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 دقایق سیاسیِ شکست در گذار از شکاف 

 

 محمود ضارب 

 

 اسم  « بهآزادی  ،زندگی  ،زن»  شعاراو و    هشتگ نام  ی پلیسْدر ادارهمهسا امینی    دختری جوان به نام  فوت  ماجرای پس از

نیروی و  اتحاد  ظاهر به  رمز  منظور  به  اتکا  به گشت  تبدیل شد. جنبشی   ناراضیان   قابلِ  که   اعتراضی  مطالبه  ارشاد  ای  با 

درون بودجامعه  اجتماعی  همراه  مدنی  جمله  و  ی  ا  نظیر  ییهابا  گشتِ  حجاب »کثافتِ  به  »نه  و  کنید«  جمع  را    رشاد 

  ژینا«  تحت نام »قیامسیاسیِ خود را    اعی باقی نماند و خیلی زود داللت ی اجتمر سطحِ مطالبهآغاز شد و البته د  اجباری«

کامل یافت.   در سرنگونی  این جنبش  نفراگیر شد  نظام  با سرکوبِ  پتانسیل جذب طیف  ،توأم  بر  از    که  وسیعی  مبتنی 

مردم  توده سلبریتیی  وتا  چهره  ها  فرهنگیبرخی  و  سیاسی  می  های  شامل  وسازمان  همراهیِ  با  ،شدرا  های  رسانه  ها 

هر شخصی    چهچنان  د: »خودی و غیرِخودی«.شوبه دو قطبِ متضاد تقسیم  جامعه  باعث شد    باشِ اپوزسیون همیشه آماده

 یا بدتر از آن   هدچالشی مطرح کر  شانحتی با تمامِ نارضایتی از وضعِ موجود، اگر در مقابلِ حاملینِ این شعار و اسمِ رمز 

غیرِ بایستد  این جریان  مقابلِ  بیدر  به  قلمداد شده،  متهم میخودی  برچسبتفاوتیِ سیاسی  با  و  در  شود،  مختلف  های 

پس    ی این جنبشساده که آینده  در مقابل این پرسش   روزمره،در سطحِ گفتگوهای    گیرد.ردیفِ طرفدارانِ نظام قرار می

پاسخ مشخصی   نمیدریاز سرنگونیِ حکومت چه خواهد شد  در همان سطحافت  نیز خود    عامیانه  شود، مگر  این  که 

با وضعیت است و فاقدی سط حاصلِ مواجهه بر تجربهنیز  هرگونه تحلیل و    حی و احساسی  ا  ی  برآمده از خشمِ مبتنی 

تحت  یمشاهده ازپاسخ  ستم.  زیست  خیلی  این  هایی  را  شنیدهنوع  خ  اند:ها  یه چوب  آخوندا  »اگه  این  جای  به  شک 

اینابذ  از  بهتر  می  اری  تنها    کهی  یهاپاسخ  !«.کنهحکومت  براندازیِنه  فردای  برای  افقی  دیدـ  هیچ  و   محتوم  ـایشان  از 

نظام را  سرنگونیِ  جامعه  سرنوشتِ  حتی  بلکه  نیست،  متصوّر  ایران  بر  ساده  حاکم  و  محوّل    دالنهمتوهّمانه  دیگرانی  به 

یکی از  .  !ندنکشور را بینِ مردم تقسیم ک  د و ثروتنقدرت بنشین  دلسوزانه و با رأی مردم بر مسند  کند که مجدّانه ومی

سطحی  عواملِ از  حجم  سلبریتاین  و  سیاسی  میینگریِ  را  توده  از  برآمده  با  سمِ  نسبت  در  فرهنگی  توان  الگوهای 

نیز   و  جامعهسیاستنئولیبرالیسم  از  ایران  حاکمیت  کردزداییِ  خوانش  پساانقالبی  سال   .ی  برآمدنِ  در  با  و  اخیر  های 

گفتمانحرانب تضعیف  و  اقتصادی  زیستایدئولوژی  های  با  تناقض  در  که  نظام،  و  فره  ک  توده  اجتماعیِ  و  نگی 

در نافرمانیِ    هافراخوان  انواع لبیک گفتن به    ، است  ی مدنی همراه بودهجامعهحاکمیت و    توأم با تخاصمِ   پنداریِ دوگانه
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  . شودقلمداد می  براندازانه   بندیِ سیاست نوینبخشی از صورت  ،شعارهابا آویزان شدن از    اتحادْ  ، و توهممدنی و آشوب

صورت جمهوریسی   بندیاین  حاکمیت  تریبون  ادّعای  برخالف  نوین  )ج.ا.ا(  اسالمی  اسی  به   ایران  آنکه  به تمامی  را 

  ی های مادّی جامعهدر بنیانبیش از همه    دهد سو با آن احاله میهای همولتو د  استکبار جهانی ،  نظام  مُعارض   اپوزسیون

حاملِ تناقض    های مادیبندیِ این بنیانت. سطحنهفته اسو امپریالیسم آمریکا    ج.ا.او نیز شکاف بین  ایران    یدارانهسرمایه

شی از نیروهای حاضر در  بخ  و برشمردن  ی شکافِ ساختاریِ منتج از آنهای تاریخی و برسازندهو پرتو افکندن به وهله

 ها.اجمالی بر این وهلهتکراری و از مروری  داردمی  ما را ناگزیر  ی این متن است کهسیاسی وظیفه  این دقایق

 

 امپریالیسم یت با و پرچم ضدّ 57انقالب 

تاریخیِ مبارزه علیه نیروهای    فارغ از سنخ است.    بوده  مپریالیستی ی ضدامبارزه  همواره عجینِ  پهلویحکومت    پیوستار 

درپیشگ امپریالیسمهم  رژیمضدِّ  مبارزات  ام  با  گذر  بسته  سر  از  با  شکستپیروزی  ندنا و  و  بسیارها  ایران    ،های  مردمِ 

در نپنجاه  ماهِبهمن  سرانجام  پیروزیِ  زدودنرا    هاییوهفت  و  پهلوی  قاهرتر  بر حکومت  در  این  امپریالیستی  نیروی  ین 

رژیمِ    جهت که از آن  ای دارد؛ویژهیت  ماه  این پیروزی در تاریخ مبارزات ضدامپریالیستیِ قرنِ بیستم  .ندجشن گرفت  منطقه 

می با آمریکا امضا کرد و ایاالت متحد آمریکا متعهد  ( پیمان دوجانبۀ نظا 1337بهمن -)اسفند  1959ماهِ مارس  » از  پهلوی  
گرفته از کمونیسم« قرار بگیرد »به هر نوع اقدام مناسب از جمله  چه ایران در معرض تجاوز کمونیستی یا »الهامشد چنان

آفرینی  سیا در منطقه نقش  مقرّ سازمان   مثابهاز آن زمان به بعد تهران به  1استفاده از نیروهای مسلح خویش« مبادرت کند.«

، بلکه رصدِ قدرتهای  ن متحد آمریکا از خطر کمونیسمعنوابهتنها حفظ ایران  نه  هم  یافتناز این مرکزیت  هدف  کرد.می

آنی سوس شورویالیستی  و  چین  یعنی  قدرت  زمان  این  با  مقابله  برای  آمادگی  به  بود.   نیز  هاو  استناد  مراوداتِ    با  آمارِ 

،  میلیارد دالر16به    1352افزارهای آمریکایی که پس از سال  آسای جنگسیل  ورود  امنیتی وـآموزشی و اطالعاتیـنظامی

  طرفدار آمریکا  ایِطقهترین کشور در میان کشورهای قدرتمند من ایران به برجستهرسید    درصد درآمدهای نفتی،  20  یعنی

چهارگوشه جهاندر  نهایت  2د. شتبدیل    ی  در  پهلوی  بحران  اما  رژیم  پسِ  و    از  و اقتصادی  طبقاتی  مبارزات  عروج 

نیز امکانی برای قمار بر سر  سقوط کرد و دولت آمریکا    برنیامده،   ی پنجاهدههاواخر    امپریالیستی و وضعیت انقالبیضدِّ

    نیافت.معاهداتش   یاعادهی و پهلو  حفظ دولت

تسخیر  ماجرای  است    اهمیت  اسالمی حائز  جریان  امپریالیستی در تثبیت حاکمیتی ضدِّی این رانهمصادرهچه در  امّا آن

در  تاریخی    ی عطفنقطه  نقطه،  این  دوم« نامید؛ و  را »انقالب   آناهلل خمینی  گیری است که آیتگروگان  سفارت آمریکا و 

   امپریالیسمِ مستقر است. عنوانو آمریکا به .ا بین ج.ا فرآیند برسازیِ شکاف

 
 .511، ص خدمات فرهنگی رسا  ینشر مؤسسه اجتماعی ایران، جان فوران، احمد تدین،، تاریخ تحوالت مقاومت شکننده  1
 .همان  2



3 
 

زدنِ جریاناتِ رقیب  پس»توانِ«    ی پساانقالبیْدر جامعه   پیرو خمینیاسالمیِ   پرچم ضدامپریالیسم توسط جریان  تصاحب 

قدرت کسب  داشت.  در  همراه  به  خود  با  را  جریانات  یقاطبه  سیاسی  مقطعسازمان  این  در  با    یافته  پیشاانقالبی 

پیش و    مذهبی و لیبرالیستیْآلترناتیوهایی در دست، با گرایشات متفاوت از سنت مارکسیستی/سوسیالیستی گرفته تا ملی

رویداد، این  از  پرچم  پس  به  را  نوظهورقافیه  جریاناتسازمان  باختند.  "ضدامپریالیسم"  دار  و  و   چپمتشکّل    ها 

تفکر  مارکسیست  با  همواهمراه  که  سیاسیی  »بیان  حاملِ  طبقمبارزه  ره  بودکارگر  یهی  از    «  روندی    سردرگمی،در 

رفت  انحراف، انزوا  به  سرکوب  و  تبعندانشعاب  به  طبقاتیمبارزه  اصل  ،.  شعله  ی  انقالبیو  با    اشهای  سو  یک  از  نیز 

توسط    از سوی دیگر با تخطئه  و  نمود،عمل می  ی اکسیژندمندهدر حکمِ  که    ،سیاسی و پیشگام  دادنِ این بیان  دستاز

بر ضدّ  و    اسالمی  مبارزه با انقالب  ذیلای را  که هر مبارزهـ  اسالمی  حاکمیت  تحت  و سرکوب  3دولت موقت   لیبرالیسم

هر یک به  های موسوم به چپ که  ها، احزاب و گروهسازمان  طیف  .شد  مدفون  خاکستر  زیر  ـنمودیابی میم خصلتاسال

ماعیِ  قهرآمیز از سپهرِ سیاسی و اجت  الب ایفا کرده بودند پس از اخراجانق  بردخود، بسنده یا نابسنده نقشی در پیش  سهم

را در قامت  نمودند که جز مواردی معدود  ایران نقش خود  بازیابی  انگشتاپوزسیون  از ساختارهای    شمار،  و منشعب 

سنتی ع    ،شانسازمانیِ  مبارزهجملگی  ولمِ  نهاده  زمین  را  تاریخی/طبقاتی  جمهوری   تابوت  هاستسال   ی  خالیِ    تاکنون 

 کشند.های لرزانشان به دوش میاسالمی را بر شانه

  ، سرمایه  حاکمیت   سته با تثبیتببه کلّی متفاوت بوده و هماما     پیشاانقالبییسمِلیبرال  حاملین   راست و  سرنوشت جریانات

اجتماعیِ  سیاسی  ی مناسباتا در پهنهخود ر  تاریخیِـیارتجاع  نقش  افسارگریختهْ  لیبرالیسم  تکوین  انباشت و سیر  روند

همواره یا    ،با نظام حاکم  «پیوندانقطاع و  »سیری سینوسی و در پیوستاری از    در خط  این ایفای نقش  .اندایران ایفا کرده

لیسمِ  سیاسیِ لیبرا  «انقطاعِ»اگرچه  این شکاف جریان داشته است.  عمقهای شکافِ بینِ ج.ا.ا و امپریالیسم و یا در  در کرانه

  سراپا لیبراِل  دولتجمعیِ  دستهدو روز پس از اشغال سفارت آمریکا با استعفای    ج.ا.ا دقیقا    گرای ایرانی از حاکمیتغرب

خورد کلید  امابازرگان  واسطهب  ،  بنه  اقتصادیِمایهی  جامعههای  ایران  و  آمیزِ  مسالمت  یِنشینهم  چنینهمو    ی  »دین« 

به تمامی دچار گسست نشدنظام هیچ  با کلیت  »پیوند««،  مدنیی  »جامعه آمیزِ تفکر دینی و  یِ مسالمتنشینهماین    .گاه 

به انسان/شهروند  به  لیبرالی از نگاه  برابر« ناشی میمثابه  تفکر  ی  عهجام  دین و  شود.»انسان به شکل عام« و »شهروندان 

دارند. در این معنا و    یو گفتمان  کپوشانیِ ایدئولوژی هم  تضادهای تاریخی در جوامع طبقاتیْ  پوشاندن  در پیِ  داریسرمایه

 :بنا به قوِل گرامشی

 
به    3 کارداریوش فروهر  نماینده  عنوان وزیر  بازرگان و  کارگران، در استحالهدولت موقت  امور  در  به سندیکالیسمِ تحت ی شوی خمینی    راهای کارگری 

دهیم به: »تاریخ شفاهی  ابقاء مناسباتِ مبتنی بر استثمار نقشِ خود را به خوبی ایفا کرد. در این خصوص خواننده را ارجاع می  و  داریْهای سرمایهقانونمندی

  .شورای کارگران نفت«، یداله خسروشاهی
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]...[ عدی» برای آشتیالین  واقع دین میدادنِ تضادهای  ترین تالش  تاریخی است. در  زندگی  گوید که  واقعیِ 
  ]...[   ی خداست،جا که انسان آفریدهطور عام وجود دارد، و تا آن ای دارد و انسان به نوع انسان »سرشت« یگانه

  4. ها، و آزاد مانند آنان است؛«ها و آزاد در میان آنها، برابر با آنبرادرِ دیگر انسان

ای چون ایران،  یابند که در جامعهاین را می  ست که »کارفرما« و »کارگر« امکانهای ایدئولوژیک ا همین برابری  براساس

های مذهبی زیرِ یک ع ل م سینه بزنند و برای یک امام و پیامبر اشک بریزند و  در روزهایی مشخص از تقویم و در هیئت

پیشگاهِ    در برابری شهروندان در  ،داریی سرمایهبرابری در جامعهاین آزادی و    پدیدارپای یک سفره بخورند و بنوشند.  

مبادلهی مدنی و  جامعه  قانون و برابر در  بودنِ حقّ  بر متن همین مناسباتی کاالهاست.  دارا    ، یدار سرمایهی  جامعه  و 

»کارگر«   و  »کارفرما«  یک صفمیهمان  در  دیگر  روزی  در  برگه  توانند  و  بایستند  یک  رأی  هایانتخاباتی  در  را  شان 

 کاال بپردازند.  برابرانه به خرید و فروش در ظاهری  کاالها، ی سال در بازارِریزند و در همیشهصندوق ب

نئولیبرالیزهب دولتا  که  پساجنگی  اقتصاد  بود  شدن  سردمدارش  رفسنجانی  مقام سخنرانیِ    و  ،هاشمی  در  او    تاریخیِ 

نشینی  این هم  ،بخشی به اشرافیتِ اسالمی بودکه به نوعی مشروعیت  ،های نمازجمعهدر خطبه  جمعه و رئیس دولتامام

با  سازیی گفتمانها و زمینهغلتید  آغوشی  به هم اقتصاد  انسانبرای  با  تنافری  که هیچ  آزاد  د  زار  پیشگاهِ خداوند  آزاد  ر 

بازار  مستحیلتمامیبهلکن  د.  فراهم ش نیز  نداشت   در  نمینمی  جهانی  آزادشدن  و  در  تواند  انزوای سیاسی  در  توانست 

الملل  بین  سیاست  نون با هم برابرند در سطحقا   ی مدنی شهروندان در پیشگاهجامعهاگر در    المللی حادث شود.سطحِ بین

  این قوانین   و ناظم و ناظر اعظم  5تبعیت کنند.باید از قوانینِ از پیش مندرج در روابط بازار  میها هستند که  نیز این دولت

آوردنِ شکافِ تاریخی بود که برای هم  در این دقایق  گرای ایرانیغرب  لیبرالیسم  امپریالیسم آمریکاست.  فعلی  در دوران

از   با  جامعه  57  انقالبشکست  حاصل  و  بسیج کرد  را  از  ی مدنی  نام خاتمیِبیش  به  میلیون رأی که  و   بیست  معمَّم 

در دوم خرداد هفتادوشش و با    با حاکمیت  باشکوهِ خود را  »پیوند«گیری جمع نمود  های رأیدر صندوق  روحانیِ شیعه 

ی تلویزیونیِ پیش از انتخابات و پاسخِ خاتمی به  یکی از دالیل چنین اقبالی در مناظره  پیشوندِ »حماسه!« جشن گرفت.

نمود:  ه میسیاسی حاکم بر ایران گشود  « از جانب او با سه شرط در وضعیتامکانامکانِ رابطه با آمریکا بود که این »

های مدنی در این دورانِ موسوم به اصالحات بود که داغ شد، تا حدی  بحث بر سرِ آزادی.  »عزّت، مصلحت و حکمت«

نیز رسید؛ که    ملی   زیونی تلو  آنتن  به  مدنی ی  در چارچوب جامعه  دختر و پسر   ی تعیین حدود روابط بینمسئله  بیانِ  که

مدرنیته    ی متوسطِ خواهانِی طبقهمجادله  نیز مواجه شد.  ، ی شصتدهه  ، با گفتمان سنتی های تندروگروه  واکنش با  البته  

  اِعمال  با  ی کارگر را بیش از هر زمانی در دورانِ اصالحات از مدارِ توجه خارج ساخت.ها، طبقهسنّت  با نیروهای حافظ

ی کارگر نقش  ی طبقهسرمایه و بر گُرده  و ایجاد تغییرات در قانون کار که به نفع صاحبان  ساختاری  های تعدیلسیاست

 
 .131، ص نشر مانیاهنر ،محمدی ترجمۀ نرگس علیپراکسیس، آنتونیو گرامشی،  ی فلسفه  4
به  در ای  5 بنگرید  »نبرد در جبههمقالهخصوص  بلند  اکراین«ی  افول آن«،ی  امپریالیسم آمریکا و  کامیار، منتشره در فضای   ، بخش »ساختار هژمونی  صمد 

  مجازی.
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زیربنای اقتصادی    ن تغییرات در، از ایکارگر  ی طبقه  استثمار  در حکم کارگزار بورژوازی در امر  ،ی متوسطبست، طبقهمی

با هر    هشدمنتفع و فربه   توأمان  به جامعه  گام دولتو  منتخبش  نزدیک  و  ی مدنیِ جهانی  مطلوب و محبوب و  غرب 

»دوره شد.  می سرنگونیدر  استحالهی  جهانِ  گرایانه«،  طلبی  از  حاصل  وجدِ  اصالحات  جریانِ  از  نمایندگی  به  خاتمی 

و با مخاطب قرار دادن مردم و   انانسی  یشبکهای که با  مصاحبه  طیهایش را دوسال پس از ریاست جمهوری  امکان

در بررسی اخبار مهمی که در  »  کرد برای گذار از شکاف. مناسبی  دوچندان کرده و دورخیزِانجام داد    ی آمریکاجامعه
رئیس بخش بین المللی این شبکه،    "کریستین امانپور"در آمریکا پخش شد، خانم    "سی.ان.ان"از تلویزیون    1998سال  

 6«.در ردیف دوم از ده خبر مهم جهانی معرفی کرد  رییس جمهوری اسالمی ایران،  "حمد خاتمیم "مصاحبه خود را با  

دهه  کمتر از یک  ،شرقی شکل گرفت. آری  که در آسیای جنوب  «بحران مالیِ جهان »  ترین خبر چه بود؟اوّلین و مهم  اما 

  تازی کاپیتالیسمپایان تاریخ و یکه  یانگاره  اعالمتی و  سوسیالیس  عنوان قطبشوروی به  فروپاشیِ اتحاد جماهیر پس از  

ها یکی پس از دیگری ترکید  بشریت، حبابتوأم با صلحِ    ی اقتصادی برای توسعه و پیشرفت هتنها شیو  ی منزلهبه  ،جهانی

بایستی  تر میهرچه بیش  زدهاقتصاد بحران  و نجات  کشورهای دچار بحران برای دریافت وامو این انگاره ت ر ک برداشت.  

سپردند، و  می  تجارت جهانی   بانک جهانی و سازمان  چونهم  امپریالیستی در قالبِ نهادهای پولی و مالی  تن به منویات

ی خاتمی برای رابطه با آمریکا  گانهسه  که شروطهمه نشانگانی بود از این  ،ی آمریکاگرانهی مداخلهها در کنار سبقهاین

یِ  گیراریِ ایران با پیدگرای سرمایهغرب  اما جناح  رنگ بگیرد.های ایران  و لیبرال طلبان  تواند در رؤیای اصالحتنها می

تمدّن"  طرح س   ،"ها گفتگوی  از  شدن  سازمانآویزان  جهانی  ردرِ  نئولیبرالیسیاست  بردپیش  ،تجارت  اِعمال    های  و 

به  هایطرح ساختاری  پیشتعدیلِ  آزاد  پیوستن  نیازعنوان  بازار  در  واسط  نهادهای  داوطلبانه  جهانی،  به  ی  تعلیقِ 

هستهفعالیت در سطح    جهت کسب  ایهای  رسانهدردیِهم  ، المللیبیناعتماد  و  واقعه  ای رسمی  در  آمریکا  مردم  ی  با 

 و   رقصی برای غرب کافی نبودخوشهرچند  .  کرددر واقعیت دنبال میرؤیاهایش را  چنان  هم  سپتامبر و موارد دیگر  یازده

، هستیِ جمهوری  ایران  حاکمیت  گرایانِ جناح بعدها موسوم به اصول خواست و  تمکین می  سیاستْ  در ساحتامپریالیسم  

ی نرمِ جمهوری  استحاله»اصالحات و    رنگ ملودرامِ پی  دید.و ماناییِ این شکاف می  سیاسی  تمکین  عدماسالمی را در  

به  و  با پایان یافتنِ دوران ریاست جمهوری خاتمی    «رْبه کشوری در مدا  خارج از مدار امپریالیسماسالمی از کشوری  

گرای  رالیسمِ غربلیب  ؛ وانگیزی داشتغم  آمریکا از پسِ حمله به افغانستان و عراق پایان  عریان نظامی  موازات حضور

های شکاف به  دیگر از کرانه  مهوری بارریاست ج  رفسنجانی در دور بعدی انتخابات  هاشمیاهلل  آیت  ایرانی با شکست

 مغاک رفت. 

های قبلی و های داخلی و رویکرد اقتصادی در امتدادِ دولتسیاستسطحِ  نژاد اگرچه در  جمهوریِ احمدیدورانِ ریاست

های خاتمی را پنبه کرد و رشته  تمام  همراه بود، امّا در روابط سیاسی با غربهای تعدیلِ ساختاری  گیری سیاستبا پی

را    داریی سرمایهتوسعه  نْ راه رشددورا  ج.ا.ا در این  سیاست خارجیتندش سوزاند.    هایش را نیز به کبریت مواضعنبهپ

 
6  https://irna.ir/xZMJH   

https://irna.ir/xZMJH


6 
 

دید.  ر حاِل توسعه میهان سوم یا دوستن به غرب، که برعکس در ارتباط با کشورهای ج ینه در مراوده و تالش برای پ

  همکاری  ،گیریِ جنجالی در ارتباط با هولوکاستای ایران به جای انکار یا توقف، موضعهای هستهفعالیت  اعالم صریح

دُول  با  اقتصادی  مراودات سیاسی  امپریالیس  و  مدار  از  دیگرونزوئال    چونهم  یم خارج  مواردی  و عمقِ    ،و  این  عرض 

بیش  را  تاریخیشکاف   نظامی  و  کردمی  ترهر روز  به حضور  توجه  نظامیحمله  رحتی خط  آمریکا در منطقه  با  نیز    ی 

میپررنگ این  ؛نمودتر  تلو  به  همه  خشمها  نفرت  نبارِ  غربطبقه  و  لیبرالیسم  و  متوسط  باختنِ ی  رنگ  و  ایران  گرای 

منجر    استحاله  فانتزیِ غرب  بحران  شد.میدر  یافتنِ  اقتصادیِفراز  کانونی  اینکه  ـ  2008  های  کشورهای  در  بار 

بحران  طلیعه کردـ  داریسرمایه و    و  دولتستاخانهنافرمانیِ گسیاسی  مدار ی  از  مفهوم،  امپریالیسم  های خارج    افول  به 

   بخشید.می  طرفینِ شکاف شدَّت ت مخاصمه بینحدِّ  به و دادهعینیت   ی نظمِ جهانیسرکرده هژمونیِ

برای عبور    سازیِ دوبارهبه زمینه  انو به منظورِ تحققِ رؤیاهایش  طلبانقراولیِ اصالحبارِ دیگر با پیش  اما،  ایران  هایلیبرال 

این شکاف امپریالیسم  از  آرام گرفتن در آغوش  در    .ندمبادرت ورزید  و    یطلبانهسرنگونی  ی سیاسیِدقیقه»این وهله 

  بروزات میلیتانت آن در طیفی از طبقات  .ظهور کرد  88خرداد    انتخابات  پس وقایعدر    « سبزمخملیِ  انقالبو  جنبش  

لکن این    ایران داشت.  ای نوین در بافتارِ سیاست نشان از وهله  غرب با جنبش  اصلیِهای جریانرسانه  متوسط و همراهی

  چنینهمنژاد و  حامیِ احمدی  فرودست، که در تقابل با اقشار  با ابتنا بر آغازگاهشو پروامپریالیستی  لیبرالی  جنبش سراپا

خالی از   خود را  صفوف  بود،  ندگرای حاکمیت قرار داشتای که تحتِ تأثیرِ هژمونیِ ضدغربسنتی و مذهبیقشرِ  علیه  

  ی کارگر و اقشار فرودست تحت تأثیر جنبش سبز، طبقه  زعمِ حامیانِ. بهی کارگر و فرودستان دیدذار طبقهتأثیرگ   حضور

  امر این  که  را نادیده گرفتند نظام   در روبنای ایدئولوژیک تغییر  اعدس ی معرصهو ناآگاهیِ سیاسی  نژادی پوپولیسمِ احمدی

 نظام منجر شد.  جنبش و تقویت عیفبه تض

در  اگرچه جنبش سبز با تمام هیاهو در نهایت افول کرد امّا خود را شکست خورده ندانست و صبورانه چهارسال بعد   

رنگْ  92انتخابات   تغییر  خیابانپیروزی  با  در  دوباره  را  گرفت.اش  جشن  دوره  ها  این  دوباره   در  خیز  جناحکه   ی 

ایران  غرب بود،گرای  شکاف  از  گذار  پشتوانه  روحانی  برای  ایدئوبه  اصالحگلو ی  وهای  در    طلب  اعتدال  رویکردِ  با 

بر بدنهسیاست   . در این با خود همراه کند  اجتماعی را  تری از طبقاتطیف وسیعز  ی اصلیِ جنبش سب توانست عالوه 

گرانیگاهبه  «برجام»  دوره اقتصادی  اجتماعی   ،سیاسی  تحوالت  مثابه  جامعه  و  ایران  توجه  مدنیِ  نقش   ،رای    که 

پای صندوق  شدموکراتیک  دیگر  بارِ  بودرا  کرده  مشق  رأی  به خود  امیدوارانه  ،های  و "نمود.    معطوف  متانت  و  لبخند 

بازسازی پلامیرکبیری نوین    که در قامت  ،ظریف  محمدجواد   " درایت ترمیم و  به کار  شده بر روی  های تخریبدست 

اش را  های اقتصادیکه سیاستچنانهم  تاریخی را رقم بزند. دولت روحانی  پایان خوش این درامرفت تا  ، میشکاف بود

  برای ابراز   دیگر  ر، با7ردبُغایی به پیش می  یه کارگران و فرودستان تا سرحدات دار و علی سرمایهدر راستای منافعِ طبقه

 
منتشر شده در   ،1393  های اقتصادی دولت روحانی«،ایران و بحران در سرمایه داری، بررسی تحلیلی سیاست  ی »دولتدر این خصوص بنگرید به جزوه   7

 .فضای مجازی
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در جهت  نیتسنِحُ ب  خود  دُمارتباط  جهانِ غرب،  راتکانا  فعالیت  دادنش  نمودن  محدود  و  تعلیق  هستهبا  که    ،ایهای 

بوده استهمواره گره داد  ،گاهِ اصلی در مذاکرات  که    اما   8.نشان  متوسط  طبقه  غرور محقّردر همان هنگام  ن  به همیی 

 آزاد، در بطن   برای شیرجه رفتن به استخر جهان  ندسایید می  به هم  شان رایهاو دست  شدمی  لبخندهای رذیالنه بازیابی

دیوار دورِ این    به کشیدن  روی کار آمد و شروع  تغییر بود. دولت ترامپ   درحال  بیش از پیش  معیارها   ی آمالآن کعبه

لخت و   ی متوسطورود پاره شد و طبقه  ذناِ  را داشت بدون  ورود به استخر  آزاد کرد. برجام که حکم بلیط  ر جهاناستخ

 .صلحش ی سفیدبا حولهعور ماند 

 

 و افق براندازی  ی طبقاتیمبارزه  انکشاف امکان، 96ماه دی

از  فشار حداکثریِ آمریکا    و سیاستسو  از یکداریِ ایران  سرمایه  های اقتصادیِ حاکمیتسیاستی  منگنه  96ماهِ  در دی

به خیابان    طبقاتیمتشکّلِ  بندیِ  و عاری از صف  پیرایهرا در خیزشی بی  جامعه  فرودست  کارگران و اقشار  ،سوی دیگر

هایش را در  بلیط تمامی متوسطی که  طبقه اجتماعیِ ایران گشوده شود. ی مناسبات تاریخیِ نوینی بر پهنهی کشاند تا وهله

سوخته    اسالمی و غربْ  جمهوری اسالمی برای گذار از شکاف جمهوری  و در چارچوب حاکمیت  «مندقانون»مناسباتِ  

طور که گفته  همان  .که حاصلِ تضاد و شکافی دیگر بود: تضاد طبقاتی  یافتباره خود را در بستر رویدادی  دید به یکمی

و از    ورزی کردهدخالت  57انقالب  از    های پسدر تمامِ سال   تضاد بنیادینی متوسط در تکوین و بازتولیدِ این  طبقهشد  

را  آن  را غنیمت شمرده،    فرودستان  خشمبروز  از    پس   متوسطی فرصت پدیدآمدهفرومایگان طبقه  .بود  تبعاتش منتفع شده

این  خواستندمیرکبی  م  گذارِ  آنارشیکبرای  »براندازانه«  بار  نظام  و  که    حاکم؛  از  دید نظامی  روبنای  ایشان    از 

مانع مستحیل شدن    اش خارجیهای  سیاست  چنینهمشیعه و    فقه های اسالم و  ش تحت قانونمندیایدئولوژیک ـفرهنگی

جهان تبعبودآزاد    در  به  و  سیاست  ،،  و  ایدئولوژی  نیز  همین  نظام  آغوش هانهب  عنوانبههای  از  غرب  رویگردانیِ    های 

  ، که در سطح ایران  ی مدنیاز جامعهبخشی  زمان به بعد  و از آن  این اساس  بر  شد.میو بازنمایی  ی ایشان تبیین  گشوده 

یگانه    ،تاریخی را پیموده و شکست خورده بود  های عبور از این شکافتمامی راه  «دموکراتیک  های سیاستقانونمندی»

  ای ه از حمایت و پروپاگاند رسانهالبته در این را، و  کندرؤیت میج.ا.ا    در براندازی حاکمیت   راه پیوند با غرب را تنها

نیز    ،داردداخلی در تخاصم با حاکمیت    نوظهور   براندازِ  تر از طیفای بس طوالنیکه سبقه  احزاب و محافل اپوزیسیون،

   د.ر ب ه و میبرد هابهره

پسابرجام    ابات های گسترده در انتخ ردّ صالحیت  مددی یاران بهتر کردنِ حلقهنگبردیِ نظام با ت های راهتغییر در سیاست

جهت این  در  بیگیری  نیز  قابلرادیکال  بخش  است.  نبوده  جامعهمالحظه  تأثیر  از  مدنیای  با  ی  جناح   که  پشتیبانی 

 
شد  عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی تنفیذ  کننده به حسن روحانی بهای ایران و تیم مذاکرهی هستهدهپرون  در دوران ریاست جمهوری خاتمی مسئولیت   8

 شود. های موجود داوطلبانه تعلیق میای ایران بنابر حساسیتهسته آن دوران نیز فعالیتکه در 
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انتخاباتغرب در  حاکمیت  آفرید  گرای  حماسه  خرداد  انتخابات  ،  هدوم  از  پس  و  پیش  بازتابی    حضور  88در  سبزش 

»سیاستِ حضور«    با تحقیر از میدانبار  اینه بود  ها رقصیدپیروزمندانه در خیابان  96و    92، و در انتخابات  هجهانی یافت

تماشاچیِ بیرو مقام  در  را  تقدیرش  و  شده  رانده  م  ن  روسیه  و  چین  با  اتحاد  و  که  یپیوند  نبود  چیزی  این  و  دید؛ 

و حضور  پسزین  خواست.می مدنی  پای صندوق  مشارکت  در  را  حداکثری  خود  رأی جای  مبارزاتهای  خیابانی    به 

دهم« و به معنای »من رأی میرنگی و    مزین به تصاویر انگشت  96و    92  نتخاباتهایی که الاقل در دو ادهد. پروفایلمی

  د که شعارنک»نه به جمهوری اسالمی«ای را در خود ثبت می  بود اینک هشتگ  رات در نظامتغیی  به  امیدوارانه  گوییآری

  ی مدنیی جامعهرا بخشی از بدنه  که خود  ،ی متوسططبقهبوده است.  طلبان و ...  سلطنتو  مجاهدین  ا مثال  ی  سالهچهل

امنیتی  داندمی  جهانی را رسانه و  فضای مجازی و طوفان  ،اسالمی است  جمهوری  که محبوس در زندان  توئیتری  های 

شده، چرا   اکنون نحیفپروغربِ  زیی متوسط و بورژواطبقه  متمدّن برساند.  کند تا صدایش را به غربی خود میبلندگو

هرچه ایران  بورژوازی  آحاد  آمریکا  امپریالیسم  هژمونی  افول  بستر  بر  و  زمان  گذر  با  صف  بیشکه  ج.ا.ا  پشت  در  تر 

سو   نمد،کشمی یک  هم  از  و  اقتصادی  و  تجاری  روسیه  پیمانیقراردادهای  و  چین  با  نظامی  و  سیاسی  بر  های  رعشه 

شود؛ زیرا به این یقین رسیده است که این  در دلش آب میقند  ایران    علیه ها  از سوی دیگر با تحریم  و ،  اندازداندامش می

امپریالیستیهاتحریم بر  قطعا   که  ،  ی  به موازات تضعیف ی کارگر فشار میی فرودستان و طبقهگردهبیش از همه    آورد، 

نارضایتی به  در  حاکمیت  و  زد  خواهد  دامن  عمومی  سرریز  تواند  مینهایت  های  خیابان  اینبه  و  خیزششود  های  بار 

 ی متوسط به براندازی ج.ا.ا پیوند بزند.را در پیوند با شورش طبقه 98و آبان  96ی دی  پیرایهبی

ی کارگر  هایی از طبقهمبارزاتیِ بخش  مسیر  98آبان    و  96پیرایه در دی  های بیخیزش  امنیتیـنظامی  سرکوبفردای    در

از جنگِ    که  تر شدپاکوبایران   اقتصادی  ی مطالباتِ صنفی و  خیابانی و در محدودهدر احتراز  نمایی  خصلتمبارزات 

ات کارگریِ  مبارزات، تجمعات و اعتصاب  طبقاتی.  اعتالی آگاهی  فرآیند گامی بود هر چند کوچک در  شد که این خود  می

پتروشیمی و نفت    کارگران صنایعاعتراضیِ    و کمپین اعتصابی و تجمعات  تپههفت  وصنعت نیشکرکشت  کارگران مجتمع

امکان    حاویِ تجربیاتی ارزشمند از  هرچند نابسنده، امّا  های اخیر است کهدست مبارزات در سال این  زهایی انمونه  ،و گاز

  تجمعات و اعتراضات   در این میان  9.استایران    داریسرمایه  ی طبقاتی با حاکمیتاستای مبارزهطبقاتی در ر  بندیصف

که غالبا  حاویِ  ـ  10ها گیریموضع  ها در مبنای مطالبات و بیاناستیها و ک کژی  هنگیان و بازنشستگان نیز با تمامفر  صنفی

ـ امکان  اما  مبارزاتی  و خود مُب یّن غیاب سیاست صحیح  بوده است  خواهانهبراندازی  و گرایشات  طبقاتیمبانی تفکرات غیر

پرولتری  ـکمونیستی  دان ثقل سیاسیفق  گشود.را پیشِ چشم می  در این مقطع  خیابانی  تحرکات آنارشیک  بدیل  ظاهرشدن

و در پیوندی    ی کارگر طبقهو در مقام رهبر و سازمانده سیاسی  ی مبارزات و مطالبات  برندهتاز و پیشنیروی پیش  مثابهبه

که هم در    ،گفتمانیِ امپریالیسم  مستقر و بروزات داریِ ایران و بر ضدّ امپریالیسمِ  بر ضدّ حاکمیت سرمایه  ارگانیک با آن،

 
 های اتحاد کارگری، به قلم نگارنده، منتشره در فضای مجازی. شکوفه  9

ت صنفیِ مجازی« و »تضاد  »تجربۀ جمعیِ معلمان در تلگرام، گزارش یک حرک  به متون  شودمیارجاع    خواننده  ها انحطاطو  ها  بررسیِ این کژی  جهت   10

 علی عسکرنژاد، منتشره در فضای مجازی. ی، نوشتههای فرهنگیان ایران(«ی مواضع شورای هماهنگی تشکل)درباره "همه"و   "کارگران"
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در هم  و  مجازی  فضای  و  قابلجنبش  خیابان  صنفی  و  کارگری  است  های  کمونیستی  مختلف    متون  در  ،مشاهده 

   درآمده است.چپ به بیان  های گوناگونتئوریک با طیف شناسی شده و در مجادالتآسیب

برای    شودضرابی میمچهار   دیگر   بار ی مرگ مهسا امینی  واقعه  است کهبرسازنده    " شکاف"و آن    گفته بر این بستر پیش

شکست  جمعی  کشیدنتنوره چهاردههخوردهمطرودانِ  این  انقالبی  از  پس  دارودستهرنگین  ؛57  ی  از  های  کمانی 

 آشوب شدند. دارِ این گودگی میانه و جملبه سماع برخواست  ،و متزلزل  متشتتدر اتحادی   ،سوناهم

 

 

 متناقض   یحاداتّ  در  سرنگونی طلبیِ عریان

میانجیحلقه امکان  ای ی  ناهم  که  اتحاد  بود؛گونی را سبب شد مسئلهچنین  که در حُکم  حجاب اجباری  ی حجاب  ای 

مستند    11داشته است. اخالقی و دینی    کارکردی ورای مباحث  57  انقالبشکست  تثبیت فرهنگی شکاف سیاسیِ منتج از  

فی  مثل  یاآیهبه   دین»بر  که    12الدین...«»الاِکراه  پذیرش  در  انسان  اختیار  و  دارد  «آزادی  به    و،  تأکید  دیگر  استناد 

در  چالش مندرج  تفاسیر  فقهی    قوانین های  گفتمانیبه  کهاست    دینیو  از جریانات   لحاظ  این طیف  آمدنِ  گرد    امکان 

که    است  بر این اساس.  دکنمیآزادی فراهم    ،زندگی  ،و با شعار زن  براندازی   زیر پرچمرا    ی مذهبی و سکوالرسو ناهم

سپهریِ   و  فاطمه  اسماعیلیون  و  نژادعلی  مسی  امثال   با  شهید،  همسرمحجّبه  یک  حامد  پهلوی  رضا  میو  و   د؛شوصدا 

برای پوشاندن  شی میبار پوش این  ،حجاب در اعتراضاتپوشش و  ی  که محوریت قرار دادنِ مسئلهگونه است  این شود 

 .   ای جهانیدر زنجیره داریِ ایرانسرمایه طبقاتی منتج از نظامی  تولیدی در جامعه  مناسبات

بارِ دیگر  کننده داشت،  نقشی تعیین  57پس از انقالبِ    داریسرمایه  و رشد  بقاءدر اِ  مدنی ی  نشینیِ دین و جامعهاگر هم

تاریخی در جامعه گذار از    بار در جهتشود، لکن ایننهان میپ  نشینیاین همی  در پسِ پردهی طبقاتیِ ایران  تضادهای 

اعتراضات و    شروع  ی پس ازماههچندبر این قرار است که در  در راستای ثبات و ماندگاریِ آن.  اسالمی و نه    جمهوری

ا واقعهبعد  جمعهز  به  موسوم  خونینی  سخنان  8در  زاهدان    ی  جمعه  هر  عبد  مهرماه  و  مولوی  نمازجمعه  در  الحمید 

ای  اعتراضات گروهی  نظامِ  شعارهای ضدّ  عکس و فیلم و  شود ومیها  رسانه  ن مراسم مذهبی سرتیترنمازگزاران بعد از 

اند  اسالمی سوزانده  کمیتدر اعتراض به حاهایشان را  س ل فی حتی توسط دخترکانی که شال   بعضا   این جماعتِ مذهبی و

 شود. در اینستاگرام و توئیتر منتشر و منعکس می

مدرن با  های پستمارکسیست   و  هاتفمینیس،  گراپروغرب و جنبش  چپ  جریاناتآزادی    ،زندگی  ،گیریِ جنبش زنبا شکل

امپریالیسم را    آشوب حاصل از میل بازگشت به مدار  ،ی ستم و سرکوبابژه  تاریخیِ  مفهوم  مثابه« بهزن»  کانون قرار دادن

اعتراض به    بر  بود  آزادی و آغازگاهِ این آشوب که مبتنی  ، زندگی  ،به انقالب زنانه ترجمه کردند؛ و به میانجی شعار زن

 
 یان صادقی، منتشره در فضای مجازی، مراجعه کند. در این خصوص خواننده به متن »جمهوری اسالمی، طراز سیاست و دال سیال حجاب« به قلم پو  11
 ی بقره.سوره 256ی آیه  12
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 چنین همو    ،استدر این نظام    مصداقی از ستم  که  اجباری  حجابِ  ج.ا.ا و اعتراض به  انتظامی« در دستگاه  زنمرگ یک »

تحریفِ  با    ایشان  .ستم بازشناسی کردند  های تحتدر تمام بدنزنانگی را    «، روح زنبا ارجاع به همان مفهومِ تاریخیِ »

زنان    مفاهیم رهایی  گروِ  در  را  قید ستم  از  رهایی  با    هکرد  تعبیرمارکسیسم،  بدن  سر منک  نور   تاباندنو  در  های  زنانگی 

را با هر خواست و میلی برقرار کردند. در    «آزادی  ،زندگی  ،زن»و    «اجباری   نه به حجاب»  امکان پیوندزدنِ شعار  دیدهستم

زن موقعیتِ  »  خوانیم:چنین می  زیر عنوان »رویداد ژینا«  «ی رادیکال دموکراس»حامد موحدی منتشره در سایت    تحلیلی از
شدن را  ـها، به استثمار و انقیاد بدن. در رویداد ژینا همه زندهی ساختاری بدناقلیت است، اشارتی به اسارت و سازمان

گذرا  سر  تجربهاز  با  و  حقندند  سلطه  عریان  می  ی  مطالبه  را  در زندگی  هم  و  طبقاتی  ستم  به  اعتراض  در  هم  کنند، 
خواه موجود فقط یک فرم از زندگی الگوی  های گوناگون زندگی. در ساختار تمامیتها و امکاناعتراض به کشتن شکل

باقی زندگیدگیهمه زن و  بههاست  ناها همه  تخریب میزندگی ارزشـعنوان یک  اگذاری و  اکنون  بدنشوند.  های  ین 
زندگیشدن  ـزنمعروض   کردنِ  آزاد  قومی،خواهان  )اقلیت  اقلیت  زندگی  هر    اند،  یا  جنسیتی،...(  اقلیت  دینی،  اقلیت 

  ستم»فروتنانه برای مبارزه با  اش  لطیف پلورالیستی  نویسنده با آن میل  13«ای که توسط ساختار حذف شده است.زندگی

  که   ،گرنبه ظاهر کلیت  یگاهدر ضمنِ ن و    باز کرده،  های قومی و دینی و جنسیتی  دیگر اقلیت  در کنار  جایی   نیز   «طبقاتی

« است:  امکانمعتقد  کرده  ممکن  رویداد  که  شکافی  بیدر  امکاننهایتها  بیاند.  و  ناآشنا    جهان بازهم  اما    سابقه«،هایی 

اش  وقتی تصویرسازیِ ذهنی  ،رودهالیوودی فراتر نمیهای  یلی اروتیک و از فانتزیمِ  های گشوده در پیشِ رویش ازامکان

آزاد شود به مبارزه. جایی که گیسویی رقصان در باد، برج آزادی را  چرخاندن و بستن مو تبدیل میرسد که: »به جایی می

می  کند.می که  جایی  است.  شده  پرچم  زن  موی  که  خون  جایی  و  مرگ  رویش  و  سر  از  که  مخوف  فضایی  در  توان 

. ما در مغاک  همه چیز ممکن است  جا این  تراود رقصید، روسری را آتش زد و زندگی را تبدیل کرد به خواستی ابدی.می
خوریم  ریزیم. هم سیلیِ اشک میریزیم، یا اشکی دوگانه میچنان دو بار اشک میبار به سیاقی زنانه؛ و همخیابانیم، این

آزادی و هم اشک اشوق می  از شهیدان  همه چیز ممکن است؛ خون،   جااینز رقص سرخوش دختران خیابان.  ریزیم 
 14«.چنان به رویداد آری خواهیم گفتو ما هم  …خنده، خشم، زیبایی، اشک، رقص، هراس، مرگ، بغض، فریاد، زندگی

جهان دریوزامکان  در  این  دموکراسیههای  نداردبی  انهدام»  امکان  ،گانِ  جایی  اجتماعی«  منطقهمعنای  ژئوپلتیکِ  و،    ای 

میزان آگاهی    یمسئلهپرداخت، از    دیگربه سؤاالتِ    و  توان بدون پاسخ دادن از آن گذشتجهانی پرسشی است که می

توازن با  ت قوا می  طبقاتی در نسبت  با  ایجاد توان  برای  تدارک  را  سازمانی    قلب عبور کرد و  با خوردن  میانقالبی  توان 

« آزمونِ انقالب را به پایان  رویدادْایِ »دوگزینه  سؤال در    «آریی »گزینه  قرص شب امتحان جبران نمود و با تیک زدن

  خیابان رقصید.  جسدها، همراه با دختران در  محزون از کنار  وعبور بازی  پس از کمی خونها را پاره کرد و  رساند و ورقه

هاش« بهتر  لِ »گر کدخدای دِه مرغابی بُود، وای به حاِل اُردکسیاستِ »رویداد«محور را با مث   انرویکرد این نوباوگ  منشأ

دریافتمی مشایخی  ؛توان  عادل  شارحینِ    ،وقتی  از  پستفلسفهیکی  می  مدرنی  سایت  همان  »در  اکنون نویسد: 

 
 . »رویداد ژینا«، نوشتۀ حامد موحدی، منتشره در سایت دموکراسی رادیکال  13
 .خط تأکید از نگارنده است(زیر) همان  14
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]...[ »حجاب اجباری« فقط  مسئلهی زنان فقط  شدن« معنای جدیدی پیدا کرده است. دیگر »مسئلهـزن» ی زنان نیست. 
انقیاد و استثمار در نظام زیستهایکی از تکنیک تنظیمـی  های اجتماعی و انواع و و پایگان  قدرتی است که زندگی را 

ز این  هرکس ای جدیدی شده است.  ]...[ اکنون این انقیاد و مبارزه علیه آن وارد مرحله  کند ها را تولید میاقسام تبعیض
شدن« را تجربه ـای »زنجنگد، گونهبرد و علیه آن میهای آن رنج میها و نظارتها و مراقبتتینظام قدرت و محدود

و به قول رفیق  و به این ترتیب    15«.ی بشریت امروز است؛ی »نیمی از جامعه«، بلکه مسئلهی زنان نه مسئله. مسئلهکندمی

هرکس  گونه است که »شود. اینی ایران میها در جامعهی کانونیِ تمامیِ نارضاییحجاب« نقطهپویان صادقی »دال سیال  

یابد  را میاین  «، امکان،جنگدبرد و علیه آن میهای آن رنج میها و نظارتها و مراقبتاز این نظام قدرت و محدودیت

کند  فرقی نمی  ؛ی سرنگونی علیه جمهوری اسالمی بجنگدآزادی در جبهه  ،زندگی  ،که با جنبش همراه شده و با شعار زن

نم یا الئیک، فرقی  باشند  ناراضیان مذهبی  این  تجزیهیکه  یا خواهانکند  باشند  ایرانی یک  طلب  فرقی  و  پارچه،  برپاییِ 

 . ی استثمارگر باشند یا استثمارشوندهکند از طبقهنمی

فالکت و  طبقاتیحاشیه  مختلفهای  قومیت  فقر  ستمِ  و  توسعهنشین  از  متأثر  که  سرمایهای  ناموزونِ  منطق    داریی  و 

و از دست دادنِ اعتبار  شود  بر ایشان اِعمال می  ،کشورهای جنوبِ جهانیر  یگد  چونهم ،16داری مازادساز سرمایه  انسانیتِ

 فرودستان را از پایتخت تا دورترین و کورترین نقاط ایران فراهم کرده  حضور  «امکانِ»حاکمیت،    های پوپولیستیسیاست

  با این طبقاتْ خورجین در وفاقِ    88  سال   راتر از جنبش سبز و برخالفف آزادی    ،زندگی  ،زن  تا قیام ژینا و جنبش  ،بود

کندشعارهایش   پُر  سازمان  .را  و  احزاب  که  است  وفاق  این  بر  مبتنی  و  اساس  این  به  تجزیههای  بر  اتکا  با  طلب 

در گوشحاشیه و  نشینان  کردستان  تا  گرفته  بلوچستان  از  ایران  قومیتی  تا خوزستان  ربایجان  آذاز  تاگوشِ  ستم  طبلِ  بر 

با طیفی از چپو هم  کوبندمی لکه مصادره و های مرکزنشین که کارشان نه تحلیل مشخص از شرایط مشخص، بصدا 

اسالمی    گذار از جمهوری  »حق تعیین سرنوشت ملل« است، گذر از ستمِ قومیتی را در  بهلنین    یست کردن رویکردِپِ کپی

توان در سازماندهیِ غالبا  مبتنی  را میهای مرکزنشین  طلب با چپی تجزیهها عمده تمایزِ احزاب و سازماندهند.  نوید می

  ای دانستقوای ژئوپلتیک منطقه  ننسبت با تغییر در تواز  در   سقوطشانها و عروج و  بر میلیتاریسمِ آن احزاب و سازمان

با تمامِ  حال و  نشین. بااینچپِ مرکز  ایِغایت اتمیزه شده و در انتظارِ خودانگیختگیِ تودهبه  ،مانتال سانتی  رویکرد  مقابلدر

پای    و در نهایت پیش  خوردهوا چرخ میاند که در  یک سکه  این دو طیف دو روی  این تمایزات، در یک کلیت تضادمند 

  افتد.امپریالیسم به زمین می

مقابلِ سازمان  در  و  پیکه    یطلبتجزیه  هایاحزاب  راستای  در  را  نظام  مینیسرنگونیِ  تحققِ  و  های  دولتریزی 

میالحمایهتحت دنبال  آزاد  جهان  چپ  چنینهم و    ،کنندی  رویکرد  مقابل  سیاقماندهعقب  در  به  که    ضدّ مبارزات    ای 

 
 . (نگارنده استتأکید از  زیرخط)سایت دموکراسی رادیکال  ، عادل مشایخی، منتشره درهای زندگینام  15
 توم قومیت(«، پویان صادقی، منتشره در فضای مجازی. )منطق استثناساز و سمپ 2ی احاله  ی »ضدِّبنگرید به مقاله  16
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نظامامپر" استعمار  بر  مبتنی  سرنوشت  "مندیالیسم  تعیین  حق  بوق  می  بر  کهملّی  17دمد، ملل  دارند  حضور  بر    ،گرایانی 

مزبور جریانات  یک  خواهان  ،خالف  لکن    پارچهایرانی  زن  چونهمهستند،  شعار  ی  سرلوحه  آزادی  ،زندگی  ، ایشان 

پارلمانی یا    دموکراسی  یمناقشهپهلوی است که     جریان هواداریقین متنفذترین جریان در این طیفْبه  .مبارزاتشان است

به مضحکهسلطنت    بازگشت  می)و  حمل  خود  با  را  انتخابی(  و  موروثی  سلطنتِ  را    کند.ی  ج.ا.ا  حاکمیتِ  طیف  این 

محسوس و    با تضعیف  ؛داند که در حاِل بسته شدن استی ایران آریایی میپرانتزی تلخ و تاریک در تاریخِ چندهزارساله

تگیِ  خهای خیابانیِ آغازین و سرگردانیِ حاصل از خودانگی وجدال جنگ  آزادی در سطح  ،زندگی  ،ونِ جنبش زنروزافز

و این بهترین   ؛ها گشودچشم  سر و رهبر، فقدان رهبریْ افق شکست جنبش را پیشجنبشِ بی   مثابهسرانجامِ توده بهبی

خیزش  رهبریِ    خود در قامتی  گزینه  آراستن  به  گریبا البی  کهپهلوی    طلب و حامیسلطنت  نت بود برای جریافرص 

رو به   جریان حامی پهلوی که قرار بود اتحاد  .نظام  براندازیِ   یکامل پروژه  نِمنظور به سرانجام رساندبه  ،مبادرت ورزند

سبقه از  استعانت  با  و  کرده  اعاده  را  اعتراضات  نابسندگیِ  از  ناشی  مجامعتی  فروپاشیِ  پهلوی  رضا    اریخی/خانوادگیِ 

خود    الی که از سوی طیفی از جامعه یافت،اقب   برای همراهی با جنبش و به رهبری او مجاب کند، با تمام  المللی رابین

و هم در   جنبش بروز یافت،  های مدعی مالکیت ظاهر رادیکال و فمینیستپِ بههای چمحلِ نزاعی شد که هم در گفتاورد

در فضای مجازی هیچ نشانی از    جمعاتشره از تتمن. ماکروگرافیِ  از کشور  های خارججنبشی  سطحِ میدانی در تجمعات

رد مگر در اشتراکشان بر  نداآن دارند در خود    های اپوزسیون سعی در اعالنرسانههای منتشره در  شاتالنگ  اتحادی که 

 جمهوری اسالمی. خواست سرنگونی

اگرچه در ظاهر برای براندازیِ نظامِ حاکم بر ایران  طلبی که به ایجاز برشمردیم،  سرنگونی  نشان دادیم جریانات   جا اینتا  

طور که در مشترکشان ندارند. همان  ای واحد علیه دشمنجبهه  ی برای ایجادامکان  ی واقعیتْاند، لکن بر پایهقسم شدههم

  هزیمت که    57انقالب  شکست  تاریخیِ حاصل از    شکافی بازگشت به مدارِ امپریالیسم و عبور از  آغاز ذکر شد این رانه

که پراتیک  نخواهد داد؛ و نیز این یت رضا براندازی ، به چیزی کمتر از کرده را تجربهها و دقایقِ سیاسیِ مشخصی وهله در

بر بستر افوِل    و  سیاسیِ دخیل در وضعیتسوی  ناهمنیروهای    های مادیبه پایه  نظام با استناد  های سرنگونیکردن گام

های متخاصمی  ی نظامیِ دولتسازی برای مداخلهجنگ داخلی، زمینهست در راستای هاییهژمونی امپریالیسم آمریکا گام

الحال و تا این  د. فیهد بواایران خو   ی کارگر« که قربانیانش طبقهمعنای اجتماعیانهدامِ بی» رائیل و در نهایت  اس   چونهم

شک این  گرای ایران. اما بیشکستی دیگر است برای جریانِ غرب  در حُکمخیزش    لحظه، توان متزلزل حاکمیت در مهار

بود. از آن این خیزش را برخالفی اصلیِبدنهجا که  پایانِ ماجرا نخواهد  ی طبقاتِ فرودست در  پیرایههای بیخیزش   

تحقیرش خواهد    وزی دیگر بر قوزقاین جنبش،    دهد، شکستداد/میمتوسط تشکیل میی  ، طبقه98و آبان    96ماه  دی

 توان متصور شد.  بار در قامتِ فاشیسم میاش را اینفزود که امکانِ بازآرایی

 
سیادت  مثابه ارگانها بهملتـاست که سنخِ امپریالیسم مستقر برخالفِ امپریالیسمِ مبتنی بر استعمارِ پیشین نظمِ جهانی را با اتکا به همین دولتاین درحالی  17

ی پویان ، تکرار افول و فعلیت خاص انقالب(«، نوشتهشناسی)سنخی امپریالیسم ی: »ادیسهم به جزوهدهیباره خواننده را ارجاع میکند. دراینسرمایه دنبال می

 . صادقی، منتشره در فضای مجازی
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 خیزش  علیه  :ی طبقاتیمبارزهکمونیسم و  

  ، زندگی  ،زن  آشوب/معرکهبه    طبقهاین  ،  پروامپریالیستی  به جنبش  انکارگر  آحاد  شرکت  برایگشودگیِ وضعیت    با وجود

نکرد ورود  اساس  .  آزادی  این  ازبر  تشکلوهای  اگر  و  کارگری  فعالینِ  و  رهبران  برخی  نیمهوی  که  های  اینبندی    با 

آشوبخیزشِ ابراز  کردههم  ناک  تنهابستگی  بگذریم  »تن«های  می  اند  حضورِ  از  ستمدیدهتوان  و  از  ی  منفرد  برخی 

های  ر در فراخوانی مستتآمرانه  حقیرانه و تبختُرِ  توان در التماساین مدعا را می  دلیل  .در جنبش سخن گفت  کارگران

جواب  کرد که همواره بیبه اعتصاب دعوت یا امر می  جامعه  کارگران را در کنار دیگر اقشار  شماری یافت کهمضحکِ بی

ی خیزش به وقوع پیوست امری نوظهور نبوده و  عمرِ چندین ماههاعتراضات، اعتصابات و تجمعاتی که در طول   ماند.می

را    اعتراضات  های بسیاری از این سنخنمونه  و اقتصادی   صنفی  ها مبتنی بر مطالباتدر این سال   ی کارگری ایرانجامعه

  سیاسی و نه   هیبتی کامال بالید که با  های سیاسی به این میآزادی که در آغاز با افاده  ،زندگی  ،است. جنبش زن  شاهد بوده

کارزارِ  به    و علیه استبدادو آزادی  که برای دموکراسی  ل ب  ،طلبِ نان  و  معیشتی  مطالبات  برای  های پیشینخیزش  چونهم

معترضین را    اش ازشناسیتحلیل و سنخ  ی دایرهسبز،    ی شکست جنبشتجربهنبرد وارد شده، امّا در ادامه و بر اساسِ  

   ی کافی جا باشد.کارگران و فرودستان نیز به اندازه چنان گشاد گرفت که برای

  ها و محافل جمعدر کنار  بود    های کارگری تشکلتعدادی از    آوردن  گرد هم  ،های جریانات چپیکی از آخرین تالش

حقوق و  فمینیستی  ودانشجویی،  بیانیه  بشری  عنوانانتشار  تحت  مشترک  تشکل    مطالبات  »منشور  ای  بیست  حداقلی« 

  »بیدارزنی« در کنار برخی از  چونهمی کارگر  با طبقه  ترین تشکالتِ مدنیارتباطبی  . در این منشور نام«و مدنیصنفی  

کارگری  به  محافلترین  منحط کارگران«»اتحادیه  چونهمظاهر  آزاد  امضاکنندگان  ی  فهرست  به چشم می  در  . خورد آن 

در   که  منشور  این  بود  12انتشار  تنظیم شده  کلی  بند  تمام  و  گوییبا  جز    نبود  چیزی  ،اشاومانیستیهای  خواستدل ها 

لیربال  های  بشریِ چپخواهانه و حقوقهای دموکراسیگفتمان  بای کارگر  طبقه  منافع انگاشتنِ  تالشی مذبوحانه برای یکی

با   تحریر نگشته و مشخصا اندیشی نشینی و همهمفرایند مفاد این منشور در یک  ،بنابر شواهد طلب و پروغرب.سرنگونی

های دانشجویی  به احتمال زیاد توسط بخشی از همان گروهبه جنبش،    ی کارگربرای وارد کردنِ طبقه  ،تعجیلی سالوسانه

سرهم بشری  حقوق  و  فمینیستی  چنانو  است.  شده  همبندی  تمامِ  با  بازنشستگان«  اتحاد  »گروه  تشکلِ  که  دلیچه  ای 

نقادانه نسبت به منشور در ارتباط با روند تنظیم و    ابراز داشته در متنی  زندگی، آزادی  پروامپریالیستی زن  ن با جنبشتاکنو

آنئهارا می  ی    در  تشکل  20  حداقلی  مطالبات  منشور  دهند،می  نشان  شواهد  و  دانیممی  ما  که  جاآن  تا»    د:نویس چنین 
  ـ کننده  امضا  هایتشکل  همان  حد  در  کم  دستـ  جمعی  خرد  و  جمعی  گفتگوی   و  بحث  براساس  و  دموکراتیک  روندی

  در  و اند داده ارائه دیگران به امضا  برای  و کرده تنظیم را  منشور این  کننده، امضا  های تشکل از  معدودی . است  نشده  تنظیم
  گرفته   صورت  دهندگانارائه  جانب   از   یتقاضای  چنین  نه  و  شده  داده  تکمیلی  و  اصالحی  پیشنهادهای  فرصت  نه   روند  این

»اندگفته   چنین  مورد  این  در  خود  یاطالعیه  در  حومه   و  تهران   رانیاتوبوس  واحد   شرکت  سندیکای.  است  ضمن : 
  نمودند،  ارسال   نیز  سندیکا  به  امضا  جهت  و  تهیه   را  منشور  متن  که  محترمی   نهادهای  و  افراد   مشترک  تالش   از  قدردانی
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  کافی   فرصت  داشتن  بدون  را   آن  امضای   برای  آمادگی  عدم  منشور،  این  انتشار   از  پیش  واحد  شرکت   کارگران  سندیکای
  اتحاد   گروه»  تشکل  مورد  در  «.رسانید  دوستان  این  اطالع  به   شفاهی  طور  به  خود  اعضای  با  مشورت  و  بررسی  برای

  ی ارائه  احتماال   و  بررسی  تقاضای  بدون  و   بررسی  برای  کافی  فرصت  دادن  بدون:  داد  رخ  روندی   چنین  نیز   «بازنشستگان
  خاطر   به  ما.  کنیم  امضا  را  آن  تمایل  صورت  در  شد  خواسته  ما  از  منشور،  تکمیل  و  بهبود  برای  ما  جانب  از  یپیشنهادهای

  باره   این  در  ترینپای  که)  حل  راه  یهارائ   عدم  و  منشور  در  موجود  ابهامات   خاطر  به  نیز   و  روش  این  بودن  دموکراتیک  غیر
  عنوان  زیر   1401  بهمن   28  تاریخ   در   ایمقاله  در  نیز   راجی   ی هفرزان  خانم .  نکردیم  امضا  را  منشور   ،(کرد  خواهیم  صحبت 

  که   را  نکته  این(«  مدنی  و  صنفی  تشکل  بیست  «مطالبات  حداقل  منشور»  بر  کنیم )مالحظاتی  زندگی  را  دموکراسی  یدایبی»
  حتی .  کند  می  مطرح  است،  شده  ارائه  آنان  به   امضا  برای   و  نیست  کنندگان  امضا  یههم  آرای  برخورد  محصول   بیانیه

 نشده   داده  آنان  به  منشور  به   برخورد  برای  فرصت   که   دارند  شکایت  موضوع  این  از   نیز  امضاکننده  اعضای   از  برخی
تنظیم.  18«.است ضدکارگریِ  رفتارهای  که  این  است  کارگران  نامِ  به  منشوری  حکمِ  طبقهکنندگانِ  در  را  کارگر  ی 

ند. از این رفتار که بگذریم دُم روباه این  خواهامپریالیسم می  رنگونی به منظورِ بازگشت به مدار ی س لشکرِ پروژهسیاهی

به  منادیان آنآزادی  باشد در  جای  زیر عبا هویدا  از  پیشانیِ  که  بر  و  بیانیه  نویسندگان  یشان خودنمایی میاسرآغاز  کند. 

پس آن  منشور  مردماز  آزاده  که  و  میشریف  قرار  خطاب  را  ایران  جملهی  همان  در  فیدهند  مچشان  اوّل  باز  ی  الفور 

شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران  ]...[  »  شود:گونه آغاز میشود. متنِ منشور اینمی

هیچ چشم که  است  رفته  فرو  گسیختگی  هم  از  روشنو  نمی  انداز  را  قابل حصولی  آن  و  به  دادن  پایان  برای  در توان 
ییری بنیادین و هدف نه تغ  قدر مسلّم  ()زیرخط تأکید از نگارنده است  «.موجود متصور بود.  چهارچوب روبنای سیاسی

 دارانه است.  سرمایه  ونی نظام با حفظ مناسباتاجتماعی، که صرفا  تالشی برای سرنگ  در راستای انقالب

گذریم و  اند میمنشور بر آن وارد کرده  که منتقدان  یمکتوب در منشور و نقدهای   جزء انحرافاتاز ذکر جزءبه  جاایندر  

خوانیم  چیزی که در بندِ آخر منشور می  شود.پرداخته میحاضر تنها به یک بند دیگر از این منشور  مبتنی بر رویکرد متنِ 

عادی سازی روابط خارجی در باالترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادالنه و احترام  این است: »  
های معصومِ »عادالنه« و و این بندِ مزیَّن به واژه  «.متقابل، ممنوعیت دستیابی به سالح اتمی و تالش برای صلح جهانی.

   زند.امپریالیسم را فریاد نمی  بازگشت به مدارچیزی جز میلِ  و »صلح جهانی« ام«»احتر

گرا باشد، در  غرب  ه در گروِ ائتالف با این جریاناتکآن  جایبهمنافعش  ارگرِ ایران باید بداند که تضمین تأمین  ی کطبقه

باگیری  فاصله مرزبندی  پیشآن  و  مبارزهاتحاد    بُردها،  امپریالیستی  و  بروزاتِ  با  مبارزه  و  متنوّع  طبقاتی  ا شکال  و  ی 

ی کمونیسم در نسبت با این جنبش نه مشارکت در آن، بلکه در ترین وظیفهامروز اصلیاست. ملی و گلوبال   داریسرمایه

تقابل کامل سیاسی   ضدیت نمودنِ مرزهای طبقاتی  و  برجسته  این جنبش و  را  ای است که چپبا  بر آن خاک  و  ست 

 1401اسفند             ی طبقاتی است.مبارزه ی کمونیستی در جهتبرد مبارزهیشاین خود بخشی مهم از پ اند، وپاشیده

 
 . تپهی گروه اتحاد بازنشتگان، برگرفته از کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفتتشکل«، نوشته 20»نگاهی به منشور مطالبات حداقلی   18


