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هاکمونیستارتدوکس امیدو هاچپبینی خوش
راصفا جب

کند اما از فهم بین یأس را درك نمیفرد خوش
امید حقیقی نیز عاجز است، زیرا وي اساساً 

بندد و شرایطی را که امید حقیقی در آن مایه می
1کند.ضروري آن است نفی می

ي مدنی، همیشه در تسخیر امپریالیسمجامعه

ي مسئلهکه خودِاعتراضیاستقبال از هر، مبتنی است برچپ بر سیالیت فضاي اعتراضیسواريموج
- کوتاه می،»سرنگونی«هدف اصلی یعنی و فاعل آن به نفع آنبخشد و از سنخ را محوریت میاعتراض

، فارغ شان... فارغ از سنخ انتقاديزیستی، قومی وهاي کارگري، زنان، محیطگونه است که جنبشاینآید.
-مورد استقبال قرار می»اعتراض«به لطف فعل شانهاي سیاسیو داللتاز محتواي تعینات طبقاتی

بود حاال -کارگري آناما با رهبري بُعدِ - ي این مبارزات ار پیگیري همهتگیرند. طیفی از چپ که خواس
مبارزات انسانی علیه «ق هاي اعتراضی مهر تصدیاش به هویت مستقل این جنبشي پختگیدر لحظه

شده است. تاریخ ي انسانی پیشاپیش طبقاتیداند که طرح مسئلهزند. او نمیمی»انسانیشرایط غیر
در مبارزات پیروزي هرچه بیشترگردد به زمانی که سرمایه کشف کرد که براي شدنش باز میطبقاتی

ي مدنی و جامعه/ي دولتشود. تبلور دوگانهگرایی محقِ هرگونه انساندارِطبقاتی مجبور است خود داعیه
–کشی حقوق بشر در این زمینه، آن ایدئولوژي بورژوایی است که براي پیشبرد هدف اصلی خود پیش

ي حاضر است هر آن چیز فرعی که پیش از این در دایره–یعنی حفظ جایگاه فاتح در نبرد طبقاتی
اش کار به فعالیت/ي سرمایهتا جایی که دوگانه، بودنمادي از فعل مترقی –پرولتاریا–واژگان دشمن 

بهتر است؛امروز چپ فریب این تبلور ایدئولوژیک را خوردهچنین است که . از آن خود سازدادامه دهد، 

.228و 227مسعود شیربچه، نشر گستره، صفحات -خواهي معظم وطن، تري ایگلتون؛ ترجمه»بینیامید بدون خوش«.1
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ر دکارشسبکنظریه و به مدد : چپ پیشاپیشنداشتهه دالیل فراوان امکانی جز این بگوییم که باست 
ها در تقابل با کیشی کمونیستراستخواهد شد.مصادرهراستبه نفعجایگاهی ایستاده است که

امیدي باهاي اعتراضی واجد آن بدبینی است که از گستردگی جنبشخوشبینی چپِ به ارضا رسیده
. بدیهی است که پیش از نمایدپافشاري میي طبقاتیو مبارزهطبقاتیتحلیلرويبر ایستادگی،تاریخی

انحراف، ري خواهند بود. از انحراف موجود در چپ بَیهاي مسلح به روش دیالکتیکهرچیز کمونیست
ي طبقاتی را به مبارزه،بینیهاي اعتراضی است که مبتنی بر یک خوشسواري چپ بر جنبشهمین موج

حرکتی بنیادین در راستاي تغییر کلی مناسبات بهآنکردن مشروطانقالب تنها از طریقاند.بردهمحاق 
شناخت واقعی ذات مناسبات موجود «تنها از مسیر » دیکتاتوري پرولتاریا«وسوي داري به سمتسرمایه

جامعه »تکاملی«دیالکتیک یعنی حرکت ي آن مسیر سنتزوارِکنندهکه تضمین- » جهانیدر بستري 
پذیر است.امکان- است

شدن پرولتاریا که حاصل دیالکتیک تاریخ است. جبر بر این است که جز از طریق طبقه،ي انقالبلحظه
که در بلوغِ فهِم طبقاتیِ شدههاي اعتراضیِ سراسرينه در گستردگی جنبشاش آگاهی طبقاتیارتقاي

از طریق آگاهی طبقاتیارتقايپیشاپیش به تصرف بورژوازي درخواهد آمد. ، انقالب،وضعیت است
منافع مشترك خود و کشیدن خط فاصل و شناخت در مسیر مبارزهشدن هرچه بیشتر کارگرانکلمتش

2.حاصل خواهد شدطبقاتی بین تعینات طبقاتی و غیر

سازي براي دیکتاتوري یعنی زمینه-پراتسین کمونیست ي تاریخیوظیفهانقالب بخشیدن بهاگر فعلیت
الغاي مالکیت خصوصی بر لوازم تولید در عوضِ مالکیت پرولتاریا درعوضِ دیکتاتوري بورژوازي و 

متشکل و مسلح به کارگرِي است که عاملیت طبقهخاص اياست، وضعیت انقالبی لحظه- اجتماعی آن
پتانسیل را تحقق آناش، و ازجادررفتگی سیاسیافزایی سرمایههاي ارزشآگاهی طبقاتی در بستر بحران

تک مسایل روزانه در پیوندي انضمامی با کلیت به معناي بررسی تکفعلیت انقالب «خواهد بخشید. 
این فارغ از رونق یا رکود سرمایه و حتی » 3ي دقایقی در رهایی پرولتاریاست.تاریخی، به منزله- اجتماعی

ها با یکی از تمایزهاي کمونیستها است. ي کارگر، دستور کار همیشگی کمونیستي آگاهی طبقهدرجه
گسترش و تعمیق آگاهی میزان وضعیت انقالبی است: تشخیصهمین ظرایف در دادنچپ، دخالت

اي است که زمان در سطح داخلی و خارجی داللت طبقاتی دارد و آنچه نه، نامهي تمایز قائل نشدن بین آنچه همنتیجه. 2
اش نوشت. دستاورد او خوراك چرب و تپه، پس از آزادي از اولین بازداشتاسماعیل بخشی در جایگاه رهبري مبارزات هفت

بورژوازي تا بار دیگر بر لزوم رعایت حقوق بشر تأکید کنند.هاي خارجی نرمی بود براي تمام رسانه

38ي . جرج لوکاچ؛ تاملی در وحدت اندیشه لنین، صفحه3
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شناخت وضعیتودر مبارزات کارگري4مبارزه با نفوذ ایدئولوژیک ادبیات بورژوازيطرازطبقاتی و
جهانی آن.ایران در بستر ي طبقاتیمبارزه

دهد و هاي رنگی را در اولویت قرار میچپ»گراییجنبش«ایستادگی در برابر،اولویت چنین وظایفی
- حوزه«در پیشبرد مبارزات کارگريکارِسبکحاضر، در حال زمان در راستاي تحقق آگاهی طبقاتی، هم

جاست که مرزهاي طبقاتی آنداند.میبدیل موجود تنها رانات طبقاتی مشخص، با تعیمشخص»ي
از تعینات دار در جریان است. شقاق اصلی فارغسرمایهاي هرروزه بین کارگران و پررنگ است و مبارزه

همین یابی قرار داد.ي اتحاد و تشکلمایهتوان آن را دستي مدنی آنجا برقرار است و میدولت/جامعه
کارگر را در روند يفاعلیت طبقه،اي مشخص از تاریخِ بحران سرمایهکار است که در لحظهدستور

ي عجین با منافع ناهمگون »پیرایهخیزش بی«بودنِ هر بینیِ انقالبوگرنه خوشسازد. انقالب متحقق می
چرا اي است امپریالیستی. محکوم به مصادره،طبقاتی و عموماً غیرمسلح به آگاهی و سازماندهی طبقاتی

بدون در نظر گرفتن مسیر تحقق آگاهی طبقاتی یا سواز یککه در صورت خلط این دو با هم یعنی
ا پرولتاریایی که هنوز در سطح کردن بتاریا، یا به عبارتی انقالبی عملاي براي خود شدن پرولطبقه

ي کارگر و تعینات و هاي داخلی طبقهیابی سیاستبدون خصلتو از سوي دیگرخود باقی مانده، در
این چنین ؛ هاي رنگیارز همان انقالبرقم خواهد خورد بورژوایی، همتغییريهاي جهانی آن، داللت

چپ. امپریالیستی-طلبی بورژواو در واقع سرنگونیاست عملیات انقالبی

(مبتنی بر "جمعیت"مردم آن بخشی از «جاي طبقات اجتماعی است: ي این ادبیات بورژوایی، جایگزینی مردم به. نمونه4
شدن ا قلمرو کنش سیاسی حاکمیتی را اشغال کند. مردم فرآیند ساختهآید ت) است که به میان می"سیاست-زیست"درك 
...»ملت، زنان معترض به مردساالري - اي است از دل کارگران معترض به روابط طبقات، اقوام معترض به تصویر دولتسوژه

جا و اثربخش بودن به«... نویسند:فرهاد خلیلی و پوران کمالی در سایت نقد چنین میهمچنین ، نشر اینترنتی.150فالخن 
بار یا عالی مباحث تئوریک سنجید، بلکه باید دید هاي علنی/غیرعلنی به سیستم را نباید مبتنی بر ارزیابی وضعیت اسفتعرض

ي نمایاندن حدود و ثغور سیستم مستقر، توان و کارکردهایش، گشایشی در بحث واسطهتوانند بههاي مورد نظر میآیا تعرض
یک آکسیون، «» (ي مستقر بزایاند.وجود آورد و نیروها و حدود و ثغوري جدید را، در مسیر رفع سلطهي آلترناتیو بهدرباره

المللی؟ آیا این سیستم چیست؟ داخلی است یا بین)10ي ، صفحهتارنگاشت نقدفرهاد خلیلی و پوران کمالی، » یک تحلیل
طور است براي کسانی که به جاي واژگان مشخص بحث کرد؟ البته همینآلترناتیو نامعلوم است؟ هنوز باید در خصوص آن

هاي مدنی است؟ یا ستم ي مستقر از چه نوعی است؟ آزاديکنند. رفع سلطههاي سیستمی استفاده میطبقاتی از بدیل
اتی است با آنچه ها و تداخالت آنچه طبقي باال ناروشنیدر یک جغرافیاي خاص است؟ در جملهطبقاتی نوعی از سرمایه

بار یا عالی مباحث تئوریک، بلکه برآمده از مدنی است مشهود است. سنجش یک آکسیون نه بر مبناي ارزیابی وضعیت اسف
مند اي مشخص است. آنچه برعکس در اینجا مستتر است این است که سطح نظریهتحلیلی مشخص از شرایط برمبناي نظریه

دقیقاً براندازي است که در اینجا چنین بازنموده شده است: )98(تجمع یک می سال اهپشت هواداري از این شکل آکسیون
این » ي مستقري آلترناتیو، رفع سلطهنمایاندن حدود و ثغور سیستم مستقر، توان و کارکردهایش، گشایشی در بحث درباره«

مند شود.جایی مدنی، الزم است تا نظریهمسیري است که براي یک جابه
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شود ها دنبال می، که از سوي چپداري ج.ا ایرانمبارزه با سرمایهو با امپریالیسمي موجودِ مبارزهدوگانه
تولیدش از سرمایه و مناسباتبا خارج نمودنها از اساس روي بنیاد تداوم سرمایه استوار شده است. آن

ذات «سان هاند. در مورد اول با کنار گذاشتن سرمایه بشدهانحطاطیچنین ، دچارهر دو نوع مبارزه
سازي مواجه هستیم که معناي آن ي امپریالیسم، با نوعی اسطورهي مقاومت و جبههدر جبهه» مشترك

تولیدي مشخص و تضاد کار و سرمایه، که همین نه بر اساس رویکردي تاریخی مبتنی بر تضاد نیروهاي
هاي جنبشاز هر اقدام در مورد دوم براي براندازي ج.ا ایران.بازخوانی/روایتِ جدیدِ دو قطبی است

جایی تضاد کار/سرمایه با تضاد جابهيواسطهبه: شودبه نام نیروهاي انقالبی حمایت میاعتراضی
هاي به ي کارگر را به جنبشطبقهگی انقالبی سوژهوبراندازيي مدنی، انقالب را بهدولت/جامعه

کند. تبدیل می- »مردم«و در یک کالم –ي مدنیاصطالح مترقیِ جامعه

ست: از وضعیت انقالبی تا امروز پیدا96ماه از ديطلبسرنگونیيهاگري چپضدانقالبیوارنمونهنمود
زمان تنها بورژوازي ایران که همهایی که نهبحرانعلیههااعتراضاي بود از دي ماه (که نمونهخواندن
و اقسام چپهواداريبا کهوارد کرده بودو فرودستاني کارگرطبقهيگردههاي آمریکا بر تحریم

هاي قومی گرفته تا طلب گرفته تا مجاهد، از جنبشنشین از سلطنتهاي اغلب خارجگوناگون گروه
- ا خرتناق آمریکایی گرفته تا جنبشهاي به اصطالح کارگري اما تاز احزاب و سازمانها، زیستیمحیط

هاي با حمایتج.ا ایرانسرنگونی شان زیر چترهايلف حجاب اجباري که با تمام تفاوتهاي مدنی مخا
ي ادارهکشی ) تا پیش، همراه شد.عربستان، متحد شده بودندمستقیم و غیرمستقیم آمریکا و اسرائیل و 

هاي مترقی براي ي گروهاتحاد همه»خواست«کردن مطالبات کارگري و شورایی کارخانه و سراسري
موضعرغ از به جمهوري اسالمی داشته باشد فااعتراضهر جنبشی که نشانی از .ج.ا ایرانعلیه مبارزه 
از منظر غالباً ج.ا ایران کشیدن صرف به چالشاش،هاي پروامپریالیستیو حتی فارغ از داللتاشطبقاتی

بر محور »هاوحدت این جنبش«ي اساسی مسئلهحاال .گیردقرار میانسانی مورد اعتنا و واجد اهمیت 
زمان که طرفدار حق حجاب اختیاري است، به طرفداري از حق تعیین سرنوشت براندازي است. چپ هم

دم شفافیت جمهوري اسالمی زمان از فساد و عبرخواسته و همها و اسرائیلنئوکانعاملیت ردها باکُ
و آغشته استمحور سرمایه هاي انسانه سرتاپا به صور ایدئولوژیک گفتمانداند ککند. نمیصحبت می

که از بر منطق تعارضات بورژوایی استوار خواهد بود. همین چپ استاش پیشاپیش ي براندازيپروژه
-شکلی متعارف شدن اهتمام در مسیرکوبد وایران میبودن5ِداريِ نامتعارفایهها قبل بر طبل سرمدهه

داري ایران بسیار مفید در نقد نامتعارف خواندن سرمایه» چپ در انقیاد سرمایه و کاپیتال مارکس«ي ي جزوهمطالعه.5
خواهد بود. 
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سیالیت اکنون. یابدمیي کارگر طبقهیافت رهرا تنها - هاي امپریالیسم شدنبخوانید همسو با سیاست
مجال یافته است تا سوار بر امروزسبزيجنبشطلبِتر شد: چپ سرنگونیط سیاسی کمی روشناین خ

مدد هم بهآنتر از قبلریالیستی خود را در ظاهري آبرومندانهامپي پروهمان پروژه،موج اعتراضات
این خصلت تاریخی اوست.متعین کند.کارگران و فرودستان

همت بار به آلیستی از وضعیت، ایندر یک درك ایده6»محور مقاومتی«از سوي دیگر، چپ موسوم به 
گذارد که در اساس نه از اي میي سوژهسوسیالیسم را بر عهدهگذار به،»مقاومتدولتِ «ي موهوم پشته

منفک و امپریالیسم ون(در نظر داشت7یک تحلیل جدا افتاده از کلیتبلکه برآمده از یک تحلیل طبقاتی 
است. »پرولتاریا«قاتی یعنی ي طبي فعال مبارزهارزش مارکس) واجد انفعال سوژهياز نظریهمنزوي
از شود و هر عمل بیرون الل در ساختار این دولت موهوم میدعوت به انحراستین انقالبي سوژه

شمارند: او اقشار فرودست به هاي ارتجاع او بینشانه.8کندمیهدیدرا به سرکوب تساختارهاي حاکمیت
ي طبقاتی را به وظیفه-ي تاریخیمبارزهنامد؛طلب میهاي فرصتي دور از پایتخت را دهاتیآمدهتنگ

ستیزي و هاي قومی با سالح طبقاتی، یکسره از کُردبه جاي تحلیل جنبشکاهد؛اخالقی فرو می
چپ کند.ي قومی، قومی عمل میاو در نقد مسئلهکند.گوید و زبان کردي را تمسخر مییهودستیزي می

کشد. او کوبد و صورتش را خنج میقاومتی مشت به سینه میي محورممحورمقاومتی جلوتر از سرمایه
در انتظار هایش پردازيي قابل قبولی که ایدهبراي نتیجه9و خرسند از ملکوت؛پاي راستهم،چپ است

.نشسته بود

ي بیژن فرهادي، نشر اینترنتی ، نوشته»"بودنمقدرات بدیل"مخاطبی: در نقد مقدورات بی«ي ي مقاله، مطالعهنقد آندر . 6
بسیار سودمند خواهد بود.

تر از آنچه میان امر عام و امر خاص دیالکتیک ناموزونی برقرار است: هر تحلیلی که نقش یکی از این دو امر را پررنگ. «7
اندیشی در این زمینه بدین معناست که از اندیشی خواهد شد. جزمي نهایی گرفتار نوعی جزمهست نشان بدهد، در وهله

- این جزماز ایم. اما گریزایم و الگویی ذهنی را بر واقعیتی عینی تحمیل کردهدهپویايِ (حرکتِ درونی) خود واقعیت غافل ش
جویانه در وضعیت، تفسیري به هدف تغییر اي مبارزهپذیرد؟ پاسخ این پرسش فقط از رهگذر مداخلهاندیشی چگونه امکان می

گرایانه گویی امري ذهنی را بر واقعیت عینی مداخلهي سیاست هر شکلی از فهم غیر آورد، زیرا در پهنه[ي بنیادي]، سربر می
پلیتیک کمونیستی، بابک پناهی و فرزان عباسی، نشر اینترنتی) از سوي دیگر می توان گفت (سوریه و رئال» کند.تحمیل می

مقاومتی دست گرایانه بوده و در راستاي تحقق بورژواري محور گرایانه چپ محور مقاومت، سراسر مداخلهکه فهم غیرمداخله
زند.به تئوریزه کردن و تحلیل می

ي ي کارگر را در برگیرد] در بدنهیابیِ نسبیِ چنین راهبردي [که منافع آنی و بلندمدت طبقهتا تدوین و سپس اقبال«. 8
ن فقط به ي اقتصادي مصیبت وارده بر کارگرادر سطح خرد، از حل جنبه-طلبدي بسیار میامري که صدالبته حوصله–طبقه 
.4ي ، مهدي گرایلو، نشر اینترنتی، صفحه»اخالقمندي انحالل صنف» «کنیم.حمایت میساختاري درونشکلی 

ي آخر به نقل از صفحه» شده مقدر کرده است.ست که ملکوت براي این شرارِت عاطفِی بزكانهدام ... کمترین تاوانی. «9
مهدي گرایلو، نشر اینترنتی.ي نوشتهي کردهاوقال دوبارهقیلي مقاله
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امپریالیسم و نئولیبرالیسم

ي ي دوسویهرابطهها در یک ي محلی در جغرافیاي دولتشدن سرمایه، گردش سرمایهجهانیعصردر 
ي اجتماعی اگر مراد از سرمایه نوعی رابطهاست.اشامپریالیستيسرکردهجهانی و يمؤثر با سرمایه

هرشده به مالکیت صاحبان ابزار تولید است، کار استثماراضافه از طریق نیرويمبتنی بر تحقق ارزش
ي جهانی به (یعنی سرمایه محلی و سرمایهدوسویهي ي طبقاتی نیز در این زمینه بر همان رابطهمبارزه

ي کارگر چه بداند و چه نداند، چه بخواهد و چه استوار خواهد بود. طبقهسرکردگی امپریالیسم آمریکا)
د جز اینکه مبتنی بر اي ندارتحلیل طبقاتی چارهخواهد کرد. حرکت و عملزمین ایننخواهد در

ي اساسی در شناخت ي کارگر را استوار سازد. کلیدواژهمبارزات طبقههاي استراتژي،کلیتشناخت این 
است.» امپریالیسم«ي دوسویه این رابطه

- پیش از هرچیز با صدور سرمایه شناخته میداند کهرا وضعیتی میاش از امپریالیسم، آنلنین در تحلیل
اشافزاییارزشاز میزانی ندارد و یا افزایدر مرزهاي داخلی امکان ارزشایناي که بیش ازشود. سرمایه

قبول نیست. این مرزهاي داخلی اشاره به کشورهایی دارد که از پیشگامان دیگر قابلکاسته شده و
هاي الجرم قدرت.و ژاپن، فرانسه و بعدها آلمان و آمریکابریتانیابرقراري مناسبات سرمایه هستند. 

ي تولید و کار ارزان قیمت، مواد اولیهدست آوردن نیرويبراي بهبا صدور سرمایهسرمایهملیِانحصاريِ
-که با افول سیطرهعصريمصرف مجبور به نبرد بر سر مناطق نفوذ خود و بازتقسیم جهان هستند. بازارِ

جانبه منتهی به ، با نبردي همهدیگرامپریالیستیهاي و سربرآوردن قدرتبر جهانبریتانیايِ مسلط 
جهانی شد.هاي جنگ

اند را صورتی دوسویه با یکدیگر مرتبطبراي وضعیت امپریالیسم در زمان لنین دو ویژگی مشخص که به
ي جهانی از یک بودن عرصهخالیو دوم بر جهان بریتانیايِ مسلطسیطرهافولتوان برشمرد: نخست می

، گر سیاسی، اقتصاديعنوان تنظیمبه10امپریالیسم آمریکاسرکردگی. با تثبیت تمام عیاريسرکرده
توازن لنین در عصر امپریالیسم11ِهاي درگیرروند انباشت جهانی سرمایه، قدرتو ایدئولوژیکِنظامی

ي واسطه. از این پس بهنداز دست دادي جدید (ایاالت متحده آمریکا) قواي خود را به نفع سرکرده

گر سرمایه در سطح جهان یعنی نهادهاي چهارگانه ي برتون وودز به نماي آن از یک سو نهادهاي تنظیمکه خصلت.10
گري مشخص آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تا همین امروز است. اقتدار ایاالت متحده آمریکا و از سوي دیگر نظامی

ي بلوك شرق و کشورهاي سوسیالیستی به رهبري شوروي براي تمرکز بیشتر بر هدف اصلی مسئله. در اینجا از بررسی 11
کنیم. نظر میمقاله صرف
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-براي روند ارزشداري سرمایههاي دیگر ه بود، قدرتاتفاق افتاددولتچگالشی از سرمایه که در این 
با این همه تضاد دولت و آن نداشتند.اقتصادي-سیاسیيپذیرش سیطرهاي جزافزایی سرمایه چاره

ي جهانی از سوي آمریکا شرط بر سرمایهوقیدیا به عبارتی حاکمیت بیشدن سرمایه مرتفع نشدجهانی
تناسب عرضه و رسیدن به براي تولیدمرکزي درریزيقادر به برنامهطور که سرمایه . همانممکن نبود

-دار منفرد برنامهوکیف تولید مبتنی بر شرایط سودآوري سرمایهکم،»عادي«نیست و در شرایط تقاضا
قادر به تشکیل دولت فراملی او [سرمایه]، همچنینافزایی سرمایه در کلهاي ارزششود تا نیازریزي می

- بنابراین تضاد دولت و جهانیدر سطح جهانی نیست. روند انباشتي تمام عیار کنندهبه مثابه کنترل
است. طور عامدار منفرد و سرمایه بهگرفته بین منفعت سرمایهتضاد شکلچیزي همچونشدن سرمایه 

ها با اقتداري در حد یکی از دولتسرکردگیه شدن سرمایه حتی بو جهانیبه همین دلیل تضاد دولت 
آن باقی ماند.ماندگاره و درونایاالت متحده آمریکا  نیز مرتفع نشد

ها و بحران،امپریالیستیيسرکردهبه دلیل تکامل نیروهاي تولیدي و تراکم و تمرکز سرمایه در این 
رویت بود. گرایش نزولی نرخ سود و جا قابل هاي عبور از آن پیش و بیش از هرجا در همانرهیافت

ي کنندهثباتگرایی و عملکرد بیکه با مالیه،هاي ادواري سرمایهبحران اضافه انباشت در قالب بحران
ي در اوایل دهه،ي طال همراه بودفدرال رزرو در چاپ ارز مبناي مبادالت جهانیِ (دالر) بدون پشتوانه

د که بیش از همه نیازمند پاسخی مقتضی از سوي آمریکا بود. میالدي تبدیل به یک بحران بزرگ ش70
را مهیا اشهاي گرایش رو به افول سرکردگیها داد اولین گاماما پاسخی که ایاالت متحده به هر دو این
یض اقتدار وي چاپ آن و تفي ارز مبدا معامالت جهانی، ادامهساخت. پاسخ آمریکا به چاپ بدون پشتوانه

هاي ادواري سرمایه الگوي همچنین پاسخ آمریکا به بحران.ي طال بودسنگینی سایهبه آن بدون 
آنجا که در انواع مختلف ؛ شدن سرمایهجهانیفاز نوینازبوداينئولیبرالیسم نشانهنئولیبرالیسم بود.

شد، نشانی بود از رجزخوانی سرمایه در سطح جهانی.ها به ضرورت دنبال میدولت

یک هاي نئولیبرالیستی واقع شد،سرمایه در اتخاذ سیاستملیاي که در گرایش دولتتغییر عمده
-را می12این گسست کیفیداري است.اضافی سرمایههاي تحقق ارزشگسست کیفی براي گذر از بحران

بندي نمود:چنین صورتدارياضافی در تاریخ سرمایهارزشاستخراجيبر اساس شیوهتوان 

اضافی مطلق که با افزایش ساعات کار روزانه انجام افزایش ارزشداري:سرمایهعصر توحش -1
داري ندارد و ساعات کار ظاهر مرز چندانی با بردهداري بهآنجا که توحش سرمایه. شودمی

ي داوود جلیلی.آذین، ترجمه، جان اشمیت، نشر گل»یکموامپریالیسم در قرن بیست«. برگرفته از 12
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کار اقالم مصرفی براي بازتولید نیرويي ساعت در قبال پرداخت کمترین هزینه19روزانه تا 
ادامه داشت.19داري تا اواسط قرن ي تولید سرمایهاي که از آغاز شیوهدورهپذیرد. انجام می

اضافی نسبی که از طریق افزایش سطح تکنولوژیک و افزایش ارزشداري:عصر بلوغ سرمایه-2
. شدوري در تولید و در نتیجه کاهش ساعت کار براي تولید یک محصول ممکن افزایش بهره

تا ظهور نئولیبرالیسم ادامه داشت.19دوره اي که از اواسط قرن 
کار، کمتر میانجی کاهش دستمزد نیرويی بهاضافافزایش ارزشداري:عصر پوسیدگی سرمایه-3

قوانین همچون ي طبقاتی پرولتاریا هاي مبارزهالغاي دستاوردگرایش به میزان اجتماعی آن. از 
اضافی بیشتر. براي تحقق ارزشبود، دستاویزي حداقل دستمزد و کاهش ساعات کارکار، 

ساخته است، ناممکنهاي مرسوم را اضافی از روشداري امکان تحقق ارزشحال که مسیرهاي سرمایه
وري با بهرهباید یک حرکت رو به عقب از این مسیر تکاملی برداشت که بیش از پیش در کشورهاي می

قابلیت تحقق بیشتري دارد. )تراکم و تمرکز سرمایهاندكِمیزان(با یافتهپایین و کمتر توسعه
هاي اقتصاد و تغییر نقش دولت در تمام عرصهداري متکی برحیات سرمایهينئولیبرالیسم که براي ادامه

-ي تحقق ارزشعنوان سالح ویژهاصالح قوانین کار و تسهیل حرکت سرمایه در سطح جهانی است به

شود.سرمایه شناخته میمعقول در عصر پوسیدگی اضافیِ

شدن آنگیربا صدور نئولیبرالیسم و همهاضافی به همین نئولیبرالیسم وابسته است. در واقع تحقق ارزش
ي واسطهبهکه رو شدیمروبهی هایدولتبا ،زده با مرکزیت ایاالت متحده آمریکاي بحراناز سوي سرمایه

آن اضافی در سطحی بیش از میانگین اجتماعی جهانیِارزششان امکان تحقق فراوانارزان وکارنیروي
این اي از جمعیت دهقانی که حجم عمدهبا منشأدیگر بخش زیادي از نیروي مولدسويرا دارا بودند. از 

ي طبقهي مبارزات از تجربه،قدر که از کار صنعتی فاصله داشتنددادند همانرا تشکیل میکشورها 
هاي ذکر هاي نئولیبرالی در این کشورها واجد تفاوتنیز محروم بودند. در واقع اجراي سیاستکارگر

(در الزمقدر که از تکنولوژيهمانیافتهکمتر توسعهاین کشورهاي شده با دیگر کشورهاي صنعتی بود. 
ند و این دقیقاًبردبهره میقیمت کار ارزانبودند از نیرويبهرهبراي تولید بی)کشورهاي پیشرفتهبا یاس ق

به رشد اقتصادي این کشورها منجر شد.،یافتهگرایش نزولی نرخ سود کشورهاي توسعهخالفبر

هاي نئولیبرالی که با ي عطف به جریان انداختن سیاستي کارگر در نقطهوضعیت معیشتی طبقه
هاي گسترده در سازيو خصوصیها سپاريي برونواسطهساختن دولت بهکوچکاصطالحبههايسیاست

هدف تقویت «رو شد. بهي قهقرایی روصنعت ممکن شد، در مقایسه با پیش از آن با یک تغییر گسترده
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برداري و ذف موانع دولتی بر روي رشد، بهره) ح1انباشت سرمایه بود و از دو طریق این کار انجام شد: (
13»درآمد از طبقات فقیر و میانی به ثروتمندان...ي) بازتوزیع دوباره2جریان سرمایه و ثروت، و (

در سطح اقتصاد، کاهش ارزش افزایی سرمایه بود کهنئولیبرالیسم آن رهیافت گذر از بحران ارزش
ساخت. یافته ممکن میهاي سازمانسازيکار را به نسبت ارزش اجتماعی آن از طریق خصوصینیروي

همراه ي سیاسیِو سلطهي مالیتاز سرمایهوي تاختي عرصهتشدیدشدهي همچنین نئولیبرالیسم، ادامه
به تأسیس نهادهاي چهارگانه برتون وودز پس از جنگ جهانی دوم اشي آمریکاییبود که پیشینهآنبا

. گشتبر میپس از جنگ » از نو ساختنِ«بدیل براي و استفاده از این بازار بی

صنعتی ممکن است يزش در سرمایهبر مبناي تحقق ارتنها ي مالی سرمایهاز آنجا که تحقق ارزش در 
-کار مولد خواهد بود و سرمایه خودارزشافزایی سرمایه تنها به میانجی استثمار نیرويعبارتی ارزش(به

یمت، چنان حجمیکار ارزان قو با اتکا به نیرويهاي نئولیبرالیي همین سیاستواسطهافزایی ندارد)، به
هایی چون چین و کشورهاي جنوب شرق آسیا، هند، برزیل و که با سربرآوردن قدرتاز انباشت سرمایه،

هاي جدید نشان از بُعد اقتصادي رو به افول . ظهور همین قدرتشدممکن ،هستیمآن... شاهد
ی در طول امپریالیسم آمریکا است. نئولیبرالیسمی که در مکتب شیکاگو و در مراکز دانشگاهسرکردگی

شد، خود در همان کشوري امکان تحقق داشت که در باالترین متولد میبه ضرورت میالدي 60ي دهه
یبرالیسمی که امکان هاي کینزیانیسم در تولید واقف شده بود. نئولبستسطح انباشت سرمایه، به بن

گري کل دخالتسازي و تغییر در شگونه را از طریق گسترش خصوصیاضافی متوحشاستخراج ارزش
اش در کشی اولیهپس از میالدش به عنصري در مقابل علت پیشنیم قرنساخت نهاد دولت ممکن می

فیات (با کیعد سیاسی افول سرکردگی امپریالیسمبُ ظاهر شد. آمریکاموطن خود یعنی ایاالت متحده
پیمانان حمایت سیاسی هماغتشاش درسوریه، شکست در جنگ عراق ومتفاوت) مصادیق بسیاري دارد:

- آتالنتیک و نزدیکترین متحدان پیمان ترانساز اصلییکیاروپایی در خروج از برجام، اختالف با ترکیه
تنیدگی ابعاد هاي افول سیاسی اوست. درهماي از نشانها گوشهاین.به روسیه و ایراناین کشور شدن

طبقاتی ناگزیر از و تحلیل افزایدپیچیدگی موضوع میالمللی بر سیاسی و اقتصادي در مناسبات بین
حمله ایاالت متحده به افغانستان ... قبل از هرچیز بر «عنوان نمونه نمودن این آمیختگی است. بهلحاظ

سپتامبر مبتنی است. دسترسی به 11ي مجدد سرکردگی جهانی این کشور، پس از دالیل سیاسیِ اعاده

.18ي ي پرویز صداقت، صفحهترجمه، والدن بللو، نشر پژواك، »از سقوط مالی تا رکود اقتصادي«.13
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ي اصلی چنین کنشی. در عین فرعی سرنگونی طالبان بود و نه انگیزهمحصولبیشتر آسیاي مرکزي، 
»14.ي جنگی دولت بوش استمشغولی نقشهحال ... کنترل نفت خاورمیانه ... مهمترین دل

هاي ي داخلی با وضع تعرفهبراي حراست از سرمایه» گرایانهملی«گرد ، حرکت عقبچینعروجبا
هاي اقتصادي و استفاده از قدرت سیاسی براي محدود ساختن گردش گمرکی بر واردات، اعمال تحریم

ت امپریالیسم ي جهانی به محورینماي آن تضادي است که در درون سرمایهي چینی خصلتآزاد سرمایه
. خواه در ي گردش جهانی سرمایه و گردش ملی سرمایه استوار است: تضادي که در رابطهنشو و نمو دارد

و خواه در یافتهتوسعهکمتري امپریالیسم به نفع او و به ضرر کشورهاي سرکردهلحظات رونق و قدرت
هاي جدید.سرکرده به نفع عروج قدرتلحظات رکود و گرایش به افولِ

شود. اما این نهادها آن پدیدار میبنیادینصورت اصلی سرمایه بهتقویت نهادهاي دولتی براي دولتِ
از اندازندشان (یعنی حرکت سرمایه) را به خطر میدر برابر بحرانی که هستیراي خوداولویت ویژه

خصوصی و گردش آزاد مثابه حامی مالکیتبه-دولت در قبال نبرد طبقاتی دهند. اگر نقشدست می
افزایی مخدوش شود، از آنجا که اصل اساسی نه تقویت ي بحران در ارزشواسطهبه-سرمایه دارد

مثابه ماهیتی خودپو بلکه تقویت حرکت آزاد سرمایه است، دولت خود حامی آن چیزي بهنهادهاي دولت
چیزي ضد خود است: نئولیبرالیسم. ضد خود به مثابه یک نهاد خودپو و هم راستا با شاست که پدیدار

اي که به سمت خروج از بحران میلاضافهوم تحرك سرمایه براي افزایش ارزشخود به مثابه نهاد مق
عنوان نمونه در آمریکا با یک به،مشخص عروج چینمنتج ويدر وهله15نئولیبرالیسمافول کند. اگر می

هاي هاي تجاري و حمایت از شرکتگرد به حمایت دولت از تولید داخلی و وضع تعرفهحرکت عقب
نمایانگر ،انجامدمی»ترامپیسم«ي کنونی انکشافش به طور کلی وهلهو بهچندملیتی مستقر در آمریکا

افزاي سرمایه اي است که اصل موضوع با نمودهایش دارد. اصل موضوع همان حرکت ارزشآن تضاد ویژه
است.

ي مشخص بحران به ضد امپریالیسم آمریکا در لحظهيسرکردههاي نئولیبرالی از اینجاست که سیاست
با عروج اردوگاه سرمایهزن قوا به نفع شوند. سنتز این تضاد تغییري خواهد بود در تواخود تبدیل می

ي جمشید احمدپور، نشر ، آلکس کالینیکوس، ترجمه»کالن امپراتوري آمریکااستراتژي«ي ، مقاله»تحلیل امپریالیسم.«14
.190و 189ي نیکا، صفحه

رایج شده است. به همین ي ترکیبِ منابع فکريِ نونهادگرایی،وسیلهشده بهنئولیبرالیسم از طریق یک فرآیند اصالح«... .15
با نئولیبرالیسم است، هیچ منبع فکرِي دیگري ندارد تا به آن ي جایگزینی که مدعی مبارزهدلیل است که امروز، هر پروژه

)13ي ي احسان رستمی، صفحه، شبنم اُوز، نشر سمندر، ترجمه»شدن سرمایهالمللیدولت و بین(«» پناه ببرد.
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با مختصات، الگوهاي انباشت، شدهي جهانیبراي تحرك سرمایهاشعاملیتجدید و تثبیت يسرکرده
از طریق انقالب و تثبیت دیکتاتوري اردوگاه کارو یا به نفع المللی نوین،ها و مناسبات بینگفتمان

-عاملیت سیاسی طبقهاست: ي اساسیمقولهیکمعطوف به طور که گفته شد همانپرولتاریا. اما انقالب 

ي ترین شیوه سازماندهی و آگاه از مخاطرات ایدئولوژیکی جامعهي کارگري که به طبقاتیي کارگر. طبقه
-هي کارگر پیشاپیش به مدد رشد آگاهی طبقاتی از قِبَلِ مبارزعاملیت طبقهباشد.گراییو جنبشمدنی

-اي است همیشگی. بهطلب به دور است وظیفهیي چپ سرنگوني کارگر که از مصادرهاي طبقهحوزهي 
مدد همین آگاهی طبقاتی در بستري جهانی است که امکان انقالب و تثبیت دیکتاتوري پرولتاریا فعلیت 

سرکردگیبع آن بحران افول تافزایی سرمایه و بههاي ارزشاین همه در بستر بحرانخواهد یافت.
شود.ممکن میي کارگربه عاملیت طبقهامپریالیسم آمریکا

طلبیو سرنگونیداري ج.ا ایران ، سرمایهامپریالیسم، دولت

ایران به دلیل ج.اباي آمریکا ي ایاالت متحدهمواجهه،سرکردگیي گرایش رو به افول هحبوحبدر این
نظامی با - سیاسیاتحادهاي،و به همین واسطه16بیرون از مرزهااش به سمتسیاسی- اقتصاديحرکت 

ي قدرت واسطهدارد. هرچند که بهعیار ترین شکل نشان از یک تقابل تمامبه سختپیمان کشورهاي هم
هاي درگیري نظامی از سمت کاهش هزینهگرد آمریکا بهاز یک سو و حرکت عقبج.ا ایراناي منطقه

عیار ساخته است، پیگیري تمامدور از ذهنالحال ایران را فی.ا تقابل نظامی مستقیم با ج،دیگر سو
با اقدامی -با پشتیبانی اقسام گوناگون براندازان چپ و راست-تواند می»براندازي از داخل«ي پروژه

عیار در ایران تمام»انهدام اجتماعی«ساز بستر،ختامحسنعنوان ، بهنظامی از سوي امپریالیسم و شرکا
الطیف چپِ ي وسیعسویی خواسته یا ناخواسته از سمت دایرههمایستادگی در برابر هرگونه شود. بنابراین 

بار بوده و نابودي نتایج بروز جنگ احتمالی فاجعهي کارگر ایران امري حیاتی است. برانداز براي طبقه
از استثمار ي آنچهنی نابودي گستردهانهدام اجتماعی یعوسیع و انهدام اجتماعی را به همراه دارد.

ها، ساختهاي تکنولوژیک، زیرصورت پیشرفتگیري آن در ایران بهي کارگر در طول تاریخ شکلطبقه

استفاده از یاسیاسی بر کشورهاي منطقه تاثیرگذاريي صدور سرمایه و ج.ا ایران با توجه به مؤلفه. امپریالیسم خواندن 16
اي جهانی هاي بزرگ چندملیتی با دامنهانحصارات ایران به شرکتخطایی فاحش است. » خرده امپریالیسم«عباراتی چون 

مالی ایران ابعادي جهانی و سرمایهاي بزرگ دنیا قرار ندارندههاي ایرانی به هیچ عنوان در فهرست بانکاند. بانکتبدیل نشده
مبتنی بر اي هنگفت در سطح جهانی باشد، از آنکه مبتنی بر تراکم و تمرکز سرمایههاي ج.ا ایران بیشصدور سرمایه. ندارد

قدرت نظامی ایران در سطح جهانی با اضافی داشته باشد.وسویی است که امکان تحقق ارزشحرکت خود سرمایه به سمت
تر است.هاي نظامی جهانی مثل آمریکا، اروپا، چین و روسیه بسیار ضعیفهاي ژئوپولیتیکش، در قیاس با قدرتوجود توانایی

اش بروز شود و عوارض چندانی در قیمت جهانیعنوان عامل کلیدي از مبادالت انرژي جهانی حذف میایران به» نفت«حتی 
کند.نمی
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وگرفته شودکه قرار است پس از انقالب باز پستجمیع شده استو ... ها مسیرهاي ارتباطی، ساختمان
ي مبارزاتی و . انهدام اجتماعی یعنی نابودي پیشینهدر خدمت دیکتاتوري پرولتاریا قرار بگیرد

ي طبقاتی. انهدام ي کارگر، یعنی نابودي فرهنگ و اساساً امکان مبارزهساختارهاي مستقل طبقه
توسط قالب مخملیي اناي است که ایاالت متحده پس از شکست پروژهنسخهنتیجه اجتماعی 

. آنها براي ایران پیچیده استکارگران و فرودستان عاملیتبار به ، اینوپیک و لیبرالوزیسیون شیکاپ
میانجی گیرند و از سوي دیگر بهفشار قرار میهاي آمریکا بیشتر از اقشار دیگر تحتي تحریمواسطهبه

صیر بیش از همه وزن تق،پروپاگانداهاي اجتماعی براي هاي امپریالیستی و محمل رسانهتبلیغات رسانه
افتد. ج.ا ایران میيداردموکراتیک! سرمایهبر دوش حکومت غیر

عینی است که تضادهاي اجتماعی ي الزم و مپیکره«، دولت در نمود عام آن طبقاتیبر اساس تحلیل 
ارزش درست مانند تضاد میان ارزش مبادالتی و-نمایند کنند و در داخل آن حرکت میمیکسب

- عالوه بر نمودهاي متفاوت تاریخیتضادهاي اجتماعی در عصر سرمایه17»مصرفی در درون شکل کاال.

دار. بدیهی ي سرمایهاضافی توسط طبقهکار و سرمایه به نفع مالکیت ارزشمبتنی است بر تضاد اش،
دار کیت سرمایهطور کلی ضامن تحقق همین مالاست که دولت که حامل این تضادهاي اجتماعی است به

ي تضمین مالکیت خصوصی فراتر رود، در واقع بود. اگر دولت بخواهد از محدودهاضافی خواهد بر ارزش
-ایجاد زمینه«صورت انقالبی نفی کرده است. بر مبناي همین عنصر وجودي عام، نقش دولت خود را به

کار تحت تضمین نیروي«ست. یعنی ا» ازتولیدهاي ضروريِ فعالیت سیاسی براي روند اقتصادي تولید و ب
ابزاري مربوط نیز دهد به شرایط تاریخی و شرایط سودبخش. این که دولت چگونه این کار را انجام می

در سطح انتزاع » مثابه ابزار چیرگی طبقاتیدولت به«هرچند که 18»شود که در اختیار دارد.می
داري است، اما به دلیل همین شرایط سرمایهدیالکتیکی بیانگر ویژگی کلی دولت سرمایه در عصر 

واجد اندکه در دستان دولت تجمیع شدهکیفیت شکل انباشت سرمایه و ابزارهاییتاریخی، کمیت و 
تنوع زیادي در تاریخ بوده است.

و و سیاست که در دولتآنوجه عامدرتولید و بازتولید سرمایهمثابهبهچگونگی ارتباط اقتصاد 
استقالل نسبی دولت از «اي است که ما را بر پاسخ به پرسش یابد مسئلهتبلور میالمللیمناسبات بین

نابرابرها در آزادِبرابر ويارز سیاسی مبادلهکند. استقالل نسبی دولت هممتمرکز می» آید؟کجا می
این نابرابري چیزي را در سطح تصور مثابه بُعد ایدئولوژیکداري است. لیبرالیسم بهي تولید سرمایهشیوه

62ي ي بهروز توانمند، صفحه، تیلمان اورس، نشر سمندر، ترجمه»جهان سومداريِسرمایه. «17
76ي . همان، صفحه18
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کار به جیب شده توسط نیرويخلقاضافیِ کند که به نفع مالکیت بر ارزشعام عرضه میپدیداريِ
صورتی خودمختار و ي کار و سرمایه بهبیرون از رابطهشود. این آزادي چیزي است کهدار ختم میسرمایه
صورت کلی است در یک استقالل نسبی از تضاد کار و سرمایه به» عمومی«منفعت حاملکه جمعی
به این شرط امکان پذیر است که بازتولید «ي حاکمیت طبقاتی دولت شکل مستترشده.شودمیپدیدار
هاي مهم به رشد خود ادامه دهد و دهد، بتواند بدون بحرانکه اساس آن را تشکیل میدارانهسرمایه

- ها وظایف مشکلباقی بمانند... هنگام بروز بحران» طبیعی«وجود یک نظام سلطه در ابهام طبقات تحت
-گیرد و این وظایف موجب پیدایش حکومت استثنایی میي دولت قرار میتري بر عهدهتر و پیچیده

شود... در این شرایط امکان دارد بورژوازي کنترل خود را بر دستگاه دولتی از دست بدهد و دولت بتواند 
ي و سیاسی، هاي اقتصادي حاکم را نیز از تمام آزاديطبقات تحت سلطه، بلکه آزاديِ حتی طبقهتنها نه

19»هاي بورژوایی است محروم کند.ي تمام حاکمیتاضافی، که در واقع عصارهمگر آزادي تصاحب ارزش

دي عادي به عت نمواش به سراما این وضعیت پایدار نخواهد بود و دولت استثنایی از پدیدار استثنایی
پذیرش نئولیبرالیسم به با،پس از تثبیت خودرفت: حکومت مستضعفان ادعایی ج.ا ایرانخود خواهد گ

شدنی است.نمود چنین عادياش اساسیعنوان رکن

افزایی سرمایه به گر حرکت و ارزشمثابه تضمیننقش دولت بهشدن سرمایه، جهانیاصطالح بهدر عصر 
اقتصادي و سیاسی که چنین حضوري واجد منفعت20تازمانی-بیرون مرزها و حضور در بازار جهانی 

تمرکز سرمایه در ودلیل میزان پیشرفتگی و تراکمبهالمللی ي بیندر این رابطه.یابدگسترش می-باشد
گیرند و بیش از موضع ضعف قرار میدر یافتهتوسعههاي کمتر، پیشاپیش کشوریافتهتوسعهکشورهاي 

ي امپریالیسم به اقتصادهاي پیشرفته سلطه«ها قابل بازشناسی است:همه این موضوع در زمان بحران
هایی همانند دهد تا بخشی از عدم تعادل خود را به کشورهاي وابسته منتقل کنند... سیاستاجازه می
جر نشده است. تاچریسم فقر را در بریتانیا افزایش سازي به تلفات همانندي در هر منطقه منخصوصی

دستمزدها را ،روي منجر شده است، گسترش شکاف در درآمدهاداد، اما در آرژانتین به سوءتغذیه و زیاده
در آمریکا کاهش داده است، اما در مکزیک به فقر و مهاجرت وسیع ختم شده است، باز کردن درهاي 

21»عیف، اما اکوادور را ویران کرده است.تجارت آزاد اقتصاد ژاپن را تض

82ي . همان، صفحه19
نشان از آن تضاد درونی دولت و حرکت آزاد سرمایه در سطح جهانی است.» تا زمانی«. 20
.76ي ي داوود جلیلی، صفحهکاتز، ترجمه، کلودیو »ویکامپریالیسم در قرن بیست. «21
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22هاي داخلیهایی با مخالفت جنبشتواند در برههآمیز بودن مییضاین رابطه از یک سو به دلیل تبع

شکل ،یافتهتوسعهکمتراصطالحبهشود و از سوي دیگر با گسترش سطح انباشت سرمایه در کشورهمراه
اقتصاديِ مستقل هدایت شود. هرچند چنین -رابطه به سمت تشکیل یک دولت به لحاظ سیاسی

(از جنس آمیزدستاویزي براي تغییر مناسبات تبعیضيمنزلهبهمثابه استقاللی تام بلکهاستقاللی نه به
شود. چرا که صحبت طرح مییافتهکمترتوسعهکشور بورژوازي براي افزایش منافع ،بورژوایی)عارضاتت

از کار جهانی و با توجه به تقسیمسو از یکداري اقتصاديِ سرمایه- از استقالل تام در مناسبات سیاسی
این استقالل، موضوعی است پیشاپیش ناممکن.شدن سرمایهتضاد دولت/جهانیمیانجی سوي دیگر به

سنخ پسااستعماري اي میانجی ملت و بورژوازي ملی، خود به صورتِ دیالکتیکی- یعنی تأسیس دولت
مستقل هايامپریالیسم آمریکا است و از سوي دیگر تحت این سنخ امپریالیسم، این دولتسرکردگی

یابند.میخروجامکان -ملی- بورژوایی

هاي نئولیبرالی (که ضامن تحقق شمسی سیاست70ي ایران در اوایل دههج.اي،در سطح اقتصاد
در ناندازی) را مصرانه به شرط اساسی و چشم، استطور که شرحش رفتآناضافیحداکثري ارزش

ي بیشتر شد. انباشت حاصل از همین شیوهیم بیشتروتولید بدل کرد که تحقق آن هرچه پیش آمد
شمسی) از 80ي (در دهه23هاي ایرانینئولیبرالیستی در ایران بود که یکی از عوامل خروج سرمایه

ي تولید ی حاصل از شیوهاضافپیمان در منطقه بود. ارزشکشورهاي هماش به سمتمرزهاي سیاسی
نژاد) هاي هنگفت حاصل از فروش نفت (در دوران ریاست جمهوري احمدينئولیبرالیستی به مدد سرمایه

نمود. ي ایرانی را به سمت بیرون تسهیل میاش، حرکت سرمایهافزاییهاي ارزشدر مسیر خروج از بحران
ویژه اینکه چنین نمود. بهبیش از بیش تقویت میج.ا ایران، تقابل امریالیسم آمریکا را با این حرکت

اش با آن هاي کامًال آشکار آمریکایی و ضد آمریکاییي پرتالطم خاورمیانه با دوقطبیخروجی در منطقه
افتاد.اتفاق میگر اسرائیلي فلسطین و رژیم اشغالمسئلهوجودونقش ویژه در تولید انرژيِ جهانی

ي طبقاتی بلکه با امپریالیسم آمریکا نه در بستر یک مبارزهج.ا ایرانتا اینجا مشخص شد که تعارضات 
است. امپریالیستیدرونقضات مناسبات ابوده که خود منبعث از تنجدالی از جنس تعارضات بورژوایی

ي را دارا نیست و هیچ انکشاف مبارزهايگري جمهوري اسالمی هیچ وجه طبقاتیآمریکاییاین ضد

گرا براي حمایت از هویت ملی و غرور از اي ملیتوانند از مجموعهمی-ایمگونه که در تاریخ دیدههمان-ها . این جنبش22
دست رفته تا کارگران و فرودستان به جان آمده از این تبعیض را در بر بگیرند.

هاي تالطمات نوین داري در ایران و تکوین زمینهآشکارشدن تنگناهاي توسعه سرمایه«ي ي مقاله. در این مورد مطالعه23
ي وحید صمدي، نشر اینترنتی سودمند خواهد بود.نوشته» اجتماعی
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طور که گفته شد خود از طبقاتی را در پی ندارد چرا که همین نیروي ایستاده در برابر امپریالیسم، همان
از سوي دیگر این شکل از تعارضات تثبیت نئولیبرالیسم در ایران بود.هاي پیشرو در پیگیرترین حکومت

داري هاي سیستم سرمایهسیر حرکت آزاد سرمایه است حاصل تناقضکه اتفاقًا همچون سدي در برابر م
شدن سرمایه.است: تناقض دولت و جهانی

. ایدئولوژي گروه همسو و مخالف با غرب تقسیم کردبورژوازي ایران را به دو این تعارضات بورژوایی،
و اقتدار ملی آغشته است که جناحِ در تقابل با غرب به نوعی ایستادگی در برابر استکبار و حفظ استقالل

ي متمرکز و ملی هرچند نه از نوع تماماً از جنس بورژوایی است و خبر از عروج نوعی سرمایه
- ضرر منافع ژئوپولیتیکی آمریکا تغییر میي خاورمیانه را بهکه توازن قواي منطقه،بوداشامپریالیستی

ي مدنی و تقابل با هاي جامعهخواست. همچنین ایدئولوژي جناح همسو با غرب مبتنی بر داد
ي غربی داري کشورهاي پیشرفتهمحور سرمایهطور کلی آمیخته با گفتمان مسلط انسانو بهاقتدارگرایی 

ي داري در ایران و پیوستن به جامعهشدن سرمایهمتعارفاصطالحبهبه سرکردگی آمریکا مسیر نوعی
داد.را نوید میلیتیکی آمریکا در خاور میانهسویی با منافع ژئوپوو در واقع همجهانی

ي مدنی در تقابل با اقتدارگرایی و پیوستگی با پیگیري جامعهایننه آن تقابل با استکبار آمریکا و نه 
غرب، زمین نبرد پرولتاریاي ایران نخواهد بود؛ هرچند که هر دو جناح براي نبرد خود در تالش براي از 

با حفظ اي براي خود شده یا طبقهي کارگر متشکلطبقهو هستند. کارگر بودهي آن خود نمودن طبقه
ي هر دوتقابل با هر نوع توطئه، دسیسه، جنبش و تهاجم امپریالیستی، سیاست خود را بیرون از منظومه

سازد.استوار میو در تقابل با آن دو

گراي ایستاده در مقابل استکبار با گفتمان اصولیکعنوان ي اول بهخصوص در دورهنژاد بهدولت احمدي
با همسو با غرب ي انقالب مخملِی برندهعنوان پیشحمایت از فرودستان، و جنبش ارتجاعی سبز به

با تعمیق فرآیند افول آرمان ضد دیکتاتوري بیانگر نمادین این دو جناح از بورژوازي ایران بودند. 
ي بورژوازي ایران پشت ج.ا بیشتر قاطبهچهابعاد جهانی، هراش درو پدیدارشدن صور متفاوتسرکردگی

کند. با این همه آن شکاف در بورژوازي ایران هنوز به قوت خود باقی بوده و بندي میصفایران
شی ک، پیشروانهدنباله- جنبشیکیابد. سبکارگزاران خود را در بین طبقات متوسط و فرودست می

24ي همین شکاف است.بورژوازيِ همسو با غرب، باقیماندهارزِچپِ هموحدت اپوزیسیون و شوراگرایی

یک جغرافیاي ملی نیستند. آنها » درون«ها صرفاً محصول الزامات تکوین سرمایه و برآیند منازعات طبقاتی در دولت. «24
توان یک دولت را ورشد دارند. به هیچ وجه نمیتر به نام کاپیتالیسم گلوبال و امپریالیسم زادکلی» درون«در یک پیشاپیش 

ي طبقاتیِ دولت که صرفًا آن را ستاد اجرایی بورژوایی یک یابی کرد و آن نظریهمبتنی بر تحوالت درونی یک جامعه خصلت
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هاي . گروهتعارضات هستندطلبی خود بهترین نشانه از همین توان گفت که وجود جنبش سرنگونمی
- به ظاهر طبقاتی میي حیثیتِبرانداز در تقابل با ج.ا ایران از چنین منظري اعادههاياپوزیسیون و چپ

کنند.
د توانبا همراهی یا  قرارگیري در میدان یکی از این دو جناح میج.ا ایراندر 25طور کلی زیسِت چپبه

بندي چپ بندي چپ محور مقاومت در زمین شق اول بورژوازي و خواه صورتانجام پذیرد. خواه صورت
-آن هرچه عیانتا امروز بروزات سیاسی88طلب که از ي مدنی یا همان سرنگونیپیگیر جامعهدر جناحِ

چپ جنبشی است که پیشاپیش به تصرف بورژوازي درآمده است. جنبشی است که در عمل شود.تر می
هاي اجتماعی است کردن نارضایتیخواستار برطرف»مترقی«هاي به اصطالح به عاملیت کارگران و گروه

آوري چپ ایران است. رويي سطوح اقتصادي، سیاسی و فرهنگی قابل تعمیم همهبهها و این نارضایتی
ایران، از قبیل جنبش ج.اهاي به اصطالح مترقی در مبارزه با ي گروهبه ائتالف و اتحاد کارگران و همه

هاي قومی و ... ماندگاري هاي حمایت از حقوق حیوانات، جنبشزیستی، جنبشهاي محیطزنان، جنبش
ي گذار همین آرمان است که وسوسهدهد.نوید میاروپایی را رفاهیِ تحقق نوعی آرمان دولت،بورژوازي

کند.ها و باقی اپوزیسیون میطلبها و سلطنتدموکراتیک از جمهوري اسالمی را فصل مشترك چپ
ي جویی نماید تا هستی جامعههاي اجتماعی را چارهبخشی از بورژوازي مشتاق است که نارضایتی«

ناگزیر در چنین اشعملواقف نباشد، امرچپ بر اینهرچند خود26»بورژوایی استمرار داشته باشد
اي عملیاتی خواهد شد.عرصه

هاي اقتصاد و سیاست براي دو جناح چپ فاقد الگوي کلیت است. در یکی اقتصاد به نفع سیاست ساحت
گیرد و در دیگري سیاست به نفع اقتصاد. در جناح اول چپ، مبارزات اقتصادي کارگران به نفع شکل می

شود و در دیگري (در طیفی بسیار گسترده) بر مبناي یک میو تهدیداي ایران تحدیدسیاست منطقه
ي طبقاتی را بر مبناي مصائب معیشتی کارگران و هاي مبارزهتحلیل انقالبی از وضعیت، سیاست

براي تحقق صدا ناخواه همبورژوازي خواهامپریالیسمبندي کرده و با جناح پرواعتراضات کارگري صورت
کلیدش ان و مبارزه با خشونت شاهکشی آزادي بیشوند. خواه فریب پیشي مدنی میهاي جامعهآرمان

زده. کارگران مصیبتبه انقالب پرولتري با نیروي»چنجرژیم«ي شورا و تبدیل باشد و خواه با کلید واژه

» درون«شود و نیز تعینش در بافتار و الزامات کاپیتالیسم گلوبال زده میتواند حدهایی که از سوي بیند، نمیکشور می
.5ي پویان صادقی، نشر اینترنتی، صفحه» مساحی جغرافیاي سیاست (ترسیم خطوط)» «امپریالیسم را درك کند.

روزبه راسخ و ينوشته» دو الگو در جنبش کارگري«و» انقالب و انفعال«. براي نقد جنبش کارگري چپ مطالعه متون25
کننده خواهد بود.بین که در اینترنت منتشر شده است، تعییننوشته خسرو خاك» نقد لیبرالیسم کارگري«

ي حسن مرتضوي و محمود عبادیان، نشر آگه، ، نوشته کارل مارکس و فردریش انگلس، ترجمه»مانیفست کمونیست. «26
.310ي ، صفحه»سال150مانیفست پس از «برگرفته از کتاب 
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کند، حال اینکه در انقالبی ارزیابی میاین استراتژي مبتنی بر تحلیلی است که شرایط را «در حالی که 
ي طبقاتی، سوسیالیستی (انقالب) و نه حتی اعتالي مبارزه- ي کار نه دگرگونی کارگرياین شرایط نتیجه

بودن شرایط و در پی آن استراتژي دعوت اهد] بود. آنان با تحلیل انقالبیبلکه دگرگونی امپریالیستی[خو
در دستور کار دارند تا از منظرشان در این شرایط سهمی هم گیر به خیابان است که تاکتیک شورا را

اند که کارگران باید در مقابل دگرگونی امپریالیستی که ما را به سوي کارگران بیاید... فراموش کرده
خواهی کنند. لیبی را نگاه کنید، اندیشانه سهمبرد بایستند، نه اینکه درون آن خامانهدام اجتماعی می

27»کردن وجود نخواهد داشت.تقسیماي چیزي بر

1398آبان 

.16ي بین، نشر اینترنتی، صفحه، خسرو خاك»هاها وتاکتیکمبارزات کارگران: استراتژي«.27


