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 ایران میراث بورژوازی یمثابهماه بههای دیشورش
 

 بهروز کاشفی

 

 اشطبقاتی جهانی جنبش و خصلت . محتوای1

ای معین این یا آن پرولتر و یا حتی کل پرولتاریا چه چیزی را هدف خود این نیست که در لحظه مسئله

این است که پرولتاریا چه هست و بر اساس هستی خویش، از نظر تاریخی چه کاری را  مسئلهداند. می

 مقدس( ی)کارل مارکس، خانواده است انجام دهد.ناچار 

در آن جنبش بر  کنندهشرکتی اقتصادی فرد یا افراد واسطههای بیموقعیت تقلیل هر جنبش یا تحول سیاسی به

ها توجه به مناسبات بسترساز این المانبی را های اقتصادیالمان وار است کهی ناصحیح بورژوایی استاین انگاره

ضمن تصدیق وجود عینی این  ،کند. علم مارکسیستیموجوداتی مستقل و واجد عقل و شعور بازنمایی می نهمچو

آگاهی حامالن و ور مستقل از شع ها راکه تعین این المان کندبندی میصورت گاهیمسئله را بر سر آن گره ،هاالمان

 صاحبو بورژوای  ،سو در یک ،کارشده و آزاد و بیپرولتاریای سلب مالکیتوجود  ،مثالا  ؛سازدمی ممکناجتماعی آن 

. بررسی استبه شرایط تولید بورژوایی  آنشرط ورود پیشرغم میل باطنی پرولتاریا، بهدر سوی دیگر،  ،ابزار تولید

اساس همین درک تقل برموجودیتی مس صورتبهکار  نیروی نوسانات قیمت توجه بهبا ی کارگر شرایط رفاه طبقه

اتی را از تحلیل خود حذف ی طبقعنصر مبارزه ایدئولوژیکیساتِر  یو همچون پرده شودمیز اقتصاد ممکن واره اشیء

 کند.می

های ی اجتماعی به موقعیتی خود است که با فروکاست هر پدیدهکارانهبورژوازی در پی ماهیت عقالنیت کاسب

ی شمول برای رفاه تمام تودهافزایی سرمایه را چون قانونی جهانکند تا روند ثروتی اقتصادی تالش میشدهانتزاع

های اقتصادی هایی که انتزاع موقعیتشرطبدون توجه به پیش ،عقالنیت بورژوایی بنا بر ماهیت خودمردم معرفی کند. 

ن داری را همچونوای قوانین سرمایههای بیدر اذهان میانجی شدهکند، وجود این محصوالِت انتزاعمی ممکنرا 

ی اجتماعی به آن سعی بر فروکاست هر پدیده شناسد؛میبه رسمیت  شمولجهانو  تاریخیفرالب، موجوداتی ص

مارکسیسم عامیانه  گذارد.میعامیانه به یادگار  ی خود را برای مارکسیسمبارانهمیراث بالهتو  ؛کندموقعیت انتزاعی می

که  را، گاه متفکر بورژوا قدر به آن وفادار است کهو آن کندخود قلمداد می ناپذیرپرسشاصول  همچون نیز این روش را

 د!ها آمدند و شد آنچه شکه باز هم مارکسیست داردمیوابه تمسخر خود  ،است بودهچنین روشی  یکنندهابداعخود 
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اقتصادگرایی ناب بورژوایی روا در حق رغم تمام فحش و فضاحتی که علی ،صرف نیز گراییگفتمان ،از سوی دیگر

و هم اقتصادگرایی  گراییگفتمانی اقتصادی. هم خورد: فلسفهی مشخص به آن پیوند میخود در یک نقطه ،داردمی

اما یکی  ،کنندتصدیق می تاریخیفراو  شمولجهان انتزاعی، صورتیدو وجود انتزاعی فاکتورهای اقتصادی را بههر

 
 

ی اجتماعی برای توضیح پدیده وجههیچبهدهد و دیگری آن را ی اجتماعی را به آن فروکاست میپدیده برای تحلیل

 کند.های اجتماعی بسنده میمانا و گفتمانی این موقعیتو به تحلیل درون داندمیکافی ن

دهد. تقلیل رخ می مندینظامصورت لیبرال به های سیاسی چپای در تحلیلشناختیوشچنین خطای ر 

ی هایی که به واسطهبه میانجیبدون توجه  های اقتصادی افرادصورت مبتذلی به موقعیتهای اخیر بهخصلت جنبش

کوبد و بدون تحلیل انضمامی فالن جنبش می و یااین جایگاه اقتصادی مهر خود را بر آگاهی سیاسی فالن فرد  آن

که مختصات  ،داریداری در هر دو خصلت ملی و جهانی نظم سرمایهقوانین سرمایه بخشتعینساختارهای  دقیِق 

جنبش کارگری  رساند کهکار را به جایی می گیرد. این تقلیل، صورت میکندواقعی هر جنبش اجتماعی را تعیین می

میلیونی در لهستان های چنداتحادیه این جنبش،در  واقع )!( کارگری به حساب آورد ــجنبشی به توانمی را لهستان

 
ا
ها و میلیون شوندمیهای کاالهای ضروری بازوی تعدیل ساختاری لیبرالیسم غربی بر سر اعتراض به قیمت مشخصا

 .ندکشانمی روزیسیهر را به فقر و کارگ

کند، شناختی و نظری خود را نمایان میصورت خطایی روشابتدایی تحلیل به اگرچه این عمل شنیع چپ در گام

و  گیردمیهای اجتماعی را نادیده ، فروپاشیماندمیدرتوان به آن تحلیلی که از ظهور و بروز فاشیسم عنوان نمیهیچبه

محاسباتی و فقدان استعداد نظری کند چون خطایی ن سیاسی کارگران را اسیر پندارهای طبقات ارتجاعی میفعاال

شناسی چپ پیوند با هستیآشکارا  بورژوایی در میان بخش اعظم چپ یست. چرایی وجود اقتصادگرایی نابنگر

ارتجاعی حاکم به صفوف  و کاری جز انتقال پندارهای طبقات استی ضروری بورژوازی زائده این جنبشمستقیم دارد. 

جنبش فرودستان، جنبش را جنبش اخیر چپ که  استتحت چنین شرایطی  .دکننمیی کارگری رهبران رزمنده

رگران را های کاهای امپریالیسم تودهرسانه خوارترینخونبا هارترین و  همگامو  نامیده است بیچارگانکارگران و جنبش 

 .ه استخیابانی در مقابل دولت فراخواندبندی به شورش و صف

 ایمنطقه: یکی خصلت جهانی و دیگری خصلت دکر خاص آن بررسی  دو ویژگیتوان از منظر جنبش اخیر را می

 آن.

ی بندی تاریخی مشخصی از اعمال سلطهدر دورهکه  استجنبشی آشکارا این جنبش  ،از منظر خصلت جهانی

 آن را  ،امپریالیستی سرمایه بر جهان قابلیت ظهور یافتن دارد
ا
این . نامیممیگریز و یا نام معناستیزجنبشی که عجالتا

واسطه هیچ نامی برای اما بی است،داری ی مناسبات سرمایهسلطه ینواسازی و بیکارسازی گستردهی بینتیجه جنبش

 این جنبش رسداما به نظر می ،کارد را به استخوان مردم رسانده داریسرمایه :نفی بدون ایجاب است ؛گزیندخود نمی

کار پهلوی را نه حتی برای بازگشت به شعار دفاع از خاندان جنایت ؛گزیندبرنمیجز ویرانی  ایهیچ راهبرد سیاسی

 که  ،فرار از فساد اقتصادی حلراه در حکمنوعی آریستوکراسی 
ا
کجی به حاکمیت کنونی برای تخریب و دهنمشخصا
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تعینی ببخشد. این  “خود”به  اینیمهوفهطور نصبه تااما نه انهدام دیگری  ،گویدبه زبان انهدام سخن می ؛دهدسر می

که امر آئینی برای فرار از اضطراب وجودی و بل ،حلنه راه آن. انهدام نزد شناسد و نه دیگری رابازمی ی“خود”جنبش نه 

 دارانه بر جهان است.ی سرمایهطهها سلی حاصل از سدهوقفهبی زداییمعنا

قات بروز چنین جنبشی امکان نداشت. طب ،ی کنونی استقرار نیافته بودکه حاکمیت بورژوایی به شیوه دورانیدر 

پیدا  متحدی بالقوه برای خود خوردهزخمبه هر دلیل  هر دِل تا در  در آن دوران در تالش بودنسنتی و بورژوازی متکث

 .پیوستآمد به کلیسای کاتولیک میه تنگ میبورژوایی ب یتوسعهبهی رومعنایی جامعهبی ازهرکس که  ند.نک

و  جاعتش ارتو به ار  کردندمیها نبرد متوالی برای جمهوری و انقالب فرانسه به ستوه آمده بودند فرار سربازانی که از دهه

 یقهو طب بورژوازیخردهگرفتند. های اشراف طرف بورژواها را میپیوستند. دهقانان برای فرار از مالیاتمی اشراف

را، از احزاب رفورمیستی گرفته تا  هایشیافت تا تمام گرایشتکثرگرایانه جرئت می جوالنگاهمتوسط در این 

ی گانهازی اروپایی دو و انقالب برای بورژ یای اصالح دوگانه ،زمان آنهای مسلحانه، از خود بروز دهد. در ماجراجویی

رگ ی انتخاب میان ماین بورژوازی را در لحظه در برابر تاکتیک دیگر   یبود که هردم ممکن بود انتخاب تاکتیک ایواقعی

های وتکه ناشی از تفابل ،و نمایشی صوریتعدد احزاب بورژوایی نه ناشی از دموکراسی  ،بنابراین و زندگی قرار دهد.

کم پشت گ کمصنایع بزر  ،چنین شرایطی پس از گذر از استراتژیک جدی برای خود بورژوازی و دیگر طبقات بود.

ی سیاسی رسمی را از محلی برای تعیین تکلیف میان و صحنه ندطویل بوروکراسی دولتی پنهان شدودستگاه عریض

های کنید. تیپالبته نه به ابتذالی که امروزه مشاهده میــ بدل کردند  هاطبقات اجتماعی به نمایشی برای تمام سلیقه

مداران بورژوازی وظایف دموکراتیک خود را با بر سر کار گذاشتن سیاست اجتماعی جایگزین طبقات اجتماعی شد و

 دید.یافته میانجام تیپخوش

ی کم به مقیاسی امپریالیستی توسعه یافت و پرولتاریا پا به صحنهکماما این پایان ماجرا نبود. رقابت میان کشورها 

هر کشور به ی سرمایه در سیاسی جهان مدرن گذاشت. تحت چنین شرایطی بود که رنج و عذاب ناشی از سلطه

 نجا پیشآداری تا رقابت میان کشورهای سرمایه ،تبدیل شد. حتی گاهی فرصتی برای قدرت رقیب در کشور دیگر

 ،در چنین شرایطی 1.انداختی پرولتاریا به خطر میم قهرمانانها به قیمت قیاکل بورژوازی ر  رفت که حاکمیِت یم

ی ی خود را بر پیکرهکم ضربات کوبندهداران و حضور پرولتاریای قدرتمند کمسرمایه های رقیِب های میان قدرتشکاف

 برد. رژوایی را در وحشت و بهت فروه انقالب کبیر اکتبر جهان بوتا زمانی ک ،ساختجهان بورژوایی آن زمان آشکار می

بار جهات مرگادولتی در پی مداخالت و مو یگسیختهعنانداری پس از آن بود که تثبیت حضور سرمایه

دوم جهانی ها علیه حکومت نوپای کارگران در شوروی و تعیین تکلیف نهایی دول امپریالیستی در جنگ امپریالیست

از  ،پس از جنگ جهانی دوم داریمهیا ساخت. تمام دول سرمایه دوقطبیرا برای پیدایش جنگ سرد و جهانی  اوضاع

نوعی اقتصاد متمرکز دولتی را برای بازسازی جهان پس از جنگ در  ،متحده ایاالتاتحاد جماهیر شوروی گرفته تا 

حصری وحدرشد و رونق بیدوم، ه در طی جنگ جهانی سرمای حدوحصربیو در پی ویرانی  نددستور کار خود قرار داد
                                                            

 مشاهده کرد. 1871کمون پاریس توان در این موضوع را می ی. نمونه1
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به  رقابت میان بلوک ،تحت چنین شرایطی. است نشدهکه در سرتاسر تاریخ بورژوازی نظیر آن دیده  نصیبشان شد

های کارگری بلوک رقیب های جنبشخود را متعهد به خواست ایدئولوژیکیلحاظ که به از یک سو، شوروی رهبری

های زیادی از جهان به چنگ که سرکردگی تقسیم جهانی کار را در بخش از سوی دیگر، ت متحدهایاال و ، دانستمی

های داد تا در شکافی کارگر کشورهای مرکزی اجازه میبار نیز چنین رقابتی بود که به طبقه گرفت. ایندر  ،آورده بود

قاتی خود را و منافع خود را به میان کشند. های طبهای رقیب سیاستحاصل از رقابت بلوک ایدئولوژیکیسیاسی و 

 و ندور ساختشعلههای ملی را ستمدیدگان کشورهای پیرامونی نیز تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی آتش جنگ

 توانستند امپریالیسم را از کشورهای خود عقب برانند.شان برخی

 عهده برکه سرکردگی بلوک غرب را  ،. آمریکاداری از راه رسیدهای ذاتی سرمایهبحران ،در پی رونق پس از جنگ

و اتحاد جماهیر  2به اجرا درآورد داری بازار آزاد را با در هم شکستن مقاومت کارگرانسوی سرمایهحرکت به ،داشت

سردی و  ناشی از این تحوالت در هم شکست. پس از آن بود که جهان پساجنِگ  ایدئولوژیکیشوروی به دلیل تناقضات 

ند، نوعی تکثرگرایی سیاسی را در کنار اهکه برخی به آن لقب قرن آمریکایی را داد ،جهان جدیدقطبی شکل گرفت. تک

اندن هر نظام تگرایی سیاسی با سرکوب و در خون غلتکثراین  .داد قرارگرایی اقتصادی در دستور کار خود نوعی وحدت

ساخت هر نوع مجرای سیاسی را از هر شکلی منعکس میبه  را که مطالبات اجتماعی طبقات اجتماعی ایسیاسی

چون  هاییدال ایدئولوژیکبا بازتعریف  سیاستکرد. این شان سلب میطبقات اجتماعی برای پیگیری مطالبات واقعی

که تعریف  ایهر جناح سیاسیخفه کردن  نطفهو در و...  گرایانجنسدموکراسی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق هم

اساس مطالبات جریانات سیاسی بر گرایی را پدید آورد. اما تکثر احزاِب تکثردهد نوعی به دست ها متفاوتی از این دال

بود. سیاست رسمی  گرفته شکل ایدئولوژیکیهای کاذب و اساس دوگانهبلکه بر ،3واقعی طبقات اجتماعی نبود

ای بود که در آن احزاب بر سر فالن نظرشان بار صحنه گر کشورهای جهان اینبورژوایی در اروپا و آمریکا و بسیاری از دی

که در  ــ های کاذبرونق ،آوردند. از طرفیرأی می گراییجنسهمی های زنان یا فالن نظرشان دربارهی آزادیدرباره

  ــ بود شده ایجادنی به فالکت کشاندن ملل پیرامو های تولیدی وتحمیل نقش جهانی کار و تقسیم پی بازتعریف
ا
موقتا

 باشند. خوشدلهای کاذب داد تا مردم این کشورها در میان همین دوگانهاجازه می

های داد. فارغ از داللت سروشکلگرایی را اصولــطلبیی اصالحشرایطی دوگانه چنین درجمهوری اسالمی نیز 

سیاسی را پدید آورد، داستان جمهوری اسالمی داستان اکثر  بندیصورتکه این  ایایهای منطقهمحلی و رقابت

 اساس الگوهای پساجنگ سردیبر قطبی بود. جمهوری اسالمی در اوج مواجهه با غربجهان تککشورها در 

این شورش در زمانی به وقوع پیوست که  .کردمیبازسازی داشت داری را ی سرمایهالگوهای اعمال سلطه آمریکایی

دو میان  ،گرا انتخاب میان اقتصاد آزاد و دولتیطلب و اصولانتخاب میان اصالح توان گفت که دیگرمی پیشازبیش

گرا طلب و اصول. انتخاب میان اصالحنیستدو نوع رویکرد سیاست خارجی میان الگوی خدمات اجتماعی یا حتی 

                                                            

 ارتباط نبود.طلبی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی بیاین در هم شکستن مقاومت کارگران با فرصت. 2

 ی خود نخواهد داشت.قطبی نیازی به استفاده از این مطالبات برای تأمین سیطرهزیرا جهان تک. 3
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انتخاب میان  ؛است فرهادی اصغرنمکی و انتخاب میان ده ؛استرضا افتخاری و محمدرضا شجریان انتخاب میان علی

داری در جریان همچنان که فقیرسازی و بیکارسازی و بینواسازی مردم در پی قوانین سرمایه .استدو نوع پوشش زنان 

مندان در که ثروت زمانهم پرور رأی بدهند.مشتی تن د شدن ماهواره یا ارزش پاسپورتمردم مجبور بودند برای آزا ،بود

که فالن برای آن هوای اطراف تهران بودند، مردم مجبور بودندوآبهای خوشهایی در بخشت کاخحال ساخ

سرکوب و یا منحرف ساختن خاموش تمام  ،رأی بدهند. در تمام این مدت گیردجمهور با فقرا عکس سلفی میرئیس

ی کارگر برای شکل دادن به هر نوع گفتمانی که تا حدی منافعش را بازشناسی کند در سکوت خبری های طبقهتالش

 ایدئولوژیکیهای ی میان گزارهفاصله ،گرفتمدام که وضعیت معیشتی مردم سیر قهقرایی به خود می 4.در جریان بود

 در سرکوب می سختای نوین دگی مردم بیشتر و هر تالشی برای ایجاد جبههموجود و واقعیت زن
ا
شد. اتفاقی که مشابها

و در شهرهای کوچک  ،و سوریه های عراقنشیندر عشیره ،در محالت فقیرنشین بیرمنگام ،فرگوسن فقیرنشینمحالت 

در نبود هیچ بدیل  حدوحصربیایران در جریان بود از لحاظ خصلت جهانی یک چیز بود: فالکت و بدبختی 

که در آن پرورش یافته  ایایدئولوژیکیهای ی میان واقعیت زندگی مردم با گزارهسیاسی. این گسترش فاصلهـاقتصادی

از سوی  ،که این مطالبات را بیان سیاسی دهد ایی سیاسیگیری هیچ جبههشکل ناممکن بودنو  ،سو از یک ،بودند

های بسته به خصلت ،آورد. در چنین شرایطیرا پدید می معناستیزهای کور و شورش ،قطبیدر جهان تک ،دیگر

شود و در زمانی که این ها سرکوب میاین شورش ،مند باشددر جایی که امپریالیسم به امنیت عالقه ،ایمنطقه

اجتماعی آن کشور  هایجنگ داخلی و ویران ساختن زیرساخت د،برای امپریالیسم تأمین کنمنافع خاصی  هاشورش

 های بورژوازیو گاهی تحت رهبری برخی بخش یردگای به خود میها خصلت عشیرهرا در پی دارد. گاهی این شورش

 5.گیردقرار می

ی، جنبش فرودستان و یا ی طبقاتای به نام مبارزهایران از چنین پدیده در چپ یقاطبه ،در چنین شرایطی

ریزی شده ریب کارگران برنامهبرای ف ای کهدستانههای خامهمان تحلیل اساسبربرد. ان نام میکشجنبش زحمت

و به مقام جنبشی با  تقدیس ویرانگرو در ابتدای این نوشته به مختصات نظری آن اشاره شد، شورش کور و  است

در آن جنبش  کهاساس ترکیب طبقاتی کسانی شود. هیچ جنبشی در طول تاریخ برهای طبقاتی برکشیده میخصلت

 نمایی نشده است.رانه خصلتباکنند چنین بالهتحضور پیدا می

به  فقطبلکه  ،انقالب فرودستان نبود متوسط و فرودستان   یدهقانان، طبقه انقالب کبیر فرانسه به علت حضور

بر آن بود که شناسی بورژوایی حاکم به علت هستیویژه، به ،ها و دستاوردهایش و، افقدهیسازماناصول  دلیل

 بورژوایی بر خود گرفت
ا
تقلیل  و رود که از تحلیل اقتصادگرایانهجا پیش می. بالهت نظری این چپ تا به آنخصلتی تماما

                                                            

 فقط از جانب جمهوری اسالمی، که از جانب امپریالیسم غرب بسیار شدیدتر بود.این انحراف و سرکوب نه. 4

ها تحت رهبری ی جایی است که این شورشمونهای به خود گرفت و مصر نیز نها خصلت عشیرهی جایی است که شورش. سوریه نمونه5

 المسلمین ــ قرار گرفت.های بورژوازی ــ اخوانبرخی بخش
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برد. به ی اقتصادی به ائتالفات سیاسی طبقات درون این جنبش هم پی میشدههای انتزاعهر امر سیاسی به موقعیت

 ی وقایع اخیر دقت کنید:نیستی دربارهی سایت تدارک کموبخشی از بیانیه

 با آن خصلت خود ترکیب نیروهای اجتماعی تشکیل دهندۀ این جنبش نوین به اندازۀ کافی تباین

کارگران انبوهی از کارخانجات و واحدهای  سو یک از. گذارد می نمایش به را پیشین جنبشهای

تولیدی و خدماتی، از سوی دیگر بازنسشتگانی که هر روز با کاهش بیشتر سطح زندگی خویش در 

جدالند و سرانجام از سوی دیگر، و به معنای واقعی کلمه از سوی دیگر، انبوهی از طبقۀ متوسطی که 

ت و سرنوشت مالباختگان به روشن ترین وجهی این در معرض سقوط به ورطۀ پرولتاریا قرار گرفته اس

 . این یک ائتالف نوین طبقاتی است.گذاردمیسقوط را به نمایش 

 موجود و  انداز جریانی این بیانیه گاننویسند  ائتالف طبقاتی را هم فهمیدیم!معنای 
ا
که خود را منتقد چپ واقعا

های د که اسم رمز همان چپنبر از یاد می و انددرافتادهیان ی هذبه ورطه گویی اما ،دندانجنبش ارتجاعی سبز می

ن کارگری و شرمانه به فعاالبود. چپ پروغرب در آن زمان بی “ائتالف طبقاتی”ورود کارگران به جنبش سبز  پردازِ نظریه

 وارد این ائتالف نمیکارگران دشنام می
ا
ــ که نه بر سر  ز ائتالفکه چنین معنای مبتذلی احالیدر ،شوندداد که چرا وقعا

خیابان بود ــ همان حساب افرادی از طبقات اجتماعی در که بر سر حضور بیبل ،صهای طبقاتی مشخافق

ی محمد به مصاحبه نقد بود.است که از نظر نویسندگان این بیانیه در آن زمان مورد ایلیبرالی گرایی منحطجنبش

 دقت کنید: 91آبان  24مالجو در 

 از پس سالیان در که کارگر طبقۀ هم جنگ، از پس سالۀ شانزده هایدولت به وابسته بورژوازی هم

 در که متوسط طبقۀ هم و است، بوده بورژوازی این اقتصادی هایسیاست ضرب زیر شدت به جنگ

 نه و کمرنگ اتحادی در سه، هر است، داشته پاندولی موقعیت همواره اخیر طبقۀ دو میان راه نیمه

 جریان از برآمده نظامی بورژوازی با رویارویی به سبز جنبش قالب در یکدیگر با استوار چندان

  اما اند،برخاسته اقتدارگرا
ا
 .مجازی فضای و خیابان و انتخابات نهاد سه پهنۀ در عمدتا

اما مالجو  توجه است.ائتالف طبقاتی بسیار جالب یشباهت میان تعریف محمد مالجو و سایت تدارک درباره

چه مالجو آنداند. ی ائتالف طبقات میجز خیابان، انتخابات و فضای مجازی را نیز عرصهبه ،خالف نویسندگان بیانیهبر

کاری که  ،گویدمصلحت کارگران به آنان می اسم برای بورژوازی خوب است بهرا او آنچه  .دهد عجیب نیستانجام می

را که خودش دهد هر جنبشی بورژوازی همواره ترجیح می اینکهبا .بوده استن تاریخ اخائنسنت تمام سوسیال

ائتالف با  به هاست که بورژوازی نیازیمدت ،طبقاتی نشان دهد یچون ائتالف مهندسی کردهایجاد و  ش رابستر

د و طبق منویات زمین بازی را پیشاپیش به نفع خو اشایدئولوژیکیهای فرضطبقات ندارد و با رسانه و سرکوب و پیش

خواهد می “ککح”های کند این است که با تمام سنتاما کاری که سایت تدارک می .است کردهخاص خود طراحی 
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های تحلیل . اما داللتماجراجویی تشکیالتیگرایی، ماجراجویی سیاسی، جنگ آن برود: اقتصادگرایی، جنبش به

سمت نتایج مانند بهبالفاصله با برگزیدن روش تحلیل لیبرالی با سرعتی بی وشود به اینجا ختم نمی نویسندگان بیانیه

های این بیانیه به چه باید کرد .دنکنخطرناک عنوان می پوشیپردهاین نتایج را در نوعی  و دنوشلیبرالی رهسپار می

شرط تبدیل پیش در حکمی را باید توجه بیشتری مبذول داشت. این بیانیه ابتدا هرگونه خشونت و تبدیل نبردهای شهر

اما خواستار این است که هر دم تعداد  ،کندداخلی و امکان فروپاشی اجتماعی تقبیح می عیارتماموضعیت به نبرد 

ای در محل بردهای حوزهسپس خواستار پیگیری ن !کشان به صفوف این خیابان بپیوندندبیشتری از کارگران و زحمت

 دهد.های اجتماعی هشدار میافتادن رهبری جنبش به دست شبکه یبارهدر آنگاهو  شودمی ...کار و

برای حضور حداکثری کارگران و بازنشستگان و...  درخواست، شورش کور در خیابان است کنونی، کهدر شرایطی 

سایت تدارک  های اجتماعی است.ای و پذیرش رهبری شبکهرد فعالیت حوزهطبه معنای پذیرش خشونت کور،  آشکارا

 بیانیه ،دهد. از طرفیرا در کنار سه مورد دیگر قرار می چه باید کرد خود داند و برای همین مورد دوممیخوب نیز این را 

گوید افتد و میهای کور اخیر میخواهد به حضور میلیونی کارگران در این تجمع فراخوان بدهد. ابتدا یاد خشونتمی

افتد و می ،اشترین شکل تشکیالتیایحتی در نطفه ،کارگر یطبقه نداشتن بعد یاد حضور ؛نباید نبرد پارتیزانی شود

گوید رهبری افتد و مییاد آمدنیوز می ،تراز همه جالب ،و ؛شود فراموشالبته مبارزه در محیط کار نباید که نویسد می

که میان واقعیت و  ،آزرده یهای اخالقی ناشی از وجدانباشد. این نباید یهای اجتماع( در دست شبکه)! جنبش نباید

گوید چطور نمی کند؛پیشنهاد نمی ایحل واقعیهیچ راه ،چنین به تذبذب افتادهتعهد لیبرالی خود به سرنگونی این

 نین شرایطیدر چ چطور حضور حداکثری در خیابان و )!( های اجتماعی باشددر دست شبکه نباید رهبری جنبش

ها بود. به پر از این تبصره نیز 88چپ لیبرال در زمان . نشود انگیزفاجعهرشد خشونت به ابعادی  منجر بهممکن است 

 مالجو در همان مصاحبه دقت کنید: هایاز فرمایش یدیگر بخش

 که دارد نیز این به بستگی جمله از کارگری جنبش و سبز جنبش میان ائتالف گیریشکل اندازچشم

 از بخشی یاری به که چندان باشند، رسیده درکی چنین به حد چه تا هاسبز سیاسی نخبگان

 .است بوده خودشان ضرب زیر زمانی که بشتابند ایطبقه مطالبات

که را د که نیات شوم افرادی آیفقط به این دلیل به میان میهای سیاسی نیست و ها چیزی جز لفاظیاین تبصره

سازمانی  .ی جنگ داخلی افتاده باشدکنید که کشور به ورطه زمانی را تصورد. پنهان کنآورند ها را به میان میآن

سازی فرهنگی ایجاد صلح ها و از این طریق زمینهورودش به جنگ مسلحانه را در کنار تالش برای آموزش سیاسی توده

که مورد دوم و سوم جز لفاظی برای  یابددرمیگمان ت آشنا باشد بیکسی که با سیاسکند. هرمیای اعالم در بیانیه

زش سیاسی و نه آمو ،جنگ شکست یا پیروزی دررا  صلح همچنینو  ابلهان چیز دیگری نیست و سرنوشت آن سازمان

بودند  اعالم کردهاول اروپا در زمان جنگ جهانی  دموکراسیسوسیال احزاب بعضی ،مثالا  ؛مشخص خواهد کرد ،هاتوده

آشنا  مدرننبردهای نظامی  ابکه کسی که هرحالیدر ،نندکباشد حمایت می )!( که از نبرد ملی تا زمانی که تدافعی
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ممکن  هادموکراتسوسیالآمیز در ذهن کودن و خیانت فقطدها داند تفاوت میان دفاع و حمله در این نبر باشد می

از ادبیات سیاسی تا پیش از ایِن خود پشت پا زده و  6توجهیبه بخش قابلسایت تدارک نیز با این بیانیه  رخ دهد.است 

متوقف  زودیطلب ایران شده است. امیدواریم که این روند بهسرنگونی سمت صفوف اپوزیسیونمشغول خزیدن به

 شود.

 اقتصادگرایی  یآن روی دیگر این سکه ،از سوی دیگر
 

جای گرایی منحطی آرمیده است که بهگفتمان مبتذل

کند. چنین معیار قضاوت خود می از شرایط انضمامی منتزع و ی اقتصادی، شعارهای سیاسی راشدههای فیکسالمان

ها را چیزی از جنس جنبش سبز قلمداد این شورش ،های اخیردر شورش شدهدادهبا توجه به شعارهای  ،نگاهی

 های بورژوازی داخلی تا لیبرالیسم غربی وآورد که همواره چیزی که از تمام جناحر نظر نمیکند. این نگاه دمی

 همین جنبش سبز بودن این اعتراضات اسامپریالیست
ا
نوع  ت. اینها و اپوزیسیون ایران بر سر آن توافق دارند اتفاقا

یلو ای گراآق ،مثالا  ؛ی را از ذهن خود کنار بزندی تفکر بورژواینگاه نیز هرگز بنا بر ماهیت خود نخواهد توانست سیطره

 ،یعنی محور مقاومت ،او ایدئولوژیکیبورژوازی ملی ایران و گفتمان  شناسیهستیدار خود را وام شناسیهستیچنان 

 گذارد.مسکوت می درنیامدنی باشدبیانشناسی بهتیدر این هسرا  آنچههراست که 

 به رهبری بورژوازی پروغرب ایران، 
ا
 تحت ظرفیتثانیجنبش سبز اوال

ا
 ،امپریالیسم غرب لجستیکیها و امکانات ا

 تحت رهبری
ا
 با چراغ سبز سعودیرابع ،ن داخلی اپوزیسیونها و فعاالاوجیانرهبران محلی  ثالثا

ا
و  ،ها و اسرائیلا

 بر سر رقابتخامس
ا
ترین شکل خود براندازی مخملی ورژوازی ایران بود که به کالسیکداخلی بهای بار جناحهای مرگا

قابلیت  ،زمین بازی حاکمیت جهانی سرمایه یمنزلهبه ،ی مدنیکند که جامعهمی خیالرا به نمایش گذاشت. گرایلو 

یادت ی مدنی تحت سیابد همین فروپاشی جامعهنمیچه درکه آنحالیدر ،جذب و تحلیل این اعتراضات را دارد

شود. هر بخشی از گری میهای کور و ویرانآوردن چنین شورشحاکمیت جهانی سرمایه است که منجر به سر بر 

که  ،گرایانباز خواهد زد. حتی اصول بورژوازی ایران در چنین شرایطی از تالش برای احراز رهبری چنین جنبشی سر

را  شانراهبرد ،امیدوارند تا پس از پایان این جنبش در خیابان کار تیم روحانی را حداقل در انتخابات بعدی یکسره کنند

اند. این شورش دست گذاشتهصدا بر خصلت امپریالیستی ها واگذار کرده و یکبه پس از پایان قطعی این شورش

و بروز این اعتراضات را  بیندازندگرایان کنند توپ را به زمین اصولطلبان نیز در چنین شرایطی اگرچه تالش میاصالح

ها را به پایان خیزش حسابهصفیهمچنان این ت کنند، احالهمردم  های دموکراتیکآزادی بیان و سرکوب خواست نبودبه 

اما از  ،یل کرده بودتحل ازاینپیشطلبی را گرایی و اصالحاند. گرایلو وحدت اصولتروماتیک اجتماعی مشروط کرده

 حضور جامعه. گرایلو نمیاست ماندهی مدنی ناتوان ر متن جامعهدبررسی تأثیر آن 
ا
ی مدنی در متن فهمد که اساسا

                                                            

 مشهود بود. در همان زمان همای ی توافق هستهی دربارهچراکه چنین روندی در بیانیه ،اشی ادبیات سیاسیالبته نه همه. 6
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سوی همدیگر است که اجازه و همین انحراف این دو قطب به 7ی ایران ممکن شده استدر جامعه ایدوقطبیچنین 

هایی از حاکمیت را مجاب کند تا بخشی از مطالبات دیرپا ترجمه شود و حداقل بخشدهد این مطالبات کنونی به نمی

کل  ،که در صورت تحقق است ایی مدنی مفهوم انتزاعیجامعه ،رهبری این جنبش را به دست بگیرد. از نظر گرایلو

خود را از طریق آن تعین جامعه  هرای که حاکمیت بورژوایی در هنه شکل ویژ نظم اجتماعی را در هم خواهد پاشید،

کند احساس می ،ی مدنی را در ایران ممتنع ببیندکه تحقق جامعهصورتیبه همین خاطر است که گرایلو در بخشد.می

 سمت چیز دیگری اعتال یابد.نهایت این حاکمیت ناگزیر خواهد بود بهحاکمیت بورژوایی نیز در ایران ممتنع و در

 با جنبش سبز تفاوت بنیادین دارد:از دو نظر کم دستاین جنبش 

 رهبری آن. در به دست گرفتنبخشی از بورژوازی ایران  ر. ناتوانی ه1

تا زمانی که تمام ساختارهای اجتماعی  ،8تمایل امپریالیسم برای نگه داشتن این جنبش در وضعیت کنونی .2

منطقه و مرزهای سیاسی در طی نبردهای داخلی ویرانگر دچار  تیکیلیژئوپو شرایط  شودایران دستخوش انهدام 

 تغییرات بنیادین شود.

خش بعدی باال را در باجازه دهید تا دو مورد  کنیم. بررسیای جهانی و منطقهاز منظر را باید گفتیم که این جنبش 

 توضیح دهیم.

 

 جنبش ایمنطقه. محتوای 2

ایاالت متحده تنها اقتصادی بود که توانایی بازسازی اروپا و جلوگیری از نفوذ شوروی را  ،دومجهانی پس از جنگ 

روپایی، آسیایی و آفریقایی های استراتژیک بورژوازی اروپا داشت. قراردادهای عظیم اقتصادی با ملل اعنوان اولویتبه

آمریکا بود که نقش  ،د. در هر مرحله از انباشتگی تقسیم جهانی کار قرار داکم آمریکا را در جایگاه سرکرد مبود که ک

کرد و در مقابل آن امتیازات اقتصادی خاصی به جهانی تحمیل می یتولید سرمایه گاهنظراز بر کشورها خاصی 

 ،ی سعودیآمریکا ضمن تضمین حاکمیت دولت قبیله ،مطابق قراردادی نفتی ،مثالا  ؛دادبورژوازی ملی آن کشورها می

آوری بر عربستان سعودی تحمیل نفتی ننگ قراردادهای ،رسیدممکن به نظر مینادار تحوالت جهان عرب وکه در گیر 

کرد و آمریکا نیز با کرد. مطابق این قراردادها عربستان تمام سود حاصل از فروش نفت را صرف اوراق بهادار آمریکا می

. بود کردهاقتصادی عربستان  سازیبه بازسازی و مدرنکایی را موظف های آمریسود حاصل از این اوراق بهادار شرکت

 ،حیرت فرو رفت و ند. بورژوازی ژاپن در بهتکرد چشمگیریسرعت رشد صنایع پتروشیمی، نفت و توریسم عربستان به

ی آزادساز ، مانندنظری راهای اقتصادی بیو مشوق هایش را به او برگرداندکارخانه وقتی که دید ملت پیروز بالفاصله

                                                            

گاه که از نظربیند، درحالیی مدنی میطلبی را چون مانعی بر سر تحقق جامعهاصالحــگراییاصولی لیبرالیسم نیز وجود دوگانه. 7

ی عهوگانه و جامد ــ ودی مدنی در ایران است. گرایلو نیز با ندیدن ارتباط میان این ی تحقق جامعهمارکسیستی این دوگانه شکل ویژه

 فکرات بورژوایی فاصله بگیرد.کم از این منظر، نتوانسته از تدست ــمدنی 

 همان معناستیز بودن است.. منظور از وضعیت کنونی 8
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سرعت رشد ژاپن در طی رقابت آمریکا با چین و ویتنام به سازیکشتیدر اختیار او گذاشت. صنعت  ،بازار یطرفهیک

ها عیار آمریکاییتحت حمایت تمام هایش در طول جنگ نابود شده بوداز سرمایه درصد 40که  صنایع ژاپنی .کرد

 سرعت تثبیت کرد.حضور نظامی آمریکا در منطقه را به ، ژاپنسرعت بازسازی شدند. در مقابلبه

ی پس از جنگ دوم ممکن شدهدر جهان ویران فقط که ایهای اقتصادیای بود از مشوقاین سرکردگی مجموعه

د در همان قرن آمریکایی بوــ  ی چنین جنگی بودکه آن نیز نتیجه ایایدئولوژیکینظامی و  حدوحصربیبود و قدرت 

ی مجموعه ترتیب،بدین. چنج را در سرتاسر دنیا به اجرا درآوردی نظامی، کودتا و رژیمحمله 50کا بیش از که آمری

های جهان زمینهرفته پیشهمنظامی رویـسیاسی در کنار مداخالت سیاسیـاقتصادی هایو ائتالف قراردادها

ها به شانس نبودند. برخی دولتژاپن و عربستان خوش انندی کشورها نیز در این میان مهمهقطبی را فراهم آورد. تک

 بدیلت موجود در آن کشور از دیربازدار و نیروهای محض مواد خام در ائتالفی نظامی با بورژوازی زمین یتولیدکننده

که بعدها در ادبیات آن زمان به گرفتار شدند  عمیقیاقتصادی و سیاسی  نیافتگیتوسعهها به شدند؛ این دولت

 کشورها  ی بورژواییبورژوازی کمپرادور معروف شدند. البته توسعه
ا
 چیزی میان دو سر طیف کشورهایی چون معموال

 شدت فقیر آمریکای التین و یا آفریقا بود.ژاپن و برخی کشورهای به

 وقتی بحث سرکوب چپ به میان می
ا
درواقع  هااما این اعدام ؛افتیمی شصت میهای دههیاد اعدام ،آیدمعموال

سازی سازی و دولتیی نهایی سرکوب چپ بود. سرکوب واقعی چپ عبارت بود از ملیبلکه نتیجه ،سرکوب چپ نبود

که برای مراوده با امپریالیسم تعهداتی را برای خود  ایها، از میان برداشتن تمام نیروهای ملیتمام صنایع بزرگ و بانک

ایجاد  ،مقاوم بودسخت کی امپریالیسم یئولوژکه در برابر نفوذ اید ایقائل بودند، تدوین ساختار حقوقی و دولتی

که است تمام اقداماتی ها غیره. این ها وایجاد بسیج مستضعفان، اعمال کنترل بر قیمت ،اقتصادی متمرکز و دولتی

هایی که تالش کردند انقالب را تمام جریان .مرحله برای مهار انقالب هوشمندانه انجام دادبهایران مرحله بورژوازی

سمت چپ جمهوری اسالمی به یگسیختهعنانحرکت  .سرعت حذف شدندزودتر از موقع متوقف کنند از این صحنه به

 چپ  9.برد فروواقع چپ را در محاق بود که در
ا
در برابر این  ایاقتصادی و یا سیاسی بدیلموجود آن زمان هیچ  واقعا

 اعتماد بود تا امام جماعت محل.بود که برای مردم کمتر قابل خسر  و هرچه بود تعدادی نماد شتتحوالت ندا

قسیم ت با یمتفاوت لتی رشد اقتصاد داخلی را در مسیردر چنین شرایطی بود که تحریم و جنگ و اقتصاد متمرکز دو

 برایش به 57تضادی بود که انقالب  دارساخت. جمهوری اسالمی میراث ممکنجهانی کار به سرکردگی ایاالت متحده 

جبور چون م ،در زمانی .خارج از چارچوب سیادت امپریالیستی آن به پیش بردحاکمیت سرمایه را  و ذاشته بودیادگار گ

ی یعنی لحظه ،نبود ممکنعنوان هیچچون دیگر به بعدتر،بود و  فرارسیدهچون تازه موقع برداشت ثمرات  سپس،بود و 

 کنونی.

                                                            

بگیرد ی سیاسی چپ از خود چپ پیشی واسطهداد تا بتواند در اجرای تعهدات بیمیای که به بورژوازی ملی ایران اجازه علت اساسی. 9

ی یژهل وین مسئله که چرا چپ به این شککرد. املی حرکت میهای ی خود چپ در آن زمان بود که مبتنی بر خواستشکل ویژه

 تواند باشد.تاریخی درآمد خود موضوع پژوهش دیگری می
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ی ی اول دورهدوره :تاریخی را برای جمهوری اسالمی در نظر گرفت بندیدورهتوان این سه اساس میاینبر

های تعدیل ساختاری، منکوب کردن که نبردهای سهمگین طبقاتی در ایران به تعویق انداختن پروژهــ  انقالب بود

برابر سیادت امپریالیستی ایاالت متحده تحرکات امپریالیسم و اعالم همبستگی با کشورهایی که به هر دلیلی در 

ای بود که جمهوری اسالمی ها را در پی داشت. در چنین دورهایستاده بودند و سرکوب بورژوازی صنایع بزرگ و بانک

و ابتدا خود  نشان داد مانندبیچون رقیبی همم برای به ثمر نشاندن دستاوردهای انقالب در مقام رهبری مصمخود را 

پیشی  اشاز تمام رقیبان بالقوه ،که به هر دلیلی قصد توقف انقالب را داشتند م،امپریالیسپیرو در سرکوب نیروهای 

های طبقات اجتماعی و در هم زمان توانست با اجرایی کردن خواستاین فرایند همجمهوری اسالمی در کنار گرفت. 

ای امکان سرکوب بدیلی برای خود ایجاد کند. این نفوذ تودهای بینفوذ تودهکوفتن الیگارشی فاسد ارتشی در ایران 

وز بر  شناسی بورژوایی داشتند فراهم آورد.پیشبرد انقالب به ورای هستی به ایدئولوژیکیتعهد که را احزاب و جریاناتی 

حساب با تمام یهصفی توژهپر  پیشبردی و میهنی راه را برای جمهوری اسالمی در جنگ و فزونی گرفتن احساسات مل

و دشمنان  که قادر باشد در برابر تمام رقبای داخلی ایایدئولوژیکیشدت متمرکز و رقبا و ایجاد ساختار سیاسی به

 هموار ساخت. خارجی بایستد

که تحت وجود داشت  ایاقتصاد متمرکز دولتی در این دوره، ای بود که پس از جنگ آغاز شد.ی دوم دورهدوره

مانده و در برابر قدرت بالمنازع  جا جهانیهای پیاپی تا حد زیادی از جذب و تحلیل در اقتصاد فشارهای جنگ و تحریم

ی الگوی توسعه نیز دولتی و سیاسی و نظام تالش کرد تا قرار گرفته بود. جمهوری اسالمی بالفاصله امپریالیسم آمریکا

چه محقق نشد پذیرش سیادت خود آمریکا بر این . آندهدآمریکایی سامان اساس همان الگوی اقتصادی خود را بر

مالی در صنایع بزرگ بر عهده گرفت. ـگذاری را الیگارشی نظامیسرمایه های پیاپی و فقدانالگوها بود. جبران تحریم

که از  ،گستردهصارات مالی حگیری انالمللی پول و شکلهای صندوق بینو اجرای فرمان هاسازیخصوصیکم کم

ویژگی خاص اقتصاد ایران را رقم زد. ایران یک بورژوازی کوچک  ،های مالیاتی گسترده برخوردار بودندمعافیت

ی اقتصاد مل جهت دیگر ازی جهات کارکرد مشخصی در تقسیم جهانی کار بر عهده داشت و رخکه از ب بود ایمنطقه

خودروی کامالا  بازار درتمندی چون آلمان داشت و از طرف دیگر،شریک تجاری ق ،از طرفی :بود اییافتهتفکیک

این  بود که در این مرحله چنین تضادی را برای بورژوازی به ارمغان آورد. 57یافته از بازار جهانی. میراث انقالب تفکیک

سیاسی حاکم را به رفت که کل نظام نجا پیش میآگاهی تا  و سیاسی منجر شدـشمار اقتصادیوضعیت به منازعات بی

جمهوری اسالمی برای مقابله با امپریالیسم از طریق نمایندگان الیگارشی  ایدئولوژیکیطلبید. تعهدات می مبارزه

چراکه در صورت جذب و تحلیل کامل اقتصاد ایران در بازار جهانی جایی  ،رفتبه پیش می ایدئولوژیکیروبنای  نهمچو

 عنوانبه ،که خود ننگی در تاریخ ننگین لیبرالیسم بود ،لیبرالیسم ایرانی ،سوی دیگرماند. از برای الیگارشی باقی نمی

 .سربرآورد یافتآن بخشی از بورژوازی که هستی خود را در ارتباط با غرب می ی سیاسِی بدنه

کرد در ابتدای این ی ایفا میی کار و نسبتی که با بورژوازی ملو سرکردگی تقسیم جهانی امپریالیسم آمریکا درباره

 های مختلفینسبت یطلب در پرتوگرا و اصالحدو جناح اصول ایدئولوژیکیبخش توضیح کوتاهی داده شد. نبردهای 
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های گوناگون برای بورژوازی هر کشوری فراهم های پیشنهادی ایاالت متحده برای ملتکه پروژه فهمیدنی است

 کرد. می
ا
ژاپن را  و جنوبی یکرهیکی  :ایددهدیها و یا در تلویزیون ن این دو جناح را در دانشگاهبارها مناظرات میا حتما

 که  ،هازد و یکی مثال ویتنام را. این دوگانهیکی مثال کویت را می ؛سالوی و افغانستان رازد و دیگری یوگمثال می
ا
مداما

جایگاه پایینی در  ریرش سیادت آمریکا در جایگاه باال و یا دند که با پذاهاییواقع مثال ملتدر ،اندسر ما را درد آورده

ژاپن خواهیم شد یا  ،به غرب ماناساسی این بود که در صورت پیوستن سؤالاند. هرم امپریالیستی قرار گرفته

 .دادکرد و پاسخ میمعنی میپرسش را  ی خود بود که ایناساس هستی مادرها باز جناح یکهر .افغانستان

های اقتصادی را ضرر چنین سقوط ؛دادچنان اهمیتی به نابودی الیگارشی نمیبورژوازی پروغرب ایران آن

مدام  ؛کردحق بورژوازی ایران قلمداد میمنظور احراز جایگاه برهای اقتصادی امپریالیسم بهی مشوقشرط ارائهپیش

الیق شهروند  یکرد که تجارت خودرولند میومدام غر ؛شودهای توریستی کشور استفاده نمیزد که از ظرفیتنق می

گفت بگذار مدام می ؛اندازداست که جان مردم را به خطر می یکیفیتبی یفهیم ایرانی بسیار بهتر از تولید خودرو

ارشی الیگ ،ها را به سر کار بازگرداند. از سوی دیگری خارجی آنکارگران این صنایع بزرگ بیکار شوند تا جذب سرمایه

گفت مدام می ؛واقع ناشی از داغ کردن خر استمعتقد بود که بوی کبابی که به مشام بورژوازی پروغرب خورده در

کرد تا توضیح مدام تالش می ؛استو تخریب کلیت نظم اجتماعی  روزیسیه ،بازتعریف اقتصادی آمریکا به معنای فقر

 منطقه خواهد بود. ژئوپلیتیکیدهد که بازتعریف اقتصادی ایران به معنای بازتعریف مرزهای سیاسی و 

ها مواجه غربی خود سوی غرب در جمهوری اسالمی همواره با سیلی محکمجالب این بود که هر حرکتی به

سوی غرب هایی که حرکت بهم نبودن خود سوژهصورت مصمبه رفتن رااین نپذیلیبرالیسم ایرانی  ،اینازشد. تا پیشمی

تا امروز  بودبوش همراه  های خاتمی با محور شرارتوگوی تمدنکرد. از آن زمان که گفترا بر عهده داشتند معنی می

 :است یف بودهبورژوازی پروغرب ایران سرگرم این بازی کث ،ی ترامپ همراه استکه برجام روحانی با حمالت کوبنده

 شما نیاز کنید.نماید چو یار ناز 

توانست با ی جهانی بود که مدام میگفتیم که ایاالت متحده به علت رونق اقتصادی ناشی از تخریب سرمایه

ی اقتصادی خود را تضمین کند و هم های ملی در نظم نوین جهانی هم سیطرههای درخشانی به دولتی جایگاهارائه

اما خود  ،شددر ایران پیگیری می 57ترقی بورژوازی ملی شود. این روند کمابیش قبل از انقالب  منجر به رشد و

طبقاتی که از درک  ،ی چنین تحولی را به بورژوازی ایران نداد. بورژوازی پروغرب ایرانی طبقاتی بود که اجازهمبارزه

دانست. شده به کشور مینوعی بدبختی تحمیل جوانانه و را نوعی ماجراجویی 57انقالب  برای همیشه محروم است،

 بلکه  ،دیر شده بودتنها زمان پیوستن به غرب نه :در این مسئله واقعیتی نهفته بوداما 
ا
اتمام بود. واقعیت این بهرو سریعا

اقتصادی در چنته نداشتند که بتوانند جمهوری  درخشان هایجایگاهها و ها چیزی از مشوقبود که امپریالیست

 طلبیسرنگونیالب نوعی قایران را در که امپریالیسم بازتعریف سیاسی دادن تحوالت راغب کنند. ایناسالمی را به انجام 

که در بلکه از ضعف آن بود. امپریالیسمی  ،دانست از قدرت هژمونیکش نبودشرط بازتعریف اقتصادی آن میپیش

توانست حضور الیگارشی را در بر سر عقل آورده بود اینک نمی ،ویتنام مانند ،را هاترین دولترونق دشمندوران 
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ای دولت جرج بوش حاصل چنین بدبختی گراییجانبهیکتاب بیاورد.  این پیوستن را تعریف کند مذاکراتی که قرار بود

تر از حمالت نظامی آمریکا به کمی پیش درنوردیدرا  جهان سرمایه 2008ها و رکودی که در سال بود. اشباع بازار

قدرت  درپِی ای برای آمریکا پدید آورد. حمالت نظامی پیافتضاح نظامی این ضعف اقتصادی   خاورمیانه مشهود بود.

 کمگیرد که کمقدر فرزندانش را برای هر چیز کوچکی به باد کتک میاعظم امپریالیستی مانند پدر قلدری است که آن

 بار یکشود. نفرت از پدر از اعماق ناخودآگاه بیدار می ،ریزد و از سوی دیگراز این آخرین برگ برنده می ترس فرزندان

ی صدام در هم زدهشده و تحریمتضعیف ای بودن ارتش ایاالت متحده در نبرد با ارتش بسیاری افسانهدیگر اسطوره

جا خشونت بربروار ارتش آمریکا در آنم در فلوجه کامالا آشکار شد و های خاورمیانه از امپریالیسنفرت خلق ،شکست

 به وجود آورد. آن کشور برای ایرسانه یافتضاح

 سیاسی معمول بورژوایی در عراق و افغانستان به در چنین شرایطی بود که تالش آمریکا برای ایجاد حاکمیت

بندی دوره قدرت هژموِن در مقام الت خود آمریکا بنا بر رستعمیق نفوذ جمهوری اسالمی در آن کشورها منجر شد. 

شد. ایجاد به نتایج سابق منتهی نمیآن کارها اما  ،کردهمان کارهای سابق را می خاصی از حاکمیت سرمایه بر جهان

 به تحکیم قدرت جمهوری ،جای تحکیم قدرت آمریکا در منطقهبه ،مبتنی بر دموکراسی غربی ایحکومت پارلمانی

اصطالح دموکراسی آمریکایی در دو طرف ایران بالی جان جمهوری اسالمی قرار بود وجود دو به اسالمی منجر شد.

افتضاح بعدی این شکست سیاسی برای ایاالت متحده در عراق و افغانستان بود که خشم  شد. شولی جوالنگاه ،شود

چرخش دموکراسی آمریکایی در عراق و  ی داشت.در پ ،عنوان متحدان قدیمی آمریکابه ،عربستان و اسرائیل را

ای بود که بازسازی اقتصاد این کشورها منطقی سرحداتافغانستان ناشی از رسیدن الگوی انباشت آمریکایی به 

ی ساخت. به همین علت بورژوازی این کشورها الگوهای بدیلمی ممکننای جنوبی را مانند کشورهای عربستان و کرهبه

 خود را در این مناطق افزایش دهد.شرایطی ایران توانست نفوذ  چنین درجستند. را برای تثبیت خود می

اندازی برای پیوستن ی جرج بوش در منطقه هر نوع چشمگرایانهجانبهدر کنار حضور یک خاتمیبا روی کار آمدن 

ی نتیجه 84های تحریم انتخابات تار شد. تمسخر خاتمی در کنار زمزمهوبرای بورژوازی پروغرب ایران تیرهبه غرب 

دیگر چنین  ،حال که جمهوری اسالمی از قبل قدرتمندتر شده :ای بود. پیام غرب نیز واضح بودچنین دلسردی

سرنگون شود. جمهوری اسالمی به این  این حکومتممکن است و باید ناپیوستنی در صورت وجود جمهوری اسالمی 

نژادی در برابر د. اقتصاد احمدیکشور تحریم ش خود پاسخ داد وای ی هستهسریع برنامه پیشبردنژاد و پیام با احمدی

در کنار نوعی تمرکز بر بازارهای داخلی و همچنین  ،المللی پولصندوق بین هایبرد جدی فرمایشها پیشاین تحریم

 10جوییستیزهوجه نتوانست از رشد منفی اقتصاد ایران جلوگیری کند. هیچکه به ،های خرد بودحمایت از سرمایه

اما در رفتار تبخترآمیزی که  ،کردشد خوب عمل میبه سرکوب تهاجمات امپریالیسم مربوط می که جانژادی تا آناحمدی

نژادی در پایان داستان حتی این نخوت احمدی انگیز بود.های داخلی سنتی نظام داشت برای حاکمیت نفرتا جناحب

های امنیتی آمریکا و سرویس کنار دربرانگیخت. بورژوازی پروغرب  ،اش بودکه متحد اصلی نیز، خشم سپاه پاسداران را
                                                            

 . میلیتانسی10
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طلب را با عملکرد جناح اصالح 87ها در زمستان خوئینی موسویاسرائیل مشغول رایزنی برای قماری بزرگ شدند. 

ر مسلمانان بود که پس از ورود کلش انامیر یکی از زیاد در زمان قرون وسطی  ابن طارقــ  کردزیاد مقایسه می ابن طارق

ندهد. به نظر ها را داده بود تا کسی خیال خام بازگشت را به سر راه مسلمانان به اسپانیا دستور به آتش کشیدن کشتی

که این  دیدی همه یا هیچ میپیش این مسئله را مسئلهازبیش ،یمشدمی ترنزدیک 88هرچه به  ،بورژوازی رسید اینمی

 ی سرنگونی مخملی.همه یا هیچ دیدن چیزی نبود جز برنامه

کته کافی است که طلبد. اما ذکر همین نمخملی در ایران خود متن دیگری را می براندازیتوضیح چرایی شکست 

و تزریق مالی موقتی به ای و تبلیغاتی گران تمام شد. گسیل امکانات رسانه بسیاراین پیروزی برای جمهوری اسالمی 

که مردم از فساد مالی و  ،و در هم کوفتن اقتدار باند رفسنجانی ماندگانحاشیهبورژوازی روستا، فرودستان و درخرده

به  ،ی سیاسی ایران حذف شده بودها بود از صحنهکه مدت ،تا حدی گفتمان طبقاتی را اختناقش به تنگ آمده بودند،

ها با شهری را بسیار منزجر ساخت. رأی روستایی متوسط یطبقهنژاد بود که صحنه آورد. این گناه نابخشودنی احمدی

نخوت طبقاتی بورژوازی ، انحطاط اخالقی و نژادپرستیشد. خورها توصیف میزمینیعبارات زشتی چون سیب

های امپریالیستی در ترین شکل در پوشش کامل خبری رسانهمتوسط شهری ایران به کامل یپروغرب و طبقه

 ثبت شد. 88سال  اِن ر های تهخیابان

افزایش داد. ایران این کشور به ی آمریکا را متحدان دیرینهشکست براندازی مخملی در ایران بار دیگر انتقادات 

موفق شد بورژوازی پروغرب ایران را سر ، ای شد. اگرچه حال و روز اقتصادی خوبی نداشتبه قدرت هستهتبدیل 

ای اولویت امنیتی استراتژیک پیش ببرد. انرژی هستهچشمگیری ای خود را تا حد ی هستهو پروژه بنشاندجایش 

در منطقه ایجاد کرده بود.  شدر دل رقیبانی آن ترس و وحشت زیادی را واسطهکه این رژیم بهجمهوری اسالمی بود 

تر کسی رویی که کمهای میانه، چهرهبورژوازی پروغرب در زندان و تبعید و حاشیه بودند جویستیزهکه اعضای حالیدر

ی سیاسی بورژوازی پروغرب ایران را بازسازی کنند. شناخت وارد میدان شدند تا بدنهطلب میحتی آنان را اصالح

نژاد مدیخواهی احاقتصادی و زیاده هایچراکه صدای آژیر خطر گرایش ،سالمی به آنان خوشامد گفتجمهوری ا

 رسید.به گوش می آشکارا

گفته پیشتحوالت  یدر پرتونیز جنگ سوریه ای است که با جنگ سوریه آغاز شده است ــ ی سوم دورهدوره

خصلت خود را به  یهای اخیر به بارزترین شکلاکنون با شورش ،که با جنگ سوریه آغاز شدهاین دوره،  .است فهمیدنی

 گیریشدتی اول را ناتوانی ایاالت متحده برای حفظ هژمونی خود بر ایران به دلیل نمایش گذاشته است. اگر دوره

منظور جذب و ی دوم را ناتوانی آمریکا از بازتعریف سیاسی رژیم ایران بهو دوره کردمایی مینی طبقاتی خصلتمبارزه

سابق  جمهوررئیس ،زیر حامد کی انهدام اجتماعی نام نهاد. ی سوم را باید دورهاما دوره ،تحلیل آن در بازار جهانی

 چنین گفت: 1393مهرماه سال  15در  ،افغانستان



15 

 

 استفاده منطقه تضعیف برای داعش مثل افراطیت از و است منطقه در گریافراطی بانی آمریکا

 .کندمی

به  ابامحبیاینک بود، افغانستان  مهورجسال رئیس 13ها قریب به قت آمریکاییکه با مواف ،حامد کرزی

سی در جواب این ادعا بیکند. حتی وقتی که خبرنگار بیداعش حمله می لجستیکینظامی و  تجهیزها برای آمریکایی

  به! و شده اثباتکامالا که  گفت ه، اوه اثبات نشدگفت که این مسئل
ا
به مناطق تحت  هلیکوپترهای سیاهی که مداما

امپریالیستی  یاگر قدرت اشاره کرد. ــ )!( مهمات یبلکه برای تخلیه ،البته نه برای مبارزهــ  کنندکنترل داعش پرواز می

ی تعهدات اقتصادی، سیاسی و نظامی نقش دولتی را در تقسیم جهانی کار به آن تحمیل کند، اگر نتواند نتواند با ارائه

منظور تحمیل این نقش بر سر کار آورد، چه راه دیگری حتی با سرنگونی آن دولت نظامی سیاسی را در آن منطقه به

 ماند؟باقی می

 گراسیاست تقویت قوم
ا
 گری  تقویت افراطی ،یی و جنگ داخلی از چند جهت برای ایاالت متحده اهمیت دارد. اوال

فهمند بدون حضور آمریکا نخواهند توانست امنیت کند که میحدی عاجز میمدت بههای منطقه را در طوالنیدولت

 ثانیمنطقه باال خواهد برد. اش در برای بسط هژمونی زنی آمریکا رامنطقه را حفظ کنند و این خود قدرت چانه
ا
جنگ با  ،ا

سیاسی هژمونی آمریکا و  رقیب اقتصادی در جایگاهها را نیز مدعیات آن زمانهمها های داخلی این ملتویرانی سرمایه

 ثالثدر منطقه به محاق خواهد برد. 
ا
در این  پروغرب یی سیاسی مربوط به بر سر کار آمدن حاکمیتهر نوع پروژه ،ا

اعی دوباره ای از انهدام اجتماما پس از طی شدن دوره ،ممتنع است “فعالا ”توضیح داده شد  آنچهه دلیل کشورها ب

 خواهد شد. ممکن

ها این بود که آمریکا های انهدام اجتماعی بودند. گناه این دولتعراق، سوریه و افغانستان قربانی سیاست

این کشورها  ،گیری انباشتسرخودش مدیریت کند و در صورت از توانست انباشت سرمایه در این کشورها را به نفعنمی

چرخیدند. ای میمنطقهای و فراهای منطقهسمت سایر قدرتطلبیدند و بهمی مبارزهسرعت به به را هژمونی آمریکا

هم در این داری را گذارد که دیگر حتی حضور سرمایهبه نمایش می را بشری خودخصلت ضد آنجاامپریالیسم آمریکا 

شرط تأمین پیش یگانهکنونی ی سوز در مرحلههای خانمان. ویرانی اجتماعی و بربریت و جنگتابدمیکشورها برن

 بر سر این است که دیگر کفگیر نئولیبرالیسم به ته دیگ خورده است. 
ا
هژمونی آمریکا در منطقه است. مسئله دقیقا

اینک  ،آوردبه همراه می روزیسیهفقر و  برخیبرای  و که زمانی برای بسیاری از کشورها ثروت و آبادانی ،هژمونی آمریکا

 جز ویرانی و نابودی نخواهد داشت.معنایی 

پا وشود. این بورژوازی هرچه دستاز چنین وضعیتی ناشی می آشکاراوضعیت تراژیک بورژوازی پروغرب ایران 

بورژوازی پروغرب امکانات و توانمندی غرب  گریزد.ی از میان چنگالش میغرب چون شبح ،دند تا به غرب بپیوندز می

به غرب را در  نیوستنپ ،کند و چون از درک معنای این تحوالت عاجز استارزیابی می 1960 یمانند دههرا به

موجودیت خود را در رفع  ایدئولوژیکیلحاظ بهکه  ،کند. الیگارشی همناکارآمدی سیاسی جمهوری اسالمی معنی می
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 به حساب بیاورد ،کندمی توجیهتهدیدات امپریالیسم 
ا
خود  ،از سوی دیگر .دوست ندارد تضعیف هژمونیک غرب را ابدا

 صحبتی از این موضوع به میان نخواهد آورد
ا
که تحلیل خود را بر نیز کسی  ،در این میان سپ .امپریالیسم هم که ابدا

سخن از افول هژمونیک را توجیه  گونهسوار کند هر و یا امپریالیسم های داخلی بورژوازی ایرانی جناحتحلیل گفتمان

 11.کندی انهدام اجتماعی تلقی میپروژه پیشبردبورژوازی پروغرب در قالب چپ برای  جویستیزههای جناح

و مذاکراتی با آمریکا بر سر  شد خارجعمالا کنترل کشور از دست او  ،نژادجمهوری احمدیهای آخر رئیسدر ماه

 ،که در سوریه متوقف شده و در ایران نیز شکست خورده بود ،امپریالیسم آمریکاای در جریان بود. ی هستهبرنامه

ی سیاسی بورژوازی پروغرب ایران را بازسازی کند نداشت. جمهوری قرار بود تا بار دیگر بدنه آنچهای جز سازش با چاره

سوی نوعی ی پروغرب خود و حرکت بهای جز بازسازی سیاسی بدنهچاره ،بردکه در رکود به سر می ،اسالمی هم

مریکا آای خود بردارد نداشت. ی هستهساز را به قیمت کاهش سرعت توسعههای مشکلکه برخی تحریم یتوافقات

تا این بورژوازی در مجادالت درونی حاکمیت  تالش کرد تا بار دیگر با دادن امتیاز به بورژوازی پروغرب ایران کاری کند

تا پس از سقوط اسد و تغییر  ودی ایران در سوریه کاسته شدست باال را داشته باشد و حداقل از مقاومت جانانه

 حساب ایران هم رسیده شود. برای همین است که آمریکا مدام ایران را به خیانت به روح برجام  ژئوپلیتیکی
ا
منطقه بعدا

ی های اقتصادی دست از حمایت از اسد بردارد. ایران باید در کنار توسعهایران قرار بود با مشوقکند. یمتهم م

اش از در سازش دربیاید. اما ایی نظامی خود بکاهد و با رقبای منطقهبرنامه یاقتصادی ناشی از برجام کمی از توسعه

در  فقطاثر تجربیات گذشته دریافته بود که مدعیات هر جناح  ها خیال خامی بیش نبود. بورژوازی ایران بری اینهمه

الیگارشی با تبدیل خواهد کرد.  ایحضور مدعیات جناح دیگر است که جمهوری اسالمی را به دولت بورژوایی بالنده

کننده دچار شد و بورژوازی پروغرب نیز از های فلجهای اقتصادی و تحریمحذف بورژوازی پروغرب به بدبختی

 ،حسن روحانی. شدهای سنگینی که بابت آن پرداخت سرخورده های مکرر برای حذف جناح مقابل و هزینهکستش

های توانست شور و حالی به صندوقچون چیزی غیر از این در آن لحظه نمی ،بود دوآتشهطلب اصالح ،در کالم

نبود. نظام امنیتی جمهوری اسالمی  گرایی لفاظانهاین شعارها چیزی جز تیپ ،در عمل ،انتخاباتی بدهد. اما

ل تثبیت شد. دولت امطور کسرعت به پیش رفت و اسد در سوریه بههای موشکی بهبرنامه ،پیش تقویت شدازبیش

بورژوازی پروغرب دست از مدعیات خود  از سویی جایی که ــ ی عطفی در تاریخ تکامل دولتی ایران بودروحانی نقطه

الیگارشی از مدعیات خود مبنی بر  ،که از سوی دیگر طورهمانتن به غرب به هر قیمتی دست کشید، مبنی بر پیوس

ی قوا به پیش به موازنه توجهبیکه مواجهه با غرب را  ایحذف و نابودی بورژوازی پروغرب و ایجاد دولت ناب اسالمی

که چرا ،اندن دو جناح در این مدت به هم روا داشتهها و افتراها را ایجالب این است که بدترین توهین .دست کشید برد

اطالع ثانوی منتفی خواهد بود و این  ح تابروز مشکل جدی میان این دو جنا امکان شدهدانند با توافقات انجاممی

                                                            

خیلی هم برای توجیه امپریالیسم  پیروِی فعلی چپ در وهله ،تر ببینیماما اگر واقعی ،البته این سناریو در آینده غیرممکن نیست. 11

تعارف چون رژیم م یهایافول هژمونیک ندارد و بیشتر این مسئله را با دال یبندی نوعی نظریهنیازی به مفصلهژمونی آمریکا 

 دهد.اختناق توضیح میــی دموکراسیداری و دوگانهسرمایه
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 بازار مکارهفحش
ا
ثال واقع امدر نفسه چیز بدی نیست.که این خود فی ،ی سیاست در ایران را داغ خواهد کردها صرفا

ها چیزی در ژنو برای مذاکره های سپاه در حلب به پرواز درنیایند، آنکه موشکصورتیدانند که درظریف دیگر می

ها به این ای در ژنو انجام نشود، موشککه مذاکرهصورتیدانند که درنخواهند داشت و امثال قاسم سلیمانی هم می

 د.راحتی بر فرق سر ایادی آمریکا فرود نخواهد آم

ی کنونی سیاست شود. در لحظهروز ناکارآمدتر میبهدر چنین شرایطی است که سیاست بورژوایی در ایران روز

رسد تا از ِقَبل چنان تثبیت یافته که بعید به نظر میجمهوری اسالمی آن ، اقتصادی و همچنین امنیتیخارجی

 در اینی ایرانواقع بدبختی لیبرالیسم فتد. درهای کلی بیسیاستاتفاقاتی بر سر انتخابات و نهادهای قانونی قرار باشد 

ا آن سنگر ر  رسد که خود لیبرالیسم جهانیمدنی در ایران همواره وقتی به سنگری می یجامعهی تکامل است که پروژه

ه معیار فاصلرسد که خود آمریکا از این زمانی دولت در جمهوری اسالمی به معیارهای آمریکایی می. است کردهرها 

واقع انتخاب ها درعنوان برقراری بسترهای کالن استراتژیکی که انتخاب کارگزار آنبهــ  . سیاست در ایراناست گرفته

افتد که آمریکا فاق میی لیبرالیسم زمانی در ایران اتترین شکل توسعهعنوان کاملبه ــ های اجتماعی استمیان تیپ

 گیرد.فاصله میاز این معیار پس از قرنی 

ترین بدبختی خود مواجه با بزرگ ،بیندشده میی تکوین خود را تمامکه پروژه ،بورژوازی ایران ،در چنین شرایطی

رنج و  ؛اندگرفته قرارشدن  بینواکه در معرض  ،کاری فقیر، بیکار و گرسنه؛ دانشجویان بیها توده: میلیونشودمی

و بدبختی چیزی نیست جز حاصل  این رنج 12گیرد.قرار می شدهمتراکمی مدنی امعهبدبختی روزافزونی که در برابر ج

به خیابان بیایند و فریاد بزنند. فریاد  جز اینکهاین مردم راه دیگری ندارند  برد هولناک انباشت سرمایه در ایران.پیش

ی سیاسی خود را زدن حق هر پدری است که فرزندی گرسنه در خانه دارد. بورژوازی ایران انباشت سرمایه و توسعه

بیند که خود حاکمیت جهانی سرمایه دستخوش بحران است و یافته میزمانی کامالا مبتنی بر الگوی آمریکایی تمامیت

زمانی که لیبرالیسم  ،ها مردم بدبخت و گرسنه نیست. در چنین شرایطیجذب و تحلیل نارضایتی میلیون دیگر قادر به

حاکمیت بورژوایی ایران  ،کندبندی مشخص خود را پیدا میو شکل یابدی سیاسی ایران قوام میشکل در صحنهبه این 

ی لغات این در دایره و فهم بورژوازی درنخواهد آمدقادر نخواهد بود تا این الگو را تغییر دهد. تغییر این الگو در 

د تا شاید دار ی مدنی نگه میدر پشت درهای جامعه درازمدتها را در بورژوازی ایران این پیدا نخواهد شد.بورژوازی 

ی صهها به عر ای به ورود این شورشامپریالیسم نیز عالقه ،ها خالص شود. از سوی دیگراین فرجی شود و روزی از شر

طور خالصه شرح داده چه به، چراکه در پی آنندارد ،جنبش یعنی تعین یافتگی معمول بورژوایی این ،ی مدنیجامعه

 تماعی برای ایران در چنته ندارد.ی انهدام اجشد چیزی جز پروژه

امپریالیسم به هیچ جناحی از داخل و یا حتی اپوزیسیون خارجی برای به دست گرفتن رهبری این اعتراضات روی 

خوش نشان نخواهد داد. در انتهای بخش پیش توضیح دادیم که امپریالیسم بر تداوم حضور این جنبش به شکلی کور 

 ؛ماعی منجر شودجنبش به انهدام اجت شود که این که بحران چنان تعمیقپافشاری خواهد کرد ای معنا تا لحظهو بی
                                                            

 بیشتر دو جناح بورژوازی ایران به وقوع پیوسته است.تنیدگی هرچهی درهمیافتگی در نتیجه. این تراکم12
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 ،ی از میراث نمایندگان قبلی این بورژوازیمحال است نمایندگان جدید بورژواز چنج نیزحتی در صورت وقوع رژیم زیرا

 ،د. از سوی دیگرنراحتی چشم بپوشبه ،گسترده در کنار قدرت صنعتی و کشاورزی ژئوپلیتیکیکه عبارت است از نفوذ 

که برای پذیرش ، چراهای نئولیبرالی هر دم این بحران را تعمیق خواهد کردسیاست پیشبرداکمیت بورژوایی ایران با ح

رغم تعهد علی ،پوشی کند. بورژوازی ایرانرهبری بخشی از این جنبش باید بر بخشی از موجودیت بورژوایی خود چشم

بنا بر ماهیت خود مجبور خواهد بود تا بر  ،انهدام اجتماعیایستادگی در برابر این فرایند  هخود ب ایدئولوژیکی

انداز چشم ،این وقایعتنها الگوی ممکن انباشت سرمایه پافشاری کند. با نگاهی به مجموع  در حکمنئولیبرالیسم 

ی این جنبش کور ناتوانی ساختاری بورژوازی برای انطقهفروپاشی اجتماعی تنها بدیل ممکن خواهد بود. خصلت م

 که به ویرانی کامل جامعه منجر شود. ی استتبدیل آن به بحران اجتماعی فراگیرمهار آن و پافشاری امپریالیسم برای 

 

 ایران . میراث بورژوازی3

  خودمتناقضشاساس وضعیت های پس از جنگ بربورژوازی ایران در طول سال
ا
حاکمیت جهانی  نپذیرفتن با بخشا

قادر به حفظ آن نخواهد  اینک خودپدید آورد که  ایایی منطقهگسترده ایدئولوژیکی و سرمایه قدرت سیاسی، نظامی

ی ی هولناکی بود. اما سرکوب سیاسی و اقتصادی گستردهبود. گسترش گرانی و فقر و بیکاری تبعات چنین توسعه

های بورژوازی در کشاکش رقابت با امپریالیسم کشور را به آستانه هد رساند که اینی کارگر کار را به جایی خواطبقه

ی تجسدیافته رفع مشکالت فعلی را نه در توقف سرمایه نهولناک جنگ داخلی خواهد کشاند. بورژوازی ایران همچو

 کشد که اصالحشانه میونک آقای روحانی برای مجلس شاخایه در تشدید آن خواهد یافت. همکبل ،های فعلیسیاست

دهد که اصالح های هولناکی خواهد کشاند. مجلس نیز به روحانی هشدار میکاری را به آستانهها بینکردن قیمت

جز تالش برای نیست چیزی  دارانه در ایرانی سرمایهها گرسنگی مردم را تعمیق خواهد کرد. شکل خاص توسعهقیمت

بدون پذیرش قدرتی که قدرت و تعهد  ،ری مطابق با معیارهای جهانیدارسیدن به حاکمیت متعارف سرمایه

جمهوری اسالمی  دارانه در ایرانی سرمایه. این شکل خاص توسعهم را برای تحقق این قدرت داراستالز ایدئولوژیکی

شناسی بورژوازی شناسی خود را به هستیانی که هستیی کرده است که در فهم این بورژوازی و کسدار تضادرا میراث

 .بود نخواهداند زده ایران گره

این بحران را  فقط ،ی انهدام اجتماعیپروژه نبه پس زد خود ایدئولوژیکیرغم تعهدات علی ،جمهوری اسالمی

کاران و ، با افزودن به صفوف بیگسترده و تجهیز آن در منطقه نظامینیروی شبهرغم ایجاد علی و تعمیق خواهد کرد

ی حضور پروژه ،یافتگی سیاسی این مطالباتنر نوع تالشی برای ایجاد نوعی تعیو سرکوب امنیتی ه دستانتهی

های انهدام اجتماعی را به پیش خواهد برد. سیاست کمونیستی با ندیدن این امپریالیستی در منطقه در قالب پروژه

ی منطقه را یاری خواهد رساند. دهبرد تخریب گستر ی جمهوری اسالمی خود  منطق پیشنهتضاد و کارکرد دوگا

مشهود شناسانه در واکنش به اعتراضات اخیر هستی جمهوری اسالمی خود خائن به خود است و این عذاب وجداِن 

متوسط شهری در پیوند با بورژوازی پروغرب و ستاد ی با طبقه اعتراضاتاست. جمهوری اسالمی در این 
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دید. برای مبتنی بر هستی خودش می یبلکه با چیزی مواجه بود که آن را میراث ،اش در پنتاگون مواجه نبودفرماندهی

اساس نفس خود را بربههمین بود که در دو روز اول در برابر این اعتراضات به لکنت افتاد و مدتی طول کشید تا اعتماد

ه این است که حضور در خیابان مسئل ،بازسازی کند. مسئله حضور این مردم در خیابان نیستلگدپرانی امپریالیسم 

که بل ،مانند جنبش ارتجاعی سبز ،مدتشریزی طوالنیبار نه به اهتمام امپریالیسم و برنامه ی چیزی است که ایننتیجه

 یابد.مایه در خود ایران تحقق میی انباشت سربرد وحشیانهاساس پیشبر

ی اینک تنها طبقه ،سیاسی ایبرنامهو فقدان  رزمندگی اقتصادی روزافزونرشد  رغمعلی ،ی کارگر ایرانطبقه

 نظامی کارگر ایران با تصاحب قهری در برابر این سقوط دهشتناک بایستد. طبقهاجتماعی است که قادر خواهد بود 

و  د اجتماعیتولی ایجاد دموکراسی در را از یورش سهمناک امپریالیسم نجات خواهد داد. باتولیدی و سیاسی ایران آن 

بار  هزارصدایجاد خواهد شد که قدرت رزمندگی آن با امپریالیسم  اییکپارچههای خلقی گسترده و ایجاد تعاون، توده

بلکه  ،دهندالمللی میی و بینی ملدو پاسخ متفاوت به مسئلهی ایران نیستند که تر خواهد بود. کارگران رزمندهوسیع

. است کردهدو مسئله دو پاسخ متفاوت داده و خود را دستخوش تضادی هولناک جمهوری اسالمی است که به این 

تحقق ی ایران را گیرد تا وحدت ملمی دست بهی اقتصادی بورژوازی را ی کارگر ایران میراث تقسیم کار گستردهطبقه

نان، کار و آزادی صنایع فوالد اصفهان را به نفت جنوب و  شعارو از جنگ داخلی جلوگیری کند. رژیم انقالبی با  بخشد

را تحقق خواهد  ی ایرانوحدت مل ونفت جنوب را به صنایع تبریز و صنایع تبریز را به مزارع کردستان متصل خواهد کرد 

ت به دامن دس ،در این میان تر خواهد شد.ناتوان به شکل کنونی م از حفظ آنکه بورژوازی ایران هر دوحدتی  بخشید،

است که دست به دامن  دهندهفریبقدر داری متعارف همانریالیسم شدن برای ایجاد دموکراسی و ایجاد سرمایهپام

ی و هم فروپاشی اجتماعی. هم بورژوازی ملبورژوایی شدن برای جلوگیری از  نظامیانشبهمالی و ـالیگارشی نظامی

انداز انهدام اجتماعی ایران را دست در نوعی چشمدو بههر ،خود یکیایدئولوژرغم تعهدات علی ،حاکمیت امپریالیسم

دهند انگشت بهت ی کارگر ایران میهایی را تحویل طبقهخواهند برد و خائنانی که چنین حرف پیش بهدست هم 

 خواهند گزید.

که متوجه نیست حالیدر ،بیندسیاسی و اقتصادی کارگران را تضعیف مقاومت می یهبرنامتقویت آقای گرایلو 

 
ا
 فتنمیان پذیر  تضاددهد. گرایلو از خیانت به مقاومت در برابر امپریالیسم را بورژوازی ایران انجام می ترینبزرگ اتفاقا

 کهحالیدر ،گیردتضاد مقاومت و سرمایه را نتیجه می ،حاکمیت جهانی آن نپذیرفتندر کنار  ،حاکمیت داخلی سرمایه

 مقاومت 
ا
 آنچهاگر یابد. آقای گرایلو متوجه نیست که داری در ایران تحقق میسرمایه نی بر شکل خاصی ازمبت مشخصا

ی بورژوازی ایران هرگز میان این دوگانه زمان آنبندی کنیم، تضاد مقاومت و سرمایه صورت شکل بهگذرد در ایران میرا 

بر آگاهی  سرمایه خود در هر وهله زیراهای القاعده ویران شود انتخاب نخواهد کرد، ساختگی تا زمانی که با بمب

 اگر این تحدید نبود زندمیسیاسی بورژوازی حد 
ا
های گسترده ی نابودی و ویرانیبارها جهان بورژوایی به ورطه ،و اساسا

 ایدئولوژیکیهایی از حاکمیت به مقاومت تعهد کرد. آقای گرایلو باید به این مسئله توجه کنند که اگر بخشوط نمیسق

تحت  فقطو  فقطشک بی ،داشته باشند و قرار باشد تا به آخر بر سر عهد خود مبنی بر پس زدن امپریالیسم بایستند
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  گرنهو  ،کنند عملیخود را  رهبری پرولتاریای ایران قادر خواهند بود تا تعهدات
ا
تحت رهبری بورژوازی ایران قطعا

 اندازی جز خیانت به تعهدات خود نخواهند داشت.چشم

اما متوجه نیستند که  ،آورندطلبانه سخن به زبان میهای منزهاز تحلیل “خط وسط خیابان”آقای گرایلو در 

 ،یت کنداگر بورژوازی ایران نتواند مقاومت در برابر امپریالیسم را تثب :اندخودشان زیرکانه در چنین مواضعی خزیده

توانست می این رژیم بود که فقطگوید گرایلو می ،بتواندبه منطق مقاومت وفادار نمانده و اگر  گوید این رژیمگرایلو می

کند و اگر می سراییمرثیهناله و وآه ،زدسمت امپریالیسم بلغبر سر راه بیاورد. اگر حماس به را “ی بارزانیی دریدهگعده”

 نیروی اجتماعی در پشت خود بسیج کند. گرایلو در ،مقاومت مانندبه ،کند که قادر نیستچپ را تمسخر می ،نلغزد

سواس وکند تا دست خود را بشورد. برای گرایلو سیاست تبدیل به میان دریای خون خاورمیانه ایستاده و مدام تالش می

 این ،متأسفانهترین شکل به اجرا دربیاورد. به دقیق را آنکند تالش می کهطوریبه ،ینی و اخالقی شدهئآ یو امر

 که خیلی احترامی برای خود برنخواهد انگیخت. ،آیدطلبانه میشرافت اخالقی در پی نوعی تذبذب سیاسی منزه

که خودش در حالیدر ،گیردکنند به سخره میمیکه بین مواضع دیگران زیست را گرایلو در متن مذکور کسانی 

گوید دولت ایران . امپریالیسم میاست کردههای خود پیدا میان موضع بورژوازی ایران و امپریالیسم جایی برای تحلیل

 یجنبش تداوم منطقی جنبش کورگوید کند. ایران میدولت مشخص بورژوایی نیست و گرایلو نیز آن را تصدیق می

او  چراکه ،کند. در تحلیل گرایلو غیبت تحلیلی خاصی نهفته استجنبش سبز است و او این را تصدیق می دماننبه

 به منازعات سیاسی و 
ا
های هگران بورژوایی رسانبدترین تحلیل سطح و شأن خود را به ژئوپلیتیکیتحلیل خود را صرفا

 .کاهدمی فروجریان غالب 

ی آن تحت هژمونی نیروی منسجم کارگری حالهبورژوایی مقاومت و ضرورت استهیت ما فتنپذیر نگرایلو خود با 

بندی مشخص طبقاتی اساس صفبندی کنونی نیروها برکه صف یابددرنمیمقاومت است. گرایلو نیروی ضدترین بزرگ

غییر ت هزار بار تمقاومو با زاد و رشد نیروهای طبقاتی در منطقه مقاومت و ضد است در ایران و منطقه چینش یافته

گوید بسا همین نیروهایی که آقای گرایلو میهچ .و منهدم شودالله دچار انشعابات بسیار حزب بساچه. کردخواهد 

ای مقاومت های بورژوازی منطقهآنان به سود سرمایه زیراند خود تغییر آرایش دهند، اترین حامیان مقاومتپیگیر

ر ی باومت در برابر امپریالیسم استثنایهستی کل جامعه مقاومت خواهد کرد. مق اما پرولتاریا برای حفظ ،کنندمی

جا ا جابهر ی طبقاتی در ایران. گرایلو قاعده و استثنا هر نوع مبارزه توسعه و رشدای بر ی بورژوازی است و قاعدهقاعده

 .است کردهی طبقاتی کرده و قدرت مخ خود را جایگزین مبارزه

تمام هستی با پرولتاریای رزمنده جایگزین نشود  کهدرصورتی وی مقاومت است شورش کور مردمی زائده

 شورشی طبقاتی بدیل این بلکه مبارزه ،ی طبقاتی نیست. این شورش مبارزهخواهد کرداجتماعی ایران را نابود 

اسی و تشکیالتی پرولتاریا نه تضعیف سی ،است. تالش برای تقویت نظری شورشی این فریاد ضرورت استحاله ،است

ها ما کمونیست” :لینی فریاد زدوهای موسکه ضرورت منطقی مقاومت است. زمانی گرامشی در دادگاهبل ،مقاومت
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ما نیز باید شهامت این فریاد را داشته  13“.ایتالیا را نجات خواهیم داد در غیر این صورت شما آن را ویران خواهید کرد

نجات خواهیم داد و شما بورژواها آن را نابود  ویرانگرها ایران و منطقه را از نبردهای ما کمونیست” :باشیم که بگوییم

 “خواهید کرد.

 حقرب دارمیراث انمسئله این است که آن ،دارند سری کنونی چه در مسئله این نیست که کارگران در وهله

خود  ند که بنا بر ضرورت خاص مبتنی بر هستی اجتماعیاایآنان تنها طبقه ؛ازی ایران و تضادهایش خواهند بودبورژو 

ای چون فرومایهکه را خورها را در هم خواهند کوبید. کاری ای رژیم مفتو به نام حفظ وحدت ملی و وحدت منطقه

های نشینکه در زاغه ،تنها در سوریهد و امپریالیسم را نهکر برابر خواهد  دولت کارگری با توانی هزار کردنژاد احمدی

 گیر خواهد کرد.مینپاریس ز مهاجرنشینهای نیویورک، در گتوهای لندن و در محله

که خود ــ  است تضعیف مقاومتکه خیابان موجب خاطر این اند نه به ها علیه خیابانکمونیست ،به این منظور

آن  که خیابان پیشاپیش در تسخیر ارتجاع است و برای تسخیرخاطر اینبلکه به ــ به آن مشغول است سخترژیم ایران 

ر د تشکیالتی پرولتاریاو ی سیاسی بازسازی بدنه منظوربه قتصادیای و سیاسی و اهای گذاری از نبردهای حوزهدوره

خود را نادیده  یتوسعهواهد توانست فرایند تاریخی که پرولتاریا نخاند، برای اینها علیه خیابان. کمونیستپیش است

ی امان خواهد شد و سوژهاش وارد نبردی بین سیاسیهای ارتجاعی، دست در دست فعاالسنتبگیرد و برای زدایش 

ایلو ما نیز با آقای گر  ،ساخت. تا آن زمان خواهدبرهای بسیار های گزاف و خونآجر با هزینهبهانقالبی خود را آجر

ی ن است و برای خریدن زمان بیشتر برای انقالبیااما برای ما این به معن ،کاش آمریکا شکست بخوردهمدلیم که ای

 آقای گرایلو به معنی مجیزگویی بورژوازی ایران. به قول رفیق پویان صادقی:

 هایکانون هایطرح جهانی، و یامنطقه و داخلی فعلِی  موقعیِت  موجود، کلیت یپیکره به توجه با

شایمنطقه مّتحدین و امپریالیستی
َ
 در امپریالیسم با بستههم پروغرِب  و طلبسرنگونی جزءِ  وجود و ا

 و الوقوعقریب سرنگونِی  یوسوسه آستان بر سودن سر و میلیتانسی تنور در جابی دمیدِن  ایران،

کنون  هم
َ
 خود نوین، جزءِ  این تروماتیک ورود این به انقالب اطالق و شدن خیابان یوسوسه گرفتار ا

 این از احتراز. کند مبّدل هامؤلفه و اجزاء سایر یتشدیدکننده عامِل  به را جدید یمؤلفه این تواندمی

 یپیکره بر تروما و خیزش خود روِی نشانه برآمدِ  و احراز به فعلی شرایط در تواندمی خود پراتیک، نوع

 وتواِن توش سرنگونی، سیاق بر دمیدن درواقع. باشد رسانیاری منطقش و سرمایه غایب و گلوبال

شگیفرازیابنده ممکِن 
َ
 تسخیر در است هنوز که هنوز خیابان. داد خواهد باد به را اعتالیش و ا

 هر آن در حضور و است وتمامتام انهدام یپروژه تسخیر در نمط بدین و پروغرب خواهیسرنگونی

 به دارد اشاره خیابان این ثانوی اّطالع تا. کرد خواهد خود از اطاعت به مجبور نّیتی هر با را ایسوژه

. ماند باید ایحوزه پس. کرد آِیش را آن و زد تن آن از باید که خواهیسرنگونی استراتژِی  و منش یک

ه مثالا  یحوزه نکردن تبدیل به منوط ای  حوزه منش
ّ
 این از. است خیابان به کارخانه و دانشگاه و محل

                                                            

 های امپریالیستی ویران شد.البته ایتالیا، پس از شکست انقالب، در پی جنگ. 13
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 باید که سترنجی و شکنج زِ  پر تاریخِی  دوراِن  یک یاندازه به فاصله بعدی، خیاباِن  آن تا هاحوزه

 با دیگران و خویشتن صیقِل  از شد آهیخته باید و بلشویکی کوشِی سخت و شکیبایی از شود آکنده

ح و شکیبا استقرار پس. لنینیستی تحلیِل 
ّ
 که اگر. هاحوزه بر یافت باید لنینیسم و بلشویسم به مسل

 یمبارزه که است شده منفتح ایاساسی آوردگاه. خواست برخواهیم باران دعای به چتر با مؤمنیم  

 و است کرده خاورمیانه و ایران سیاسِت  زمیِن  وارد واقعی صورت به را کمونیستی سیاست و طبقاتی

 14.طلبدمی آینده سالیان و هاماه و روزها برای را منضبط و دقیق مای

 

 

                                                            
14. https://mejalehhafteh.com/2018/01/05/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%91%D8%AA-%D9%88-

%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%80%E2%80%8C%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%91%D9%8
1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-
%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88/ 



رفیق لنین زمین را از آلودگی پاک می کند
Viktor Nikolayevich Deni, 1920


