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 یک پرچم در سه اپیزود

گردْی داری آزاد و به دورهنه فرانسوی است، نه انگلیسی و نه آلمانی؛ ملّیت کارگر همانا کار، بردهملّیت کارگر »

فروختِن خود است. دولت او نه فرانسوی است، نه انگلیسی و نه آلمانی؛ دولت او همانا سرمایه است. هوای بومی 

انگلیسی و نه آلمانی؛ هوای بومی او همانا هوای کارخانه است. زمینی که بدو تعلق دارد او نه فرانسوی است، نه 

نه فرانسوی است، نه انگلیسی و نه آلمانی، زمین او چند متری زیر خاک جا گرفته است. درون کشور، وطن 

بورژوازی چونان یک جنگند، لیکن دار پول است. ... گرچه بورژواهای منفرد بر ضد یگدیگر به شدت میکارخانه

 بر ضد پرولتاریا نشانه رفته است و در 
ً
طبقه دارای منفعتی مشترک است. این اشتراک منافع درون کشور مستقیما

 بر ضد بورژوازی دیگر ملت
ً
 1«ها. بورژوازی این اشتراک منافع را ملّیت نام نهاده است.خارج کشور مستقیما

 ی سیاهان، رژه. پرچم در آتش1

می ، در پارک مرکزی نیویورک، بزرگترین تظاهراْت بر ضد جنگ ویتنام برگزار شد. در میان انبوه جمعیت، پرچ1967در بهار 

ترین اکانهّف ی ساش به اهتزاز درآمد، لیکن این بار نه در باد، که در آتش. به کفارهستاره 50راه راه، سفید و قرمز، به همراه 

هم ، آنی امریکای جنگ ویتنام. شاید این نخستین باری بود که پرچم ایاالت متحدهکفاره تاریخ، به افروزِی تا آن زماِن آتش

 اعتراضی آن زمان عجین بود. پس هیپِی شد. نوعی اعتراض که بیش از هر چیز با فرهنگ در خود امریکا، به آتش کشیده می

  ر واکنش به آتش زدن پرچم وضع شد.د 1968 از این رویداد بود که نخستین قانون فدرال "ضد هتک حرمت پرچم" در سال

 ی امریکا به موجب تضمین آزادی بیان، مبتنی بر متّمم نخست قانون اساسی، بهدیوان عالی ایاالت متحده 1989اما در  

ی به خاطر آتش زدن پرچم، وی را به یک سال حبس و جریمه پنج سال پیش از آن نفع مردی رای داد که دادگاه تگزاس،

 "یانقالب ستیکمونحزب "ی عضو ساله 28محکوم کرده بود. آن مرد کسی نبود جز گریگوری لی جانسون، کمونیست  نقدی

رخ داده بود، همایشی که در آن کاندیداتورِی  1984خواه در سال ی همایش ملی حزب جمهوری. واقعه در حاشیهامریکا

خواهان ری اعالم شد. گریگوری حین تظاهرات علیه جمهوریریگان، به همراه معاونت بوش، برای انتخابات ریاست جمهو

بر  در اعتراض به کاندیداتورِی ریگان پرچم امریکا را آتش زده و پس از تظاهرات بازداشت شده بود. دادگاه ایالتی تگزاس

د؛ لیکن پس مبنای قانون ضد هتک حرمت، علیه گریگوری حکمی صادر کرده و دادگاه واخواهی نیز علیه وی رای داده بو

 ممنوعیت هتک "انسونج-تگزاس"از چند سال با کشیدن کار به دیوان عالی رای به نفع او برگشت. دیوان در حکم موسوم به 

ضد ی هر قانون ایالت»ایالت وجود داشت لغو کرد و اعالم کرد:  50ایالت از  48مریکا را که در آن زمان در حرمت به پرچم ا

مخالفت با قانون اساسی است که حق ابراز نظر، تظاهرات و تاسیس احزاب را برای شهروندان  مریکا،اپرچم  هتک حرمت

آمیز باشد، دیوان عالی آتش کشیدن پرچم را، صرف نظر از اینکه ممکن است برای برخی افراد توهین«. تضمین کرده است

 ارزیابی کرد.  «ای نمادینخطابه»

                                                           
1 K. Marx. Draft of an Article on Friedrich List's Book Das nationale System der politischen Oekonomie. MECW, v4, p281, 282.  
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ای برای اصالح قانون اساسی به هدف ممنوعیت هتک حرمت پرچم به کنگره ول الیحهدر کمتر از یک ماه سناتور رابرت د   

مجلس  رای هر دو 1989اکتبر  28"حمایت از پرچم " در زیر عنوان یقانون چند صباحی بعد، ولی ،ارائه کرد. الیحه رای نیاورد

شت کرد. پلیس هر چهار تن را بازدا تکرار کرد و ، واقعه رابار به همراه سه تن از دوستانشاین ،را آورد. دو شب بعد جانسون

 ک!جانسون آزاد شد ولی سه تن دیگر محکوم شدند )جانسون به خاطر اجرای نابرابر قانون به دادگاه شکایت کرد
ً
ار (. مجددا

" را از پرچم رای داد، و قانون "حمایتها به نفع آن "آیشمن-ایاالت متحده"به دیوان عالی کشید و دیوان در رای موسوم به 

ن تا به اند که قانون حمایت از پرچم را زنده کنند، لیکخواهان همواره تالش کردهجمهوری ،لغو کرد. از آن تاریخ به این سو

وش نشان خآورشان، کم و بیش به این قانون روی ها نیز، همراه با آن پراگماتیسم تهوعاند. و البته دموکراتامروز موفق نشده

 سنات 2005توان به افتضاح هیالری کلینتون اشاره کرد که در سال ای نمونه میاند. بر داده
ً
ور حامِی نه تنها موافق که اساسا

بردار نیست؛ نیز دسْت  "یانقالب ستیکمونحزب "مخالف آن. از سوی دیگر  2006)اسپانسر( طرح قانون است، اما در سال 

ی کنفرانس حزب و کمی بعدتر در حاشیه ژوئیهخواهان در جمهوریی برگزاری کنفرانس ملی در حاشیه 2016در سال 

هایی در مرز مکزیک در اعتراض به محدودیت 2019ی دموکرات بودن( و در سال دموکرات )یحتمل برای برطرف کردن شایبه

ت نیز سخت نیس این یزنی دربارهگمانه. که ترامپ برای مهاجرین وضع کرده بود، در حرکاتی نمادین پرچم را به آتش کشید

ه کچرا  ؛خورداز کجا آب می ی آن شده بودی که ترامپ برندهانتخاباتی نتیجه بهدر بین معترضین که به آتش کشیدن پرچم 

 به نیمه بر افراشتن پرچم در چند دانشگاه رضایت داده بودند. آخری هم یادمان نرود؛ بادموکرات
ً
زداشت های بازنده نهایتا

  ، که حین سخنرانی و آتش زدن پرچم امریکا رخ داد.ژوئیهی مراسم روز ملی استقالل در چهارم حاشیهجانسون در 

ی این کند، همواره به غرولند کردن دربارهجایی که حذفش نمیها، آنجریان اصلی رسانه نیز در بازتاب این رویداد

تفاوتِی کامل به ضرب و شتمی بیان را به رسمیت شناخته، در بیپردازد، و ضمن اظهار اینکه قانوْن آزادی می "هات"کمونیس

کند مانع این عمل قانونی شود، همیشه آورد. پلیس نیز ضمن اینکه سعی میدهد، سر و ته خبر را هم میکه همیشه رخ می

شهری در ایالت  -ندلوادعای رئیس پلیس کلیگردد تا فرصت ضرب و شتم را از دست ندهد؛ مانند این ای میبه دنبال بهانه

نفر از  15بعد از ضرب و شتم و بازداشت  -در آن برگزار شد 2016خواهان در سال یاوهایو که همایش مذکور جمهور

ها مداخله کردند، چراکه مردی به آتش کشیدن پرچم مطابق قانون مجاز است، ماموران ما به همراه آتش نشان»معترضین: 

کرد یک زن و شوهر را نیز به ودش را نیز آتش زد و سپس هنگامیکه داشت پلیس را دور میزد، خکه داشت پرچم را آتش می

( در کش و قوسی مناسب بین Flag-Burningگ )نگ فلی برنیخالصه اینکه مساله .2«ای!{بازیآتش کشید }عجب آتش

-گرایی جمهوریسنجش اصول ها، و البته محل نمایش مناسبی برای چپ، معیاری است برایکاران و دموکراتمحافظه

ها. خالی از لطف نیست اشاره کنیم که برای این چپ، به آتش چپ )!(گریها و انقالبیخواهان، عقالنیت و تسامح دموکرات

ی اجتماعی گانهها، تضادهای پنجی ضدیت با جنگ امپریالیستی، مبارزه علیه یکی از، به اصالح آنکشیدن پرچم به نشانه

رتند از: برتری نژاد سفید، مردساالری و تبعیض ضد ال.جی.بی.تی، ستم بر مهاجرین، تخریب محیط زیست و است، که عبا

  3جنگ امپریالیستی.

                                                           
2 https://www.nytimes.com/2016/07/21/us/politics/rnc-protests-cleveland.html?searchResultPosition=3 

 .نشر اینترنتی "،نقد لیبرالیسم کارگری"در  "ییگراطبقاتی در برابر جنبش یمبارزه"ه کنید به: عی نقد این نظرگاه و تمایزش با نظرگاهی طبقاتی مراجدرباره 3

https://www.nytimes.com/2016/07/21/us/politics/rnc-protests-cleveland.html?searchResultPosition=3
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اما این بار داستان کمی متفاوت است. در اعتراضات ناشی از قتل جورج فلوید توسط پلیس امریکا، در میان معترضیْن پرچم 

ی اطفای حریق، که گارد ملی به دستور رئیس جمهور این بار نه پلیس ایالتی، به بهانهامریکا به تناوب به آتش کشیده شد. 

 ها هزار نفر بازداشتنفر کشته و هزاران نفر مجروح و ده 20وارد عمل شد، ارتش نیز به حالت آماده باش درآمد. نزدیک به 

همچنین رسانه نیز دست به کار شده، البته اینجا نه به سیاق گذشته که به آتش کشیدن پرچم را با عناوینی چون  شوند.می

نوشتند و تالش برای نهاد؛ و همچنین نه همچون زمانی که بر ضد ترامپ مینام می 4«اعتراضی با تعداد کم و تاثیر زیاد»

کردند و تعبیر می 5«غییر چشمگیر در توازن بین قدرت دولت و آزادی فردت»تصویب قانون "حمایت از پرچم" توسط ترامپ را 

ها خواندند؛ این بار مساله برای آنمی« های ریگانعلیه سیاست تظاهرات سیاسینوعی »عمل جانسون را مطابق رای دادگاه 

 خطابه
ً
 پردازد. زادی بیان نمیبار رسانه به تعابیر متفاوت از آای نمادین برای تظاهر سیاسی نیست، اینصرفا

رینو گم شده بود، برگردانده  نیویورک تایمز در سوم ژوئن گزارشی با عنوان "پرچم جنگ جهانی دوم که در اعتراضات

ها، برای نمونه سی.ان.ان و فاکس نیوز این روایت را که نخستین بار در یکی از ی خبرگزاریکند. عمدهدرج می6شد"

دهند. داستان از این قرار است: به گزارش خبرگزاری مذکور در روز شنبه منتشر شده بازتاب میهای محلی رینو خبرگزاری

 23دهد، شهرداری به آتش کشیده شده و ی اعتراضات ناشی از قتل فلوید در نوادا رخ میای در ادامهاعتراضات گسترده

کند. خبرنگاری، در ر )حکومت نظامی( را برقرار میشوند و پس از آن پلیس ممنوعیت اجتماع بیش از دو نفنفر بازداشت می

پوشش اعتراضات نوادا، دزدیده شدن پرچم "یو.اس.اس رینو" را که پس از حمله معترضین به شهرداری و البته به آتش 

هایی کند. یو.اس.اس رینو ناوی است که در جنگ جهانی دوم شرکت داشته و داستاندهد، گزارش میکشیدن آن رخ می

شود تا به شهرداری نوادا اهدا می 1946شود، این پرچم پس از جنگ در سال شجاعت و دلیری افراد آن در جنگ نقل میاز 

شود، در چونان نمادی باشد از تالش برای نظمی که پس از آن جنگ تثبیت شد. در روز سه شنبه پرچم دوباره ظاهر می

نیاز به محافظت »راه کاغذی داخل جعبه که روی آن نوشته شده ای پستی که برای خبرنگار پست شده بود، به همبسته

گوید نخست داستان را بدون نام خود . خبرنگار می7«فلویدجورج  با ادای احترام بهسوزاندند، ، غارتگران پرچم را میشتدا

ی خاطرات خوانندگان را دربارههای متعدد درج کرده است، از ترس واکنش خوانندگان)!(؛ اما ساعتی بعد، پس از اینکه پیام

کند. پس از درج گزارْش پدران و پدربزرگان خود در کشتی مزبور دریافت کرده است، نامش را در پای گزارش اضافه می

ی اشک ریختن معاون شهردار و رئیس پلیس کند، و یکی پس از دیگری صحنهها تراوش میجمالت قصار از سر تا پای رسانه

 کنند.ی بازمانده از جنگ توصیف میافت این زبالهرا به خاطر بازی

پرچم نماد ملّیت است، ملّیت نفع مشترک بورژوازی است: ضد پرولتاریا در داخل و ضد بورژوازی کشورهای دیگر در خارج. 

خور دموکرات
ّ

ی دارودستهیا  ،ها شودبه آتش کشیدن این نماد در اعتراضات اخیر امریکا، فارغ از اینکه این اعتراضات مال

ی ایجاد نظم ماحصلی از آن درو کنند، داللتی متفاوت از آنچه تا پیش از این توسط چِپ متعلق به همان نظم ترامپ به بهانه

                                                           
4 https://www.nytimes.com/2006/07/02/weekinreview/02basic.html 
5 https://www.nytimes.com/2016/11/29/us/politics/trump-flag-burners-citizenship-first-amendment.html 
6 https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/uss-reno-flag-protests.html 
7 NEEDED Protecting, LOOTERS WERE FLAg BURNiNg, R.i.p GorGE FLOYD ]Sic[ 

https://www.nytimes.com/2006/07/02/weekinreview/02basic.html
https://www.nytimes.com/2016/11/29/us/politics/trump-flag-burners-citizenship-first-amendment.html
https://www.nytimes.com/2020/06/03/us/uss-reno-flag-protests.html
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گرفت دارد. این تفاوت از دو سو است. نخست، اگر آن چپ پرچم را برای تعمیق دموکراسی به آتش پساجنگی صورت می

دانستند، سیاه امروز امریکا چونان تعمیق همان دموکراسی با ابراز انزجار آن را قانونی می کشید و صاحبان پرچم نیز برایمی

اش، که به سبب نه به سبب نژاد یا پوست تیره -ی جامعهکه بهشت برین تمام جهان بود، چونان سیاهه ایی جامعههانکار شد

-غارت شده، چونان مطرود دموکراسی پرچم را به آتش میچونان غارتگری که پیشاپیش تا به نهایت ، -اشسیاهی زندگی

 پرچم  -یی رسانه دست و پا شدهبه مکر و حیله -یافرازد. حق با فرستنده
ً
آن جعبه است: نیاز به محافظت دارد؛ اما نه صرفا

 چیزی برای محافظت مانده بای که آن پرچم نمایندهکه دموکراسی
ً
اشد. بیش از سه دهه ی آن بود، البته تا آنجا که اساسا

 laissez faire, laissezوای ِلِسه ِفق، ِلِسه َپِس )زندگی کارگران و زحمتکشان زیر ل هایی افسارگسیخته به بنیانحمله

passerها، به دست خود دموکراسی، خواهان و عقالنیت دموکرات(، زیر لوای آزادی و حقوق بشر، به دست ایمان جمهوری

 گاه آن زده است. در قبلهی دموکراسی را پنبه

یکا مرامردم دنیا باید بدانند که در داخل مرزهای »زند: جانسون هنگام به آتش کشیدن پرچم فریاد می .و اما از سوی دیگر

نفعت افروزی بورژوازی امریکا را، مکند، به درستی، جنگ، او تالش می«اندهم کسانی هستند که در کنار مردم جهان ایستاده

اطالع های امریکا نیز بیبورژوازی در خارج را، محکوم کند. لیکن معترض امروز امریکا، که یحتمل از نصف جنگمشترک 

 ضد خود می
ً
وز بیند، او موجودی است که از نظم امریکایی کنار گذاشته شده بود. معترض امر است، داللت پرچم را مستقیما

حتمال اتر این باشد که نویسندگان نیویورک تایمز ص داده، و یا شاید دقیقامریکا امریکایی نیست و گویا این مساله را تشخی

آن  ی این وی رأنشیند و حتی توبرهاند. معترض امروز امریکا موجودیتی پایدار نیست، فرومیبینی کردهاش را پیشتشخیص

ست ب بلدند؛ اما نود و نه درصدی نیها کارشان را خواستفاده نیز هست، چراکه جو بایدنءکند، یحتمل محل سورا پر می

 کنم که معترضماند. ادعا نمیتا نخواهد همه چیز شود، افسوس که هیچ باقی میملّیت ندارد، او هیچ چیز نیست و چراکه 

ش امروز امریکا، در شش و بش فهمیدن این است که ملّیت نام اشتراک منافع بورژوازی است ضد پرولتاریا، لیکن کنش او پی

یش از هایی است که بچیز داللت بر این امر کرده است. جایگاه ساختاری او چنین امکانی را به او داده، وی ساکن مرز از هر

ای دهد تا پیش از هر جغرافیهر جغرافیای دیگری ملّیت به معنای مدرن آن در آن تحقق یافته است و همین به او اجازه می

 مهابا دست به نفی آن بزند.یهای اعتراضی خود بدیگری در نخستین جرقه

کند. حق با آقایان است، و این هر دو سو است که رسانه را مجاب به نمایش مضحک برگرداندن پرچم جنگ جهانِی دوم می

ی معنا ما این حد از نگرانی تنها در دوراناند. اگران در پی سوزاندن آننظم پساجنگی نیاز به محافظت دارد، چرا که غارت

و همین امر بیش از هر زمان دیگری  ،رودبه سستی میدر سطح جهانی های این نظم بیش از هر زمان دیگری که پایهیابد می

 8کشاند.ری میگبه وحشیدر سطح جهانی این نظم را  مدعی اصلِی 

درحکم  george FloydR.I.P "9ترین بخش پیاْم ادای احترام به فلوید است؛ "ای، پیش از گذر به اپیزود دیگر. کثیفاما نکته

اش به نجات پرچم از مریکایی، روح پاک مسیحِی سیاه، روح پاک اامضای آن کاغذ پاره است. گویی روح پاک مسیحِی فلوید

                                                           
 تیک کمونیستی" نشر اینترنتی. یاز این دوران مراجعه کنید به "امپریالیسم امریکا: عروج و افول هژمونی ابر قدرت" در "سوریه و رئال پل مناسب یبرای توصیف 8
 شود.آرمیده در آرامش که بر روی سنگ مزار نوشته می " به معنیrested in peaceی "شدهکوتاه 9
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گر، تنها جسم زمینی سیاه است. گویی جسم زمینِی سیاه غارتگر است، به همان سیاق که جسم استه؛ گویی غارتگور برخ

کند، مسیحِی آفریند، برای او جان میکند، برای او میدار غارتگر است، تا آنجا که برای او کار میسرمایهزمینِی کارگر از منظر 

که جان َکَند. روح فلوید به دست نیویورک  همومن و خوبی است، از آنجاکه که باید بخورد، بیاشامد و بازتولید شود همان بِ 

ایستند و ی جسم او میها در جبهه. کمونیستجسم او به آتش برافراشته تایمز از گور برخواسته و محافظ پرچمی است که

 ایستند؛ خواهیم دید.کشند و دیگرانی از آن به محافظت میها پرچم را به آتش میی روح او، کمونیستدیگرانی در جبهه

 ی ارتجاعپرچم در اهتزاز، رژه. 2

ای پرچم امریکایرانی از پا گذاشتن روی  انگیزشگفتمعترضان »نویسد: ماه سال گذشته، دونالد ترامپ در توئیتی میدر دی

د، دار کردن آن به هر شکل دیگری خودداری کردند. این پرچم روی خیابان نقش بسته بود تا آن را لگد کنن، یا از لکهبزرگ

مایِی هواپی 752ی قوط پرواز شمارهاین توئیت اشاره به اعتراضات ناشی از س. «گاما آنها از کنار آن رد شدند. پیشرفتی بزر 

 المللِی اوکراین دارد. بین

-ی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ابومهدی المهندس، معاون حشدترور قاسم سلیمانی، فرمانده در پاسخ به

 1398دی ماه  18، دولت جمهوری اسالمی در بامداد (2020ی راهانشان )در سوم ژانویهتن از هم 5الشعبی، به همراه 

، االسد متعلق به امریکا در خاک عراق را هدف موشک قرار داد. در روزهای قبل از آن( پایگاه عین2020ی )هشتم ژانویه

رور تمراسم تشییع قربانیان ترور، در ایران و عراق، با حضور ِخیل عظیمی از مردم به نمایشی از اعالم انزجار از عملیات 

شکی ی موتغییِر توازن قوا در جنگ روانی به نفع جمهوری اسالمی تبدیل شده بود. ساعاتی پس از حملهامریکایی و صد البته 

رد المللی امام خمینی، توسط پدافند هوایی موجمهوری اسالمی، هواپیمای اوکراینی اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین

میرند. مسئولین جمهوری اسالمی سرنشین آن می 137تمامی کند، گیرد و سقوط میاصابت دو موشک زمین به هوا قرار می

 می 3کنند، اما پس از اعالم می« نقص فنی»ابتدا علت سقوط هواپیما را 
ً
ابت قوط هواپیما اصپذیرند که علت سروز نهایتا

  فرمانده نیروی هوافضای سپاه موشک بوده است؛
ً
 وهواپیما را کروز تشخیص داده  سامانه پدافندْی کند که اعالم میرسما

 شود واعتراضات آغاز شد. اعتراضاتی که از دانشگاه امیرکبیر و شریف آغاز می . از همان شْب به سمت آن شلیک کرده است

 یابد. ترین معنای خود را بازمیدر دانشگاه بهشتی و سنندج عریان

های نظم پساجنگی و سپس تک قطبی جهان را، از زمان تر پایهجهانی که هر چه بیش با تاخیری نزدیک به دو دهه از تحوالتی

شد. بورژوازِی ایران پس کرد، فضای سیاست ایران نیز دستخوش دگرگونی میخوش تحول میدولت دوم بوش پسر، دست

-صف میگرا، هرچه بیشتر در پشت جناح مقاومت به ی راهبرد جناح غربترین ثمرهاز نافرجام ماندن برجام، یعنی جدی

از دیگر سو اجباری که در نابهنگامِی  جزء آن،ایستد. از سویی باغ َعْدِن نقش بسته در عراق و سوریه، سروری در خاورمیانه و 

  در حاِل « بستن با غرِب »تاریخِی موجود در 
ْ

 چونان بداقبالی گریبانشان را می افول
ً
گرفت، بورژوازی را بیش از پیش مداوما

که مجدد تنها راهبرد رشد « استقالل»ی بورژوازی بر اصل تر آنکه، میثاق بیشینهکند. دقیقاش میمتقاعد به تجدید بیعت

عتی با جناح مقاومت یساخت، چونان تجدید ببرمی –سال پیش، که در شکل نگاه به شرق  40هرچند نه با آب و تاب –آن را 
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توان در دیدار جمعی از "تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی ت را مییعای از این تجدید بصحنه 10شود.متجلی می

اش بیش از هر چیز دیگری های قهرمانانهرغم نرمشدید، رهبری که علی 98ی اعتراضات آبان در بحبوحهبا رهبر انقالب" 

ح قرآنی چیزی کم نداشت. ی نهی صریگردانی و انتقال پیام به شیوهنماد جناح مقاومت است؛ قسمی نمایش که در صحنه

اش نزد بورژوازی را اعاده کند، لیکن ترور کرد مقبولیت از دست رفتهگرا از تک و تا نیفتاده و سعی میهرچند که جناح غرب

ت حاکمه به نفع راهبرد مقاومت و قاسم سلیمانی تا اطالع ثانوی وضعیت را تثبیت کرد. مابقِی امر، یعنی یکدست شدن هیئ

 رود.بورژوازی، در فراشدی تند یا کند پیش می تسکین خاطر

 فضا ،آبان ماه سال گذشته ،و متعاقب آن 96ی تغییر نبود، از دی ماه اما این تنها سویه
ْ

ی نیرویی بس عظیم چونان سیل

کم  گرا از درون بورژوازی ایران رخت بربسته، یا دسِت خوش تحولی بنیادین کرد. اگر راهبرد غربسیاسی ایران را دست

 دان تاریخ فرستادهماه به زبالهخواهی و کنش حقوق بشری در ایران پس از دیدموکراسی ؛هایش استمشغول بستن چمدان

ت گرا ساحت سیاسی بورژوازِی غربخواه و حقوق بشری چونان تفالهبورژوازِی دموکراسیشدند. اگر تا پیش از این خرده

خواهی است. مغاکی در بار وضعیت در دل خود چیزی نهفته داشت که نفی دموکراسیایران را به اشغال درآورده بود، این 

دوق های خیابانی و صنتاریخ دهان باز کرده؛ پیش از آن هر آنچه بود جنبش دوم خرداد بود، لیبرالیسم بود با تمام نمایش

 اما این سوی مغاک وضعیتی نوین است، اش؛تیر و ارتجاع سبزش، لیبرالیسم با راست و چپ 18اش، لیبرالیسم بود با رای

 پیرایه. ترور قاسم سلیمانی تنها تثبیت وضعیت، تا اطالعای است بیتوان و باید ساخت، هرچند که هنوز لختهچیزی می

-دههای چرخِش خر ای بود برای آغاز نمایشارز آن، وهلهثانوی به نفع راهبرد مقاومت، در بورژوازی ایران نبود، بلکه هم

ورد خود مگیرتر و البته شدیدتر از تا به امروز طفیلی آن بوده. این چرخْش وقت 57ای که از رژوازی به تبعیت از بورژوازیبو

 خوانی کامل دارد. بورژوازی خواهد بود. این قسمی چرخش است که با فضای پسا دی ماه نیز هم

هّم و غم او شناسد. از هر چیز خود را در چپ باز می گذارد. نیرویی سمج که بیشاما این چرخش از خود چیزی باقی می

ی اصلی با این سوی مغاک است، غافل از آنکه ریشه - 96ی دی ماه ساخته - خواهی آن سوی مغاِک پیوند زدن دموکراسی

بورژوازی گرای قطبِی جهان، و محمل اصلی آن، یعنی راهبرد غربخواهی، یعنی نظم پساجنگی و سپس تکآن دموکراسی

است. جّد و جهد او، به تفسیر، نشاندن دی  اند که حداقل تا به امروز بدون افق بازسازیایراْن، هر دو دستخوش تزلزلی شده

تیر و ارتجاع سبز است. هدف او شکل دادن به این سوی مغاک است به هدف رسیدن به مطلوب  18ماه و آبان ماه در کنار 

-ه نیروی اصلی آن سوی مغاک خودش هدف را بر زمین گذاشته. به این سبب دموکراسیآن سوی مغاک است، غافل ازآنک

های فشار" که هیچ یافته در گروهدارِی سازمانفاالنژ شده است، قسمی "چماق ،به تعبیری مفهومی ،خواهی در ایران امروز

ی بازی ترین مهرهیسم، بهترین و شایستهکند. این فاالنژای را مبتنی بر هیچ راهبرد عامی نمایندگی نمیمنفعت طبقاتی

                                                           
 پیشاپیْش هستِی اجتماعی آن، دچار قسمی بداقبالی تراژی 10

ً
ناگزیر  ک است کهجای این سخن اینجا نیست، تنها به اشاره بگویم که آگاهِی بورژوازی، و نتیجتا

ی ی مقوالتسازی دربارهملت-داری در دور نخست دولتهای پیشگام سرمایهدر کشور خورد. اگر این خصلت بورژوازیی اوج قدرتش به ضد خود بر میدر نقطه

ش از هر ی استقالل بیمقوله یبارهسازی درملت-ی دولتشود، بورژوازی ایران همچون بورژوازی تمام دیگر کشورهای دومین دورهچون آزادی و برابری آشکار می

کن به ترین وهله به مطلوب، بیش از هر موقع باید آن را از دست بدهد؛ لیکوشد، در نزدیکتر در طلب استقالل میچیز با آن دست به گریبان است. هر چه بیش

 تر از دست بدهد. اش بیشآورد باید که برای حفظگذاردش. هر چه بیشتر به دست میهر رو هرگز کامال وا نمی
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شناسد باز می -همتای سازمانی خود را–خود را  تاریخی، نیای هایشرغم تمام غرولندغرب در ایران است. این فاالنژیسم، علی

آغازی است ی گیرد؛ و آن چیزی نیست جز سازمان مجاهدین. این فاالنژیسم بهترین نقطهو در اتحادی تمام قد با آن قرار می

سپارد های درون مرزی میتواند داشته باشد، فرایندی که از پس آغازش کار را به دست داعشیکه فرایند انهدام اجتماعی می

 همین فاالنژیسم آن موقع مویه نیز سر خواهد داد. ممکن است متهم شویم به اغراق و اتهام، خوب ببینیم.
ً
 و احتماال

باخته امیرکبیر و شریف )که تنی چند از مسافرین جان نگونِی هواپیما، در دانشگاهدر عصر روز پذیریش مسئولیت سر 

شود و هنوز به شب نرسیده اعتراضات برپا ها بودند( برای یادبود جانباختگان، مراسمی برگزار میدانشجویان این دانشگاه

-نی )که دیگر در قید حیات نیست( هدفای و سلیماشود. شعارهای اصلی اعتراضات به سمت سپاه پاسداران، خامنهمی

بود. « گن آمریکاستجاست، دروغ میدشمن ما همین»و « ای جاهلهسلیمانی قاتله، خامنه»گیری شده و سرگل شعارها 

ی اعتراضات آبان تفسیر کنند اعتراضات را به نوعی ادامههای چپ با پوشش دادن اعتراضات تالش میغریب به اتفاق رسانه

خواندند. حال آنکه حتی جغرافیای تیر و جنبش سبز می 18ی طور که اعتراضات دی و آبان را به نوعی ادامهنکنند؛ هما

گرا با اعتراضات دهد، به آن اضافه کنید تفاوت در شعارها، تفاوت برخورد جناح غربی متفاوت خبر میاعتراضات از دو واقعه

توازن قوا در جنگ روانی که از پس ترور سلیمانی به نفع جمهوری اسالمی  .را جز آنو حتی تفاوت در سبک و سیاق سرکوب و 

به مردم »ستاید. کند. و به همین واسطه است که ترامپ شجاعت معترضین را میکرد، به نفع امریکا تغییر میسنگینی می

دولت من همچنان با شما خواهد  ام وم با شما ایستادهاریاست جمهوری یایران: من از ابتدای دوره یشجاع و رنج کشیده

اعتراضات با انتخاب شعارهایی در «. کنیم. شجاعت شما الهام بخش استایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می

ی سلیمانی، بدون تعارف سندی برای مشروعیت عملیات ترور هفته نزدایی کردن از امریکا و قاتل خواندراستای دشمن

ی پیش از آن از طریق برشمردن لیست جنایات ج.ا.ا. در پای کنند. امری که کل فاالنژیسم در هفتهمیپیش از آن مهیا 

تفاوت نیستند، شان نسبت به عملیات ترور بدان مشغول بود. حال آن که فاالنژها به هیچ عنوان بیتفاوتیهای اعالم بیبیانیه

نه! اعتراض به  :گویندریشه در جهان امریکایی دارند. فاالنژها میقطبِی جهان، در نظم پساجنگی و سپس تک ها ریشهآن

درست، اما در هنگام صحه گذاشتن بر جنایات دیگری نقش روح مسیحِی  :گوییمجنایاِت یکی رد جنایات دیگری نیست. می

 فلوید را بازی کردن چه طور؟

م، برای فاالنژیس رفتی بزرگقم خورد. پیشهای خیابانی در دانشگاه ر ی عطف و داللت اصلی تمام آن نمایشنقطه

تفاوت خواه به پرچم امریکا بیکند. دموکراسیخواهی چونان سربازی برای پرچم امریکا به آن ادای احترام میدموکراسی

المتین است، ریسمانی است که نظم جهانش به خواه پرچم امریکا حبلتفاوت باشد. برای دموکراسیتواند بینیست، نمی

ساید. دموکراسی گذارد، پیشانی بر آن میخواه بر زمینی که پرچم امریکا بر آن نقش بسته قدم نمیبند است. دموکراسی آن

خواه که فاالنژ شده و حافظ پرچم خواه روح مسیحِی فلوید است این بار در خاورمیانه، روح مسیحِی خاورمیانه. دموکراسی

تفاوت است، مدعی است تا آنجاکه پرچم امریکا به دست پرچمی اصرار دارد که بی کند،است، نقشی را که پذیرفته انکار می

کند که متمایز باشد و نکند که با پرچمی دیگری تداعی ای رفتار میدیگر به آتش کشیده شود یا بر زمین نقش ببندد به گونه

 گوید، خواهیم دید.شود. فاالنژ دروغ می
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 کند. ما را رسوا می گرای اینک فاالنژِ خواه غربای که دموکراسیزیادی نمانده، جز اشاره به واقعه چیز

شود. چپی که دهد که به تقریب تمام چپ دست به کار سانسور آن میای در دانشگاه تهران رخ میواقعه 1398آذر  19در 

 هدحاال ساکت شدهد اش از دست نمیی مجازییت و کانال و صفحهخروار خروار سا رسانِی  روزای را برای بهکوچکترین واقعه

ش قسمی تراز است در راستی های پسیَن کند )و البته خود این سکوت و حیلهبسا که دیگران را نیز به سکوت دعوت میو چه

آن هم در دانشگاه تهران و آن هم در بزرگداشت  ،و ناراستِی آنچه که رفته است(. اما فلک به چه تقدیر گردیده که اعتراضی

ی آن یابد. پاسخ اینجاست، پرچمی که نیکسون نمایندهآذر، روز کشته شدن سه دانشجو در پای نیکسون، بازتاب نمی 16

-آرزوی به خاک سپردن سرمایه»ش بود به آتش کشیده شده، آن هم این بار به دست دانشجویانی که به ادعای خودشان روَز 

  یخواندن منفعت مشترک بورژوازی در همه« دیکتاتوری سرمایه»و با « داری و امپریالیسم را در سر دارند
َ
گرا ملی»شکالش از ا

همچنین اند. و کشده، خط تفارق نفع مشترک بورژوازیمیان خودشان و  به روشنی «تا مذهبی و از دموکراتیک تا استبدادی

 . میان خود و این چپ

-چاله به خرخر و س باال آمد،نَف  از فروکش خشم و غضْب پس از آنکه  شود.نمی کرد، البته به سکوت ختم ی آنچه چپهمه

ها پرچم آمریکا آن ،خوبگوید: شده است. چرا؟ فاالنژ می پیدا« چپ محور مقاومتی»ی کند که سرو کلهدهانی غرولند می

کافی  بله :باید گفت ؟اند. این کافی نیستدر برابر اسرائیل چفیه بستهی ایستادگی به نشانه ،اند، بدتر از آنرا به آتش کشیده

لیبرالیسمی که به مدت چند دهه  در، خاکی که شما در آن ریشه دارید دردست کم است، کافی ست برای اینکه نشان دهند 

لیکن این برای پیمودن تمام راه کافی نیست، اما این  .اند، از همان ابتدا سکنی نداشتهایدش را ایفا کردهشما نقش بال چَپ 

 دربارهبحثی است متعلق به جایی دیگر، 
ً
 کاستیچراکه سخنم اساسا

ً
های آن ی خود آن اعتراض، نقاط فرازین و احتماال

با انگ، و صد البته فقط با انگ چپ محور مقاومتی، و سپس  سکوتی واکنش چپ است، نخست نیست. سخنم درباره

شود، فاالنژها به سیاق اجدادشان ملین آن اعتراض را حامیان بورژوازی ایران خواندن. البته کار باز هم به اینجا ختم نمیعا

 تر شود.شان باورپذیر تر کنند، تا به خیال خامها را بزرگ و بزرگعادت دارند دروغ

-امنیتی»را  دانشجویانگردد و روباه بدل میی از آنکه خشم و غضب باز هم بیشتر فرونشست، عوعوی سگ به حیله پس

ه فشاند نور و سگ مَ » ؛دهیممی مولویرشته سخن به  ،نامند. صادقانه بگویم، کالم من اینجا قاصر استمی« صنفی کارهای

 «.هر کسی بر خلقت خود می تند - عوعو کند

ها پرچم را به ی روح او، کمونیستها در جبههایستند و فاالنژیستمی جورج فلویدی جسم ها در جبههکمونیستالقصه: 

 ایستند.ها از آن به محافظت میکشند و فاالنژیستآتش می
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