بياوردی اش به روی خود را از واقعيات پيرامونی ذهنیارگر آگاه وفعال چگونه برداشتهاک دوم اين است که گام

 که ی زيادیميتوان به کتابها اين کاریبرا.  فن است و بايد اصول اوليه ان را آموختيک ،ینوشتن هم مثل هرهنر ديگر

 یبرا . که در اين زمينه تجربه دارند، استفاده کردی کرد ويا از کسانجعهدر باره نوشتن و شيوه نگارش انتشار يافته مرا

 بايد ی کند، بايد با مندرجات متن مطا بقت داشته وحاشيه نرود و يا هر مطلبی که نويسنده انتخاب میمثال، تيتر موضوع
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 ويرايش یو نقطه گذار ید مثل پارگراف بنی داشته باشد و از لحاظ قواعد دستوریمقدمه، آغاز، پايان و نتيجه گير

عالوه بر اين موارد و مهم تر .  مفاهيم ، جمالت و ارتباط آنها با يکديگر را درک و هضم کندیشود؛ تا خواننده به راحت

 یکلمات وعبارت هااز کند، بايد ساده و روان و بدوریم هايش منتشری هم طبقه ای که کارگر آگاه برایاز همه، نوشته ا

  کردن همکاران و آگاه تریبرانويسنده کارگر. آنچه خوانده است، نکندپشيمان از خسته وا مخاطب را ت، باشدیروشنفکر

.دوستان خود، بايد بتواند با زبان خود آنها سخن بگويد  

 ممکن ی متفاوتی و مطالعه آن از طرف خوانندگان، عکس العمل های کارگری انتشار يک مطلب در سايت يا نشريه ابا

انتقاد کنند  هم از آن ی از آن تعريف وتمجيد و کسانیکسان . قرار گيردی آن ايجاد شود و مورد نقد وبررساست نسبت به

مشخص  است، چرا که جامعه و بطوری کامًال طبيعیالبته اين امر. هنددذره بين قراريافته را زيروايرادات متن انتشار

 ی ايجاب م،ی اجتماعینوع اين ديدگاها نسبت به رويداد ها است وتی متفاوتی گرايشات و نگرش هایدارا طبقه کارگر،

 پخته ترتوانديم د،بوته نقدرگيرد وموضوعات مطرح شده نيز قراریارزياباين جنبش، موردکند که مباحث مطرح شده در

داتانتقاازچنين بايد هم  داشته باشد، بلکهی نوشته اش هراسینقد وبررسنويسنده نه تنها نبايد ازکارگر ،اين اساسبر. شود  

یبتواند به فرد ؛ تا  بنظرش اشتباه کرده، بپذيرد را کهآنچه  با حسن نيت  استقبال کند و آغوش باز سازنده با  دوستانه و  

.شودرتبار اش پریاين طريق مطالب بعدانتقاد پذير تبديل شده و از  

 ی در پاسخ به نوشته های مطالبی که الزم است اضافه کرد اين است که در سايت ها و نشريات کارگری ديگرنکته

نوشتن کلمات، عناوين زشت و توهين آميز .  و دوستانه منافات داردی گردد  که اساسًا با نقد کارگریديگران، درج م

ه  کیکارگران با تمام تنوع فکر.  نداردیاسخگوي وارزش پستنويسندگان کارگر ني ديگر، کارینگاه ها نسبت به افکار و

 ی وايجاد رابطه انسانی، رنج ها و اهداف مشترک هستند؛ بنابراين بايد به فکر همبستگدارند، يک طبقه مشترک با دردها

 ی آميزاهانت یپس کارگر آگاه قلم بدست، نوشته ها. و دوستانه باشند، تا زودتر بر مشکالت و مصايب خود غلبه کنند

 سالم در ینقدها.  مفيد و با ارزش استفاده کندی هستند را بايد به حال خود بگذارد واز نقد هایکه به دنبال اهداف خاص

 سبک یبود که سال گذشته درباره " غفور کشاورز" از ی ارزشمند مطلبی از نمونه هايیيک. چند ساله اخير کم نبوده اند

 ی برایيک نقد سالم است که ميتواند الگوي ازیاين نوشته نمونه ا. يافت انتشاریگر کاریسايت ها ازیبعضدرکار

همان بينند، به ی میيا اشکالسبت به افکار نويسنده آن ايراد ون کند که اگریمخواننده را وادار متن ياد شده،. منتقدين باشد  

.اشندب او، پاسخگو یروش دوستانه و منطق    

  تر شدن مطالب و متون دوستان کارگر دری به غنیکمک باره نوشتن بر شمردم،ه درنکات مختصر ک که با اين اميدوارم

.اشمده ب کرینشريات کارگر    

                                                                                                                    

 

 وريا شريفی

تهفدوم تيرهشتاد و  


