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 مقدمه
 داریسرمایهی اخیر در سیاسی طی دهه-های اقتصادیروند روبه افزایش تجلی بحران

ضاع و او نیروهای اجتماعی و سیاسی های مابین  و واگراییشکال گوناگون همگرایی ا   ،ایران
 ،داری جهانی و تأثرات و تعّینات این وضعیت  درحال دگرگونیدرحال تغییر  سرمایه

ی ی طبقاتدر مبارزهبحران فراگیر اجتماعی  یدوره های یکتوان از طلیعهمی که اندچنان
 -گرچه با فرازوفرودهایی گذرا- تیادرنهکه ی بحرانی انقالبی دوره. ایران سخن گفت

 دهد.کار نیروهای انقالبی تاریخ قرار میاجتماعی را دیگربار در صدر دستورانقالب 
توان فهم این دوران میتکامل ای از ی دقیقهمثابهرا به 1331 ماهیدرویدادهای اعتراضی 

 توان سراغ گرفت.ای را میی انقالبیهای چنین دورهای که در آن نطفهدقیقه کرد.
 رو هنگامی میسر است کهانقالبی در این دوران  پیش   تبع آن تدارک  شرط فهم، و بهپیش

و نه  -همدفگونه که بورژوازی میآن-تاریخ را نه به شکل زمانی ایستا و تقویمی فهم کنیم 
ی قادانهنفی  نبه میانجی فهمند. ها میگونه که اکونومیستانیکی، آنبه شکلی خودپو و مک

ی مثابهبورژوازی بهتوان به این مسئله پی برد که چرا تنها مینه از تاریخ، خطی هایاین درک
در پاندول  همها گیرد و اکونومیستنیرویی ارتجاعی سد راه تکامل تاریخ قرار می

توان مقدمات فهم و عمل انقالبی در آیند بلکه مین درمیماجراجویی و انفعال به نوسا
سوی این نفی  نقادانه مشخصًا در راستای حرکت بهفراهم آورد.  را با تاریخ همواجه

ش او حاصل هوظیفکه دیالکتیکی  یدرکخوریم. درکی دیالکتیکی از تاریخ برمی ضرورت  به
مند ظامی تشخیص نواسطهدرکی که به مایی نیروی انقالبی.ردیابی و جان   چیزی نیست جز

و  دهآمنائلبه فهم لحظات وحدت و گسست آنان از یکدیگر  ،اشتراک و افتراق پدیدارها
گاهی سوژه را در فرایند انقالبی  طرد و ابقا فراهم میبدین  آورد.وسیله موجبات آ

ی ئلهمسبه مقدمه بی ،بحران فراگیر اجتماعیروی   پیش   یهدورمان از ی آغازین فهمدر نقطه
پاسخ عملی این  چراکه. خوریمبرمینیروهای مترقی تاریخ  از منظرفعلیت انقالب 
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واسطه بحران انقالبی تعّینی بیی دورهچندوچون گذار جامعه از  ست که بهنیروها
شان تنها باید رابطهجا مشخصًا سخن از این است که نیروهای مترقی نهبخشد. در اینمی
عی ی بحران اجتمای نخست دورهاند در وهلهرو تعریف کنند بلکه موظفانقالب پیش   را با

تک "بررسی تک آن را لوکاچت که سای ارا به زبانی انقالبی معنا کنند. این همان وظیفه
 یمنزلهبهتاریخی -ای در پیوندی انضمامی با کلّیت اجتماعیمسائل روزانه، بررسی

 1.کندتعریف می " ایرپرولتادقایقی در رهایی 
حقیقی وجود فعلیت انقالب عبارت است از زمانی که طبقات فرودست دیگر به  ی"نشانه

توانند مذکور نمی یخواهند ادامه دهند و طبقات فرادست هم به شیوهقدیم نمی یشیوه
وضعیت در ازپیش  بیشایران، غلتیدن  داری سرمایهروند رویدادها در  ادامه دهند."

ی فعلیت انقالب است. تاریْخ آنان را که سد راه چنین ی نخواستن و نتوانستن  دورهدوسویه
 ی اعتراضاتدقیقه رونیازافهمی از اکنون قرار گیرند به درون گرداب خود خواهد کشید. 

 در تقویم انقالبتوان میی فعلیت انقالب یاری پاسخگویی به مسئلهرا به 31 ماهدی
 ران ثبت و ضبط کرد.پرولتاریای ای

گاه رود که یپیش م بدان جاا ی طبقاتی در دوران بحران اجتماعی تمبارزهیم که اپیشاپیش آ
در مانیفست حزب کمونیست از کل جامعه در دوران و انگلس بندی مارکس صورت
ی بزرگ  مستقیمًا رودررو، "دو اردوی بزرگ دشمن، دو طبقه یمثابهبهداری سرمایه

میزان  کند. این وضعیت بالفاصلهدیگربار از ذات به پدیدار نشت می " ایپرولتاربورژوازی و 
ز تدارک پیشینی  هر یک ا چراکه بخشددهی انقالبی را اهمیتی حیاتی میتدارک و سازمان

 یدر دوره افزارهایی طبقاتی است کهجنگ شرط  وجودی  پیش ،این دو اردوگاه متخاصم
 ،یانقالب پیش و به هنگام دوران رونیازاد زد. نسرنوشت نبرد را رقم خواه بحران انقالبی

 است. ی کانونی مبارزان پیشتاز و کمونیستوظیفه رک مبارزاتی  پرولتاریای انقالبینقد تدا
وهای ربر دوش نی ای کهترین وظیفهعاجل های دورانی انقالبیشد در طلیعه چه گفتهطبق آن

ی فعلیت انقالب باری است که از دریچهآتش سامان دادن   پیشتاز وضعیت است همانا
 دهدمیامان مورد هجوم قرار بیی بورژوازی را استحکامات طبقه که ناکمونیستی توأم
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ن این نقد مقدمات پیروزی ای یبه پشتوانهسازد تا نقدی را به مبارزات پرولتاریا وارد می
ی فهوظیوانهادن اش با بورژوازی فراهم شود. در نبرد نهایی دهیستمدکشیده و ی رنجطبقه

طورکلی و به رادیکال مبارزات پرولتاریا نقدبار علیه بورژوازی و تن زدن از تدارک این آتش
در اکنون  ایرای لحظهفعلیت انقالب، حتی ب یاز مسئله برخاستهملزومات اعتنایی به بی

 ی روند انقالب پرولتاریای ایران مهلک خواهد بود.و آینده
خی، فرض تئوری ماتریالیسم تاریآموزد که "پیشلوکاچ به هنگام سخن از لنینیسم به ما می

 را این فهم، فعلیت انقالب پرولتری یواسطهبه فعلیت جهانی انقالب پرولتاریایی است."
اشد ب خود " یرها کنندهی کارگر که دور از دسترس طبقه ایجهان تاریخی"دیگر صرفًا افق  

ی کارگر است. این همان توان دانست. انقالب پرولتری دستور روز طبقهنباید و نمی
رده یوظیفه و  هادهنی پرولتاریا خطیری است که فعلیت انقالب در دوران امپریالیسم برگ 

تشدید زوکار اجتماعی را به انهدام خواهد کشاند. کل سا ،شانه خالی کردن از زیر آن
ه ک غلتدمی ایدوراهیبه همان  ،صورت ادواریبه ،ی طبقاتی در دوران امپریالیسممبارزه

 "زیتسیا به دگرگونی انقالبی کل جامعه، یا به نابودی مشترک طبقات در به تعبیر مانیفست "
اش ای که تاریخ بر دوشی وظیفهپرولتاریا باید که در قواره روازاین منتهی خواهد شد.
اش با آن ارتجاع  عجین -هم کرده ازاینپیشچنان چه -وگرنه بورژوازی گذاشته گام بردارد

و از خاکسترهای جهان  ی تاریخ مرجوع خواهد کردها را به صحنهترین آخرالزمانمهلک
 .دوباره منطق سرمایه را خواهد رویانید

نهادن در راه نقدی کمونیستی و برای گاماست ا این توضیحات متن حاضر تالشی ب
باید با رساترین  .31 ماهدینگریستن از منظر چنین نقدی به رویدادهای اعتراضی 

یک آن از مبارزات برحق  کهآناز خطرات نهفته در وضعیت بگوییم بی مانیادهایفر
که پرولتاریا  ایآزادانهشیم از آن جهان انسانی و بپوپرولتاریای شریف عقب بنشینیم و چشم 
داری ش را پس از سرنگونی تمام و کمال سرمایهابا مبارزات خود یارای به ارمغان آوردن

شک یای باشد اما بتواند ادبیاتی عاریهادبیات کمونیستی نمیدارد. الزم به ذکر است که 
 اعتالی این ادبیات انقالبی است. با شرط فرایند تکوین ودار مباحثی است که پیشوام
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س از پ ویژهبههای اخیر، م که طی سالداندار تمامی مباحثاتی میچنین تعبیری خود را وام
 اند.، در چپ کمونیستی ایران در جریان بوده88سال 

 

 خودانگیختگی و سازمان
ه و ه نانوشتهای گا، زیر ضرب رفتن تفاهمنقالبیهای منتج از دوران بحران ااز خصیصه

وده. به بیانی شان بکارانه مسببای است که زبان توافقی  دوران پیشاانقالبی فریبنادانسته
 و سیاسی اجتماعیشده میان نیروهای صدای انقالْب زبان  تاکنون توافقدیگر با باال گرفتن 

حک سفت و  این نیروها  درونانشعاب و افتراق  باسختی خواهد خورد. محکی که م 
 دورانین ا درافتراقی که  انشعاب و را ممکن خواهد ساخت. انکشاف نیروی پیشتاز انقالبی

پس  .د، شرط الزم اما ناکافی  شفافیت تئوری عمل فرایند انقالبی پرولتاریاستنمایمی رو
م ای رقهای تاریخیمحکو  چنین انشعاب یانجیبه موهای انقالبی نزدیکی و اتحاد نیر

برساختن تفاهم و اتحادی  باهدف، پیشتاز در وضعیت هایطفهن نبنابرای؛ هد خوردخوا
فاهمات باید به پیشواز برهم خوردن تانکشاف پرولتاریای پیشتاز و رزمنده  قصدبهو  انقالبی

 ی کنونی بروند.ناپایدار در لحظه
بحران انقالب توان در گذار به دوران های تاریخی چنین رویکردی را مییکی از نمونه

و  1392به تاریخ  چه باید کرد؟رد. لنین در متن روسیه و پاسخ لنین به آن نظاره ک 1395
گشت، های اشتعالش میبه دنبال جرقه ی تزاریآتش انقالب در روسیه کهیهنگام در

ند. زدموکرات میهای سوسیالای میان خود و اکونومیستدست به چنین تصریح زبانی
روی امی مسائلی که انقالب روسیه پیش  و در خصوص تمصراحت بیان ا

 ها به انقالبی برخورد بلشویکشرط وجودی شیوهها گذاشت، پیشدموکراتسوسیال
 بود. 1311ی جنینی فتح بزرگ اکتبر و نطفه 1395

بایی ندارد که هر آن صریح تاین  فراینددر  ،ا تفاهم  مشترک بازنمودهچه تاکنون خود راو هیچ ا 
ی رخ نساختبرد که در پس  هر فروریختنی نقدش را پیش می یاگونهبهفروریزد. البته او 
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عنوان است که لوکاچ از آن به " یستیمارکساربست  پیگیر دیالکتیک نماید. این همان "ک
 برد.ی لنین نام میمشی همواره

فر اکونومیست ن ی صحبت خود را با "یکلنین خاطره چه باید کرد؟در بخشی از متن 
 کند:ذکر می " دهیعقثابت

کشید و ما هر « کی انقالب سیاسی را انجام خواهد داد؟»ی "صحبت به رساله
این رساله همانا نادیده گرفتن  یزودی به این عقیده رسیدیم که نقص عمدهدو به

ی... فکریم. ولکردیم که دیگر با یکدیگر همی سازمان است. ما تصور میمسئله
شود که نظر ما با یکدیگر متفاوت است. کند و معلوم میصحبت ادامه پیدا می

های اعتصاب، سازد که موضوع صندوقصحبت  من مؤلف را متهم میهم
آنکه نظر من به سازمان و حال گرفته دهینادهای تعاونی و امثال آن را انجمن

است و از آن انقالب سیاسی ضروری « عملی نمودن»انقالبیون بود که برای 
 طورکلیبهآشکار شد، من دیگر به خاطر ندارم که  نظراختالفاین  کههنگامی

 ی اصولی با این اکونومیست توافق نظر حاصل کرده باشم!حتی در یک مسئله
ها پیوسته در جاکه اکونومیستی اختالف ما از کجا بود؟ از اینسرچشمه

یزم دموکراتیزم به تردیونیونسیالمسائل سازمانی نیز مانند مسائل سیاسی از سو
 2"شوند.منحرف می

های درست مثل این است که ما به زبان ی سازمان،"هنگام سخن درباره لنین به باور
 "ونیانقالب"سازمان  اش را در ضرورت  تنها درکدر ادامه نه او زنیم."گوناگون حرف می

 ر جایگاهدرستی دتفسیری دوباره بهها را با کند بلکه زبان الکن اکونومیستتصریح می
 کند.ی طبقاتی پرولتاریا شناسایی میشان را در مبارزهارتجاعینقش و  نشاندشان میواقعی

های سیاسی  تاکنون مشترک و ، واکاوی زبان31 ماهدیرویدادهایی از جنس اعتراضات 
سازد. چنین فقط ممکن که حتی ضروری میرا نه هابا آن مانیهاتفاهمکشف عدم 
اکنون ت گوناگون  نیروهای سیاسی   یزبان اشتراکات همچنین با آشکار ساختنرویدادهایی 

. ازدسی طبقاتی عیان میرا در مبارزهشان ظاهر متفاوت، وحدت نهایی و عملیمتکثر و به
 هکند کبه مسیری راهنمایی میشک ما را بی جدید از نیروهای موجود در وضعیت درکاین 
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ه شود کمی برجستهاهمیت این نکته  ی. زمانامدنمی "اختالفاتی "سرچشمهآن را لنین 
ضروری  دهی به سازمانی از انقالبیونی این اختالفات را برای شکلکشف سرچشمه

 بدانیم.
دیگربار ماهیت و  ،31 ماهدیهای از جنس شورش اتفاقاتی یمیانهدر که  روست نیهماز 

ود. شی عظیمی از چپ ایرانی از روند اوضاع پدیدار میقاطبهارتجاعی  مشترک و رویکرد 
 همادیتر از رویدادهای های ارتجاعی را بسیار قبلهای اخیر این خصیصهطی سال هرچند

 دیپ ستیالیپروامپرهای ، کانتونسبزامپریالیستی  -ارتجاعی نبشو در پشتیبانی از ج 31
اتفاق سیاسی  جدیدی ما را اما هر  شاهد بودیم م اقلیم کردستان عراقو رفراندو در سوریه

ی یهاهای جدیدی از عدم تفاهمی این نیروها و کشف حلقهبه بازشناسی دیگربارهموظف 
 یایستیضد کمونی گسست یک نیروی پیشتاز از چنین نیروهای ها الزمهکه فهم آنکند می

 .است
 تمامی -گفت مخواه سخن نیز هاآن یدرباره که- معدود جز چند موضعبه 31 ماهدیدر 

 ماهیت از نقادانه ریغسرسری و  حمایتی  حورم خط دو بر هاتحلیل و مواضع ها،بیانیه
 این پی   در بود. استوار اعتراضات دهیسازمان و رهبریحاصل منای بیت و اعتراضات

 رهبری و دهیسازمان یمسئله اهمیت خصوص در فراوان هایلفاظی و ایفله هایحمایت
 ینا فراگیر توافقی زبان کهنیا اول گیرد.می قرار مانیروپیش   پرسش دو اعتراضات،

 موافقان تلیس چنیناین که برخاستهشان میان نانوشته سیاسی توافق کدام پی   از ها،نجریا
 از مونیستیک تصریح یک با توانمی چگونه کهنیا دوم بلندباالست؟ قالبی هایتحلیل این

 یسیاهه این از را انقالبی سرخ خط، دهیسازمان یمسئله و اعتراضات ماهیت مفاهیم  
 ساخت؟ منشعب و منکشف هاتحلیل

 یناو ائتالف فراگیر عملی  سیاسی توافق یسرچشمه از لیتفصبه متن بعدی بخش در
عنی ی؛ داده شود پاسخ دوم پرسش به تا نیازمندیم آن از پیش اما گفته خواهد شد هاجریان

ن در آ به دنبالدهی بپردازیم و ی سازمانو مسئله اعتراضاتها از ماهیت به فهم این جریان
 پی  درکی رادیکال از این مفاهیم باشیم.
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  2 
 ماهیت از را خود تلقی 31 ماهدیهای ی چپ  حامی شورشهاجریاناکثریت غالب 

 متصل اقتصادی رحقب مطالبات و خودانگیختگی مفاهیم بهواسطه یب اعتراضات
 هایبحران و اقتصاد ساحتی  خودانگیختگ از برخاسته را اعتراضات سازند. آنانمی

 یک و تماهی یک تجلی اعتراضات این آنان کنند. برایمی تلقی آن از پدیدارشده معیشتی
انی خیاب اعتراض به وادار را کارگر یطبقه که است اقتصادی الجرم و خودانگیخته ذات  

 وسیع یگستره و اعتراضات کارگری یبدنه اقتصادی، شعارهای و مطالباتکرده. 
 .هایندی این جریانخودانگیخته مقدس ذات ضلع سه آن، جغرافیایی  

 ،هاسوژهدیگر  عاملیت   هجوم   که است سفیدی لوح همچون مقدس ذات این آنان برای
 یسوژه هب بسته که شود. هجومیمی کارگزار آن بر خیابان کف   بر اشپدیداری هنگام به فقط

 منظر این بخشد. ازمی اعتال یا سازدمی مخدوش و مکدر ای را مذکور ذات کارگزارش
 یصدا وتو،من سی،بیبی چون هاییرسانه و طلباناصالح گرایان،اصولنیروهایی چون 

 یلحظه در غیرخودی و کنندهمخدوش عامل آن وهمههمه آمدنیوز و رادیوفردا آمریکا،
 املع آن -کارگر یطبقهاز  یهرکس یعنی-تأییدشان  مورد نیروهای عاملیت و اندپدیداری

 و اجتماعی نیروهای چالش تحلیل، این است. در خودی نیروی و جنبش اعتال بخش
 پدیداریبه خیابان آمدن و  یلحظه در یتمامبه اتفاقات این از برداریبهره در سیاسی

 شود.می تعریف لحظه آن در آفرینینقش چگونگیصرفًا  و داربحران ذات دل   از اعتراضات
 لی  معلو و علت یرابطه یک به را پدیدار و ذات میانی رابطه تمام زمختی   با تحلیل این

 به ار وضعیت هایسوژه عاملیت یدامنه سبب همین به و داده تقلیلای و لحظه مکانیکی
 مفهومی-در نظام سیاسی آشنا یدوگانه کند. اینمی محدود رویدنباله و مصادره یدوگانه

 رخداد هر درآنان  یهادنیلب گز مسبب که هاستدهه ایران چپاپوزسیون  نیروهای
ها جریان این منظر ربودند!" از ازمان بود ما مال که را اتفاقی شد؟ چه شده: "دیدید اجتماعی

 ذارند!"بگ دیگران اگر ماست... البته با همیشه "تاریخ
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 تمامی -نامید اکونومیستی تحلیل یک را آن توانمی شکبی که- تحلیل همین بستر بر
 ارک دستور یک به بدل چپ سیاسی   هایجریان و احزاب هایتحلیل و هابیانیه مشغولیدل

 فرمانبهگوش انقالبی  خودپو ذات شود. گوییمی خیابان در شعارها جنگ برای عاجل
 خیابان در را شعاری چه که است این آن و دارد کم چیزیک فقط چْپ  فرماندهی مراکز
 کارگر یقهطب برحق اعتراضات   دل از سوسیالیستی انقالب یک ملزومات بزند. گویی فریاد
 بپوشاند. بر خود را هاچپ رهبری قبای شبهکی، اعتراضات که است این فقط

پلیسی  دولت بورژوایی -ای، این ارگان رسانهکیهان یروزنامهدر سوی مقابل،  کهآن جالب
 "جیبس دریح ای که "یک است آن مدعی 31 ماهدی م   ۱۱ی سرمقاله درجمهوری اسالمی، 

منفعت  فرمانبهالبته او  .چدیدرهم پ را خیابانی اعتراضات این طومار است قادر
 ابانخی شدن خالی پندارد کهچنین می اش،حدود طبقاتیم ذهنیت   گمان بهاش و بورژوایی

حق چه خیال باطلی! بحرانی که به کرد. خواهد خاموش را بحران محرک   موتور   معترضاْن  از
د از هر نها ساخته تا یقه بدرانی خیابانآمده را کورکورانه روانهجانپرولتاریای مستأصل و به

رغم سر  آسودن ندارد. علی حاال حاالها ،نشانی از مسبب این وضعیت دارد که آن
چنین منطق معیوب  با خواهندمینیز  چپ هایجریان و احزابهای میان این دو، تفاوت

 هایجریان این همچون نیز کیهان . اتفاقاً چندیدرهم پ را نظام طومارای انگارانهسادهو 
 .پنداردمیا ماجر یبرندهازپیش طرف ایحادثه هر در همواره را خود سیاسی

انگارانه و معیوب از عاملیت نیروهای دخیل در وضعیت  متشنج که ریشه در تلقی  درک ساده
 که یندآفرمی سازمان و رهبری از مفهومی ناگزیردارد  خودانگیختگی مفهوم از اکونومیستی

؛ دافتمی رویدنباله یورطه به عمل، در و تیدرنها ،یمصادره طلب از آرزومندانه بیانی با
 دهینسازما و رهبری یبالقوه توانایی مدعی همگی که شاهدیم را هاییجریانبنابراین 

 یبرخ حذف و شعارها برخی تقویت قبیل از هم راهکارهایی راستا این اند. دراعتراضات
 درنهایت اما دارند کارگری هایتشکل و شوراها و محالت شوراهای به شکل دادن یا دیگر

 زج افقی که سازدمی بدل روهاییدنباله به را آنان است که سازمان ازبورژوایی  فهم   این
 د.نکشنمی انتظار را بورژوازی جانب از آمدهفراچنگ کلیت   در انحالل
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 ایهبیانیه ویترین در توانمی راحتیبه راای اکونومیستی یهاتحلیل چنین ینمونه
 باحزا ایران، کارگری کمونیست حزب ایران، کمونیست حزب چونهایی جریان

 3.و... یافت کارگری سازمانده عمل کمیتهچون  ییهاانیخرده جرو  حکمتیست

 یجامعه بحران درون از واردندهچرخ زایشی صرفاً  را خودانگیخته امر چنانچهبنابراین 
 به که شد خواهیم هدایت سازمان از فهمی چنان به ناگزیر کنیم درک داریسرمایه
 که گونه. آنوادار خواهیم شد ییبورژوامشی   در انحالل سپس و رویدنبالهبه  اشموجب
ن آبه تمامی  -ماهدی اعتراضات "یطبقاتی "ماهیت و پایگاه واسطهبه -هاچپ از بسیاری
 ینهنقادا ریغ تقدیساز  ای است قاطعنشانهدر آغوش کشیدند های خودانگیخته را شورش

 شان از چنین مفاهیمی.های بورژوایی  درکاز جانب آنان و همچنین بنیان خودانگیخته امر
1 

 منظور ،است خودانگیخته شورشی گوییممی وقتی موارد از بسیاری "در دریپر: هال بیان به
 4"شد. دهیسازمان کسی چه توسط و چگونه دانیمنمی که است این ما

گاهیأل خ بالفاصله خودانگیختگی به اذعان بنابراین  را البیانق دهیسازمان و طبقاتی آ
گاهانه یمبارزه از روندی یزاده پرولتاریا یخودانگیخته هایکند. شورشمی آشکار  یناآ

گاهی خأل هر که است ضروری نکته این . ذکرستاو طبقاتی  یشاپیشپ پرولتاریا طبقاتی آ
گاهی از شکالیا   جانب از  هایشورش دلیل همین درآمده. به تسخیر به بورژوایی آ

گاهی جانب از که اگر پرولتاریا یخودانگیخته  یرندنگ قرار کوبنده نقد مورد انقالبی آ
 واهدخ انقالبی بحران دوران پیروز پرولتاریا، طبقاتی یمبارزه یهزینه با را بورژوازی

 ساخت.
 اجتماعی و اقتصادی حاد اوضاع ازاش یافتگیبا توجه به تعین ۶۹ ماهدیاعتراضات 

و همچنین با توجه به شکل ویژه و خاصی که این اعتراضات خیابانی  ایران کارگر یطبقه
 یمثابههباما نباید این خودانگیختگی را ؛ شک شورشی خودانگیخته بودپدیدار شد، بی

 . درادقرارد کمونیستی نقد آغازین ینقطهباید آن را  بلکهدر آغوش کشید  مقدس ماهیتی
 یافتند؟ بروز خودانگیخته هاشورش این چرا کهآن بود  باید در پی اول یوهله
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 اموری یهمثاببه خودانگیخته هایشورش این تکوین روند نییتب سؤال این به پاسخ جهت
 خطایی مبارزات خودانگیختگی   برابر در سرفرودآوردن کند.می پیدا اهمیت یافتهصیرورت

 ماهیت کهآن از پیشبرای پرولتاریای ایران. باید از این خطر گریخت. پس  مهلک بس است
 تقدیس هاپچ برداریبهره برای یافتهتعین ازپیش ذاتی عنوانبه را ماهدی اعتراضات طبقاتی

ّراترین با باید کنیم  ینا خودانگیختگی چرایی و میزان واکاوی به نقدمان، هایسالح ب 
ی بر عرصه گونهشورشخودانگیخته و  31 ماهدیچرا اعتراضات  بپردازیم.اعتراضات 

 ی طبقاتی پرولتاریای ایران بروز یافتند؟مبارزه
 

 بورژوایی چپ تدارک در
 بحران   درگیر ذات از رخداد یک خودی  بهخود پرتاب   همچون را ۶۹ ماهدی اعتراضات اگر

و چرایی  اتاعتراض این منشأ که بود خواهیم ناچار ببینیم پدیدار سطح به اقتصادی زیربنای
 زا آماری هایداده برخی بهاش را صرفًا و خودانگیخته از پدیداری گونهشورشاین شکل 

 مؤسسات مالباختگان تجمعات کارگری، اعتصاباتتعداد  و معیشتی بغرنج وضعیتقبیل 
 ستبایمی را ماهدی اعتراضات یدقیقه کهآن . حالمیفرو کاه دانشجویی اعتراضات و مالی

 الس چند طی ایران یجامعه اجتماعی۔سیاسی تمامیت دل   از برساخته جزئی یمثابهبه
 به را ایکلیدی و شاخص روندهای دوران این تکوین   تاریخ   تبیین   و کرد. تشریح فهم اخیر

 ،ماهدی یخودانگیخته خیابانی   هایشورش به را مانانتقادات ناگزیریم که دهدمی نشان ما
 سازیم. مطرحهایی جزئی مخالفت از فراتر

2 
 هایدوره همان از امپریالیسم با ارتباط و مواجهه چگونگی به ایران بورژوازی پاسخ

بوده.  رانای طبقاتی یمبارزه ساحت در کانونی و گرهی مسائل از یکی امروز به تا استعماری
 انقالب از را ایران در داریسرمایه تاریخ اجتماعی  -سیاسی بزرگ رویدادهای مسئله این

 بخشیده ایویژه شکل، اسالمی جمهوری دولت تکوین ازآنپس و ۷۵انقالب  تا مشروطه
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 کلّیت شکبی ایرانی،ی  بورژواز یویژه و متناقض-خود-در اما واحدی  مادی  است. هست
 حتت دوره هر در را انقالبی پرولتاریای یمبارزه خصوصبه و ایران در طبقاتی یمبارزه

 از ایران بورژوازیی گرهی، مطابق همین مسئله است. داده قرار خود هایتعّین و تأثیر
داده.  لشک را ایدئولوژیک متناقض همزاد دو امروز به تا اشتکوین تاریخ لحظات نخستین

 دیگری و ندکمی دنبال و مطالبه را اقتصادی استقالل که " یشرق نه غربی "نه ایدئولوژی یکی
 درواقع و جهانی داریسرمایه سازوکار در ادغام و اتصال ضرورت بر یمبتنایدئولوژی 

 ولوژیکایدئ همزاد دو این تاریخیمفصل  تبیین به متن این آن. در امپریالیست کشورهای
 ئولوژیک پاسخ ناگزیر و ذاتًا متناقضاین دو همزاد اید کهیم . فقط بگوپرداخته نخواهد شد

. این دو همزاد ایدئولوژیک مطابق با اش با امپریالیسم بودههر مواجهبورژوازی ایران د
داری در ایران، در قامت ی مشخصی از سرمایهدولت بورژوازی در هر دوره اشکال تاریخی  

طلب گرا و اصالحاصول اصطالحبه دو جناح .اندهای سیاسی  مشخصی درآمدهجناح
در چارچوب دولت مشخص جمهوری ایدئولوژیک  جناحی  این دو همزاد-شکال سیاسیا  

 ناح  ج اصطالحبه دو ودو همزاد ایدئولوژیک  این ازم گفت خواه بیشتر ادامه دراند. اسالمی
 منشعب از آنان در چارچوب دولت بورژوایی جمهوری اسالمی. سیاسی  
 در هایی کهن. بحراداری ایران گفته خواهد شدی متن از دو بحران  اخیر در سرمایهدر ادامه

بورژوازی ایران در چارچوب دولت جمهوری  ریگبانیگرتداوم منطق انباشت سرمایه 
. تسزابحران از تولید اجتماعی هرلحظهدر اسالمی شده است. منطق انباشت سرمایه ذاتًا 

تر وسیعه لحظبهلحظهبحران را در تولید اجتماعی  دامنه و نفوذاین منطق  تداوم و پیوستگی  
همیشگی در سطح پدیدار  وضعیت رخ  به شکلیاین بحران اما  سازد.تر میعمیق و

 سطح و شدت هاهایی است که در آنآستانهرد شدن از نماید. پدیداری  بحران مستلزم نمی
ت و کنترل در وضعی انکارغیرقابلبحران  برخاسته از منطق انباشت سرمایه به مرزهایی 

زنند های بحران نقاط عطفی را رقم میفرارسیدن آستانه گریدارتعببهرسد. دارانه بسرمایه
داری ضرورتًا بدل به یک دوره بحران که در آن بحران درونی و همیشگی شیوه تولید سرمایه

ایدئولوژیک مختص به خود خواهد  های اقتصادی، سیاسی و همچنینعمومی با خصیصه
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 است تصادم روندها و نیروهایی در وضعیتها حاصل تکامل و این آستانهرد شدن از شد. 
ناگزیر بدل به بحرانی عمومی در  ،که در آن بحران  منتج از منطق انباشت سرمایه

و در ادامه، تصادم  ی طبقاتیروند مبارزه سطح به سطحداری خواهد شد. تکامل سرمایه
را مشخص  ی عطف پدیداری  بحران عمومیدخیل در آن، نقطه نیروهای داخلی و خارجی  

م که به ردیابی  نیروهای داخلی و یاز بحران ناچار ایریشهبنابراین برای فهمی ؛ کنندمی
داری  ی عطف پدینقطه و پس از نگامه به ،پیشم آن هم در یبپردازی طبقاتی خارجی مبارزه

 آن.

خواهد ه برد داری ایران نامدر سرمایهی هشتاد و نود شمسی دههبحران در دو  در ادامه از
صورت مداوم هایی که بهبحران اند.های عمومیهایی که از قماش همین بحران. بحرانشد

و  اند و با تکاملریزی شدهزای انباشت سرمایه در ایران تغذیه و پیاز جانب منطق بحران
های وضعیت فراتر رفته و موجودیت ی طبقاتی از آستانهتصادم نیروهای دخیل در مبارزه

 31و  88اند. اتفاقات مربوط به سال داری ایران اعالم کردهمومی را در سرمایهبحرانی ع
. رندیاخی داری ایران طی  دو دههنقاط عطف پدیداری  این دو بحران عمومی در سرمایه

ی  نیروهای به ردیابباید  کلیت وضعیتاز ای جهت دستیابی به فهمی ریشهذکر شد  کهچنان
 هابحران نیازاپسو  به هنگامپیش،  ،ی طبقاتیمبارزه درو داخلی  دخیل  خارجی
 5.پرداخت

 داریبود. سرمایه ایران بورژوازی برای برانگیزچالش دورانی آغاز شمسی هشتاد یدهه آغاز
 دهه یک به مدد مالی-الیگارشی انحصارات چیرگی و قوام شاهد دهه این اوایل در ایران

نئولیبرال  هایسیاست و شصت یدهه در ۷۵بعد از  انقالب  از جانب ضد امانبی سرکوب
 تداوم از را شانموجودیت، یتمامبه انحصارات بود. این جنگ از بعد ساختاری تعدیل

ی هجمهی واسطهوکاست انباشت سرمایه در چارچوب دولت جمهوری اسالمی و بهکمبی
 انحصارات یسلطه د. گرچهگرفتنمی داخلی بازار بر تکیه سیاست  ا ب و کارگر یطبقه بهآن 
رد یک نگاه نخست در  تفالک و فقر اما آمدمی نظربه ایران بورژوازی برای پیشروی و ب 

 برای را خوش خواب این توانستمی -است بورژوازی رشد همزاد همواره که- آن با همزاد
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 بوش جمهوری   ریاستو در کنار این عنصر داخلی،  دیگر طرف . اززدیرهم  رب بورژوازی
 و انافغانست جنگ دو- منطقه در امپریالیسمی طلبانهجنگ هایسیاست و آمریکا در پسر
 دل   در را اسالمی جمهوری دولت سرنگونی و ایران به نظامی یحمله هراس -قعرا

رد   اش،تحقق در صورت که هراسی 6افکند.می بورژوازی  همانا که را ایران بورژوازی ب 
 .کشاندمی نابودی بهبود  کارگر یطبقه بر سیطره حصل  ام

 وأمانت سرکوب و کنترل به را بورژوازی فرودستان، هایشورش امکان ییاز سوبنابراین 
 تهاجمی هایسیاست دیگر ییاز سو و داشتوامی داخلی اقتصادی   یزدهبحران وضعیت

 دستاوردهایش. وضعیت از حراست به ناگزیر را ایران بورژوازی منطقه، در ناتو و آمریکا
داخلی و نیروهای  اجتماعی نیروهای تداوم، صورت در توانستمی که بود ایگونهبه

 رایب حداقل-ویرانگر  برخوردی و تصادم به را ایران در طبقاتی یمبارزهخارجی  دخیل در 
 فراروی برای یّر فم به دنبالای در چنین مخمصه ایران بکشاند. بورژوازی -بورژوازی

چنین هم و داخلی اوضاع به را بورژوایی درخور پاسخ تا بود نیاز قدرتی روازاینگشت. می
 بورژوازی برای را طبقاتی یمبارزه داخلی   یعرصه که ناهمزم که بدهد. قدرتی جهانی

و  امپریالیستی یهجمه با مواجهه در شدنمغلوب از را او آورددرمی کنترل تحت ایران
 .سازد ایمنهضم و ادغام تمام در مدار آن 

 و درونی تناقضات تمامی نمایخصلت عنوانبه نژاداحمدی دولتدر این شرایط بود که 
 زیبورژوا پاسخ عنوانبه همچنین و ایران درداری سرمایه از دوره آن ناپذیرآشتی تضادهای

 مد. درآ سرکار به منطقه در امپریالیسم هایسیاست و داریسرمایه جهانی وضعیت به ایران
 و مهر مسکن همچون-نژاد احمدی دوهوای و بامیک اقتصادی   هایسیاست داخلی سطح

 بورژوازی دولت پاسخ اش،خواهیعدالت یویژه ینسخه و -هاسازیخصوصی تشدید
 اتیضمقتانحصاراتی که  بود. ایران داریسرمایه در انحصارات رشد از ناشی تضاد به ایران

کرده بود و در تداوم همان منطق  روهبازار داخلی با رکود تقاضا روب انباشت، آنان را در
شدند اما مرزهای خارج از رو میهبایست با ضرورت فراروی از مرزهای داخلی روبمی

الیسم یی امپری مقابل، یعنی جبههامان با جبههی جنگ بینفوذ دولت بورژوازی نیز عرصه
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ست ی نخای سخت برای بورژوازی ایران در نیمهغربی بود. این شرایط مخمصه-آمریکایی
 ی هشتاد شمسی بود.دهه

 در و ورهد آن طبقاتی   یمبارزه در ایران پرولتاریایرزمندگی   توانسطح پایین  به توجه با
 یدهه یلاوا بحران به حاکم یطبقه پاسخ اسالمی، جمهوری بورژوایی دولت چارچوب

ن نژاد هم توا. دولت احمدیباشد داشته توانستنمی نژاداحمدی جز بیانی شمسی هشتاد
توانست در تناسب با ضروریات  سرکوب کنترلی  اوضاع داخلی را داشت و هم این که می

 ینبنابرا؛ بورژوازی ایران، پاسخی درخور به اوضاع درحال دگرگونی منطقه و جهان باشد
 دولت بودن بحران منشأ خصوص در هاچپ بسیاری و بورژوا متفکرین چهآن برخالف
 و بحران به بود بورژوایی پاسخی اول یوهله در دولت آن کنند،می مطرح نژاداحمدی

 تناقضاتی حامل بورژوازی، دیگر   عملی پاسخ هر همچون پاسخ این اما آن، از برآمده
 هوجچیهبه اششدت از اما اندازدمی تعویق به را بحران تجلی صرفاً  که است ساختاری

 از نگریخت برای بزرگ بس بود غنیمتی ایران بورژوازی برای اما تعویق کاهد. همیننمی
 7ه.خمصم

1 
های سیاسی  بورژوازی، یکی از جناح نژاداحمدی جمهوریریاست دوره یک طی از پس

را در بورژوازی، یعنی جناح  اشتاریخی همزاددیگر  علیه نبردآن،  پروغرب جناحیعنی 
ت ضرورشمرد. شان در دولت بورژوایی ضروری گرا، بر سر میزان نقشاصطالح اصولبه

 در ودب توانستهگرا اصطالح اصولکه جناح بهکرد. یکی این دو چیز ایجاب میاین نبرد را 
 ،اشفیاشرا ضداصطالح  خود به و گرایانهعدالت ایدئولوژی و نژاداحمدی دولت قامت

 به نفع حدودی تا رادولت جمهوری اسالمی  بخش تیمشروع و سّنتی ایتوده هایپایه
ری دابا سرمایه این دو جناح در رویارویی کهآندیگر کند.  احیاخود و به ضد جناح رقیب 

پروراندند. یکی چشم های عظیم  جهانی دو افق متفاوت را ذهن خود میدر حال دگرگونی
به شرق  در حال عروج دوخته بود و دیگری غرب در حال افول را همچنان قدرقدرت 

اصطالح جهانی یا ی بهجامعه دادن با به خرجخواهان انعطاف  روازاینپنداشت و می



11 

نژاد افق نخست را برگزیده غربی بود. دولت احمدی-مپریالیسم آمریکاییهمان ا درواقع
دگرگونی در توازن  ایندید. ی کار را در افق دوم میجناح پروغرب چاره کهآنبود، حال 

ای و همچنین ی هستههای متضاد  این دو جناح در مسئلهقوای این دو جناح و تصادم افق
 انتخابات در پروغرب جناح تا شد موجب را رورتیضای و جهانی وضعیت ملتهب منطقه

 بزند. کلید سبز جنبش عنوان تحت رااش ی سیاسیهپروژ ،۸۸سال 
راندن  ببه عقهای دولت بورژوایی و البته خیز  سیاسی جناح پروغرب برای تصاحب شریان

و  حرکت یناپذیر بود. نامکا امپریالیستی تدارکاتی یبه پشتوانهجناح مقابل در درون آن، 
 هایانگاره باهای حامیانش را با خود همراه سازد که توده توانستزمانی  سیاسیخیز  

 یشیفته ط  متوس یطبقه میل باب سکوالریسم و بیان آزادی ،یخواه یدموکراسی  امپریالیست
 حجنا .یارگیری کند طبقه این میان از را خود نیروهای از عظیمی بخش و کند جلوه غرب

 جمهوری طلبسرنگون نیروهای سیاسی   پشتیبانی و بسیج بدون ایران بورژوازی پروغرب
 که کند. نیروهایی تأمین را خود حرکت یالزمه اجتماعی نیروی توانستنمی اسالمی

 جانب از هادهه شانخواهیسرنگون یواسطهبه آنان ایدئولوژیک و سازمانی تجهیز
 به ذکر است . الزمشددهی میجهت ایران ورژوازیب ایمنطقه رقبای و آمریکا امپریالیسم

 های  واگرایی و همگرایی محصول ۸۸اعتراضات  یلحظه در نیروها این ائتالف که
 حرکتی در وسبدین شمسی هفتاد یدهه اواسط از را نیروها این تمامی که بود ایمقطعی
 بود. ساخته همگرا همدیگر اب نهایتاً  نوسانی

ولت جناح رقیب در د عقب راندنبنابراین خیز  سیاسی  جناح پروغرب بورژوازی ایران برای 
 یجمهور طلبسرنگونامپریالیستی  جریان جهش و عطف ینقطهبورژوایی ناگزیر به 

 را سیاسی ائتالفی ۸۸. رویدادهای بدل شد نیروهایش تشتت دهه چندین از پس اسالمی
 انبرانداز یعرصه در رااش حیات مجزا شکلی به اجزایش آن از پیش که بخشید عینیت

 گرفت.می پی اسالمی جمهوری
دورهم گرد  مشترککنش  یک سر بر معین ایلحظه در را مجزا نیروهای این تمامی چهآن

 رد ایران بورژوازی راندن خواهان که ایبود. پروژه امپریالیستی ایپروژه شکبیآورد می
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آن هم  غربی-آمریکایی امپریالیسم یسلطه و نفوذ یدایره سمت به بود خودواحد  تمامیت  
ی متحدهانی، یعنی ایاالتجه داری  سرمایه این بلوک   رهبر   دوران افول هژمونیک  در آشفته

ادغام و انحالل قصد به کهبود  گسترده ایپروژهالبته این پروژه بخشی از . آمریکا
ی جدید غربی، با شروع هزاره-بلوک امپریالیستی  آمریکایی دار با اینهای زاویهبورژوازی

 ی،لیب عراق، در و آغاز افغانستان به آمریکا و ناتو یحمله با ایمنطقه مقیاس درمیالدی 
به  اتی قرن جدید میالدی ابتدا از مذکور امپریالیستی یشد. پروژه پیگیری یمن و سوریه

را  رانای در داریسرمایه بحران از منتجهای تکانه تمامیکه پیشتازانه  است آن پی در ناال
 ند.ک بسیج بورژوازی پروغرب جناحی عاملیت فعاالنه با ارتجاعی جنبشی چارچوب در

این پروژه در پی آن است که تمامی نیروهای ضد جمهوری اسالمی را به نیروهای 
اش را بیضدانقال های امپریالیستی ووسیله بدیلطلب صرف تقلیل دهد تا بدینسرنگون

 طلبی  صرف در مواجههسازد. سرنگونبتواند در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی حاکم 
ت داری در ایران و کلیبا دولت بورژوایی جمهوری اسالمی و عدم ضدیت بنیادین با سرمایه

ی های محوری و مشترک تمامی نیروهای دخیل در این پروژهی بورژوازی از خصیصهطبقه
 مات ارتجاعی این پروژه بیشتر خواههای بعدی متن از مخاطرالیستی است. در بخشامپری

 گفت.
ک سیمای شنقش محوری  امپریالیسم در تولید، تقویت و تجهیز جنبش ارتجاعی سبز بی

های رنگین در هایی از قماش براندازییک براندازی مخملی را به این جنبش داد. جنبش
-گونه که امپریالیسم آمریکاییچرا این جنبش ارتجاعی آناما ؛ کشورهای اروپای شرقی

 داشت به براندازی منجر نشد؟ در سررا  شیایرؤغربی 
 حامیان بلندباالی صف به سیاسی هایجریان تمامی معدودی زجبه ۸۸سال  حوادث در

 احزاب و دینمجاه طلبان،سلطنت طلبان،اصالح از متشکل لیستی و پیوستندجنبش سبز 
 براندازی ضرورت نه ۸۸سال  در ایران بورژوازی پروغرب جناح اما دادند شکل را چپ

 یپروژه و ارتجاعی جنبش آن نه و پنداشتمی عاجل چنان رااش دولت طبقاتی
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 روازاینبزند.  رقم را چیزی چنین توانستمیاش در آن لحظه و حامی مولد امپریالیستی
 نبود. شکستتمامًا  جنبش سبز ینتیجه بسیاری، نظر برخالف

 ایران بورژوازی پروغرب جناح برای ۸۸سال  امپریالیستی-ارتجاعی جنبش دستاوردهای
 عطفی ینقطه ۸۸سال  اعتراضات شد. محقق اعتراضات آن خیابانی سرکوب فردای از

 از ادیزی بخش بسیج به مدد توانست جناح بود. این ایران بورژوازی پروغرب جناح برای
 سهیلت را اشاقتصادی-سیاسی عروج روند خود سر پشتصرف  طلب  سرنگون اپوزسیون
 تنهاهن باال " از زنیچانه پایین، از "فشار ی  حجاریان فرمول ساختن عملی با جناح کند. این

 به وادار اسالمی جمهوریدولت  یبدنه در را خود مقابل و رقیب جناح مرورزمانبه
 زایهزینه سیاسی   یدوگانه از حوادث، آن مدد به توانست بلکه کرد نشینیعقب

 جناح این .ازدیدست  اعتدالیونو تاکتیکی  تر  منسجمی بندصورتبه کارگزاران-اصالحات
 نظیر اسالمی جمهوری بورژوایی دولت سنگرهای یمرحله بهمرحله تسخیر برعالوه

ایدئولوژی  توانست خبرگان، مجلس و جمهوری ریاست شهر، شورای پارلمان،
 ازد.س هژمون جامعه سطح در مقابل جناح با تقابل در بیشتری شدت با را اشییگراغرب

3 
 جناح برجام، قرارداد امضای ،ازآنپس و ۶۹سال  در روحانی دولت آمدنر کا روی با

 پیروزی و ۶۹سال  کرد. انتخاباتمی تصور خویش مراد اسب بر سوار را خود پروغرب
 وا شکست جهت را بسیاری تدارکات مقابل جناح که شرایطی درآن هم  روحانی یدوباره
ردهایی اوج ینقطه بود، چیده  بود. آورده به دست سوبدین تا ۸۸از  پروغرب جناح که بود ب 

 "یژوازبور الفتوح"فتح خوبیبه را آن کمونیستی تدارک جریان که است بردی همان این
 سخن اشدرباره چنین است ۶۹ ماهدی اعتراضات یدرباره که خود یبیانیه در و نامدمی
 گوید:می

 رفع «انقالب»هرگونه  خطر و بود پیوسته تحقق به سرانجام «نرمالیزاسیون"»
 در چرخشی نبود، جامعه و دولت مناسبات در تغییری فقط بود. این شده
 رتبلو بیان این در چیز هر از بیش که بود نیز جامعه ایدئولوژیک هایبنیان

 8"«دادند. منفی رأی گداپروری به مردم»که  یافتمی
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 شکست حامل بورژوازی پیروزی است. هر آن سقوط آغازین ینقطهاما  فواره اوج ینقطه
 ورتصبه را خود جدید بستشوند. بنمی عیان پیوسته که است ایدرونی هایبستبن و

 به یهبیان آن که ساخت. چیزی نمایان ایران یجامعه در طبقاتی هاینابرابری مزمن تشدید
 برد.می نام آن از " انیگدا همان تهدید مخوف اسم "شبح

 مسبب ۶۹ ماهدی در را نوین جنبشی عروج مخوف " "شبح این ،تدارک کمونیستی زعمبه
 ،"یقاتطب نوین تالفئدارد. یک "ا نام زحمتکشان " هایتوده اعتراضی نوین که "جنبش شده
 را الیجد که تناقضاتی ".تناقضات یچنبره در و تکوین حال "در اما " نینو "وضعیت یک

 اشارتجاعی سوی و شودمی منتهی "یاجتماع به "انقالب آن انقالبی سوی که شده موجب
 :" یداخل به "جنگ

 که متخاصم طبقاتی اندازچشم دو بین است جدالی این سطح، نیتریاهیدر پا"
 طبقاتی هایجنبه زدودن سویک کند. ازمی نمایان را خود متضاد راهکار دو در

کیدت دیگر سوی از و خواهیدمکراسی برای جنبشی به تبدیلش و آن از جنبش  أ
. اجتماعی انقالب کی دهیسازمان جهت در پیکار و جنبش طبقاتی اصالت بر
 اکنون اندبوده داریسرمایه یجامعه همزاد دیرباز از که متضادی راهکار دو
 که رندگیمی قرار جنبشی مقابل در عملی آلترناتیوهایی عنوانبه مشخص طوربه
 جهانی که دارد. جنبشی بر خود را آن مهر هنوز اما آمده بیرون کهنه نظم دل از
 را آن به رسیدن راه نه و است واقف آن ارزش به نه هنوز اما دهدمی نوید را نو

 9شناسد."می

 نظر ۶۹ ماهدی اعتراضی رویدادهایمکانیکی   انگاری  دوگانه این خصوص در کهآن از پیش
 تدس پذیرفت، صورت خودانگیختگی مفهوم خصوص در که گونههمان است بهتر دهیم

 باآید می انیبه م نوینی طبقاتی تالفئا از سخن اینجا بزنیم. در زبانی تصریحی به
 کرهایمنورالف هدایت و رهبری تحت "دیگر کمونیستی تدارک ادعای به که نوین هاییمؤلفه

 سویهب حرکت لوازمی هوهمهمه از که است یائتالف نیستند. برعکس، بورژوازی ریشکم س
ی توسطم طبقه و خشمگین است: پرولتاریایی برخوردار مسلط تولیدی نظم هایبنیان نقد

 10.عروج " از ناامید
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 را خود و یافته تکوین فرایندی چه طی نوین هایمؤلفه و ائتالف این که است این پرسش
 چه ات هامؤلفه این الحاق و تکوین فرایند اند؟کرده اوضاع تمامیت   وارد یک جزء یمثابهبه

 برد؟یم نام آن از کمونیستی تدارک که باشد انقالبی یخصیصه این حامل تواندمی اندازه
 گونه صورت پذیرفت؟ وشورش های نوین چرا تا این اندازه کورکورانه وپدیداری  این مؤلفه

 31 ماهید در کهرا  " انیگدا تهدید مخوف این "شبحهای دیالکتیکی  پیچیدگی طورکلیبه
مطابق  .توضیح دهیم انضمامی تمامیت از بستری بر بخشید، جسمیت خود به خیابان در

ایران و مشخصًا جناح پروغرب آن  بورژوازی خود   یمواجههبه که است بهترچنین هدفی 
 .پرداخت مخوف " این "شبح با

0 
 ازپس ماه یک حجاریان سعید که است عبارتی شود." این چپ راست، است "محال

 مطرح انتخابات نتایج ازاش تحلیل از بخشی در خرداد م   ۹۶در  31ت اردیبهش تخاباتنا
 عدالت مفهوم بر که تأکیدی رغمعلی را گرایاناصول یعنی خود رقیب   جناح کند. اومی

 رابرب در که کندمی قلمداد راست "" جریانی اندداشته انتخاباتی هایرقابت در اجتماعی
 برای توانی هیچ -هاچپ "او " تعبیر به و قدیمی هایامامی خط همان- طلباناصالح
 اجتماعی عدالت یمسئله از سیاسی گیریبهره درنهایت و سازیبدیل سازی،مفهوم

 ندارند:
 که دارد تئوریکی ملزومات بودن چپ چراکهشود.  چپ راست، است "محال
 و هستند نماچپ الواقعیف جناح این اند. اهالیبوده بهرهبی آن از گرایاناصول

 بودیم شاهد کهچنان است دادن صدقه عدالت، مفهوم از شانتعریف تنها
عد در جریان این اصلی کاندیدای  11ند."گفت سخن پول پرداخت از تنها ایجابی ب 

 که: کندمی عنوان اشتحلیل یادامه در او
 دالتع بحث به باید که گونهآن نیز طلباناصالح که داشت توجه باید "البته

 و دانسته تعادل برابر را عدالت مقاطعی در اصالحات اند. جریاننپرداخته
 کارمحافظه احزاب دوش بر را خواهانهعدالت هایرهیافت به رسیدن مسئولیت

 پایه مقابل، جریان برخالف اصالحات، جریان است. در گذاشته خود اردوگاه
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 وضعیت هشتم و هفتم هایدولت در دیدیم کهچنان دارد و داشته وجود علمی
 زا تأثیرگذاری و طلباناصالح دولت فعالیت پایان اما یافت بهبود اقتصاد

 را انمتئوریک مسائل نتوانیم تقریباً  هم ما که شد باعث «شدنیجهان موضوع»
 بکشانیم." عملی عرصه به

 که: کندمی توصیه طلباناصالح به درنهایت و
 هب هم و باشند داشته توجه مشارکت نرخ به باید هم که کنند فراموش "نباید

 رأی پایگاه این بر سابق چراکه اندکرده خالی را هاآن که هاییصحنه در حضور
 موازنه این اکنون و بود پایتخت[ تر ]جنوبپایین مناطق در چپ جناح

 فرهنگی و سیاسی مسائل به تواننمی که است این است. واقعیت خوردههمبه
 هگوناین چراکه شد غافل مردم روزمره زندگی و اشتغال و معیشت از و کرد توجه

 تشدید امر این داخلی هایمهاجرت به توجه با و کندمی غلبه متن بر حاشیه
 شد." خواهد

 طلب "اتحاداصالح حزب ۶۹ مردادماه گیرند. درمی خود به عملی بیانی نیز اظهارات این
 که یبافت با شهر جنوب در ایکرد. محله افتتاح تهران آبادنازی یمحله در را دفتری ملت "

 :حجاریان نظر به
 چراکه بگیرد صورت آن در قوی دهیسازمان که دارد را استعداد این "بالقوه
 و هست و بوده طلباصالح مناطق جزء همواره شهر، جنوب مناطق
 اند."داشته را باالدست آن در همواره طلباناصالح

 است نآ پی در ها "آبادینازی به عنوان "نامه تحت متنی در دفتر این افتتاح مناسبت به او
 اریانبزند. حج رقم را "خواهانهعدالت هایانگاره به شرق "بازگشت نگارروزنامه تعبیر به که

 تفاوت خصوص در روحانی، از دفاع در راتوجهی جالب نکات ۶۹سال  در ازاینپیش
 کند:می بیان آن،ی نژاداحمدی ینسخه با او طلبیعدالت

 اما شود؛نمی حل که حاشیه داریم. مسئله متن و حاشیه مشکل همیشه "ما
 کندمی تالش شود...روحانیمی ضعیف مواقع بعضی و شدید هاوقت بعضی

 هاننشیحاشیه مشکالت نقد، پول تزریق با خواستمی که نژاداحمدی برخالف
 جا. اینباشد تبعیض رفع دنبال خود اصولی هایسیاست و تدبیر با کند، حل را
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 ودب نژاداحمدی رأی پایگاه بود. حاشیه اصل نژاداحمدی برای حاشیه که بگویم
 فرمان حاشیه به که بود مانده زد. کممی دامن متن علیه حاشیه جنگ به او و

 مورالس؛ و چاوز مانند کردمی را کار این توانستمی بدهد. اگر متن به حمله
 طرفی از و شود ایجاد نفرت خواهدنمی روحانی اما بود؛ همین نیز هاآن فرمول

 لح تدبیر با را مشکل حدودی تا کندمی باشد. سعی پوپولیست خواهدنمی هم
 12"پراکنی.نفرت و تهییج بدون کند؛

 این هایرسانه در و داشت به دنبال را طلباصالح هایچهره دیگر حمایت اظهارات، این
 یوزنامهر با خود یمصاحبه در تبارعلوی علیرضا که جایی یافت. تا فراوانی بازتاب جناح
 به طلباناصالح توجه ضرورت از حجاریان سخنان از حمایت در ۶۹ مردادماه در شرق

 به را "اولویت که ساالریمردم کند. چپمی اشاره ساالر "مردم عنوان "چپ تحت مفهومی
 چنین فاقد گرااصول جناح که است معتقد حجاریان همچون نیز دهد." اومی دموکراسی

 "درتق برابر "توزیعرا موردنظرش  چپ ایریشه یمسئله است. او بودن چپ "برای " توانی
 داند:می

 ایزمتم اقتصادی، صرفاً  یخواهانهبرابری شعارهای ارائه با ایران، در واقعی "چپ
 ستا کسی ایران، در واقعی شود. چپمی متمایز ریشه به نگاه با بلکه شود؛نمی

هست.  هم کند. معیارهای دیگریمی دفاع کشور در قدرت برابر توزیع از که
 کند؟ دفاع تواندمی هم جناح آن کند. آیامی دفاع مرد و زن برابری از حتماً  چپ

 هر و کرده دفاع هاقومیت برابری از که است کسی کند. چپ دفاع تواند،می اگر
 پیدا حضور دارد، وجود نابرابری به منجر اجتماعی تفاوت یک منشأ که جا
 13"کند.می

 اقمصد عنوانبه اروپا در " دیجد یمیانه ی "چپتجربه از ادامه درزی بورژواگر تحلیل این
 خط لحاظ به هم و تحلیل لحاظ به "هم را آن و آوردمی میان به سخن ساالرمردم چپ

 را رساالمردم چپ این نئولیبرال ینسخه درنهایت کند. اومی متمایز مارکسیسم از "یمش
 دهد:می پیشنهاد نیز
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 برای هک دادمی را شعاری سوئد، سوسیالیست پیشین وزیرنخست پالم، "اوالف
 بخش امکان، حد در بازار و خصوصی بخش» گفت:است. می توجهقابل ما

 توانیدمی شما جا هر یعنی ؛«ضرورت حد در ریزیبرنامه سازوکار و دولتی
 که جا هر دهید! انجام خب کنید، حل بازار با سوهم هایسیاست با را نابرابری

 کنید." پیدا جایگزین آن برای توانیدنمی
 ردنبلند ک برای بورژوا متفکرین ینظرورزانه هشدار و تالش صرفاً  نباید را اظهارات این

 هک است هاییضرورتی  بورژوای فهم اظهاراتی مانده. چنین زمین بر که دانست پرچمی
 از گفتن سخن صرافت به نوین بحرانی هایطلیعه در را ایرانی لیبرال متفکرین

اتی ادبی به مدد نئولیبرالیسم کردن زهیایران پی در که جایی دارد. تاوامی خواهیعدالت
 رویند.پیش بحران از گذار جهت محورچپ

5 
ر هم   توانست امپریالیستیو تجهیزی  تدارک به مددبورژوازی  پروغرب جناحدیدیم که 

در آن دهه در  کههایی جدالبزند. ی هشتاد شمسی دهه بحران از ویفرار   بر رااش پیروزی
 تکاپویاش را در جنبش سبز دیدیم، ی اوجداری ایران شاهدش بودیم و نقطهسرمایه

 حرانب به پاسخ برایداخلی و همچنین امپریالیسم  بورژوازیهای گوناگون و رقیب حجنا
 ویحا داری،سرمایه بحران به بورژوازی دیگر پاسخ هر همچون پاسخ، آن اما بودآن دهه 
 ورژوازیبتمامیت  برای دیگر بستیبنهای گذرا، و با وقفه درنهایت که بود هاییتناقض

 .رساند خود تخاصمات اوج به را طبقاتی یمبارزه دیگربار که هاییبستآفرید. بن
 آمریکا، در ترامپ دولت آمدن کار روی و برجام قرارداد امضای وتابتب فروکش از پس

 گرفت. یک قرار خود منتقدان و رقبا هجوم مورد دیگری زمان هر از بیش روحانی دولت
 یبحران تکوین: یکی حال در بحران   دو با بود همراه روحانی دولتی نخست دوره آخر سال

 بقاتیط هاینابرابری تشدید و بیکاریو  بازار درمزمن  رکود شکل به را خود که اقتصادی
ی همان عنصر داخلی در که تداوم، تکامل و اعالم موجودیت دیگرباره ساختمی پدیدار

و  یامنطقه رقبای ائتالف دیگری وی هشتاد شمسی بود داری ایران در دههبحران سرمایه
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 قهطمن در ایران دستاوردهای تحدید جهت ترامپ دولت محوریت با ایران بورژوازیجهانی 
 ی عنصر خارجی  دخیل در بحران بود.که این نیز تداوم، تکامل و اعالم موجودیت دیگرباره

های های عاجل بورژوازی ایران با ضرورتتصادم ضرورت از برخاسته باید را دومی این
 یمتحدهدر دوران افول هژمونیک ایاالتو آن هم غربی در منطقه -امپریالیسم آمریکایی

های جهان چندقطبی دانست. هر یک از این ضروریات، بورژوازی نهآمریکا و ظهور نشا
بلوک امپریالیستی  دارد وملت خود وامی-ایران را به فراروی از مرزهای درون دولت

اش در مواجهه با گریهای تهاجمی و نظامیغربی را به تشدید سیاست-آمریکایی
تاکنون منجر به پیشروی  ای و جهانی. حاصل این تصادم های رقیب منطقهبورژوازی

. بوده است مقاومت اصطالح به محور  ای و در قامت بورژوازی ایران در چارچوبی منطقه
سرکردگی  قطبی، بهدارانه، بلوک درحال افول جهان تکجدال تمامًا سرمایه ایندر 

 روی بورژوازی ایران در منطقه بدهد.ی آمریکا، باید پاسخی عاجل به پیشمتحدهایاالت
 یک قامت دربورژوازی ایران  متخاصم رقبای بندیصف به شکلاین پاسخ خود را 

لی اص محور سه از متشکل ائتالفی شکل بهاین بلوک . دهدنشان می واحد بندیبلوک
 هب بخشیدنجسمیت حال در اسرائیل و سعودی عربستان آمریکا،ی متحدهدولت ایاالت

 است. خود
 که یافت خواهد اهمیت و شدت زمانی ایران بورژوازی برای ائتالف، این بودن زابحران
های بنابر مقتضیات رقابتهای درحال عروج جهان چندقطبی، عنوان یکی از افقبه ،روسیه

 منوط منطقه، در را اشدرازمدت منافع تحقق اساسی هایشرطپیش از یکیدارانه سرمایه
 ضمنی توافق ببیند. سیاست کنترلقابل و مشخص حدودی در ایران بورژوازی تحدید به

 یمسائل در او -موافق گاه و- شفاف ریغ مواضع در را منطقه در ایران کنترل برای روسیه
 در اللهحزب نیروهای به اسرائیل متعدد هایحمله عراق، کردستان اقلیم رفراندوم چون
 هک ایم. مسائلیبوده شاهد المقدسبیت به آمریکا سفارت انتقال طرح و سوریه خاک

 شدید مخالفت با و اندقرار داده خود تهدید مورد منطقه در را ایران بورژوازی منافع همگی
 ترین قدرتعنوان بزرگروسیه و حتی چین، به اند.هبود روروبه هم اسالمی جمهوری دولت
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ای با سیاسی  تصاعدی-اقتصادی در حال عروج جهانی، هماهنگی و تعامالت اقتصادی
ای بورژوازی ایران عنوان دو رقیب اصلی منطقهسعودی، بهکشور ترکیه و عربستاندو 

ت برانگیز چون کنترل قیمافزایش در مسائلی بسیار چالشاند. این تعامالت روبهداشته
نفت، صدور گاز روسیه به اروپا، کنترل بحران جنگ در سوریه و فروش تسلیحات نظامی 

 در ستهتوان اخیر سال چند طی ایران بورژوازیبراین گرچه بنا؛ اندصیتشخقابلوضوح به
در بستر یک رقابت  اما کند ایجاد خود برای هاییگشایش جهانی و ایمنطقه ابعادی
 ژمونیهیک  به هاگشایش این تبدیل دری شدید و در حضور رقبایی توانمند، دارانهسرمایه
 14است. چالشدچار  شدتبه باثباتی  سیاس-اقتصادیی و امنطقه

ی نود شمسی در اواسط دهه در را ایران داریسرمایه دیگربار تنیدهدرهم وضعیت این
های صورت بحراندر سطح داخلی به را بزرگ چالش . اینقرارداد بحرانی خمصهم

هایی های مالی در بخشدرپی  حبابناپذیر و پیگیری و ترکیدن اجتنابمعیشتی و شکل
در سطح خارجی  وچون بازار ارز، مؤسسات مالی، بورس، مسکن و غیره شاهدیم 

ای های منطقهجانبه بر سیاستصورت خروج آمریکا از برجام و فشار متمرکز و همهبه
 یدهه با مقایسهسطح عنصر داخلی در  در بحرانولت جمهوری اسالمی ایران. این د

 و خودساخته درگیر را اجتماعیگوناگون  طبقات از بیشتری هایالیه شمسی هشتاد
های هریزش الی و کارگر یطبقه زیست یفزاینده تخریب، اقتصادی شدید هاینابرابری

و در سطح عنصر خارجی،  دیگر یاز سواست.  داشتهی متوسط را درپیزیادی از طبقه
را موجب شده و به  روستروبه هاآن با منطقه در ایران بورژوازی که تخاصماتی تشدید

ی متحدههای اقتصادی بعد از خروج ایاالترفتن بسیاری از قراردادها و امکانازدست
را  بورژوازی ایران انتظارمورد های شده است. وضعیتی که گشایشآمریکا از برجام منتهی

از جانب رقبا و  ایبسیار جدی ای، با مخاطراتاش در سطح منطقهپس از پیشروی
 رو ساخته است.های و جهانی روبهای منطقهائتالف

 بحرانی ازهایی جنبهعنصر داخلی و خارجی  بحران، هر دو  دو این که داشت توجه ایدب
 تضادهای یبرانگیزاننده که ناداری ایردر سرمایه یند. بحرانداررا به ما عرضه می واحد
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 بحران ره همچون پرولتاریا، انقالبی   پاسخ عدم صورت در که است. بحرانی طبقاتی عمیق
داخلی و چه  بورژوازی جانبچه از  را طبقاتی یمبارزه یعرصه داری،سرمایه در دیگری

 ساخت. خواهد بدل پرولتاریا قربانگاه بهاز جانب امپریالیسم 
6 

 نآ به معنابخشی برای اجتماعی گوناگون طبقاتجدال  یعرصه داری،سرمایه در بحران
 عنایم خود طبقاتی  مادی و ایدئولوژیک  افزارهایجنگ به مدد بتواند که ایطبقه است. هر

 حرانب از گذاردوران  یبرنده بخشد سیطره زدهبحران وضعیت بر را خودمنطبق بر منافع 
 پروغرب جناح ،۸۸سال  اتفاقات عطف ینقطه در و هشتاد یدهه بود. در خواهد

 طبقاتی یمبارزه کلیت بر دهه آن بحران   از را خود خاص معنای توانست ایران بورژوازی
 دموکراسی، همچون امپریالیستی هاییدال از را خود که ایگرداند. معنابخشی چیره

 ه... تغذی و دولتیی  رانت اقتصاد گداپروری، سکوالریسم، بیان، آزادی مدنی، یجامعه
 کرد.می

من به ایران بورژوازیجناح پروغرب   به مدد و ازآنپس فتوحات و ۸۸سال  اتفاقاتهمان  ی 
 یروژهپدر  تاکنونینیروی مسلط  رفت، سخن آن از که ایامپریالیستی تشکیالت همان

ی ی جدید معنابخشپروژه این در است. البته بودهی حاضر دهه جدید   بحران به معنابخشی
 در و اکنون که نقشی .کرد قلمداد ترمحوری باید را آمریکا امپریالیسم نقشبه بحران، 

 حتی، ی پیشیننسبت به دهه شابودنتر ن و توانمندبود کانونی به علت ۶۹ ماهدی یلحظه
یش پ دارد؛ خود در نیز را پروغرب بورژوازیی منافع انحصاری  دایره از فراتر رفتن امکان

داری ی کنونی در سرمایهاز بررسی نقش و جایگاه امپریالیسم در معنابخشی به بحران دوره
ایران، ببینیم که این معنابخشی چگونه از جانب بورژوازی ایران و مشخصًا جناح پروغرب 

 ؟آن رقم خورد
 پیروز . جناحدر حال آغاز بود ایوژهپر روحانی جمهوریریاست اول یدوره همان از

االی توان ب بود: یکی روروبه داخلی سطح در چالش دو باانتخابات، یعنی جناح پروغرب، 
ی های کالن دولت بورژوایی، حتی پس از ضربهها و تاکتیکدر تعیین سیاست رقیب جناح
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 ایدئولوژی یمیانج به را خود ،. این جناح رقیببود به آن 88جناح پروغرب در سال 
انسته بود و بدین واسطه تو کردمی بازتعریف غربدر تقابل با  سیاسی و اقتصادی استقالل

داری ایران جهت حضور مؤثر سیاسی و های انحصارات در سرمایهپاسخگوی ضرورت
 هاینابرابری از ناشی کهبود  فرودستان خواهی  عدالتچالش،  دیگرای باشد. منطقه نظامی  
انتخابات  ریاست جمهوری  پیروز . جناحشدمی جامعه سطح درمعیشتی  بحران و فزاینده

بر دولت جمهوری اسالمی  نژاداحمدیامان  دوران ریاست ی  تخریب بیمیانج به
 براند. خود از چوب یک با را هاچالش این یهردو توانستمی

 ولتد اقتصادی-سیاسی نگرش و هاسیاست تخریب برای فرصتی هیچ ازپروغرب  جناح
 یپوشچشم شود متصل دولتش و او شخص به نحوی به توانستمیچه هر آن و نژاداحمدی

 یدوره در او به شبیه بازیگری التصویریممنوع تا گرفته ونزوئال در بحران از. کردنمی
 و نهم دولت به را کشور مشکالت تمامی سرکار آمده جدید   دولت !اشجمهوریریاست

 نام سوبدین مشروطه انقالب از ایران دوران ترینتاریک عنوانبه آن از و دادمی نسبت دهم
 که هایییانجر تمامی و امپریالیستی هایرسانهو تکاپوی سطح باالی  پیشتازی برد. بامی
 تهاجم   این خوراک بودند، داده شکل راسبز  ارتجاعی جنبش مذکور   ائتالف ۸۸سال  در
 عروسی هر در که بود مرغیدوران مربوط به ریاست او  و نژادشد. احمدیمی تأمین امانبی

گرای اصطالح اصولبه جناح که رفتپیش بدان جا تا پروژه شد. اینمی سربریده عزایی و
 و ددندیمیان شسیاسی حیات قیمت به نژاداحمدی از را خود حمایت تداومنیز  مقابل

شدند.  بدل اشمنتقدان بهگرایان ی اصولاو در بدنه جدی حامیان تمامی مرورزمانبه
التهابات جنبش  وتابتبو پس از آرام گرفتن  ژادناحمدی دوم یدوره همان از که اتفاقی

 بود.آغاز شده سبز 
 جشن برجام عقد برایی اول ریاست جمهوری روحانی پروغرب در دوره پیروز جناح
 به دادنلهفیص در رااش دولت مورد پشتیبانی برتری و داختانمی راه به خیابانی و ایرسانه
 خارجی   هواپیماهای ورود برای که هاییکشید. جشنمی رخ به ایهسته یمسئله

 گذارانسرمایه و تاجران مداران،سیاست حضور توتال، با قرارداد عقد شده،خریداری
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 در لمفی فالن شدنبرنده ملی، سطح در ورزشی یرشته فالن در پیروزی غربی،کشورهای 
 این اما شدند؛می تکرار "ییکایآمر و آزاد "جهان کشورهای المللیبین هایجشنواره

 در اربورژوایی  فتوحات این ملموس نتایج کارگر یطبقه چراکهنبودند.  کافی هاجشن
 هایساتسورو این یشیفته متوسط   یکرد. طبقهمی تجربه معکوس شکلی به خود زندگی

 بود.جامعه  طبقاتی زیرین هایالیه سویبه طبقاتی ریزش دچار نیز بورژوایی
های موعود برجام نتوانست بر افق همچنان بسیار بر سر امکان یاهویهبا توجه به این که 

لید و هایی از توداری ایران فائق آید و شرایط اقتصادی جامعه، چه در بخشوتار سرمایهتیره
 یپروژههای زیرین جامعه، دچار رکودی اساسی بود چه در بخش تقاضای مصرفی الیه

 کردیم تکمیل دیگر هاییسویه در را خود بایستمیمعنابخشی به بحران  جناح پروغرب 
 یک ایدئولوژی به . نیازگرفتی هشتاد شمسی به خود میوبویی متفاوت با دههو رنگ

ی هاتیکاس تمامیکه  مشخصی سیاسی   خطوط با. البته بودمحور و معیشت اقتصادمحور
ی نخست شان از اواسط دورهرا در دور جدید رونمایی شده دیتشدبسا مانده و چهبرجای

 وسی ناپذیری و انحصارطلبی  سیاسازش ،اقتصادی فساد بهاصطالح تدبیر و امید دولت به
 بزند. گره مقابلگرای اصطالح اصولبه جناحی  اقتصادی۔سیاسمنطق نامتعارف 

 اب که . جنگیآغاز شدهای بورژوازی میان جناح اقتصادی هایافشاگری جنگبنابراین 
 در نژاداحمدی دوم یدوره همان از صادرات بانک در یاردیلیهزارم سه اختالس افشای

 امالک زنجانی، بابک چون هاییپرونده به مربوط ایرسانه هایجنجال در و آغاز ۶۹سال 
 مینأت سازمان به مربوط فسادهای تهران، شهرداری به مربوط نجومی هایاستخدام و

 یذخیره صندوق یاردیلیهزارم هشت اختالس نفتی، هایدکل شدنگم اجتماعی،
 ناحج هاافشاگری این تمامی شد. در گرفته ... پی و قضائیه یقوه هایحساب فرهنگیان،

 و نهم هایدولت به فسادها این دادنت نسب جهت را اشایرسانه توان تمامی دولت حامی
 ورکش اقتصادی مشکالت اصلی عامل عنوانبه فسادها این کردن معرفی و حامیانش و دهم

 ادهد نسبت ایران اقتصاد بودن دولتی و رانت فساد، به مشکالت یکرد. همهمی بسیج
 دولت و مقابل جناح یعصاره بیانگر دولت حامی جناح برای که ایخصیصه شد. سهمی
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ر ب نژاداحمدیدوران ریاست  از بیشتر چه هر ادامه در نیز گرااصول بود. جناح نژاداحمدی
 جناح هجوم نجومی حقوق چون هاییپرونده در کردمی سعی و جستمی تبریدولت 
 دهد. مشابه پاسخی را مقابل

 جناح زا بیشتر بسیار پروغرب جناحایدئولوژیک  هژمونی و تواندر این جنگ افشاگرانه 
 بانپشتی را ایرسانهایدئولوژیک  هایسازوبرگ از وسیعی یمجموعه جناح بود. این دیگر
 هییجت مقابل جناح بمباران برای را وضعیت تمامی ایاشاره ترینکوچک با که داشت خود
 رد که داشت را جامعه تحریک و تهییج توان چنان ایحادثه هر در سازوبرگ کرد. اینمی

 که هاییدوگانه و ادبیات آن تمامی با را مقابل جناح تخریب ماشین توانستمی روزیشبانه
 اشینم این اندازد. توان راه به بود داده سامان آن با نبرد برای سوبدین هشتاد یدهه اواسط از

 سنجانیرف مرگای، حول اتفاقاتی چون رسانه-تهییجات سیاسی در راایدئولوژیک  تخریب
و  خریبت ماشین این اما ایم؛بوده شاهد پالسکو ساختمان فروریختن و او یجنازهعییتش و

چنین ها و همجریان از فراگیرتر و توانمندتر بسیار چیزیجناح پروغرب بورژوازی مولد آن، 
برای فهم  .نامیممی روحانی دولت حامیصرفًا  یا طلباصالحها را آن که استیی هارسانه

توان این ماشین ایدئولوژیک  معنابخش به بحران، باید جناح پروغرب بورژوازی ایران را 
هوری ی امپریالیستی  سرنگونی صرف  جمتر بشناسیم و از چگونگی پیوندش با پروژهدقیق

 .میسر درآوراسالمی 
 مپریالیستیا یپروژهدرون یک  که ائتالفی. بود کرده ممکن را سیاسی ائتالفی سبز جنبش

شد. این پروژه اما تعریف می ایران بورژوازی پروغرب جناحی ا عاملیت فعاالنهبو 
آمریکا در آن، در  یمتحدهاالتیای امپریالیسم ی نقش محوری و پیشتازانهواسطهبه

 ابتدا همان ازبنابراین ؛ طلبانه داشتمواجهه با دولت جمهوری اسالمی افقی سرنگون
ان در جمهوری اسالمی طلباصالحکار آمدن دولت روحانی یا حتی روی از رفرات هاییافق

 .ی امپریالیستی باید متصور بودبرای این پروژه
 تدول قامت در را اشجناحی چیرگی وقاتی طب یسلطهاصلی  توان پروغرب جناح گرچه

 را خود افق که نبود ایپروژه این اساساً  اما گرفتمی امپریالیستی یپروژههمین  از روحانی
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دولت  در غربایدئولوژی پرو یسیطره یا ایران در طلباناصالح آوردن کارروی در
 غزه، "نه چون شعارهایی ۸۸سال  اتفاقات همان سازد. در محدود ایرانجمهوری اسالمی 

 علم قد ایران ایمنطقه حضور برابر در که شدمی سر داده " رانیا، جانم فدای لبنان نه
. دهد قرار موردحمله را ایران بورژوازی از جناحی صرفاً  که نبود چیزی شعارها اینکرد. می
 ویفرار   به ایرانی بورژوازانحصارات را در  که بود هاییضرورتی مقابل  نقطه شعارها این

 بود. واداشتهاش ملت-دولت مرزهای از
 زیدن. برگداده شود ایران بورژوازی جناح دو یدرباره بیشتری شرح که است الزم جااین در

 را خود کهآن ازفراتر  " رانیا بورژوازی ایدئولوژیک متناقض همزاد "دو آن برای جناح یواژه
بازتاب  دهد، نشان ایران بورژوازی درون مجزامادی   موجودیت دو یا مجزا شق دو صورتبه

 موجودیت همان تضادمند   مادیی  هست یواسطهبه که است واحد موجودیتی تناقضات
 همزاد دو کند. اینمی یابیتن هم مقابل   و رقیب سیاسی جناح دو در را خود ،واحد

 برابر در ایران بورژوازی مادی هستی که است مادی تناقضی از منکشف ایدئولوژیک
 نبوده. ای امروز به تا حیاتش یاولیه هایلحظه همان از اشپذیرفتن از ناچار امپریالیسم

 هستی یک در و انددیگری به وابسته را شانحیات شانایدئولوژیک همزادهای و جناح دو
ها ها، درگیریی بورژوازی ایران پس از رقابتطبقهاند. داده شکل را ایران بورژوازی واحد،
ی طبقاتی  خود، در هر دوره-های درونی خود درنهایت براساس وحدت مادیو نزاع

الن های کاش، استراتژیهای داخلی و خارجی انباشت سرمایهتاریخی و بسته به ضرورت
 روستینهم ازرزیده است. ها اقدام وسوی آنی طبقاتی تعیین کرده و بهخود را در مبارزه

 سوریه و عراق در ایران نظامی حضور ازو دولت آن  طبقه این واحد حمایت شاهد که
 واساسًا و تمامًا ایدئولوژیک  ایهخواهیزیاده یمثابهبه نه را حضور ایم. اینبوده

 در که دانستمادی  هاییضرورت از ناشی باید بلکه اسالمی، جمهوری محورمذهب
غربی -آمریکایی امپریالیسم هایپروژهتهاجم  همچنین و داخلی مزمن حرانب با مواجهه

 است. واداشتهو تهاجم متقابل  خود مرزهای از فرارفتن به را ایران بورژوازی، منطقه در
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ی با دولت غربی را در تقابل، نزاع و زاویه-بنابراین تمامی  آن چیزی که امپریالیسم آمریکایی
ای و حتی جهانی قرار داده صرفًا یکی اسالمی در سطح داخلی، منطقهبورژوایی جمهوری 

 یپروژه منظر این ازهای بورژوازی ایران نیست بلکه تمامیت این طبقه است. از جناح
 این از کیی تفوق خواهان مکانیکی صورتیبه آن از منکشف سیاست و مذکور امپریالیستی

 ناحج مند  قضاتنعاملیت   با تا است آن پی در بلکه نیست، و نبوده دیگری بر هاجناح
 است چنین این درآورد. اشسلطه و سیطره زیر را بورژوازی این واحد تمامیت پروغرب،

 اخیر سال چند طی که ناایر بورژوازی دو جناح ایرسانه و سیاسی هایجنگ تمامی که
 هر لیهعی سالحی مثابهبه ماهدی اعتراضات یدقیقه در بودند انداخته راه به یکدیگر علیه

 .جناح عمل کردند دو
جناح   اش، تقالی دوطاق شدن طاقت پرولتاریای خشمگین و مستأصل از وضعیت طبقاتی

داری در ایران، نقش کانونی بورژوازی جهت معنابخشی به موج جدید بحران سرمایه
رف طلبی  صگونی سرناش در پروژهامپریالیسم در این بحران و همچنین نقش پیشتازانه

ی طبقاتی در ایران ثبت کرد: ای پیچیده و غامض را در مبارزهجمهوری اسالمی، لحظه
هایی متناقض البته با هایی جدید. امکانهایی با اعالم  موجودیت. شورش31 ماهدی

 ی کنونی.داری  امپریالیسم در لحظهمیدان
4 

 دخو سیاسی حزبی ایران طبقاتی یمبارزه ساحت در ۶۹تا  ۸۸سال  از که کرد ادعا توانمی
 است: "سرنگونی شدهقرارداده امپریالیستی شعار این صدرش در که کرده یابیتن را

 یروهاین از متشکل تنهانه که فراگیر حزبی. " کیتاکت هم استراتژی، هم اسالمی، جمهوری
 لحاظ از و ترگسترده کمی لحاظ از بلکه است ۸۸اعتراضات  کارگزار و حامی سیاسی  

 ماهید اعتراضات یبحبوحه در استراتژیک همگرایی است. این شده همگراتر استراتژی
 و بازندمی رنگ موضع و تحلیل هایظرافت تمامی که دهدمی نشانگونه این را خود ۶۹
 شود.می فروکاسته اسالمی جمهوریصرف  سرنگونی به مسئله کل
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 هشتاد یدهه مزمن بحران از را اشجنبشی توان ۸۸سال  ارتجاعی حرکت که گونههمان
 از را اشجنبشی توان   نیز جدید طلبسرنگون حزب گرفت،می ایران در داریسرمایه
 هایصفحه در را آن هایسرچشمه که گیرد. بحرانیمیی نود در اواسط دهه دوباره بحرانی
 بقاتطهای بیشتری از بخش پیشین، یدهه از فراگیرتر که دادیم. بحرانی شرح پیشین

 این موجودیت اعالم ۶۹ ماهدی است. اعتراضات کرده درگیر خود با ایران در را اجتماعی
 وصرف  طلب  سرنگون ییافتهتکوینی  ارتجاع حزب موجودیت اعالم زمانهم و بحران

 بود. امپریالیست رویهدنبال
 را آن که است ایطبقاتی نبرد همان در تفوق از ناشی حزب این ارتجاعی بلوغ و رشد

 نابخشی  مع توانسته دیگربار ایران بورژوازیجناح پروغرب نامیدیم.  بحران به معنابخشی
 یرهچ طبقاتی یمبارزه ساحت در داریسرمایه جدید بحران از را خود امپریالیستی-بورژا

 دولتی، داقتصا رانت، رشوه، فساد، چون هاییدال باراین که معنایی گرداند. نظامی
 قوقح دموکراسی، همچون خود پیشین هایدال یزنجیره بر را نابرابری و معیشت اختالس،

 افزوده. سکوالریسم و بیان یادآز بشر،
 تحلیل در که است چیزی همانایدئولوژیک  معنایی   نظام این به دادنشکل ضرورت

 هک هاییضرورت بورژوایی کردیم: فهم بیان تبارعلوی و حجاریان چون کسانی سخنان
 از گفتن سخن صرافت به نوین بحرانی هایطلیعه در را ایرانی لیبرال متفکرین

 دارد.وامی خواهیعدالت
ی بورژوازی در ایران فقر و فالکت ی انحصاری و نئولیبرالی  طبقهمنطق انباشت سرمایه

های سنگین و ویرانگر رقابتبر آن، فشار بار آورده و عالوهی کارگر را بههای طبقهوسیع توده
ای و جهانی بر دوش همین پرولتاریا های منطقهاش را با دیگر بورژوازیدارانهسرمایه

بار آورده بورژوازی داری در ایران بهدر چنین اوضاع و احوالی که سرمایه 15گذاشته است.
بازگردند.  اش ناچارند که به مفاهیمی از جنس عدالتو اعوان و انصار جهانی و داخلی

 کند دورش خود از اندازه هر که است رنگیبوم همچون بورژوازی برای دالتی عمسئله
 " یخواهعدالت به اهمیت "بازگشت در حجاریان بازخواهدگشت. سخنان اشسویبه باز
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 بازگشت این بیان ساالر "مردم به "چپ دهیشکل گویدمی تبارعلوی که گونهآن یا
ورت ی پرولتاریا صاما این بازگشت که به قصد قربانی کردن دیگرباره؛ است واررنگبوم
پذیرد بازگشتی است از سر استیصال برای بورژوازی و در مورد مشخص بورژوازی ایران می

 حامل تناقضاتی سهمگین است برای او.
 تخریب به بحران از اشدارانهسرمایه-درون گذاربرای  که استناچار  ایران در بورژوازی
و گذار امن و امان  جدید بحران به معنابخشیاما  مبادرت ورزد جامعه یمولده نیروهای

هایی یبگرایان یا ترک، اصولطلباناصالح توان در تمامی به که نیست چیزیاین طبقه از آن 
که از  این خطر را احساس کرده حجاریان چون کسانی بورژوایی فهم باشد.از این قماش 

 "یخواهگوید و خواستار مثاًل "بازگشت به عدالتمی "متن علیه حاشیه "شوریدن
ه ب ماجرا "گرا، دیگه تمومه طلب، اصولطلبان است. البد حجاریان طنین "اصالحاصالح

ای که "هیحاشاما "؛ گوشش خورده که چنین به صرافت سخن از گفتن از این مفاهیم افتاده
زعم  پندارد. عصیان این بهآن چیزی است که او میتر از گذارد مرکزیحجاریان بر آن نام می

ین بنابرا؛ ای را برچیندتواند بساط هر دوگانهتوانی درخود دارد که می "هیحاشحجاریان "
ی پرولتاریای خشمگین و ای سخت گیرافتاده است؛ منگنهبورژوازی ایران در منگنه

 تهاجمات امپریالیستی.
تواند براندازی که پرولتاریا میومانی خانای فرار از مهلکهبر ایران بورژوازیشرایط،  این در

غربی -مریکاییآ امپریالیسممقابله با  قیمت ندارد: به بیشتر انتخاب دوبرایش تدارک ببیند، 
 یا د،گنجمی شدن بالکانیزه یپروژه ذیل آن فرایند شرح که کند عملی را انهدامش مقدمات

 ذیل هک شود متصورو خزش تدریجی در این امپریالیسم را  درغلتیدن افق ،درنهایت کهآن
و میدان  مدار" بهت است: بازگش مشترکی چیز اما است. نتیجهتعبیر  قابل استحاله فرایند

تواند با فشار پرولتاریایی که می . بورژوازی ایران در رویارویی"سمیالیامپرمغناطیس  
داری را در دستورکار خود قرار دهد باید بازگشتی ناگزیر به سرنگونی انقالبی  سرمایه

 "کلّیت یمقاله در صادقی پویان که است چیزی همانناگزیری  اینامپریالیسم داشته باشد. 
 :دهدشرح آن را می " نینو ایمؤلفه– تروما و
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 خروج امکان مّلی،ی  بورژواز بر مبتنی ریالیسم  امپ مشخص شکل "خود  
 هک کندمی تعبیه امپریالیسم مغناطیس   میدان و جاذبه مدار از را ایبورژوایی

 میدان و مدار آن به مخروج یهخط اجباری   کردن   داخل بدان امپریالیسم پاسخ
 انامک تاریخی، داری  سرمایه ساختار تطور دلیل به بورژوایی، خروج است. این

 طرز به خروْج  این افق چراکه کند،می سلب آن از پیشاپیش را اعتال هرگونه
 به ورود واجد شرطی به خروج است. این نهفته امپریالیسم خود در وارونْی 
 یهدفگیر مّلی بورژوازی خود بایستمی پیشاپیش که شودمی اعتال فرآیند

 و قذافی و صدامی  سرنگون و کردن بالکانیزه همچون هاییپروژه تاریخ شود. در
 جمهوری سرنگونی و کرد خوانش توانمی بهتر زمینه این بر را کردن سودانیزه
 16"فهمید. توانمی ترصحیح را ایران اسالمی

هم بر بستر ف اعتراضات نخستین روزهای در را دولت حامیان و طلباناصالح یسرگیجه
 وزر در گرایاناصول شوروشعف باختنکرد. رنگدرک  توانمی محتومیبازگشت  چنین

ت. اس ایران بورژوازی ساختاری بستبن همین از ناشی نیز مشهد در اعتراضات نخست
 خود با خیابان از را ها "تا "آشغال بود حیدر " یا دامان "یک به دست ادامه در که شوروشعفی
 کردن شفروک از پس شودمی سبب که استو فشار منگنه  ساختاری بستبن ببرد. همین
-ادیاقتص یانگارانهدوگانه مشترک تحلیل با طلباناصالح و گرایاناصول ،اعتراضات

 مورد در هک باشند. اتفاقی ماجرا برای حلیراه فکر به یکدیگر کنار در اعتراضات سیاسی  
 دولت و مجلس میان گیریتصمیم کاریپاس به منجر ۶۵سال  در دولت یبودجه مشخص

د. ش بنزین قیمت افزایش عدم و هایارانه حذف چون آن برانگیزچالش مسائل خصوص در
 .واداشت نشینیعقب به را دولت ناچار بهدر این مورد، فشار منگنه 

یسم داری با امپریالیه سرمایهی خود علی نهایی مبارزهبنابراین پرولتاریای ایران در نقطه
ن ایی پرولتاریای ایران با قی مبارزهتجلی  تال 31 ماهدیی اعتراضات لحظهست. روروبه

و  گونههای شورشبا توجه به مضامین و خصلت اش بود.ترین نیروی متخاصماصلی
وان باالی ت به مددی کنونی توان ادعا کرد که امپریالیسم در لحظهضات میامتناقض این اعتر

ی وژهرا برگرد مدار پری پرولتاریای ایران اش توانسته که مبارزهخود و تدارکات پیشینی
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شود؟ طلبی  صرف  خود به حرکت درآورد. این توان امپریالیسم اما از کجا ناشی میسرنگون
 طلب  صرف.از حزب ارتجاعی  سرنگون

 از هک دانست ایامپریالیستی یپروژه عطف ینقطه که باید را ماهدی اعتراضات یلحظه
 های "چپخصیصه همان حزب است. این گردیده منکشف ارتجاعی حزب آن اشدرون
 ،است قدرت اشکانونی یگفت. مسئلهمی سخن آن از تبارعلوی که دارد را یساالر "مردم

 ورژواییب فهمی نگرد،می بورژوایی منظری از زنان یمسئله به است، لیبرال است، سکوالر
 چپ "این " است. هرچند چپ هااین یهمه کنار در و دارد هاقومیت و هااقلیت حقوق از
 اسیاس تفاوت یک اما دارد فراوانی خوانایی بودنچپ "از " حجاریان و تبارعلوی ینسخه با

 است. طلبسرنگون حزب خواهند. اینمی طلباناصالح که چیزیآن بادارد 
ه به ماهیت و با توج جدید بحران به معنابخشی برایسرنگونی  صرف  امپریالیستی یپروژه

 این از حزب این بودن بود. چپ بورژوایی چپ یک به دادن شکل از ناگزیراین بحران 
 در را خود عملی شکلی به که است ضرورتی همان شود. اینمی ناشی که است ضرورت
 این اصلی جریان هایرسانه اقتصادمحور گفتمان پروغرب، جناح اقتصادی هایافشاگری

 نچو کسانی بیان و -وتومن و آمریکا صدای سی،بیبی چون- ارتجاعی فراگیر حزب
یزد. خبرمی جدید بحران مادی هایضرورت از ناگزیری است. این ساخته متبلور حجاریان

 که دهدمی را پالم اوالف شعار آن تحقق امکان امپریالیستی یپروژه این به چپ این
 امکان، حددر تر: "لیبرالیسمیافتهتصریح بیانی به البته دهد،می ارجاع آن به تبارعلوی
 ت.اس بورژوایی چپ یک بیان بهترین به چپ ضرورت." این درحد بورژوایی گراییچپ

 کمک به البته شود،می چپ راست: گفته شود که حجاریان سخنان رد در باید جاهمین
ه ب حجاریان چهآن از تمامی راست بهاز ما  تعبیر که ندارد بیان به نیازی امپریالیسم!

 این گیرد.دربرمی نیز را خودش و است متفاوت شناسدشانمی کار "محافظه گرایان"اصول
 کرده. هم ویفرار   او از بلکه دربرگرفته را او تنهانه سازی"چپفرایند "

 خواهیعدالت بساط توانسته که دارد توانی چنان "چپ"سازی  امپریالیستیاین 
 ماهدی اعتراضات از قبل هفته یک تا که نژادکند. احمدی هضم خود در نیز را نژادیاحمدی
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 افتاد،یم اتفاق خیابان در چهآن یمشاهده با کشیدمی وشانهشاخ قضائیه یقوه رئیس برای
 خود آن از موعود ایآینده در و نشستمی بست به آرزویش در که را جنبشی آن تمامی

 ایهفته چند دید. سکوت "هوادارش نیروهای و خوارخون "آمریکای یقبضه در دانستمی
 نژادکرد. احمدی تحلیل توانمی منظر این از را اعتراضات این از پس اطرافیانش و او

 این نبدو حتی طلب،سرنگون فراگیر حزب به الحاق صف در را خود اتفاقات ازاینپیش
 ضائیهق یقوه به او اعتراضات که افتاد زمانی اتفاق بود. این داده قرار بخواهد، یا بداند که

 صدق به نه بار این اما بود گرفته قرار آمریکا صدای و سیبیبی چون هاییرسانه صدر
 گذاشته دست آن برروی نژاداحمدی چهآن قصد به بلکه نژاداحمدی یهزارباره تخریب

 کاندیدای که نیست تمایلبی هم چندان و تواندمی نژادیاحمدی خواهیبود. عدالت
 ماجرای ادامه را الحاق این باشد. سرنوشت طلبسرنگون فراگیر حزب در عضویت
 کرد. خواهد مشخص

 جمهوری بورژوازی علیه خشمگین پرولتاریای ازگرچه نشان  31 ماهدیهای شورش
 نوناکهم هرا به بیان درآورده ک امپریالیستی ایپروژه بلوغ اما توأمان نیز را دارد اسالمی

فریاد  خیابان کف در ۸۸از  بیشتری شفافیت با را اشارتجاعی و امپریالیستی هایافق
 این ۶۹دی  تا ۸۸خرداد  یلحظه از که گیردمی سرچشمه توانی از شفافیت این .زندمی

این پروژه توانسته در اپوزسیون  است. کرده وپادست خود برای امپریالیستی ائتالف
این  یبورژوایی جمهوری اسالمی وحدتی تاکتیکی و استراتژیک را رقم بزند. نتیجه

 غربی و با یک ایدئولوژی واحد-وحدت حزبی فراگیر به رهبریت امپریالیسم آمریکایی
 حزب مربوطش و ارتجاعی جنبش این تکوین و بلوغ هایپردهمیان چپ بورژوایی است.

 دروایش صادقی، زندانیان )آرش غذایی اعتصابات به مربوط ایرسانه هایجنجال در را
 گره... نظار و کرمانشاه استان یزلزله طوسی، سعید یپرونده زاده(،عظیم جعفر گنابادی،

 هاییافشاگر آن تمامی در را امپریالیستی-ارتجاعی تکوین و بلوغ این ایم. البتهبوده
 یزن شدداده شانشرح ... که و پالسکو ساختمان به مربوط سیاسی هایجنجال و ایرسانه

 کرد. ردیابی توانمی
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ها و احزاب به اصطالح چپ  داخل و خارج از کشور با فهمی ی عظیمی از جریانقاطبه
 ی طبقاتی، چپ بورژوایی  داری در ایران و نقشی ارتجاعی در مبارزهایدئولوژیک از سرمایه

 ی این نقش و فهم ارتجاعی،کنند. آنان بواسطهرا تأمین و تقویت می طلب صرفسرنگون
 از هکاند ی کنونی بخشی از حزبی فراگیر و ارتجاعیچه بخواهند و چه نخواهند، در لحظه

 ه.بخشید ارتقا را خود امپریالیستی ایپروژه دامان
8 

 که اعتراضاتی دریابد. میتر دقیق معنایی 31 ماهدیهای شورش خودانگیختگی حال
ی با فهم -خود طبقاتی بارفالکت وضعیت از عاصی فرودستان-آن  کارگزار هایسوژه

 ختگیخودانگی بخشرهایی هایسویهگذارند، ارتجاعی و پروامپریالیستی پا در خیابان می
شک از این قضیه ناشی گونه بودن این اعتراضات بیشورشبازند. می رنگ شدت به

از حاکمیت بورژوازی و  31 ماهدیریای ایران خشم و عصیان خود را در شود. پرولتامی
خطر کنونی  تریندولت آن، متأسفانه با فهمی بورژوایی و امپریالیستی عرضه کرد. این بزرگ

 ی پرولتاریا است.برای مبارزه
 یمبارزه تمامیت بر شبحی همچونی سرنگونی صرف  جمهوری اسالمی ایران پروژه

را با  هاتوده خودانگیختگیدرون  بخش  رهایی هایرهیافتو  افکنده سایه ایران در طبقاتی
 نوین "ائتالف از بیشتری شفافیت با توانمی اکنون .رو ساخته استهخطراتی جدی روب

 وینن تالفئا اینتوان از نمیبرد. می نام آن از کمونیستی تدارک که زد حرف ای"یطبقات
چپ  اینی  چیره در معنابخشی به آن چیزی نگفت. یبورژواکه از چپ آنحرف زد بی

 ریالیسم،امپ درنهایت و بورژوازی برای دیگر " یالفتوحبه "فتح را بحران یمهلکهبورژوایی 
ای انگارانهی  سادهدوگانه آن حامل، آن ازهای منتج شورش و تالفئا . اینخواهد کرد بدل

یی  ورژواب چپ   به مدد نوین ائتالف گوید. اینمی سخن آن از کمونیستی تدارک که نیست
 طمسل تولیدی نظم هایبنیان نقد سویبه حرکت لوازمی هوهمهمه از تنهانهاش معنابخش
 راندازیب امپریالیستی   یپروژه تکوینی فرایند در چنبره اسیر خود بلکه نیست برخوردار

 است. اسالمی جمهوریصرف 
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 یروهاین ترکیب و شعارها یواسطهبه ماهدی اعتراضات از را خود تحلیل کمونیستی تدارک
 دازانچشم دو یعنی کند،می بندیصورت متخاصم طبقاتی اندازچشم دو در آن، اجتماعی
انگارانه در و ساده دقتبیهای گوییکلی . این" یداخل و "جنگ " یاجتماع "انقالب

 شود. ازمی گرفته پی بیانیه آن یادامه درتنیده شدت پیچیده و درهمبه وضعیت  خصوص 
 این یادامه در " یاجتماع انداز "انقالبچشم تحقق مانع که چیزی جریان این منظر

 است: ارتجاعی و ایدئولوژیک ایپوسته فقط شودمی اعتراضات
 د،دار گیریجهت داریسرمایه علیه عینی لحاظ به جنبش این که اندازه همان "به
 از هبرگرفت ایاست. پوسته ارتجاعی آن ایدئولوژیک پوسته نیز اندازه همان به

 این حل چگونگی نیز را ایران جامعه کل و جنبش این سرنوشت و ن؛که نادور
 17".کندمی تعیین که است تناقض

 تی سرنگونی صرف  جمهوریامپریالیسی داری  پروژهمیدان جریان، این منظر از بیان بدین
یابد. می تقلیل ایدئولوژیک ایپوسته بهو حزب ارتجاعی  کارگزار آن  31 ماهدیاسالمی در 

تا  ۸۸خرداد  در سبز امپریالیستی-ارتجاعی جنبش از پروژه این تکوین روند ندیدن
 آفریند. همینمیای را انگارانهی  سادهتلق چنین ناگزیر ۶۹ ماهدی خیابانی هایشورش

 نتهایا در را کمونیستی تدراک که استفی  وضعیت انگاری  بدون وسواس در موشکاساده
 که همین هاآن منظر دارد. ازوامیی محیرالعقول عملی   پیشنهادهای ذکر به اشبیانیه

 هایانهخ "اشغال فرمان تا است کافی دهدمی " یگران به شعار "نه و آمده خیابان به پرولتاریا
 کنند. را صادر سکنه " از خالی

 افتاد ماه هشت طی ایران پرولتاریای طبقاتی یمبارزه ساحت در اتفاقی چه که پرسید باید
 انتظار توانمی انقالبی و کمونیستی یابیسازمان یک از ردونشانی هیچ بدون و بارهیک به که

 تفاقاً ا برسیم؟ کارگران " به اههکارخان "واگذاری به دهندگان "رأی انبوه "صفوف از که داشت
 قصد به که ندارد آن از ابایی هیچ نموده رخ اعتراضات این در که ایبورژوایی چپ
 ها،روحانی سر پشت را خود باز دور چندان نه ایفاصله در خود یپروژه در رویپیش

کرار هامیرحسین و هاخاتمی  کند. ت 
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 از 31 اهمدی اعتراضاتگونه و متأسفانه غالب  های امپریالیستی، شورشسویهبا مخالفت
. با توجه به نقش کلیدی است کنونی یلحظه در کمونیستی موضعی یاولیه ملزومات

ی یابی طبقاتی در ایران و سطح پایین سازمانی کنونی مبارزهامپریالیسم در لحظه
جزء  31 ماهدیپرولتاریای رزمنده، نه گفتن به خیابان و هیجانات برخاسته از آن در 

 اینساز  زمینه کهای دارانهسرمایه بحران یواسطهبه اماضروری  موضعی رادیکال است 
 شد. هدنخوا متوقف خیابان علیه ینقطه در کمونیستی موضع وجههیچ بهاست  اعتراضات

 

 فقدان علیه
ن مت در گرایلو مهدی چهآن علیه ایستاد قوا تمام با باید 31 ماهدیهای شورش با ههمواج در

 رد تالش نامد. تمامیمی " یاقتصاد یگرایانهفروکاست زدگی  را "ذوق خیابان " آن "علیه
ی  جلت، ادامه در بود. گرایلو هاچپ زدگی  ذوق این هیعل شوریدن متن این پیشین هایبخش

 نیروی»یا  چپ جور یک ی "وضعنتیجه ،ماهدی اعتراضات در را اقتصادی مطالبات
 چپی دارکت متن این پیشین بخش در که کند. چیزیمی مطرح زیر هایخصیصه با«" پیشرو

 :ده شنامیدصرف  طلب  سرنگونی  امپریالیست-ارتجاعی حزب یک قامت در بورژوایی
 مدنی یجامعه ایدئولوژیک هایالگوواره یساختاریافتهی رهبر کهآن "برای

 یشاپیشپ باید باشد، داشته فعلیت اجتماعی حرکت یک یتوسعه و بسط برروند
 بمطلو مسیر به اولیه مطالبات رهبری امر در «پیشرو» نیروی ای چپ جور یک

 هک کنید نرود. دقت فراتر سطح این از و شود وضع بالقوگی سطح در خودش،
 هایفروپاشی از بسیاری یکنندهتوجیه که است تکراری و آشنا سازوکاری این

 18"است. بوده معاصر اجتماعی

 علیهرا  آن باید که یابدمی بیانی و گذرددرمی بودن " ابانیخ هیاز "عل گرایلو موضع کلیت اما
 عموضهم  آن "نفسدر " براندازی علیه "ابانیخ وسط اخطاریه: خطمتن " در تاریخ نامید. او

 گیرد:می
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عراض به مربوط فقط ایران، در «براندازی»موضع   انحطاط که کنید "دقت  و ا 
ت. اس براندازی «نفس»در  بلکه نیست، آن تحقق عینی و ذهنی شرایط و لوازم

 آن تراس به گردش حتی ای ایران، فعلی حکومت سقوط نیاید، یا بیاید خوشمان
 آرایش ضرر به کشور، خارج و داخل هایلیبرال بلندمدت طرح   یادامه در

 عنوانبه براندازی لحظه، این است. در خطرناك شدتبه و مقاومت راهبردی
 ران،کارگ متحد یبدنه با ولو مقاومت، به جهانی یحمله کلی سیاست از بخشی

 ذات در ا،همارکسیست ییافتهسازمان رهبری با و سوسیالیستی ناب شعارهای با
 یهمؤلف که گراید. مارکسیسمیمی فساد به تحققش ابزارهای در تنهانه و خود

 درج آن راهبردی افق در جهان، و منطقه در مقاومت موجود یجبهه تقویت
 منطقه در ضدانقالبی و ارتجاعی یجبهه کی گشایش صرفاً  باشد، نشده

 19"است.

بر  یشینیپ شکل به مذکور فراگیر  ی  ارتجاع حزب تکوین که داشت توجه مسئله این به باید
 دهنادیداری ایران در سرمایه را بحران این تواناست. نمی و بوده ممکن بحران یکی زمینه

 با اً صرف آن اساسی تضادهای حل در اشهرباره ناتوانی   با بورژوازی که را گرفت. بحرانی
 طبقات از بیشتری هایالیه هربار و زندمی دامن اشتعمیق و گستردگی به آن تعویق

-تاریخی هایخودویژگی برعالوه که بحرانی سازد.می بحران این درگیر را اجتماعی
 اریدسرمایهمعاصر  هایخصیصه و امپریالیسم بحران ازهمچنین متعین   شاجغرافیایی

ی میان  دو عنصر داخلی و خارجی این تنیدهی پیوند دوسویه و درهمواسطهبه است.جهانی 
ی بحران، همان اندازه که بورژوازی  داخلی و دولت کنونی  آن مسبب استثمار و فالکت طبقه

بنابراین این  ؛اریا کشاندی پرولتکارگر در ایران است امپریالیسم را نیز باید به پای  محکمه
ز ا چراکهداری در ایران است. بحران در کلیت و نهایت  امر برخاسته از تمامیت  سرمایه

ها و رغم رقابتمنظر پرولتاریا موجودیت دو نیروی بورژوازی داخلی و امپریالیسم، علی
ی وعهدارانه است و ماحصل مجمشان با یکدیگر، موجودیتی مشترک و سرمایههاینزاع
ی چیزی نبوده جز استثمار و سرکوب طبقه ی این دودارانهرمایههای سها و رقابتنزاع

 کارگر.
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داری در ایران، بحران سرمایهکه  ناتوان از فهم این است گرایلو چپ محورمقاومتی  منطق 
 یعنی خود دولت اضمحالل روند با ناچاربه را بورژوازی، اشتکوین فرایند یادامه در

 به را او که است اضمحالل فرایند . همینخواهد ساخت مواجه اسالمی جمهوری دولت
 کشاند.می "سمیالیامپر مدار به "بازگشتمذکور  ناگزیر یورطه همان

 شکبی انایر . بورژوازیه شدگفت شدن بالکانیزه و استحاله فرایند دو از پیشین بخش در
منحرف از مدار امپریالیسم  اسالمی جمهورییک  از قدمبهقدمی  فرارو یا استحاله سناریوی

ی  امدهد. تممی ترجیح دیگری هرسناریوی   بر را به یک جمهوری اسالمی بازگشته به مدار
 جمهوری هایدولت طی خود سیاسی   گوناگون هایجناح میان ایران بورژوازی نوسانات
 بورژوازْی  تمایل   و خواست این تحقق اما اند،تمایل و خواست این گرنشان اسالمی

 ندورا از برخاسته است. ضروریات خارج اختیارش یحیطه از که دارد بسیاری ملزومات
 ورژوازیب نگرهآسود خیال این تواندمی سادگیبه امپریالیستی گذار دوران و هژمونیک افول

 در امپریالیستیی نظام تخاصمات رشدروبه روند وه خاورمیان در بگیرد. جنگ سخره به را
 رانایداری سرمایه بر واقعی هراسی یمثابهبه راشدن هبالکانیزی سناریو جهانی سطحی
 یگردبرخالف انتظار چپ محورمقاومتی  امپریالیستی، سناریوی این ساخته. در مستولی

در . اش"مقاومتبه " برسد چه نیست ایران اسالمی جمهوری بورژوازی از خبری حتی
 نآ کاشفی بهروز را از سرخواهد گذراند که سناریویی همان ی ایرانچنین وضعیتی جامعه

 20نامد.می "یاجتماع "انهدام درستیبه را
 خوانده "یاسالم جمهوری "براندازیاز طرف اپوزسیون بورژوایی چه آن با اکنون گرچه

 ایران، در داریسرمایه تکوین یپروسه ذیل دیگر، ازسوی اما بود لفباید مخا شودمی
را شاهدیم که همانا نشان از پوسیدگی  اسالمی جمهوری دولت اضمحالل فرایند

، این اضمحالل فرایند اینتوانند نمی کمونیست . نیروهایداری در ایران داردسرمایه
ی رحلهم بگیرند. در نادیدههمچون چپ محورمقاومتی  راآن  از برخاسته نتایجپوسیدگی و 

 ستیوکاکم هیچ بدون که بردمی پیش را هاییسناریو بورژوازیداری، پوسیدگی سرمایه
 ژوازی داخلی باشد و چه خارجی.ر؛ چه این بوپرولتاریایند شکست سناریوهای
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یل ی می هولناک انهدام اجتماعی بیافتد و چه به واسطهی ایران در ورطهبنابراین چه جامعه
خبری از ی جمهوری اسالمی به موفقیت برسد، بورژوازی داخلی فرایند استحاله

"مقاومت" کذایی  دولت بورژوایی  جمهوری اسالمی ایران، در برابر امپریالیسم  و به نفع 
 پرولتاریا، نخواهد بود.

 ایارتجاعی زبح علیه ایستاد ایستاد. باید خیابان علیه باید فراوان، بسیار تأکیدی با و باید
 علیه یستادا است. بایدصرف  دازیبراندرصدد  امپریالیستی ایپروژهنظام  پیاده عنوانبه که

 صف به اجتماعی یمهلکه این در عنوانی هر تحت را خود که هاییچپ آن تمامی  
 هبرخاست هایضرورتو  بحران علیه تواننمی اما اند؛کرده الحاق امپریالیسم و بورژوازی

 بقاتیط نبرد که است چنینایستاد. این تبلوریافته ایران داریسرمایه جزءجزء در که آن از
 میان نبردی وضوح به نیست. بلکه اسالمی جمهوری بودونبود بین نبردی ایران در موجود

 طبقاتی افزارهایجنگ میان نبردی ایران در طبقاتی یاست. مبارزه امپریالیسم و پرولتاریا
 وردنآ فراچنگ در را آنان اهمیت لنین که است ایکانونی هایحلقه آن تسخیر سر بر دو این

 و کمونیسم میان جنگ به خود شکل تریننهایی در شمرد. جنگمی حیاتی تمامیت،
 اماند به انداختن چنگ جز افقی بورژوازی امر درنهایت   چراکهشد.  خواهد بدل امپریالیسم
 در نیز یاپرولتار و ندارد اجتماعی، انهدام قیمت به حتی حیاتش، تضمین برای امپریالیسم

در شرایطی که  داشت. نخواهد کمونیسم جز سالحی ،دشمنی  طبقات اردوگاه این برابر
تاریا ی طبقاتی در ایران است پرولی چپی بورژوایی بر مبارزهامپریالیسم در تدارک سیطره

ارگر ی کی کار  طبقهچاره اش را در خود بپروراند.که کمونیسم انقالبیای ندارد جز اینچاره
ومتی ااصطالح مقبه مپریالیستی است و نه دخیل بستن به،اای در ایران نه هضم در پروژه
 اش باشد.اصلی که بورژوازی ایران کارگزار

 ماهیدهای اعتراضی  جا الزم است به تفاوت بنیادین جنبش ارتجاعی  سبز و شورشدر این
ی های بورژوازاشاره کنیم. آن جنبش ارتجاعی تمامًا حاصل خیز  سیاسی  یکی از جناح 31

 یواسطهراندن جناح دیگر در دولت بورژوایی جمهوری اسالمی بود. بهیران برای عقبا
، آن غربی و بسیج نیروهای اپوزسیون بورژوایی-ی امپریالیسم آمریکاییعاملیت پیشتازانه
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های موفقیتی هشتاد شمسی بهجنبش ارتجاعی توانست در معنابخشی به بحران دهه
جهان  های مدهوشمتوسطییی که گرچه بیشتر ته دل  طبقههایابد. موفقیتبسیاری دست

 هایاش تکانهکرد اما توانست با هژمونی  ایدئولوژی معنابخشآزاد آمریکایی را آب می
ی نفع پروژهگونه توأمان بهسوی جناح مقابل خود نشانه رود و اینبحران آن دهه را به

از قسمی دیگرند.  31 ماهدیهای شورشاما ؛ طلبی  صرف  امپریالیستی عمل کندنسرنگو
 ترین کارگزار آن است. بورژوازی داخلیترین و جدیپرولتاریای خشمگین و عاصی اصلی

اند. هایی اساسی برخوردهبستبا آن به بن و دولت جمهوری اسالمی در رویارویی
 دامانبهستفراروری از آن باید د برایچندان دور، نهای شاید هایی که در آیندهبستبن

 ی جامعه بزند.تخریب عظیم نیروهای مولده
اید هیچ ابایی باش بیهای تمامًا بورژواییی زمینهواسطهارتجاعی بودن جنبش سبز را به

ای سراسر متفاوت باید عمل گونهبه 31 ماهدیهای درخصوص شورش کهآنفریاد زد، حال 
 های امپریالیستی این شورشی و طرد سویهامان  اعتالی انقالبنمود. باید در تکاپوی بی

نی داری  امپریالیسم در خیابان و سنگیاکنون با توجه به میدانخودانگیخته بود. کاری که هم
گاهی  پرولتاریا، نمی توان در خیابان آن را به انجام ایدئولوژی حزب ارتجاعی  فراگیر بر آ

 رساند.
 و خشیدهب قوام را خود آن حزب افکنده، سایه انایر در طبقاتی یمبارزه بر امپریالیسم شبح

 ایپرولتاری انقالب روند بر که چیزی اما است؛ هایشافق به بخشیدن سیطره تدارک در
 است. فقدانی فقدان یک ناپذیرتحملی  سبک بلکه شبح این یسایه نه کندمی سنگینی ایران

ارد. د اکنون یلحظه در خود انقالبیی  یابسازمان در ایران پرولتاریای ضعف در ریشه که
 یواسطههب فقط، و فقط پرولتاریا، جانب از طبقاتی یمبارزه تمامیت آوردن فراچنگ چراکه

 توان در فقط وضعیت کانونی هایحلقه است. تسخیر ممکن پرولتاریا انقالبی سازمان
 الیسمباشد. امپری ساخته متشکل خود در را پیشتاز پرولتاریای که است ایرزمنده سازمان

 وانستت خواهد آن پیشتاز انقالبیون یرزمنده سازمان و پرولتری کمونیسم غیاب   شرط به
 ایندفر کهآن بزند. برای رقم را شدنبالکانیزه و آورد فراچنگ را وضعیت هایهحلق تمامی
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 دشون امپریالیسم برابر در پرولتاریا سرفرودآوردن به تبدیل اسالمی جمهوری اضمحالل
 است. کمونیستی انقالب یک چاره راه   تنها

 است سرمی هنگامی فقط اشانقالبی کمونیسم یواسطهبه ایران پرولتاریای انقالب تحقق
 ایمنطقه و جهانی مقاومت اعتالی و حفظ خود هایتاکتیک درهم  استراتژی درهم  که

 خالفتم و سوریه جنگ در ایستادن "اسد نماید. علیه "سرنگونی لحاظ را ضدامپریالیستی
 محور  مقاومت یخصیصه این بارز مصادیق از عراق کردستان اقلیم رفراندوم با

 اومتمق حیات که است ذکربه است. الزم ایران در انقالبی کمونیسم ضدامپریالیستی  
 ینا اعتالی و حفظی است. واگذار وضعیت در کمونیستی گشایشی گرو   در نیز موجود

 پویان که شد خواهد سبب را چیزی انقالبی پرولتاریای جز نیرویی دوش بر مقاومت
 داند. نیروهایمی "مقاومت محور کانون طومار شدنپیچیدهدرستی "درهمبه را آن صادقی

 -مقاومت اصطالح بهبورژوایی   محور نه-انقالبی مقاومت محافظان و مدافعان کمونیست
 اند.ضدامپریالیستی

 از آن شتازپی سازمان تدارک ودر ایران  پرولتری کمونیسم اعتالی و تکوین فرایند به کمک
 این هک باید تدارک و تکوین این است. در کنونی یلحظه در هاکمونیست بالشرط وظایف

 :هیمد قرار خود روی پیش   اصل یک عنوانبه را مارکس یآموزه
 قتیحق :شویمنمی روروبه جدید اصل یک با وار،آیین ایگونهبه جهان با "ما

 اصول خود درون از جهان، برای جدیدی اصول بزن! ما زانو آن برابر در اینجاست
 هاآن کن، متوقف را مبارزاتت گوییم،نمی جهان به بخشیم. مامی تکامل جهان

 جهان، به صرفاً  داد. ما خواهیم شما به را مبارزه واقعی شعار ما و انداحمقانه
 21"دهیم.می نشان جنگد،می آن برای واقعاً  را چهآن

 دهایرویدا از کمونیستی تلقی تصریح و خودانگیخته امر اهمیت به دیگربار جااین در
 هاتوده خودانگیختگی از را اشانقالبی توان پرولتاریا شکگردیم. بیبازمی خودانگیخته

 به ار نهفته انرژی این از رهاشده توان تا است نیاز انقالبیون از سازمانی اما گرفت خواهد
 رد انقالبیون سازمان به دادنشکل ضرورت کند. کشف راهنمایی انقالبی وسوییسمت

 است لنینی یگزاره این یدیگرباره کشف ۶۹ ماهدی اعتراضات ینقادانه بررسی کشاکش
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 ت." تمثیلاس چیز همه یافتهسازمان پرولتاریای نیست، هیچ نیافتهسازمان که "پرولتاریای
 است: روشنگر ما برای بسیار خصوص این در تروتسکی

 ارقر پیستون یلوله در که بخاری همچون هاتوده انرژی هدایتگر، سازمان "بدون
 آورددرمی حرکت به را اشیاء چهآن وجود این با اما رود؛می هدر به باشد نگرفته

 22"است. بخار بلکه لوله نه و پیستون نه

 دهیخودسازمان دیالکتیکی را "وحدت آن مندل ارنست که است چیزی همان نگرش این
 رنظرگرفتند دیالکتیکی وحدت این به دستیابی نامد. شرطمی " شاهنگیپ حزب و طبقاتی
 رولتریپ کمونیسم ساختن منکشف و طبقاتی یمبارزه کلّیت در موجود هایگرایش تمامی

 با همواجه در را ما که است شرط این به توجه است. ضرورت تمامیت این درون از
 میامپریالیس گرفتن کمدارد. دست  وامی وسواسانهی  موشکاف یک به ۶۹ ماهدی اعتراضات

 این ونیستهست قیمت به کرده نهان اعتراضات یهخودانگیخت هایسویه پشت   را خود که
 شد. خواهد تمام کمونیستی تدارک و تکوین فرایند

 آناید ب که زاییدهچاچولبازی داری در ایران بحران سرمایه به امپریالیسم معنادهی تکاپوی
 بازقهحاین  .صرف " طلب  سرنگون امپریالیستی  -ارتجاعی "حزبکاملش بشناسیم: نام را با 

 ودخ تولد جشن به ایران طبقاتی یمبارزه تقویم در را ۶۹ ماهدی خیابانی اعتراضات یدقیقه
 زبح حزب، این برابر در که ندارد این جز ایچاره انایر انقالبی پرولتاریای ساخت. بدل

 هرتزینگر کارل که بازگشته تاریخ از ایدوره به ایران دهد. پرولتاریای سازمان را خود پیشتاز
 کند:می توصیف چنیناین انقالبی آهنگیضرب با را آن

در  امگ پرولتاریا، که گاهآن و است پرولتاریایی یایده فرازین ینقطه "لنینیسم
 درد،میزهما تاریخ یپیله که گاهآن نهد،می الجرم که نهد «خود برای هستی  »

 ،کوبدبردرمی دوباره تاریخ که گاهآن و گیردمی باال انقالب کشند   که گاهآن
 23"کند.می سنگینی رویدادها و تاریخ بر آن با و یابدبازمی را لنینیسم

 ایران در قاتیطب یمبارزه اکنون   بر پرولتاریا کمونیست انقالبیون از سازمانی فقدانی  سبک
 فیر  ن این در که هاستکمونیست یوظیفه کوبد. اینمی در بر کند. تاریخمی سنگینی
 بازیابند. را لنینیسم دیگربار و دریابند را تاریخ هایبردرکوبیدن فقدان،
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سندیکای کارگران شرکت واحد                ینمونهشوریدن علیه فقدان: دو 
 تپهسندیکای کارگران نیشکر هفت و

، روندها و خصائلحامل  31 ماهدیهای ی طبقاتی در ایران پس از شورشمبارزه
ها و مخاطراتی توأمان پیش شدت متنافض شده است. این وضعیت امکانهایی بهسویه

ی داری  کنونی  امپریالیسم در کلیت مبارزهمیدانچشم پرولتاریای ایران گشوده است. 
اش مقدمات حادث شدن وضعیتی افزایش  حزب ارتجاعیطبقاتی و عاملیت فراگیر و روبه

 یهای کانونی مبارزهرود که حلقهشدت خطر این میرا در آینده فراهم ساخته که در آن به
ایران را  ید. وضعیتی که جامعهی امپریالیستی  ارتجاعی درآیطبقاتی به چنگ یک پروژه

ناشی از این  ماهدیپس از  مخاطرات کند.درون گرداب انهدامی اجتماعی پرتاب میبه
 داری ارتجاعی است.میدان
بقاتی ی طآمیزترین اما فقط یکی از اجزای کلیت مبارزهامپریالیسم گرچه مخاطرهالبته 

نها ی طبقاتی است. پرولتاریا تمبارزهاست. پرولتاریا دیگر عضو کلیت  درخودمتناقض  
گاعضوی از این کلیت متالطم است که به یاری  مبارزه د تواناش میی طبقاتیهانهی آ

حذف انقالبی  تمامی نیروها و اجزای ارتجاعی این کلیت شود. صف پرولتاریا  موجب
م  آن متخاصصفوف  کهآنترقی، حال  گرمارمغانی ندارد  اششرط تئوری و عمل انقالبیبه

 چیزی در چنته ندارند جز ارتجاع.
گاهانهشرط مبارزهپرولتاریای ایران به ی طبقاتی خود تنهاوتنها نیرویی است که توان ی آ
دارد. حضور، خشم و  31 ماهدیپس از  ی ایران راانداخته بر جامعهدفع خطرات سایه

 هاترین افقت عینی که وسیعامکانی اس 31 ماهدیهای عصیان پرولتاریای ایران در شورش
گاهانسطح یک مبارزهشرط تکاملش بهروی زحمتکشان جامعه می گشاید؛ بهرا به ه از ی آ

یافته و انقالبی. همین حضور، خشم و عصیان اما درصورت جانب پرولتاریای سازمان
گاهی و چنین سازمان  بیابی  انقالبی  هضم در کلیت فراچنگ آمده از جانفقدان چنین آ

 نیروهای ارتجاعی خواهد شد.
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نقش پرولتاریا در وضعیت کنونی چنان محوری است که کیفیت و چگونگی ایفای آن 
ی مخاطرات  پس از ی ایران در آینده خواهد بود. غلبهبخش  جامعهعنصر کلیدی  تعین

ن گذار ع آتبی طبقاتی پرولتاریا و بهو به تبع آن حادث شدن فاجعه یا تکامل مبارزه ماهدی
بر  ی طبقاتیها و مخاطرات مبارزهداری. امکانانقالبی جامعه از بحران شیوه تولید سرمایه

رده ی او در ادامه تکلیف ماجرا را مشخص خواهد کنند. مبارزهی پرولتاریا سنگینی میگ 
 کرد.

وضعیت اجزای پدیدار مشخص شده که  ماهدیهای شده پس از شورشیک سال سپریدر 
های انقالبی و طرد آن شود که تکامل این امکانپرولتاریا عرضه می به رهم تنیدهدچنان 

ر ی دشوااین وظیفهجا آوردن به .می شود ای بس دشواربدل به وظیفهمخاطرات ارتجاعی 
آید. نیروی رزمنده و برمییافته تنها از دست یک پرولتاریای رزمنده و سازمان

ی لحظهگرچه  31 ماهدیهای شورش وری انقالبی است.که مجهز به تئ اییافتهسازمان
ّرای  مبارزه ی پرولتاریایی خشمگین از استثمار و عاصی از وضعیت اعالم موجودیت غ 

 ترینکوچک ی دولت طبقاتی بورژوازی بود امایطرهنابسامان اجتماعی خود تحت س
ی به خدمت یک پروژه اش راکند که مبارزهامکانی را فراهم می این طبقه خطای  عملی  

تر از حاکمیت دولت بورژوایی جمهوری مراتب ارتجاعیامپریالیستی و بورژوایی  به
 اسالمی ایران درآورد.

داری شان شیوه تولید سرمایههایی که تنها مسبببا بحران هپرولتاریای ایران اگر در مواجه
باشد دارانه و لزومًا ضدامپریالیستی نک یک انقالب کمونیستی  ضدسرمایهاست در فکر تدار

ریا یعنی این که پرولتا؛ دارانه محدود خواهند شدهایی سرمایهاش در افقاستراتژی  مبارزاتی
ای ندارد جز این که استراتژی  انقالبی کمونیستی را در ضدیت با برای رهایی خود چاره

 جمهوری اسالمی به شکل نظری و عملی اتخاذ کند. استراتژی سرنگونی  صرف  
ی شده منطبق بر درجهقدم و حساببهاش را قدمهای مبارزاتیاین پرولتاریا اگر تاکتیک

کسیونیستی و هرجاش بهیابی  پرولتریسازمان ی بانهطلومرجپیش نبرد و در هیجانات آ
ه واضح این ک تکب شده است.گر مراشتباهی ویران های امپریالیستی غرق شودپروژه
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سطح تاکتیک به دقت نظر و عملی ای ندارد جز این که در پرولتاریا برای رهایی خود چاره
 یون بورژواییی اپوزسی آن بتواند بر آنارشی  کورکورانهپشتوانهبه د تاانقالبی دست پیدا کن

ند، خود کوت به خیابان میاین آنارشی  کورکورانه که مدام و مکرر پرولتاریا را دع فائق آید.
 وپایان نیروهای اپوزسیون جهت برقراری  وحدت عملی میان راست و چپ را در شوق بی

نشان  طلب  صرفرو جسمیتی فراگیر و توانمند بخشیدن به حزب ارتجاعی  سرنگونایناز
ن، ودهد. منطق تاکتیک پرولتاریای انقالبی در تقابل با منطق بورژوایی  وحدت اپوزسیمی

گاهیی سازمانکه در آن با توجه به درجه ای صبورانهمتکی است بر مبارزه  یابی و سطح آ
های پیشین های جدید و تغییر در تاکتیکدست به اتخاذ تاکتیک ی پرولتاریاانقالبی توده

ی کنونی، برای دفع مخاطرات دعوت مکرر اپوزسیون زند. پرولتاریای ایران در لحظهمی
ی هی مبارزلحظهبهای ندارد جز این که دعوت به سازماندهی  لحظهخیابان چاره بورژوایی به

 ها نماید.ی پرولتاریا در حوزهروزمره
ای ندارد ارهچهایی ها و چنین تاکتیکیابی به چنین استراتژیپرولتاریای ایران برای دست

گاهیرا به خود ، و در نفی  حزب ارتجاعی آن چپ بورژوایی جز این که در نفی   رادیکال  آ
 مجهز سازد. انقالبی و حزب پیشتاز طبقاتی

 
ه پس از شدی پرولتاریای ایران در یک سال سپریبه دو نمونه از مبارزه پایانی در این بخش  

، مخاطراتسخن گفتن از  این دو نمونهی با مقایسه اشاره خواهیم داشت. 31 ماهدی
 24.تر خواهد بودروشنی پرولتاریای ایران مبارزه ها و انحرافاتامکان

و  بخششود که مطالبات رهاییکش سبب میی زحمتضعف توان رزمندگی  پرولتاریا
در چنین حالتی . داری بدل شودماشین ارتجاع سرمایهبه خوارکی برای آنان  خواهعدالت

، یاسماعیل بخش ند شد.های بورژوایی خواهترین پروژههای مبارز قربانی  کثیفاسماعیل
در یک سال اخیر بوده  های قربانیاسماعیلتپه، یکی از این کارگر مبارز و شریف هفت

سو زیر فشار ماشین سرکوب از یکرا های مبارزاتی پرولتاریا امکان چنین ضعفی است.
د خواه خطری امپریالیسم به پروژه گردولت بورژوایی و ازسوی دیگر زیر منطق ویران
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یای پرولتار های امیدبخش مبارزاتکی از کانونتپه، یسندیکای نیشکر هفت .اختاند
 هایی است که حاال به خطر افتاده.، یکی از این امکانهای اخیرطی سال ایران

گرش رژوازی و دولت سرکوبت طبقاتی بویمتپه علیه حاککارگران نیشکر هفت یمبارزه
سال اخیر نشان از اتحادی ستودنی در میان این کارگران شریف و مبارزان  طی چند

قد از مامترین بیانی به حمایت تبنابراین هیچ شکی نیست که باید با گرم؛ پیشتازش دارد
دار  جمهوری اسالمی ایران با دولت سرمایه هکش در مواجهی این کارگران زحمتمبارزه

نی تنها ستودشان نهمندانهین کارگران و شهامت شرافتی اپرداخت. اعتصابات متحدانه
 کش ایران بسیار امیدبخش و آموزنده است.بلکه برای دیگر کارگران زحمت

این کارگران همچون دیگر کارگران زحمتکش ایران در زیر فشار سهمگین حاکمیت طبقاتی 
-الیسم آمریکاییهایی که از جانب امپریی تحریمکنندهبورژوازی و همچنین فشار خرد

بسا چه و ای عملیاند، دست به مبارزهرفتهغربی مستقیمًا معیشت کارگران ایران را نشانه 
گاهانه ی اند. پرولتاریای ایران موظف است که از مبارزهزده علیه منطق سرمایه ناآ

با  هارزباید این مب روازاینوجان حراست و حفاظت کند. برانگیز  این کارگران با دلتحسین
گاهانه ای آو آن را بدل به مبارزه ها تکثیر کرداش را در دیگر بخشبورژوازی و دولتی طبقه

باید علیه هرگونه همچنین . دار ساختی سرمایهو متحدانه علیه منطق سرمایه و طبقه
، فشار، شکنجه، ارعاب و تهدیدی علیه کارگران معترض و فعالین مستقیم سرکوب

 و با منطقی دولت جمهوری اسالمی ایران ایستاد. باید ماالمال  از خشم مبارزشان از جانب
ی دولت و پلیس بورژوازی را در قبال مبارزات کارگران پاسخ داد. انقالبی رفتار وحشیانه

دولت بورژوایی جمهوری و توأمان  منطق سرمایه و امان نشینی از نقد بییک لحظه عقب
این دولت تمامًا  چراکهن کارگران شریف خواهد بود. ی ایاسالمی پشت کردن به مبارزه

 ی ضروریات منطق انباشت سرمایهبرندهو پیش ی طبقاتی بورژوازیعنوان ابزار سلطهبه
 عمل کرده و از مسببان اصلی  وضعیت نابسامان پرولتاریای ایران است.

ها یز دارد. تنی دیگری نتپه اما سویهی کارگران شریف هفتحراست و حفاظت از مبارزه
ًا دولت جمهوری اسالمی ایران نیست. ین کارگران بورژوازی داخلی و صرفا دشمن طبقاتی  
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ای مبارزه ی کنونیدر لحظه ی پرولتاریای ایرانگونه که در بخش پیشین گفتیم مبارزههمان
میت سرنگونی  تماای بر سر بر سر بودونبود جمهوری اسالمی نیست. بلکه مبارزه صرف

نبرد پرولتاریا در  روازایناش. آفرینها و منطق فاجعهبا تمامی  جناح داری است؛ایهسرم
 ه مددبعلیه امپریالیسم. امپریالیسم  داری؛نبردی است علیه کلیت سرمایهمنتهای خود 

ن داری در ایراتدارک چپی بورژوایی و حزبی ارتجاعی در پی آن است مفری برای سرمایه
داری تر از پیش، سرمایهکه پس از سرنگونی جمهوری اسالمی، پرتوان وپا کند. مفریدست

ری از تپه و هر جای دیگبنابراین مبارزات کارگران هفت؛ را بر پرولتاریای ایران حاکم کند
لیسم ی ارتجاعی امپریادرغلتیدن در پروژه ایران را باید با وسواسی ریزبینانه از خطر مهلک  

 رهاند.
خشان و رغم نقاط درعلیتپه طی یک سال گذشته، هفت ی کارگران نیشکرمتأسفانه مبارزه

 یهی آنارشی  کورکورانغلبه، دچار خطر  این درغلتیدن در امپریالیسم شد. بخش خودروحیه
ی  این بورژوای نفوذ ایدئولوژیو بر احساسات مبارزاتی کارگران ی سرنگونی  صرف پروژه

گاهی آن ژهپرو  انشمبارزاتی هایها و استراتژیکتیکتا در شعارها، رای انحرافات اندر آ
 .باعث شده است

این بر احساس خشم  31 ماهدیی طلبانههیجانات  سرنگونی آنارشی  کورکورانه و غلبه
سوی مطرح کردن چیزی به تپه را به، فعاالن مبارز هفتکارگران از وضعیت نامساعدشان

اخت. این عبارت در مبارزات یک سال اخیر این سمنتهی  تپهشورای کارگران هفتاسم 
 انداخت. تپهسندیکای کارگران هفتای سنگین بر نام و موجودیت کارگران، سایه

 برند و درپیش میی خود را بهای  مبارزهدر وضعیتی که کارگران مراحل مقدماتی و حوزه
راف انحارگران نشان از ند، نام بردن از شورای کهای طبقاتی خود  یابی  وحدتنطفه تدارک

ر دمطرح ساختن شورای کارگری مهیج  تاکتیک  سوی چپ بورژوایی دارد.این مبارزات به
هی گایابی و آی سازماناست که با توجه به درجه قضیهانگاشتن این نادیدهی فعلی لحظه

 بخشیدن به کارگران حول نام و موجودیت سندیکا از هر امریانسجام طبقاتی کارگران،
 هتپفعاالن کارگری  هفتبرخی شود که تر میاین انحراف زمانی خطرناک تر است.ضروری
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یاب غی کارگران نام بردند. در شورا با فهمی تمامًا بورژوایی از -همچون اسماعیل بخشی-
گاهی رادیکال که پیوندهای تاریخی میان سندیکا، شورا، حزب و دولت  انضمامی  -یک آ

نام بردن از شورای کارگران و حتی موجودیت  کندمی بازتعریفدیکتاتوری پرولتاریا را 
های غیرپرولتری و ضدکمونیستی قرار مقطعی بخشیدن به آن در خدمت افق و استراتژی

سمت به معنای از دستورکار خارج کردن حرکتوجه بههیچذکر این نکته به .خواهد گرفت
ی دادن به شوراهای کارگری و کنترل کارگری نیست. مسئله بر سر  انتخاب لحظهشکل

راد تا ی پتروگاز شورای "در مقاله پوریا سعادتیبیان صحیح برای عملی مشخص است. به
 :"مدرنشوراهای پست

شک شورای کارگری، در کنار حزب و دولت پرولتری، پاسخ تاریخی طبقه بی"
شکستن بورژوازی و ماشین دولتی سرکوب و به چگونگی درهم کارگر است

ی صحیح برای اقدام استثمارش. با این همه آنچه اهمیت دارد، انتخاب لحظه
شکستن گونه که انقالب قهرآمیز، یگانه راه درهمبه یک عمل است. همان

 بداران است و با این همه لحظه نادرست برای فراخوان به انقالمقاومت سرمایه
در  المثلهای انقالبی، فیتواند به سالخی و قتل عام کارگران و کمونیستمی

 1311سیاسی در اکتبر منجر شود و انتخاب صحیح به فتح قدرت  1313آلمان 
 25نجامد."در روسیه بی

 که نای کارگرسازماندهی و توان رزمندگی  توده های متناسب با سطح  عدم اتخاذ تاکتیک
گاهی کارگران دارد، مبارزه درنشان از رسوخ اید ا تپه را بهفت ئولوژی چپ بورژوایی در آ

تپه در باالترین سطح رو کرده است. کارگران شریف و مبارز هفتهخطراتی جدی روب
گاهی و هوشیاری باید که در مقابل دشمنان طبقاتی زاتی مبار-های تاریخیشان از داشتهآ

هاست. دست داشتهتپه از ایننیشکر هفتخود حفاظت کنند. سندیکای کارگران 
موجودیتی حیاتی که با استقالل طبقاتی  خود توانسته و درآینده نیز خواهد توانست که توان 

این  انحراف از با بورژوازی و امپریالیسم بارها ارتقا بخشد. هرزمندگی کارگران را در مواجه
 هایدر افقدر آینده کارگران ی ی کنونی منجر به درغلتیدن مبارزهتاکتیک در لحظه

ه بمبارز چون اسماعیل بخشی را کارگری  انحراف تاکتیکیاین امپریالیستی خواهد شد. 
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درآورد و این چنین او را قربانی جنبش هایی بورژوایی رسانهها و جریانی مصادره
یری گشکنجه و اعترافدستگیری، از این جنبش ارتجاعی  طلبی  صرف کرد.سرنگون

ی برای تقویت ایدئولوژی خوراک انب دولت بورژوایی جمهوری اسالمیاز ج ی ویالنهرذی
با کمال تأسف اسماعیل بخشی با خطاهای تاکتیکی و  چپ بورژوایی فراهم کرد.

گاهی رادیکال   یک مبارز پیشتاطی یک سال اخیر  های خودرویتک ری ز پرولتاز منش و آ
ای با تاریخ مصرف محدود در حزب ارتجاعی  و بدل به قهرمانی رسانه فاصله گرفت

 21.طلب  صرف شدسرنگون

، عزم راسخ و ستودنی  کارگران مبارز  ماهدیهای طی همین یک سال گذشته از شورش
ایم. این کارگران رزمنده توانستند پیروزمندانه در سندیکای شرکت واحد را نیز شاهد بوده

ی مقاومت کنند. این کارگران گرانبهاترین داشتهبرابر سندیکاسازی  جعلی  دولت بورژوایی 
های طبقاتی بایست در برابر تمامی دشمنطبقاتی  خود را سندیکایی مستقل دانستند که می

ران کارگدرستی تشخیص داده بودند که آنان بهعمل آورد. داخلی و خارجی از آن حراست به
های بعدی را در جدال انند عزم گامتوای است که میها و تجارب مبارزاتیبا چنین داشته

مبارزاتی  کارگران و اتخاذ -های تاریخیبا بورژوازی داشته باشند. تثبیت موجودیت
 یی کارگران در مبارزهشده و متناسب با سطح رزمندگی  تودههایی حسابتاکتیک

 وضوح مشهود بوده است.سندیکای کارگران شرکت واحد طی یک سال گذشته به
درازی  تدس بر این که در برابرکارگران شرکت واحد و فعالین پیشتاز آن عالوهسندیکای 

 یی سندیکاسازی  دولتدر پروژه اشدولت بورژواییدشمن طبقاتی  داخلی و ی حقیرانه
ی پریالیستام-آنارشی کورکورانه و نفوذ حزب ارتجاعی ایستادند، تاکنون خود را نیز در برابر

در دام هیجان  جاری در وضعیت  کهآنان بدون ایناند. داشتهایمن نگاه طلب  صرفسرنگون
ومتی ی سندیکاسازی  حکبا پروژه ت به اتخاذ تاکتیکی صحیح در رویاروییفتند دسبی

آنان در مقابل سندیکای جعلی به دفاع از سندیکای موجود و مستقل کارگران زدند. 
گاه نیز  ی سندیکای واحدشدهی  مبارزان شناختهپرداختند. این تاکتیک صحیح خود را در آ

در سخنان خود هم علیه منطق  رضا شهابیچون  ی مبارزکارگربرای مثال سازد. نمایان می
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های کند و هم علیه منطق تحریمسرکوب و استثمار بورژوازی  داخلی قد علم می
ی میدواریم در ادامها 21ی کارگر ایران است.های طبقهامپریالیستی که فشارش تمامًا بر شانه

 های بورژوازیدرازیمبارزات این کارگران شریف و مبارز برحذر از خطرات و دست راه
 پیش رود.ریالیسم، شکوهمندانه بهو امپ یداخل

تپه و ی شرکت هفتی سندیکای کارگران شریف و رزمندهی میان دو نمونهدر مقایسه
توان از سال اخیر، می ی شرکت واحد طی یکسندیکای کارگران شریف و رزمنده

ی طبقاتی پرولتاریا پس از های رادیکال انقالبی  مبارزههای غالب  ارتجاعی و امکانسویه
 دست آورد.شناخت بهتری به 31 ماهدیهای ازسرگذراندن شورش

 داری در ایران، یعنیی قیچی  سرمایهّرندهی ب  ی دو لبهی پرولتاریای ایران در میانهمبارزه
ترین داشتن این مبارزه، سختازی داخلی و امپریالیسم، قرار گرفته است. ایمن نگهبورژو

های ارتجاعی  رسوخ کرده در ی کنونی است. باید سویهدر لحظه ترین عملسنگو گران
-تپه را طرد کرده و علیه هرگونه عاملیت حزب ارتجاعیمبارزات غرورآفرین  کارگران هفت

مچنین هامان داشت. صرف در مبارزات کارگران ایران نبردی بی طلبامپریالیستی  سرنگون
پ برابر چ در شانو مقاومتمبارزات شورانگیز  کارگران سندیکای شرکت واحد از باید 

 بورژوایی آموخت.
 در جدال با بورژوازی چراغ راه قرار داد. راپیشین و اکنون مبارزات  هایموختهآتمامی  باید 

گاهی کسب های تاریخی مبارزهتجربه باید با دقت تمام از ی پرولتاریا در جهان و ایران آ
گاهی را بدل به علم مبارزه علیه سرمایه ی داری ساخت. باید با موشکافی نقادانهکرد و این آ

بخش پرولتاریای ایران برداشت. های استوار بعدی را در مسیر مبارزات رهاییمبارزات گام
د اش با بورژوازی دارناشدنیا در هر جایی که نشانی از تضاد حلاش رپرولتاریا علم مبارزه

 ،لی اهواز، هپکوی اراک، بافق یزدتپه، فوالد مباید ارتقا بخشد: شرکت واحد، هفت
 و... هامدارس، دانشگاه
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طرد و نقد  ،و اعتال ات درون جنبش کارگریها، مخاطرات و انحرافشناخت  دقیق امکان
پس از ن آی پرولتاریای پیشتاز و نیروهای کمونیست وظیفه ترینعاجلها بدل به اصولی آن

 شده است. 31 ماهدی
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 ها:اشتیادد

آوری و علیرضا ی حسن شمسی لنین، گئورگ لوکاچ، ترجمه. تأملی در وحدت اندیشه1
 ۱۹۶۱امیرقاسمی، چاپ دوم )اینترنتی(، 

ائل حاد جنبش ما، فصل چهارم، بخش ج و.ا.لنین، نشر کارگری . چه باید کرد؟ مس2
 سوسیالیستی، بازنویس: یاشار آذری.

ریم. گذای از اعتراضات درمیها و چنین تلقی اکونومیستیجا از ذکر موردی این بیانیه. در این3
اعتراضات  های حامیهای جریانراحتی این موارد را در بیانیهتواند بهای میهر نگاه نقادانه

ها بسیارند و متنوع. جایی که یکی از این احزاب پیامبرگونه "ده امر فوری شناسایی کند. نمونه
سی زند. یکی با بررها " میکند جریانی دیگر دم از "ضرورت مسلح شدن تودهانقالب " را دیکته می

ت پوشاندن صورکند و دیگری نتک شعارها گلچین محبوب خود را از این شعارها تبلیغ میتک
 دهد.داند و از این فقدان ناله سرمیدهی میمعترضان را فقدان سازمان

 دلو.ی فرهاد سیی "مفهوم حزب " لنینی: یا با چه باید کرد چه کردند؟ هال دریپر، ترجمه. اسطوره4
توانید به . برای شرحی موشکافانه و تفصیلی از تکوین دولت جمهوری اسالمی ایران می5

های مقاالت وبسایت تدارک کمونیستی مراجعه کنید. مجموعه مقاالتی که به بررسی دوره مجموعه
ی "دولت پردازد. این مجموعه با مقالهگوناگون حیات دولت جمهوری اسالمی از آغاز تاکنون می

انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوری اسالمی " به قلم بهمن شفیق –و مبارزه طبقاتی در ایران 
داری در ایران و ی آن تحت عنوان "آشکارشدن تنگناهای توسعه سرمایهز شده و آخرین مقالهآغا

ی وحید صمدی منتشر گردیده است. (" نوشته3های تالطمات نوین اجتماعی )تکوین زمینه
ی نود شمسی با آن همچنین برای تحلیلی ارزشمند از بحرانی که دولت اول روحانی در اوایل دهه

بررسی تحلیلی –داری "دولت ایران و بحران در سرمایه اینترنتی   یشود به جزوهروبرو می
 های اقتصادی دولت روحانی " رجوع کنید.سیاست

ای که دولت ی نوین میالدی، هزارهی هشتاد شمسی مصادف بود با آغاز هزاره. آغاز دهه1
هر بزند؛ اما این  یخواست آن را با "هزارهکار و امپریالیست آمریکا مینومحافظه آمریکایی " م 

رد جهان تکی سرخوشانهخواست بیش از آن که نغمه د سردی و آمریکایی باشقطبی  پساجنگی ب 
یسم را غربی امپریال-آژیر خطر بحرانی بود که امپریالیسم آمریکا به شکل ویژه و محور آمریکایی
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یژه آمریکا و وای امپریالیست و بهکرد. بحرانی که با شکست این کشورهبه شکل کلی دگرگون می

 ی نخست اینهای افغانستان و عراق در دههانگلستان، در حصول نتایج مورد انتظار خود از جنگ
ی معاصر میالدی بدل به بحران عمومی امپریالیسم در دوره ۹۹۹۵ی بحران هزاره و همچنین تجربه

ی فعلی به تقاعد به شناساندن دورهو افول هژمونیک جهان آمریکایی شد. چیزی که برخی را م
جاوزطلبانه و های تیافته خصلتی گذار امپریالیستی ساخته است. این بحران فراگیر و تعمیقدوره

گرایانه کشورهای امپریالیست را روندی صعودی بخشیده و هر لحظه آتش بحران را نظامی
ی بورژوازی اری جهانی و طبقهدسازد. وضعیت  افول و گذار، جزءجزء سرمایهدارتر میدامنه

و  کندداری جهانی سربازمیهای چرکین سرمایهای زخمجهانی را به تکاپو واداشته و در هر گوشه
یابتی و های نهای امپریالیستی در شکل جنگریزد. ضروریات رقابتهایش را به بیرون میعفونت

ومرجی های مولده واداشته و هرجسوی تخریب نیروها را بهغیرنیابتی  آن دیگربار این دولت
داری جهانی حاکم ساخته است. )بنگرید به: تحلیل امپریالیسم، مایکل ساختاری را بر سرمایه

ی جمشید احمدپور، نشرنیکا( بحران کیدرون، کریس هارمن، آلکس کالینیکوس، ترجمه
رتباط ناگزیر با این بایست در تداوم و ای هشتاد و نود شمسی را میداری در ایران دههسرمایه
های منتج از فرایند تکوین نظم نوین جهانی ها و امکانهای امپریالیستی و ضرورترقابت

 دریافت.
بهاتر شد که جناح پروغرب بورژوازی ایران را صاحب نژاد زمانی گران. غنیمت دولت احمدی1

ئولوژی های ایدماندهیب خود و تهی طبقاتی کرد تا با آن به نبرد با جناح رقی مبارزهسالحی در ادامه
های متناقض، معیوب و بورژوایی  بار مشترک برود. سیاستی آن با یک آتشخواهانهعدالت
واهی خنژاد مرکز سیبلی شد تا جناح پروغرب بتواند در هر فرصتی به عدالتخواه احمدیعدالت

نژاد امان دولت احمدید. نقد بیدر کلیت آن بتازد و به تمامی پرچم آن را از جناح رقیب سلب کن
سکوی پرشی شد برای هژمونی جناح پروغرب بورژوازی ایران. به همین دلیل است هنگامی که 

و  ۶۹نژاد یک سال پس از انتخابات سال ی چرایی سکوت احمدیاز سعید حجاریان درباره
نژاد اآلن هرچه احمدیدهد که: "پرسند، او با اطمینان خاطری بسیار پاسخ میپیروزی روحانی می

نژاد یزاده و احمدنظر من باید به امثال رسایی، میرکاظمی، کوچکبگوید به نفع روحانی است. به
 خواهد بگویند."شان میتریبون بدهند که هرچه دل
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سال از پایان دولت  1های داخلی و خارجی این جناح پس از گذشت تعلق خاطر رسانه

نژاد برای ی او ناشی از همین کارکرد دولت احمدیو ناکرده نژاد به هر تحرک کردهاحمدی
 خواهی را نباید صرفًا دری جناح پروغرب به عدالتبورژوازی است. البته تحلیلی دقیق از هجمه

های سیاسی دولت جمهوری اسالمی ایران محدود کرد. هجمه جناحی جریانی بینبستر مبارزه
د که با پیشتازی جناح پروغرب بورژوازی ایران آغازیدن نژای احمدیخواهی  نسخهبه عدالت

خواهی هوگو چاوز گیرد که در سطحی باالتر عدالتهایی میگرفت توان خود را از همان سرچشمه
وو مورالس در بولیوی و حتی چپ گرایی  دولت دیلما روسف را در برزیل مورد هجوم در ونزوئال، ا 

ها با امپریالیسم آمریکا یا ها ضدّیت آنخواهیعدالت دهد. وجه مشترک تمامی اینقرار می
ی به ای که حتهای رسانهی این جنگشان از این مدار امپریالیستی است. در پیگیری نقادانهزاویه

فول ی بحران امپریالیسم و ادیگربار به مسئلهسف در برزیل انجامیدند کودتا در ونزوئال و عزل رو
ها را باید که تر این هجمهی جدید برخواهیم خورد. به بیانی سادههژمونیک آمریکا در هزاره

ای واهیخی بحران امپریالیسم به عدالتای جهانی و با پیشتازی امپریالیسم آمریکا در دورههجمه
هایی فراتر از جهان آمریکایی را برای خود در جهان ی گذار افقتعبیر کرد که توانسته در این دوره

ای این مصادیق در کنار تحلیلی منطقه-متصور باشد. بررسی بسترهای تاریخیداری سرمایه
های این مصادیق رهنمون خواهد ها و خودویژگیداری ما را به تفاوتجهانی از سرمایه-تاریخی

ها نسبت به این مصادیق گوناگون از ای برای موضع متفاوت کمونیستساخت. چنین بررسی
 گیرد.دار است اما در چارچوب این متن قرار نمیای برخوراهمیت بسیار ویژه

 سوی انقالب اجتماعی یا به ورطۀ جنگ داخلی؟ وبسایت تدارک کمونیستی.. به8
 . همان.3

 . همان.19
 ؛ محال است راست، چپ شود، وبسایت خبری ایلنا.۶۹. تحلیل سعید حجاریان از انتخابات 11
 .۶۹مرداد  ۷ی شرق، ها، روزنامهآبادی. نامه به نازی12
 .31مرداد  ۹۹ی شرق، . چپ واقعی کیست؟ روزنامه13
ن رفت. طی دو سال اخیر شاهد انتقادات و اعتراضات اعضای اتاق بازرگانی ایران به ازدست14

های اقتصادی در عراق، سوریه و بازار ناشی از بحران تحریم قطر از جانب کشورهای عربی فرصت
افت کیفیت و قیمت باالی کاال عوامل از دست رفتن بازار عراق ایم. برای نمونه بنگرید به: بوده
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است، خبرگزاری ایرنا. اگر از فرایند بازسازی سوریه کنارگذاشته شویم، چه کسی مقصر است؟ 

ی اروپا، عربستان، قطر، های اتحادیهروسیه، بشار اسد یا خودمان؟ خبرگزاری تابناک. کمک
 و سهم مبهم ایران، خبرگزاری تابناک.امارات و ترکیه برای بازسازی عراق 

های امپریالیسم دارانه خود را در تحریمهای سرمایه. بخشی از نتایج ویرانگر این رقابت15
تمامی منتج  از منطق ها بهدهد. این تحریمغربی علیه دولت جمهوری اسالمی نشان می-آمریکایی

ای و جهانی است. منطقه های رقیب  ورژوازیهای موجود میان بو ضدپرولتری  رقابت دارانهسرمایه
عمالش چیزی را نشانه نرفته جز معیشت ها در تمامی  دورهواضح است که این تحریم های ا 

ی های فرودست جامعه در ایران؛ بنابراین پرولتاریای ایران در تداوم منطق مبارزهتوده
ها و نهادهای ها، دولتاین تحریم اش باید که مخالفتی شدید داشته باشد بادارانهضدسرمایه

 ها.ی مولد آندارانهاش و درنهایت منطق سرمایهکنندهاعمال
 .پویان صادقی ای نوین،مؤّلفه-. کلّیت و تروما 11
 ورطۀ جنگ داخلی؟ وبسایت تدارک کمونیستی.سوی انقالب اجتماعی یا به. به11
 ی هفته.. علیه خیابان، مهدی گرایلو، وبسایت مجله18
 ی هفته.. اخطاریه: خط وسط خیابان، مهدی گرایلو، وبسایت مجله13
ا رغم توافقی کلی ب. علییبهروز کاشف ی میراث بورژوازی ایران،مثابههای دی ماه به. شورش29

را در تحلیل و تبیین کاشفی از وضعیت  ییهااندر برخی موارد نقصتوان مواضع این متن می
های بورژوازی ایران، های مادی جناحصًا در تبیین او از بنیانمشاهده نمود. مواردی که مشخ

قابل مشاهده و  ۶۹ی امپریالیسم و بورژوازی با اعتراضات دی ماه اش از نقش و مواجههتلقی
گیرد ی این متن قرار نمیها و انحرافات در محدودهاند. گرچه بحث در خصوص این نقصبحث

 نماید.می ها در آینده ضروریاما واکاوی آن
(، ۱۶۱۵ی کارگر )از آغاز تا ی مارکس به آرنولد روگه، به نقل از پیدایش و تکامل طبقه. نامه21

 جالل سامانی، انتشارات پژوهنده.
 ی ح.ریاحی.. خودسازماندهی طبقاتی و حزب پیشاهنگ، ارنست مندل، ترجمه22
 ترنتی  کتاب تأملی در وحدتی چاپ این. حقیقت درونی  لنینیسم، کارل هرتزینگر، از مقدمه23

 آوری و علیرضا امیرقاسمی.ی حسن شمسی لنین، گئورگ لوکاچ، ترجمهاندیشه
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پذیرد. در این متن ها به تفصیل در این متن صورت نمیی این نمونه. شرح و واکاوی  نقادانه24

ها ییژگای خواهد شد میان کلیات  وجهت فهم بیشتر چارچوب مباحث متن حاضر صرفًا مقایسه
ی موضع و تحلیلی تفصیلی و درعین حال و انحرافات موجود در این دو نمونه. برای مطالعه

ارزات مدرن، پوریا سعادتی. مبرادیکال به متون زیر بنگرید: از شورای پتروگراد تا شوراهای پست
ادی ه شات: از خیابان تا شورا،یک النگها، خسرو خاکبین. ها و تاکتیککارگران: استراتژی

انحراف ممنوع، حتی به چپ، مینا یاری. سندیکاسازی حکومتی )تالقی دو انحراف دوز. کاله
 جنبش کارگری(، محمدرضا حنانه.

 مدرن، پوریا سعادتی.. از شورای پتروگراد تا شوراهای پست25
ی در بحبوحه های وی در فضای مجازیمصاحبهها و سخنرانیبنگرید به  کافی است. 21

گفت ریت کارخانه به شورای کارگران میاز لزوم واگذاری مدیها در آنکه  31ماه دیهای شورش
ندر آن نوشت ومیحاکم های سیاسی خطاب به مسئوالن و جریانکه  یهاینامه یا ر واکیشوتها د 

 شک اینبی د.دامیقرارتقابلی نافرجام با سازوبرگ سرکوب دولت بورژوایی  درخود را فرد  
 در جنبشطلب صرف از نفوذ چپ بورژوایی سرنگون اینشانه هارویاکتیکی و تکخطاهای ت

ه بطلب در جنبش کارگری ایران چپ سرنگونتر از نفوذ برای فهمی جامع کارگری ایران است.
خ. ایران، روزبه راس جنبش کارگری: انقالب و انفعال، روزبه راسخ. دو الگو در متون زیر بنگرید

 کارگری، خسرو خاکبین.لیبرالیسم نقد 
 یهااکیندس کلکتیوو دیدار با  سفرش به اروپا یط یخنان رضا شهابونه بنگرید به سنم یبرا. 21

 .ی، رضا شهابکارگران ایران یطبقات مبارزه درباره بنگرید به:. همچنین 31ماه خردادر د یانسوفر


