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و همیشگی من، سوزِ حوصلههاي ايصدصفحهآن از نوعِ نه ي تحلیلی و نه مقالهاست،این فقط یک یادآوري
تـرین کـه فقـط    نـه دقیـق  » اخطاریه«قالب . بالتکلیف مانده استي شکل این نوشتار به همین دلیل مسئله

ــ که اتفاقاً »افول«تري مرتبط با موضوع تکوینِ مبسوطکه متنِ دردستکمی بعد ترین گزینه است و نزدیک
رو را هم با گنجاندن در کلیـت  توان یادداشت پیشِخورد ــ منتشر شد، میبه وقایع اخیر ایران هم پیوند می

یرخورده بنابراین بهتر است تا آن لحظه این را پیوست تأخصاحبِ شکل کرد؛به شکل درخورتَري آن نوشته، 
کـه ناچـارم   باشدبارآخرینامیدوارمو باربراي اولیناحتماالً بدانید. الجرم خیابانعلیهي اما اضطراريِ مقاله

ي موضـوعه و  مطلـوب، محتـوایش نـه نتیجـه    ـي مبیوسـیِ همیشـه  هندسـه آن چیزي بنویسم که بـرخالف  
هاي کلِ بدونِ اسـتثنايِ  که از درز و شکافتماشاي چرکی گستر شکلش، بلکه آگاهانه مقدم بر آن است. پس
شکنیِ ناخوشـایند  دادن به این سنتي چپ ایران در ایلغارِ براندازيِ اخیر به بیرون تراوش کرد، براي تنبدنه

ي کمی نیست.انگیزه،نوشتاري

یـک کـل زمخـت    سـفاهت تـا شماري که با باد نچرخیدید! رفقاي انگشتاَند.طرفه عالیي یکهاداوري
آن بـدتر از  چیـزي ؛ حتـا قدر زمخت و نتراشیده باشیممتحدالشکل است، بیایید ما هم علیه آن متحداً همان

است را صاف کنیم، باید تاب برداشته طرف اي که به یککه میلهبراي آن": لنینمشهورمتالورژیکيکلیشه
پـذیري  تـنش و کُـرنش و ضـریب انعطـاف    يمحاسـبه قضـیه از  . "کنـیم خـم  آن را مقداري به جهت مقابل 

اي پیشینم استهي نوشتههمسبوق به نتایجِ همگویم گذشته و آنچه میترین فلزات هم سختترین و خشک
هم بارها گفتم که این فعالً بهترین پوشـه بـراي   و منرا بر تنم دوختند» محور مقاومتی«که روپوشِ کناییِ 

ـ  ایرانچپگرد لجنزار اپوزیسیونهردلیلی بایدنشدنِ هر آدمی است که بهزدهلجن دیـدیم کـه   د.پرسـه بزن
هـاي  اسـی، حلقـه  هـا و محافـل سی  بار بدون مسـتثنا، در قالـب احـزاب، گـروه    ، اینگراهاي چپي جریانهمه
و ،غیرمنتظـره نبـود  البتـه اینبا موجِ براندازي رفتند که رفتند.، شدهد شناختههاي منفرجویی و چهرهدانش
. روایـت  شان را کردنـد شده در پشت گاري بودند، فقط کار همیشگیهایی که حداقل دو دهه اسبِ بستهچپ

، علیه خیابانام، ي قبلیبود که من در نوشته» آغاز انقالب زحمتکشان«بیشترِ اینها از ماجراها، قالبِ مبتذل 
هـا و چهـره که برخیدیگريترِروایت محتاطانهاما پردازم. ام و اینجا دیگر به آن نمیاش صحبت کردهدرباره



1ي نـوعی آنهـا ایـرج فـرزاد    داشتند (نمونـه از قضایاکشور،ویژه در خارجبهسیاسی دیگرفلاو محهاجریان

انقـالب  «ها بـر رویـدادها و درنتیجـه احتمـالِ قـويِ انحـراف آن از رونـد        به فقدان رهبري کمونیستاست)
و پاافتـاده  ی پـیش ي یکُمـ اندازههمانبهلی دیگر اما شککه بهي این روایتکرد. برپایهاشاره می» زحمتکشان

توانست خود چپ با ضریب نفوذ باال در کشور وجود داشت و مییک جریان نیرومند و فراگیرِ، اگراستقالبی 
شد ، میدادي فرودستان تشکیل میطلبانههاي حقزعم آنها بنیاد آن را تکانهکه بهبرساندیرا به صدر وقایع

اسـتفاده  داري، قدرت سرمایهي سیاسی سوسیالیسم، یعنی سلببراي تحقق برنامهاصطالح جنبش این بهاز 
در خواهـد  هـا ضاع از دست کمونیستاما اکنون که چنین چیزي وجود ندارد و به احتمال قوي روند او،کرد

پس بهتر است که مراقب باشیم و حتـا در قضـایا   وارِ جامعه بکشد،کار به فروپاشیِ سوریهبساچهرفت و مثالً 
امـر را تنهـا بـه   و داند میمعتبر عنوان محرك اولیهها را بهاعتراضنفسِ دخالت نکنیم. این روایت مخاطرات

. کاهدسازماندهی آنها فرومیچپ براي رهبري و ذهنی و اندامیِناآمادگی 

ي آن، کمتـر از  رغمِ ظاهر و بـا توجـه بـه سـابقه    بهاست، و ترمشمئزکنندهچندبار دوم روایت براي من، 
عنـوان  هـا خـود را بـه   که پس از خوابیدنِ گردوخـاك ر مضاعفی هم دارد و آن اینشیادانه نیست؛ خطیکُمی 

جـور  آور ایني چندشدلیل اصلیِ عالقهدرواقع زند. جا میبوده، » ماجراهامخالف «موضعی که از همان آغاز 
هـاي  الي بحـث جاي طرحِ نظر مسـتقل، البـه  ــ که معموالً بهي همیشه دستپاچه، وامانده و بالتکلیف هاآدم

در صورت تحقق هـر کـدام از   هم جز این نیست که» وسط«براي حفظ موضعِ پلکند ــ متعارض دیگران می
» از همـان اول «ها نباشند: اگر جامعـه از هـم فروپاشـید، ایـن جماعـت      جزء بازندهبتوانند هاي ممکن، بدیل

اصالت و اعتبـار  » از همان اول«پیروز شد، باز هم آنها » انقالب زحمتکشان«ند، اگر هم بودآن را داده هشدار 
در سطح پلیس سیاسی جامعه موضعِ«زعم آنها و کسانی را که بهبه رسمیت شناخته هاي آغازین آن را تکانه

خـط  «ي طلبانـه سرشـت مزورانـه و فرصـت   که ایـن  دقت کنید. را محکوم کرده بودند» گرفته بودندمخالف
اوضـاع فقـط   فسـاد کند کـه  وانمود میتماماً هماهنگ است با تجلی سیاسیِ ضعیف و منحط آن که » وسط

ن هژمونی یا رهبري چپ بر آنهاست. بنا به این تعبیر اگـر نیروهـاي چپگـرا عنـان امـور را در      مربوط به فقدا
ران و فرودسـتان باشـند، و از ایـن هـم     ي اعتراضات هم کارگدست داشته باشند و نیروي اجتماعی برسازنده

دیگـر  کنـد، قاعـدتاً   اي از نوع وضعیت لیبی و سوریه جامعه را تهدیـد نمـی  مطمئن باشیم که هیچ فروپاشی
وپا کردنِ یک انقالب سوسیالیستی نیست. مشکلی براي تصدیق حرکت و دست

نـبش سـبز اسـت کـه     هـاي چـپ مخـالف ج   ي منطقی اسـتنباط آن بخـش از جریـان   این روایت ادامه
ــارگري« ي آن، یــا بــودن برنامــه » غیــر سوسیالیســتی «آن حرکــت، ي اجتمــاعی بدنــهبــودنِ »غیرک
اي از این محافـل چـپ کـه    نمونه. نددانستگیري از آن میرا دلیل فاصلهرهبري آن بودنِ»غیرمارکسیستی«
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بـود کـه در   تدارك کمونیستیگرفت، گروه زمان کمابیش با چنین رویکردهایی در برابر سبزها موضع میآن
محتـواي اجتمـاعیِ   «کـم  جریان رویدادهاي اخیر متأسفانه تغییرموضع داد و محتاطانه بـا مـاجرا، یـا دسـت    

تا نگاه آن به رویدادهاي ي آن همدلی نشان داد. تبارشناسی این انحراف در محفل مذکور »هاي اولیهمحرك
، آن را »عملگر افـول «موضوع ترِکلیطرح و در بسترِ ي حاضر نیست و من در متن بعدي موضوع نوشته88
نگـارش ایـن یادداشـت را    ي آن کـار اصـلی،   و در میانهطور اضطراريبهباز آنچهروشنی نشان خواهم داد.به

طلبانه در بخش دیگري از چپ است سازانه و گاه فرصتي همین تمایلِ تحلیلی ساده، بروز دوبارهایجاب کرد
به ماجرا نگـاه  » ي کارگراز موضع منافع طبقه«میانجی شکلی نپرداخته و شعارگونه و بیکه بهکه اصرار دارد 
اصـل  در برابـر درك ایـن   ،ي چـپ یک ایدئولوژيِ عامیانـه تضمینیعنی به،ساختاريطوربهکند. این تمایل

از سوي یک رویکرد کلـی  »راهبرديافقِ«عنوان یک به» ي کارگرمنافع طبقه«که کند مقاومت میبنیادین
درنگ در تضاد با منافع مستقیم اقتصادي ي آن تصدیق سیاستی است که بیشود و گاه بروز اولیهوساطت می

مـدنی يجامعهنوشتم، این ایدئولوژي در ذات خود بخشی از همان علیه خیابان که در چناناین طبقه است.
دیگـر روي  افزاري و سازمانیِاز هر عامل سختتربیشبسیار هاي خود، است که امپریالیسم در پیشبرد برنامه

بـدون  » رهبـري مارکسیسـتی اعتراضـات   «یا حتا » ي کارگرمنافع و شعارهاي طبقه«کند. آن حساب باز می
 خـود را  درازمـدت موردبحث، فقط یک طرح امپریالیستی است و اگر نه در لحظه، حتمـاً در  » افقِ«وساطت
،ي کنونیگویم که این افق در لحظهاش را در آغاز نوشته دادم میاي که وعدهن زمختیهماکند. بهبرمال می

و اراجیف »هارهبري مارکسیست«در یک راهبرد کالن و بلندمدت را بیش از » ي کارگرمنافع طبقه«تحقق 
از کنـد.  می» مقاومت«ي جهانی دست، مشروط و منوط به پیشبرد جبههاز اینايپسندانهسازانه و عامهساده

جاي نگریستن به رویدادها از شوم که بهمتهم میتدارك کمونیستی سوي کسانی چون اعضاي همان جریان 
يبهمرتکنم. از این اتهام، تا آنجا که در قضایا را رصد می» مقاومت«منظر، از »ي کارگرمنافع طبقه«موضع 

شود، تنهـا  طرح می» منفعت طبقاتی«و » طبقه«در برخورد با مفهوم زننده واسطگیِ و بیسازيهمین ساده
ي فقط در سطح چند مطالبـه » ي کارگرمنافع طبقه«توان استقبال کرد. این نوع اتهام که ناشی از درك می
اي و هـاي منطقـه  بنـدي جبهـه درکـی کـه  است ــو خودجوش اقتصادي و محدود به ابعادي ملی درنگبی

تـأثیر  » کارگرجهانیِي طبقهکالنو راهبرديمنافع «ي تحقق که در بلندمدت در ابعاد و نحوهرا اي جهانی
علیـه  کـه در  آماده اسـت ي ایدئولوژیک ازپیشمحصول یک زمینهیرد ــگمیادیده نانکارناپذیري دارند، کالً 

در کلیتـی کـه فعـالً    » منفعت طبقـاتی «ي چگونگی وساطت من دربارهکمی صحبت شد.پیرامونشخیابان 
شـور  ، ي امتنـاع وروي پـرده پشـت ویـژه  هاي بلندترم، بهترها در نوشتهگنجاند پیشرا ذیل خود میمقاومت
گوییام. اکنون نه وقت دوبارهي کافی نوشتهاندازهبهپاکسازيدومینگزارشو ، بامداد بیورسپنیرانتعریب اَ

اي اسـت کـه مارکسیسـم    ي نتـایجِ سیاسـی و ایـدئولوژیک عینـی    آنها، بلکه مجالِ بسط تحلیلیِ بحث درباره
تـواتر و  بـه در بیرون از افق راهبردي موردنظر اسـت،  » درنگ کارگرانمنافع بی«دنبال گرایی که بهفروکاست



تر اسـت. عجالتـاً ایـن تـذکر     و بعديي بعديکه گفتم این مهم موضوع نوشتهچنانرسد.تناوب به آنها میبه
اي و ازاي منـافع لحظـه  را بـه مقاومـت بینانه شرطکوته،وپتککه زیر پرچم داسواجب است که افق بدیلی

هـاي اقتصـادي   بـا پشـتداري کمـک   حتـا  گذارد، شـاید پـس از پیـروزي    میي کارگر کنار ي طبقهواسطهبی
ي بزرگـی بـه   ي فوري اقتصادي کارگران را واقعیت ببخشد، اما در کل ضـربه چند مطالبه» ي جهانیجامعه«

در ایران، فقـط  » براندازي«انحطاط موضعِ که زند. دقت کنید میجهانیمواضع استراتژیک کارگران در ابعاد 
خوشـمان  براندازي است.» نفس«عینی تحقق آن نیست، بلکه در لوازم و شرایط ذهنی و اَعراض ومربوط به

هـاي  ي طرحِ بلندمدت لیبـرال بیاید یا نیاید، سقوط حکومت فعلی ایران، یا حتا گردش به راست آن در ادامه
برانـدازي در ایـن لحظـه،   شدت خطرنـاك اسـت.  و به، مقاومتضرر آرایش راهبردي داخل و خارج کشور، به

ي متحـد کـارگران، بـا شـعارهاي نـاب      ولو بـا بدنـه  ، ي جهانی به مقاومتاز سیاست کلی حملهعنوان بخشی به
تنها در ابزارهاي تحققش به فسـاد  و نهدر ذات خودها، ي مارکسیستیافتهسوسیالیستی و با رهبري سازمان

در منطقه و جهان، در افق راهبـردي آن  مقاومتي موجود ي تقویت جبهه. مارکسیسمی که مؤلفهگرایدمی
ي جبهـه است که عجیبضدانقالبی در منطقه است.و ي ارتجاعیدرج نشده باشد، صرفاً گشایش یک جبهه

، امـا  2کنـد درك مـی بـه ایـن روشـنی   ، از آن فاصله این حقیقت را در تحوالت ایـران کلخلق ــ فرماندهی
کورِ کورند.نیروهاي سیاسیِ خود ایران در قبالِ آن 

هـا در  اهللا در لبنان، حـوثی هیچ جایگزینی براي ارتش اسد در سوریه، حزبآشکارا که هاییمارکسیست
بـودن و  اي که از فـرط اپوزیسـیون  »انقالب سوسیالیستی«پیشبرد یمن، حشدالشعبی در عراق و ... ندارند، با 

اي از خاطرات و سوابق ذهنی شخصی و جموعهبسیجِ روانیِ مي همان تمایل غریزي و ساختاري، و بهدرنتیجه
کند، عمالً دسـت ارتجـاع را در سراسـر   میسالحخلعرا مقاومتوپرداخته، یک حس نفرت پیشاپیش ساخته

تواند در عراق و سوریه داعش و خوشمان بیاید یا نیاید، هیچ نیرویی جز این جبهه نمیگذارند.باز میمنطقه
خواهی را کـه  و کُردهاي زیادهبارزانی را در سلیمانیه بکشدي ي دریدهگعدهي ه، قالدمتوقف کنداقمارش را 

ي کشورهاي منطقه را هـم بزننـد،   بقیهختن یک اسرائیل جدید کلید تجزیه و فروپاشیهوس سارفتند بهمی
کُشی را از آدمهايگروه، عربستان را در یمن زمینگیر کند، و اسرائیل را از جنوب لبنان و سرِ جایشان بنشاند

حفـظ کنـد.   ارتجاع و توحش يمنظومههاي در برابر دخالتعرسال بیرون بریزد و ساختار اجتماعی لبنان را 
ي ایـن  از همـه ي اجتمـاعی یکدسـت کـارگران،    ها و بدنـه با رهبري مارکسیستاي که انقالب سوسیالیستی

2 http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-
%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3335616-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-
%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-
%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-
%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86



فراهم کنـد،  را » ایرانکارگران«سعادت درعوضتاکند ي آن را تضعیف مینیروهاد ونشینها عقب میجبهه
.ي عوام استگرایی خودخواهانهدر سطحِ ملی، یاخالقو یک رسوایی ي ارتجاعی یک توطئهدر نهایت 

ي گذشته و البته در دو دهههاي بزنگاهکه رفتارشان را در ییهاي چپگراها و سازمانگروهفرضیِ رهبريِ 
شـان در رویـدادهاي منطقـه و درك و تبیـین قـالبی و      آورِ همیشگیمواضع تهوعبا،ایمدیدهین چندروز هم

ـــ تعـابیري  برانـدازي مخملـی  متعارف ادبیاتدر چارچوب مفهومیِمقاومتشان از نیروهاي شدهکُدگذاري
توانسـت  فقـط مـی  ـ ـ» مرزيِ ایرانبرونافروزيِ و جنگطلبی و دخالتگريبازوي نظامیِ توسعهوابزار «چون 
بـود و نبـود ایـن رهبـري تفـاوتی در ماهیـت قضـیه ایجـاد         باشد.گفتهپیشي ي تحقق توطئهکنندهتسریع

ي کـه  انگیـز هاي نفرتگذشته از آنهایی که با آغوش باز به استقبال رویدادهاي اخیر رفتند، جریانکند. نمی
یـافتگی  نشستند، با استدالل فقـدانِ سـازمان  ، مثل همیشه وسط دو صندلی انگیز و شرمزدهمستأصل و رقت

و بـا فحاشـیِ   ي اول، با چند وجب فاصله از دسـته باالي سرِ رویدادهاهانیروهاي خیابانی و نبود رهبري چپ
هـا  نشیناین میانهکنند. در همین چارچوب کلی رفتار می،بالفعل آنو نیروهاي مقاومتهمیشگی به مفهوم 

و ازسرِ بالتکلیفـیِ آنهـا را   محتواي سیاست مزورانهجديهاي ي ما که در بزنگاهنههمیشه، در سکوت روادارا
اند تا از میـان  مجال یافتهایم،ها مشغول شدهراستیایم و فقط به حمله به سیاست صریحِ دستنادیده گرفته

ماننـد  نشـین نیـز  انـه میایـن گـروه  ،خیلی زود و در پیچِ بعديترین مخاطبان چپ یارگیري کنند. تجربهبی
تجربگـی  گـذاري مـا و بـی   ي کسانی که در این مدت در بسـتر نادیـده  با همهترِ خود، همراه مصادیقِ قدیمی

اند، از قطار به بیرون پرتاب خواهند شد. باید این جماعت را با همان شدتی مخاطبانشان دور خود جمع کرده
دهیم.را هدف حمله قرار میروي حوادث رسوا کنیم که کلِ قالبیِ چپِ دنباله

کـه در  اياز معـدود رفقـاي ناشـناخته   ي آینده. فعـالً  تر بماند براي نوشتهبحث سیاسی و نظريِ مفصل
معمـول و  هـاي  بهانـه فقـط بـه دلیـل    این موضـع نـه  در جریان اتفاقات اخیر موضعِ اصولیِ مخالف گرفتند و 

رویـدادها  ضـدمقاومتی ماهیـت  ي هوشـیارانه شناخت سبببه، بلکه»فقدان سازماندهی و رهبري«دستیِدمِ
 ي گذرایی که در اعتراضات دیده شـد ي اولیهي هر انگیزهواسطهبیمشکوك و ایستادند و مرعوبِ معصومیت

را ازمارکسیسـت جعـل عنـوان   فرصـت فرو نگذارند و اي این واقعیت را از دیده لحظهخواهم که نشدند، می
که در تصدیق حقانیت هر حرکت فاسـد و مـنحط اجتمـاعی،    بگیرند ینشینف همیشه میانههاي بالتکلیآدم
ند.پندارمیشرط کافی، و رهبريِ خودشان بر آن را شرط الزمي کارگري و فرودست شهري آن را بدنه
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