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تردرهمانمسیربرداشتهشودتاحقیقتبهستیکگامبیشکافی

گردد.بدلخطا

رویدرکمونیسم()لنین،بیماریکودکیِچپ

 درآمد پیش

باریبههرجهتبودنوازگرایانهراستلوژیومتدواقعیتبرتختیالندنهاویوهمخانهماندندرتاریک وبهاینقرارْ

چرخیدن بادی ههر از استکه ایران چپِ داستان اسالمی، تثبیتجمهوری اَوانِ آنمان پیش، بر اصرار هایدادهچنان

گذرینماندهیگداییبردست،دیگررهجارسیدهکهکاسهخیالینخودکردهاستکهکارشبهآنهایوانگارهرینتصوّ

باشد.التمکه بههرکساسشنکرده اِنابه و البه نزار، حیرانِتروواماندهخوردهوهربارتوسریبرندمیوناکسیزارو تر،

فتاده،شالوکالهکردهووتاناوهرباربازازتکشوندمیپلیتیکبورژواییگندابوپلشتیِرئالِهایپرزکوچهپسکوچه

بازراها ،جاییهمبهتحوالتینمدیکگوشهباشدکهازقضا،،تا،گردانندمیدورهدررختینوفتادهوهمانخیالرا

برسدآن ها وائتالفچونلختههم. بایکهاییدراتحادها بهمقتضایشرایط، پاشیدههایی، ترودیگرواردشدهودرانتها

یمبارزهیسالهصدوبیستکهتاریخِهرگزشوند.خارجمیدیگرازآنتروبابارکردنانبانیازلیچاربهیکخوردهشکست

همدرتمامیِصُوَرشودریکپرده،شاهدآنگردبودنیرا،گیوابتذالوهرزههمایچنینبیاینمرزوبوم،درنوینطبقاتیِ

 باشد. بیبوده بچپمایهاین آن هر لشکرِرا این نباشد. که دچاره چپچپِ تمامی،آمریکاییـپروامپریالیست، در را
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دونکندرایننوشتهقصدبرآناستکهبنیادهاییکاویدهشوندکهچنینابتذالیرامیسورمیکوفت.هایشبایددرهمجناح

شود.اتمسفرمیمغاکوشدنبدینامقرارگاهاستکهمنجربهکشیدهروشنشودکهایستادندرکد

لوکاگوی که بوده روزیآدورنوگفته کتابش، اگر،"ویرانیعقل"اچبا دادکه کسیجوابشرا ازدستداد. سرشرا

قبلازانقالبْحدِّاقلسریداشتتاچپِحدِّاقلسریداشته،ولیتوآنسرراهمنداری.لوکاچپسحرفتدرستباشد

باز،96ماهدیشرایطپسازارزیابیانقالبیبودنباآمدنترامپود.آنسرراهمندارناینانازدستبدهد،57آنرابعدِ

قالب در و کرده فراخ گردن چون "حزبچپایران"های "چپکردستانقطب"، مشترکِکنفرانس، آلترناتیو"های

"یالیستیسوس
1 شعارهاییچون دادن "اعتصابعمومی"و اداره"، آزادی، کار، ایجاد"،"یشورایینان، سوی پیشبه

"شوراهایکارگری ... تکاپوو نداافتادهبه نیستوقتیمی. میان مزاحیدر سابینیمجوانکاصالً در ردو88ِلهاییکه

حبسشراهمکشیدند،حالبهیک،فتاداموسویاززبانشاننمی زنندوعیارجامیامهاییتمبارهخودراارتدوکسوبعضاً

یدانستازابایدنشانه،بلرانهبهفالنیکمدرنداخلیچپپستچرخشبهارتدوکسیازسوینیزشورایی؛یدمازاداره

هایقراربوددرانقالبدیدکهیبورژواومتوسطیمیکهاگرتادیروزکارگزارسرنگونیرادرآحادطبقهچرخشقشری

.بیند،استحالهوسرنگونیِنظاممستقررارقمزنند،حالاینکارگزاررادرقامتکارگرانمی88چونمخملینی

واستیالیایدئولوژیکوگفتمانیِآناستوبهواقعحدودآنراگلوبالداریهارشدمستمرسرمایهیدههزاده،اینچپ

فانتزینیز کندوبهایناعتبارنامعصرنئولیبرالیتعیینمیودموکراسیآزادیوهایگفتمانیِحقوقبشرهمینباورکردنِ

 می"چپنئولیبرال"آنرا شکافایرانیقِسمکهستجهانیاینچپسنخیگذاریم. دلیلشرایطخاصایرانو اَشبه

طلبروغربوسرنگونیپمشخصاًبهجناحیشکافجمهوریاسالمیایران)ج.ا.ا(باآمریکا،،یمضاعفیدیگربرسازنده

تبدیلشدهاست.

کنندایرفتارمی،ولیبهگونهافقباامپریالیسمهمنمطبدینوانداومانیستـدموکراتواقعبه،"انقالبی"وپزیدکبااینان

اینسمفونیدانند.کنندکهگویینمیمیوانمودایگونهدانند،ولیبهدانند؛هماناوجایدئولوژی:میکهگوییاینرانمی ِ

                                                           
سبزتشکیلشد."هایچپکاریاحزابوسازمانشورایهم"هایادآوراینائتالف-1 حزبکمونیستایراناستکهدرروزهایاوججنبشپروامپریالیستیِ

کردستانو چندیپیشدر تا تحلیلیکه ائتالفی"جنبشکردستان"برمبتنیبا در نام کردستان"به حزبدموکراتکردستان"کمیته حزبدموکراتبا ،

که،افتدمی"قطبچپکردستانایران"بهیادالعینیطرفهبه،قرارداشتکردستانخباطسازمانوزادهلهایلخانیوکومهکشانلهزحمتکومهکردستانایران،

هیچآورده اشوجودنداردگرایانهایدراینزیگزاگبهاصطالحچپیپرولتریمطمئناً وآنرا مجموعه، حزبراهکارگروایمتشکلازسنتفدایی،با

اده.زهایصالحمازوجیوابراهیمعلیاَشرابینطیفهایدرونیتوخودبرهمینسیاقبخواندرگیری.درانَپیشمیبهحکمتیست

عیاراستویتمامامضحکهخواهاندوآتشه،ستازانواعواقسامبازماندگانسنتسازماناکثریتودموکراسیعی،کهجم"حزبچپایران)اتحادفداییان("

 بینند.لزامیدرانحاللخودنمیا"اکثریت"اَشچوندهندههایتشکیلیدککشیدننامحزب،فراکسیونرغمعلی
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تنوّعیکهدارندوباتمام،اه.تمامیِآنشوداَشجاریناکوکتربایدهرچهبیشستکهنفیری،چپِایرانیارکستربدآهنگ

 تمام افادهبا میایفیسو برایهم مبیّنیکه نام همان ذیل ما سوی از می،روند، لنین وقتی میکه بسیار ،بینیمخوانیم

نگنجمی "شرکا"د: اتفاقِ"شرکا". این بر دارند: "خواهیدموکراسی"نظر ج.ا.ا"و "سرنگونیِ رویا". بازنماییِی"عمل

کلیوتصاویروارتجاعکردهاستوهمینرامأمنامپریالیسمتصاویرکلیوعامجایی،درستهمینسیاسی،دریکجابه

عام یک در که انکساراست کرده آلوده را اذهان تمامیِ تصاعدی، بُرده خود با اُپوزیسیون"است.و و"وحدت

میآنکردسیاسیوسبککارعملهایاساسیِسرخط"گراییْجنبش" کهدرنزدآنباشدوازآنها پراکسیسبهجا ها

ازآکسیونیسم،فروکاستهشدهاست"واقدامالهیاتعمل" لیکنخبرندارندکهتبعاتیندارند.گریزگراییوخیابانلذا

هژمونیِ" کجعملیات"امپریالیسمافول ریختارهای سوی به را امپریالیسم متعارف وداعشومعوجِهای داده سوق گون

الگوی"مجاهدینیسم" عملیاتیِ اساسیِ اُپوزیسیونرابایددرهایرفتاریواست.پسچرخشدرایرانآنکنونیِ عملیاتیِ

خودراطرازوحوشهم"اجتماعیمعنایبیانهدام"دیگردوراناُپوزیسیونشیکومجلسیبهسرآمدهو.اینبسترفهمید

گامبهگامبانقد،"مجاهدینیسم"فاصلهگرفتنازبازشناسیواَند:یاباهابرسریکدوراهیقرارگرفتهکند.چپطلبمی

 فروریختناینپندار به همیشگیاصولی، است»شانکهوسرتیترعملیاتیِ امسالتمام وکار «آخرینپیچرژیمسررسیده

گذارندووپراتیکبلشویکیمییابندوگامدروادیموضعکمونیستیطلبیسوقمیسرنگونیحرکتکردهوبهسویضدِّ

دراینلوحکهنآناست."مجاهدینیسم"ازقرارِجغرافیایواقعیتِفعلی،رکتخواهندکردکهیابهسویامتزاجینوینح

استکهبسترِ چپانحطاطمحضاستویاحزابکردیدوباره"]عملیاتمسلّحانه[راسانِ"توضیحشده شوراگراییِ

"راسان"براینبسترتوضیحشدهاستکهاینسرنگونیاشارهدارد.جنبشکهبهچراکهنهبهخود،بل،ستمسلمارتجاعی

لیرااوّبردیِآوردِراههمشوند؛برخالفاشتباهبنیادینبخشیازچپرادیکالکههممیبردیِهایراهمکمل"شورا"وآن

بینند.کنونی،دومیمییوهلهدر

جبههْ شده:گفترااَشسربازیفرماندهدر طرفمحاصره همه از جوابمیقربان فرمانده ترینوضعیتاینبه:دهدایم.

بااینپادوهایبهنبردشودبخواهیم،میازهرجاکهبههمینسیاقایم.است،چونازهرطرفیورشببریمبهدشمنتاخته

انسان کهاگر.بپردازیم"دادرخ"و"ارزش"یریهچاکاننظوسینهفمینیسمعاشقگرا،دموکراسی،حقوقبشر،سوسیالیسمِ

شادکندشمنانقالبیونِو"شرکا"تاریخازاین.گرزگرانشانکوفتکهبهپرولتاریارادرایرانشانسیباشد،بایدقراراست

جاداریم.کنیمخیلیزیادشرایککمنداشتهاستکهحاالمافکر

آستانه بالقوهلیکنخودِ هایانکشافواقعیتْ تمهیدمییجبههگیِ حداقلبه:بهقوللنینکندوبرماستکهجدیدیرا

درآوردنِبیانبه"لنینیسم"دارد.بیانشواقعیتبرایانکشافازسمتنوینش،احتیاجبه.باشیمرادیکالیخودواقعیتْاندازه
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منظم منسجمو در منکشفحرکتواقعیتِ پرولتریشوندهو منظرِ ااز آنهمپراتیکراستین"بلشویسم"استو با .بسته

ضرورتشناختپوشانِباانگلسیکههمحقیقیِکردِرویهابپیوندد؛لیکنیآنیماویاجبههبهجبههخوانندهاختیاردارد

ستدرتشخیصضرورت.درتشخیصضرورتاست.ایننوشتهسهمیاستدرهمینانتخابنهفتهاست.اضطرارْ



 زمینه

هایاجتماعیِشرطههرگزبهدرکروشنیازپیششرطبقایبورژوازیآناستک

.2وجودخودنرسد

نسبتی ودرقامتقانوندر؛وارهشدهءیستکهشساختارْ خودبهپیشمیبحتِجداییِ القاییرود. وپسشأنآنصرفاً

معرفت وهستیشناسانه استوشرطنبوده بهابتداییِشناسانه الغایش، آناست. پویشوخلجانوسیالنجاآوردنعلمیِ

فاکت دقیقهمستمر در باید اندیشهها بازتولید به کلیت آهنین درآیی نگون د. کردن قاعدهلحاظ و انکشافساختار ی

واقعیآستانه ساختارمندْمندِ واصتِ اساسیِ آنشناختیِروشل بدون و هستند لنینیستی قائد دردامنیِحیرانیکها گستر

ماند.برجامیواسارتدراستقاللظاهریِپدیدارهاهاهزارتوهایفاکت

رابه،ارزشارزشْگیِءوارهرود،سخنراند.شییارزشسخنمیبههمانصورتکهازنظریه،یدولتنظریهشودازنمی

واقتصادـارزشماندگارِتضاددروندارییتولیدسرمایهدرشیوهکند.اَشمیرساندکهواجدمنطقونظریهقدوقامتیمی

واجدسیاستکند.لذاسیاسترامنکشفمی"مازاد"کهاست"شیءارزش"وعدمکفایتنمادینوپدیداریِگینابسنده

یانکشافشگفته.لیکنشکلپیشزددولتحرفمنطقتبعبهسیاستوتوانازچیزیبهناممنطقکهنمیشودکیفیتیمی

و؛دنزنتالیسمبرآنمییکاپ"ورانیِدُ"هایکند،همانحدهاییکهمنطقارزشوانکشافمییورثغآنراواجدحدودو

مازادسیاسیِاگرکهدولتْ.شوددارانهمیدهدکههمیناستقاللشضامناقتصادسرمایهشکلمازادینشبهآناستقاللیمی

ست،امپریالیسمهمانشکلمازادینسیاسیدرقامتجغرافیایمحدودیارزشدریاتونومِگیِبهقولمارکسسوژهنابسنده

یقیندولتگلوبالِ پسبه است. کاپیتالیسم کلیتیجزءمنزلهبهدارانههایسرمایهارزشو همان به اتکا هایمازادین،

کردوگفتمانوزادورشدآنتوسطهمانیامپریالیسمدارند.بدینمعناکهخصایصیعمدهدررفتاروعملمازادینبهمنزله

امپریالیسممحصولسرریز.آندرفضایالیتناهیوکیهانیغوطهخواهندخوردوبدونشودنمیامپریالیسماستکهمتعیّ

                                                           
 .410ص،1377یمحمدجعفرپوینده،نشرتجربه،تهران،چاپاول،،جرجلوکاچ،ترجمهوآگاهیطبقاتیتاریخ-2
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یکسرمایهیک خارجاخاصدولتیملیو محدودهبه اَهایجغرافیاییز ضروریشنیست. را امپریالیسم اینسرریزْ

اینمی آن با لیکن کند، نیست. الزاماتکاپیتالیسمِهمان تجسد یکدولتامپریالیسم استدر لذاملتـگلوبال خاصو

داریِجهانیبدونامپریالیسمسرمایهیابدونهبالعکس.ملتخاصاندراجمیـهدرآندولتامپریالیسماستکاین.هژمون

 آنارشی میدچار و امپریالیسمدولتشود بدون هژمونْها روانو و هذیان میدچار مناسباتشوندپریشی یو به کشان

هابهمددهمینسطحنوینانکشافواقعیت،یعنیامپریالیسم،استکهخودرادرجهانبهدولت.افتدومرجتامفرومیهرج

یبورژواییحادثپریشانهشیزوفرنوسیاستروانفاشیسمِهایافولهژمونیکْروستکهدردورههمازاینآورند.جامی

هاوامپریالیسممکانیکیکهگوییدولتستاستوایننگرشی"درون"همیشهدرنسبتشباامپریالیسمدولتلذاشود.می

یدرکماتریالیسمولگاروپایهیتعاملِمبتنیبرعلیتْفهمدیالکتیکبهمنزلهبرند.باهمبهسرمی"بیرونی"دریکتعامل

دیا انکشا"درون"منطقکتیکْلپوزیتیویستیاست. نهمنطقو کهدریبیرونیازهم"چیزها"فسطوحمتفاوتاستو

هم"تعامل" اَندبا دوره. در تنها هژمونیک"های "افول از خائوسحاصل تنشو که دچار"افول"است را وضعیت ،

آشوبیْپیچیده فزونایکاتورهگیو میانمییابندهو خود هاویه لیکناینآشوبو یکستبرایگایپردهکند. به ذر

هژمونیْ"دوران" نوینهیمنهو ِ ـدوراندر باالتر. همینمیانطرازینوینو خود دیالکتیک، بهمدد صریحپردهاما ترینها

ستساختاری:ولکنتیسکتهپردهینمیاناایاستکهفرآیندکاپیتالیسمبرایگذرازخودشتعبیهکردهاست.امکانمادی

ثقلیِکه"گیازجادررفته"یک توزیع استکه جابهیگلوبالِپیکرهکالنگویایآن استسرمایه شده ؛جا یا،تبعبهو

آیدویاپرولتاریابرمینقطهثقلوگرانیگاهجدیدازپسِناپایداریوعدمتعادلشباحرکتبهسمتیکاپیتالیستیوارهنظام

کند.یعروجبهمرتبتتمدنیِنوینیمیآنرازمینه

ملّینیستند.آن"درون"هاصرفاًمحصولالزاماتتکوینسرمایهوبرآیندمنازعاتطبقاتیدریکدولتپس هاجغرافیاییِ

توانیکدولتراوجهنمیبههیچتربهنامکاپتالیسمگلوبالوامپریالیسمزادورشددارند.کلی"درون"پیشاپیشدریک

یطبقاتیِدولتکهصرفاًآنراستاداجراییبورژوایییابیکردوآننوعنظریهخصلتتدرونییکجامعهمبتنیبرتحوال

"درون"بافتاروتعینشدرنیزوشودزدهمیگلوبالمتواندحدهاییکهازسویالزاماتکاپیتالیسبیند،نمییککشورمی

درککند.راامپریالیسم

یکتضادتدیالکتیکْ مفهومیِ ،بهقولالّاهاومفاهیمهیچنیستنداآخرینسطوحخودشاستواینمقولهمنطقانکشافِ

انتزاعیشدهواقعیتخودِدرآنستکهمتدشناختواقعیتی؛یعنیدیالکتیکْ«هایهستیواوضاعزندگیفرم»مارکس،

است. مارکس، سَبیل یکتضادبر انکشافدیالکتیکیِ نوین سطح گستره،هر و میداندامنه را تضاد آزادیِ و یعمل

تاآنمی اینرا یفانتزیکهمانهابستهمقوالتیچوندموکراسیوآزادیوحقوقبشرهم:توانادامهدادکهجامیدهد.
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نهتکاملواستدهندوکمونیسمامحایهمیندمکراسیوآزادییعملاستثماررامیدانمیاستثماراَندکهبازهوگستره

ستوالغایکارمزدوریهایمادیِاستثماراهامحدودهآنهایلبههافانتزیکاستوشان.هستیِآنهاتاسرحداتِغاییآن

همملغامیبستهاینهمخودِواستثمارْ هایفانتزیکرا اینالزاماتفانتزیک،پسکند. خروجازساحتقدسیواغواگرِ

پیش الغایسیاـتحلیلیشرط مزدسیِ کار است. وری تولیدشیوهدر کهداریسرمایهی است از گسست ،"اجتماع"در

و"شدهاست"هاستک،تضادکارمزدوریوسرمایه،یشکافینوینبهواسطهکلیتْـیابدواینجامعهتحققمی"جامعه"

داری،تضادیدرونشمنکشفشدهباشد.ایازقبلموجودبودهوحالبهدلیلسرمایهطورنیستکهجامعهدارد.اینوجود

ایدئولوژیکازدریافتِتضادوشکافشاستکهموجوداست.لذاچنیناستکهوهمبنیادینِهمینجیِخودجامعهبهمیان

دریافتعینیت جامعه، باورانهازجامعهاست. یتأللووتجلّیشکافوتضادْعینیتاستکهبهواسطهصِرفوهماصلیْ

اینتضاددروهلهبهمنزلهتضادوشکافْکند.عینیتهمانپدیداراستکهرازپایشِمی انکشافِیذاتاست. ینهاییِ

چهآرامویابد.لیکنآنرسدوآراموقرارمیاستدرمیمازادامپریالیستیاَشکههماناَشبهآخرینمرحلهـمفهومیمنطقی

خودِجامعهاست.همازانحاللوامحایستکهغایتشجدالیخودِفرآیندانکشافمفهومیِیکتضاداست،سرآغازِقرارِ

سرمایهاین مابعد جهانِ روستکه نام به ما جامعهمی"کمون"داریرا انحالل دل از که میبیر،شناسیم جهدون تظاهر.

؛برسددرکهبهآنکهسوژههمارهدرپیآناستبدونآنآزادیاستاستبدادفانتزیِواسطهوناخودآگاهکاپیتالیسمْبی

نویناست.یکتمدن"یمؤسسِهن"یبهمنزلهاستثمارْعدمِکمونیسماستبدادِ

انکشافمنطقااگرمرحلهپس ایبهنامامپریالیسماست،امپریالیسم،مازادسیاسیدرسطحگلوبالرزشوسرمایهینهاییِ

کاپیتالیسمومحلقراروآرامشونامندهوهویتقرینهمیشه یصورسیاستبورژواییدردهندهوبهنوعیآفرینندهگیِ

اسیراواردکنیمویدولتمارکسیستیوجهیاسسازدکهدرنظریهنمونمیجارهجغرافیایکاپیتالیسماست.اینمارابدان

ملتـجاآوردوتبیینکرد:دولتتوانبهنمییمنطقارزششوندههایمنکشفوهلهدولتراخارجازدیالکتیککهآناین

بدونآنفهمنمی"درون"هماره سنختوانخصایصعمدهنمیشود.امپریالیسماستو خارجازعصرِ ییکدولترا

هادریکدورانمشخص،یدولتبهچنگآوردنخصایصعمدهحیاتدارد،شناخت.مشخصامپریالیسمیکهدرونش

سنخمشخصامپریالیسم متعینمی"دوران"کهآنیخارجازبررسیِ امریرا ازاینقرار،چگونگیِ.فمستنکَستکند،

جریاناضطرارِجبرویابیاست.کلوابستهبهاینسنخبههایمبارزاتیْدولتخودیوترسیماستراتژیامپریالیسمومبارزهبا

ومکانمنطقارزشبرپیکرهیافتنِ آناستکهبهموازاتِوتن،یزمان مادّیِ "سرمایه"گسترششیابیِ "منددوران"را

همسنخ"دوران"کندوهرمی ازخودبیرونمیایبستهمازادینِ را تا "سرمایه"منتهایگردشبیتراود، ،دیالکتیکبپاید.

است.وانقالببرایسیاستپرولتریشیءارزشومازادهایآنوبدینسیاقالجِصیرورتبرایجغرافیایالجِ
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ورود

پساانقالبمشروطهدولتپهلویبهعنواننظامیبرآمدهازدلهرجومرجداد.پادشاهیِقاجاردیگرکفافوضعیترانمی

روبهنظمیوبهعنوان مندیازداخلنیزدرهایقدرتانقالباکتبر،کهباجریانجنوبکهسدیباشددرمقابلجریانِ

.یاتنهادحین،یعنیبریتانیا،پابهصفحهگردانیامپریالیسمآنزماکششوجذبهبود،باصحنه

 امپریالیسمبریتانیا تولدشقرینافولهژمونیِ ازقضا بودایندولتکه در ، حملمیایگیدوپارهدرونخود کردکهرا

آنزمانهایدرحالِتکوینـملتدولتیوقاطبههکهمختصآننبود،گیایندوپارهموجبتالطماتفراوانیدرآنشد.

مبتنیبراستلزاماتکهتکویناینحاصلازهایضرورتازیکسو:یدوگرایشمتضارببود،نتیجهگرفترادربرمی

مِمبتنیامپریالیس"سنخسرسپردگیِناگریزآنبهازسویدیگروبودهایمنطقسرمایهدراینسرزمینتوسعهانباشتبدویو

چید.اَشبهسرآمدهبودوناگزیربایددامنبرمیکهدیگردوره"مندبراستعمارنظام

چونسایرسرزمینهم کمپرادورها، قدرتاَشبستههموامپریالیسمیشکلحکومتیِ جنبشِ بهبرکشیدنِ بخشیرهاییمند،

هدفشهیچرغماشارهبهنفت،علی،.ایننهضتشناسیممی"ملیشدنصنعتنفت"بهنامیاوجشرانقطهمنجرشدکه

."بریتانیامندنظاممبتنیبراستعمارامپریالیسم"وبیرونراندنارضیاصالحاتانجامزیرکشیدندولتکمپرادورونبودالّابه

کردکهامپریالیسمبریتانیاراباایرادردرونآنکارگذاریمیبخشبودکهقوّههایرهاییهاینهضتازقضاهمینسویه

به،پیشاپیشامکانیکگذارسوسیالیستیرامهیا.چراکهسنخامپریالیسممستقرْبدیندلیلْکردوبستیالینحلمواجهمیبن

ژرفیدنوباهاییرانداشتیپاسخیبورژواییدرقبالچنیننهضتاقامهشِتوانِ،گرشگراومستعمرهدلیلذاتقیمومیت

بیش چه نهضتهر این میهاتر درونششاریدن از گرفتسوسیالیسم نزد. فندر و اکونومیستی تاریخفهم از ،گرایانه

تحتقیمومیتواستعمار،ستدراینکهدرآندورهغرابتی چراکهامکان؛استهشدهحرفزدازسوسیالیسمدرجهانِ

یکعصرسرمایهدرهایوامکانیکهبهصورتتاریخیبهدلیلمحدودیتدرمناسباتومبارزاتطبقاتیسوسیالیسمرانه

بیند.مییجنبشکارگریگرایانهتتکاملرفویاپیشرفتاقتصادوفنیپیشکهصرفاًدرسویهخیزد،بلبرمی"دوران"و

زادهواریدرایرانداشتازجملهحیدرعمواوغلی.اینآوتیسسلطانفهماکونومیستیدرآنزماننیزنمایندگاننمونهاین

بود. تاریخایستاده مقابلچنیندرکیاز در علیبودکه هنوز، ایندو چرا پیداستکه هایرغمتمامیدگرگونیناگفته

،معاصرانِمایند.3اساسیوگذرازدورانبریتانیاییبهآمریکایی

                                                           
ازکنندهیماتعیینکنندهبودند،دیگردرزمانهایندگرگونیبسیاریازمباحثسیاسیومجادالتبنیادینیکهدرآنزمانبسیارتعییندرپی-3 خودرا گیِ

ـماتریالیسمولگارودرسویدیگریکمتدـاکونومیسمپوزیتیویسمطرفتوانبههماندومتداحالهداد:دریکچنانمیهاراهمکنمتدلوژیاَند،لیدستداده
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؛یزاسیوندرقامتجهانیِآناست،عصرآغازوگسترشانباشتبدویوپرولتار"مندمبتنیبراستعمارنظامامپریالیسمِ"عصر

ملتمحصولیـدولتو از کاپیتالیستیْستمازادینکه محدودهاقتصاد اینبدانپسمیییکجغرافیایمعیّندر افتد.

"معناستکه هایخودشاست.اینگیردکهمحصولپویهباچیزیدرتضادقرارمی"مندمبتنیبراستعمارنظامامپریالیسمِ

ساختاری ناتوانیِ این پیشینحتمی. ریزشجهان آنتاگونیستیاستو امپریالیسم،تضادْ داینسنخاز که افول"ر دوران

تربودنِواسطهوبیسلطهقِسم:کندازجملهافزاییمیهایمشخصیهمدهد،باواقعیتاَشبهتمامیخودرابروزمی"هژمونی

ترِسیاسیبینمستحکمیوامکانایجادپیوندهرچهفبورژوازیملّضعوتصرفسیاسی؛ایحضورنظامیودخلدرمعن،آن

امکانیرادرهمهْو.....لذاایناروپایغربیهایانقالبروسیهواکتبرکبیرانقالبو؛وسایرفرودستاندهاقینوپرولتاریا

جهان،درواقعیت کهچنینبود:امکانگذاربهسوسیالیسمدربطنچنینمبارزاتضدِّکردهبودکارگذاریآنروزگارانِ

،توسطلنینتبیینوبهضابطهدرآمد."انقالبیـجنگملّی"ایکالن،کهتحتتزواستراتژییخشباستعماریورهایی

یامپریالیسمگرایانهیانباشتبدویوگلوبالیزاسیونمالیههانمودارپدیداریِفرآیندیکاپیتالیستیبودندکهنتیجهاینجنبش

امپریالیسمنوینمبتنیبر"امپریالیسممستقربود.وجهدیگریبودبهنامسوسیالیسمیکوجهاینناتوانیِساختاریضجنُبود.

"بورژوازیملّی . اتفاقاً چنینجنبشامپریالیسمِاینسنخِ با بلهایرهاییدرحالعروج، بخشینهضدیت، راهیوهمکه

:تاشدمی"مداخله"ناگزیراز،هایینمودوتنهاگاهِعیانشدنامکانسوسیالیستیِچنینجنبشنیزمی"شدهحمایتحساب"

دولتهادرمحدودهجاکهآنآن درراستاییگامملتیمبتنیبربورژوازیملّـهایلیبرالیسموتأسیسنهاییِ یبودند،دقیقاً

در"ملیشدنصنعتنفت"جنبشکهروبودازاینهمکردند.نوینرااجابتمیامپریالیستیِکلیتِداشتندکهوساطتِبرمی

 شد. همشکسته کودتایآژاکسدر وبرکشیدهنهایتبا مبارزه سوسیالیستیِ عیانشدنامکانِ شدنواعتالیشبهبهگاهِ

"ملّیِهایمبتنیبربورژوازیامپریالیسمِ"ی"وگاهیمداخلهحمایت"سیاستشد.شکستهمیفراسویلیبرالیسم،بایددرهم

،یکیازپایهیآمریکاایاالتمتحده انجامید. هایملّیکهخودرایعنیبورژوازیهاییبودکهبههژمونیکشدنآمریکا

قامتدولت در میانملتمیـضرورتاً خود نوینیافتند، امپریالیسم تحقّقِ جیِ آناَند. تا واقع امپردر که دورهجا ییالیسم

درموجودهایضدِّاستعماریِبرایمقابلهباجنبشکارسیاسیِمشخصیبود،هیچراهمندنظامهژمونیبریتانیامبتنیبراستعمار

سرکوبنظامی.میان الّا بیشنبود چه هر امپریالیسم تر اعادهمستقر هژمونیبرای اَشی خودکرد،مینظامیتقالی این

بدونسلطهْ"مارکسیستهندی،رانیجیتگوها،اینوضعیترامانیزبهسیاقکرد.ترعدمکفایتشرااثباتمیبیشهرچه

نامیممی"هژمونی سیاسیبهمیانمیهمینکهراه. ولزومجایکارِ سنخامپریالیسمبریتانیا آن،همآمدناتوانیِ چونگزینیِ

                                                                                                                                                                                           
بهقدرکفایت«امیبودندیالکتیکانضم»هاکهکوسیکدرپروراندهویاهمان«تاریخوآگاهیِطبقاتی»هاکهلوکاچدرفصلابتداییِپراتیکی؛همانـدیالکتیکی

 .استبسطداده
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یاگربریتانیاامپریالیسمآندورانیازکاپیتالیسمگلوبالاستکهدرپیکرهبست.یبورژوانقشمیضرورتی،برذهنسوژه

پیشمیجهانیْ ایاالتمتحدهفرآیندانباشتبدویرا امپریالیسمآندورانیازکاپیتالیسمگلوبالاستکهبُرد، یآمریکا

د.شوداردپدیدارمیمدرنهایملتـدولتلازتشکجهانم

"جنبشملیشدنصنعتنفت"درفردایکودتاوشکست
دوم،4 کهدیگرنهدرجهانیآمریکاییگامنهاددولتپهلویِ

بل بودن، کمپرادور و داستعمار میانلتوکه که امپریالیسمـملتبود تحقّق سنخجیِ ایندو بین اینگسستکالن بود.

هاییخودویژهآفریندومبارزهباهرکدامراواجدضابطهچنانعمیقاستکهبهواقعدوجهاندیگرگونمیامپریالیسم،آن

ییدنبهسمتبورژوازکندکهدرغلتابهامیراایجادمیبینایندوسنخ،ایکهدرنظرنگرفتناینگسستِکند.بهگونهمی

بهراهگونهکهدینعاقبتآنخواهدبود.ب بردسیاسیِکمونیستیِ آراییدرمقابلصف،برای"انقالبیـملیجنگ"قوللنینْ

بریتانیا،معناداشتهوبه"مندنظامامپریالیسممبتنیبراستعمار" ازایآمریکا،مابه"یِملّهایامپریالیسممبتنیبربورژوازی"گاهِ

بهویژه،امپریالیسمپیشین"دورانِ"کهاگردر"حقتعیینسرنوشتملل"یچنیناستمقولهنخواهدداشت.ایکمونیستی

زمانه یکیاز"شافول"یدر  سیاستکمونیستیبود،، رئوساصلیِ زمانه"دوران"در در ویژه به یامپریالیسمکنونیو

ملتمدرنـتثبیتدولت5خواهدبود.امپریالیستیـهرآینهسیاستیارتجاعیکهازایکمونیستینداشته،بل،مابه"افولش"فعلیِ

وامییمیانبهمنزله تحققامپریالیسم، امپریالیستیداردکهدموکراسیودموکراسیجیِ خواهینیزبهتمامیدرتوپولوژیِ

پسچههاست،یاصلیبرایتعیینصحتوسُقماستراتژیوتاکتیکآنسنجه"یطبقاتیْاعتالیمبارزه"اگرجایابیشود.

انحطاطیدرشرایطدیگرگونباشد.واژگونیواعتالییبودهباشد،باعثچنینضامندریکشرایطکهموضعوعملیبسا



                                                           
نیز.،حسنضیاءظریفی«32مرداد28حزبتودهوکودتای»یجزوهیایراندرآنزمانبنگریدبه:حزبتودهیونابخردانهآمیزکردافتضاحبراینقدعمل-4

 ،بیژنجزنی.«تاریخسیساله»بخشاوّلبنگریدبه:
شودگفتکهسیاستکمونیستیِ...همیناست.نمی،رفراندوماقلیمکردستانعراقوکردستانسوریهمسایلدرخصوصکمونیستیعهایمواضیکیازبنیان-5

احزابموجودازرسیدنبهآنعاجزند.قضیهعکساست.حقیقتایناستکهاصالًدیگرخودِچنینموضعیوجودداردکه"ستمملی"صحیحیبرمتنجنبش

دخالتصحیحینمایدکهخودرابه)*(وشرایطمشخصآنتوانستدرمتنجنگسوریهجامیکهکردستانسوریهتاآنواقعیتناممکنکرده.شاهدآنرا

وارون،هرچهکهجاارتشسوریه،منحلکند.بهتوانستسیاستشصحیحباشدکهخودرادرچیزیدیگر،دراینجامیارتشسوریهنزدیکنماید.یعنیتاآن

ستکهد،اینتوانیدرگبهدرایتوکیاستآمریکابرنمیتردرامپریالیسمآمریکا،محوشدومنحل.اینقدرتبیشاصراربرحفظخودشکرد،خودشهرچه

.بیندتدارکمیرا"گیازجادررفته"هیکو،بهوارون،بازهمخودساختاراستکخودساختارِمنطقیوغیرِشخصیِکاپیتالیسمگلوبالبهآمریکادادهاست

درهایکردیدرمنطقهاست:یابایددرجنبشکمونیستیممزوجشوندویاامپریالیستیخواهندبود.موضعکالنکمونیستیدرخصوصتمامیموجودیتاین

نمی که صحیشرایطمشخصیچونسوریه راه تنها میانآورد جنبشکمونیستیسخنبه تواناز مقابلتهاجمدولتحهماننزدیکیبه در استکه سوریه

امپریالیستی،سیاستصحیححفظدولتمستقرسوریهراپیشببرد.

،نشروفرزانعباسی)بابکپناهی«پلیتیککمونیستیسوریهورئال»بهکتابدرخصوصتحلیلمشخصازشرایطمشخصجنگسوریهتواندخوانندهمی(*)

مراجعهکند.مجازی(
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 و بستار شکاف

بنابراینتعجب گوشهحاال چهار در شما نیستکه دستآور منطقه نیروهاییاین

6آید.امپریالیستیراببینیدکهازآستینرژیمایرانبیرونمی

گفته به آزمایش کارخانه کارگران ]آیتواکنش مشهور های که خمینی ما»اللّه[

اینبودکه:«انقالبنکردیمتاخربزهارزانشود،مابرایاسالمانقالبکردیم

!پسبرایچهانقالبکردیم!نکردیمگویندمابرایبهبودوضعاقتصادیانقالبمی

زندگیمی وضع شدن بهتر برای ما یعنیچه؟ اسالم برایاسالم! انقالبگویند مان

7کردیم.

رهبران نگاه ـدر کارگاهشورا کارگران دیگر و حزبج.ا حامیان وضوحهاو به ـ

هارادرابرازشودوشوروخلوصوجدیتآناحساساتضدِّامپریالیستیمشاهدهمی

ازمواضعایناحساساتمی مجبورشودکهآشکارا اگررژیمبخواهدیا توانیافت.

بی کوتاه خود جرضدِّامپریالیستیِ است ممکن چپآید، پایگاهیانات بتوانند گرا

8نااُمیدکنند.یرأیحزبج.اراازاینحزبلقوهبا

بهمنمتقدّبحرانانقالبیِ بر دالیلیچندوزیدنمی57م به پیمبارزاتچریکیگیرد. طوالنیوـدولتپهلویاز سیاسیِ

یآنگرفتکهنتیجهدرهایطبقاتیِمهیبیجدال،ضربتاولاینپسازشرایطانقالبیسقوطکرد.متنهادردخالتتوده

نتیجهوچهدرپیشچشمانماست. واهمیتآندراین،ستبهقدمتچهاردههبودنتیجهوتطورآن،نزاعیتبیینچراییِ

کند.راتعیینمی،ج.ا.ا،باآننتیجهومبارزهاستکهنوعمواجهه

ایبودکهسیاسترابهکفزیستروزمرهورزیِتودهگامِیکدخالتبهگامرسیدشدآینداعتالی57روندیکهبهبهمن

درمقابلآستانه بودشانقراردادکهناگزیرشانازبروزخودهایصریحیازانکشافچهجاریکردوطبقاتمختلفرا

کلگرفتکهتقریباًتمامیآحادایشـطبقاتیها،زدوخوردسیاسیلوواژگونیسلطنتپهلوییاوّکرد.پسازضربهمی

                                                           
 .123،ص1395انتشاراتاندیشهوپیکار،آبان(،1353یمسلحانه،مصاحبهباتقیشهرام)فراراززندان،اوضاعسیاسیایرانومبارزه-6
نفوراناینا.ج529،ص1383،چاپپنجم،یخدماتفرهنگیرسا،تهرانؤسسهمقاومتشکننده،تاریختحوالتاجتماعیایران،جانفوران،احمدتدین،م -7

 یمترجماست.][افزودهداخلآورد.،اثرآصفبیات،می«کارگرانوانقالب»نقلقولراازکتاب

 ،شاهیننصیری،فضایمجازی.1980هایایران،ژوئنکریسگودی،شوراهایکارگریدرکارخانه-8
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یِیاعتالخصلتنهادند.هابودندکهپابهمیدانمیهاوگروهجامعهرادرگیرخودکردهبودودراینمیانخیلکثیرسازمان

یاختتامیهکردکهدرنهایتْترمیهایطبقاتیِصریحسیاستوافقمجبوربهرودرروشدنبا،طبقاتاصلیجامعهرا57قیام

توانستخونینباشد.آنتنهامی

 قیام 57اعتالیانقالبیِ اَشمحتوایطبقاتی، بهراضدِّامپریالیستیدروجه داد. امپریالیسمباالترینازشدتبروز که آنجا

سیاسیاسطحانکشافم روالمنطقارزشپسایاستزاد از میکه افتد، پویشرخلذا اعتالیانقالبیْدادهایواجدِدر

درانقالبایراننیزفعلیتعامیاینقاعدهیابد؛ایمیشودومجالبروزتودههایاساسیِآنمییکیازسویهضدِّامپریالیسم

وپساز"ملیشدنصنعتنفت"کردمشخصامپریالیسمآمریکادرسرکوبجنبشعملچنیندرسطحخاصیافت.هم

57قیامکرد.هدایتمینوکتیزپیکانمبارزاترابهسمتآمریکادرمنطقه،عنوانژاندارمبهنقشدولتپهلوینیزآنو

جاکهازآمریکاکردبفهمدتاآنکردکهبورژوازیراوادارمیدردرونشحملمیچنانضدِّامپریالیستیایآنمایهروند

،فهمید.آمریکا،روزتسخیرسفارت58آبان13حوالیِپیشازنراوبورژوازیایوبپاید؛تواندباشدگیردخودمیفاصلهمی

الرأسبودناینیگویایخطملنامید،بهتماترازانقالباوّج.ا.اکهتسخیرسفارتراانقالبیبزرگاولینرهبرپسکالم

است. نهضتآزادیواقعه لیبرالیِ فاصلهفهم اضطرار امپریالیسم برایشرؤیتگیریاز میرا ناپذیر استلزاماتاینکرد و

همیناضطرارضابطهآبانانجامید.13اضطرار،بهواژگونیدولتآندرفردای به"مندِ شرطجدایشازپاییدنبورژوازیْ

بااینواقعه،نظامج.ا.امسیریراپیشهکردکهیکنیروینالیبرالامکانحضوربیابد.یجابمی،اینضرورتراا"امپریالیسم

بورژواییازگیریِاینفاصلهشد.راستبهخروجبورژواییازمدارومیدانامپریالیسممنتهیمییکبهطورعینیکردکه

ا تثبیتی57مپریالیسمبهضربقیام نامشجمهوری، که اینفاصلهیافته نظریِ انتظام و شودگیریمیاسالمیایراناست؛

امپریالسمنظریه" از ".اَشیدولتجداافتاده سنخمشخصامکان امپریالیسم"اینخروجبورژواییپیشاپیشتوسطخود

بورژوازی "یملّهایمبتنیبر شده ایجاد زمینهآمریکا همان اینسنخْ خود و عامیبود ذهنیتاستیمادّیِ حدود که

قدرهستکهبرایبورژوازیِملیآن.دکنمتعیّنمی"افولهژمونیک"یپردهمیانکردشراتامرززمانیِژوازیوعملبور

ش،اَامپریالیسمازشفاصلهبگیرد.یعنیازچیزیکهضامناحداثشبود،اَازامپریالیسمبتواندحفظخودشدرشرایطبحران،

اجباری.آغشتهبهبستلیکنحیاتشدراینفاصله،حیاتیگسلدتاخودبپاید.می حاصلازاینگسستِ حرانوناپایداریِ

آراموقرارکند.سامانیراهمیشهاحضارمیهنجاربودهویکنابهگیازامپریالیسم،یکوضعیتنابهاینوضعیتِجداافتاده

"درونیِ"دولتجاکهازآن.استوبدوناختالفپتانسیلصفریسطحبهمنزلهمیدانامپریالیسمدرآنموکولبهفرود

نورددوازیآنرادرمیستساختاریکهازابتداتاانتهایپیکره،شکافی57گیِمنتجازقیامامپریالیسماست،اینجداافتاده

بآناستکهبخشاعظمتاریخآن،تاریخفرازونشیب ازاینشکافاست. ملّیهایمنتجِ قدرنیستکهاینآنورژوازیِ
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،"لهژمونیافو"دویابادرافقپدیدارشدندرگیابهمدارجاذبهبرمیآورد:رابرایهمیشهتاببیگیهوجداافتادفاصله

خروجاجباریازمدارامپریالیسموشکافاحداثشدهبهدلیل.9شوددربیرونآنپدیدارمیاَشپاسخشکافدرونیخودِ

بینایرانوبهاصطالحغربودراصلهمانآمریکا،بهواسطه57انقالب منطقیِ دولتبربسترهربودنِ"درون"یالزامِ

چهمابهکلآن.10کندمیکافیرادردرونج.ا.احکپروراندوشمندبهبازگشترامیایقدرترانهکلیتامپریالیستی،

کندوبرهمینسیاقازابتداتاشناسیمبرهمینرانهوبسترعملمیطلبیوسیاستاُپوزیسیونیسممیعنوانجنبشسرنگونی

شناسیمتبارزاتهمینشکافاستهاییکهمادرج.ا.ابازمیسوتمامیآنخودویژگیازیکانتهایشپروامپریالیستیاست.

ازطرف تمامیآنو نامجنبشسرنگونیدیگر به ما حریفاینخودطلبیبازمیچه طرفو را ویژگیوشناسیمخود ها

داند.هامیبراندازآن

جمهوریاسالمیایراناین آمریکاخروجبورژواییِ چیزیرا،57یبرآمدهازانقالببهعنواننتیجه،ازمدارامپریالیستیِ

کلیتبسترتنهابرکهموجودشدنفرمیبهنامج.ا.امعنابدین.نامیدیم"کاذبکرانگیِبی"ماآنراکهدرونآنتثبیتکرد

بهدلیلابتنایششکلج.ا.اهمینخودامکانداردو،"ملّیهایامپریالیسممبتنیبربورژوازی"،اَشستیازسنخفعلیامپریالی

کندایراازخودمنکشفمیکهدرهرگامنیروهایسیاسیفرارویازخودرانداشته،بلشنهتنهاتوانبربورژوازیملّی

از،یعنیدرهرگامْمقصدفرارویِحاصلازتنشِآنشکافدرونیِج.ا.ااست.امپریالیسمگیریدرآغوشکههدفشانجای

سرمایهیانباشتقدرپروسههرچهکهبینیمبودوقتیمیپسپارادوکسیدرمیاننتواندشود.بههمانامپریالیسمختممیقضا

درسطح"کافولهژمونی"یکهپروسهقدریابدوهرچهرودجنبشپروغربتوشوتوانبیشتریمیج.ا.اپیشمیسطحدر

ساختارهایهایابد.اینسمتج.ا.اگرایشمیتربهبیش،رود،همانبورژوازیِمحصولرشدانباشتسرمایهگلوبالپیشمی

یاصلیِبسیاریازمنازعاتموجودند.دهندههاوجهتیگرایشکنندهایهستندکهتعیینمادّی

ایدئولوژیکگوناگونیراالژهایکُومنحطسیاسیخطوطماندنْبهدلیلنادیدهکهچهرفت،کلیتساختارمندیاستآن

امید"داریراهرشدغیرسرمایه"یبرزمینهج.ا.احزبتودهواکثریتکهبهتوانشسوسیالیستی:ادبیاتموجبشدهاست

                                                           
یمادیِتازمینه،یزمانیستبرایگذرازایندورهسیاستمقاومتسیاستیازیکوجه،جاست:ذکرایننکتهدرتبیینسیاستمقاومتج.ا.ادراینلحظهبه-9

هایاصلیسیاستمقاومت،آنرانبههمینجهتاستکهسعداللّهزارعی،ازتئوریسیایتکوینیابد.کنندهجهانیبرایآنپاسخدربیرونتاطرازهایتعیین

،منتشرهدربخش20/3/1398،«راهحلمقاومتاقتصادیاست،نهمذاکرهونهجنگ»یبهطورمثالبنگریدبهنوشته)کند؛گیتعریفمیسیاستبازدارنده

تازمانیکهپاسخمذکورفرارسد.تاچهزمانی:گیبازدارنده(Khamenei.irفارسیسایت
آنخودویژگیتم-10 آناقساموجورهاینظریه،اعمازآمدهایتبارزاتوپیهاینظامج.ا.اامیِ امثال«فرهنگاستبدادشرقی»اینشکافاستولذاتمامیِ

«رانتیرخویشاوندیوداریِسرمایه»امثالایرجآذرین،«دولتبناپارتیستیِسرمایه»امثالحکمت،«داریِنامتعارفسرمایه»امثالسیف،"استبدادساالری"کاتوزیان،

 بهمنزله»امثالمالجو، مقاومتـبنسرمایهدویمحصولج.ا.ا هرکدامدراتاقیتاریکبهفیلدستمی« خودگمانبهشناختکشندامثالگرایلو، وازظنِّ

برند.می
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مقاومتیِ وچپمحور بود نیستبسته آندور از ادبیاتسنتچپ11فعلینیز و قوّهطلبسرنگونی، اینبه یسرنگونیِ

ناپذیریماندنوروئتدلیلایننادیده.12چشمدوختهبودوهنوزدوختهاست"گیبودهنامتعارفیک"یبرزمینهوضعیت

ستایمنظومهند،آیپسازپاسخمیهاپرسشدرآننظامارجاعیدرونیاستکهیککهگرددبههمانپروبلماتیکْبرمی

آفریند.ارزخودرامیهمیسوبژکتیویتهلذاکندورامعیّنمیپذیروناپذیرتامررؤیمرزکندوکهزاویهدیدراتنظیممی

پروبلماتیکسرنگونی امپریالیسم و ج.ا.ا شکاف بر ابتنایافته مادّیِ ساختار همان از میطلبی منبعث همینشود طورو

پروبلماتیکمحورمقاومت.

چهاین دیالکتیککه اعتالیگونه قوام57انقالب در واره، نام به میج.ا.اای تثبیت میهمبهشود، و شکل"بستار"آید

دشوارهمی ازکارپایهایگیرد، یکی خود بدان پاسخ هاستکه تحلیل اصلیِ آنی است. فانتزیگذشته توطئهاز بینهای

سلطنت همهتافلریِ که کنفرانسطلبانه در را دستهایگوادالوپچیز و پشتدرهایبسته و غربگونه و پختآمریکا

"آگاهیِگیِناپخته"یطبقاتیرابهایتروتسکیستیدراینمیانهاستکهشکستپرولتاریاومبارزهاسطورهکند،صهمیخال

فرومیاَشهایسیاسیسازمان"گیِناپخته"کهآنهمخودبر،یکارگرطبقه ایننوعتحلیل13ِکاهداستواراست، متواترِ.

گویانههمانکهیکرتوریکایندهد،نهتحلیل،بلاحالهمی"وعدمکفایتشبریره"یمسئلهرابهموضوعجهانیکههمه

اَند.یگاوهاسیاهدرشبِآنهمهاستکه

 مشخصدر بورژوازی"شکل بر مبتنی میان"ملّیهایامپریالیسم به را خود امپریالیسم متفاوتدیگر همینصور وجیِ

بورژوازی هایمبتنیبراینبورژوازیِگیریدولتهایجهتکندوازآناستکهسویهیابیمیهایملّیوساطتمشخّصِ

                                                           
دادایسمکارراتمامشدهقلماکثریتِآنزمانیدانستهوبااطالقاصطالحنئوتودهـالبتهاینتشابهبدینمعنانیستکهچپمحورمقاومتیِفعلیراازسنختوده-11

هایشهایآن،داللتگاهستناینچپ،خادرخودفرآیندتبییدهند.طلبیانجاممیهایضدِّسرنگونیطلبوبرخیازکمونیستکنیم،کاریکهچپسرنگونی

 اَشمعلومخواهدشد.بودنوجدید
هردو»،"دوجناحدرضدانقالببورژواامپریالیستی"جزوهدرتواننزدوییافت،طلبرامیترینبیانچپسرنگونیحکمت،کسیکهمنظمطورمثالبه-12

یانحصاریدرخواندوتحلیلشبرآناستکهسرمایهمی«رابورژواامپریالیستیوحزبجمهوریاسالمی[صدریسمبنیـجناحموجوددرهیأتحاکمه]لیبرال

بهسویالگویحکومتی تطورتحلیلآینده آن، وپایداریِ تثبیتج.ا.ا با اسالم"هایحکمتبهسویایفراترازایندوجناحدرایرانحرکتخواهدکرد.

وناگزیریسرنگ"سیاسی قراربودج.ا.اونیِ وروبناجهتیافتکه تعارفزیربنا بهدلیلعدم "کارگریحزبکمونیست"، سرنگونیرااینجنبشرهبریِ

سوقداد،«حزبوقدرتسیاسی»و«حزبوجامعه»حکمترابهسویمباحثمطروحهدرهایاینجنبشواستلزاماترهبریبرآن،پویهآورد.خودِدستبه

د.راکلیدز«تبهسمتمرکزسیاستحرک"تمامیجاییکهویبه
.اینکتاب(منتشرهدرفضایمجازی،97اردیبهشت)"دولتپسازانقالبوجنگسوریههایدیماه،شورش»:کتابشودآوردهمیترینمثالشنزدیک-13

شکستانقالب تحلیلچراییِ اسطوره57در آن از غیر سازمان، نقد چیزیهایتروتسکیستیِ بگویدها که .ندارد آن خود یک"گیناپخته"آخر برابر در

اینکتابدرباره"گیپخته" یابد. اینقرارمیچیزینمی"گیپخته"محتوایآنیبایدمعنا از باگویدو گزارهتوانبهآن، انبوه نقلوجود هایدرستیکه

می نام بدوننظریه"کند، اطالقکرد."نوشتار نظریهاینبیرا پیرامونکتابهایگفتهبودندر انقالب96دیماه رشدغیر57، راه ماهیتوچیستیج.ا.ا، ،

صادقاست.نیز،مسئلهکردستانسوریهو...داریسرمایه
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ازسوی"دولتیاغیوسرکش"نمایدودرصورتتخطّیازخطوطکالنامپریالیستی،اطالقکنندهمیچنینتعیین،ملّی

ودولتِرمایهسخورد.ازسویدیگرهایاستحالهوسرنگونیکلیدمیوآغازانواعواقسامپروژهبهآن"یجهانیجامعه"

کندکهبایدگیوشقاقیراازخودساطعمیه،بهمثابهفرزندییاغی،درهرقدمهماندوپارامپریالیسمفتادهازمیدانجدااُ

شناسدوسودایآرمیدنوبالیدندرآغوششرارابازمیخودستامپریالیمونِهژیخیرهبکند:درجذبهوکششچشمان

روییمیکاذبیروبهکرانهیبیجاماباچرخهلذادراینداندکهاینآرمیدنچیزینیستجزانحاللش.داردوازسوییمی

چراکهبههیچمنوالامپریالیسمرادرمقابلیکهگلی،منطقاًتوانفرارویازخودرادارانیست."نهایتبدبی"کهبهمثابه

نمی قرار ساختاری رهاییوضعیتاستیصال ناسیونالیسم اگر دهد. که بود جنبشی استعمار"بخشآن بر مبتنی امپریالیسم

وضعیتدرد،استراتژیلنینیستیِوضعیتبوانقالبیْـساختواگرجنگملیراباناتوانیساختاریِخودمواجهمی"مندنظام

بی آنخروجبورژواییو از کاذب، درونخودِکرانگیِ پیشاپیشدر که بورژوازیامپریالیسمِ"یهندسهجا هایمبتنیبر

این"کرانگیِکاذبِبی"دربرابرامپریالیسماست.ـتردرونِبزرگگیریدرهمانجایکند،پاسختنشدرونیرفتارمی"یملّ

موردونزوئال.:کنندتواندستبرفرآیندهایینهادکهاعتالیطبقاتیراامکاناًدردرونخودحملمیخروجبورژواییمی

آن تا بورژوازیملّیِ بر را چاویسمیورشخود که انحصاراتبینجا میونزوئالو میالمللیمتمرکز دیده کهکند، شود

نبورژوازیملیمیامپریالیسمقصدشاعادههمی موجودپسشود. ناتوانیِشرطبنیادینمواجهساختنسنخامپریالیستیِ با

اشساختاری ملّیاست. براییککمونیست"دوران"درآماجقراردادنبورژوازیِ نبردکنندهوقاطعِتعییناینمعیارِما

است.درهمانبادیِامرطبقاتی

کاذبمبتنیبربیبستارِ" "کرانگیِ وکلتاریخنسبتشرا ج.ا.ا باآمریکاوجهانیانحدزدهومتعینکلحیاتتاکنونیِ

شرطکردهاست. رهخروجازاینبیتاکنونیِ یا کاذب، کرانگیِ خودج.ا.ا استکهبهثقلامپریالیستیسپارشدنارادیِ

آنازاستحالهآشنایینامپروسهشودهمانمی هایطرحشودهمانسویامپریالیسماستکهمیویاداخلکردناجباریِ

،پوزیسیونواپوزیسیونتمنّایبازگشت،مرزبیندرونوبیرونمتعاقباًاینشکلخروجو.ورژیمچِینجسرنگونیگونگونا

هایآن،دلیلشرایطمشخصج.ا.اوشکافمؤسسخودویژگیبه.هایهردوسورانیزنفوذپذیرهستهوکندمیراسیال

اَندراتکویندادهییهاهاوگفتمانانهاوسازمایازتاکتیکاَندوپهنهبهدرونهمتابخوردهآنپوزیسیونواپوزیسیونِ

تناقضک گاه و تفاوت عین در بهشانه کلیت میپیوستههم، تشکیل را ای وضعیتدهند. همین جغرافیایخود استکه

بینآندوتبدّلیکندوموجدفروروندهمییسیاستایرانچنینپیچیدهوسیالودرهمپوزیسیونواپوزیسیونرادرپهنه

آن،قرارگاهیرامکانپیمایششودکهمی انقالبویگانهبارویکانونیِکندکهیگانهبرجدیدهیابیمیوبازشناسیِ بانیِ

بازگشتیبورژواییعملیاتانقالبیتواندبود. ستهگلیکهایواینسکّهباشدمیدرواقعرویدیگرخروجبورژوایی،
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چهازهمیناَشآمدنهمبهیاپوزیسیونبراینشکافوظرفیتِوارهکلیتتن جاستکهپیشاپیشاینبههمخفتهاست.

امپریالیستیاست.ترتوضیحشد،،کهپیشساختارشطعِقَکهبهالیسم،بلیرالحیلامپرفدسایسولطایفآمدننهبهصِ

داریْایکهج.ا.اازامپریالیسمِمستقردارد،ودرعینحالدرمتنکاپیتالیسمگلوبالوبهمنزلهیکدولتسرمایهآنفاصله

کهشودوبالعکس.ایندهدکهپوزیسونتبدیلبهاپوزیسیونمیحیاتاست،آنچنانتابیبهفضایسیاستدرایرانمیذی

نظام"نظام"یهاینچهرهترهایکشوریوشامخهمیشهباالترینمنصب ،حکایتازآننواراَندشدهشناخته،بهعنوانضدِّ

سیاسیِسوژهکندکهدارسیاستدرایرانمیتاب حدودداللتِ .اگرخودکندهایشرامتعیّنمیحرکترویآنضرورتاً

یامربهمنزلهشودمندازآنمنکشفمیورتنظاماَش،کهبهصدیالکتیکیـمنطقسرمایهوسایرمالزماتومازاداهایمنطقی

داریادینهوزبانکنارنگذاشتهشود،خودسرمایهازساحتاشارتوامرنمشرطلوکاچیِهستیِبورژوازیوهمانپیشواقع

می ناممکن واقعیت در نادیدهشود. حیات شرط پیشپس نادیدهشرطماندن این و عملیاتهاست یک خود ماندن

ساختاری دبنگ. و دروغ مبتنیبر نه هملتستو لحاظندارد اینرا یکجریانکمونیستیکه در گرفتار وضعیتوار

کاردهد.امپریالیسمراازدستمیـیدارسرمایهخواستخودوخواستبینوتوانتمییزِشودمیانهدارسرمایه پساساسِ

اَش،بهزبانیهگلی،رنجست.اینالزمهنیامدنیدربیاندیدنامرنادیدنیوبهبیاندرآوردنامربهکمونیستیابتدابهساکن

است. جانخریدن واسطهروشدیالکتیکیبه به نوار امپریالیسمیسرمایهآن میدان و مدار خارجاز و بودنج.ا.ا دارانه

خوردکهبهصرفحرکتدریکوَرِنوار،تضمینیبرایادامهبرهمانورنیستوآمریکاعملکردنآناستکهتابیمی

ارسیاست،تاگامبعدیتاریخیوتاتداومدکند.ایننوارتابواقعداردکهدررویدیگرنوارحرکتمیدریکتاب،به

شناسدخارجازپراتیککمونیستیاست.پراتیککمونیستیایننواررابازمیِفعلیِما،همانجغرافیایسیاستِ"دوران"این

عنوانبهج،موضعیافتنبراینخارگیرد.شودوهمیشهدرخارجازآنقرارمیاَشموجودمیواصالًبهصِرفاینبازشناسی

درکهتاریخاًاینتابپیبردنبهاینیستیدراینجغرافیایمشخّصاست.ضامنفعلکمون،یکتنهاقرارگاهبرونایدئولوژ

اُپوزیسیونچپدقیقاًو....88وقایع،78،تیر76کردهاست،چندانکارسختینیست:خردادخودرابهتمامیعیانهاکجا

ترشدهاست.عیان"خواهیدموکراسی"وتاباستکهانحایشبهسمتامپریالیسمهایدرهمینبزنگاه

گذاردوتجهیزشدنبهالزاماتصرفاًسوبژکتیوِهامیساختارجغرافیایسیاست،بارناخودآگاهخودرادرغایتتمامیکنش

نمی را کفایتسیاستکمونیستی بار، این از ابژکتیوتیهفرار لحاظکردن آستانهکند. و انکشافواقعیتیساختار های

میستاساسیطرازی صبر قرین اخالقاً و الزاماً را سیاستکمونیستی کردن لحاظ این نیز و اثنا، این در کار"کند.تر

کند.پراتیکمییطبقاتیراتژیکرادرمبارزهاستستکهاینصبرِسبککاریآن"ایحوزه
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 طلبی فعلِ سرنگونی

دادم،زیرپایمدرخیابانهاگوشمیامبهصدایتیراندازیبارکهازبالکنخانهیک

کهتراینکشیدندوعجیبدوسهکارگررادیدمکهیکتوپاشنایدرراباخودمی

انقالبقهرآمیزیکهوقوعآنراازکردند.دومردویکزنکولیهمکمکشانمی

تماموجودآرزومندشبودمزیرنگاهچندسالقبلاحساسمی کردیموخودمنبا

14کرد.اَمعبورمیرویپنجرهمبهوتوناباورمازروبه

ازامپریالیسم جنبشیراشودکهجریانوشموجداختالفپتانسیلیمیاگفتهشدکهشکافحاصلازجداافتادگیج.ا.ا

آمدناینهمستکهافقآنبهآنجنبشولذاسیاستیطلبیْایم.سرنگونیطلبیگذاشتهزندکهنامشراسرنگونیکلیدمی

یکمونیستیکنندهیاصلیتضمینلذاضابطهفاصلهوشکافاستودرستبههمیندلیلازابتداتاانتهایشپروامپریالیستی.

راکهآنیحاصلازاینشکافوپیکاربانیروهاییاستبهساکنخروجازسیاستِمبتنیبررانهبودنهرگونهعملی،ابتدا

یمبارزه"مابانامکهچهجاکهجنبشحاصلازاینرانهوشکافعقبراندهشود،تازهجابرایآنشناسند:تاآنبازنمی

یکارگرانواقشارفرودستْجاکهمبارزهقادبیاتکالسیک،تاآنشود.بهطورمثالاگر،برطبشناسیم،بازمیمی"طبقاتی

اتحادیه وسندیکالیستیاستهماقتصادیوصنفیو طرازچنانبورژواییگرایانه ارتقایآنبه تالشکمونیسمبر ستو

درنظرنگیردوصرفاًیفوقرایما،تالشکمونیستیبرایسیاسیکردنآن،اگرضابطهسیاسیاست،دروضعیتخودویژه

مبارزه دادن امتداد بر قرارـصنفیی این از بود. خواهد پروامپریالیستی عملش فشارد، پای دولت سقوط تا اقتصادی

یانقالبیوبهجایشدرسرهاسوبژکتیویتهطلبیصرفاًیکسوبژکتیویتهنیستکهبتوانبانقدآنازپسشبرآمدسرنگونی

سرنگونی داد؛ اینیپیشطلبنمو از رانهتر غربموجدآناست.ایها و شکافج.ا.ا ستمحصولاختالفپتانسیلیکه

رجطلبیشودجنبشسرنگونینگاشتجنبشیاینشکافمی همانسوبژکتیویتهرجسوبژکتیویتهبهایکه یینظیرشکه

میسرنگونی را است سوبژکتیویتهطلب همان سوبژکتیویته این آرمانریسد. انسانِی است: پیشاافول آمریکاییِ جهان یِ

پیشآزادی سرنگونی پس بشری. حقوق و دموکراسوفیل و شکافخواه محصول است فعل یک سوبژکتیویته، از تر

تنسیقونوشتاراینفعلباقِسم هایهاوگفتمانهاوفانتزیهاوجورهایایدئولوژیبرسازنده،وسوبژکتیویتهْقرارگاهبعدیِ

یبافتاریوساختاریِباآن.بستههم

                                                           
 .240،ص1371هایم)خاطرات(،علیامینینجفی،نشرهوشوابتکار،تهران،چاپاول،آخریننفسلوئیسبونوئل،با-14
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یمحصَّلششود،وتنهانتیجهبرهمینسیاق،پراتیکاینسرنگونیتوسطکارگران،موجبتبدّلسرنگونیبهانقالبنمی

همسرنگونی خطوخطوطی، لذا براینـچونحزبحکمتیستطلبکردنکارگرانخواهدبود. اصرار که خطرسمی،

کنند،یاحزابوخطوطراستوچپمیراندارند،باتمامنقدوصراحتبعضاًصحیحیکهحوالهسرنگونیتوسطکارگ

مألوف،ولیکنازدرپهلوییگامدرهمانمیدانپروامپریالیستیمی هاییکهبهموازاتنهند؛ونیزبگوتحلیلنهازهماندرِ

 دیماه مقاومتی، 96چپمحور در یکمعلّقخردهامپریالیستیمی"فرم"را لیکندر پیاحضاردانستند، در بورژوایی،

ادپرولتریدروبرهمازکفخیابانجمعشودوبهجایآنآح.توگوییاگرجمعیتدرهم15ینابپرولتریهستندسوژه

یسراسریِپرولتریدراینشرایطمشخصمالخواهدشد.احضارسوژه،دیگرسرنگونیْملغاوانقالباِکفخیابانجاری

کننده،تنهاطلبی،ازاینقرارکهخودشکافج.ا.اوآمریکادایراستوهنوزشکافتعیینباتوجهبههژمونبودنسرنگونی

شود.طلبکردنپرولتاریامنجرمیبهسرنگونی

 ماه دی 96اگر مبارزه امکان بر داللت دارد، که داشت، طبقاتی حوزه"ی حدزننده"ایکار مفهوم پراتیکهمان ی

زندوواقفتنمیکارگرانوفرودستانگراییرانفیوازخیابانِحتامملوازسراسریفعلیاستکهکمونیستیدرشرایط

شودوبایکمونیستیبازمیراتیسیستهزندتازهجابرایبروزپطلبراکنارمییسرنگونیجاکهسوبژکتیویتهاستکهتاآن

وطرازتعییندیده وآمریکا هایانکشافواقعیت،اَشوآستانهگیکنندهبانیولحاظکردنکلیتوازجملهشکافج.ا.ا

یایناستکهتنشوپراتیکحاصلکنندهتضمین"ایکارحوزه"بیند.یطبقاتیراتدارکمیتریازمبارزهسطوحنوین

میلیبهمدارثقلدوّافزایینکندواوّزشکافکارمزدیوسرمایه،باتنشوجنبشحاصلازشکافج.ا.اوآمریکاهما

هایسراسریالفورانواعواقسامسوژهطلبیدرپیتأسیسفینهچونسرنگونی"ایکارحوزه"صورتکشیدهنشود.بدین

 دنبال به مقاومتی چپمحور چون نه و ساختاریت"است درون 16غییراتی
تنسیق" عدم واقعیتو نگرفتن نظر در این .

شکاف امپریالیستیراپروژهوبرنامهکمونیستیِ بردگرا(وراه17وردیگرا)درنزدسامانحقهایکلیت،هردونظرگاهضدِّ

نزدگرایلووشرکا می18)در گوییصِرفاحداثسوبژکتیویته( وراهیبرنامهکند. خبدوربرگرا تماماست. کار دگرا،

ایدهنیستآن محصولآپاراتوسآلیستهارا دانندکهباداریمیهایایدئولوژیکسرمایههاییدانستکهسوبژکتیویتهرا

راه و پروژه تأسیس شود. ملغا اینبرد، از میغافل پدیدار تنسیقِ تنها ساکن به ابتدا آپاراتوس آنطُکند.که کهرفه

                                                           
 رسهستند.هادرسایتمجلههفتهدردستوردیکهتمامیِآنهایسامانحقازجملهبنگریدبهنوشته-15
 ه.،مجلههفت4،مهدیگرایلو،ص«مندیانحاللصنفاخالق»یبنگریدبهنوشته -16
ثقلشورش»مقاالتبنگریدبهخطوطپایانیِ-17 مرکز و مبنا ایرانسه در هایموجود » سرمایه»و اقتصادی، طبقهبحران ایرانداریو در سامان«یکارگر ،

 مجلههفته.منتشرشدهدروردی،حق
 .2گرایلو،همان،ص-18
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سرمایهیتهسوبژکتیو محصولیی ساکن به ابتدا برساختهدارانه عملیْ سرمایهست عملیِ کردارهای سویهی که هایدارانه

هایانکشافواقعیت،ایکهآستانهدکهتاوهلهنسازهایبنیادینکلیتبرمیاَشراهمانپدیدارهایحاصلازشکافاصلی

نشکافد،قوامخوا صورتکپدیداررا محوراستوخودشازپیِترفعلسوبژکتیویتهپیشپس.دداشتنهبهضربذاتْ

اینضربذاترابرصورتک،،خصازشرایطمشخصتواندباتحلیلمشآید.پراتیککمونیستیتنهامینوشتارِفعلشمی

ترماندونهخیلیجلوتر.توانخیلیازضربعقبترکند.نهمیزورضربرابیشهایصحیحْتبیینوبیانکندوباتاکتیک

88چونجنبشهاییهم،ازطریقجنبشسرنگونیاستحالهو-1بههمآمدنشکافایرانوآمریکابهدوشکلممکناست:

یج.ا.ا،دربیرونآنحلشود،پاسختنشدرونمبتنیبرهمانمنطقامپریالیسم-2ینظامی؛ویاحملهایرانیاسورئئزهشدن

.تاآنطرازیازانکشافواقعیتکهاینشقرخدهدیافولهژمونیامپریالیسمآمریکاپروسهدرزجکهچیزینیستواین

ایزهطلبیبربرسازیسوبژکتیویتهمسخّراستووظیفههمانکارحودوم،شقاولرادرمحاقخودنبردهباشد،سرنگونی

طورکهدرقضایایاعتصاباتهفتتپهاستکهتبیینشدودرهرجاوهرلحظهمعنایمشخصخودراخواهدیافت.همان

نقدشوراگراییودفاعازسندیکایهفتتپهمعناداد.

زامپریالیسموگیریاهمانفاصله57هایانقالبمایهدرباالتوضیحدادهشدکهتنهاروشبورژواییبرایشکستدرون

وجودنداردوآنتثبیت،حکممرگ57نیزهمان.چیزیدیگربهعنوان57تثبیتاینفاصلهبود.اینتثبیتهمانومرگ

یبیندودرروایتشتداومیاستکهگویاج.ا.ابهمنزلهیمی57طلببهواقعهنوزشرایطراآنراهمدارد.چپسرنگونی

نابهاینامتعارفپردهمیان و به ازسویدیگرچپمحورمقاومتینیز است. دزدیده انقالبرا هایمفهومیبازمانده»هنجار

چپمحورمقاومتیِنوعی،بیند.مقاومتدرج.ا.امیـلدوبنسرمایهلذاعدمتعارفیبهشکدرج.ا.اارجاعدادهو«57انقالب

فهمدکهشکلخروجآنازمدارامپریالیستیبولیوارینشسته،نمیـاویستیکهآرزواندیشانهبهانتظاراعتالیج.ا.ابههیأتیچ

یخزیدهدرجلدگرایانهیمتدولوژیراستیدورویسکهاینهردونگاهبهمنزلهپیاپیشاعتالیشراناممکنکردهاست.

بهپویشوضعیت برند.چیزیدیگرازوبیهودهمییگذشتهاشارهدارندورهبهگزافهدرکلچهاردهه57مارکسیسم،

دخل نمی57وتصرف نپذیرد را این که کسی و ندارد وجود وضعیت در گسستی کل راتواند داده رخ که هایی

ی57حاضرآغازگاهوالذکررابهداموجودحی،دونوعچپفوقشکافج.ا.اوآمریکاهایحاصلازشانگارد.تندیدهبه

شود.هامیهایبهغایتغیرمارکسیستینزدآنوجباستراتژیاندازد،وموضعیتمی

ابژکتیوآنباتوجهبهوضعیتمشخصامپریالیسمآمریکاوشرایطآغازافولهژمونیکش،کهمشخّصه یآنعدمتواناییِ

پروامپریالیسماست،پروسهبرایاعاده بهمدارومیدانامپریاییکبورژوازیملّیِ لیسمدیگرنهازطریقیبازگشتج.ا.ا
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چوندفعاتیچونشیلیوبالکانو...ایپیشخواهدرفتکهدیگرنههمکهازطریقسرنگونییدرونیج.ا.ابلاستحاله

حاصلازافول،پروسهواسطهکهبهبل چهدرایرارقمخواهدزدکهآن"معنایاجتماعیانهدامبی"ییتکوینشیزوفرنیِ

"دوران"ستدرقامتیکایتاریخیپردهیخروار.افولهژمونیکِیکامپریالیست،میانستنمونهممشتیبینیسوریهمی

نمی که بایست اقتصادیهمتنها یکافول پاپسچون و سیاسی امپریالیستیو موجودیت بلکشیدن امور، تمامیِ کهاز

موجود،بهمنزلهواسطهبایستبهمی ییکآشوبگلوبالوآغازتکوینهذیانوشیزوفرنیدریشکافدرجهانمعناییِ

جهانیوتغییررفتارازالگوهایمتعارفبهسوی وناتوانازبرساختواعادههژمونیمعناخشونتبیآنارشیِبورژوازیِ

دراین،بیگانهلذامنطقارزشوافتادهازوپسمحصولِامپریالیستیوعروجمیلیتاریسمفهمید.دستبرقضا،اینموجودیت

آمیزتراست.معنایترامپدرهمینبستربایدفهمشود.تروخسراندورانشهیوالوش

شکافبرسازنده دو یعنیشکافکارمزدیاز ایران، شکافج.ا.اـیوضعیتدر و شرایطـسرمایه در امپریالیسمآمریکا،

برد:اینگونهنیستکهدوامکانبهجارهمیددومیاستواینبدینسازمییاُپوزیسیونرابرکنونی،آنیکهسوبژکتیویته

انقالب.درشرایطفعلیتنهادیگریامکانسرنگونیویکیامکانتوانمتصورشد،عنوانبدیلج.ا.ادرشرایطفعلیمی

بهعنوانبدیلج.ا.ادرانقالبمبتنیبرتوانازاستراتژیطلبیاست.پسنمیبدیلج.ا.ا،بدیلحاصلازجنبشسرنگونی

طلبیونیزاعتالیشرایطکنونیسخنیبهمیانآورد.هدفیکاستراتژیانقالبیدرشرایطکنونیمقابلهباجنبشسرنگونی

مستتردرسنتاحزابمتواترِاست.مقصودازحوزهدراینجا،آنمعنای،ایکارحوزهجیِبهمیان،هردویطبقاتیمبارزه

بهذهنیتوسوبژکتیویتهشکافاولیدربرساختایکهکهمقصودآنپراتیکیاستکهتاآنآستانهرکسیستینیست،بلما

درمحدودهبخشطرازتعیّن هایآننگهمینرسیده،یککمونیستخودرا داروخارجآننوارتاببازشناسیآندارد.

19مجاهدینیسمِ"و"معنایاجتماعیدامبیانه"تشخیصوبازشناسی،57اعالنمرگایستادن،
تکوینشروط،بستهباآنهم"

یکنونیاست.ایدرلحظهارحوزهدرآتیه،پراتیککیبونوئلیآنصحنهیدررسیدنالزمهاَند.ایسبککارحوزه

                                                           
بیند،لیکنناتوانرامییاپوزیسیونهااینچرخشیهفته()منتشرشدهدرسایتمجله«تعمیقسطحوحدت»و«برایروزهبوط»هایمهدیگرایلودرمقاله-19

داند.خوبسؤالاساسیسرجایمیآمدنترامپیگرایانه،صرفاًزادههارا،تقلیلطلب،اینچرخشها،بهصورتوارونیبهموازاتچپسرنگونیازتببینآن

ترامپیسمخودباقی سروکلّه)ازدیدنگارنده(ست: گسترشازکجا خائوسِ شد؟بدونلحاظکردنمارکسیستیِ پدیده"افولهژمونیک"ییابندهاشپیدا ی،

ترامپیسموبسیاریچیزهایدیگرقابلتبییننیست.

اینعملحرفمی"گرافولعمل"هایشازچیزیبهنامگرایلودرنوشته داند.ویطلبمیگردرنزدچپسرنگونیزندوقصدخودرانقدکارکردگفتمانیِ

بحثتو ترنزدخودِطلبباشد،چراکهچنداننیازیبدانندارد،بیشچهکهنزدچپسرنگونیترازآنبیش"افولهژمونیک"جهنداردکهکارکردگفتمانیِ

نی گفتهروهایسیاسیگفتمانمقاومتو ج.ا.ا،اییخامنههایچندبارهاَشاست. رهبر "یآمریکاافولهیمنه"درخصوص، آمریکاافولموریانه"و در"وار

رانیسخن اگرایندرونواریهستندهاینمونهمثالهایمتأخّرش، ازنوشتهازاینموضوع. نیوجاتتارنگاشتمایهرا ویاهاییچونمشرقنیوزورجا زو...

گیرد.ستانهتلوتلوخوردنقرارمیهادرآطورداربستتبیینیِآنسعداهللزارعی،پاکشود،دیدهخواهدشدکهچهفرادیچونا


