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 های انقالببراندازی یا گام

 پوررضا کریم

 مقدمه

کشند تا درستی ی را بیرون میمند و از تاریخ، مفاهیم و شعارهایناچه بسیار جریاناتی که خود را کمونیست می

ای ههایی از مارکس و رهبران تاریخی کمونیسم استداللمواضع سیاسی خود را اثبات نمایند و در این مسیر با نقل قول

ها ندارد اما فقط در ظاهر؛ چرا که ها تناقضی با مواضع سیاسی آنکنند. در ظاهر تمام آن نقل قولبندی میخود را آذین

ی هایتوان آموزهی مادی و محتوای سیاسی پراتیک رهبران تاریخی کمونیسم، نمیبدون در نظر گرفتن زمان و زمینه

مونیستی ک ها چیزی جز رنگ و لعابِقولاکنون و آینده فراگرفت و آن نقل برای پراتیک کمونیستی در بستر مبارزه طبقاتی

شود و د بود. این رنگ و لعاب به مواضع کامالً متناقضی درون اپوزوسیون چپ زده مینبه مواضع بورژوایی نخواهدادن 

د. کنرکس بروز میهای مابه دید دشمنان مارکسیسم به شکل تناقضی در اندیشه ،گسترده این همه تفاوت ظاهریِ

تقویت  و ی و رسیدن به دموکراسی لیبرالیبه بدیل سوسیالیستی راه صندوق رأ که برای رسیدن 1طلبیهای اصالحچپ

طلب های سرنگونیگذارند که چپهای مارکس مایه میقدر از نقل قولهمان دانند را ایستگاهی میانی می جامعه مدنی

ی ابرای فراهم کردن زمینه دولت جمهوری اسالمیان آمدن و مشارکت در نابودی خیابی خیابان برای توجیه به شیفته

ه دولتی داری بلکگذارند که حکومت ایران نه دولت سرمایهبرای برآمدن بدیل سوسیالیستی. هر دو گروه مبنا را بر این می

یدئولوژی مذهبی است که دستاوردهای است متعارض با منافع کل مردم فارغ از طبقات، دولتی که عملکردش بر مبنای ا

 اریدنامنعطف دیدن شیوه تولید سرمایهکند. انتخاب این مبنا برای کنش سیاسی از انقالب بورژوایی را نیز سرکوب می

متفاوت و یا های ها و ایدئولوژیای از جهان و در طول پیدایش خود فرهنگداری در هر نقطهآید. نظام سرمایهپدید می

 یرد؛گبرای تسهیل خودگستری و مشروعیت بخشیدن به پایداری خود در اختیار می متضاد را در عصرهای گوناگونحتی 

ری در یک داای برای شیوه تولید سرمایهتواند کارکرد تثبیت گرایانهم تهی شده از محتوا نیز میسکه مارکسیجاییتا 

ی درباره دستاوردهای مترقی انقالب بورژوایکمونیست ز مانیفست هایی انظریاتی که با نقل قول )مانند  کشور پیدا کند

داری بر اساس این دیدگاه که دولت سرمایه .کنند(داری غرب و مظاهر دموکراتیکش حمایت میاز رسیدن به سرمایه

 دنیجامعه م که آزادی و برابری حقوقی را درچارچوب بورژواییِ شوددرک می یدموکراسی لیبرالی و سکوالریسم یبرپایه

اشت انب استمرارو  و ناکارآمدی فسادصاحبان این دیدگاه باشد. هیچ دولتی در جهان مصداق کامل آن نمی ،دکنمین میتأ

که شود، در حالیداری ایران و دولت آن برشمرده میی سرمایهکه برای توضیح موقعیت ویژه دانندمیهایی ویژگی را 2بدوی

غربی نیز بروز و ظهور همیشگی دارد و انباشت  یداری پیشرفتههای سرمایهکرات در دولتها به شاهدیم این ویژگی

داری نبوده است و دهد مختص دوران آغازین سرمایهبدوی که بر اساس سلب مالکیت و خارج از منطق ارزش رخ می

  3نخواهد بود.
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ای برای مواضع سیاسی نخواهد بود. موضع هرود سنجها به کار میبندی استداللهایی که برای آذینقولپس نقل

قاتی به افزایش آگاهی طبموضع ما و در نتیجه کنش سیاسی ما آیا شود که صحیح کمونیستی با این معیار سنجیده می

یاری  های طبقاتیسازی طبقه برای کسب قدرت سیاسی از طریق دیکتاتوری پرولتاریا و به تبع آن نابودی نظامو آماده

به عنوان تنها عامل -این سنجه از آن روی اهمیت دارد که جنبش کمونیستی، جنبش سیاسی طبقه کارگر  ؟رساندمی

ه به این منظور برای سنجش پراتیکی ک پدید آمده و رشد یافته است.  داریدرون نظام سرمایه، -دگرگونی سوسیالیستی

در  داریداری در سطح جهانی و سپس شناخت سرمایهسازی انقالب پرولتری است، نیاز به شناخت سرمایههدفش زمینه

یابی این دو داریم تا از این طریق موقعیت جنبش کمونیستی و وظایف فوری و درازمدت چارچوب جغرافیای معین و رابطه

آن تعیین شود. بدون چنین درکی از وضعیت، مفاهیم و شعارهای تاریخی جنبش کمونیستی تبدیل به همان رنگ و 

د کند سالگربرند، فرقی نمیهایی مکرراً به کار میهای چپ همچون کلیشهکه جریان ش بورژوایی خواهند شدکن لعابِ

کند که در کدام نقطه از جهان و تحت ، فرقی نمی499باشد یا سالگرد روز دانشجو در سال  48روز کارگر در سال 

 ،این جریانات چپ بارزه طبقاتی در آن جاری است.داری کدام کشور کارگران مشغول پیکارند و چه سطحی از مسرمایه

کمونیستی  هایکه باید رشد کنند تا تبدیل به گامکننددرک نمیقهر انقالبی، تظاهرات خیابانی، شوراها و ... را در بستری 

ای ودهاعتراض تکنند. شیفتگان خیابان در پس هر وار از هر چه رنگ و بوی این مقوالت را دارد، تبعیت میو شیفته شوند

بینند (، شرایط انقالب را می5کند دعوایی انتخاباتی باشد و یا اعتراض به تقسیمات استانی)فرقی نمی به وضعیت موجود

دارند و پس از خاموش شدن حرکت هایی را برای کسب قدرت سیاسی اعالم میو پس از فراخوان به شرکت در آن برنامه

ات نشینند. این شیفتگی به خصوص در جریانها به انتظار میی دیگر را با تکرار آن حماسهای دیگر و خیزشاعتراضی، حادثه

تمامی این مقوالت را  شود.چپ خارج از کشور به سبب جداماندگی از جریان واقعی مبارزه طبقاتی در ایران تشدید می

                                                             

زیر  انی فعالشدهند، که خود آتشفجمعیت فعال آن را زنان تشکیل می در کشوری که نیمی از جنبش کارگریفراموش نباید کرد که ..." -9

 رک را فلک گوش شان "دیکتاتور بر مرگ"تشکیل می دهند، که فریاد پای جهموری اسالمی هستند و هفتاد درصد جمعیت آن را جوانان 

 طتوس جوانانشان روز هر و برندمی پیش به را درخشانی و یافتهسازمان مبارزه ، ستم تحت هایملیت کهی اکثیرالمله کشور و است، کرده

همسوئی و هم پیوندی با این سه نیروی قدرتمند اجتماعی، نمی توان تحولی جدی  بدون شوند،می آویخته دار هایچوبه به اسالمی ستمگران

 های تحت ستم، از، با جنبش زنان، جوانان و ملیتاردوی کار و زحمتدر سرنوشت کشور ایجاد کرد. نباید فراموش کرد که این هم سرنوشتی 

تعلق دارند و غالبأ جزو مظلوم  اردوی کار و زحمتتماعی، خود به آن رو اهمیت دارد که توجه کنیم که اکثریت جمعیت این سه نیروی اج

راهی این نیروهاست که می تواند به پیوند جنبش مطالباتی برای برابری و امی و همگآیند. همبه حساب میبقه کارگر ترین بخش های ط

 84روزجهانی کارگر راه کارگر به مناسبت هایی از بیانیه سازمان بخش  ".جنبش عمومی سیاسی برای آزادی کمک شایانی بنماید

گسترده   ها و جلب حمایت هر چهای تر شدن خود در محیط دانشگاه، به تودههای این جنبشن دانشجوئی برای رسیدن به خواستفعاال ..."

 همچنین باید توجه داشت مسائل دانشجویان  گرنه تبدیل آنان به یک نیروی منزوی به این جنبش ضربه خواهد زد.  تر دانشجویان نیاز دارند و

است. از این رو جنبش دانشجوئی به عنوان بخشی  حل ناشدنیهای کالن حاکم بر کشور استهای مردم و سیکشور، بدون ارتباط با مسائل توده

 های ملی و فرهنگی نمی تواند بهاقلیتو   ، زنان، جوانانجنبش کارگران و زحمتکشاناز جنبش جوانان کشور، بدون ایجاد پیوندهای استوار با 

هایی بخش "... دان بیدار و شجاع جامعه ما بماندنقش پرافتخار خود جامۀ عمل بپوشاند. با امید به آن که این جنبش پرشور بتواند همچنان وج

استفاده از مفاهیم طبقه کارگر و اردوی کار و زحمت مواضع یک  )تأکید از ماست، آیا تنها  -49آذر  11به مناسبت  از بیانیه سازمان راه کارگر

 کند؟(سازمان سیاسی را پرولتری می
 

 درباره حوادث شهر کازرون 49برای مثال بیانیه حزب کمونیست کارگری در اردیبهشت  -5
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ای و قهر در بسترهای متفاوت معنای اعتراض توده ود چرا که شورا،توان ارزیابی نمنمیجز در بستر مبارزه طبقاتی 

  یابند.متفاوتی می

 و موضع کمونیستیموجود وضعیت 

جود بلکه از درون وضعیت موجود موضع کمونیستی نه از ضمیمه کردن شعارهای رایج کمونیستی به وضعیت مو

ضعیت ی وی عناصر سازندهن سرچشمهها با ایستادن بر روی آای است که کمونیستخیزد. موضع کمونیستی نقطهمیبر

این  سازی برای انقالب پرولتری بهیابند. زمینهرا در وضعیت اکنون می ارتقاء مبارزه طبقاتیاکنون را در گذشته و عناصر 

ت دهد که وضعیای تغییر میدهد، آیا به گونهرا چگونه تغییر می ی وضعیتمعناست که عمل مشخص ما عناصر سازنده

ذارد؟ گانقالب پرولتری را در افق آن می های بعدکند که در گامگرداند و یا آن را دچار تغییر آرایشی میعقب باز میرا به 

تی است های کمونیسی کنشی شعارها، نوع بیان آرمان کمونیستی، تبلیغ و همهکنندهای تعیینایستادن در چنین نقطه

از این منظر، . زندطلب به آن دست میطلب و سرنگونیچه که چپ اصالحی شگرف دارد با آنی موارد تفاوتکه در همه

کند و می شوند که فرد را دچار سرگیجههایی از حوادث بی ارتباط با هم دیده میپارهوضعیت موجود نه همچون تکه

ی در برابر آن کار تاریخ کهو نه همچون چیزی صلب و بیهایی از پیش تعیین شده به این حوادث ش به واکنشددارمیوا

های چپ خارج از کشور که در مورد جریاندیدگاه این تفاوت  آید.نمیهایی با لعاب کمونیستی برجز تکرار کلیشه

قض برای ن داری ایرانجهانی برای محکوم کردن دولت سرمایه یامعهکنش کمونیستی خود را در فشار به جشان بسیاری

ای هواضح است. اما جریان ،اندکشورهای غربی تعیین کرده های ایران دربل سفارتخانهحقوق بشر با ابزار تظاهرات در مقا

به همان  توانندی وضعیت، میچپی نیز که خارج از مبارزه طبقاتی نیستند به علت تحلیل نادرستشان از عناصر سازنده

 از پیش آشکار نمود.اش را بیش نادرستی 41طلبی بیفتند. تحلیلی که حوادث دی ماه ورطه سرنگونی

بود  ایهای اقتصادیی آن در گذشته و سیاستو ریشه در آسمان بی ابر نبود، ی، رعد41  بی شک حوادث دی ماه

بود. اما ابرهای آسمان که این بارش  بیکاری گسترده وفقر های متوالی ایران در پی گرفته بودند و حاصل آن که دولت

. این بخارها با بود داری ایرانشان درون سرمایههایی تشکیل نشدند که سرچشمهحوادث را موجب شدند تنها از بخار

ستری به . نزاعی که در ب1ولت ایران با دولت آمریکا بودسیاسی د نزاعشان که سرچشمه دبخارهای دیگری آمیخته شدن

های از گروه حمایتهای خودسر را نه با کودتا و انقالب مخملی بلکه با دولتنابودی ، دیگر پریالیسم آمریکاپیش رفت که ام

اجتماعی دولت مورد نظر را ی که نابودی شیرازه گرفتپی میای جنگ داخلی رافروختنبو ارتجاعی قومی و مذهبی 

خالف های اسالمی مشد و آنچه در سوریه با حمایت از گروه ر لیبی با دخالت نظامی ناتو همراهآنچه د ؛دادهدف قرار می

این  شود وسازنده وضعیت فعلی می سرچشمه منجر به درک نادستی از عناصرنادیده گرفتن این  .اسد پی گرفته شد

ساز نهشود که نه تنها زمیشک با شعارها، نوع بیان آرمان کمونیستی و تبلیغات و کنش نادرست همراه میدرک نادرست بی

ضعیت دهند که افق وای تغییر مینهی وضعیت را به گوشوند بلکه آرایش و کیفیت عناصر سازندهانقالب پرولتری نمی

موجود نه انقالب پرولتری بلکه تثبیت هر چه بیشتر ضد انقالب است. تثبیت هرچه بیشتر نظم مسلط سرمایه جهانی به 

هایی بگذریم که در این نظم مسلط عناصری مترقی را فعلی. اگر از چپضعیت ی بزرگ تمام عناصر وعنوان معنادهنده

                                                             
هیچ دولت  فضایی که در آن ؛نشأت گرفته است 59برآمدن دولت جمهوری اسالمی در فضای ضد امپریالیستی انقالب  ازاول  در درجهنزاعی که   -1

 د. داری را پس از بحران انقالبی احیاء نمایتولید سرمایه اشبستهگیری از امپریالیسم همتوانست بدون ادبیاتی ضد آمریکایی و با فاصلهداری نمیسرمایه
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ی ابرهایی هایی که این سرچشمهاست، چپ "توحش اسالم سیاسی"در مقابل  9غربی مدرن یابند که ناشی از فرهنگمی

 م نیست، درکهایشان اثری از در نظر گرفتن امپریالیسکنند اما در تحلیلکه در دی ماه باریدن گرفت را نفی نمی

ی هندهدداری درون کشور را پیوندمقابله با دولت سرمایهدر واقع ها نادرستی از مفهوم پرولتری انترناسیونالیسم دارند. آن

نند کدانند زیرا این مقابله را برای طبقه کارگر هر کشوری تجویز میی کارگر دیگر کشورها میی کارگر ایران با طبقهطبقه

ی کارگر برای داشتن منظر در صورتی که طبقه سازد.ها را میرک است که انترناسیونالیسم آنو این عنصر مشت

انترناسیونالیستی باید در هر کنش خود طبقه کارگر جهانی را در نظر بگیرد و تاثیر کنش خود را بر توازن قوای کار و 

 یطبقه کارگر جهانی است که تعیین کنندهسرمایه در مقیاس جهانی درک کند. در هر لحظه و هر عمل سیاسی منافع 

لبد تا این طکنندگی در هر کشوری مطابق با موقعیتی که دارد مواضع متفاوتی را میموضع کمونیستی است. این تعیین

خود  داری. اگر طبقه کارگر ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه باید در مقابله با دولت سرمایهشودپیوند جهانی برقرار 

و  امیزدطلبی در نیبه فضای عمومی سرنگونی ،کمونیستی کانونای ارائه دهند که در نبود شعارها و بیان خود را به گونه

نباشد، طبقه کارگر در کشورهای امپریالیستی باید برای پیوند جهانی یافتن عالوه بر  ساز دخالت امپریالیستی زمینه

این بدین  امپریالیستی دولت خود را مورد حمله قرار دهند. هایو توطئه هاهمراهی با طرح دولت خودی،مبارزه علیه 

زردها نیز اگر آگاهی و پراتیک ضدامپریالیستی را هر چه بیشتر وارد مبارزه خود معناست که برای مثال جنبش جلیقه

حضور مفهوم  ر نظر گرفتن این موضوع به معنیشد. د دننکنند، خود هرچه بیشتر به درون فاشیسم کشیده خواه

  8انترناسیونالیسم است حتی اگر در قالب تشکلی در نیامده باشد.

 یامپریالیست هایتنهادهای سرمایه جهانی به سردمداری دول از طرف های نئولیبرالی تجویز شدهسیاست شکبی

اند چنین تواما موضع کمونیستی صحیح نمی .ی وضعیت این کشور بودبه وجودآورنده کننده و از عناصردر سوریه تشدید

قویت به ت که امپریالیست آمریکا را بداند که دولت عامل سازنده وضعیت سوریهداری ضعیفی را همانقدر دولت سرمایه

پروراند. در چنین پردازد و نقشه خاورمیانه جدید را با تجزیه کشورهای آن در سر مینیروهای ارتجاعی در منطقه می

های امپریالیستی در دستور کار جنبش کمونیستی ایران باشد؟ سرنوشتی که یا نباید افشا و مقابله با سیاستآ بستری

                                                             

به  مقاالت منصور حکمت و پیروانش پیرامون اسالم همچنین - ، خالد حاج محمدی"منصور حکمت و کمونیسم در ایران"برای نمونه -9

 سیاسی رجوع شود.

 همینبه"نگریم: کمال خسروی را می "ها و آوندهایریشه"ای از درک سطحی از انترناسیونالیسم پرولتری قسمتی از متن برای نمونه -8

 دستان وی کارگرانِ فقیر و تهیها و اهداف بالفصلِ مبارزهخواستتری با تر و واقعیی ملموسرابطه« نه غزه نه لبنان»ترتیب، اگر شعار 

ز بند در واقعیت است. همین عنصرِ ایدئولوژیک، که موذیانه اکند، نافی این حقیقت نیست که عنصری ایدئولوژیک و مفصلگرسنگان برقرارمی

یزی، یا ستستیزی، برای عربکه محمل و پایگاهی برای بیگانهکند، این ظرفیت ارتجاعی را دارد تغذیه می« چراغی که به خانه رواست»سنت 

در  ها ممکن است. هرچندگونه ایدئولوژیبرای تبعیض و ستم علیه کارگران و مهاجران افغانی باشد یا بشود. آگاهی انتقادی تنها در نقدِ این

ه کم باید آنقدر بزرگ باشد کاغ به خانه رواست، خانه دستگرش تردیدی نیست، اما اگر چربودنِ درخواستِ همبستگیِ زندانی با شکنجهعبث

جنگد، در آن جای داشته باشد و هم کارگر کمونیستی که علیه طالبانِ هم کارگر مسلمانی که در زندانی به بزرگی غزه علیه اسرائیل می

ای به که چراغ خانهای ندارد جز آنیل نهایی، چارهبخش داشته باشد، در تحلکند؛ و اگر قرار است این چراغ پرتوی رهاییمسلمان مبارزه می

باید در نظر داشت که نویسنده به خطر  ".ی استثمارشوندگان و ستمدیدگان و مبارزانِ راهِ رهایی از سلطه و استثمار باشدبزرگیِ جهانِ همه
ای فراتر از مرزهای جغرافیایی را آن در نظر گرفتن خانه کند و قصد نقد آن را دارد و برای مقابله بانهفته در این شعارهای ارتجاعی اشاره می

ی جدا صاحبی دارد به گیرد که همانطور که هر خانهی روا بودن چراغ برای خانه است اما در نظر نمیکنندهکند که منافع آن تعیینارائه می

که بدون عقب راندن آن نه منافع مشترکی وجود خواهد  آمریکام امپریالیسم تر هم صاحبی دارد به نای بزرگداری، این خانهنام دولت سرمایه

 ای. داشت و نه خانه
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در چنین صورتی چه بر سر افق مبارزه طبقاتی در ایران و  4سوریه و لیبی دچارش شدند آیا برای ایران محتمل نیست؟

ولتهای متحد و د غرب یت منطقه باید نیروهای امپریالیستینوک پیکان نقد کمونیستی در تحلیل از وضعمنطقه می آید؟ 

سوریه را در دستور کار خود قرار داده بودند. این موضع  اقتصادی-ی اجتماعینابودی شیرازهکه  ایش را هدف بگیردمنطقه

ت بلکه عقب نیسهای رقیبش به معنای به تعویق انداختن انقالب پرولتری پس از نابودی امپریالیسم آمریکا توسط دولت

سازی انقالب پرولتری است. یعنی خود این عقب راندن عنصری برآمده از آگاهی طبقاتی راندن امپریالیسم برای زمینه

 یی آگاهی طبقاتی درون بدنهدهندهبیند و خود گسترشای جهانی میآگاهی که طبقه کارگر را در قامت طبقه ؛است

 طبقه کارگر است.

                                                             
شار اقتصادی و تبدیل مبارزات ای برای ایران دارد. ایجاد فهای سیاسی دولت آمریکا نشان از تالش برای اجراء چنین برنامهها و برنامهبودجه-4

نامیده  "رژیم چنج"ی هایی از پازلی است که برنامه... تکه های قومی و مذهبی واز گروهطلبی، حمایت به مبارزه فراطبقاتی سرنگونی کارگری

ان گروه تورژیم چنج در ایران میترین کارگزاران از رسوا گویند.به آن براندازی و یا پس گرفتن ایران می شود و کارگزاران ایرانی این پروژه می

جمهور منتخب ای خطاب به رییسنامه 1345ماه جمعی از ما در دی "کنیم:ها را نقل میکه در زیر بخشی از مواضع آن فرشگرد اشاره کرد

ای را گسترش دهد اهلل خامنههای موجود علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی و امپراتوری مالی آیتتحریم»و از او خواستیم تا:  نوشتیم امریکا

ها را با قدرت به اجرا درآورد؛ یک رژیم جامع تحریم را علیه آن گروه از مقامات ایرانی که داری آمریکا بخواهد که این تحریمو از وزارت خزانه

المللی را برای فشار بر جمهوری اسالمی و وادار کردن این رژیم اند، تدوین کند؛ یک ائتالف بینی گذشته بودهدهه 9حقوق ایرانیان در  ناقض

با تمام  ها وبه متوقف کردن برنامه موشک بالستیک دوربردش تشکیل دهد؛ و همچنین با رفتار مخرب سپاه پاسداران در منطقه، در تمام جبهه

کار المللی منجر به کاهش فشار بر رژیم جمهوری اسالمی نشود، فرقه تبهحتی اگر تغییرات سیاسی فضای بین ... رهای موجود مقابله کندابزا

نشینی مذبوحانه و امتیاز دادن از کیسه منافع ملی ایرانیان یا عقب« نرمش قهرمانانه»از هیچ « حفظ نظام»که برای  حاکم بر ایران نشان داده

 برنامه از اسالمی جمهوری موقتی نشینیعقب طور کهزند. همانایی ندارد و چنانچه الزم بداند، از خزر تا خلیج فارس را به چوب حراج میاب

 و موشکی برنامه از اسالمی جمهوری موقتی نشینیعقب و آمریکا خارجه وزیر گانهدوازده شروط پذیرش نکرد، حل را ما مشکالت اشایهسته
های مردم ایران نخواهد بود. گام نخست اصالح امور در ایران، سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی اش نیز مرهمی بر زخمایهای منطقهوییماجراج

است. به باور ما سرنگونی جمهوری اسالمی از طریق اعتصابات گسترده، تظاهرات سراسری و مبارزات مدنی، هم ممکن است و هم مطلوب و 
المللی علیه دولت ایران از های بینتشکیل گروه اقدام ایران توسط وزارت خارجه آمریکا و هماهنگی فعالیت ."ای حفظ ایرانهم تنها گزینه بر

سال گذشته در جریان است. در روزهای گذشته نیز مایک پمپئو در سفر به کشورهای خاورمیانه در جهت چنین  ازجمله اقداماتی است که 

افرادی که در "ماه گفت:  دی 23مایک پمپئو وزیر خارجه ایاالت متحده آمریکا روز یکشنبه سیاستی با متحدینش به گفتگو نشسته است. 

 ".تندهای جهان هستروریست ترین و بدترینزنند، از جمله خطرناکی شهروندان آمریکایی میحاکمیت رژیم ایران هستند و دست به دستگیر

به همین "فت:گ« اسبیسی»شبکه « فیس د نیشن»وگو با برنامه تلویزیونی ابوظبی و در جریان سفر خود به خاورمیانه در گفت درقای پمپئو آ

خروج نظامی آمریکا از وزیر خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد ".ای ناگوار بودبرجام، ایدهگوییم توافق اتمی موسوم به خاطر است که می

ما از حضور نظامی قدرتمند خود هرجا باشد استفاده خواهیم "کند. آقای پمپئو گفت: موریت ایاالت متحده هیچ تغییری ایجاد نمیأسوریه در م

 . 2114ژانویه  voanews.com ،13. به نقل از "خاک ایرانکرد. چه در سوریه باشد و چه در صورت نیاز، درون 

نامد ی)ضد بشری( م آیا همراهی با ادبیاتی که دولت جمهوری اسالمی را نه برآمده از استبداد ذاتی سرمایه بلکه استبدادی دینی و فراطبقاتی

ی با مراهشود؟ در نظر نگرفتن این مسئله و یا هنمی ها قلمدادهمراهی با این سیاست ،های رژیم چنجو یا سکوت و در نظر نگرفتن سیاست

در  ند.کبرآمدن امکان انقالب سوسیالیستی را تقویت میدر نظر گرفتن آن و تهاجم به آن  کند وطلبی را تقویت میاین ادبیات افق سرنگونی
یالیستی ساختن بدیل سوسعارهای سوسیالیستی و های رژیم چنج و فضای غالب برآمده از آن با تصویر کردن شنظر گرفتن و تهاجم به سیاست

واند بر تای که  انقالب سوسیالیستی نمیدهد بستر مادیشود، چرا که بستر مادی براندازی را هدف قرار نمیمحقق نمی برای فردای براندازی

 روی آن بنا شود.

 

http://iranrevival.com/wp-content/uploads/2018/09/Letter-to-Trump-Farsi-Version.pdf
http://iranrevival.com/wp-content/uploads/2018/09/Letter-to-Trump-Farsi-Version.pdf


6 
 

بیند و خواهان ا صلب دیدن واقعیت و پرستش آن امکان سوسیالیسم را در وضعیت نمیطلب باگر چپ اصالح

هر شرایطی را انقالبی  "انقالبی"طلب با ضمیمه کردن شعارهای نگونیو چپ سر 11تغییرات در ساحت بورژوایی است

آشکار  پای این امکان عینی درکند. اگر یک سازی میبیند، کمونیسم امکان عینی انقالب پرولتری را در وضعیت زمینهمی

ار شده ی آشکگمان نابودی سدهایی است که مقابل تبدیل شدن این مبارزهشدن مبارزه طبقاتی است، پای دیگرش بی

ی دهد. وزنهیکی از این سدها، معنایی است که امپریالیسم به این نزاع طبقاتی می 11گیرد.به مبارزه آگاهانه قرار می

در قامت اپوزوسیون چپ و راست این نزاع طبقاتی را نزاعی در برابر ناکارآمدی و فساد دولت ایران و سیاسی امپریالیسم 

ند کفضا را آکنده از خود می ،کمونیسم ین معنا در صورت نبودن کانونکند و ایا نزاعی در برابر اسالم سیاسی معنی می

کند. پس یکی از به خود آلوده می ،د کار و سرمایه استکه محورش تضا ،کارگران را ای که حتی مبارزه آشکاربه گونه

سازی انقالب پرولتری این است که تهاجم به این مانع را در تحلیل، شعار، بیان و کنش سیاسی در نظر عناصر زمینه

 بگیریم. 

ی لهدی ماه و درک نازل از مقوی ابر بارندهامپریالیستی  طلب با نادیده گرفتن بخارهایاگر چپ سرنگونی

ی ابر ازندهداریِ بخارهای سی تولید سرمایهساز انقالب پرولتری باشد، چپی که سرچشمهتواند زمینهانترناسیونالیسم نمی

 دهد. این مبارزه طبقاتیِهای نوظهور بورژوایی عملی انجام نمیسازی برای عروج قدرتگیرد نیز جز زمینهرا نادیده می

را بدون زی ؛امکان عینی سوسیالیسم را فراهم آورد ،تواند همراه با عقب راندن امپریالیسمآشکار شده و آگاهانه است که می

 که بر مبنای آن موجودیت یافته است هدف قرار داد توان امپریالیسم راداری نمیی تولید سرمایههدف قرار دادن شیوه

برابرها  یکه ظواهر آزادانه و مبادله ی مالکیت خصوصی استدارانه بر پایهلید سرمایهی ناگزیر تو) تمرکز و انحصار نتیجه

ود که شکند، این انحصار همراه با قدرت نظامی منجر به تقسیم مناطق جهان میان قدرتهای امپریالیستی میرا نقض می

                                                             

وبیش درست باشد هیچ گر آنچه تا اینجا ادعا کردم کما"گشاست. طلبی چپ  این نقل قول راهنوعی رویکرد اصالح برای آشنایی با  -11

 ، از آن نوعی که اینروزها کارزارهای«امیدبستن به چیزی»ی از انتخاباتِ پیشِ رو برای گشایش جدی در انسدادهای وضعیت نباید داشت. «امید»

یش از اعتباری بافتادن خودِ پول و بیاند که آخر و عاقبتش از سکهماند به چاپِ پولِ بدون پشتوانه میدارش شدهداعیه« امیدواران»تبلیغاتی 

ا حتی تفاوتی در قبال آن یطلبان و شرکا اما مستلزم صدور فتوای تحریم انتخابات یا بیی اصالحپیش آن است. نفی پروپاگاندای امیدوارانه

 طلبان در بلوک قدرت تا اطالع ثانوی براینیست. نگهداشت اصالحی سیاسی ایران طلبان در آیندهبالاثربودن محض پیروزی احتمالی اصالح

های جمهوریت به غایت ضروری است. این ضرورت در نشدن آخرین بارقهها و منافذش و تعطیلهحفظ توازن نسبی آن و پُرنشدن تمامی حفر

 در ر،کا هایمحیط و هاکارخانه در –ی مردمی نیز راکندههای پی مدنی شکننده و اتکاناپذیر سروکار داریم و مقاومتشرایطی که با یک جامعه

 یهضرب کوچکترین با و ندارند مطمئنی قوام و دوام –عمومی شهرها  فضاهای در محیطیزیست و شهری مختلف مسائل پیرامون و ها،دانشگاه

 طلباناصالح شدنحذف از که کندمی اقتضا «ما» سیاسی مصالح اوصاف این با. است ترعاجل دیگری زمان هر از پاشندفرومی امنیتی-پلیسی

، حسام سالمت، 49اسفند  1)از اعتدال سیاسی تا سیاست عدالت، چند نکته پیرامون انتخابات پیشِ رو،  ". نباشیم خرسند قدرت منازعات از

 سایت پروبلماتیکا(

توان ناآگاهانه استراتژی و تاکتیک اشتباهی را تحلیل شرایط میی واقعیت از واضح است که با حذف هر یک از عناصر اصلیِ برسازنده"-11

واند تترین عمل در شرایط ما نمیشود. حتی کوچکهای غیر کارگری میهایی که نا آگاهانه منجر به تقویت افقها و تاکتیکبرگزید، استراتژی

ی ما در نسبتش با این عناصر معنای حقیقی خود را در هنسبت به هیچیک از این عناصر خنثی باشد. باید دانست که هر عملی در مبارز
زیند که در یکی گیابد. تحلیلی از شرایط که یکی از عناصر اصلی را از قلم بیندازد یحتمل استراتژی و تاکتیکی را بر میبندی طبقاتی میصف

ها، خسرو خاکبین، نشر ها و تاکتیککارگران، استراتژی مبارزات "گیرد و در نهایت به ضرر کارگران است.دارانه جای میهای سرمایهاز افق

هایش و مبارزه طبقاتی داری و بحرانی وضعیت اکنون ما را امپریالیسم، سرمایهنویسنده در این مقاله سه عنصر برسازنده -49اینترنتی، آذر 

 پردازد. کند و به تشریح آن میعنوان می
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ورت بالقوه د.( ویژگی امپریالیستی به صتر به منابع و گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود هستنبه دنبال دسترسی سهل

رد که بداری هر کشوری وجود دارد اما نادیده گرفتن تمایز این امپریالیسم بالقوه و بالفعل ما را به خطا میدرون سرمایه

کند. بدون ایستادن در مقابل آن و عقب راندنش، امکان جهانی رهبری میکدام بلوک جهانی اکنون سرمایه را در قامت 

ا دارد کدام بلوک جهانی چنین نقشی رآید. تشخیص اینکه ینی برآمدن بدیل سوسیالیستی از درون وضعیت پدید نمیع

های رقیب آن قرار های آن نه  به معنای تقویت و یا در چارچوب دولتو ایستادگی در مقابل آن و تهاجم به سیاست

های رقیب آن برای برآمدن سوسیالیسم بهتر تبرآمده از دولگرفتن است و نه به این معناست که سلطه یافتن بلوکی 

های آمریکا در جهان، تهاجم به رهبری سرمایه تهاجم به سیاستتوان از آن انتظار داشت. تری را میاست و یا جنایات کم

ر گذاشتن کنا با سازی انقالب پرولتری است.سلطه یافتنش بر مناطق جهان مانعی بر زمینهبیشتر جهانی است که هرچه 

با طیفی از چپ روبرو هستیم که  بیند،داری کشورهای رقیبش میتر از سرمایههایی که بلوک غالب فعلی را مترقیچپ

ه هایی که در منطقه شکل گرفته است وزن برابر امپریالیستی بنزاعگیرند و در مقابل این بالقوگی و بالفعلی را نادیده می

 دتازنایش میقدر به آمریکا و متحدین منطقهدهند. برای مثال در جنگ داخلی سوریه همانداری میهر دو بلوک سرمایه

ابودی نکه امپریالیسم آمریکا در صورتی ه به دولت ایران و روسیه و سوریه؛)اگر تاختنشان در حد چند کلمه نباشد( ک

ین ا لی جلوی چنین انهدامی را گرفتند.هردلیهای رقیب به کرد و دولتسازی میرا در سوریه زمینه اجتماعی-اقتصادی

داری نیست، بلکه در پی نقشی است که هر کدام در وضعیت های سرمایهی این دولتمداخله گذاری بربه معنای ارزش

ه کر اینعالوه ب ن کردن این مداخلهوزبا سرمایه ندارد. اما هم کنند، نقشی که هیچکدام ارتباطی با ستیز اردوی کارایفا می

به  ای که امپریالیسم غربای جهانی است. سلطهیابی پرولتاریا در قامت طبقهمانع آرایش این واقعیت را نادیده می گیرد،

آن است از موانعی است که همراه با مقابله با گسترش  داشت وپی نگه سرمایه جهانی در یعنوان سردمدار و معنادهنده

تواند برآمدن آگاهی طبقاتی و به تبع آن افق انقالب پرولتری را رهای منطقه میار و سرمایه در کشوآن، ستیز اردوی ک

داران درون ایران پافشاری گردد اقتصادی کارگران در برابر سرمایهنوید دهد. در غیر این صورت هر قدر هم بر روی منافع 

کار چیزی جز ، حاصل امپریالیسم معناییی مادی و یام گردد بدون عقب راندن آن سلطهو با ظاهری رادیکال برای آن ق

داری همسو با امپریالیسم غرب نخواهد بود، حاصلی ان و جایگزینی آن با دولت سرمایهداری ایرسرنگونی دولت سرمایه

که احتمال کمتری نسبت به جنگ داخلی و نابودی این جغرافیا دارد. حال اگر این احتمال کم به وقوع بپیوندد زمینه را 

ه نیستی را بومای پدید می آید که امکان کنش کیتغییر می دهد؟ آیا آن طور که برخی می گویند دموکراسچگونه 

طلبانه داری همسو با غرب از دل جنبش سرنگونیسهیل می کند؟ برآمدن دولت سرمایههای مدنی تواسطه آزادی

را هر چه بیشتر حداقل تا مدت مدیدی پیش گفته  یدهد و آن سلطهبیش از پیش به امپریالیسم غرب میمشروعیت 

کند زیرا چنین یابی پرولتری قد علم میعی در مقابل عروج آگاهی و سازمانای که همچون مانکند. سلطهتثبیت می

 های اجتماعی برآمده است.از جنبشنه از کودتا و جنگ بلکه دولتی 

هر دو مانع از تحلیل کمونیستی  ،عناصر وضعیتهای ترک و از طرفی ندیدن تمایزات نقشهای مشندیدن ویژگی

پ ای از چیکسان با آن اگر نوع تخفیف یافتهعناصر نقش آفرین در وضعیت منطقه و برخوردی  وزن دیدنهستند. هم

زیرا  ،ی آگاهی طبقاتی باشدتواند زایندهای است که نمیونی طلب نباشد، بی شک دچار اختگیهمسو با غرب و سرنگ

پیش  های برآمده درون وضعیت بدون هیچستد و از جنبشیاای در مقابل دولت بهداند در هر واقعف میخود را موظ

سئله ی. مکند که این اعتراض از جانب دراویش باشد یا معترضین به تقسیمات کشورشرطی حمایت نماید، فرقی نمی

 دولای هسهیل سیاستل دولت معنایی جز تگرفتن این تمایز، این حمایت و ایستادن در مقاباینجاست که بدون درنظر
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ندارد. در هر کنش جزیی در مقابل سرمایه داری درون کشور باید اثری از ایستادن مقابل سردمداران سرمایه  امپریالیستی

بلکه  نخواهد بودهای خود درون مرز سرمایه داریجهانی باشد و اینگونه مقابله با امپریالیسم نه تنها توجیه کننده دولت 

امپریالیسم غرب امکان مادی مقابله با مقوله امپریالیسم را ندارند و خود  نمایانگر این موضوع است که  دولت های رقیبِ

ناشی از این است که نمی توانند فضای غالب سرنگونی طلبی یعنی نابودیِ سرمایه  ختگی. این اکننده آن هستندبازتولید 

هانی ج مانع بزرگ مبارزه طبقه کارگر برای سازمان یابی و بازیافتن خود به عنوان طبقهدارانه ی دولت ایران را به عنوان 

 ستند. یادرک کنند و در مقابل آن ب

ن به معنای ترساند یابی نیروهای ارتجاعیقدرت ها و در اثر باال رفتن تنش آیا درک احتمال بیشتر انهدام اجتماعی

ونه که چپ اصالح طلب برای دوری از جنگ داخلی و تبدیل نشدن به سوریه ها از انقالب اجتماعی است؟ همان گتوده

بیند در نبود مبارزه طبقاتی که واقعیت را مانند چیزی صلب می چشم به صندوق های رای دوخته بود؟چپ اصالح طلب

آشکار شده، عاملیت طبقه کارگر در فراروی از سرمایه داری را منتفی می داند و سعی دارد درون چارچوب قدرت بورژوایی 

عناصری را تقویت کند که به زعم خودشان فضا را برای صداهای متفاوت از دیدگاه چپ بگشاید و به همین ترتیب به 

 دولت های پیش که اکنون آشکار شده است که با ادامه سیاست های خصوصی سازیِبندد امید میبرآمدن دولت روحانی 

که یکی از سرچشمه های  نئولیبرالی ایسیاست های  پرداخته است؛ زندگی زحمتکشان از خود چگونه به تضعیف

ه دارانرچوب تغییرات سرمایهمسئله این است که این نوع چپ در چا .بخارهای تشکیل دهنده ابر بارنده ی دی ماه بود

ق پردازد و این خود عاملی برای تقویت افکند و به تضعیف امکان تشکیل صف مستقل طبقه کارگر میخود را تعریف می

اقعیت که واما در نظر گرفتن این د(. نپیوندبه آن می چپ نیز هر بیشتر)افقی که  افراد این طیف  سرنگونی طلبی گردید

ترسان از انقالب ه های تحریم آمریکا به دنبال فشار برای ایجاد جنگ داخلی است، ما را نسیاستدر  چنین شرایطی 

 تالش دارد خود را به نام انقالب معرفی کند. اجتماعی بلکه هوشیار در برابر تغییراتی می کند که 

می کرد به درستی  عیدانست و سیی از دولت سرمایه داری ایران میطلبان را جز اصالح ،در شرایطی که چپ

د، شان افشا کننین منافع اقتصادیها و همچها در سرکوبنشان دادن همکاری آن اهانه ی آنان را باخوافاضات آزادی

 "اصالح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا"واقعیت خود این موضوع را از دستور کار خارج نمود. دیگر در این وضعیت 

ت و انقالب اس-ی براندازیی برآمده از وضعیت دوگانهکمونیستی باشد چرا که دوگانهوضع وشن کننده ی متواند رنمی

در این دوگانه در شرایطی که ضد انقالب با شعار براندازی فضای عمومی را پر کرده است، این شعار نیز معنایی در راستای 

ی با های بورژوایرسانه گیرد.ماعی در نظر نمییی را با انقالب اجتبورژوا بیطلتمایز سرنگونیچرا که  .تغییر رژیم دارد

دای نه غزه نه لبنان جانم ف"ئه شعارهایی همسو با سیاست های امپریالیستی مانند ای فکری حرکات اعتراضی و ارتغذیه

 یتالش دارند سویه "گن آمریکاستدشمن ما همینجاست دروغ می "و  "سوریه را رها کن فکری به حال ما کن"،  "ایران

در پی آن است و خود را برای  های تغییر رژیم که اپوزیسیونسیاست ها حاکم گردانند.براندازانه را بر این خیزش

کند مانع انقالب اجتماعی است از اینروست که مقابله و هوشیاری نسبت به نی برای فردای پس از آن آماده میآفرینقش

رده ن شمسازی برای آ ی ما، نه ترساندن از انقالب بلکه زمینهآن، یعنی در نظر گرفتن این سیاست در هر کنش جزی

تغییر آرایشی در عناصر تشکیل دهنده ی وضعیت تا حرکات اعتراضی نه با بیان امپریالیستی بلکه با بیان  شود. یعنیمی

جاب سته حشود به این معنا نیست که خوارکت دختران خیابان انقالب نقد میطبقاتی کمونیستی معنا یابد. اگر ح

کارگر ندارد بلکه از آنروست که در بهترین حالت با در نظر گرفتن فضای غالب تغییر  یطبقه یموضوعیتی در مبارزه
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 ها را به صورت فردی و بای آننادیده گرفتن است که شکل مبارزه شوند. اینم به کارگزار این سیاست تبدیل میرژی

آن چیزی جز فراخوان دادن کند، شکلی از مبارزه که خروجیِ غربی همراه میی آن به رسانه های عکس گرفتن و مخابره 

 12ها و مداخله در وضعیت ایران نخواهد بود.ریالیستی برای افزایش فشار تحریمهای امپبه دولت

د. ی رنگ و لعاب انقالبیِ وضعیت نموتغییر رژیم، نیروهای چپ را شیفتههای امپریالیستی نادیده گرفتن سیاست

یت معنایی جز شعارهای گذر از اصالح طلبان، خشونت درون اعتراضات و سراسری بودن اعتراضات که همه در این وضع

ا معنی ر زمان تشکیل حکومت شوراییطلب شرایط انقالبی، قهر انقالبی و در ذهن چپ سرنگونی یابند،براندازی نمی

تشخیص  شعار صحیحیمام قدرت به دست شوراها را تست که شعار ادرک وضعیت به صورت شرایط انقالبی دهد. می

اعتراضات دارند. را نابودی دولت سرمایه داری موجود حی وحاضرند و توانایی  می دهد، گویی کارگران در قامت طبقه

هر چند در این  امعه ایران را دستخوش تغییر نمود؛ج ،فشار اقتصادی به اقشار میانی و فرودست ناشی از 41دی ماه 

 ماه به این تضاد گنگ و مبهم بود(ی وضعیت دی) اشارهآنچه به عنوان علت ظاهر می شد نه تضاد کار و سرمایهسطح 

 .بلکه ناکارآمدی و فساد دولت بود که در بستر فضای عمومی سرنگونی طلبی به حرکتی در خدمت براندازی تبدیل گردید

ابل قرارگیری کارگران در مق ،آن در نظر نگرفتنی بستر مناسبش آنچنان قدرت دارد که در صورت اما این سیل به واسطه

است  این چنین  تواند مانع از همراه شدن با این سیل گردد.نمیسرمایه نیز -تر مبهم به تضاد کاری کمدار و اشارهسرمایه

 در صورت در نظر نگرفتن بستر موجودتپه، هپکو و آذراب  که اعتراضات کارگران در ماه های گذشته در فوالد اهواز، هفت

ای به عنوان الگوی صحیح این بدین معناست که فراتر رفتن از کار حوزه خواهند یافت.سرنوشتی نه چندان متفاوت 

 ایهپراتیسینکند و این چیزی است که چیز را به نام و کام آمریکا تمام میفعالیت کمونیستی در این وضعیت همه

 نظر داشته باشند.کارگری باید مد

 "تغییر رژیم"زار فضای در شوره ی کمونیستیهاگام

ی کارگری و هاخلق از جنبشطلبان گرفته تا مجاهدینها از سلطنتن جریانتریدر وضعیت امروز ایران ارتجاعی

ابزار اعتصاب و گستردگی جمعیت( ها )به علت دارا بودن دانند بدون حضور آنمیکنند چرا که اعتراضات آن حمایت می

نه از آن رو که دارای چنین ابزاری است و یا کمیتِ گسترده ی آن، بلکه  طبقه کارگر  امکان هیچ دگرگونی وجود ندارد.

است، عامل انقالب اجتماعی سرمایه اشغال کرده -به واسطه ی جایگاهی که در شیوه ی تولید سرمایه داری و در تضادِ کار

 ،دهدبه این طبقه میای که این جایگاه جایگاهی که برآمدنِ آگاهی طبقاتی را ممکن می سازد و توانایی 13.خواهد بود

کلیت  ی تولید که امکان درکِکند، جایگاهی در شیوهه داری به سوسیالیستی را ممکن میگذار از شیوه ی تولید سرمای

با تمرکز تولید و  دهد.ه در تمام شئون زندگی اجتماعی میلکی وضعیت نه فقط در کارخانه بسرمایه را به عنوان سازنده

صنعتی شدن و گردآمدن کارگران در یک واحد تولیدی است که هم سرنوشتیِ کارگران را فارغ از کار مشخصی که انجام 

بستگی و عمل  ، اتحاد و همنیروی کار با سرمایهی عادالنهی شان برای مبادلهکند و در ستیز روزمرهظاهر می ،می دهند

. فرآیند رسیدن به آگاهی طبقاتی یا پر شدنِ فاصله ی آگاهی بالفعل با آگاهی ممکن سازدبرایشان الزام آور میرا  مشترک

                                                             
 این موضوع را به روشنی شرح داده است. "مصلوب خیابان انقالب دختران"ی توران فروزنده در مقاله -12

این موضوع شرح داده  "ی کارگرمولد و مفهوم طبقهکار مولد و نا"( بخش 49پور، نشر اینترنتی، آبان رضا کریم) "رهایی کار" یدر جزوه  -13

 شده است.
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رو بنابراین کارگران پیشکند. پیدا مینه مسیری سر راست و نه خود به خودی است و نه هم زمان در کل افراد طبقه بروز 

ران ی کارگخطر را دارند تا مبارزات روزمره های این مسیر پرآگاهی طبقاتی و شناخت دام نع رشدی شناخت مواوظیفه

ی کارگر باشد. سنجش گام های کوچک برای رسیدن هایی زمینه ساز پیروزی جنبش طبقهای رقم بخورد که گامبه گونه

ی های بدهد که تمام عناصر سازندنهبه گو ای میسر است که امکان تحلیل وضعیت رااین هدف تنها با ایستادن در نقطهبه 

هاست را با هم ارائه دهد تا این ی آینده در آنه در گذشته دارند و آنچه از نطفهای کبا هم و ریشه هاآنوضعیت و ارتباط 

 مسیر پر فراز و نشیب را نور بتاباند. 

را به معنای منتفی بودنِ عاملیت رد آن وجود ندا ی کارگرای که آگاهی ممکنِ طبقهدورهاگر چپ اصالح طلب در 

ه ، جریانات چپ کبیندمیو راه را تنها در تغییرات در چارچوب قدرت بورژوایی  دانستهها در دگرگونیِ سوسیالیستی نآ

بر روی  با پافشاریو نیز در نبود آگاهی ممکن با نفی مبارزه طبقاتی  گیرندداری وضعیت را نادیده میی سرمایهسرچشمه

د راه را برای دگرگونیِ نمقاومت سعی دار های اقتصادیبدون توجه به ریشه ممقاومت در مقابل امپریالیسمفهوم 

هی شود و آگاای میان آگاهی ممکن و آگاهی موجود در نظر گرفته نمیدر هر دو دیدگاه، رابطه .دنسوسیالیستی هموار کن

برآمدن آگاهی ممکن از آگاهی بالفعل در فرآیند مبارزه طبقاتی  شود یعنی ممکن به سطح آگاهی موجود تنزل داده می

ت در پی ایجاد تغییراتی در ساح و خارج از مبارزه طبقاتی گرایانهشود. اگر دیدگاه اول با رویکردی نخبهنادیده گرفته می

امیابی ن سوسیالیسم را در کگرایانه امکادیدگاه دوم با رویکردی نخبهیابی سوسیالیسم است، قدرت بورژوایی برای امکان

چپ سرنگونی طلب از طیف های متفاوتی تشکیل  در مقابل گیرد.از مبارزه طبقاتی شکل می داند که خارجمفاهیمی می

ج را دارند و ر توهم تغییر دادنِ فضای رژیم چنمی شود؛ اگر بخشی از آنها با شعارهای شورا و انقالب در ماه های اخی

و این گونه آگاهی ممکن را  19ها جلوی شعارهای ارتجاعی مردم را گرفته انددانشگاهکنند با شعارهای خود در گمان می

اند تا عامل انقالب پرولتری شوند، بخشی از این چپ سرنگونی طلب چیزی به ی بالفعل طبقه کارگر بیرون کشیدهاز آگاه

ها جنبش کارگری چیزی فراتر از جنبشِ کشاورزان بی آب، آنکند. برای ی کارگر را از اساس نفی میطبقه نام جنبش

یا به طور کلی جنبش فرودستان نیست که در کنار دیگر جنبش های مدنی،  دارانو کامیون خرده بورژواهای ورشکسته

که با اتحاد این جنبش هاست که نظیر جنبش زنان، جنبش محیط زیستی، جنبش حقوق کودکان و ... قرار می دهند

و از اینروست که وظیفه ی خود را در همگرایی این جنبش ها  15شودضد سرمایه داریِ ایران تشکیل می ش فراگیرِجنب

                                                             
ها ی جریان صنفی دانشجویی در دانشگاهمعیشتی جدی داشت، بخشی از بدنهزمان با خیزش اعتراضی مردم که منشأهای هم 41در دی "  -19

گیری علیه دو جناح حاکمیت که طی این از دل دانشگاه برخاست )موضع صدا با مردم شدند، با این تفاوت که شعارهایی که مشخصا در دیهم

ی جامعه( تالشی در راستای شکل بخشیدن به اعتراضات برای اداره ها سیاست اقتصادی واحدی را پیش بردند و طرح آلترناتیو شوراهاسال

 آن جریان در که نباشد اهمیتبی شناسانهنشانه ینکته این شاید  ی مردم بود.گرایانهسر و شکل و آمیخته به برخی شعارهای راستبی
ید . سیمای جدتهران دانشگاه در سر جلوی یمحوطه) ".ایستادند دانشگاه داخل و خیابان بین جایی در تهران دانشگاه دانشجویان اعتراضات،

 (سایت نقد -جلیل شکری-مرضیه ساالری -جنبش دانشجویی ایران

شود، یهای مختلفی مایستادن جریان صنفی دانشجویی بر نقد کلیت اقتصاد سیاسی حاکم که موجب حذف و طرد سیستماتیک گروه " -15

ی و های قوماصطالح اقلیتهای مختلف فرودست از کارگران و معلمان تا بهگروهتواند این جریان را بدل به مرکز ثقلی برای پیوند میان می

وان تای دموکراتیک سازد. هرچند در این مسیر نمیشان و طرح ایجاد جامعهبرای پیشروی به سمت احقاق حقمذهبی و فعالین محیط زیست 

ا به تعبیری کار تشکیالتی منسجم را در کنار پیشروی همه جانبه برای سرکوب یابی گسترده و دموکراتیک و قوی یهای درونی در سازمانضعف

شود( این جریان )که از حکم زندان و احضار و تهدید تا تالش برای از هم پاشاندن اتحادیه شوراهای صنفی کشوری و مصادره و ایجاد شکاف می

ای بدیلی بردارانه، امکاناتِ بیست اجتماعی در معرض تهدید مناسبات سرمایههای زیهای متأثر از عینیتسرنوشتینادیده انگاشت، اما هم
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ق خود ها حقوکه این جنبشکند این نگاه درک نمیمی بینند.  محذوفانسرکوبگر این برای تغییر حکومت به عنوان را 

ی تولید سرمایه داری ی شیوهنفی کننده از اساسجنبش طبقه کارگر  کنند اماارچوب بورژوایی موجود طلب میرا در چ

ت سوی نابودی نظام طبقاتی حرک ی کارگر بهرمایه و برقراری دیکتاتوریِ طبقهو عاملی است که با نفی دیکتاتوریِ س

 کند.می

اه آن جایگکه باید دید  شد،به این هدف نام برده همانطور که از مسیر پر پیچ و خمِ پر از دام و موانع برای رسیدن 

زاتِ . مبارسرمایه دارند، در چه سطحی آگاهی طبقاتی را به وجود آورده است-ای که در تضاد کاراقتصادیِ کارگران و رابطه

بدون همبستگی در محیط کار  ای کهشود، مبارزهای که به کارگران تحمیل میغریزی واکنشی است به ستم هر روزه

ارگران کگیرد. ت موقت و حول یک معضل روز شکل میای تنها به صورزهاما همبستگی در چنین مبارپذیر نیست، امکان

 حول مسائل مربوط به آن تشکیل ای دارند که در محیط کار ویابیای نیاز به سازماندار کردن چنین همبستگیبرای ادامه

ن کند. ایجدید مید اقتصادی را وارد سطحی حهمبستگی کارگران یک وا ،«اتحادیه»چنین تشکلی در قامت  شود.می

امکان خطا و انحرافات کند و شان را انباشته میکارگران را آزموده و تجربیات ،همبستگیِ ادامه دار حول مطالبات مشخص

های آگاهی طبقاتی به پیش می برد که کارگران را به سوی ایجاد نطفهدهد. وجود چنین همبستگی ایست را کاهش می

ی مسلطِ امپریالیست نباشد که در فضای ایبه گونهکنند ی وارد آمده آنچه به آن عمل میدر مقابل معضالت و فشارهاتا 

توانند در هر معضل به وجود آمده نه به مثابه کارگران منفرد در ای مییابیچنین سازمانکارگران در  رود.انتظار آن می

شان باشند. وجود چنین ها و یا پیشینیانی خود آنتجربیات گذشتهعی معترض همراه با یک جمع معترض، بلکه جم

از  ،تر از این جمع استشان پایینکه سطح آگاهی را، جمع پیشرو ایست که امکان برحذر داشتنِ کارگران منفردی

لیه ععار تواند شعی با تجربه ی انباشته است که میچنین جم دهد که امروز در جنبش کارگری وجود دارد.انحرافاتی می

سیر است که در این م های مختلف در ایران را روشن سازد.کشورسرنوشتیِ کارگران کارگران افغان را نقد کند و هم

ابی یدر عدم وجود چنین سازمان .نداندمشکالت اقتصادی را ناشی از کمک به کشورهای فلسطین، سوریه و لبنان  تواندمی

ضالت را که معندارند ای جز این یابند و چارهطبقه را نمی الزم برای درک خود در قامت ای است که کارگران قدرتاولیه

قه ی مخصوص به طب هایی را ایجاد کنند که بیانچون نتوانستند نطفه .کنندبورژوایی بیان به صورت بورژوایی و خرده

 ی جمع معترض همسو با رسانهتشکیل دهنده ت که کارگران منفردِای اسا باشد. در نبود چنین تشکل اولیهکارگر را دار

در  دانند. حالکارگران افغان را موجب بیکاری میهای مسلط امپریالیستی مشکالت را در غزه یا لبنان می بینند و یا 

ی دیکتاتور و ایجاد ربه عنوان نهاد قدرت یابیِ طبقه ی کارگ شورای کارگریای شعار تشکیل نبود چنین سازمان یابیِ اولیه

 خواهدضمیمه کردن شعارهایش به وضعیت میچپ سرنگونی طلب  با تواند داشته باشد؟ ه معنایی میا چپرولتاری

کند چیزی جز رنگ و لعاب کمونیستی دادن به جنبش ت طبقه ایجاد کند اما کاری که میقام همبستگی سراسری را در

نیست که در آن کارگران تنها ابزارهایی برای نابودی دولت بورژوایی ایران و در بهترین حالت جایگزینی  طلبیسرنگونی

                                                             

دار بودن این دورِ متأخر همبستگی کارگران و معلمان و دانشجویان با یکدیگر فراهم کرده است: اگر یک جریان زیر فشار و سرکوب است، ادامه

ی گردد؛ زمینهکند و بار دیگر به صحنه بریابد، خود را بازسازی میفرصت می دهد، و در این فاصله جریان دیگریدیگری کار را ادامه می

 -سیمای جدید جنبش دانشجویی ایران) ".زندی معترضان پیوند میاجتماعی مستعد اعتراض به شکلی خودگستر نیروهای جدید را به بدنه

 (سایت نقد -جلیل شکری-مرضیه ساالری
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با دولت بورژواییِ دیگری نخواهند بود ) اگر پیش از آن به تمامی سرکوب نشوند و یا حاصل کارشان انهدام اجتماعی 

 نباشد(.

عیت گزینند که عناصر وضر وضعیت فعلی آن عملی را بر مید ی کارگرن کمونیست به عنوان پیشروان طبقهکارگرا

یابی باشد و نه گامی که او را به دام اندازد راه عروج آگاهی طبقاتی و سازمان را به گونه ای تغییر آرایش دهد که گامی در

 نخواهد بود. گامی که انرکارگری برآمده از اعتراضات کارگ این گام در وضعیت اکنون چیزی جز ایجاد تشکل مستقل و

 .دارندررو باید ب نه فقط کارگران معترض چند ماه گذشته بلکه تمامی کارگران واحدهای بزرگ اقتصادی در وضعیت پیشِ

 . در این دیدگاه اتحاد جنبشدهدرا کاهش میسیاسی مسلط یا همان سرنگونی طلبی به فضای  غلتیدن احتمالاین گام 

ان کارگر امک یابی و آگاهی طبقه ینا ندارد بلکه افزایش سطح سازمانولت سرمایه داری معهای اجتماعی برای نابودیِ د

یالیستی توسط طبقه کارگر که حول معضالتی مشخص به وجود آمده است را برای دگرگونی سوس یهایرهبریِ جنبش

  آورد.پدید می

طرفدار حقوق کارگران شده اند زیرا اعتصاب ترین جریان ها نیز در وضعیت فعلی همانطور که گفته شد ارتجاعی

در  یر اعتصاب سراسرشعا طلب گمان می کند که باونیگها از واجبات برای براندازی دولت است. چپ سرنسراسری آن

ین برای ا تواند این اعتراض سراسری را به چیزی به جز دگرگونی بورژوایی رهنمون شود واین بستر و مداخله در آن می

ان در یابی کارگراینجاست که بدون شکل گیری سازمانسیس اتحادیه سراسری کارگران است. اما سوال در پی تأمداخله 

ای رگران منفرد قرار است در اتحادیهآیا کا سراسری است؟ یهی این اتحادزه ی کارشان چه چیزی تشکیل دهندهحو

اری دود سازمان یابند و همبستگی ادامهی کار خحوزهیستی کارگران ابتدا باید در از منظر کمون سراسری متشکل شوند؟

مدن آگران معترض برای در قامت طبقه دررا پیرامون مطالبات خود شکل دهند تا قدرت طبقاتی خود را بازیابند. آنچه کار

بارزات وز با مپیوند مبارزه ی کارگران امراست.  پیوند زمانینیاز دارند پیش و بیش از پیوند مکانی در جغرافیای ایران، 

ان و جهان به دست آمده است ی کارگرِ ایرهای طبقهها و شکستربیاتی که از پیروزیتجاز تا  طبقه ی کارگر در گذشته

هایی که از بستر عیت امروز ضمیمه شوند بلکه آموزههایی که نه چون چیزی صلب به وضهایی برگیرند. آموزهآموزه

اشد. یابی بهایی به سوی سازمانامی کارگر برای برداشتن گرای عملکرد امروز طبقهراهنمایی بشان جدا نشده و تاریخی

پیوند نظور به م عالوه بر این،  گراید.ل و آگاهی ممکن به سوی پر شدن میبا این پیوند زمانی است که فاصله آگاهی بالفع

نیاز به این است که پیش از آن در آگاهی طبقه مکانی گسترده تر از  ،مکانی برای در قامت طبقه درآمدن کارگران

زمانی به معنای قدرت یابی طبقه کارگر در می آید که افق آن اتحاد  گسترش مکانیجغرافیای ایران در نظر گرفته شود. 

 های امپریالیستی باشد.قربانیِ سیاستبا طبقه کارگر 

دولت ایران را نه دولتی برای تثبیت تولید سرمایه دارانه در ایران بعد  ،هاهایی که در اثر شکست ها و سرکوبچپ

که زندگی در خارج از کشور هم چنین دیدی را  ،بلکه رژیم اسالمی، رژیم جهل و جنایت و غیره می نامند 59از انقالب 

آن جز سرنگونی طلبی  می افتند که نتیجه ی "رژیم"تشدید کرده است، در دام اتحاد جنبش های اجتماعی در مقابل 

دارد جلوی سفارت خانه های دولت ایران تظاهرات برپا کنند و از چنین دیدی است که آنها را  وا می نخواهد بود.

دولت ایران را تحریم  "حقوق بشر"هاست درخواست کنند به خاطر نقض که گویی انترناسیونال آن "انیهی ججامعه"
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د به جای چنین درخواستی از دام را درک می کردن ندر صورتی که اگر ای .11کنندکنند و فشار بیشتری به آن وارد 

نی تظاهرات برای پیوند با طبقه کارگر جهانی در مقابل سفارت خانه های کشورهای مظهر جامعه جها ،ی جهانیجامعه

 .های امپریالیستی در کشورهای دیگر جلوگیری نمایندمی کردند تا از دخالت

ه این سوق می دهد و تشخیص دولت ایران به عنوان دولت سرمایه داری، کارگران کمونیست را ب فهم چنین دامی

های اجتماعی باشند که جنبش کارگری نیز در ذیل آن تعریف می شود، بلکه به سوی به طبقه اد جنبشکه نه در پی اتح

های مشخص کار است در حوزه قل کارگریهای مستین این گام ها ایجاد تشکلرگران گام بردارند که از اولدرآمدن کا

ای که امکان سازد. همبستگیمی دار کارگران آن واحد اقتصادی را حول مطالبات مشخص ممکنه همبستگی ادامهک

ست کارگران کمونی ای است کهدر چنین مرحله کند.روی بدنه ی طبقه کارگر فراهم می ثیرگذاری این پیشتازان را برتأ

ش از خود را پیش و بی صاب سراسری در بستری که سرنگونی طلبی غلبه یافته است اتحاد سراسریبا شناخت دام اعت

سراسری در پیوند زمانی با مبارزات طبقه کارگر جهانی قرار می دهد. آگاهی طبقاتیِ برآمده فعالً توخالی های ایجاد تشکل

 ازد.سای دگرگونی سوسیالیستی رهنمون میباالتر بریابی در سطوح که طبقه کارگر را به سوی سازمان از این گام هاست

 

 زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج

 به پای او دمی است این درنگ درد و رنج

 بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند

 رونده باش

 امید هیچ معجزی ز مرده نیست

 زنده باش 

 ه.ا.سایه

 49ماه  بهمن

                                                             
-های غربی برای اعمال فشار بیشتر به دولت ایران نیز جنبههای اعضاء حزب کمونیست کارگری به سران جنایتکار دولتو نامهالمللی کارزارهای بین -11

 بنگرید. و  های دیگر اینگونه کنش سیاسی است. برای نمونه به نامه مینا احدی به آنگال مرکل پیرامون شکنجه اسماعیل بخشی


