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 اِحالهضدِّ 

 (خواهی)علیه التقاط و نیز عدالت

 صادقیپویان 

 

بورژوازی فرق بگذارد و عباراتی از یک بلشویک باید میان پرولتاریا و خرده

، را به کرنسکی واگذارد "لق انقالبیخَ"و  "دموکراسی انقالبی"قبیل 

 1امپریالیستی است. ،دموکراسی در روسیه

 

که  ست سخت در سطح روزمرگیپیچد و شدآمد آن پیچشیمیتلنگر ترومایی درهم به زندگی با و میل نیل

که خون ی بوالهوسی بلستن، نه از پ. جُو راهیدلیلی برای ست دهد و پس از آن کوشش مدامیرا ندا می نیستی

آمدن. پس دیگرگونه انسانی بیرونکران فروبردن و زانکردن است و سر در تاریکی مغاک بیرهدر خرخره غرغ

ارایِی ست که جهت یایکه از قرارِ شکنج و تعب پیوسته، بلمانتالسانتیاین جمالت نه از پی یک رتوریقای 

 شرقکند و شب از وب مید. زان پس که خورشید در خون خود غرنشودرآمیختن با آن، از پیِ هم ریسیده می

رسد که اگر نشود، مرگ و نیستی راه خواهد بافتن کلمات میوتاب درهمی خون، به تبکند غرغرهطلوع می

مرگ بگریزد خوب است،  دهد.هراساند و فراری میکلمه است که مرگ را میریسشِ  فعلِیافت و کار تمام. 

عیار درنَرُباید هایی تمامما را به ابله ˚روس کاپیتالیستیتا اِ ،ر استها، همین حوالی پرسه بزند بهتولی نه تا دوردست

ها مردگانی هستند که برای انجام مأموریت و رسالتی به این جهان که به قول آن رهبر کمون باواریا، کمونیست

 ه است.ها و مرگ سَنَمشان پیوستکمونیست حساب آرند.تر نباید خود را بهبیشاند و زینفرستاده شده

                                                            
های ، انتشارت سازمان چریک11(، ص 1917پتروگراد )آوریل  کنفرانس شهری مربوط به گزارش اوضاع کنونی، مالحظات نهایی در مباحثهلنین،  - 1

 فدایی خلق.

 ی ما پروامپریالیستی است.اگر دموکراسی در روسیهْ امپریالیستی بود، در ایران زمانه
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. شب از که گو خوش باد ؛ماند و از تیرکی بیاویزندهایمان را به دور گردنمان بپیچنهپس چه باک که اگر رود

ایدئولوژی کاپیتالیسم است که  ˚زندگیصِرف .  صرفکمونیست از زندگیِمبارز لرزد و میخود برتیرگی 

و مرگ دوشادوش  اناگر مبارزه با آن ممکن باشد، ایزد ˚آفریند و از قرارمیو بحران و نیستی هرلحظه استثمار 

استثمار را کند و هستیِ بیاش مرگ را سرود میی مستانهکمونیست در قهقهد. نمبارز راه باید بپیمایحوالی 

 سراسر سرور. 

د و آیاش درمی. ولی اگر گفته نشود، خودِ شب زمزمهکه هیچ نگفتآنشود تا پاسی از شب را گذراند بیمی

 شکفتنِ شاید که از شب گذشت. طبق جمله را میطَبَق گاه است که روز و خورشید به اسارت درخواهند آمد.آن

 باید.میجان به ی نوشتنآالله

*** 

جا که شِ فلز تا آنیافتن یک لَخواری و شکلیک فلز تا کجاست؟ چکش پذیریِهای شکلکنید آستانهفکر می

در این است  ،چون آبهم ،کند. تفاوت یک سیالگی آن را تعیین میقرمهنشکند، چِ ساختار بلوریِ آن در هم 

خزیده و راه جریان یافتن خود را  که شکل مظروف را به خود پذیرفته و آسان در درز و الی فواصل و احجامْ

 یابد.می

غرض این قلم، تا که ست مستتر برای که از آن سخن رفت، داللتی ایهای فیزیکی و شیمیاییر این خصیصهد

سخت جرام و اَاز درزها و فواصل خطوط سیاسیِ برآمده از احجام  که را داغ زند چیزیگی و سفالی مایهبی

 سیر دهد و آرام و قوام گیرد.ی خود را خواهد که جان و ذات آلوده، مییافتهو ساختاراً الزام طبقاتی

چون رویْ چندان خواهد گشت. همبدون آن مرارت پیشست که ایسازیباید، ضرورت پاکچه که میآن

سی و ندود گشته، به خَهایش را که از حجم گل، اَ پوشرُوی در برهوت خیس، اگر که هر از چندی پایره

 ماچندی، این کار از سوی هر ست که از پی ای پاکیزه نگرداند نایی به رمقش نخواهد ماند، اضطراریپارچه

 . گرددانجام 

گونه کمونیسم را در ی چپ و یکست که دوگونهاندرکارِ خودکاریعلوم است ساختار موقعیت، دستدیگر م

خواه، چپ محورمقاومتیِ طلبِ پروامپریالیست و دموکراسیکند: چپ سرنگونیطه ممکن میاین خِ

به مددش  ای کهو سنجه اشبرندهپیشی بهواساسش، رانهپروبورژوازیِ ملی ایران و کمونیسمی که اُس
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قطع چیزی وجود ندارد، لیکن در ی طبقاتی است. بیرون از این سه بهنشیند، مبارزهقضاوت خویشش میبه

های متوسطیبورژواها و طبقهی چپ، چیزی نیستند جز خردهدو گونههای آن وجود داشته و خواهد داشت. میانه

اند و رج نضج یافتهبهی محور مقاومتی، رجهای بورژوازی پروغرب و بورژوازرادیکال که تحت تأثیر افق

های میانی تحت نام غرض تعیین تکلیف با موجودیتست. بسته با طالع آن دو بورژوازیفرازوفرودشان نیز هم

 . اگر که کمونیسم را بخت یکتایی باشد در این منطقه، که منطق و روالِاست "گریالتقاط و التقاطی"کلیِ 

ست عاجل و نه چندان ایالتقاطی، وظیفهـاین عناصر میانیجاروب قطعْ ساختار به شهادتش نشسته، به

  آن دو چپ.روفتن تر از اهمیتکم

گفته را به صورت پارادوکسیکال با پیشچپ موجودیت  دوهایی از ست که مؤلفهیک التقاطی عنصریالقصه، 

سبب بهست که صفتیبیآن عناصر صفت  التقاطْ ودش است.آلکند و بیان وضعیت تناقضخود حمل می

. التقاط، همان فساد رسندبوقرار به آرام که نداَدر دنبال آنسایان، دربهبرخاک، پوزههاشان در میانهگیریجای

بورژوا، ی ی پرولتاریا و طبقه، طبقهمیان کلمات برآمده از احجام سختِست که خود را چون سیالی، از مبرهنی

بورژوازی و از ی محور ی از توشهلوالند و قصد آن دارد که با برگیرمور مید و چون کرمی کور و نَانسُرمی

هایی از دو چپِ فوق الیه دربَرَد.از روزگار پرخطر و پرشکنج، جان پلشتش را بهانبان محور پرولتاریا، 

ای است که دچار خطای ی متوسطیبورژوا و طبقهردهخ ˚یک التقاطیاند؛ لیکن ی متوسطبورژوازی و طبقهخرده

طلبی و سر وبرگشت است: از سر سرنگونیسر به سر دیگر در رفتشناختی نیز شده و از یکمعرفت

 ی گفتمان دو شق بورژوازیِ ی متوسطی تحت سیطرهبورژوازی و طبقهمحورمقاومتی بودن. این دو خرده

از سر غروب بورژوازی شناختی و معرفت تذبذباند. لیکن یک التقاطی از سر ند که ساختاراً حادث شدهاایران

پروغرب و طلوع بورژوازی محور مقاومتی، هنوز جایش را پیدا نکرده است. روزی به دنبال شور شوراگرایی 

خواند؛ روزی به می 88ش سبز را شورش پروامپریالیستی و از نوع جنب 98و آبان  96تپه است و روزی دی هفت

ی مدنی کند؛ روزی جامعهجهاد هوا می زاده فیلفخریو روزی بر سر ترور است ی کارگر دنبال ارتباط با طبقه

جاست که وضعیت فتح فضای مجازی، ... . مسئله آندنبال به و روزی 2داندی طبقاتی میی مبارزهرا عرصه

دمد و وظیفه نیز شناسایی این موجودیت و برخورد تر میالتقاطی را بیشست که خلق این موجودیت ایگونهبه

                                                            
ی ، منتشره در تارنگاشت مجله13ص حسین خاموشی، ، طلبی، دولت و امپریالیسم()سرنگونییون اپوزیسهای انگارهواکاوی  ینوشته بنگرید به  -2

  هفته.

نمط تحت ست و بدینی مدنی شرط هژمونی بورژوازیجامعهی طبقاتی باید باشد. که تحت آماج مبارزهبل ی مدنی نه عرصه،یداست که جامعههوپُر 

شمارد و ی طبقاتی میمبارزه زمینجا که دولت را شود، آنای دیگر مرتکب میای دیگر و در عرصهگونهاشتباه را بهها. پوالنتزاس نیز این آماج کمونیست

 نیکوس پوالنتزاس، فرهاد سیدلو، منتشره در فضای مجازی(سوی یک سوسیالیسم دموکراتیک، ی بهبنگرید به مقاله) های آن.نه یکی از آماج
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اش از دو خط چپ گیریدمد که به سبب وام، التقاطی را میوضعیت ومیشگرگ ها.اصولی با آن

که کمونیسم نخواهد خود را رزمنده و پرولتری جا بزند، غافل از آطلبی و چپ محورمقاومتی، میسرنگونی

سره در نفی هر دو که یکها هم نیست؛ بلکه ترکیب عناصری از آنچ یک از آن دو خط نیست، بلتنها هینه

 ˚کند و با ترکیب آن دو با هم، راستتز درک میطلبی را تز و محورمقاومت را آنتیالتقاطی سرنگونی است.

ند و سنتز التقاطی را نشیشود. لیکن کمونیسم در موضع منفیت مطلق آن دو میکه خود سنتز آن دو میآن

 کند. جاروب می

با عقالنیت ندارد.  یقراربیو  یآرامچندان هراسی از نالتش، دوو ضمن بودنش و به ید بورژوا به حکم بورژوا

تا وقتی که  رودپیش میی اقتصاد و سیاست، بهتش در پهنهواقفِ بر پدیدار و تبعات کلیِ حرکااش ابزاریـوبری

ش، آرام و قرارش از شدنحکم پرولتربودنش و استثمارپرولتاریا به . ی بحرانش و امکان سقوطش سررسدنوبه

اش را اداراک داری دررسد و ظرفیت انقالبیی بحران سرمایهتا وقتی که نوبه همان ابتدا به ید یغما رفته است

جِی میان بهر است پویش تاریخ ر و مقرّمقدّ و ؛اندکلی طبقاتِها کیست آن مارکسیستی که نداند این . اماکند

 متوسطیطبقهبورژوا و خردهی یک دونِ مایه. لیک جان لرزان و میانفرا روید ی نوینشان، به طرازی بینمبارزه

ش رونق و چرخ وقرارِ محصولِای که به اقتضایش چنین آرامهم در زمانهکه سودای آرام و قرار دارد، آن

بدل گشته است، عقل زیرک و  به امری موهومی اشها و تضادها و افولِ فعلیاقتفای بحرانکاپیتالیستی به 

آفرینی این کاریِ پرولتاریا و نقشافزارهای سبکطلبیده تا با دستیاریدارمآب خود را بهغازهکاسب و مهمیشه

 زهی موهومات. را برگرداند.  وقرار بورژواییطبقه، اهداف بورژوازی را پیش برده و آرام

تر بیشها آنپیش رفته باشد، بر ریل این پلشتان میانی، پیش نرفته است. چرخ تاریخ روی هر ریلی  بختانهنیک

 ،چه استپرولتاریا به اکتفای آناز سر اضطرار تاریخی موجودند.  ترکمو  ؛شناختی هستندیک خطای معرفت

چه دارد سعی در ای آنفبورژوازی به اکت تر جهش کند.کند تا به مددش بیشاقتضای زمانه را تبیین و لحاظ می

در، به روالِ کشد و دربهزمانه به وهمش درمی دُرد. لیکن یک جان ناآرام میانی، کندچه هست، میحفظ آن

آرامی را بازبیابد که از خواهد کند، مییجان پرولتاریا و با دست بورژوازی ارتزاق مکه از  ،زیست منحطش

 زهی قاذورات.رفته است. دست

*** 
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سیل  کردنمتوقف اضطرارو  57، تبیین شد که به دلیل تبعات انقالب "مسّاحی جغرافیای سیاست"ی در نوشته

 اش شد و دولت جمهوری اسالمی ایران )ج.ا.ا( دقیقاً از مدار امپرالیسم به خروج ناگزیر ˚، بورژوازینشکَبنیان

همان بورژوازی دقیقاً خرده ،در این بسترسیاسیِ این اضطرار بورژوازی در آن مقطع بود. ـبرآمد و شکل تاریخی

 لتحت ثق ،573پس از مرگ نمادین انقالب رسان بورژوازی برای تثبیتش بود. ای است که یاریطبقه

تقریر گشته، کلیت بورژوازی تاحدّی در متون گذشته اش نظریهکه  ،"های ملّیمبتنی بر بورژوازی امپریالیسمِ"

در برابر  امتناعاز سوی دیگر  خواهانِ بازگشت به آغوش و مدار امپریالیسم و  از سوییایران به دو قطب کالنِ

ی درون جمهوری اسالمی، ندی سالهواَهای این چهلاین بازگشت، گسسته شد و گفته شد که تاریخ جدال

پس از  ی و براندازی88ِگرایی ی و انقالب مخملی76 گراییِهای سیاسی آن و فراز و فرود استحالهبندیقطب

درون بورژوازی و ظهور دو قطب  سیاسیک ژرف رَتَیابد. این که تطور میاست آن مبتنی بر همین گسست 

نیز با  ،بورژوایی و طبقه متوسطی استکه ماهیتاً خرده، را چپ ˚ورژوایی در ساحت سیاسی ایرانب و متنافر متباین

طلب و چپ : چپ سرنگونیشدشان صدا به نام واقعیاش کرد که از همان ابتدا خود بُرد و واجد دو قطب عمده

لی خواستار لیکن دیرگاهی پس از اوّلی خواهد رفت. اگر اوّ 4لی رسیددیرگاهی پس از اوّمحور مقاومتی. دومی 

و یا حتا شوراگرایی است، دومی  معیشتخواهی و به نام دموکراسی کشزحمتجنبیدن طبقات کارگر و 

را  شکزحمتاگر اولی طبقات کارگر و است.  جنبیدنو سرکوب بورژوازی خواهان مداومت استیال و هژمونی 

و در  5صنفیـاقتصادیتمامی سردرگریبان، خواهد، دومی آن را بهبرای تکمیل بازگشت به مدار امپریالیسم می

 علیه بازگشت. "مقاومت"راه 

یالیسم و پرام قرارگرفتن بر بیرون این شکاف عمل کمونیستیْ ط اصلیِوشریکی از نیز سخن چنین رانده شد که 

به مدار امپریالیستی نخواهد بود و لذا در مقابل تمامی  خطّه است. کمونیسم قطعاً خواهان بازگشت ج.ا.ا

کند. لیکن شرط انکشاف قدعلم می ،شت هستندکه کارگزاران این بازگ ،و بیرون حکومتی درونْ اپوزیسیونیسمِ

و لحاظ کردن ی هژمونیک و گفتمانیِ ج.ا.ا ان از منظومهکشزحمتپرولتاریا و یافتن خروج ی طبقاتیْمبارزه

                                                            
ی یک انقالب آغازی داشت و پایانی. لیکن حیات این انقالب به ساحت امر مثابهکند و بهکه دیگر چیزی را تعیین نمی مرگش نمادین است، چرا - 3

  دهد.ی کارگر، به حیات خود ادامه میی خدایگانیِ طبقهواقع منتقل شده و در حافظه
ست که هر چشم غیرمسلحی نیز یارای دیدنش را دارد. لیکن غرابتی زیچیبا چپ محورمقاومتی وان انقالب اکثریت اَسازمان قرابت حزب توده و   - 4

اگر حزب توده و سازمان اکثریت مبتنی بر خوانش متواتر یابد. تکوین میهاست که دومی متأخرتر و مبتنی بر انباشت مهیب سرمایه در ایران بین آن

های امروزین پشتیبان ج.ا.ا شدند، محور مقاومتی گریْوکراسی انقالبی و ضدِّامپریالیسمای دمظرفیت آن برای گونهاصطالح بهبودن ج.ا.ا و خرده بورژوایی

  اند.در پشت آن صف کشیدهبودن ج.ا.ا دارانهتاریخیِ سرمایه پس از عریانیِ
 ی هفته.مندی انحالل صنف، مهدی گرایلو، منتشره در تارنگاشت مجلهی اخالقبنگرید به مقاله - 5
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کار "م سبک کار و پراتیکی شدند که این دو شرط مقوّاست. برد متعین آن دقایقِ مبارزاتِی کارگران و پیش

  .یده شدنام "ایحوزه

 

 طلبیبست استراتژیک سرنگونیافول هژمونی و بن

کند که هدفش ی را فعال میا، قوّه"های ملیتنی بر بورژوازیمب امپریالیسمِ"بودگی ج.ا.ا از مدار بیرون

تنها زمانی و جنبِش مبتنی بر آن اش است. گفته شد که این قوّه کردن بازگشت آن و لذا نابودیبالفعل

برسد اش آستانه آنامپریالیسم آمریکا به  "افول هژمونیکِ"ی دهد که پروسهاش را از دست میکنندگیتعیین

قدر که این آستانه بتوان بدان بازگشت. هر چهاصالً جهانی، دیگر جایی نباشد که  "گیِ ازجادررفته"که در یک 

همان اندازه شکاف درون بورژوازی ایران، و نه شکاف ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکا، شود، بهدر افق نمودار می

در این طراز جهانیِ افول تر. منطقاً ممکن بلشویکیت بخشی به سیاسهمان میزان فعلیتگردد و بهکورسوتر می

تر شده و در بستر جدال بلوک کهنه و اُفتادگی ج.ا.ا از مدار امپریالیسم، داللتش جهانیهژمونیک است که بیرون

ای خواهد بود یابد. ج.ا.ا ناگزیر از تثبیت خود به عنوان جزئی از یک بلوک جهانیبلوک نوین معنایش را می

 دارد.ی یک نزاع جهانی قدم برمیروندهارد در مراحل پیشکه د

کند: اولی خروجی ، دو گونه خروج از مدارش را ممکن می"های ملیمبتنی بر بورژوازی امپریالیسمِ"منطقاً، 

 و یا 57کردن انقالبی چون ضطرار خاموشای چون ایران به دلیل ابورژوایی است که بورژوازی ملیِ خطه

های جوالن رخ و بلندی 6جغرافیایی با رژیم اسرائیلـی تاریخیون سوریه به دلیل وجود یک منازعهچ جغرافیایی

ای چون اعتالیابنده در خطه  ِضدامپریالیستیـی طبقاتیارزهست که بر بستر یک مبو دومی خروجی ؛7دهدمی

 تحکیمو  انقالب از دست رفت و با مرگ آن 57شود. در ایران فرصت گران در انقالب حادث می 8ونزوئال

                                                            
ی بسیار مهم نهادن بر این نکتهدادن و انگشتنشان منظوربهشود استفاده می "ملتـدولت"به جای مفهوم  "رژیم"ی دقت شود که تعمداً از مقوله - 6

اش و دفاعش از یسمی یهود، که دقیقاً امپریالیسم آمریکا با توجه به سنخ امپریالگر اسرائیل پاسخی بود امپریالیستی به مسئلهکه تشکیل رژیم اشغال

این رژیم نیز دقیقاً منطبق است با پایان فرآیند  تشکیلبریتانیا، بدان داد و سال  "مندار نظاممامپریالیسم مبتنی بر استع"سازی، بر خالف ملتـدولت

طور که با است که همان "ساختهملت امپریالیسمـدولت"اسرائیل ذاتاً یک رژیم . لذا 1949ز بریتانیا به ایاالت متحده: نیک اجایی هژموایِ جابهچنددهه

کردند ها را کشتار نمیفقط عرب 1949بگین قبل از مناخیم های نظامی یادمان نرود که دارودسته آمده با آن نیز خواهد رفت. ایاالت متحده امپریالیسم

 ها در اَمان نبودند.ها هم در مقابل حمالت آنو بریتانیایی
 لوَبرخی دُ  ،"داریراه رشد غیرسرمایه"آوردهایش، ذیل گفتمان در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیسیتی و مبتنی بر دستترها و پیش - 7

پیش برند که با نزول و سپس فروپاشی بیرون از مدار امپریالیستی ایاالت متحده شدن و مدرنیزاسیون را تالش داشتند که فرآیند صنعتیبورژوایی 

 ها دود شده و به هوا رفتند.مگیِ آنشوروی، ه
 ی جا بزند.جای دومخواست خودش را بهکه این خروج اولی می نداطوارهایی بودنژاد نیز تنها اداهای چاوزیِ احمدی - 8
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معناست که . این بدانشدجا ی طبقاتی جابهالزامات مبارزه ،ج.ا.ا سیاسیِـیبورژوازی ملّی در ایران در فرم تاریخ

شکاف ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکا  کنندگی سوبژکتیویته از شکاف و تضاد کارمزدی و سرمایه، به سویتعیین

و  "ایکار حوزه"مدد انکشاف واقعیت و بردباری بلشویکی بر قرارگاه جا شده و غلبه بر آن تنها بهابهج

تر های افول هژمونیک بیشتانهشود. بر همین روال است که هر چه آسممکن می "ی طبقاتیمبارزهبرد پیش"

شود، سوی ستاره تر میبورژوازی ایران بسته درونی بازگشت تضعیف و شکاف چه قوهرسد و هرمیدر

  .گرددمیتر و بُرّاقتر اقرّبَهرچهی طبقاتی مبارزه

های مبارزه با امپریالیستی در این است که نه تنها بایستهی ضدِّشرط مبارزه "افول هژمونیک"ی در دوره

و درنوردیده نیز آینده در حال عروج  های مبارزه با امپریالیسمِکه بایستهمستقر لحاظ گردد، بل امپریالیسمِ

تنها ضدِّامپریالیست چیزی احتراز جوید که به دلیل سنخ امپریالیسم نوین، آنتا پیشاپیش از  شودانگاشته دیهبه

مبتنی بر استعمار  امپریالیسمِ"ای که تاریهای ساخآن محدودیتکند. چرا دور رویم؟ بودن کفایتش را نمیکهن

کرد، ا به سمت سوسیالیسم ایجاد میها رش آنتوانِ انقالبی دارا بود وـهای ملیبشدر مقابل جن "مندنظام

 تاریخیِـهای ملّی بود، دارا نبود و لذا خود پاسخ منطقیکه مبتنی بر بورژوازی ،امپریالیسم نوین ایاالت متحده

  9اش.تاریخیـهای ساختاریبود بر محدودیت مکاپیتالیس

چنین ضرورت ی ضدِّامپریالیستی و هم، الزامات مبارزه"افول هژمونیک"ی ی طبقاتی در دورهاین عروج مبارزه

جا رهنمون اند، ما را بدانهای افول هژمونیکی فازهای پایانی دوره، که مشخصه10ایهای جهانیمبارزه با جنگ

های انکشاف داشتِ آستانهمدد و لحاظبهسوسیالیستی را، ـسازد که ضرورت و امکان تأسیس دولتی کارگریمی

ی به سیر مبارزهتر از همه . این یک احتمال منطقی است و بیشراند واقعیت و سازماندهی واقعیت باید پیش

ور تطبندیِ خروجی سوسیالیستی از امپریالیسم چهارم در دوره ها بستگی دارد:یستنطبقاتی و نیز کنش کمو

                                                            
از شکاف شمال و جنوب و نیز هایش پیداست: گذار ای از مؤلفهاکنون پارهبر چه سیاقی خواهد بود از هم "امپریالیسم نوین آینده"که سنخ این این - 9

. پرولتاریا این ضرورت تاریخیِ نامید "ایهای منطقهبر کانون امپریالیسمِ مبتنی"سنخ این نوع جدید را توان نمط میای؛ که بدینهای منطقهنونتطوّر کا

؛ بدین معنا که سوای سنت انترناسیونالیسم عام "ایمنطقهانترناسیونالیسم "ی استراتژیک تواند پاسخ گفت: امپریالیسمِ در حال عروج را با یک قاعده

گو باشند. پاسخ "ایسوسیالیسم منطقه"انداختن طرح یک ای فعال و درپیشهستند که آن را با یک ارتباط منطقهها الجرم از اینپرولتری، کمونیست

 خواهند کوبید.ای را درهمکمونیستیـایِ پرولتریو پیشامنطقه ای کاپیتالیستی، هر جنبش صرفاٌ ملیهای منطقهصورت تکوین بلوکدر غیراین

 سالههای سیمشهور به جنگ - 10
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که در شب افول  تر است، اگرکه ظهورش از طلوع آفتاب در سحرگاه فردا حتمی هاجهانی امپریالیسمـتاریخی

 11.گستر درنرسدجهان هژمونیک، کمونیسمی

 

 تراقی افنقطه

چون انسدادی . شوندو از نو برقرار  پارهچندی بعد که شوند تنها برای اینهایی شبیه برجام منعقد میتوافق

به سیاق روالش جریان نتواند افتادگی از مدار و میدان امپریالیسم وجود دارد، پس اقتصاد سیاسی به دلیل بیرون

ها ادامه دارد ای جهانی ادامه دارد پس تسلسل برجامیابد و چون آن انسداد در زمینهلذا برجام اضطرار می یافت؛

ج.ا.ا از مدار  "اُفتادگیبیرون"توان بر بستر را می برجامی جهانی تکوین یابد. گاه که جهشی در زمینهتا آن

شود با وقوفش عجین می ˚امپریالیستی ثقل بر ناگریزیِج.ا.ا وقوفش  گاه که بورژوازی ملیِامپریالیستی فهمید آن

گاه که امپریالیسم وقوفش بر شکست استحاله و انقالب مخملی عجین و آن ؛های ساختاریِ امپریالیسمبر ناتوانی

. لیکن اگر بازگشت ج.ا.ا پیش از "افول هژمونیکش"ی وقوفش بر عروج منازعات جهانی بر زمینهشود با می

گردد تر میممتنعآن ساختاراً هرچه، پس از «کارش تمام نشد»میسور نگشت و  "افول هژمونیک" "دوران"آغاز 

ی خارجی، جا که حملهاز آن ."ی خارجیحمله "و  "معنای اجتماعیانهدام بی"ماند فرآیندهای و تنها راه می

ماند شود، میتر میها جهانیبلوکی نزاع تر داللتش در عرصهبیشطور که در باال ذکرش رفت، هرچههمان

های سنگین و حمالت در ی ترامپ با تحریمکاری که از دوره: دقیقاً همان"معنای اجتماعیهدام بیان"مورد 

  12ایّحال ادامه دارد.منطقه به نیروهای پروج.ا.ا و ... شروع شده و علی

ت خارجی تمام سیاسالبته و های ج.ا.ا شده ای در سیاستی کانونیست که برجام نقطههااین زمینهلذا بر

تری از بورژوازی ایران و بیشچههای هراست که طیفهاین زمینهاست و بر برجامرد بُپیش های ج.ا.اجناح

از دولت روحانی به دولت تغییر  بنابراین. خوانندمیطالع خود در ی ج.ا.ا را ادامه گراترْهای سیاسیْ همجناح

دومی  ترنگاه پراگماتیک برجام با تر اولی بهکاری نکرده، تنها نگاه ایمانیرئیسی سیاست خارجی را دست

ها شود: اینجا میتر دومی جابهه ایمانیبا نگا "شرق"تر اولی به گردش به و نگاه پراگماتیک شودجا میجابه

 ی افتراق کجاست؟پس نقطه یاست بورژوایی.اندکارانِ ساند به دستخطاب وضعیت

                                                            
 معنا که قدرتی بالمنازع و در بخش زیادی از جهان کسب کند.گستر بدینجهان - 11
 ندارد. "شدنمجاهدنیزه"و  "معنای اجتماعیانهدام بی"لذا اپوزیسیون راهی جز دمیدن بر آتش  - 12
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ی نوینی مؤلفه 98و مؤکدش در آبان  96دی ماه  "یپیرایهخیزش بی"های پیشین چنین رفت که در در نوشته

های خیزش"این  شبیه قبلش نخواهد بود. ˚چیزی طبقاتی در ایران شد که دیگر هیچوارد ساحت سیاست و مبارزه

کاف طبقاتیِ منبعث از غیاب مؤسس )ارزش( که سرریز تروماتیک شی طبقاتی بلخود نه مبارزه "پیرایهبی

را ممکن و سیاست کارگری ی طبقاتی مبارزه طراز باالتری ازاش گسستند و بودند که زمان را به پیش و پس

از ماست که زبان بورژوازی را همین ترو یابد.گفته نیز تعین خود را بر این بستر میپیش "ایِکار حوزه"کردند. 

را از اعتدال از نوبت بعدی آن است که زبان بورژوازی  باکهمین تروما و  چرخاند؛می دولت روحانی به رئیسی

آمده است تا با  ویی رئیسی. طلبانه و فسادستیزانهی بلغورات عدالتهمین تروماست مایه چرخاند؛به عدالت می

ی را از منظومه کشزحمتفوج طبقات کارگری و جلوی خروج فوج زیستیو فسادشمشیر چوبین عدالت 

وبسط و زادورشد و ساختار و باروی ج.ا.ا بر کاپیتالیسم بنایافته گفتمانی ج.ا.ا بگیرد. چوبین از آن لحاظ که قبض

تی منطق انباشت کاپیتالیس یسیطره ذیل اشهای اقتصادی و مالیها و تحرکات و برنامهو تمامیِ سیاست

سیاست خارجِی در  "نیل به شرق"ترِ برجام و ایمانی ترپراگماتیک یادامهپس رئیسی  گردند.ریزی میطرح

دولت اگر اش است. ی داخلیمخمصهناخودآگاه سیاسی وضعیت بورژوایی به ترومایش و نوین پاسخ پیشین و 

 ،دیدمی نگاهی به شرقو نیم تر و برجامبیشهرچهسازیِ تثمار و خصوصیخروج از انسداد اقتصاد را اس روحانی

گردش استراتژیک برجام و  پراگماسیِاصطالح اهلی و ترِ بهبیشسازیِ هرچهدر استثمار و خصوصی دولت فعلی

 13بیند.به شرق می

 بورژوازی تحوالت اجتماعی شود آرایش جدید گفتمانیِ دولت بورژوازی را با تکلیفی نوین جواب نگفت.نمی

بندد و در واقع انتخابات چیزی اضطرارات و تعدیل و تصحیحات خود را هر چهار سال در انتخاباتش جمع میو 

ها و اضطرارات زمینهشود. برپا میی ایجاد تغییرات الزم که توسط ماشین دولتی بورژوایی نیست جز نحوه

ی کارگر این تغییر را با تکالیفی نوین مواجه ها و طبقهدولت رئیسی را ممکن کرده و کمونیست ˚گفتهپیش

ی نیست با پیشینیانش االّ پاسخ به مخمصهاساسی رئیسی و دولتش را افتراقی در سطح داخلی شوند. گفتیم که می

 14موجودبودنشانوضعنماد و  زعیمانش به صِرف سمبل فساد. دولت روحانی و "دستی طبقات پایینمبارزه"

ی داخلی را دولت روحانی پاسخ به مخمصهرا کفایت که نه، ضمادی هم نبودند.  "پیرایهخیزش بی"ی مخمصه

لیکن رئیسی ناگزیر از زبان و این یعنی لنگیدن اساسی یک پای هژمونی بورژوایی.  در صِرف سرکوب یافت
                                                            

 تبدیل ج.ا.ا از عضو ناظر به عضو اصلی پیمان شانگهای تازه از نتایج سحر است. - 13
لیکن به جهت ی بهتری بود، تر آحاد متوسط و بورژوا، الریجانی گزینهبیشبُرد سیاست خارجی و جذب هرچهنگارنده معنقد است که جهت پیش - 14

اکنون وی را در مقام ی بهتر بودن همهرچند این گزینه بدتری برای سیاست داخلی بود. یها، گزینهبودنِ خاندان الریجانیمظهر مستظهر به فساد

 ی رهبری نشانده است. ط خارجهه و مشاور روابنمایند
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)اتاق  که ناگزیر است دیدار اولش با پارلمان بخش خصوصیطور طلبی و فسادستیزی خواهد بود همانعدالت

ی حمایتی آن شیفتی دیگر را در بدنه ˚این شیفت زبانی و گفتمانیِ دولتبوسی آن باشد. و آستان بازرگانی(

که  ایقرار بدنهبدینپردازیِ دولت. های گفتمانخواهی به کانون آپاراتوسشود: پرتاب جنبش عدالتباعث می

ماشین دولتی،  کردند حال در یک چرخش زبانیِمیگرایی و ضدِّتجملولیبرالیستی هشت سال غرولند ضدِّنئ

آن تکلیف نوین نیز دقیقاً در مقابل همین آرایش فضایِی  آیند.خوان میدرست به عنوان بخشی از آن به پیش

  ."و فسادستیزی خواهیعدالت"یابند: ضدّیت و نبرد با گفتمان گفتمان بورژوازی معنا می

ها به زمین دشان، کمونیسترانمضامین اجتماعی را از زمین به سوی آسمان می "خواهیعدالت"اگر 

فرآیند خودفرمان ها از د، کمونیستکنها غرولند میالییعلیه تجمل با "خواهیعدالت"؛ اگر کشانندشانمی

 "طبقه"ها از ، کمونیست کندرا عَلَم می "اقشار" "خواهیعدالت"رانند؛ اگر ها سخن میتوسط باالیی انباشت

گویند؛ ی طبقاتی نوین میها از مبارزهزند، کمونیستمی 57دم از میراث  "خواهیعدالت" اگرزنند. حرف می

  "خواهیعدالت"اگر  کنند؛را مطرح میها امپریالیسم ، کمونیستدزندم می "آمریکا"از  "خواهیعدالت"اگر 

مسخ طبقات  "خواهیدالتع"اگر آورد، کمونیسم پرچم آنان باید بشود؛ چیزان بودن را درمیادای صدای بی

خواهد داری را میکل سرمایه "خواهیدالتع"توانِ دست این طبقات است؛ اگر دست است کمونیسم پایین

دم بهارزش و سرمایه را دم فرآیند و منطقشناخت و آگاهی از فروبکاهد به طمع و آز افراد، کمونیسم 

 پراکند.می

طلب و و چپ سرنگونی اشها در کنار نبرد با بورژوازی و امپریالیسمای باز شده است که کمونیستپس جبهه

ی طبقاتی و ی مبارزههگوی آن باشند و گوی سبقت را در آن بربایند و با گُوِباید که آریچپ محور مقاومتی، 

ی گَر و کور بدرند و گِرهی و بورژوازی را ازهمدار، بند از بند وجود سرمایهواقعیتو بر سندان  طبقهپتک 

الوقوع رژیم را به ژاژخوایان های سقوط و سرنگونی قریبفانتزی بعدی باز کنند. وضعیت را به سمت تعالیِ

بازی روزمره را به دولّکپردازیم. الّکطبقاتی میگذاریم و پیراسته و پیوسته و قرین مرگ به فعل مبارزهوامی

 .یابیماستقرار میبر قرارگاه تضاد  وارانه و بلشویکصبورسپاریم و پوزیسیون پرهیاهو میا


