مسّاحیِ جغرافیای سیاست
(ترسیم خطوط)

پویان صادقی

ستیکگامبیشتردرهمانمسیربرداشتهشودتاحقیقتبه


کافی
خطابدلگردد .
(لنین،بیماریکودکیِچپرویدرکمونیسم) 
پیشدرآمد
راستگرایانه وازاینقرارْباریبههرجهتبودن وبه

خانهیوهمهاویالندن واقعیتبرتختمتدولوژی 
ماندندرتاریک 

هر بادی چرخیدن ،داستان چپِ ایران است که از همان اَوانِ تثبیت جمهوری اسالمی ،آنچنان اصرار بر پیشدادههای
یگداییبردست،دیگررهگذرینمانده


جارسیدهکهکاسه
تصوّرینوانگارههایخیالینخودکردهاستکهکارشبهآن
تروواماندهتر،حیرانِ


خورده
میبرند وهربارتوسری
که التماسشنکردهباشد .زارونزار،البهواِنابهبههرکسوناکسی 
میشوند وهرباربازازتکوتانافتاده،شالوکالهکردهو
هایپرز گندابوپلشتیِرئالپلیتیکبورژوایی 
ِ

کوچه
کوچه 
پس

میگردانند ،تا ،ازقضا،باشدکه یکگوشهینمد تحوالت،جاییهمبه
بازراهافتادهوهمانخیالرادررختینو دوره 
دیگرواردشدهودرانتهاپاشیدهترو


هایی،بهمقتضایشرایط،بایک

هاییدراتحادهاوائتالف
همچونلخته
آنهابرسد .

مبارزهی

سالهی
تروبابارکردنانبانیازلیچاربهیکدیگرازآنخارجمیشوند.هرگزکهتاریخِصدوبیست 

شکستخورده
آنهمدرتمامیِصُوَرشودریکپرده،شاهد
گیوابتذالوهرزهگردبودنیرا ،

چنینبیمایه

طبقاتیِنویندراینمرزوبوم،
پروامپریالیستـآمریکایی ،را در تمامی

مایهچپ را هر آن به که نباشد .این لشکرِ چپِ دچار ،چپ 
بوده باشد .این بی 
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درایننوشتهقصدبرآناستکهبنیادهاییکاویدهشوندکهچنینابتذالیرامیسورمیکنندو

هایشبایددرهمکوفت.

جناح
روشنشودکهایستادندرکدامقرارگاهاستکهمنجربهکشیدهشدنبدینمغاکواتمسفرمیشود .
گویا روزیآدورنوگفتهبودهکهلوکاچباکتابش"،ویرانیعقل" ،سرشراازدستداد.کسیجوابشرادادکهاگر
حرفتدرستباشدپسلوکاچحدِّاقلسریداشته،ولیتوآنسرراهمنداری.چپِقبلازانقالبْحدِّاقلسریداشتتا
دیماه،96باز
آنرابعدِ57ازدستبدهد،اینانآنسرراهمندارند.باآمدنترامپوارزیابیانقالبیبودنشرایطپساز 
کنفرانسهای مشترکِ "آلترناتیو

گردن فراخ کرده و در قالبهای چون "حزب چپ ایران"" ،قطب چپ کردستان" ،
سوسیالیستی" 1و دادن شعارهایی چون "اعتصاب عمومی"" ،نان ،کار ،آزادی ،ادارهی شورایی"" ،پیش به سوی ایجاد
افتادهاند .اصالً مزاحی در میان نیست وقتی میبینیم جوانکهایی که در سال  88وِرد
شوراهای کارگری" و  ...به تکاپو  
عیارجامیزنندو

موسویاززبانشاننمیافتاد ،وبعضاًحبسشراهمکشیدند،حالبهیکبارهخودراارتدوکسهاییتم 
ام

بایدنشانهایدانستاز

چپپستمدرنداخلیرانهبهفالنیک،بل

دمازادارهیشورایی؛نیزچرخشبهارتدوکسیازسوی

یبورژواومتوسطیمیدیدکهقراربوددرانقالبهای


کهاگرتادیروزکارگزارسرنگونیرادرآحادطبقه
چرخشقشری
مخملینیچون،88استحالهوسرنگونیِنظاممستقررارقمزنند،حالاینکارگزاررادرقامتکارگرانمیبیند .
هارشدمستمرسرمایهداری گلوبال  واستیالیایدئولوژیکوگفتمانیِآناستوبهواقعحدودآنرا


یدهه
اینچپ  ،
زاده
نیزهمینباورکردنِفانتزیهایگفتمانیِحقوقبشر و آزادی ودموکراسی عصرنئولیبرالیتعیینمیکندوبهایناعتبارنام
ایرانیاَش به دلیل شرایط خاص ایران و شکاف

میگذاریم.این چپسنخیست جهانیکهقِسم 
آنرا "چپ نئولیبرال"  
برسازندهیمضاعفیدیگر ،شکافجمهوریاسالمیایران(ج.ا.ا)باآمریکا ،بهجناحی مشخصاً پروغربوسرنگونیطلب

تبدیلشدهاست .
ایرفتارمیکنند


،ولیبهگونه
بدیننمط باامپریالیسمهمافق
اومانیستاند و  

دموکراتـ

دکوپزی"انقالبی" ،بهواقع 
اینان با 
سمفونیِاین

کنندکهگویینمیدانند .

گونهایوانمود  
می
دانند،ولیبه 


دانند؛هماناوجایدئولوژی:می

کهگوییاینرانمی
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کاریاحزابوسازمانهایچپ" استکهدرروزهایاوججنبشپروامپریالیستیِسبزتشکیلشد.حزبکمونیستایران


شورایهم
اینائتالفهایادآور "

-

که تا چندی پیش در کردستان و با تحلیلی مبتنی بر "جنبش کردستان" در ائتالفی به نام "کمیته کردستان" با حزب دموکرات کردستان ،حزب دموکرات
میافتد ،که
طرفهالعینی بهیاد"قطبچپکردستانایران"  
لهایلخانیزاده وسازمانخباط کردستانقرارداشت،به 


وکومه
لهزحمتکشان 

کردستانایران ،
کومه
بامجموعهایمتشکلازسنتفدایی ،راهکارگروحزب

گرایانهاشوجودندارد،وآنرا


ایدراینزیگزاگبهاصطالحچپ

یپرولتری
مطمئناًهیچآورده
هایصالحمازوجیوابراهیمعلیزاده .

هایدرونیاَشرابینطیف


توخودبرهمینسیاقبخواندرگیری
پیشمیرانَد.

حکمتیست 
به
یتمامعیاراستو

مضحکها

ستازانواعواقسامبازماندگانسنتسازماناکثریتودموکراسیخواهاندوآتشه ،

"حزبچپایران(اتحادفداییان)"،کهجم 
عی
لزامیدرانحاللخودنمیبینند.

دهندهاَشچون"اکثریت"ا


هایتشکیل

یدککشیدننامحزب،فراکسیون
علیرغم
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یاَشجارشود.تمامیِآنها،باتمامتنوّعیکهدارندو
نفیریستکهبایدهرچهبیشترناکوک 

ارکستربدآهنگچپِایرانی،

با تمام فیس و افادهای که برای هم میروند ،از سوی ما ذیل همان نام مبیّنی ،که وقتی لنین میخوانیم بسیار میبینیم،
دموکراسیخواهی" و "سرنگونیِ ج.ا.ا"" .عمل رویا"ی بازنماییِ

میگنجند" :شرکا"" .شرکا" بر این اتفاقِنظر دارند" :

سیاسی،دریکجابهجایی،درستهمینتصاویرکلیوعامرامأمنامپریالیسموارتجاعکردهاستوهمینتصاویرکلیو

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


باشدوازآن

هامی
عملکردسیاسیوسبککار  
آن
سرخطهایاساسیِ  

جنبشگراییْ" 

"
وخیابانگرایی گریزیندارند.لیکنخبرندارندکهتبعات

"الهیاتعملواقدام" فروکاستهشدهاست ،لذاازآکسیونیسم 
داعشگون سوق داده و

"افول هژمونیِ امپریالیسم" عملیاتهای متعارف امپریالیسم را به سوی ریختارهای کجومعوجِ 
"مجاهدینیسم" الگویاساسیِعملیاتیِکنونیِآن درایران است.پسچرخشهایرفتاریو عملیاتیِاُپوزیسیونرابایددر
وحوشهمطرازخودرا

بیمعنایاجتماعی" 
اینبسترفهمید .دیگردوراناُپوزیسیونشیکومجلسیبهسرآمدهو"انهدام 
طلبمیکند.چپهابرسریکدوراهیقرارگرفتهاَند:یابا بازشناسیو فاصلهگرفتناز"مجاهدینیسم" ،گامبهگامبانقد

اصولی ،بهفروریختناینپنداروسرتیترعملیاتیِ همیشگیشانکه «آخرینپیچرژیم سررسیده وکارامسال تماماست»
وپراتیکبلشویکیمیگذارندو

یابندوگامدروادیموضعکمونیستی


طلبیسوقمی

سرنگونی
حرکتکردهوبهسویضدِّ
یابهسویامتزاجینوینحرکتخواهندکردکهازقرارِجغرافیایواقعیتِفعلی"،مجاهدینیسم"لوحکهنآناست.دراین
بسترِ توضیحشدهاستکه "راسانِ [عملیاتمسلّحانه]" دوبارهی احزابکردی انحطاطمحضاستو شوراگراییِ چپ
چراکهنهبهخود،بلکهبهجنبشسرنگونیاشارهدارد.براینبسترتوضیحشدهاستکهاین"راسان"

ارتجاعیستمسلم،
همآوردِراهبردیِاوّلیرا
هممیشوند؛برخالفاشتباهبنیادینبخشیازچپرادیکالکه 

هایراهبردیِ


مکمل
وآن"شورا"
کنونی،دومیمیبینند .

وهلهی
در 
در جبههْ سربازی فرماندهاَش را گفت :قربان از همه طرف محاصره شدهایم .فرمانده جواب میدهد :این بهترین وضعیت
است،چونازهرطرفیورشببریمبهدشمنتاختهایم.بههمینسیاقازهرجاکهبخواهیم،میشودبهنبردبااینپادوهای

رخداد" بپردازیم .اگرکه
ریهی "ارزش" و" 
وسینهچاکاننظ 

سوسیالیسمِانسانگرا،دموکراسی،حقوقبشر ،عاشقفمینیسم 
قراراستپرولتاریارادرایرانشانسیباشد،بایدکهبهگرزگرانشانکوفت.تاریخازاین"شرکا"وانقالبیونِدشمنشادکن
کنیمخیلیزیادشرایکجاداریم .

کمنداشتهاستکهحاالمافکر
جدیدیراتمهیدمیکندوبرماستکهبهقوللنین :حداقلبه

جبههی
لیکنخودِآستانههایانکشافواقعیتْبالقوهگیِ 
بیاندرآوردنِ
به 
اندازهیخودواقعیتْرادیکالباشیم.واقعیتبرایانکشافازسمتنوینش،احتیاجبهبیانشدارد".لنینیسم" 
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همبسته با آن.
منسجم و منظم واقعیتِ در حرکت و منکشفشونده از منظرِ پرولتریا است و "بلشویسم" پراتیک راستین  
انگلسیکههمپوشانِباشناختضرورت

رویکردِحقیقیِ
یماویاجبههیآنهابپیوندد؛لیکن 


بهجبهه
خوانندهاختیاردارد
درتشخیصضرورتاست.ایننوشتهسهمیستدرتشخیصضرورت .

استدرهمینانتخابنهفتهاست.اضطرارْ

زمینه
شرطهایاجتماعیِ
شرطبقایبورژوازیآناستکههرگزبهدرکروشنیازپیش 
وجودخودنرسد .2
خودبهپیشمیرود.پسشأنآنصرفاًالقاییو

یءوارهشده؛ ودرقامتقانوندرجداییِبحتِ 
ساختارْنسبتیستکهش 
معرفتشناسانهنبوده وهستیشناسانهاست وشرط ابتداییِ الغایش ،بهجاآوردنعلمیِآناست.پویش وخلجان و سیالن

مستمر فاکتها باید در دقیقهی آهنین کلیت به بازتولید اندیشهگون درآیند .لحاظ کردن ساختار و قاعدهی انکشاف
دامنگستر در
روششناختیِ قائد لنینیستی هستند و بدون آنها یک حیرانیِ  
آستانهمندِ واقعیتِ ساختارمندْ اصول اساسیِ  

برجامیماند .

هزارتوهایفاکتهاواسارتدراستقاللظاهریِپدیدارها
ءوارهگیِارزشْ،ارزشرابه
رود،سخنراند.شی 


یارزشسخنمی

بههمانصورتکهازنظریه
نظریهیدولت،
نمیشوداز 

ارزشـاقتصاد و

تضاددرونماندگارِ 

یتولیدسرمایهداری 


درشیوه
رساندکهواجدمنطقونظریهاَشمیکند .


قدوقامتیمی
سیاسترامنکشفمیکند.لذاسیاستواجد

نابسندهگیوعدمکفایتنمادینوپدیداریِ"شیءارزش"استکه"مازاد"

گفتهیانکشافش
.لیکنشکلپیش 

بهتبع منطقدولتحرفزد
کیفیتیمیشود کهنمیتوانازچیزیبهناممنطقسیاستو 

تالیسمبرآنمیزنند؛ و

کند،همانحدهاییکهمنطقارزشوانکشافهای"دُورانیِ" کاپی

آنراواجدحدودوثغوری  
می
دارانهمیشود .اگرکهدولتْ مازادسیاسیِ


دهدکههمیناستقاللشضامناقتصادسرمایه

شکلمازادینشبهآناستقاللیمی
جغرافیایمحدودیست،امپریالیسمهمانشکلمازادینسیاسیدرقامت

نابسندهگیِبهقولمارکسسوژهیاتونومِارزشدر

منزلهی جزءهای مازادین ،اتکا به همان کلیت
گلوبالِ ارزش و کاپیتالیسم است .پس به یقین دولتهای سرمایهدارانه به  
یامپریالیسمدارند.بدینمعناکهخصایصیعمدهدررفتاروعملکردوگفتمانوزادورشدآنتوسطهمان


مازادینبهمنزله
امپریالیسماستکهمتعیّنمیشود وبدونآندرفضایالیتناهیوکیهانیغوطهخواهندخورد.امپریالیسممحصولسرریز

2

،جرجلوکاچ،ترجمهیمحمدجعفرپوینده،نشرتجربه،تهران،چاپاول،1377،ص.410

-تاریخوآگاهیطبقاتی
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سرمایهی ملی و یک دولت خاص به خارج از محدودههای جغرافیاییاَش نیست .این سرریزْ امپریالیسم را ضروری

یک 
میکند ،لیکن با آن اینهمان نیست .امپریالیسم تجسد الزامات کاپیتالیسمِ گلوبال است در یک دولتـملت خاص و لذا

ملتخاصاندراجمییابدونهبالعکس.سرمایهداریِجهانیبدونامپریالیسم

هدرآندولتـ

هژمون.اینامپریالیسماستک
دچار آنارشی میشود و دولتها بدون امپریالیسم و هژمونْ دچار هذیان و روانپریشی میشوند و مناسباتشان به یک
ومرجتامفرومیافتد.دولت هابهمددهمینسطحنوینانکشافواقعیت،یعنیامپریالیسم،استکهخودرادرجهانبه


هرج
پریشانهیبورژواییحادث


شیزوفرنوسیاستروان
جامیآورند.همازاینروستکهدردورههایافولهژمونیکْ فاشیسمِ 

استوایننگرشیستمکانیکیکهگوییدولتهاوامپریالیسم

میشود.لذادولتدرنسبتشباامپریالیسمهمیشه"درون"

فهمدیالکتیکبهمنزلهیتعاملِمبتنیبرعلیتْپایهیدرکماتریالیسمولگارو

باهمبهسرمیبرند.

دریکتعامل"بیرونی"
پوزیتیویستیاست.دیالکتیکْ منطق"درون" وانکشافسطوحمتفاوتاستونهمنطق"چیزها"یبیرونیاز هم کهدر
"تعامل" با هماَند .تنها در دورههای "افول هژمونیک" است که تنش و خائوس حاصل از "افول" ،وضعیت را دچار
ایست برای گذر به یک
پرده 
میکند .لیکن این آشوب و هاویه خود میان 
کاتورهای و فزونیابنده  

پیچیدهگی و آشوبیْ 

هاصریحترین

امابهمدددیالکتیک،خودهمینمیان 
پرده

دورانـطرازینوینوباالتر.

"دوران"ِنوینهیمنهوهژمونیْ در
ولکنتیستساختاری:

ینمیانپردهسکته

امکانمادیایاستکهفرآیندکاپیتالیسمبرایگذرازخودشتعبیهکردهاست.ا

بهتبع ،یا
پیکرهی گلوبالِ سرمایه جابهجا شده است؛ و  
کالن 
ازجادررفتهگی" که گویای آن است که توزیع ثقلیِ  

یک "
برمیآیدویاپرولتاریا
وارهیکاپیتالیستیباحرکتبهسمتنقطهثقلوگرانیگاهجدیدازپسِناپایداریوعدمتعادلش 
نظام 

آنرازمینهیعروجبهمرتبتتمدنیِنوینیمیکند .

دولتهاصرفاًمحصولالزاماتتکوینسرمایهوبرآیندمنازعاتطبقاتیدریک"درون" جغرافیاییِملّینیستند.آنها

پس 
وجهنمیتوانیکدولترا


بههیچ
کلیتربهنامکاپتالیسمگلوبالوامپریالیسمزادورشددارند.
پیشاپیشدریک"درون"  
یابیکردوآننوعنظریهیطبقاتیِدولتکهصرفاًآنراستاداجراییبورژوایی


خصلت
مبتنیبرتحوالتدرونییکجامعه
یککشورمیبیند،نمیتواندحدهاییکهازسویالزاماتکاپیتالیسم گلوبالزدهمیشود ونیزتعینشدربافتارو"درون"

امپریالیسمرادرککند .
دیالکتیکْ منطقانکشافِمفهومیِیکتضادتاآخرینسطوحخودشاستواینمقولههاومفاهیمهیچنیستند الّا،بهقول
متدشناختواقعیتیستکهدرآنخودِ واقعیت انتزاعیشده

فرمهایهستیواوضاعزندگی»؛یعنیدیالکتیکْ 
مارکس «،
است .بر سَبیل مارکس ،هر سطح نوین انکشاف دیالکتیکیِ یک تضاد ،دامنه و گسترهی عمل و آزادیِ تضاد را میدان
بستههایفانتزیکهمان
مقوالتیچوندموکراسیوآزادیوحقوقبشرهم 

دهد.اینراتاآنجامیتوانادامهدادکه :


می
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یعملاستثماررامیدانمیدهندوکمونیسمامحایهمیندمکراسیوآزادیاست و نهتکامل

استثماراَندکهبازهوگستره
هامحدودههایمادیِاستثماراستوالغایکارمزدوری

لبههای 
آن
آنهاتاسرحداتِغاییشان.هستیِآنهافانتزیکاستو 

هایفانتزیکراهمملغامیکند.پسخروجازساحتقدسیواغواگرِاینالزاماتفانتزیک،

اینهمبسته

واستثمارْ خودِ 
سرمایهداری است که در گسست از "اجتماع"،

تحلیلیـسیاسیِ الغای کار مزدوری است .در شیوهی تولید 

پیششرط 

بهواسطهیشکافینوین،تضادکارمزدوریوسرمایه ،استکه"شدهاست" و

یابدواینجامعهـکلیتْ 


تحققمی
"جامعه" 
ایازقبلموجودبودهوحالبهدلیلسرمایهداری،تضادیدرونشمنکشفشدهباشد.


طورنیستکهجامعه

دارد.این
وجود
خودجامعهبهمیانجیِهمینتضادوشکافشاستکهموجوداست.لذاچنیناستکهوهمبنیادینِدریافتِایدئولوژیکاز

عینیتاستکهبهواسطهیشکافوتضادْ تأللووتجلّی

جامعه،دریافتعینیتباورانهازجامعهاست.وهماصلیْصِرف 

یذاتاست.اینتضاددروهلهینهاییِانکشافِ


بهمنزله
میکند.عینیتهمانپدیداراستکهرازپایشِ تضادوشکافْ 

یابد.لیکنآنچهآرامو


رسدوآراموقرارمی
ـمفهومیاَشبهآخرینمرحلهاَشکههمانمازادامپریالیستیاستدرمی


منطقی
جدالیستکهغایتشانحاللوامحایخودِجامعهاست.هماز

قرارِخودِفرآیندانکشافمفهومیِیکتضاداست،سرآغازِ
میشناسیم که از دل انحالل جامعه ،بیرون میجهد .تظاهر
اینروست که جهانِ مابعد سرمایهداری را ما به نام "کمون"  

کهسوژههمارهدرپیآناستبدونآنکهبهآندربرسد؛

بیواسطهوناخودآگاهکاپیتالیسمْ استبدادفانتزیِ آزادیاست 

بهمنزلهی"نهیمؤسسِ"یکتمدننویناست .

کمونیسماستبدادِعدمِاستثمارْ
،مازادسیاسیایبهنامامپریالیسماست،امپریالیسم

اگرمرحلهینهاییِانکشافمنطقارزشوسرمایه درسطحگلوبال

پس
قرینهمیشهگیِکاپیتالیسمومحلقراروآرامشونامندهوهویتدهندهوبهنوعیآفرینندهیصورسیاستبورژواییدر

سازدکهدرنظریهیدولتمارکسیستیوجهیاساسیراواردکنیمو


نمونمی
جغرافیایکاپیتالیسماست.اینمارابدان 
جاره

جاآوردوتبیینکرد:دولتـملت


توانبه
شوندهیمنطقارزش 
نمی


هایمنکشف
آناینکهدولتراخارجازدیالکتیک 
وهله

هماره "درون" امپریالیسماست و بدونآنفهم نمیشود .نمیتوان خصایصعمدهی یک دولترا خارج از عصرِ سنخ
یدولتهادریکدورانمشخص،


بهچنگآوردنخصایصعمده
مشخصامپریالیسمیکهدرونش حیاتدارد،شناخت.
کند،امریستمستنکَف .ازاینقرار،چگونگیِ


رامتعینمی
خارجازبررسیِسنخمشخصامپریالیسمی کهآن"دوران" 
کلوابستهبهاینسنخیابیاست.جبرواضطرارِجریان

دولتخودیوترسیماستراتژیهایمبارزاتیْ 
به

مبارزهباامپریالیسمو
دورانمند"

وتنیابیِمادّیِآناستکهبهموازاتِ گسترشش "سرمایه" را"
منطقارزشبرپیکرهیزمانومکان  ،

یافتنِ 
گردشبیمنتهای"سرمایه" بپاید.دیالکتیک،

راازخودبیرونمیتراود،تا

بستهای
سنخ مازادینِهم 
میکندوهر"دوران"  

الجِبرایجغرافیایصیرورتشیءارزشومازادهایآنوبدینسیاقالجِبرایسیاستپرولتریوانقالباست .
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ورود 
پادشاهیِقاجاردیگرکفافوضعیترانمیداد.دولتپهلویبهعنواننظامیبرآمدهازدلهرجومرجپساانقالبمشروطه
هایقدرتمندیازداخلنیزدر

وبهعنواننظمی کهسدیباشددرمقابلجریانِروبهجنوب انقالباکتبر،کهباجریان
ن،یعنیبریتانیا،پابهصفحهیحیاتنهاد .

کششوجذبهبود،باصحنهگردانیامپریالیسمآنزما

راحملمیکردکه

گیای 
ایندولتکهازقضاتولدشقرینافولهژمونیِامپریالیسمبریتانیابود،دردرونخوددوپاره 
دولتـملتهایدرحالِتکوینآنزمان

وقاطبهی

گی،کهمختصآننبوده
ایندوپاره 

موجبتالطماتفراوانیدرآنشد.
ضرورتهای حاصلاز این تکوینکه مبتنیبراستلزامات

،نتیجهیدوگرایشمتضارببود :ازیکسو 

رادربرمیگرفت

یمنطقسرمایهدراینسرزمینهابودوازسویدیگرسرسپردگیِناگریزآنبهسنخ"امپریالیسمِمبتنی


توسعه
انباشتبدویو
کهدیگردورهاَشبهسرآمدهبودوناگزیربایددامنبرمیچید .

براستعمارنظاممند"

رهاییبخشی

بستهاَش،بهبرکشیدنِجنبشِقدرتمند 
هم 
همچونسایرسرزمینها،شکلحکومتیِکمپرادوریوامپریالیسم 
میشناسیم.ایننهضت ،علیرغماشارهبهنفت ،هدفشهیچ
نقطهیاوجشرابهنام"ملیشدنصنعتنفت"  
منجرشدکه 
نظاممند بریتانیا".
نبودالّابهزیرکشیدندولتکمپرادوروانجاماصالحات ارضیوبیرونراندن"امپریالیسممبتنیبراستعمار 
هایرهاییبخشبودکهقوّهایرادردرونآنکارگذاریمیکردکهامپریالیسمبریتانیارابا


هاینهضت

ازقضاهمینسویه
بستیالینحلمواجهمیکردوبدیندلیلْامکانیکگذارسوسیالیستیرامهیا.چراکهسنخامپریالیسممستقرْ،پیشاپیشبه


بن
اقامهیپاسخیبورژواییدرقبالچنیننهضتهاییرانداشت وباژرفیدن
گراومستعمرهگرش ،توانِشِ  


دلیلذاتقیمومیت
هر چه بیشتر این نهضتها سوسیالیسم از درونش شاریدن میگرفت .در نزد فهم اکونومیستی و فنگرایانه از تاریخ،
غرابتیستدراینکهدرآندوره ،درجهانِتحتقیمومیتواستعمارازسوسیالیسمحرفزدهشده است؛ چراکهامکان

وامکانیکهبهصورتتاریخیبهدلیلمحدودیتهایسرمایهدریکعصر

سوسیالیسمرانهدرمناسباتومبارزاتطبقاتی
میبیند.
گرایانهیجنبشکارگری 


تتکامل
ویاپیشرف

و"دوران"برمیخیزد،بلکهصرفاًدرسویهیپیشرفتاقتصادوفن
واریدرایرانداشتازجملهحیدرعمواوغلی.اینآوتیسسلطانزاده


فهماکونومیستیدرآنزماننیزنمایندگاننمونه
این
بودکهدرمقابل چنین درکیازتاریخ ایستادهبود .ناگفتهپیداستکه چرا ایندوهنوز،علیرغمتمامی دگرگونیهای
اساسیوگذرازدورانبریتانیاییبهآمریکایی،3معاصرانِمایند .
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کنندهگیِخودرااز
یماتعیین 


کنندهبودند،دیگردرزمانه

ایندگرگونیبسیاریازمباحثسیاسیومجادالتبنیادینیکهدرآنزمانبسیارتعیین
 -درپی

ـاکونومیسمـماتریالیسمولگارودرسویدیگریکمتد


پوزیتیویسم
چنانمیتوانبههماندومتداحالهداد:دریکطرف 


هاراهم
دستدادهاَند،لیکنمتدلوژی
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مبتنیبراستعمارنظاممند"،عصرآغازوگسترشانباشتبدویوپرولتاریزاسیوندرقامتجهانیِآناست؛

عصر"امپریالیسمِ
دولتـملت محصولیست مازادین که از اقتصاد کاپیتالیستیْ در محدودهی یک جغرافیای معیّن پس میافتد .این بدان

و
گیردکهمحصولپویههایخودشاست.این


باچیزیدرتضادقرارمی
مبتنیبراستعمارنظاممند" 

معناستکه"امپریالیسمِ
تضادْ آنتاگونیستی است و ریزش جهان پیشین حتمی .این ناتوانیِ ساختاری این سنخ از امپریالیسم ،که در "دوران افول
وبیواسطهتربودنِ
دهد،باواقعیتهایمشخصیهمافزاییمیکندازجمله:قِسمسلطه 

هژمونی"اَشبهتمامیخودرابروزمی
یوامکانایجادپیوندهرچهمستحکمترِسیاسیبین

ایحضورنظامیودخلوتصرفسیاسی؛ضعفبورژوازیملّ

آن،درمعن
انقالبهایاروپایغربیو.....لذااینهمهْامکانیرادر

دهاقینوپرولتاریاوسایرفرودستان؛وانقالبکبیراکتبرروسیهو
آنروزگارانِجهان،درواقعیتکارگذاری کردهبود کهچنینبود:امکانگذاربهسوسیالیسمدربطنچنینمبارزاتضدِّ
کهتحتتزواستراتژیایکالن"،جنگملّیـانقالبی"،توسطلنینتبیینوبهضابطهدرآمد .

استعماریورهاییبخشی

گرایانهیامپریالیسم


یانباشتبدویوگلوبالیزاسیونمالیه
اینجنبشهانمودارپدیداریِفرآیندیکاپیتالیستیبودندکهنتیجه
بود.نُضجسوسیالیسمیکوجهاینناتوانیِساختاریامپریالیسممستقربود.وجهدیگریبودبهنام"امپریالیسمنوینمبتنیبر
همراهی و
بخشینهضدیت،بلکه  

بورژوازیملّی" .اتفاقاًاینسنخِامپریالیسمِ درحالعروج ،با چنینجنبشهای رهایی
نیزمینمودوتنهاگاهِعیانشدنامکانسوسیالیستیِچنینجنبشهایی،ناگزیراز"مداخله"میشد:تا

حمایتحسابشده"

"
جاکهآنهادرمحدودههایلیبرالیسموتأسیسنهاییِدولتـملتیمبتنیبربورژوازیملّیبودند،دقیقاًدرراستاییگام


آن
ازاینروبودکهجنبش"ملیشدنصنعتنفت"در
هم 
برمیداشتندکهوساطتِکلیتِ امپریالیستیِنوینرااجابتمیکردند .

نهایتباکودتایآژاکسدرهمشکستهشد.بهگاهِعیانشدنامکانِسوسیالیستیِمبارزهوبرکشیدهشدنواعتالیشبه
وگاهیمداخله"ی"امپریالیسمِ مبتنیبربورژوازیهای ملّیِ"

شکستهمیشد .سیاست"حمایت 

فراسویلیبرالیسم،بایددرهم
یعنیبورژوازیهایملّیکهخودرا

،یکیازپایههاییبودکهبههژمونیکشدنآمریکاانجامید.

ایاالتمتحدهیآمریکا

ضرورتاً در قامت دولتـملت مییافتند ،خود میانجیِ تحقّقِ امپریالیسم نویناَند .در واقع تا آنجا که امپریالیسم دورهی
برایمقابلهباجنبشهایضدِّاستعماریِموجوددر

بود،هیچراهکارسیاسیِمشخصی

نظاممند
هژمونیبریتانیامبتنیبراستعمار 
میکرد ،این خود
میان نبود الّا سرکوب نظامی .هر چه بیشتر امپریالیسم مستقر برای اعادهی هژمونیاَش تقالی نظامی  
ترعدمکفایتشرااثباتمیکرد .مانیزبهسیاق مارکسیستهندی،رانیجیتگوها،اینوضعیترا"سلطهْ بدون

هرچه 
بیش

مینامیم.همینکهراهکارِسیاسیبهمیانمیآمدناتوانیِسنخامپریالیسمبریتانیاولزومجایگزینیِآن،همچون
هژمونی"  

پروراندهویاهمانهاکهکوسیکدر«دیالکتیکانضمامیبودن»بهقدرکفایت

پراتیکی؛همانهاکهلوکاچدرفصلابتداییِ«تاریخوآگاهیِطبقاتی»

دیالکتیکیـ

بسطدادهاست.

8

اگربریتانیاامپریالیسمآندورانیازکاپیتالیسمگلوبالاستکهدرپیکرهی

یبورژوانقشمیبست.


ضرورتی،برذهنسوژه
فرآیندانباشتبدویراپیشمیبُرد،ایاالتمتحدهیآمریکاامپریالیسمآندورانیازکاپیتالیسمگلوبالاستکه

جهانیْ 
داردپدیدارمیشود .

ملتهایمدرن
دولتـ 

جهانمتشکلاز
درفردایکودتاوشکست"جنبشملیشدنصنعتنفت"،4دولتپهلویِدومدرجهانیآمریکاییگامنهاد کهدیگرنه
لتـملت بود که میانجیِ تحقّق امپریالیسم بود .این گسست کالن بین این دو سنخ
استعمار و کمپرادور بودن ،بلکه دو 
آفریندومبارزهباهرکدامراواجدضابطههاییخودویژه


چنانعمیقاستکهبهواقعدوجهاندیگرگونمی

امپریالیسم،آن
ابهامیراایجادمیکندکهدرغلتیدنبهسمتبورژوازی

کند.بهگونهایکهدرنظرنگرفتناینگسستِ بینایندوسنخ ،


می
صفآراییدرمقابل
ملیـانقالبی"،برای 
راهبردسیاسیِکمونیستیِبهقوللنینْ"جنگ 
دینگونهکه 
عاقبتآنخواهدبود.ب 
آمریکا،مابهازای

بریتانیا،معناداشتهوبهگاهِ"امپریالیسممبتنیبربورژوازیهای ملّیِ" 

نظاممند" 
"امپریالیسممبتنیبراستعمار  
چنیناستمقولهی"حقتعیینسرنوشتملل" کهاگردر"دورانِ" امپریالیسمپیشین ،بهویژه

کمونیستیای نخواهدداشت .

درزمانهی "افولش" ،یکیاز رئوساصلیِسیاستکمونیستی بود ،در"دوران" امپریالیسمکنونی و بهویژهدرزمانهی

تثبیتدولتـملتمدرن

هرآینهسیاستیارتجاعیـامپریالیستی خواهدبود5.

ازایکمونیستینداشته،بلکه

فعلیِ"افولش" 
،مابه
داردکهدموکراسیودموکراسیخواهینیزبهتمامیدرتوپولوژیِامپریالیستی

یمیانجیِتحققامپریالیسم،وامی


بهمنزله
آنسنجه یاصلیبرایتعیینصحتوسُقماستراتژیوتاکتیکهاست،پسچه

جایابیشود.اگر"اعتالیمبارزهیطبقاتیْ"
بساموضعوعملیکهدریکشرایطضامنچنیناعتالییبودهباشد،باعثواژگونیوانحطاطیدرشرایطدیگرگونباشد .

4

جزوهی«حزبتودهوکودتای 28مرداد،»32حسنضیاءظریفی.نیز
حزبتودهیایراندرآنزمانبنگریدبه :

ونابخردانهی

کردافتضاحآمیز


براینقدعمل
-

بنگریدبه:بخشاوّل«تاریخسیساله»،بیژنجزنی.
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...همیناست.نمیشودگفتکهسیاستکمونیستیِ

-یکیازبنیانهایمواضعکمونیستیدرخصوصمسایلکردستانسوریه،رفراندوماقلیمکردستانعراقو

صحیحیبرمتنجنبش"ستمملی"وجودداردکه احزابموجودازرسیدنبهآنعاجزند.قضیهعکساست.حقیقتایناستکهاصالًدیگرخودِچنینموضعی
جامیتوانستدرمتنجنگسوریه وشرایطمشخصآن (*) دخالتصحیحینمایدکهخودرابه


کهکردستانسوریهتاآن

واقعیتناممکنکرده.شاهدآن
را
جاارتشسوریه،منحلکند.بهوارون،هرچهکه


توانستسیاستشصحیحباشدکهخودرادرچیزیدیگر،دراین

جامی

ارتشسوریهنزدیکنماید.یعنیتاآن
د،اینتوانیستکه

بهدرایتوکیاستآمریکابرنمیگرد

بیش تردرامپریالیسمآمریکا،محوشدومنحل.اینقدرت
اصراربرحفظخودشکرد،خودشهرچه 

تدارکمیبیند .

ازجادررفتهگی"را

خودساختارِمنطقیوغیرِشخصیِکاپیتالیسمگلوبالبهآمریکادادهاستو،بهوارون،بازهمخودساختاراستکهیک"
موضعکالنکمونیستیدرخصوصتمامیموجودیت هایکردیدرمنطقهاست:یابایددرجنبشکمونیستیممزوجشوندویاامپریالیستیخواهندبود.در

این 
شرایط مشخصی چون سوریه که نمی توان از جنبش کمونیستی سخن به میان آورد تنها راه صحیح همان نزدیکی به دولت سوریه است که در مقابل تهاجم
امپریالیستی،سیاستصحیححفظدولتمستقرسوریهراپیشببرد .
سوریهورئالپلیتیککمونیستی»(بابکپناهی وفرزانعباسی،نشر

خوانندهمیتواند  درخصوصتحلیلمشخصازشرایطمشخصجنگسوریه بهکتاب«

( *) 
مجازی)مراجعهکند .
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شکاف و بستار
حاال بنابراین تعجبآور نیست که شما در چهار گوشهی این منطقه دست نیروهای
امپریالیستیراببینیدکهازآستینرژیمایرانبیرونمیآید 6.

واکنش کارگران کارخانه آزمایش به گفتههای مشهور [آیتاللّه] خمینی که «ما
انقالبنکردیمتاخربزهارزانشود،مابرایاسالمانقالبکردیم»اینبودکه :
میگویندمابرایبهبودوضعاقتصادیانقالبنکردیم!پسبرایچهانقالبکردیم!

می گویند برای اسالم! اسالم یعنی چه؟ ما برای بهتر شدن وضع زندگیمان انقالب

کردیم 7.
هاـ به وضوح
در نگاه رهبران شورا ـو حامیان حزب ج.ا و دیگر کارگران کارگاه 
شودوشوروخلوصوجدیتآنهارادرابراز

احساساتضدِّامپریالیستیمشاهدهمی
ایناحساساتمیتوانیافت.اگررژیمبخواهدیامجبورشودکهآشکاراازمواضع

ضدِّامپریالیستیِ خود کوتاه بیآید ،ممکن است جریانات چپگرا بتوانند پایگاه
لقوهیرأیحزبج.اراازاینحزبنااُمیدکنند 8.
با 
بحران انقالبیِ متقدّم بر بهمن 57به دالیلیچندوزیدن میگیرد.دولت پهلویاز پیمبارزاتچریکیـسیاسیِ طوالنی و
جدالهایطبقاتیِمهیبیدرگرفتکهنتیجهیآن
دخالتتودههادرمتنشرایطانقالبیسقوطکرد.پسازاینضربتاول ،
بودنتیجهوتطورآن،نزاعیستبهقدمتچهاردهه ،واهمیتآندراین

درپیشچشمانماست.تبیینچراییِنتیجهوچه
راتعیینمیکند .

استکهنوعمواجههومبارزهباآننتیجه،ج.ا.ا،
بهگامِیکدخالتورزیِتودهایبودکهسیاسترابهکفزیستروزمره
گام 
روندیکهبهبهمن 57رسیدشدآینداعتالی  
هایصریحیازانکشافچهبودشانقراردادکهناگزیرشانازبروزخود

جاریکردوطبقاتمختلفرادرمقابلآستانه
ـطبقاتیایشکلگرفتکهتقریباًتمامیآحاد


ها،زدوخوردسیاسی
کرد.پسازضربهیاوّلوواژگونیسلطنتپهلوی


می
6
7

فراراززندان،اوضاعسیاسیایرانومبارزهیمسلحانه،مصاحبهباتقیشهرام(،)1353انتشاراتاندیشهوپیکار،آبان،1395ص.123

ؤسسهیخدماتفرهنگیرسا،تهران،چاپپنجم،1383،ص.529جانفوراناین

 -مقاومتشکننده،تاریختحوالتاجتماعیایران،جانفوران،احمدتدین،م

،اثرآصفبیات،میآورد.داخل[]افزودهیمترجماست.

نقلقولراازکتاب«کارگرانوانقالب»

8

کریسگودی،شوراهایکارگریدرکارخانههایایران،ژوئن،1980شاهیننصیری،فضایمجازی.

-
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هابودندکهپابهمیدانمینهادند.خصلتاعتالییِ


هاوگروه

جامعهرادرگیرخودکردهبودودراینمیانخیلکثیرسازمان
اختتامیهی

ترمیکردکهدرنهایتْ

قیام،57طبقاتاصلیجامعهرامجبوربهرودرروشدنباسیاستوافقهایطبقاتیِصریح
آنتنهامیتوانستخونینباشد .

محتوایطبقاتیاَش دروجهضدِّامپریالیستی را به شدتبروزداد.از آنجاکهامپریالیسمباالترین

اعتالیانقالبیِقیام،57
درپویشرخدادهای واجدِ اعتالی انقالبیْ

میافتد،لذا
زادسیاسیای استکهازروالمنطق ارزشپس 

سطح انکشافما
اینقاعدهیعامدرانقالبایراننیزفعلیت

ایمییابد؛


شودومجالبروزتوده
ضدِّامپریالیسمیکیازسویههایاساسیِآنمی
عملکردمشخصامپریالیسمآمریکادرسرکوبجنبش"ملیشدنصنعتنفت" وپساز
یافت.همچنیندرسطحخاص 
آنونیزنقشدولتپهلویبهعنوانژاندارمدرمنطقه،نوکتیزپیکانمبارزاترابهسمتآمریکاهدایتمیکرد.قیام57
کردبفهمدتاآنجاکهازآمریکا


کردکهبورژوازیراوادارمی

دردرونشحملمی
ایآنچنانضدِّامپریالیستی 

رون 
مایه
د 
گیردخودمیتواندباشدوبپاید؛وبورژوازیاینراپیشازحوالیِ13آبان،58روزتسخیرسفارتآمریکا،فهمید.


فاصلهمی
یگویایخطالرأسبودناین

ج.ا.اکهتسخیرسفارتراانقالبیبزرگترازانقالباوّلنامید،بهتمام

پسکالماولینرهبر 
واقعه است .فهم لیبرالیِ نهضت آزادی اضطرار فاصلهگیری از امپریالیسم را برایش رؤیتناپذیر میکرد و استلزامات این
همیناضطرارضابطهمندِ"پاییدنبورژوازیْبهشرطجدایشاز

اضطرار،بهواژگونیدولتآندرفردای 13آبانانجامید .
یجابمیکردکهیکنیروینالیبرالامکانحضوربیابد.بااینواقعه،نظامج.ا.امسیریراپیشه

امپریالیسم"،اینضرورتراا
اینفاصلهگیریِ بورژواییاز

راستبهخروجبورژواییازمدارومیدانامپریالیسممنتهیمیشد.

کردکهبهطورعینی 
یک
امپریالیسم بهضربقیام،57تثبیتییافتهکه نامشجمهوری اسالمی ایراناست؛ و انتظامنظریِ اینفاصلهگیری میشود
نظریهی دولت جداافتاده از امپریالسماَش" .امکان این خروج بورژوایی پیشاپیش توسط خود سنخ مشخص "امپریالیسم
" 
مبتنی بر بورژوازیهای ملّی" آمریکا ایجاد شده بود و خود این سنخْ همان زمینهی مادّیِ عامی است که حدود ذهنیت
پردهی"افولهژمونیک" متعیّنمیکند.بورژوازیِملیآنقدرهستکهبرای
میان 
ژوازیوعملکردشراتامرززمانیِ 

بور
ازامپریالیسماَشفاصلهبگیرد.یعنیازچیزیکهضامناحداثشبود،ازامپریالیسماَش،

حفظخودشدرشرایطبحران،بتواند
میگسلدتاخودبپاید .لیکنحیاتشدراینفاصله،حیاتیستآغشتهبهبحرانوناپایداریِحاصلازاینگسستِاجباری.

سامانیراهمیشهاحضارمیکند.آراموقرار

اینوضعیتِجداافتادهگیازامپریالیسم،یکوضعیتنابههنجاربودهویکنابه
ازآنجاکهدولت"درونیِ"
بهمنزلهیسطح صفروبدوناختالفپتانسیلاست  .

آنموکولبهفروددرمیدانامپریالیسم 
یآنرادرمینورددواز


ستساختاریکهازابتداتاانتهایپیکره

،شکافی
امپریالیسماست،اینجداافتادهگیِمنتجازقیام57

آنقدرنیستکهاین
آناستکهبخشاعظمتاریخآن،تاریخفرازونشیبهایمنتجِازاینشکافاست.بورژوازیِملّی  
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یابهمدارجاذبهبرمیگرددویابادرافقپدیدارشدن"افولهژمونی"،

رابرایهمیشهتاببیآورد :

فاصلهوجداافتادهگی
دربیرونآنپدیدارمیشود.9خروجاجباریازمدارامپریالیسموشکافاحداثشدهبهدلیل

پاسخشکافدرونیاَش

خودِ
بینایرانوبهاصطالحغربودراصلهمانآمریکا،بهواسطهیالزامِمنطقیِ"درون" بودنِ هردولتبربستر

انقالب 57
کلآنچهمابه

میکند.10
مندبهبازگشترامیپروراندوشکافیرادردرونج.ا.احک 


ایقدرت
کلیتامپریالیستی ،
رانه
شناسیمبرهمینرانهوبسترعملمیکندوبرهمینسیاقازابتداتا

عنوانجنبشسرنگونیطلبیوسیاستاُپوزیسیونیسممی

هاییکهمادرج.ا.ابازمیشناسیمتبارزاتهمینشکافاست


سوتمامیآنخودویژگی

ازیک
انتهایشپروامپریالیستیاست.
یژگیها و

دیگرتمامیآنچه ما به نامجنبشسرنگونیطلبی بازمیشناسیمخودراطرف و حریف اینخودو

وازطرف 
هامیداند .
براندازآن 

بهعنواننتیجهیبرآمدهازانقالب ،57چیزیرا

اینخروجبورژواییِجمهوریاسالمیایرانازمدارامپریالیستیِآمریکا ،
بدینمعناکهموجودشدنفرمیبهنامج.ا.اتنهابربسترکلیت
درونآنتثبیتکردکهماآنرا"بیکرانگیِکاذب"نامیدیم .
امپریالیسممبتنیبربورژوازیهایملّی"،امکانداردوخودهمینشکلج.ا.ابهدلیلابتنایش

ستیازسنخفعلیاَش"،

امپریالی
کهدرهرگامنیروهایسیاسیایراازخودمنکشفمیکند


فرارویازخودرانداشته،بل
بربورژوازیملّینهتنهاتوانش 
کههدفشانجایگیریدرآغوشامپریالیسماست.یعنیدرهرگامْمقصدفرارویِحاصلازتنشِآنشکافدرونیِج.ا.ا،از

قدرپروسهیانباشتسرمایه

بودوقتیمیبینیمکههرچه

قضابههمانامپریالیسمختممیشود.پسپارادوکسیدرمیاننتواند
یابدوهرچهقدرکهپروسهی"افولهژمونیک"درسطح


رودجنبشپروغربتوشوتوانبیشتریمی

ج.ا.اپیشمی
درسطح
یابد.اینهاساختارهای


سمتج.ا.اگرایشمی
گلوبالپیشمیرود،همانبورژوازیِمحصولرشدانباشتسرمایه،بیشتربه

دهندهیاصلیِبسیاریازمنازعاتموجودند .


هاوجهت

یگرایش
ایهستندکهتعیین 
کننده

مادّی
بهدلیلنادیدهماندنْ خطوط سیاسیمنحطوکُالژهایایدئولوژیکگوناگونیرا

آنچهرفت،کلیتساختارمندیاست که

راهرشدغیرسرمایهداری" امید

برزمینهی"

موجبشدهاست:ادبیاتحزبتودهواکثریتکهبهتوانشسوسیالیستیج.ا.ا 
9

تازمینهیمادیِ

ستبرایگذرازایندورهیزمانی،


سیاستمقاومتسیاستی
ذکرایننکتهدرتبیینسیاستمقاومتج.ا.ادراینلحظهبهجاست:ازیکوجه،

-

نهایاصلیسیاستمقاومت،آنرا
کنندهایتکوینیابد .بههمینجهتاستکهسعداللّهزارعی،ازتئوریسی 
جهانیبرایآنپاسخدربیرونتاطرازهایتعیین 

بهطورمثالبنگریدبهنوشتهی« راهحلمقاومتاقتصادیاست،نهمذاکرهونهجنگ»،1398/3/20،منتشرهدربخش

گیتعریفمیکند؛ (


سیاستبازدارنده
فارسیسایت)Khamenei.irبازدارندهگیتاچهزمانی:تازمانیکهپاسخمذکورفرارسد .

10

تبارزاتوپیآمدهای  اینشکافاستولذاتمامیِآناقساموجورهاینظریه،اعماز«فرهنگاستبدادشرقی»امثال

 -تمامیِآنخودویژگیهاینظامج.ا.ا

سرمایهداریِخویشاوندیورانتیر»

سرمایهداریِنامتعارف»امثالحکمت«،دولتبناپارتیستیِسرمایه»امثالایرجآذرین«،

کاتوزیان"،استبدادساالری"امثالسیف«،
امثالگرایلو،هرکدامدراتاقیتاریکبهفیلدستمیکشندوازظنِّخودگمانبهشناخت

بنسرمایهـمقاومت»

ج.ا.ابهمنزلهیمحصولدو 

امثالمالجو«،
میبرند .
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سرنگونیطلب به قوّهی سرنگونیِ این

بسته بود و چپ محور مقاومتیِ فعلی نیز از آن دور نیست ،11و ادبیات سنت چپ 
ماندنوروئتناپذیری


دلیلایننادیده
بودهگی" چشمدوختهبودوهنوزدوختهاست .12
نامتعارف 

برزمینهی"یک

وضعیت 
منظومهایست

پسازپاسخمیآیند،

برمیگرددبههمانپروبلماتیکْکهیکنظامارجاعیدرونیاستکهدرآنپرسشها

ارزخودرامیآفریند.

تپذیروناپذیر رامعیّنمیکندولذاسوبژکتیویتهی  
هم
کهزاویهدیدراتنظیممیکندومرزامررؤی 

پروبلماتیک سرنگونیطلبی از همان ساختار مادّیِ ابتنایافته بر شکاف ج.ا.ا و امپریالیسم منبعث میشود  و همینطور
پروبلماتیکمحورمقاومت .
میآید و "بستار" شکل
هم 
به 
اینکه چهگونه دیالکتیک اعتالی انقالب  ،57در قواموارهای به نام ج.ا.ا تثبیت میشود  ،

های اصلیِ تحلیل آن است .گذشته از فانتزیهای توطئهبین
ایست که پاسخ بدان خود یکی ازکارپایه 
میگیرد ،دشواره 

تافلریِ سلطنتطلبانه که همهچیز را در کنفرانسهای گوادالوپگونه و پشت درهای بسته و دستپخت آمریکا و غرب
ناپختهگیِآگاهیِ"

ایتروتسکیستیدراینمیانهاستکهشکستپرولتاریاومبارزهیطبقاتیرابه"


اسطوره
صهمیکند،

خال
استواراست،فرومیکاهد.13ایننوعتحلیلِ متواترِ

هایسیاسیاَش

ناپختهگیِ" سازمان

طبقهیکارگر ،کهآنهمخودبر "

همانگویانه
کهیکرتوریکاین 


دهد،نهتحلیل،بل

احالهمی
رهبریوعدمکفایتش"
جهانیکههمهیمسئلهرابهموضوع" 

یگاوهاسیاهاَند .

استکهدرشبِآنهمه
در شکل مشخص "امپریالیسم مبتنی بر بورژوازیهای ملّی" دیگر امپریالیسم خود را به میانجیِ همین صور متفاوت و
هایجهتگیریدولتهایمبتنیبراینبورژوازیِ


کندوازآناستکهسویه

یابیمی
مشخّصِبورژوازیهایملّیوساطت
11

ایسمکارراتمامشدهقلمداد

 -البتهاینتشابهبدینمعنانیستکهچپمحورمقاومتیِفعلیراازسنختودهـاکثریتِآنزمانیدانستهوبااطالقاصطالحنئوتوده

هایآن،داللتهایش

ستگاه
طلبیانجاممیدهند.درخودفرآیندتبییناینچپ،خا 

طلبوبرخیازکمونیستهایضدِّسرنگونی

کنیم،کاریکهچپسرنگونی
بودناَشمعلومخواهدشد.
وجدید 
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طلبرامیتواننزدوییافت،درجزوه"دوجناحدرضدانقالببورژواامپریالیستی"«،هردو

حکمت،کسیکهمنظمترینبیانچپسرنگونی

-بهطورمثال

خواندوتحلیلشبرآناستکهسرمایهیانحصاریدر

جناحموجوددرهیأتحاکمه[لیبرالـبنیصدریسم وحزبجمهوریاسالمی] رابورژواامپریالیستی» 
می
آیندهبهسویالگویحکومتی ایفراترازایندوجناحدرایرانحرکتخواهدکرد.باتثبیتج.ا.اوپایداریِآن،تطورتحلیلهایحکمتبهسوی"اسالم

سیاسی" وناگزیریسرنگونیِج.ا.ا ،بهدلیلعدمتعارفزیربناوروبناجهتیافتکهقراربود"حزبکمونیست کارگری" رهبریِاینجنبشسرنگونیرا
دستآورد.خودِپویههایاینجنبشواستلزاماترهبریبرآن،حکمترابهسویمباحثمطروحهدر«حزبوجامعه»و«حزبوقدرتسیاسی»سوقداد،
به 

جاییکهویبهتمامی"حرکتبهسمتمرکزسیاست»راکلیدزد .
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شورشهایدیماه،دولتپسازانقالبوجنگسوریه"(اردیبهشت ،97منتشرهدرفضایمجازی).اینکتاب

آوردهمیشود:کتاب«

نزدیکترینمثالش

-

ناپختهگی" در برابر یک

در تحلیل چراییِ شکست انقالب  ،57غیر از آن اسطورههای تروتسکیستیِ نقد سازمانها چیزی ندارد که بگوید .آخر خود آن "
وجودانبوهگزارههایدرستیکهنقل

گویدوازاینقرارمیتوانبهآن،با 


چیزینمی
پختهگی" 
بایدمعنایابد.اینکتابدربارهیمحتوایآن" 

پختهگی" 
" 
گفتههای کتاب پیرامون دیماه،96انقالب ،57ماهیتوچیستی ج.ا.ا،راهرشدغیر
نظریهبودندر 
اینبی 

میکند،نام"نوشتاربدوننظریه" رااطالقکرد .

سرمایهداری،مسئلهکردستانسوریهو...نیزصادقاست .
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کنندهمی نمایدودرصورتتخطّیازخطوطکالنامپریالیستی،اطالق"دولتیاغیوسرکش" ازسوی

ملّی ،چنینتعیین
رمایه ودولتِ
وآغازانواعواقسامپروژههایاستحالهوسرنگونیکلیدمیخورد.ازسویدیگرس 

جامعهیجهانی" بهآن

"
گیوشقاقیراازخودساطعمیکندکهباید

جدااُفتادهازمیدانامپریالیسم ،بهمثابهفرزندییاغی،درهرقدمهماندوپاره
خیرهی هژمونِ امپریالیستخودرابازمیشناسدوسودایآرمیدنوبالیدندرآغوششرا
بکند:درجذبهوکششچشمان  
یکاذبیروبهروییم

یبی 
کرانه
جاماباچرخه 

داردوازسوییمیداندکهاینآرمیدنچیزینیستجزانحاللش.لذادراین

بینهایتبد"هگلی،منطقاًتوانفرارویازخودرادارانیست.چراکهبههیچمنوالامپریالیسمرادرمقابلیک
کهبهمثابه" 
وضعیت استیصال ساختاری قرار نمیدهد .اگر ناسیونالیسم رهاییبخش آن جنبشی بود که "امپریالیسم مبتنی بر استعمار
ساختواگرجنگملیـانقالبیْاستراتژیلنینیستیِوضعیتبود،دروضعیت

نظاممند"راباناتوانیساختاریِخودمواجهمی

هندسهی "امپریالیسمِ مبتنی بر بورژوازیهای

خروج بورژوایی وبیکرانگیِ کاذب ،ازآنجاکه پیشاپیشدردرون خودِ 
بیکرانگیِکاذبِ"این
ترـامپریالیسماست.دربرابر" 
همانجایگیریدردرونِبزرگ 

ملّی"رفتارمیکند،پاسختنشدرونی
خروجبورژواییمی تواندستبرفرآیندهایینهادکهاعتالیطبقاتیراامکاناًدردرونخودحملمیکنند :موردونزوئال.

تا آنجا که چاویسم یورش خود را بر بورژوازی ملّیِ ونزوئال و انحصارات بینالمللی متمرکز میکند ،دیده میشود که
امپریالیسمقصدشاعادههمینبورژوازیملیمیشود.پسشرطبنیادینمواجهساختنسنخامپریالیستیِموجود باناتوانیِ
تعیینکنندهوقاطعِ نبرد
ساختاریاش آماجقراردادنبورژوازیِملّیاست.در"دوران" مابراییککمونیستاینمعیارِ  

طبقاتیدرهمانبادیِامراست .
مبتنیبربیکرانگیِکاذب" کلحیاتتاکنونیِج.ا.اوکلتاریخنسبتشراباآمریکاوجهانیانحدزدهومتعین

"بستارِ 
کردهاست .شرطتاکنونیِخروجازاینبیکرانگیِکاذب،یارهسپارشدنارادیِخودج.ا.ابهثقلامپریالیستیاستکه
طرحهای
ینامآشنایاستحاله ویاداخلکردناجباریِآنازسویامپریالیسماستکهمیشودهمان 
پروسه 

میشودهمان

گوناگونسرنگونیورژیمچِینج.اینشکلخروجومتعاقباًتمنّایبازگشت،مرزبیندرونوبیرون،پوزیسیونواپوزیسیون

دلیلشرایطمشخصج.ا.اوشکافمؤسسخودویژگیهایآن،

هستههایهردوسورانیزنفوذپذیر .به
میکندو 
راسیال 
راتکویندادهاَند

هاوگفتمانهایی 

بهدرونهمتابخوردهاَندوپهنهایازتاکتیکهاوسازمان

پوزیسیونواپوزیسیونِ آن 
همپیوستهای را تشکیل میدهند .خود همین وضعیت است که جغرافیای
که در عین تفاوت و گاه تناقضشان ،کلیت به 
فروروندهمیکندوموجدتبدّلی بینآندو


یسیاستایرانچنینپیچیدهوسیالودرهم

پوزیسیونواپوزیسیونرادرپهنه
کندکهیگانهبرجدیدهبانیِانقالبویگانهبارویکانونیِ


یابیمی
میشودکهپیمایش وبازشناسیِآن،قرارگاهیرامکان

ایستهگلیکه
میباشد واینسکّه 
عملیاتانقالبیتواندبود .درواقعرویدیگرخروجبورژوایی،بازگشتیبورژوایی 
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خفتهاست.چهازهمینجاستکهپیشاپیشاینبههم

آمدناَش
هم 
کلیتتنوارهیاپوزیسیونبراینشکافوظرفیتِ به 

الیسم،بلکهبهقَطعِساختارش،کهپیشترتوضیحشد،امپریالیستیاست .

رفدسایسولطایفالحیلامپری

آمدننهبهصِ
آنفاصله ایکهج.ا.اازامپریالیسمِمستقردارد،ودرعینحالدرمتنکاپیتالیسمگلوبالوبهمنزلهیکدولتسرمایهداریْ

شودوبالعکس.اینکه


دهدکهپوزیسونتبدیلبهاپوزیسیونمی

حیاتاست،آنچنانتابیبهفضایسیاستدرایرانمی

ذی
شدهاَند،حکایتازآننوار
ینچهرههای"نظام"،بهعنوانضدِّنظام شناخته 

هایکشوریوشامختر

همیشهباالترینمنصب
تابدارسیاستدرایرانمیکندکهحرکترویآنضرورتاًحدودداللتِسیاسیِسوژههایشرامتعیّنمیکند.اگرخود

بهمنزلهیامر

مندازآنمنکشفمیشود


ورتنظام
دیالکتیکیاَش،کهبهص

منطقسرمایهوسایرمالزماتومازاداهایمنطقیـ

ادینهوزبانکنارنگذاشتهشود،خودسرمایهداری

وهمانپیششرطلوکاچیِهستیِبورژوازیازساحتاشارتوامرنم

واقع
شرطهاست و این نادیدهماندن خود یک عملیات
در واقعیت ناممکن میشود .پس شرط حیات نادیدهماندن پیش 
ساختاریست و نه مبتنی بر دروغ و دبنگ .یک جریان کمونیستی که این را لحاظ ندارد هملتوار گرفتار در وضعیت

امپریالیسمراازدستمیدهد .پساساسِکار

یـ
سرمایهدار 

سرمایهدارانه میشود وتوانتمییزِ بینخواست خودو خواست

ست.اینالزمهاَش،بهزبانیهگلی،رنج


نیامدنی
بیاندر
دیدنامرنادیدنیوبهبیاندرآوردنامربه 

کمونیستیابتدابهساکن
روش دیالکتیکی به جان خریدن است .آن نوار به واسطهی سرمایهدارانه بودن ج.ا.ا و خارج از مدار و میدان امپریالیسم
آمریکاعملکردنآناستکهتابیمی خوردکهبهصرفحرکتدریکوَرِنوار،تضمینیبرایادامهبرهمانورنیستو
کند.ایننوارتابدارسیاست،تاگامبعدیتاریخیوتاتداوم

دریکتاب،بهواقعداردکهدررویدیگرنوارحرکتمی

این"دوران"ِفعلیِما،همانجغرافیایسیاستِخارجازپراتیککمونیستیاست.پراتیککمونیستیایننواررابازمیشناسد
شودوهمیشهدرخارجازآنقرارمیگیرد.موضعیافتنبراینخارج،بهعنوان

واصالًبهصِرفاینبازشناسیاَشموجودمی
تنهاقرارگاهبرونایدئولوژیک،ضامنفعلکمونیستیدراینجغرافیایمشخّصاست.پیبردنبهاینکهتاریخاًاینتابدر
کجاهاخودرابهتمامیعیانکردهاست،چندانکارسختینیست:خرداد،76تیر،78وقایع88و....اُپوزیسیونچپدقیقاً
درهمینبزنگاههایتاباستکهانحایشبهسمتامپریالیسمو"دموکراسیخواهی"عیانترشدهاست .
هامیگذاردوتجهیزشدنبهالزاماتصرفاًسوبژکتیوِ


ساختارجغرافیایسیاست،بارناخودآگاهخودرادرغایتتمامیکنش
فرار از این بار ،کفایت سیاست کمونیستی را نمیکند .لحاظ کردن ابژکتیوتیهی ساختار و آستانههای انکشاف واقعیت
طرازیست اساسی تر در این اثنا ،و نیز این لحاظ کردن سیاست کمونیستی را الزاماً و اخالقاً قرین صبر میکند" .کار

پراتیکمیکند .

راتژیکرادرمبارزهیطبقاتی

حوزهای"آنسبککاریستکهاینصبرِاست
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فعلِ سرنگونیطلبی
بارکهازبالکنخانهامبهصدایتیراندازیهاگوشمیدادم،زیرپایمدرخیابان


یک
تراینکه


کشیدندوعجیب

دوسهکارگررادیدمکهیکتوپاشنایدرراباخودمی
دومردویکزنکولیهمکمکشانمیکردند.انقالبقهرآمیزیکهوقوعآنرااز

چندسالقبلاحساسمیکردیموخودمنباتماموجودآرزومندشبودمزیرنگاه

رویپنجرهاَمعبورمیکرد 14.


مبهوتوناباورمازروبه
گفتهشدکهشکافحاصلازجداافتادگیج.ا.اازامپریالیسماشموجداختالفپتانسیلیمیشودکهجریانوجنبشیرا

همآمدناین
طلبیگذاشتهایم.سرنگونیطلبیْ آنجنبشولذاسیاستیستکهافقآنبه 


زندکهنامشراسرنگونی

کلیدمی
کنندهیکمونیستی
لذاضابطهیاصلیتضمین 

فاصلهوشکافاستودرستبههمیندلیلازابتداتاانتهایشپروامپریالیستی.
بودنهرگونهعملی،ابتدابهساکنخروجازسیاستِمبتنیبررانهیحاصلازاینشکافوپیکاربانیروهاییاستکهآنرا
مبارزهی

جاکهجنبشحاصلازاینرانهوشکافعقبراندهشود،تازهجابرایآنچهکهمابانام"

بازنمیشناسند:تاآن

جاکهمبارزهیکارگرانواقشارفرودستْ

طبقاتی"میشناسیم،بازمیشود.بهطورمثالاگر،برطبقادبیاتکالسیک،تاآن
اقتصادی وصنفیواتحادیهگرایانه وسندیکالیستیاست همچنانبورژواییست و تالش کمونیسم برارتقای آن بهطراز
یما،تالشکمونیستیبرایسیاسیکردنآن،اگرضابطهیفوقرادرنظرنگیردوصرفاً


سیاسیاست،دروضعیتخودویژه
بر امتداد دادن مبارزهی صنفیـاقتصادی تا سقوط دولت پای فشارد ،عملش پروامپریالیستی خواهد بود .از این قرار
وبهجایشدرسرهاسوبژکتیویتهیانقالبی

سرنگونیطلبیصرفاًیکسوبژکتیویتهنیستکهبتوانبانقدآنازپسشبرآمد 

ای ست محصول اختالف پتانسیلی که شکاف ج.ا.ا و غرب موجد آن است.
نمو داد؛ سرنگونیطلبی پیشتر از اینها رانه 
طلبیای کهرجبهرج سوبژکتیویتهی نظیرشکههمان سوبژکتیویتهی
شودجنبشسرنگونی 

نگاشتجنبشی این شکاف می
سرنگونیطلب است را میریسد .این سوبژکتیویته همان سوبژکتیویتهی آرمانیِ جهان آمریکاییِ پیشاافول است :انسانِ

آزادیخواه و دموکراسوفیل و حقوق بشری .پس سرنگونی پیشتر از سوبژکتیویته ،یک فعل است محصول شکاف

هاوگفتمانهای


هاوفانتزی
برسازنده،وسوبژکتیویتهْقرارگاهبعدیِتنسیقونوشتاراینفعلباقِسمهاوجورهایایدئولوژی
بستهیبافتاریوساختاریِباآن .
هم 
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آخریننفسهایم(خاطرات)،علیامینینجفی،نشرهوشوابتکار،تهران،چاپاول،1371،ص.240

-لوئیسبونوئل،با
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شود،وتنهانتیجهیمحصَّلش

برهمینسیاق،پراتیکاینسرنگونیتوسطکارگران،موجبتبدّلسرنگونیبهانقالبنمی
چونحزبحکمتیستـخطرسمی،که اصراربراین


طلبکردنکارگرانخواهدبود.لذاخطوخطوطی،هم

سرنگونی
یاحزابوخطوطراستوچپمیکنند،

سرنگونیتوسطکارگراندارند،باتمامنقدوصراحتبعضاًصحیحیکهحواله
نهند؛ونیزبگوتحلیلهاییکهبهموازات

نهازهماندرِمألوف،ولیکنازدرپهلوییگامدرهمانمیدانپروامپریالیستیمی
چپ محور مقاومتی ،دی ماه  96را در "فرم" امپریالیستی میدانستند ،لیکن در یک معلّق خردهبورژوایی ،در پی احضار
15
.توگوییاگرجمعیتدرهموبرهمازکفخیابانجمعشودوبهجایآنآحادپرولتریدر

سوژهینابپرولتریهستند


مالخواهدشد.احضارسوژهیسراسریِپرولتریدراینشرایطمشخص

کفخیابانجاری،دیگرسرنگونیْملغاوانقالباِ
طلبی،ازاینقرارکهخودشکافج.ا.اوآمریکادایراستوهنوزشکافتعیینکننده،تنها


باتوجهبههژمونبودنسرنگونی
طلبکردنپرولتاریامنجرمیشود .

بهسرنگونی
اگر دی ماه   96داللت بر امکان مبارزهی طبقاتی داشت ،که دارد" ،کار حوزهای" همان مفهوم حدزنندهی پراتیک
تنمیزندوواقف

سراسریگراییرانفیوازخیابانِحتامملوازکارگرانوفرودستان

کمونیستیدرشرایطفعلیاستکه
طلبراکنارمیزندتازهجابرایبروزپراتیسیستهیکمونیستیبازمیشودوبا


یسرنگونی

جاکهسوبژکتیویته

استکهتاآن
گیاَشوآستانههایانکشافواقعیت،
کننده 
بانیولحاظکردنکلیتوازجملهشکافج.ا.اوآمریکاوطرازتعیین 


دیده
کنندهیایناستکهتنشوپراتیکحاصل
کارحوزهای" تضمین 

یطبقاتیراتدارکمیبیند".


تریازمبارزه

سطوحنوین
زشکافکارمزدیوسرمایه،باتنشوجنبشحاصلازشکافج.ا.اوآمریکاهمافزایینکندواوّلیبهمدارثقلدوّمی

ا
الفورانواعواقسامسوژههایسراسری


طلبیدرپیتأسیسفی
کارحوزهای" نهچونسرنگونی

کشیدهنشود.بدینصورت"

است و نه چون چپ محور مقاومتی به دنبال "تغییراتی درون ساختاری ."16این در نظر نگرفتن واقعیت و عدم تنسیق
17
)وراهبردگرا

گرا(درنزدسامانحقوردی

کمونیستیِشکافهایکلیت،هردونظرگاهضدِّامپریالیستیراپروژهوبرنامه

گراوراهبردگرا،کارتماماست.خبدور


یبرنامه
)میکند.گوییصِرفاحداثسوبژکتیویته
(درنزدگرایلووشرکا 18
داریمیدانندکهبا


هایایدئولوژیکسرمایه

هاییدانستکهسوبژکتیویتهرامحصولآپاراتوس

آلیست

هاراایده

نیستآن
تأسیس پروژه و راهبرد ،ملغا شود .غافل از اینکه آپاراتوس ابتدا به ساکن تنها تنسیقِ پدیدار میکند .طُرفه آنکه

15
16
17

هادرسایتمجلههفتهدردسترسهستند.

ازجملهبنگریدبهنوشتههایسامانحقوردیکهتمامیِآناخالقمندیانحاللصنف»،مهدیگرایلو،ص،4مجلههفته.

بنگریدبهنوشتهی«

 -بنگرید به خطوط پایانیِ مقاالت «سه مبنا و مرکز ثقل شورشهای موجود در ایران» و «بحران اقتصادی ،سرمایهداری و طبقهی کارگر در ایران» ،سامان

حقوردی،منتشرشدهدرمجلههفته.
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-گرایلو،همان،ص.2

17

یتهی سرمایهدارانه ابتدا به ساکن محصولیست عملیْ برساختهی کردارهای عملیِ سرمایهدارانه که سویههای
سوبژکتیو 
دکهتاوهلهایکهآستانههایانکشافواقعیت،

هایبنیادینکلیتبرمیسازن

اصلیاَشراهمانپدیدارهایحاصلازشکاف

ترفعلمحوراستوخودشازپیِ


سوبژکتیویتهپیش
بهضربذاتْصورتکپدیداررانشکافد،قوامخواهندداشت .پس 
آید.پراتیککمونیستیتنهامیتواندباتحلیلمشخصازشرایطمشخص ،اینضربذاترابرصورتک،

نوشتارِفعلشمی
زورضربرابیشترکند.نهمیتوانخیلیازضربعقبترماندونهخیلیجلوتر .

تبیینوبیانکندوباتاکتیکهایصحیحْ
،ازطریقجنبشهاییهمچونجنبش88

بههمآمدنشکافایرانوآمریکابهدوشکلممکناست-1:استحالهوسرنگونی
یاسورئئزهشدنایرانویاحملهینظامی؛-2مبتنیبرهمانمنطقامپریالیسم،پاسختنشدرونیج.ا.ا،دربیرونآنحلشود
پروسهیافولهژمونیامپریالیسمآمریکارخدهد.تاآنطرازیازانکشافواقعیتکهاینشق

واینچیزینیستکهجزدر
زهای
دوم،شقاولرادرمحاقخودنبردهباشد،سرنگونیطلبیبربرسازیسوبژکتیویتهمسخّراستووظیفههمانکارحو 

استکهتبیینشدودرهرجاوهرلحظهمعنایمشخصخودراخواهدیافت.همانطورکهدرقضایایاعتصاباتهفتتپه

نقدشوراگراییودفاعازسندیکایهفتتپهمعناداد .
همانفاصلهگیریازامپریالیسمو

مایههایانقالب 57
درباالتوضیحدادهشدکهتنهاروشبورژواییبرایشکستدرون 

تثبیتاینفاصلهبود.اینتثبیتهمانومرگ 57نیزهمان.چیزیدیگربهعنوان 57وجودنداردوآنتثبیت،حکممرگ
بیندودرروایتشتداومیاستکهگویاج.ا.ابهمنزلهی


یمی
آنراهمدارد.چپسرنگونیطلببهواقعهنوزشرایطرا57

بازماندههایمفهومی

پردهاینامتعارف ونابههنجارانقالبرادزدیدهاست.ازسویدیگرچپمحورمقاومتینیزبه«
میان 

مقاومتدرج.ا.امیبیند.چپمحورمقاومتیِنوعی،

لدوبنسرمایهـ

انقالب»57درج.ا.اارجاعدادهولذاعدمتعارفیبهشک
بولیوارینشسته،نمیفهمدکهشکلخروجآنازمدارامپریالیستی

اویستیـ

کهآرزواندیشانهبهانتظاراعتالیج.ا.ابههیأتیچ
گرایانهیخزیدهدرجلد


یمتدولوژیراست

یدورویسکه

اینهردونگاهبهمنزله
پیاپیشاعتالیشراناممکنکردهاست.
وبیهودهمیبرند.چیزیدیگراز

درکلچهاردههیگذشتهاشارهدارندورهبهگزافه 

مارکسیسم،بهپویشوضعیت 57
دخلوتصرف 57ی در وضعیت وجود ندارد و کسی که این را نپذیرد نمیتواند کل گسستهایی که رخ داده را

الذکررابهداموجودحیوحاضرآغازگاه57ی


،دونوعچپفوق
شهایحاصلاز شکافج.ا.اوآمریکا
دیدهانگارد.تن 
به 

هامیشود .


هایبهغایتغیرمارکسیستینزدآن

وجباستراتژی
وضعیتمیاندازد،وم

باتوجهبهوضعیتمشخصامپریالیسمآمریکاوشرایطآغازافولهژمونیکش،کهمشخّصهیآنعدمتواناییِابژکتیوآن
برایاعادهییکبورژوازیملّیِپروامپریالیسماست،پروسهیبازگشتج.ا.ابهمدارومیدانامپریالیسمدیگرنهازطریق
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کهازطریقسرنگونیایپیشخواهدرفتکهدیگرنههمچوندفعاتیچونشیلیوبالکانو...


یدرونیج.ا.ابل

استحاله
ایرارقمخواهدزدکهآنچهدر

انهدامبیمعنایاجتماعی "

واسطهیتکوینشیزوفرنیِحاصلازافول،پروسهی"

بل 
کهبه

پردهایتاریخیستدرقامتیک"دوران"
ممشتیستنمونهیخروار.افولهژمونیکِیکامپریالیست،میان 

سوریهمیبینی

همچون یک افول اقتصادی و سیاسی و پاپسکشیدن موجودیت امپریالیستی از تمامیِ امور ،بلکه
که نمیبایست تنها  
واسطهیشکافدرجهانمعناییِموجود،بهمنزلهییکآشوبگلوبالوآغازتکوینهذیانوشیزوفرنیدر


بایستبه

می
خشونتبیمعنا وناتوانازبرساختواعادههژمونی

بورژوازیِجهانیوتغییررفتارازالگوهایمتعارفبهسویآنارشیِ 
وپسافتادهازمنطقارزشولذابیگانه،دراین

امپریالیستیوعروجمیلیتاریسمفهمید.دستبرقضا،اینموجودیتمحصولِ
تروخسرانآمیزتراست.معنایترامپدرهمینبستربایدفهمشود .


دورانشهیوالوش
از دو شکاف برسازندهی وضعیت در ایران ،یعنی شکاف کارمزدیـسرمایه و شکاف ج.ا.اـامپریالیسم آمریکا ،در شرایط
جارهمیبرد:اینگونهنیستکهدوامکانبه

میسازددومیاستواینبدین
کنونی،آنیکهسوبژکتیویتهیاُپوزیسیونرابر 
عنوانبدیلج.ا.ادرشرایطفعلیمیتوانمتصورشد،یکیامکان سرنگونیودیگریامکانانقالب.درشرایطفعلیتنها
طلبیاست.پسنمیتوانازاستراتژیمبتنیبرانقالب بهعنوانبدیلج.ا.ادر


بدیلج.ا.ا،بدیلحاصلازجنبشسرنگونی
شرایطکنونیسخنیبهمیانآورد.هدفیکاستراتژیانقالبیدرشرایطکنونیمقابلهباجنبشسرنگونیطلبیونیزاعتالی

کارحوزهای  ،است.مقصودازحوزهدراینجا،آنمعنایمتواترِ مستتردرسنتاحزاب

مبارزهیطبقاتی،هردو بهمیانجیِ 

کهمقصودآنپراتیکیاستکهتاآنآستانهایکهشکافاولیدربرساختذهنیتوسوبژکتیویتهبه

مارکسیستینیست،بل
نوارتابداروخارجآن

هایآننگهمیدارد.بازشناسیآن


نرسیده،یککمونیستخودرادرمحدوده
طرازتعیّنبخش 
همبستهباآن،شروطتکوین
دامبیمعنایاجتماعی"و"مجاهدینیسمِ "19

ایستادن،اعالنمرگ،57تشخیصوبازشناسی"انه
ایدرلحظهیکنونیاست .


ارحوزه
آنصحنهیبونوئلیدرآتیه،پراتیکک

ایاَند.الزمهیدررسیدن
سبککارحوزه 
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رامیبیند،لیکنناتوان
اینچرخشهایاپوزیسیون 

(منتشرشدهدرسایتمجلهیهفته)

مهدیگرایلودرمقالههای«برایروزهبوط»و«تعمیقسطحوحدت»

-

میداند.خوبسؤالاساسیسرجای
هارا،تقلیلگرایانه،صرفاًزادهیآمدنترامپ  


طلب،اینچرخش
ازتببینآنها،بهصورتوارونیبهموازاتچپسرنگونی

،پدیدهی

یابندهی "افولهژمونیک"
خودباقیست:ترامپیسم (ازدیدنگارنده) ازکجاسروکلّه اشپیداشد؟بدونلحاظکردنمارکسیستیِخائوسِگسترش 

ترامپیسموبسیاریچیزهایدیگرقابلتبییننیست .
طلبمیداند.وی


گردرنزدچپسرنگونی
حرفمیزندوقصدخودرانقدکارکردگفتمانیِاینعمل

عملگرافول" 
گرایلودرنوشتههایشازچیزیبهنام" 

ترازآنچهکهنزدچپسرنگونیطلبباشد،چراکهچنداننیازیبدانندارد،بیشترنزدخودِ

توجهنداردکهکارکردگفتمانیِبحث "افولهژمونیک"  
بیش
گفتمان مقاومت و نیروهای سیاسیاَش است .گفتههای چندبارهی خامنهای ،رهبر ج.ا.ا ،در خصوص "افول هیمنهی آمریکا" و"افول موریانهوار آمریکا" در
جاتتارنگاشتهاییچونمشرقنیوزورجانیوزو...ویا


مایهراازنوشته

ازاینموضوع.اگرایندرون
هاینمونهواریهستند 

رانیهایمتأخّرش،مثال
سخن 

ستانهتلوتلوخوردنقرارمیگیرد .

افرادیچونسعداهللزارعی،پاکشود،دیدهخواهدشدکهچهطورداربستتبیینیِآنهادرآ

19

