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 سوریه ترامپ و
۱ 

خواند  می« دیداری سخت»جمهور آمریکا برای آن چیزی که  دونالد ترامپ رئیس

اش در  جمهور چین مهمان ترامپ در ملک شخصی آماده شدن است. رئیسدر حال 

نام نهاده است و « ریخترین دزد تا بزرگ»فلوریدا است. ترامپ پیش از این چین را 

استیالی آمریکا بر جهان  با تالشی دیگر، با مهار یا تضعیف چین، سعی دارد

شده تبدیل  شده و تضمین های پیش رو، به امری تثبیت داری را برای دهه سرمایه

 کند.
، چیز حاد و چیزی که ترامپ قصد دارد در لحظه به آن پاسخ دهد  اما مسئله

شیخون   به خان« حمله شیمیایی»ته است که دل گفدار سنگ دیگری است. سرمایه
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این مخلوقات »ه، قلب او را به درد آورده است؛ کودکان، در استان ادلب سوری

با  ،جمهور سوریه اسد، رئیساند و بشار  حادثه کشته شده در این ،«زیبای خداوند

« های بسیار بسیار زیادی خط»، بلکه از «نه از یک خط قرمز»این حمله شیمیایی، 

 گذشته است.
که شی جین پینگ، حالی  ترتیب در ترامپ بریده و دوخته است و بدین

سائل جمهور چین، منتظر فشارهای ترامپ در مذاکرات دوجانبه بر سر م رئیس

مسئله کره شمالی است، وی با دستیاران ارشد  تجاری و اقتصادی یا احتماال

 کند. در نهایت ترامپ، پیش از های حمله به سوریه را بررسی می نظامی خود، گزینه

جمهور چین، فرمان حمله موشکی به پایگاه  سبا رئی مشحاضر شدن بر سر میز شا

هاست که آمریکا از د. در حین شام خوردن آنکن هوایی الشعیرات سوریه را صادر می

کند و در حالی که  های کروز خود به این پایگاه حمله می دریای مدیترانه با موشک

اند، ترامپ  متحدان خود را باخبر کرده یاسی آمریکا پیش از حمله، برخیمقامات س

 گوید که آمریکا به سوریه حمله کرده است! می« شی»بر سر میز شام به 

۲ 
ها پیش از حمله به موصل، نقشه خود را  گرفت که مدت ترامپ بر اوباما خرده می

اند. او در حمله موشکی به پایگاه  علنی کرده و سران داعش از این شهر گریخته

ترین  استفاده کرد. حتی راغب« گیریبهترین شکل از عنصر غافل»به رات الشعی

ترامپ برای انجام این حمله « جُربزه»ها به حمله آمریکا به سوریه نیز در  شخصیت

جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان،  د. ایلنور چویک، مشاور ارشد رئیستردید داشتن

در دیلی صباح، ارگان نشر  تنها چند ساعت پیش از حمله آمریکا به سوریه، مطلبی
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کند که این  این کشور، منتشر می  دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعهپروپاگاندای 

کاری آقای ترامپ، اگر اسد بد است، در این رابطه »عنوان را بر پیشانی دارد: 

دانست چقدر ساعت حمله نزدیک است، مطلب خود را جور  چویک اگر می «.بکن

 نوشت! دیگری می
دهد خواست نشان  کرد. او می« غافلگیر»زیادی از متحدان آمریکا را ترامپ تعداد 

مداری قاطع و سیاست»تواند  هم می« گر معامله» و« من نسبیز»جمهور  که رئیس

های  باشد. متحدان آمریکا، نظیر عربستان سعودی و ترکیه، که محدودیت« راسخ

د، تردید اوباما در حمله به سوریه را کردن نمایی آمریکا در سوریه را درک نمی قدرت

، خط قرمز اوباما مبنی بر 3973گرچه در سال دادند. ترامپ  ورد نکوهش قرار میم

را « حمله شیمیایی دولت اسد»آن به اصطالح  تحققِ پیِ درحمله به سوریه 

خواست به متحدان آمریکا نشان دهد که  خوانده بود، می« فایده بی»و « احمقانه»

 نیست.« مردد»و « بُزدل»مثل او 
عربستان سعودی بالفاصله پس از حمله موشکی ترامپ به پایگاه الشعیرات، 

تواند  متظاهرانه ترامپ می« شجاعتِ»خواند. اما آیا « شجاعانه»تصمیم وی را 

 شرایط را برای موفقیت استراتژی وی در سوریه مهیا کند؟
۳ 

اما برخی از آنها  ،از حمله این کشور به سوریه حمایت کردند متحدان آمریکا عمدتا

از  3973ل سا ۀاین را نداشتند که همچون فرانسها، دل و دماغ  خصوص اروپاییب

که فرجام آن  دولت آمریکا بخواهند آغازگر کارزاری نظامی علیه سوریه باشد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،  ،سرنگونی دولت بشار اسد است. موگرینی
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اما در عین حال گفت که برای اتحادیه اروپا،  ،خواند« قابل درک»حمله ترامپ را 

 کدام از متحدان آمریکا علنا هیچ ارجحیت دارد. تقریبابحران سوریه « حل سیاسی»

ارتش سوریه را در عملیاتی  اضرند همچون دولت آمریکا مستقیمانگفتند که ح

نشانه بگیرند، جز یک نفر و یک دولت: اردوغان و دولت ترکیه. طنز تلخ اما نظامی 

پیش از این مدعی   ها یا فایل صوتی خود، ای در چپ در نوشته این است که عده

و چرخش آن نیز از چند سال پیش  هداشتند که دولت ترکیه به شرق چرخش بود

 آغاز شده است!
به سوریه حمله  آنهاکی آمریکا گفت اگر حمله موشاردوغان تنها ساعاتی پیش از 

همراهی کند. ابراهیم را آمریکا  اضر است سهم خود را ادا کرده ود، ترکیه حنکن

را « به شرقچرخش »آمریکا، معنای   سخنگوی وی، بالفاصله پس از حمله ،کالین

رژیم حاکم بر »آمریکا بالفاصله باید به سمت سرنگونی  به نمایش گذاشت و گفت

، ایجاد دولت انتقالی، ایجاد منطقه پرواز ممنوع و ایجاد مناطق امن، نظیر «سوریه

هایی که از  ایجاد کند، حرکت نماید. چپ ترکیه در شمال سوریه تالش کردهآنچه 

ترکیه را یکی ارتش « سپر فرات»چرخش ترکیه به شرق خبر داده بودند، عملیات 

ای مدتی بود که  دانستند؛ اما مقامات ترکیه می« چرخش»های این  از نشانه

ای بر ایجاد مناطق امن در سوریه )بخوانید تجزیه این  گفتند این عملیات مقدمه می

 کشور( است.
جای  یک شستش خبردار شده بودموشکی، اردوغان که   تنها ساعاتی پس از حمله

ها عملیات را به همین حمله محدود کنند،  است آمریکاییلنگد و ممکن  کار می

وارد میدان شد و گفت: آمریکا کار خوبی کرده است، اما این کافی نیست و حمله 
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ای که تنها  آمریکا باید آغازی بر یک تهاجم نظامی به دولت سوریه باشد و نه حمله

 بار صورت گرفته است. برای یک
عیار خود را شدت بخشیده است.  امپریالیستی تمامها، تهاجم  غرب این سال

اند.  ها معرفی شده های مختلف در این سال های امپریالیستی مختلفی با غلظت طرح

های  ترین سرِ طیفِ طرح ترکیه در قبال بحران سوریه همواره در افراطی

اه که ها بوده است. هرگ ترین شیوه امپریالیستی قرار داشته و مدافع کاربستِ افراطی

های قدرت آمریکا در توازن قوا، این اجازه را به آمریکا نداده تا به  محدودیت

کرده که استراتژی  های ترکیه روی خوش نشان دهد، یا آمریکا گمان می طرح

های بورژوا است،  های بهتری نسبت به آنچه در ذهن تُرک اش با شیوه امپریالیستی

 گشوده است.« گزنده»و « تند»ادهای تواند دنبال شود، ترکیه لب به انتق می
هاست که خواهان ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه است. این  ترکیه مدت

اما  ،نهایت سعی خود را کرد تا اوباما به سوریه حمله کند 3973کشور در سال 

ترامپ خواست  از مه دولت ترکیه از اوباما و اخیراچنین چیزی محقق نشد. در ادا

به رقه )آن  ،های تروریستی مورد حمایت آن مک ارتش این کشور و گروهبا ک که

به اصطالح پایتخت داعش( حمله کنند. اما باز هم تا این لحظه دولت آمریکا 

پیشنهاد ترکیه را نپذیرفته است. دالیل رد برخی از این پیشنهادات به 

تفاوت این ه مها به نظرگارت آمریکا در سوریه و برخی از آنهای قد محدودیت

گردد. با این حال، ترکیه همواره  برمی« مدیریت جنگ سوریه«  کشور در مورد شیوه

 خواستار شدت عمل بیشتری بوده است.



 
8 

عدالت و توهم واقعی دموکراسیپیشتازان   

 

اظهارات این عده در چپ که ترکیه به سمت شرق چرخش کرده، در حقیقت به 

شده « گرا شرق»گرایی خود،  این معناست که ترکیه به دلیل غلظت باالی غرب

ی امپریالیستی  گرایانه های غرب گویند ترکیه نتوانسته برای طرح نان میاست! آ

خود، همراه پیدا کند و لذا تصمیم به اتحاد با روسیه و سازمان شانگهای گرفته 

حنه یک بازی کنند که صحنه گرایشات ژئوپلیتیک، ص است! این عده گمان می

خود را عوض کرد و از توان با یک کلیک، تیم  راحتی می کامپیوتری است که به

این سر طیف به آن سر طیف رفت! بازی تاریخ اما خیلی زود بالوجه بودن این 

 اظهارات را عیان ساخت.
۴ 

آیا حمله موشکی ارتش آمریکا به پایگاه الشعیرات آغازی بر یک سلسله عملیات 

رکیه و عربستان سعودی های ت عیار علیه دولت سوریه است؟ دولت نظامی تمام

« های اندیشکده« »متخصصانِ»گونه باشد. حتی بسیاری از  این دارند دوست

تغییر  ۀزی بر افزایشِ شدت و حدتِ پروژآمریکایی نیز دوست دارند این حمالت آغا

های اخیر آمریکا متوقف  تگاه در دول ای که هیچ میانه باشد؛ پروژهرژیم در خاور

 کرده است. های پیگیری آن تغییر و شیوه ها هنشده و تنها درج
، از ترامپ «در سوریه فرصت ترامپ»ای با عنوان  ژورنال در مقاله استریت وال

ن، های آ های هوایی سوریه و نابودی زیرساخت با حمله به تمام پایگاه خواهد می

ند. در فرمول کدرون سوریه مناطق امن ایجاد  و در توان هوایی سوریه را نابود

« تاوان»ها بیرون بروند یا باید  ها یا باید از این پایگاه ژورنال، روس استریت وال

انتخاباتی، نیز ساعاتی پیش « مبارزات»بدهند. هیالری کلینتون، رقیب ترامپ در 
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های هوایی سوریه و از  الشعیرات، فرمول حمله به پایگاه  از حمله ترامپ به پایگاه

گوید ما برای  کند. کلینتون می ح میکار انداختن توان دفاعی این کشور را مطر

هوایی  یها باید پیش از این به پایگاه« گناه مردم بیشدن پیشگیری از بمباران »

 کردیم و حاال هم باید همین کار را بکنیم. سوریه حمله می
نگز، ضمن ابراز بروکی« اندیشکده« »متخصصان»یکی از  ،مایکل اوهانلون

دوکس اگوید پار ریکا به پایگاه الشعیرات، میموشکی ارتش آم  خوشحالی از حمله

خواهد ماند؛ برای حل این  اسد باید برود، اما او احتماال»امروز آمریکا این است که 

اوهانلون به این »  تفکر خالقانه«. »صالحه نیاز استپارادوکس به تفکر خالقانه و م

خود در سوریه  رسد که آمریکا باید نیروهای نظامی متحد پیشنهادی می« حل راه»

شود و در ادامه آمریکا باید به ایجاد « مذاکره»را تقویت کند تا اسد مجبور به 

نشین در سوریه دست بزند و در این حالت دیگر  مناطق خودمختارِ کُردنشین و سنی

تفکر »یا به لحاظ صوری در قدرت باشد! بدین ترتیب « اسماً»مهم نیست که اسد 

« حل»شود و پارادوکس  تجزیه سوریه منجر می»  الحهمص»اوهانلون به « خالقانه

 شود. می
های امپریالیسمِ وحشیِ غرب، به نقل از منابع آگاه  رویترز و سایر خبرگزاری

های پیشنهادی نظامیان، یعنی حمله به چند  گویند که ترامپ از بین گزینه می

حداقلی )گزینه دوم( را انتخاب   حمله به پایگاه الشعیرات، گزینهپایگاه هوایی و 

های  کرده و برای این حمله نیز ساعاتی )سحرگاه( را انتخاب کرده که فعالیت

پایگاه در کمترین حد باشد و پیش از آن نیز از طریق یک کانال ارتباطی به 

اند را  دهها خبر داده و آن سمت از پایگاه که نیروهای روس در آن مستقر بو روس
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مقامات آمریکایی، حمله ترامپ، اقدامی   واقع، به گفته است. در بمباران نکرده

های  بمب»بوده و به اصطالح خواسته به اسد بگوید که دیگر از « متناسب»

موضوع این نوشته نیست که بمباران  استفاده نکند. )این مسئله اصال« شیمیایی

اند تا آن  م دادهنجاشان ا ها و ایادی شیمیایی به خان شیخون را هم خود آمریکایی

 نامد، خلق شود.( می« فرصت ترامپ در سوریه»ژورنال  استریت چیزی که وال
اسد و متحدانش در سوریه، شرایط داخلی آمریکا و  بنا به توازن قوا و دست باالترِ

توانست گزینه حداکثری را  نمی حدان اروپایی آمریکا، ترامپ فعالوضعیت مت

آغازی بر یک کارزارِ نظامی گسترده علیه دولت انتخاب کند و این حمله را به 

همین لحظه صورت  چیزی که اردوغان دوست داشت دقیقاسوریه تبدیل کند؛ 

ترامپ نوعی تظاهر وجود داشت که گویی وی « قاطعیت»و « شجاعت»بگیرد. در 

تواند کاری را که شش سال آمریکا نتوانست انجام دهد تنها با یک فرمان خود  می

نیز با به سرانجام برساند و تمام توان هوایی سوریه را نابود کند و در ادامه اسد را 

 د.نک زور بازوی خود برکنار
توضیح مسئله، ممکن کند و اکتفا به این میزان از  اما این تمام ماجرا را روایت نمی

که در ادامه خواهیم گفت، برای یک  است تصویری یکسویه ایجاد کند. همچنان

تبدیل شود؛  ز جایی به بعد ممکن است به حماقتا« شجاعت» ،دولتمردِ بورژوا

فرمان به  داشتن تبدیل شود و یک «مغز خر»داشتن ممکن است به « دل شیر»

 تر باشد. جنگی در ابعاد بسیار گسترده ۀحمله، ممکن است مقدم
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7 
اردوغان گفت این حمله کافی نیست و باید ادامه پیدا کند. ترامپ به فرمول 

ریه حمله به سو خودش چه در سر داشت؟ ترامپ صرفا . اماتوجهی نکرداردوغان 

و « انفعال» از به قول خودشان در خاورمیانه را که متحدان خود نکرد تا دل برخی

دلگیر بودند، « رهبر جامعه جهانی»اوباما به عنوان « ناپذیری مسئولیت»و « تردید»

آمریکایی را خُنک کند، و پس  های » اندیشکده« »متخصصان»آورد، دل دست  به

به سراغ  ،«حفظ آبرو»آمریکا و  ۀحاکم ۀطبق« معذب وجدان»بند از  از رهایی نیم

 America نِحل مسائل داخلی و عمدتا اقتصادی آمریکا برود و به دکتری
First تری در ذهن داشت و دارد. بچسبد. او نقشه پیچیده 

خواهد از تهدید  ! او میموشکی، دیپلماسی قهرآمیز خود را کلید زد ۀترامپ با حمل

من یک »که شدیدتر، از تهدید به اینبه جنگِ بیشتر، از تهدید  ۀبه حمل

که تهدید به حماقت، از تهدید به این، از «خر هستم مزاجِ کله جمهور دمدمی رئیس

تواند در کمتر از یک  که میظامی در دنیاست، از تهدید به اینرهبر باالترین توان ن

وریه را پایگاه هوایی س 33های کروز خود نه یک الشعیرات بلکه  روز با موشک

ش بوده برگرداند و سوریه و ا تا ورقی را که تاکنون علیه بهره ببردبود کند، نا

ای که مایکل اوهانلون خواستار آن  ای از جنس مصالحه متحدانش را به مصالحه

 است، مجبور سازد.
به توان  های بیشتر با اتکا تهدید به حملهدیپلماسی قهرآمیز، یعنی یک حمله و 

نظامی ایاالت متحده آمریکا و جایگاه برترش در نظام مالی و اقتصادی 
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هایی که دست باال را در  داری جهانی و با هدف مجبور ساختن دولت سرمایه

زمان با صحبت  مُهلک. دولت ترامپ هم ۀدارند به یک مصالح« حران سوریهب»

دگی آمریکا برای انجام این های بیشتر به سوریه و آما کردن در مورد احتمال حمله

از های جدید علیه روسیه و ایران به خاطر حمایت  کار، از درنظر گرفتن تحریم

سیر ها همگی ابزارهای دیپلماسی قهرآمیز در مدولت سوریه سخن گفته است. این

هستند. هدف این است که « کشور»سوریه به چند   دستیابی به هدف، یعنی تجزیه

یه و سوریه مرعوب شوند و تن به مصالحه بدهند یا خود را های ایران، روس دولت

ت به حماقت دس م نیست در آن دونالد ترامپ واقعاای که معلو برای دنیای ناشناخته

 زند یا خیر، آماده کنند. گسترده به سوریه می ۀیا قمارِ بزرگِ حمل
 های محدودِ بیشتری هم در دیپلماسی قهرآمیزش، ترامپ ممکن است از حمله

های بیشتری علیه ایران و روسیه وضع کند یا حتی ممکن  استفاده کند، تحریم

 هم زند رانی که در خلیج فارس گشت میهایی واهی به یک قایق ای است به بهانه

خارجی شورای روابط « اندیشکده« »متخصصان». الیوت آبرامز یکی از کندحمله 

نقش رهبر »باالخره با حمله به سوریه، که دونالد ترامپ زدگی از این آمریکا با ذوق

« بارِ»اش، از زیر  انتخاباتی« مبارزات»را پذیرفته و مثل دوران « جهان آزاد بودن

های مربوط به آن، برای آمریکا  انجام مسئولیت»این نقش با این استدالل که 

 نویسد: گریزد، می ، نمی«شود بسیار گران تمام می
تری خواهد داشت. این حمله زمانی انجام شد  گستردهحمله به سوریه اثرات بسیار »

این تصویرِ جدیدِ  در فلوریدا با ترامپ بود. مطمئنا ،«شی»جمهور چین،  که رئیس

ها در مورد کره گوهای آن و گفته مریکا که اراده به اقدام دارد، بجمهور آ رئیس
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با آمریکا فکر  . والدیمیر پوتین دوباره به روابطشخواهد داد نیز خط و ربطی شمال

به سر آمده است.  های انفعال اوباما واقعا که سال خواهد کرد و پی خواهد برد

دوستان و متحدان آمریکا، هلهله شادی سر خواهند داد؛ در حالی که دشمنان 

ها بخواهند حول  خواهند فهمید که زمانه تغییر کرده است. دیگر بار که ایرانی

بیشتر به ]مجبور باشند[ ممکن است ویراژ دهند،  یی در خلیج فارس،ناوهای آمریکا

 «فکر کنند.این کارشان 

۶ 
سپتامبر در دیدار با چند سناتور آمریکایی از جمله  77جورج بوش پس از حادثه 

میلیون  3هنگامی که من اقدام کنم، یک موشک »هیالری کلینتون گفته بود: 

شتر، شلیک نخواهم کرد. دالری یا کونِ یک  79دالری را به یک چادرِ خالیِ 

حمله موشکی ترامپ  گویند حاال برخی در آمریکا می«. اقدام من، قاطع خواهد بود

است و آمریکا « ک و غیرقاطعاقدامات سَبُ»به پایگاه هوایی الشعیرات، مصداقی از 

دوران حمله با موشک به کون یک »به « همچون دوره بیل کلینتون» مجددا

 بازگشته است.« شتر
« مبارزات»که در « انزواگرایی»پس از این حمله به  گویند ترامپ مجددا می آنها

بار مسئولیت رهبری جامعه »انتخاباتی خود آن را تبلیغ کرده بود، خواهد چسبید و 

راستی هم ترامپ در سالیان گذشته، کمْ  را به دوش نخواهد کشید. به« هانیج

« بحران»که او در مواجهه با  متناقض حرف نزده است؛ اما این بدان معنا نیست

از « غم عمیق»ان و  ان ست و تنها پس از نگاه کردن به سیسوریه فاقد استراتژی ا

تصمیم به « با بمب شیمیایی شده پاره اویر دلخراش کودکان مسموم و پارهتص»
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موشکی گرفته است. هنر تحلیل این است که از دل اظهارات و گفتارِ  ۀحمل

د که مبنای عمل و کردار دولت یهایی را تشخیص ده ظاهر متناقض، آن رویه به

 ترامپ در قبال جنگ سوریه است.
 ،«خواهد ماند اما او احتماال ،اسد باید برود»ترامپ برای حل پارادوکس آمریکاییِ 

دیپلماسی قهرآمیز انتخاب کرده است.   با توسل به شیوه تجزیه سوریه را فعال

تهاجم امپریالیستی  ۀبان هرکه بیرون بیاید، کلیدواژاین روزها از ز« مناطق امن»

 را ظاهرا« مناطق امن»ها  اروپاییسوریه است.  هریکا و متحدانش با انگیزه تجزیآم

سوری به سمت کشورهایشان روانه « سیل مهاجران»خواهند که  برای این می

کنند: ترکیه از  های دیگری برای ایجاد این مناطق عنوان می نشود. دیگران بهانه

ن و اسرائیل از گوید؛ ارد در نزدیکی مرزهایش سخن می« منطقه بدون ترور»

امنیت اسرائیل را در  زنند که در جنوب سوریه حرف می «امن ۀمنطق»تشکیل یک 

با گسیلِ بیشتر مهاجران، وضعیت اقتصادی اردن » پی داشته باشد و به قول برخی 

کنفدرالیسم »و « خودگردانی»؛ متحدان کُرد آمریکا در سوریه، از «تر نکند را بغرنج

 کنند. یاد می« مناطق امن»ای ایجاد این  به عنوان مفاهیم پایه« دموکراتیک
ها چیزی نیست جز قطعات مختلف پازِلِ تهاجم امپریالیستی مه ایناما در واقعیت ه

اش در  جمهوری یه. ترامپ در اولین روزهای ریاستآمریکا و متحدانش به سور

در سوریه و یمن « مناطق امن»گوی تلفنی با پادشاه عربستان از ایجاد و گفت

جنگ  سیاست خارجی وی در قبال  و این اظهارات وی است که شاکله حرف زد

در مذمت طرح اوباما برای  3973هایی که در سال  کند و نه توئیت سوریه را بنا می

ترامپ برای پیگیری هدف تجزیه سوریه، از  ه به سوریه ارسال کرده بود. فعالحمل
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در ادامه از  اما اصال مشخص نیست ،کند ابزار دیپلماسی قهرآمیز استفاده می

 تر، استفاده نکند. ههای دیگری، از جمله جنگ گسترد شیوه
که « مناطق امن»ن آمریکایی مدتی است که کار شناسایی ای« گذارانسیاست»

های قابل گنجاندن در  ها حمکرانی نخواهد داشت و توسط گروهدولت اسد در آن

یک »اند:  طرح تهاجم امپریالیستی آمریکا و متحدانش اداره خواهد شد را آغاز کرده

و اسرائیل در جنوب سوریه؛ دو منطق امن در شمال منطقه امن در نزدیکی اردن 

یکی برای ترکیه و متحدانش و دیگری برای حزب اتحاد دموکراتیک  ،سوریه

امن در نقاطی نظیر الرقه های مدافع خلق؛ و یک منطقه  کردستان سوریه و یگان

 «!انقالب سوریه»این است معنای «. در دست داعش است که فعال
5 

تواند  داری جهانی می ش در سرمایهجایگاه اش و به قدرت نظامی آمریکا با اتکا

کرده « هزینه»پیش از این نیز کند و « هزینه»ها هم  ترین طرح برای انتزاعی

نیز « مساعدتر»های گذشته در شرایط  اما واقعیت این است که در دهه ،است

ی تهاجمی ها های واقعی طرح آمریکا نتوانسته به اهداف خود دست یابد. هزینه

رغم  اند. به شده در نقاط مختلف دنیا پرداخت کرده ها انسانی قربانی آمریکا را میلیون

های مادیِ قدرت  تنها نتوانسته پایه ها، نه ها، پیگیری برخی طرح عام این قتل تمام

تر کند، بلکه آن را بیشتر نیز تضعیف  داری مستحکم آمریکا را در جهان سرمایه

کدام نتوانستند سیادت آمریکا را  های کلینتون، بوش و اوباما، هیچ طرحکرده است. 

 شده و پایدار تبدیل کنند. شده، تضمین به امری تثبیت
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با »به لیبی،  3977به عراق و اوباما در حمله  3993کرده بوش در حمله  گره  مشت

های ترامپ در هفتاد و  شد تا دست به هوا بلند می« عظمت و شکوه بیشتری

یی سوریه! با این اش پس از حمله به یک پایگاه هوا ششمین روز ریاست جمهوری

رغم سالخی  پنداشتند و به می« مساعدتر»ها در شرایطی که بسیار حال، هر دوی آن

دونالد ترامپ  بار نیز احتماال بار آوردند. این  گناه، تنها فضاحت به شمار انسان بی بی

طلبی آمریکا در  با این حال، چه با کمدی جنگای بهتر نخواهد رسید.  به نتیجه

در  زی از عمق تراژیک وضعیتی که فعالرو باشیم، چه نباشیم، چی هدوران جدید روب

  ی که در آن نیروهای افسارگسیختهشود؛ وضعیت آن گرفتاریم، کاسته نمی

گوشه جهان  ای برای تجاوز به گوشه تازه های طرحداری، هر روز  سرمایه

شود. این وضعیت تراژیک  ند و برای هر طرح، هزاران انسان قربانی میانداز درمی

 تواند و باید تغییر کند. می
 



 

 

 

 

 

 
 

 توهم واقعی دموکراسی
بورژوازی  های قدرتِ درونِ  بلوک  جدال  نتخابات در ایران، بخشی از صحنها  عرصه

ایران است که مجادالت سهمگین ناشی از تضادِ منافع، در آن عیان و مبرهن 

گری سیاسی ضرورتا باید پاسخ دهد که آنچه در حال وقوع است، لتاست. و هر دخا

ست. در عین حال، ا گیریقوایی در حال شکل  چیست و چه نیروهایی و چه موازنه

متنی و وهای اصلی و درونشود و شده است، در عین رسیدگی به نیر ه میچفهمِ آن

شود، ممکن  اتِ متن نامیده میکننده، از گذر امرِ مازاد یا آنچه استثنا و حذفی استحاله

لِ قدرت، چه به شکل است. بدون شناختِ هرچه که به اشکالِ مختلف اعما

-زورِ عریانی که دیگر نمیشده از جانب بورژوازی و چه به شکل  مشروعیت داده

ند، و چه با تمسخر و استهزا و توان برگ انجیری برایش پیدا کرد که سترِ عورت ک

کنند، از بازی به  ای و آنچه فرهنگ بدان اطالق می هواقع از مسیر هژمونی رساندر
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د. در این نوشته، مان  نصفه و نیمه می حلیلِ مشخص ماشود، تبیرون پرتاب می

هاست و مقاصدِ دیگر فرعی بررسیِ مختصرِ بخش دوم یعنی حاشیهمقصودِ اصلی 

 هستند.
ی اخیر دورهدر انتخاباتِ چندها، مناصب و حاالتِ متفاوتی کسانِ مختلفی با جایگاه

کسانی که اند. تر از همیشه حاضر بودهکنند و در این انتخابات پررنگشرکت می

ر استیضاحشان، عمیقا دشوار است، چرا ها و به تعبیر آلتوسقابلیت اطالق نام بر آن

اند و نه از طریق که، نه از جایگاهی طبقاتی به ستاد انتخابات وزارت کشور آمده

کاری که کاشی و گچ هدفی طبقاتی. از نگهبان کارخانهی مبارزاتی و با فرایند

کند، تا پزشک و بازیگر و زنی شاکی از اصرار دارد گچ و خاک کار نمی

ای منجر به برانگیزاننده پیش از موعد. سوال این است؟ چه نیروی بازخریدشدنِ

ها و خبرنگارانِ جریانِ اصلی شود که این کسان خود را در محضرِ رسانه این می

چنین در جایگاهِ شود که در ساحت عمومی، اینخفیف و حقیر کنند و چه می

 شوند.مضحکه و در عین حال محاکمه نشانده می
کند، بودن یا نبودن است. متوهم، چیزی  هذیان و توهم تفاوت ایجاد مییان آنچه م

 نشاند. اما، هذیان تحریفِ چیزیکند و به جای واقعیت میکه نیست را حس می

زده یا ی که انسانِ هذیانبخواه که منطبق شود بر چیزست که هست، به شکلی دلا

سم، فرد دچار هذیان، این آلود بدان نیاز دارد. به کمک این مکانیهذیان جامعه

هایی از آن که نچسب هستند  وامِ کلیتِ غیرِ ارگانیکش و پارهیابد که ق امکان را می

گاه توهمِ من ارگانیک و یکپارچه را پینه کند و آن چسبند را وصلهز نمیچیو با هیچ

ش ا ازی جهانی و ایرانیوآلود که بورژست وهما فراچنگ آورد. دموکراسی، هذیانی
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را واقعیتی بدون تحریف و دروغ نشان خص، به تمامی در تالش است که آن باال

شود و دست شما تعیین میه دهد. همچنین به همه بقبوالند که سرنوشت شما ب

 میزان، رای شماست.
تا بدانجا که خودش نیز دروغ  دادنِ این هذیانبورژوازی برای واقعی جلوه

ای از عوامل است، که به دروغش دارش را باور کند، نیازمند مجموعهشاخ

کردنِ نهادها و قواعدِ سرکوب اعطا کند. مشروعیتِ بسنده را از طریق قانونی

کارکرد این نهادها، ایجاد هذیانِ امکانِ تغییر وضع موجود با رأی دادن از یک سو 

به  و امکانِ قرارگیری در رأس از سوی دیگر است. در عین حال که این نهادها

 ،طبقاتی را دارند حل و فصل منازعات درون بورژوازی، وظیفه عنوان عقلِ

مسلط،  طبقه ها و روشنفکرانِاش، از طریق رسانهبرندهدموکراسی و عوامل پیش

شود، چیزی جز این منجر به ویرانی می به عنوانِ تنها راهی که داریم و اینکه هر

 ست که پذیرندها ایمتوسط نیز از جهتی ابژه شود. طبقهبه مردم حقنه می

ست که خود مبلغِ این ا ایهمیشگی عقل سلیم است، و از جهتِ دیگر سوژه

ای که همیشه کند. سوژهست و از دموکراسی چون ناموسش حفاظت میا بیچارگی

 ماند.ابژه می
آماتور و غیرِخبره، دموکراسی را نه در  گانِ اصطالحاکنند نامتوان گفت، ثبتمی

تواند اند که هر ایرانی میردهاند و نیز باور ککه متوهمانه باور کردهقامتِ هذیان بل

جمهور بشود. شاید پس از رد صالحیت، این رد شدن را ناشی از خبره نبودن یسئر

-خویش ادراک کنند و همچنان با جدیت بر توهمِ خویش ایستاده و در روز رای

هذیانِ دموکراسی ی دهند. گیری به یک کدام از کاندیداهای خبره و تاییدشده رأ



 
21 

عدالت و توهم واقعی دموکراسیپیشتازان   

 

داری مردم معنا بخشد و سرمایه شده را بچسباند، به کلمه پوره پاره قرار است جامعه

 زادش عبور دهد.را از بحرانِ درون
کننده نام غیرِمدیرِ غیرِمدبر به عنوان ثبتسیاسیِ صرفِ حضورِ آماتورها و رجلِ غیرِ

نیز  دهد که حقیقتای، ظاهری واقعی میدموکراسآلودِ دهنده، به هذیانِ وهم و رأی

نهاد. واقعی از  «توهمِ واقعیِ دموکراسی»ست که بر آن نام ا کند و ضروریکار می

رو که به خوبی هژمون شده و بخش کثیری از طبقات مختلف را با خود همراه آن

برآمده  کرده است و از پس حفظِ امید به بهبودِ وضعِ موجود از رهگذرِ وضعِ موجود

ها، تاییدِ ضرورتِ وجودِ عقلی است. از سمتی دیگر، هدف از نمایشِ این آدم

ن در ستاد ابخشی از حاضرست که سره را از ناسره جدا کند. در عین حال ا مرکزی

ن و حقیقی و نبود هرگونه انتخابات از فرطِ ناچاری و فقدانِ هرگونه آلترناتیوِ راستی

اند. این مجموعه کنش و کارکرد، به تعبیر ای تن دادهای، به چنین مضحکه نماینده

ست که از سویی شامل حذف است و از سویی این قابلیت ا بنیامین حذف ادغامی

انگیزی خودش در جهت تثبیتش به طرزِ شگفت ۀاز هر فالکتِ برساخترا دارد که 

 برداری کند.بهره
ترین بزنگاه عیان اسهمیشه، هرچه که به سرکوبی حادتر دچار شده است، در حس

جمهوری به عنوان باالترین  اضطراب را به همراه دارد. ریاست شود و بیشترینمی

ها، که از لحاظ ترین شده ست که حذفا مقام انتخابی در ایران همان بزنگاهی

کند. و اضطرابش ند را آشکار میروانشناختی نیز به نوعی حذف دچارشخصیتی و 

ای این افرادند و بعضی چون عدمِ پوششِ رسانه چنان است که بعضی خواهانِ

سفیر ایران در انگلیس گالیه دارند که مقام ریاستِ جمهوری در ایران مبتذل شده 
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کارگر طی جنبشی طبقاتی و حقیقی برخیزد، اضطرابش را  چه  طبقهاست. اگر 

تواند تحمل کند؟ در عین حال کسانی چون جنابِ سفیر هنوز متوجه کسی می

طلبان و ها برای بورژوازی خیرِ مطلق است. اصالحنامتند که این ثبتنیس

رژواهای تر از همه، زمین و زمان را برای رد صالحیت بواپوزیسیون، رذیالنه

کسی چون محمود  سعدی و حتیطلبی چون مهدی خزعلی یا قاسم شعله فرصت

نظرند الریجانی هم دوزند، اما با علیهم میاند را بنژاد که به خونش تشنهاحمدی

یشاپیش های آبروبر، حقی ندارند و قانونی الزم است که پنامیکه: این طیفِ ثبت

شورای نگهبان، عقل مرکزی  ضمناشان درازتر نکنند. بفهمند پایشان را از گلیم

از بازیگرِ بعضا لشکر سیاهیوجود داند که  د و میفهمبهتر از همه می ،بورژوازی

 .تر استاصلی ضروری
کند. ست، نشانگان قدرت را علنی میا حال که عامل سرکوب طبقاتیزبان، درعین

معنای صفت خبره از این دست کلمات است. معنی خبره در قرون پیشین به 

شد که جنس طبیعی و وجودِ غل و غش بود و به کسی گفته میغیراصیل، غیر

ای، ه، شهره و حرفهمداران خبررساند. سیاستجای اصل به فروش می تقلبی را به

مشترکِ خبرگان  متشان دوخته شده است. عدالت کلیدواژهصفت خبره، انگار به قا

م، که از فرطِ سازی، با اسم رمز سپردن اقتصاد به مرداست، درعینِ حال خصوصی

زبانیِ مبتذلی شده، به حدی به عنوان تنها راه نجات کشور  تکرار تبدیل به لقلقه

سازی کند. خبرگان، خصوصینامی هم تکرارش میتبلیغ شده است که کارگرِ ثبت

اند که بخشی از چپ را به این نتیجه قدر خبره فروشند. و آنرا جای عدالت می

الی را در های نیولیبرنژاد، مجریِ هارترین سیاستکه محمود احمدی انندرس
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صورتی که به سمت فاشیسم نغلتد، واجدِ پتانسیلِ رهبریِ انقالبی سوسیالیستی 

 بدانند. 
به قول والتر انگار همان است که دموکراسی، در انتها باید گفت، موقعیت انسان در 

-در دشتی فراخ، زیر آسمانی ایستاده است که در آن هیچ چیز تغییر نمی ،بنیامین

 کند جز ابرهایش.
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کشی  سازی سود و بهره آوار فاجعه در معدن زمستان یورت، بیشینه

 انتخاباتی
۱ 

سنگ زمستان یورت آزادشهر، تنها تا  برای رویارویی با فاجعه، کارگران معدن زغال

 73فردای روز کارگر زمان داشتند. در حوالی ظهر چهارشنبه  حوالی ظهرِ پس

معدن بر سر کارگران آوار شد. طبق قوانین اردیبهشت بود که با انفجاری مهلک، 

 نبود.« انفجاری عمدی»یا حتی « انفجاری تروریستی»سرمایه، این انفجار، 
« کند گاه خبر نمی حادثه هیچ»که « آموزد می»داری به ما  در سرمایه« عقل سلیم»

ها مرتب حوادث معدن در ترکیه، چین و آمریکا را آن«. حادثه جزئی از کار است»و 

تولید کمونیستی که   ر که نگاه کنیم، حتی در یک شیوهت زنند. دقیق ال میمث
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حال روابط و مناسبات  واسطه بر ابزار تولید و در عین تولیدکنندگان مستقیم و بی

، نیز، بر اثر رویدادی طبیعی نظیر برخالف آنکار تسلط دارند و نه  فرایندتولید و 

پس حادثه »کارگرانش آوار شود؛  رانش مهیب زمین، ممکن است معدنی بر سر

 یاما این قیاس، در اینجا قیاس«. کار است همواره یک احتمال و جزئی از طبیعت

 تهی است. و میان ازا به بدون ما
سنگ زمستان یورت، نه یک امر احتمالی، بلکه امری سراپا  حادثه در معدن زغال

برای بیان محتوا و معنیِ چیزی که روی داده « حادثه»قطعی بوده است. حتی لفظ 

لفظی مناسب، خلق کنیم. ایم  است، مناسب نیست و عُذر ما را بپذیرید که نتوانسته

بینی، بلکه  پیش  یداد خارجیِ غیرقابلچه در معدن یورت اتفاق افتاد نه یک روآن

ورت قطعی و واسطه، و همچنین به ص چیزی بود که به صورت مستقیم و بی

 شد. کار و روابط تولیدی حاکم بر آن معدن، منتج می فرایندناپذیر، از  اجتناب
متر بدون تهویه پیش رفته بود؛ قواعد ایمنی، حتی قواعد  7199تونل معدن یورت، 

سازی سود پنداشته  بیشینه« مقدسِ»دارانه، غُل و زنجیری بر اصل  هایمنی سرمای

شد و اعتراضات نسبت به شرایط بسیار بدِ کاری، دستمزدهای معوقه و پایین  می

بودن سطح دستمزدها، در بیرون از محیط کار، با مشت آهنین پلیس و صدور و 

کار، با وجود خیل حیط یافت، و در م اجرای حُکم در بیدادگاهِ سرمایه پاسخ می

بیکاران و ارتش ذخیره کارگری با چماقِ اخراج. در چنین شرایطی و  عظیم لشکر

به دلیل ضیقِ زمان،  تواند شرایط بسیار بسیار بدتری، که این نوشته متأسفانه نمی

بل ای غیرقا ها بپردازد، آوار شدن معدن بر سر کارگران نه حادثهبه توصیف آن
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ناپذیر بود که دیر و زود داشت اما  قطعی و اجتناب ی کامالبینی، بلکه رویداد پیش

 سوخت و سوز نداشت.
تر که به موضوع نگاه کنیم، انفجار در معدن یورت آزادشهر،  حقیقی  از این جنبه

  ه و کار در آن معدن بود. سرمایهخاصِ سرمای  ناپذیر رابطه طق طبیعی و اجتنابمن

تر شده بود. در این  تر و وحشی عریان ،یورت سنگ همواره وحشی، در معدن زغال

سازی سود، چنان چشمان سرمایه را کور کرده بود که هر چیزی را  معدن، بیشینه

ع را. انفجار و آوارِ معدن ناپذیری و قطعیتِ وقو توانست ببیند جز این اجتناب می

ه اما تروریستی نبود. با این حال، این بدان معنا نیست ک ،کامال عمدی بود

پراکنی، پیش از انفجار، جاری و  تروریسمی در کار نبود! تروریسم، ارعاب و وحشت

 ساری بود. این تروریسم جواب اعتراضات کارگری را با باتوم و ایجاد فضای رعب

ناپذیر( در برابر  شکست و عبور  قابلگرچه نه غیرو مانعی بزرگ )د و وحشت داده بو

  به بعد هم، این تروریسم یقهیابی کارگران ایجاد کرده بود. از این  تشکل و سازمان

 کارگران معدن یورت را رها نخواهد کرد.
۲ 

سازی سود، نه گرایش امروز سرمایه، بلکه منطق درونی و ذاتی آن است.  بیشینه

تکنولوژیک، اجتماعی،  سازی در یک فضای طبیعی، فیزیولوژیک، این بیشینه

گیرد که همواره و تحت هر شرایطی همچون قید و  سیاسی و فرهنگی صورت می

داری حتی اگر تمام  شود. سرمایه سازی ظاهر می بندهایی در مقابل اصل بیشینه

ها  ترین مقاومت مرزهای اخالقی، اجتماعی، سیاسی و مدنیت را درنوردد و کوچک

باز در آخرین سطح تحلیل با مرزهای فیزیولوژیکِ  در برابر خود را نابود سازد،
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تواند به صورت پیوسته و  دل نمیدار سنگ ؛ سرمایهرو است هسازی سود روب بیشینه

وقفه از یک کارگر، ارزش اضافی استخراج کند، چرا که به حکم انسان )یا  بی

نهایت ها در و غذا و استراحت نیاز دارد و اینموجود زنده بودنش( کارگر به آب 

 شوند. سازی سود ظاهر می همچون قید و بندهایی فیزیولوژیک بر سر راه بیشینه
به همین ترتیب، مقاومت و مبارزه کارگران، شرایط توازن قوا در مبارزه طبقاتی، 

ناپذیر از  مذهب، فرهنگ و احساسات اخالقی، قوانین دولت در مقام جزئی جدایی

کنند که این  همچون فضا و ظرفی عمل می ،شمار عوامل دیگر رابطه سرمایه، و بی

ناپدار این عوامل و  ر )به دلیل شرایط کامالسازی به صورت مشروط و ناپایدا بیشینه

داری حاکم بر  نی که سرمایهسازی سود تا زما گیرد. بیشینه روابط( در آن صورت می

ا کند که همواره سعی دارد ت زیست آدمیان باشد، چون نیرویی عمل می  شیوه

کند. با گر را تقویت خود را تضعیف و عناصر تسهیل عناصر بازدارنده در مقابل

سازی  هایی این بیشینه و روابط این ظرف و فضا، در دوران کنش عناصر برهم

هایی همچون یک هیوالی  و در دوران  کند نشینی عقب بنا به مکرشاست ممکن 

تازد. با این حال، در عد، به پیش هر مقاومتی را ببل خو که گویی آماده است تا درنده

کند نه اصلِ این  داری، در هر دوران و زمانش، آن چیزی که تغییر می سرمایه

زی سود، بنا به سا سازی، بلکه غلظت آن است. در رابطه با گرایش به بیشینه بیشینه

 .وجود یا عدم  مسئله نه مواجه هستیم،رقیقی یا غلیظی،   لهئمسبا ل، ااوضاع و احو
معدن زمستان یورت گره »  حادثه»ضوع به کجای بحث در مورد اما این مو

 خورد؟ می
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۳ 
سازی معادن پس از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد. تا  خصوصی

معدن فعال در کشور  3799معدن از  7099هجری شمسی،  7317تابستان سال 

سازی قرار  خصوصیبه بخش خصوصی واگذار شد و بقیه معادن نیز در صف 

 کننده بود. ها در بخش معدن خیره سازی گرفت. سرعت خصوصی
بود. انقالبِ بخش ، انقالب کارگران خاتمه نیافته 31با پیروزی انقالب در بهمن 

 رو روبه تازه با این واقعیت  هاکارگر، تازه شروع شده بود. آن  وسیعی از طبقه

تنها تفاوت دارد، بلکه در  ت بورژوایی نهز انقالب با جریاناا شانشدند که اهداف می

کردند. در چنین فضایی  هاست و لذا باید صفوف خود را جدا میآنتضاد و تعارض با 

شد. شوراهای کارگریِ  بود که صف انقالب و ضدانقالب بازتعریف می

ای دارند که خود  بردند که دشمنان سرسختی در همان جبهه شده، پی میمتولد تازه

سابق، اکنون ضدانقالب شده بودند و « انقالبیون»اند.  روز عضوش بودهتا همین دی

تجمع و اعتصاب را غیرقانونی اعالم کرده بودند. شوراها در محیط کار به دنبال 

کرد تا این  حاکمیت کارگری بودند. سرمایه احساس خطر کرده بود و هر کاری می

 شوراها را نابود کند.
که بتواند در این مرحله از انقالب، به عنوان  شوراها خود به سازمانی سیاسی

 نبودند. لذا دولت بورژوایی جدیداهای دولتِ موازیِ کارگری عمل کند، مسلح  اندام

بید. دولت هم کوای نزاع نفسگیر، شوراها را در مام توان پس از دورهاستقراریافته با ت

ن به خارج دارا بسیاری از سرمایهتنها به این دلیل که  استقراریافته، نه بورژوایی تازه

های درون جریانات بورژوایی، بلکه در  تنها به خاطر نزاع کشور گریخته بودند، نه
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بایست مدیریت بورژوایی را به جای مدیریت شورایی  می  عین حال به این خاطر که

 های تولیدی بازگرداند، کنترل یا حتی مالکیت بسیاری از این ها و بنگاه به کارخانه

دارها سلب مالکیت  حتی از سرمایه ها را در دست گرفت. بعضا و بنگاهها  کارخانه

ها، رابطه سرمایه  ها و کارگاه شد تا با شکست دادن طبقه کارگر در کف کارخانه

تر  دار ضعیف نجات یابد و از پیشروی انقالب ممانعت به عمل آید. این یا آن سرمایه

کنند. تنها قهر دولت  مهمی برای سرمایه ایفا چنین نقش از آن بودند که بتوانند

توانست به عنوان منجی حاکمیت سرمایه عمل کند. سلب  بورژوایی بود که می

ار را داشت؛ در واقعیت این د مالکیت از این یا آن سرمایه ها، تنها ظاهرِ سلب مالکیت

 شد. ید می  کارگر بود که خلع  طبقه
اشمی در فضای معادنی با مالکیت دولتی و در سازی سود تا پیش از دولت ه بیشینه

چنان بر فضای تولید گرفت. سرمایه هم دارانه صورت می عین حال روابط سرمایه

داد، بلکه از  این اجازه را می تنها نهفرما بود. فضای بعد از جنگ، در معادن حکم

برای  امل مساعدسازی گامی به پیش بردارد و عو طلبید تا بیشینه منظر سرمایه، می

ها برای انجام این  ند. یکی از فرمولکو عناصر بازدارنده را تضعیف  خود را تقویت

توانست  لتی بهتر میسازی بود. اگر در ابتدای انقالب، مالکیت دو کار خصوصی

کارگر به سرمایه را تضمین کند، اکنون این انقیاد، با مالکیت خصوصی،   انقیاد طبقه

خواست  ت دولتی، کارِ خود را کرده بود و اگر مییافت. مالکی غلظت بیشتری می

، خود به «وری پایینش بهره»و « وپاگیرش قواعد و مقررات دست»بیشتر بماند، با 

شد. بدین ترتیب بود  سازی تبدیل می غُل و زنجیری بر دست و پای اصل بیشینه

 ها بیایند. ها، به ابتکار خودشان، رفتند تا خصوصی که دولتی
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طبقاتیِ بورژوایی )یعنی در قالب  های درون که از یک سو به دلیل نزاع اکنون دولتی

برد انقالب، تر از آن برای ممانعت از پیش مهمنزاع بین جریانات بورژوایی( و 

قرار « واگذاری»ها را در صف های زیادی را دولتی کرده بود، آن ها و بنگاه کارخانه

کرد و حتی  ترغیب به خرید معادن می دار را داد. این دولت، این یا آن سرمایه می

گرفت. این یارانه از  نظر می برای ورود مجدد بخش خصوصی به معادن، یارانه در

از محل همان ارزش  شد؟ داران بخش خصوصی واگذار می کدام محل به سرمایه

ای که مالکیت معادن بر عهده دولت بود.  شده از کارگران در دوره اضافی استخراج

کار از  یشده از کارگران، بخش بخشی از ارزش اضافی استخراج ولت،حاال د

داد تا بدین  داران بخش خصوصی می غیر، را در قالب یارانه به سرمایه ۀنشد پرداخت

ای به خود بگیرد. از  ترتیب انباشت سرمایه در معادن و استثمار کارگران، ابعاد تازه

اران از محل استثمار پیشین د منظر ذهنیت بورژوایی، اعطای یارانه به سرمایه

است. در « کمک به رونق تولید»، بلکه «اعانه»و دادن « گداپروری»کارگران، نه 

بورژوازی است که « بیش باد ،بیش باد»هایی، این فریاد  یارانهاعطای چنین  موقع

 رود، و نه  داد و هوار این یا آن بخش بورژوازی. به هوا می
ماه نخست از اجرای سیاست  71تنها در پس از جنگ، در دولت رفسنجانی 

سنگ و سایر مواد  معدن استخراج زغال 739سازی معادن، بیش از  خصوصی

 70های بعد ادامه یافت و تا سال  سازی شد. این رویه در سال خصوصی معدنی،

سنگ کشور به بخش خصوصی واگذار شده بود. بورژوازی  تمام معادن زغال

ها، برداری بخش خصوصی از آن بهره زرگ و اجازهبا واگذاری معادن ب»گفت  می

کاری جلوگیری  معدن فرایندیابد و از غیراقتصادی شدن   میوری افزایش   بهره
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سازی سود در این دوران چنین ترجمانی یافته بود. معدن  بیشینه«. شود  می

 سازی شد. خصوصی فرایندان یورت آزادشهر در قالب همین سنگ زمست زغال
سازی سود مرزهای جدیدی را درنوردید. از  سازی این معدن، بیشینه با خصوصی

نفر توسط صندوق مهر اقتصاد )وابسته به بنیاد تعاون سه هیئت مدیره این معدن، 

سازمان بسیج مستضعفین(، یک نفر توسط شرکت تکادو و یک نفر توسط شرکت 

های  و از طریق شرکتاند  مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، انتخاب شده

در دست بنیاد تعاون بسیج مستضعفین  مالواسط، مدیریت و کنترل این معدن ع

 بوده است.
های بخش  این شرکت  سازی سود در این دوران برعهده هبیشین« خطیر«  وظیفه

توانست  طناب استثمار می .سنگ خارج شده بود از معادن زغال خصوصی بود. دولت

کنده شود.  توانست بیش از گذشته می پوست کارگران کار در محیطتر شود و  سفت

نهادی »کرد وانمود کند که  ، سعی می«گری خروج از تصدی»دولت با شعار 

است؛ اگر ظلمی است نه از جانب « کارفرما و کارگر»در رابطه بین « طرف بی

که « کارفرمای خاص»است از جانب یک  سرمایه یا دولتِ سرمایه، بلکه اشتباهی 

صورت گیرد. از « و نه قاعده نایک استث»جا ممکن است به عنوان هر لحظه و هر

منظر دولت بورژوایی، اعتراضات کارگری هم دیگر اعتراض به دولت و 

رفتار نابجای یک کارفرمای »سازوکارهای دولتی نبود، بلکه حداکثر، اعتراض به 

 بود.« خاص
 محدود نماند. ها د در معادن تنها به این کرانهسازی سو اما بیشینه
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۴ 
داد.  ها، انقیاد کارگر به سرمایه را افزایش می عدن با انواع شیوهدار مالک م سرمایه

د تا اافت ها به عقب می ها ماهیافت و در عین حال پرداخت آن می دستمزدها کاهش

هایی نظیر بانک مهر اقتصاد )که به نوعی مالک معدن زمستان  در حساب بانک

کند. ساعات کاری افزایش  ود و نقش سرمایه مالی را هم ایفایورت بود( جمع ش

آالت جدید، بر پیشانی  آالت و آوردن ماشین یافت و به بهانه نو کردن ماشین می

هایی  شدند. هزینه ها اخراج میشد و آن زده می« عدم نیاز»مُهر  ای از کارگران، عده

گرفت تا احتمال  که باید در بخش ایمنیِ محیط کار یا آموزش کارکنان صورت می

ها را در صورت وقوع کاهش دهد، غیرضروری و مازاد، و تأثیر آن بروز حوادث

شدند تا  دادند و باید قطع می یها سود را کاهش م شد؛ این هزینه تشخیص داده می

 د.ش می جلوگیری« کاری معدن فراینداز غیراقتصادی شدن »
افی به ذهن بورژوا خطور کرد که حتی مالک نیز به اندازه ک« فکر بِکر»ناگاه این ب

شده « سپاری برون»تواند  کاری می معدن تواند پوست کارگران را بکند. فرایند نمی

و به یک پیمانکار واگذار شود. کارگران، باید کارگر شرکت پیمانکار باشند. پیمانکار 

دار  برای سرمایه« بهتری»های خودِ مالک، کارگزار  تواند نسبت به سرپرست می

کارگران  حقوقی با« های جنجال»و « دعواها« »رّش»باشد. مالک بدین ترتیب از 

گذارد.  تر از خود وامی رحم ها را به پیمانکار بیوفصل آن شود و حل می« راحت»نیز 

 نعل به نعل پیدا شد.« فکر بکر»این 
با خیل عظیم بیکاران، »داد:  دار را آزار می کمی بعدتر این سوال نیز ذهن سرمایه

چیزی به نام قانون کار درست است که « چه کسی تمایلی به اجرای قانون دارد؟!
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دار، این قانون در شرایط دیگری نوشته شده است و  اما از نظر سرمایه ،وجود دارد

« اصالحش»باشد که بتوان در مجلس قدر عوض نشده  حاال هم اگر شرایط آن

ار با د اش گرفت. سرمایه قدر عوض شده که بتوان در عمل نادیده آن« الاقل»کرد، 

قانون در مجلس و شورای نگهبان به تصویب  گفت الزم نیست حتما خود می

فضای کسب و کار »دارها وجود دارد که  برسد، وقتی توافق عمومی در بین سرمایه

 در قانون کار را نیز زیر پا گذاشت. مصرحتوان حتی حقوق  ، می«ود یابدباید بهب
های  ها در فیششده با آن کمتر از میزان توافقی کارگران را  توان دستمزدِ پایه می

های دیگر به کارگران پرداخت  شده را در قالب حقوقی وارد کرد و مابقی مبلغ توافق

توان با انواع  کمتری. می تا هم حق بیمه کمتری پرداخت شود و هم حق سنوات

آور نباشند.  کاران مشمول مشاغل سخت و زیان ها کاری کرد که معدن حربه

نیازی به بیمه کردن نباشد.  تر آورد تا اصال ا پایین و پایینتوان طول قراردادها ر می

توان دور زد. این اقدامات نعل  آری قانون را حتی اگر نتوان تغییر داد، در عمل می

 تر صورت گرفت. رحمی هرچه تمام و با بیبه نعل 
ها و  دانند که این رویه در تمام بنگاه های اداره کار هم می ترین بازرس حتی خِنگ

داد که در  دار اجازه می شود. توازن قوای طبقاتی، به سرمایه ها دنبال می کارخانه

خوان نعمتِ »ند و به عمل با انجام چنین اقداماتی از سفره کارگران هرچه بیشتر بز

ای قانونی به مجلس  که دولت سرمایه بتواند الیحهبیفزاید. پیش از آن« سودآوری

است، با این اقدامات عملی، فضای « بهبود فضای کسب و کار»ش که هدفببرد 

 آید؟! ش نمید. آیا عمل همواره پیش از قانونیافته بو« بهبود»کسب و کار 
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آوار شدن از ها ختم نشد. پس  ها تنها به این جنبهکشی از آن ستثمار کارگران و بهرها

کشی انتخاباتی را نیز به  معدن زمستان یورت، روحانی فضا را مناسب دید تا بهره

کشی موجود اضافه کند. او مَکر کرد و به معدن رفت تا با اندوه عظیم  بهره

مسئول »خواست بگوید من تنها  کارگران معدن یورت عکس بگیرد. او می

ش فضا ام. روحانی و تیم شما حاضر شده هستم که در بین شما حاضر« ای پایهبلند

 دیدند. کشی انتخاباتی فراهم می را برای یک بهره
تر از این بودند که اسیر بازی  ان آگاهمعدنچیاما مَکرشان به خودشان برگشت. 

  کننده انگیز و در عین حال تحسین های حُزن تبلیغاتی حسن روحانی شوند. عکس

اش نبود.  روحانی، در انتظار او و ستاد تبلیغاتی« منشی بزرگ»و « شجاعت»

دهنده کارگری  ش و سخنان تکان، لگدهای آنها به ماشین لوکسفریادهای کارگران

کابوسی واقعی تبدیل شد. او  کشید. رویای روحانی به شجاع، انتظار روحانی را می

کرد التماس و خواهش و تمنا  یش گذاشت و از جایی که گمان مدُمش را روی کول

کشد، پا به فرار  انگیز، انتظارش را می و در عین حال حزن« زیبا»و کلی عکس 

 گذاشت.
ای که بر سر کارگران معدن آوار شده  کشی انتخاباتی از فاجعه در آن سو نیز بهره

یکی از نامزدهای انتخابات  بود، ادامه یافت. ستاد انتخاباتی رئیسی،

جمهوری، بیانیه داد که تلویزیون چرا سخنان روحانی در جمع کارگران  ریاست

را پخش نکرده است. بسیاری از  هااما اعتراض آن معدن را پخش کرده،

در ابعاد گسترده، اعتراضات کارگران « جریان اصولگرا»های  ها و سایت خبرگزاری
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روحانی، در  را پخش کردند. الیاس نادران، با انتشار عکس کارگران معترض به

اردیبهشت نسخه دولتِ  30این کارگران دردکشیده و خشمگین، »توئیتی نوشت: 

روحانی به معدن «. پیچیند! آقایان خیلی دیر به یاد کارگران افتادید خسته را می

کند. اکنون که هو شد،  رفت تا وانمود کند که گویی منافع کارگران را نمایندگی می

اویر این هو شدن را در ابعاد وسیع منتشر کرد و در بخشی دیگر از بورژوازی، تص

ظاهر شد تا وانمود کند که گویی منافع کارگران را نمایندگی « دادخواهی»مقام 

 کند. می
این بخش از بورژوازی، خود را به فراموشی زد که وقتی معدن بر سر کارگران آوار 

در همان لحظات اولیه، امداد و نجات،   و به جای ارسال تجهیزات پیشرفتهشده بود 

یگان ویژه در معدن برای کنترل و سرکوب احتمالی کارگران حاضر شده بود، 

ان، معدنچیان به یگان ویژه حمله کرده بودند؛ خود را به فراموشی زد که معدنچی

پیش از روحانی، به صدا و سیما نیز معترض شده بودند؛ خود را به فراموشی زد که 

افتاده اعتراض کرده بودند، با باتوم  ها دستمزدهای عقب ماهوقتی همین کارگران به 

ها نیز  کرده بود و هیچ کدام از این رسانه« استقبال»ها از آن شان و اعالم جرم علیه

روزه این را به فراموشی زد که استثمار هر نیفتاده بود؛ خود« به یاد کارگران»

که این بخش از  گرفته ان توسط همان شرکتِ بخش خصوصی صورت میمعدنچی

هاست دفاع از منافع آن را نیز در دستور کار خود دارد؛ خود را به  بورژوازی سال

های سال، هم همدست و شریک جرم در سرکوب کارگران  فراموشی زد که سال

 و توجیه کرده است.« تئوریزه»بوده و هم این سرکوب را 
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دید یک بخش از بورژوازی با دستاویز قرار دادن حضور  روحانی نیز که می

بارش در معدن زمستان یورت، با شمشیرهای کاغذی، و نه شمشیرهای  فضاحت

کرد « تندتر»واقعی، به وی حمله کرده، بالفاصله در ارومیه ظاهر شد، لحن خود را 

معدن کنار کارگران ] ما با همه توان در»با یک شمشیر کاغذی در دست، گفت و 

هایی که مسئول این معدن بودند چرا مهر سکوت بر لب یورت[ خواهیم بود... اما آن

های بورژوا، در این موارد که به تضاد طبقاتی بین کار و سرمایه  همدست«. زدند

ها با ند و تنند با شمشیرهای کاغذی با هم بجنگتوان شود، تنها می مربوط می

 ند.جنگ میشمشیرهای کاغذی نیز 
شده بر سر کارگران، آوار ۀکشی انتخاباتی از فاجع از بهرهستاد روحانی به این حد 

رضایت نداد. ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر روحانی، گفت که ما مشاوران به 

 ،ایم که فضا برای حضور وی در معدن زمستان یورت مساعد نیست روحانی گفته

ان با فریاد کشیدن بر سر باالترین معدنچی به معدن می روم تا»اما وی گفته است 

 درمانی؟! جمهورِ روان عجب رئیس«! مقام اجرایی کشور احساس آرامش کنند
عمل کارگران معدن زمستان یورت طبقاتی بود اما در همین مسیر طبقاتی، باید 

ارگر، ک  های طبقه با اتحاد با سایر بخش تری بردارد تا های بسیار بیشتر و بزرگ گام

ای واحد، تجلی  با اراده« یدی واحده»واحد، در مقام   ین طبقه در مقام یک طبقها

 ای، جز عمل طبقاتی خود نخواهد داشت. یابد. طبقه کارگر، هیچ منجی
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نگهبان در دولت نژاد و جایگاه شورای  رد صالحیت احمدی

 داری سرمایه
داری است که در تمام کشورهای  سرمایه  یک جامعه« کنونی  جامعه»

متمدن وجود دارد. این جامعه کم و بیش از رسوبات قرون وسطایی 

مبراست و به تناسب شرایط تاریخی هر کشور، کم و بیش تغییر و 

هر   در محدوده« دولت کنونی»ف دیگر، تکامل یافته است. از طر

های موجود در شکل  رغم تفاوت دارد... ولی به یکشوری شکل خاص

وجود دارد و  هامختلف، وجه اشتراکی نیز میان آنهای جوامع  دولت

آن وجه مشترک این است که همگی بر بنیاد جوامع بورژوایی 
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داری بیشتر و در یکی  ی سرمایهکه البته در یک جدیدی استوارند

 (.۳۴و۳۳)مارکس، نقد برنامه گوتا، « .تر رشد یافته استکم
  مایش دموکراسی بورژوایی و جامعهن  ابات در اکثر جوامع کنونی، عرصهانتخ  صحنه

کنند که مردم با رأی دادن،  گونه وانمود می ها این دولت است.« آزاد»به اصطالح 

کنند. در نگاه مردم و طبقات مختلف  می« گریدخالت»ت واقعی در سیاست به صور

د که جامعه نیز در صورت عدم وجود آگاهی طبقاتیِ رشدیافته، این توهم وجود دار

یابد و انتخابات به نوعی  شان تحقق و تعین می سیاسی  اراده ،با شرکت در انتخابات

انتخابات،  ۀس این ظاهرِ فریبنداست. اما در پ« حق تعیین سرنوشت»عرصه تجلی 

ارد تضادهای طبقاتی را پنهان کرده و راه هستیم که سعی د رو روبه با سازوکاری 

را برای ورود گفتمانی بورژوایی برای به دست گرفتن ابتکارِ عمل طی مدت معینی 

کارگر نیز   ه در یک شرایط خاص تاریخی، طبقهفراهم سازد. )ممکن است ک

اما در  ،نمایندگانی در انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری و غیره داشته باشد

ر فاقد چنین نمایندگانی است.( درواقع، تحت هر علی ایران طبقه کارگشرایط ف

شدگی آن این است که  داری، فتیشیسمِ انتخابات و بت سرمایه  شرایطی در جامعه

داری و به عنوان یک عنصر آن  سرمایه  بات، به عنوان یک جنبه از جامعهانتخا

به عنوان سازوکاری تواند  شود که گویی می ی ظاهر میفرایندجامعه، همچون 

ورایِ سیستمِ موجود عمل کند و همه چیز را از ریشه تغییر دهد و حتی شاید با 

شرّی »وقوع  پدید آید یا از« دنیایی نو»حضور و حمایت از نامزدی خاص، 

بار، توسط  ، ممانعت به عمل آید. هر چهار سال یک«سوزکننده و خانمان تباه

شود. )با وجود  مو به مو تبلیغ و ترویج می پرستی، جریانات بورژوایی، این بت
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کانونی نوشتار حاضر، نه فتیشیسم انتخابات، بلکه چیز   مسئلهاهمیت این موضوع، 

 دیگری است!( 
ای در دل  ای در ساحت دولت، بازتاب منازعه مارکس گفته است که هر منازعه

این منازعات جمهوری،  ریاست  ر ایران و هنگام انتخاباتطبقات اجتماعی است. د

کند. چیدمان  ی راه پیدا میتری به خود گرفته و به ساحت عموم صورت روشن

جمهوری ایران تاکنون مشخص  انتخابات ریاست  رقابت دوازدهمین دوره  صحنه

شورای نگبهان قانون اساسی « سنجیِ صالحیت»شده است و شش کاندیدا از فیلتر 

گرا: رئیسی، قالیباف و اصطالحْ اصول اح بهنماینده از جناند. سه  به سالمت گذر کرده

گرا: جهانگیری، طلب یا اعتدال اصطالحْ اصالح میرسلیم و سه نماینده از جناح به

  ا، نمایندهه طبا. البته باید تذکر داد که هر کدام از این نامزد روحانی و هاشمی

آن دار در الگوبندی کالنی که ذکر  مشخص یا بخشی از طبقه سرمایه یگفتمان

سیاسی جمهوری اسالمی و - رفت، هستند و هر یک تفسیری از وضعیت اقتصادی

هایی  برنامه در منطقه و جهان دارند و قاعدتا سیاسی آن -همچنین جایگاه اقتصادی

تر جهت  و به بیان دقیق« رفع مشکالت جامعه»جهت در نیز از دید خودشان 

بسیاری وجود دارد این است  پیشرفت بورژوازی دارند. اما سوال مهمی که در ذهن

 نژاد و بقایی چرا رد صالحیت شدند؟ که احمدی
ای قبل سعی ه شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری فعلی و همچنین دوره

ای ترتیب دهد تا در  دموکراتیک، آرایش نیروها را به گونه  کرده تا با حفظ وجهه

انتخابات   ناپایدارِ این نهاد، صحنهروط و حد توان و قدرتِ همواره محدود، مش

های  های طبقاتی در جامعه نگردد و از آن بیشتر، رقابت باعث تشدید تنش
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ای پیش رود که اقشار فرودستِ جامعه نیز، یکی از نامزدها را به  انتخاباتی به گونه

دهند. « تشخیص»های بالفعل )حاضر( خویش،  خواسته»  کننده برآورده»عنوان 

« صحیح»ش در دولت بورژوایی، با چینش بان، برای انجام رسالتشورای نگه

نیروهای سیاسی باید موجب افزایش هژمونی دولت بورژوایی شود و به نیروهایی 

یا خللی جدی به آن ند رود که هژمونی قدرت حاکم را برهم زن که احتمال آن می

« عقلِ»شورا حکم چند که این ورود به صحنه انتخابات ندهد؛ هر وارد سازند، اجازه

ینکه در دهد. چه ا« تشخیص درست»دانی را ندارد که همواره بتواند  چیز همه

انتخابات داد که با بسیج   ورود نیروهایی را به عرصه  ، اجازه77انتخابات سال 

بورژواییِ مشخص، سعی   ی موجود در جامعه حول یک برنامهبخشی از نیروها

آن زمان را برهم بزنند تا از این  موجود در کردند هژمونیِ خاصِ در حال افولِ

بورژوایی آن   داری تبدیل شوند. )اینکه برنامه ون سرمایهطریق خود به بخشِ هژم

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و کدام گرایش  چه مولفه 77جریان در انتخابات 

 ژئوپلیتیکی را داشت، موضوع نوشتار حاضر نیست.(
اصل حداقل »نگهبان در تایید صالحیت نامزدها،  واقع، اصل تنظیمی شورایدر

نژاد مستندی از  حمود احمدیجمهوری م است. در پایان زمان ریاست« ممکن تنش

صدر و رأی به عدم  بنی  ایران پخش شد که در آن به مسئلهاول سیمای   شبکه

کفایت سیاسی او توسط مجلس پرداخته شده بود و با توجه به باال گرفتن تنش 

  یگر از ارکان حکومت، هدفْ ارائهنژاد و مجلس وقت و برخی د احمدیمیان 

نژاد به قول معروف حساب کار دستش بیاید و بداند که اگر  تمثیلی بود تا احمدی

ها روی  گزینه  ی گام بردارد برای وی نیز همهبخواهد در مسیر برهم زدن هژمون



 
 هشت مقاله 41

حصر خانگی شد. در  77 طور که سرنوشت رقیبان وی در انتخابات میز است؛ همان

ش و خود وی ه در حال پیگیری است، نمایندگانک 03، و 03دو انتخابات بعد، یعنی 

رد صالحیت شدند تا شورای نگهبان نشان دهد که مطابق اصل خویش دست به 

 زند. تایید صالحیت نامزدها می
این تفسیر یا رأی، در میان نیروهای سیاسی راست و پروغرب شایع است که 

در ایران است؛ زیرا به « کساختار دموکراتی»شورای نگهبان مصداق عدم وجود 

نیروهای   فرصت ابراز وجود و حضور همه»و  عمل کرده« دلخواهانه»ها، زعم آن

 ،دهد. سوال این است که کدام دولتی در جهان را به صحنه انتخابات نمی« سیاسی

قائل است؟ در چنین فرصت برابری را برای نیروهای مختلف سیاسی 

کارهای دیگری های لیبرال نوع غربی، به جای شورای نگهبان سازو دموکراسی

ش وجود دارد که زبی با سازوکارهای سخت و مُتصلبح های درون مثل رقابت

را بر عهده دارند. گرچه تمامی این « مسئولیت فیلتر کردن و کاهش تنش»

های  سیاسیِ قطعی در دموکراسیتوانند باعث ایجاد ثبات  سازوکارها در نهایت نمی

درجاتی بیشتر و کمتر در بورژواییِ موجود شود، اما چنین سازوکارهای کنترلی، با 

داری در نهایت  گذریم که در سرمایه می تمامی آنها موجود است. )از این نکته فعال

ای  هرنوع دموکراسی، دموکراسیِ اقلیت و دموکراسی برای اقلیت است.( در جمله

ابتدای متن از مارکس نقل شده این مطلب آمده که جوامع متمدن بورژوایی که در 

گستری  داری جهان موجود )با این تذکر که امروزه نسبت به زمان مارکس سرمایه

ندارند و تفاوتشان تنها در بسیار بیشتری پیدا کرده است(، تفاوتی ماهوی با هم 

کنونی ایران   ت. در مورد جامعهدارانه اس مایهبیشی و کمی رشد مناسبات سر  درجه
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ای از رشد مناسبات  نیز این مطلب صادق است که در صد و اندی سال اخیر، درجه

دارانه را تجربه کرده و در شرایط فعلی، دموکراسی دینی نیز به عنوان فرم  سرمایه

دارانه در هر  این بنیاد، مستقر است. دموکراسی بورژوایی نیز مانند مناسبات سرمایه

یاسی و فرهنگی آن جامعه و ای به یک میزان و بنا به تاریخ اجتماعی، س امعهج

گاه سیر  داری جهانی رشد کرده است. این رشد نیز هیچ ش در کل سرمایهجایگاه

ایم  )بسیار دیده است رو روبه روی و جهش، و فراز و فرود،  خطی ندارد، بلکه با پس

کتاتوری سربرآورده است یا در که از پس شکلِ حکومتِ دموکراتیک، شکلی دی

 یک شکل واحد، درجات دموکراسی بورژوایی، کم و زیاد شده است.(
همچنین نباید این خطا را مرتکب شد که پسوند دینی را شاهدی بر مدعای 

بودن دولت ایران تلقی کرد. چون این گزاره که هر دولت دینی « غیردموکراتیک»

امروز مستقر است، و اسالمی که در ایران  است قابل دفاع نبوده« غیردموکراتیک»

جهانی است و منافاتی نیز با دموکراسی بورژوایی ندارد  مدرن و این ای کامال پدیده

های  ) البته این بحث نیاز به تفصیل بیشتری دارد که سعی خواهیم کرد در نوشته

توسط تری   که به نحو پُررنگدیگر بدان بپردازیم(. حتی رهبری جمهوری اسالمی 

این انتخابات   شود، در سخنان خود در آستانه میکثیری قرون وسطایی قلمداد   عده

های رأی  به پای صندوق« حفظ ایران»و نیز انتخابات قبلی گفته که همه برای 

بیایند، حتی اگر نظام جمهوری اسالمی را قبول ندارند. این جمله داللت بر این 

مردم قائل است؛ یعنی در  کوالر بین دولت ودارد که رهبر ایران نیز به نسبتی س

م و دولت مستقر نیز یک اسالمِ قطعی و واحد، میانجی ضروری بین مرد نگاه وی

 پوشی است، هر چند که همواره آن را مطرح نسازد.نبوده و قابل چشم
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اسالمی در ایران از ابتدا به عنوان یک امر زمینی در صحنه -دموکراسی بورژوایی

سایر جریانات  ظاهر شد. این دموکراسی خود را در نسبت و رابطه باسیاست ایران 

کارگر و همچنین جریانات لیبرال قرار داد و   موجودِ اجتماعی ازجمله جنبش طبقه

اش، سعی کرد پویایی و تحول داشته باشد و عناصری از  برای تضمین حمکرانی

مقاطعی در عین  درگفتمان سایر جریانات را جذب خود کند. این نوع دموکراسی 

کارگر، سعی کرد تا بخشی از زبانِ سیاسی این   جنبش طبقه  رحمانه سرکوب بی

طبقه را وارد گفتمان خود کند تا هویج در کنار چماق حفظ شود و در مقاطعی دیگر 

و غیره( « ها حق اقوام و اقلیت»، «برابری جنسیتی»های لیبرال )نظیر  از گفتمان

 استفاده کرد. 
داند و قائل به این است که سایر  مردم می« واقعی  نماینده»ژاد خود را ن احمدی

ند. سوال این لت جمهوری اسالمی فاقد این خصلتهای موجود در ساخت دو گفتمان

بقات در آن ای کلی و مبهم است که رد ط کدام مردم؟ مردم واژه  ت که: نمایندهاس

ی کارگر  ویژه طبقه فرودست جامعه و بهاقشار   نژاد نماینده شود. آیا احمدی گم می

 نژاد از دل یک سازوکار کامال ، احمدی70جمهوری  است؟! در انتخابات ریاست

گرایان و پس از گذران چندین سال ولحزبی و به عنوان یکی از نمایندگان اص

بازگشت به » و« عدالت اقتصادی»صدارت شهرداری تهران با تمرکز بر شعار 

، 77کار آمد. وی از همان زمستان  ر سرب« قالب اسالمیهای اصیل ان نآرما

های شورای  مسئول اجرایی ائتالف آبادگران بود، گروهی که توانست تمام کرسی

، اعضای اصولگرای همین شورا 73دوم شهر تهران را تصاحب کند. در اردیبهشت 

 وی را با رأی قاطع به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند؛ قاطعیتی که به
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های بعد در انتخاب قالیباف وجود نداشت! در دور اول انتخابات  وجه در دوره هیچ

ها و حمایت جامعه  نژاد حمایت بسیج دانشجوییِ بسیاری از دانشگاه ، احمدی70

های  کانون ی دانشجویان )یعنی حمایت برخی نهادهای وابسته به برخیاسالم

نژاد نماینده گفتمانی  ه احمدیدید. واضح است ک ر خود میاصولگرایی( را پشت س

  ( به دلیل مشکالت فزاینده70سال بورژوایی بوده و هست؛ در آن مقطع تاریخی )

مقابله با اشرافیت   و وعده« عدالت اقتصادی»ر معیشتی اقشار پایینی جامعه، شعا

آفرینی هاشمی رفسنجانی، توانست فضا را به نفع  گرفته حول حضور و نقش شکل

طور که در انتخابات  ه و راه را برای پیروزی او هموار سازد؛ همانوی قطبی ساخت

، روحانی تا حد زیادی با تمرکز بر سیاست خارجی و گره زدن آن به 03سال 

، «معیشت مردم»به « تعامل با دنیا»وضعیت اقتصادی، به بیان خود او، با گره زدن 

ز اقشار فرودست جامعه یی اها توانست رأی بیاورد. این هر دو، کمتر یا بیشتر، الیه

 سازوکارهای انتخاباتی، جذب خود کردند.   را از طریق
نژاد منجر به افزایش  حضور احمدی ،فته شد، در مقطع فعلیتر گ طور که پیش همان

تنش در صحنه انتخابات شده و به تبع آن تنش مذکور در جامعه نیز انعکاس 

حاکمان و محافظان سرمایه « سلیمعقل »یافت که این مهم خوشایند و موافق  می

نژاد در  ست تاییدشدگان کنار گذاشت. احمدینبود. پس شورای نگهبان، وی را از لی

از هیچ فرد یا جناح و حزب و »ی کرد: گیر موضع واکنش به این اتفاق این طور 

گروهی حمایت نکرده و نخواهم کرد. این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب 

ژاد به اپوزیسیون جمهوری  ی این واکنش را به پیوستن احمدی ا عده«. است

کنند و قائل به این هستند که وی در حال انجام کار سازمانی  اسالمی ترجمه می
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در یا تاثیرگذاری بر فضای سیاسی ایران است. برخی  رگشتن به صحنهبرای ب

گفتند گروه  آمریکا بر جهان، نظیر آمدنیوز می ۀسیطر ۀپراکنیِ شیفت های لجن بنگاه

شود و برخی در چپ  می« فاز نظامی»نژاد بعد از رد صالحیت وارد  احمدی

« جنبش اجتماعی قوی»نژاد یک  گویند از دل رد صالحیت احمدی هاست می مدت

و از سر دیگر « رادیکالیسم طبقاتی»گیرد که از یک سر ممکن است به  شکل می

منجر شود. این دور از ذهن نیست که وی کار سازمانی انجام « مسیفاش شبه»به 

در  دهد، اما تاثیرگذاری و بدل به اپوزیسیون شدن وی محل مناقشه است. می

نژاد در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر پایبندی  های اخیر، احمدی همین مصاحبه

ت من نیز بدان است و دول« سند حقوقی»به برجام اظهار داشته که برجام یک 

صطالح ا ای به جبهه  نژاد خود را نماینده اینکه احمدی پایبند خواهد بود.

« های تنگ حزبی چارچوب»کند که به  کند و بیان می معرفی می« خواهعدالت»

بر این مدعا باشد تواند دلیلی  گنجد، نمی ها نمی وفادار نبوده و در این گونه ظرف

یا پس از رد صالحیت به جبهه اپوزیسیون  دهکارگر بو  طبقه  که وی نماینده

 جمهوری اسالمی خواهد پیوست.
های متعلق به  سایت های اجتماعی و وب نژاد و در شبکه در میان حامیان احمدی

از  بعضاشود که رنگ و بوی چپ دارد و  هایی یافت می یگیر موضع جریان وی، 

 اند. اما آنچه استفاده کردهان ادبیات مارکسیستی نیز برای نقد جامعه و دولت ایر

موضع کند نمایانگر  یک جریان یا فرد، به عنوان تفسیر خویش از واقعیت ارائه می

نژاد تاکنون در میدانِ عملِ سیاسی، مواضع  مشخص طبقاتی وی نیست. احمدی

، است سیاسی آن را به طور جدی نقد نکرده-های اقتصادی دولت ایران و سیاست
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داری و چپ نیز بگیرد. به بیان دیگر،  چه رسد به اینکه بخواهد موضع ضدسرمایه

نه شعارهای کند و  های سیاسی است که یک جریان را معرفی می انتخاب

دهد. حتی از این گذشته، برخی  که سر می« ای خواهانهعدالت»و « پوپولیستی»

نژاد، برخالف  احمدیکه جریان نژاد، نظیر این ای نزدیکان احمدیدیگر از ادعاه

نیز با واقعیت  کند نگاه نمی« شرکت سهامی»اصولگرایان به قدرت به چشم یک 

های مختلف  نژاد نیز برای رضایت گروه ایم که احمدی انطباق ندارد. فراموش نکرده

ای، صفار هرندی،  ر محسنی اژهاز افرادی نظی خود را عمدتا راین اصولگرا، وزجریا

پورمحمدی، مسعود میرکاظمی،  تم قاسمی، مصطفیاکبر صالحی، رس علی

 مهدی زاهدی و... انتخاب کرد. محمد
ها و شعارهای  ایران واجد خصلت 31از بُعد گفتمانی، انقالب سال   

بوده « مستضعفین و محرومین»و ضدآمریکایی و حمایت از « ضدامپریالیستی»

چون شوروی در حال ویژه آمریکا ) های جهانی و به استقالل از قدرت است. این

هویت دولت جمهوری اسالمی بوده و   کننده ود ندارد( از عناصر تعیینحاضر وج

انفکاک آن از دولت ایران خطایی تحلیلی است. اینکه این شعارها در طی چهل 

کدام دلیلی بر خارج از نظام  از انقالب گذشته سر داده شده، هیچ تقریبا سالی که

ایران نیست و این شعارها در واقع بیشتر کارکردهای داری بودن دولت  سرمایه

هوری ای و جهانی( داشته و نگاه حاکمان جم دارانه )حتی در ابعاد منطقه سرمایه

ای که  بینانه و پراگماتیستی است. سخن عده اسالمی به این شعارها کامال واقع

توان  می ،بینند وزیسیون میاحمدی نژاد را با این رد صالحیت شدن، در جبهه اپ

نژاد و مطالبات مطروحه توسط وی،  بندی کرد: حرکت احمدی گونه نیز صورت این
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شده  یافته و دور می علیه جمهوری اسالمیِ استحالهآغاز حرکت برای انقالبی اسال

ممکن است است. این عده در آینده نیز « های اولیه و راستین انقالب آرمان»از 

ها  ید و نهضت را آغاز کرد، اما در ادامه پروغربنژاد علیه نظام شور بگویند احمدی

با همکاری آمریکا پیروز ماجرا شدند. چنین برآوردی غافل از این واقعیت است که 

 رهبران جمهوری اسالمی خوب به این شعارها واقف بوده و افراد دیگری مثل

ه دیگری در جمهوری اسالمی نیز در مقاطعی ک سعید جلیلی و سایرین یا جریانات

نژاد در ساخت قدرت  مانی مشابه، کارکردی مشابه احمدینیاز باشد، قادرند با گفت

جمهوری اسالمی داشته باشند. تا همین لحظه در انتخابات کنونی نیز برخی 

نژاد رأی داد را  به احمدی 77و  70که در سال « پایگاهی»ی نامزدها، جذب آرا

نژاد جذب  تمانی مشابه گفتمان احمدی، جلیلی با گف03اند. در انتخابات  هدف گرفته

این این اقشار را نشانه گرفت و روحانی با گفتمانی متفاوت توانست بخشی از 

« پایگاه رأیِ»واقع، در صحنه انتخابات، نه ند. درکرا جذب خود « پایگاه رأی»

های بورژوایی بعضا  ت و نه گفتماننژاد اس احمدی« ملکِ طلقِ»اقشار فرودست 

این اقشار را جذب خود کند. این  یدر شرایط متفاوت ممکن است آرا متفاوتی که

اشخاص و جریاناتی که هیچ تناسبی در آن فتیشیسمِ دموکراسی بورژوایی است که 

ند و شو ها در انتخابات ظاهر میآن« نمایندگان»ن با اقشار فرودست ندارند همچو

 کنند.  طبقاتی نیز استفاده می برای خطابِ این اقشار، بعضا از زبان ظاهرا
کند.  تولیدی ضد خود را در درون خویش تولید می  مارکس گفته است که هر شیوه

غافل  ،دهند برخی به اشتباه این سخن مارکس را به هر کلیت و نظامی تسری می

های واقعیت است که در گام  ها و امکان ناظر به قوه از اینکه سخن مارکس دقیقا
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نژاد  یاسی خواهد یافت. پس نباید احمدیاقعی خویش را در ساحت سبعد رهبران و

تز( نظام جمهوری اسالمی بدانیم، در حالی که وی یک گفتمان  را برنهاد )آنتی

نهاد باید برآمده و بورژوایی بوده که از قضا مدتی نیز بر مسند دولت بوده است. بر

تی، نیرویی جهت تحقق های واقعیت باشد و از تضاد طبقا امکان  کننده تقویت

در ظاهر « پوپولیستیِ»داری بگیرد و نه اینکه با شگردهای  ای ورای سرمایه جامعه

غیرطبقاتی، اما در واقعیت بورژوایی، سعی کند تا آن را در خدمت تحکیم روابط 

 سرمایه به کار برد.
آید که چرا احمدی نژاد رد صالحیت شد؛ با وجود اینکه  حال باز سوال پیش می

  و آمریکاستیزانه« عدالتخواهانه»ی با قوه سر دادن شعارهای افراد دیگری مانند و

در ساخت قدرت حضور داشته و سایر رهبران مستقر نیز به شعارهای  ،رنگپر

از منظر شورای نگهبان، تواند این باشد که  وفادارند؟ پاسخ می« طلبانه استقالل»

ته باشد را به توانست داش ابتکاراتی که مینژاد کارکردش تمام شده و  یک: احمدی

نژاد تنشی مضاعف به  همان اصلی که مطرح ساختیم: احمدی؛ خرج داده است. دوم

بازتولید  ات قدرت وسازد که کارکردی مخرب در مناسب ساحت قدرت وارد می

داری، از طریق برهم زدن هژمونی موجود، بازی کرده و از این طریق، راه را  سرمایه

غرب و به تبع آن آمریکا و نیروهای پرو ۀربِ بیش از اندازاعمال قدرتِ مخ برای

وسیعی از این نیروها، با  هم در حالی که بخش کند؛ آن پیمانانش باز می هم

های کالن حاکم بر  جذب رویه 03خود، بعد از سال  77سال   وژهکردن پر فراموش

مکن بود نژاد، م احمدی اند. مخالفت با سیاست بورژوایی جمهوری اسالمی شده

اند، بلکه بخشی  مهار شده 77  بعد از غائله تنها نهکند که  نیروهای پروغربی را احیا
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قدر  اند و در مقطع فعلی حتی آن ها در گفتمان مسلطِ موجود، هضم شدهاز آن

ای،  پروغرب نیستند که با گرایش ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی در منازعات منطقه

ای دیگر از پویایی دولتِ جمهوری اسالمی  باشند. )این نیز نشانهمخالفتی داشته 

های متفاوت در  است که در مقاطعی، با فرصت ظهور و بروز دادن به گفتمان

هایی مشخص و مشروط، شرایطی را ایجاد کرده که بخشی از مخالفان  چارچوب

 اند.( های حکمرانیِ موجود شده آن، جذب رویه
ه امری رد صالحیت در جمهوری اسالمی نکه اطر داشت از سوی دیگر باید به خ

بودن یا سایر « مدیر و مدبّر»، مسئلهسیاسی است.  حقوقی، بلکه تصمیمی کامال

سطح پدیداری  قانون اساسی نیست. 773 شده در اصل خصوصیاتِ شخصیِ تصریح

حقوقی بلکه « سنجیِ صالحیت»را که کنار بزنیم، کار شورای نگهبان نه 

با  03نژاد در سال  ست. احمدیاسی در مورد لیست نهایی نامزدهاری سیگی تصمیم

برای هاشمی  03تصمیمی سیاسی رد صالحیت شد؛ همین اتفاق در سال 

دارد که  رفسنجانی افتاد. در هر دو جناح کالنِ سیاسی ایران، گرایشاتی وجود

یگیری هم زدن ثبات دولت در جمهوری اسالمی را با پطور بالقوه امکان بر به

های  های مختص به خود دارند. این گرایشات، توسط رقبا با نام ها و پروژه گفتمان

گرایان افراطی و اصول»، «جریان نفوذی اصالحات»د: شون مختلفی خطاب می

شورای نگهبان از طرف این  ای از این دست. هرگاه که و اسامی« متحجر

صالحیت کرده است. فراموش راحتی رد  احساس خطر کرده، آنها را به ها گرایش

های اصولگرا در مجلس  ترین چهره شده نکنیم که علیرضا زاکانی، یکی از شناخته

حیت شد. رد صالحیت ، رد صال03گذشته نیز در این انتخابات، همچون انتخابات 
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 های توسط شورای نگهبان، به معنای رد صالحیت یکی از جناح ها این گرایش

ایم،  که در انتخابات گذشته شاهد بوده طور ت. همانسیاسی در ایران نیسکالن 

های  از این جناح ینامزدهای ترین شرایط سیاسی و اقتصادی نیز حتی در بغرنج

تر، دو جناح کالن  اند. به بیان ساده کرده« آرایی صف»کالن بورژوایی مقابل هم 

هر  اند که در سیاسی تشکیل شده های های وسیعی از گرایش وایی از طیفبورژ

ها را رد  انتخابات شورای نگهبان ممکن است این طیف یا آن طیفِ این جناح

 صالحیت کند، اما تاکنون یک جناح را به کلی رد صالحیت نکرده است.  
بلکه از عناصر  ،نژاد ضد سیستم و یا بیرون سیستم نیست خالصه کنیم: احمدی

ر جریانات کالن را از دست داده و از منظ« کارکردش»درون سیستم است که 

بتکار وی فارغ از عوامل دیگر به ابتکاراتش احتیاجی نیست، بلکه ا تنها نهبورژوازی 

نژاد و  اینکه احمدی دیگر  نکتهباشد. « کننده ثبات بی»تواند  تنهایی می دیگر، به

شوند و هر بار بیان  دو انتخابات است که رد صالحیت میدر  ،طیف منتسب به وی

یا اپوزیسیون  خواهد نشست و دست به انتحار زدهساکت نشود که او  می

شود. در انتخابات قبل که چنین چیزی رخ نداد،  یافته جمهوری اسالمی می سازمان

قائالن   قابل اتکا دیده نشده است. گزارهدر این دوره نیز کماکان چیزی محصّل و 

مون واقعیت نخواهد گاه تن به آز نژاد گویی که هیچ سیونی از احمدیبه تفسیر اپوزی

 گویند که همواره می است طلب سرنگونی نمای برخی جریانات داد، مثل شعار نخ

کشد و به زودی سرنگون خواهد  های آخرش را می جمهوری اسالمی دارد نفس

 هایی ارزش علمی و تحلیلی دارند؟! چنین گزاره آیا حقیقتا شد.
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. نژاد به نکات قابل توجهی رسید دیترامپ و احم  توان با مقایسه پایان اینکه می در

سازی است و در دوران افول هژمونی  جهانی  ترامپ سمبل زوال تدریجی پروژه

دیدیم که طرفداران  سر کار آمده است و رمریکا برای بازسازی این هژمونی بآ

توانستند مانع از پیروزی وی ن« آمریکایی  های جامعه ارزش»دموکراسی و  لیبرال

عروج هژمونی جمهوری اسالمی، حداقل در   نژاد اتفاقا در دوره اما احمدی ،شوند

د و سازوکار شورای نگهبان شو ای، به آسانی از سر راه برداشته می سطح منطقه

ه در آمریکا سازوکار طور ک دهد )همان حضور وی در صحنه انتخابات را نمی  اجازه

دهد( تا راه برای  نه انتخابات نمیکس و هر جریانی را به صح هرورود   حزبی اجازه

 د.شوزایش قدرت دولت ایران هموارتر اف
دیگری شکست خوردند تا بیش از   گونه دموکراسی در ایران اما به طرفداران لیبرال

 ،ی سودای آن را در سر داشتکه روشنگر« آرمانی»دموکراسی از هر  الپیش لیبر

چیز از شورای نگهبان متنفر بودند، د. آنان که در سیاست ایران بیش از هر شوتهی 

ها پیش دست به دامن این شورا شدند و  نژاد از مدت برای رد صالحیت احمدی

نداشته باشند که برای جنتی تقدیرنامه بفرستند و بقای « شجاعت»قدر  حتی اگر آن

اند. امروز  وی و این شورا را ستوده« درایت»عمر طلب کنند، در خلوت خود، بارها 

  رط استعمال توسط حُکامِ نمایندهای است که از ف موکراسی بورژوایی سکهدیگر د

اقلیت در گوشه و کنار دنیا، از رونق افتاده و بر اثر مسح شدن بسیار، قابل تمیز از 

 یک تکه فلز معمولی نیست.
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 جایگاه پیشتازان عدالت از آن شما نیست 
اعضای لیست حسین راغفر برای کاندیداتوری در شورای  قطعاپیشتازان عدالت، 

« عدالت»قدرت بورژوایی جای ندارند. )البته   پیشتازان عدالت در دایره .نیستند شهر

اما آنچه از  ،بته در این دایره جای خواهد داشتیا اسالمی صد ال عاریف لیبرالیبا ت

عدالتی  یخی، که علیه بیتار-شود مفهومی است انسانی معنای عدالت مستفاد می

داری و نظم حاصل از  شک ریشه در سرمایه عدالتی بی قرار گرفته است و این بی

عدالتی  اند، فرعیاتی را به عنوان بی آن دارد. کسانی که به این نظم گردن نهاده

کنند.( در این شرایط پیشتازان  معرفی می« حامی عدالت»معرفی کرده و خود را 

 ودانی صبورند.واقعی عدالت، مطر
که  شده رنگ بر جاده تاریخ نقش بستهن و عرقِ این پیشتازان آنقدر پُررد خو

روشد. راغفر مدعی حسین راغفر نتواند خودش را رنگ کند و به جای قناری بف

اهلل خمینی بوده، حاصل نشده است.  آن هدف رفع فقر که خواستِ آیت است
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بان دیروز امروز هم  وارد نیست؛ بگذار دروازهایرادی هم به این گزاره و مانند اینها 

دوستان چپ و فعاالن  ند. ایراد اصلی آنجاست که برخیای دیگر بز شیرجه

بینند و توپ طبقه کارگر را در  اجتماعی خود را در قامت پیشتازی برای عدالت نمی

 دهند. بغل راغفر قِل می
*** 

ویت است که نباید از نظر های دیگری نیز قابل ر شدگی، نشانه در همهمه بنفش

دور بماند. ما مدعی هستیم که جمهوری اسالمی ایران به عنوان حاکمیت 

داری توانسته است تاکنون با استقرار نوعی دموکراسی بورژوایی، اکثریت  سرمایه

اپوزیسیون بورژوایی را در خود حل کند. این مهم با خوابیدن تب و تاب جنش 

یان است. دولت موسوی خواسته اکثریت معترضانی بورژواییِ سبز بیش از پیش ع

جمهوری بنشانند. بخش بزرگی از  نستند دولت سبز را بر مسند ریاستبود که نتوا

تحان خوردگان با یک تغییر رنگ )از سبز به بنفش( تبدیل به فا این شکست

راستی دولت روحانی، دولت مستقرِ همان جنبش  شدند. آیا به 7303انتخابات 

هایی  های مختلف دشواری خورده است؟ ارائه پاسخ به این سوال از جنبه شکست

که قرار نیست دو دولت مستقر را با هم مقایسه کرد؛ برای مثال بسیار دارد، چرا

را « تدبیر و امید»تر است که اختالفات و اشتراکات دولت خاتمی با دولت  ساده

ندان کار ایگاه واحد ندارند، چبررسی کرد. عمل مقایسه بین دو پدیده که یک ج

که جریان سبز حامل شعارهای انضمامی مشخص درستی نیست. مخصوصا این

ها شکل گرفته  نبود. این جریان به مقدار زیادی از گفتمان اصالحات که طی سال

ای، جای شعارهای  نشده های گفتمانیِ متعددِ تصریح کرد. روایت بود تغذیه می
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ای از نیروهای بورژوایی را از  ها، طیف گسترده این روایت انضمامی را گرفته بودند.

ه جمهوری اسالمی و جریان اصالحات استحال  طلبی تا پروژه سرنگونی

ها، جایی در دولت  گرفت. طبیعی است که طیفِ چپِ پروغربِ این گفتمان میدربر

 مستقر روحانی ندارد و به احتمال قوی جایی در دولت فرضی موسوی نیز نداشت.

نبود، جنبش ها چندان مشخص دل شعارهایی که جنبه انضمامی آن با این وجود، در

ر ادامه ها و مشخصاتِ غالب بود که د مشخص با سویه سبز واجد افقی تقریبا

 به آن خواهیم پرداخت. مختصرا
شاهد فروپاشی هژمونی دولت و خارج شدن حوادث از  7377در وقایع انتخابات 

خابات بودیم. شناسایی یک برنامه انقالب مخملی و یک شده انت بینی ریل پیش

پروژه امپریالیستی در آن زمان کار دشواری نیست. کوری بخشی از بورژوازی 

های وجود این  تر، یکی از نشانه بخشی به منفعتِ برادر بزرگ داخلی، در اولویت

ی که پروژه است. این کوری مقطعی را در بخشی از بورژوازی، در تمامی کشورهای

توان دید. بخشی از بورژوازی سوریه،  های امپریالیستی در آن پیاده شده، می پروژه

تبدیل شدند، « رویای آمریکایی  شده جادو»های  نظام تی به پیادهلیبی و اوکراین وق

، و طلبِ مساعدت از «نه غزه، نه لبنان»حق دچار این کوری عارضی بودند. شعار ب

شد؛ در اینجا  های سبز سر داده می منظا ب از دهان پیادهاوباما، توسط امپریالسم غر

نظام حاضر در خیابان هیچ وابستگی  کند که بخش بزرگی از پیاده فرقی نمی اصال

ند. مسئله این است که وابستگی آنها ایدئولوژیک سازمانی به آمریکا و غرب نداشت

فت و آن طرح را گر ی جای میها از پیش در یک طرح امپریالیستبود و اقدامات آن

برد. مرگ بر روسیه و شعارهایی از این دست قرار بود از طریق  جلو می عمال
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ای که در  های خیابانی شروع یک فروپاشی باشد؛ فروپاشی ها و راهپیمایی کارناوال

 گرفت. جای می« نقشه خاورمیانه بزرگ»
متوقف رتی که در این سطح اما مسئله به این سادگی هم نبود و تحلیل در صو

از بورژوازی در دیدن منافع کوریِ بخشی  شود، یکسویه خواهد ماند. مسئله صرفا

واقع، این تنها اشتباه محاسباتی نبود که های ژئوپلیتیک نبود. در در نزاع شکالن

خواست در شرایطِ  شد. بخشی از بورژوازی می یک نیروی بورژوایی مرتکب می

سیاسی، خود را به بخش مسلط و هژمون  جدید  افول هژمونی، با تعریف یک پروژه

دهد که شرایط استیالیش  داری تبدیل کند و ساختار دولت را طوری تغییر سرمایه

ها، ت که حتی از نگاه برخی از خود آنرو تضمین شود. اکنون اس  پیش  در دوره

توان گفت بخشی از بورژوازی در آن زمان کور شده بود و منافع کالن خود را  می

د؛ اما در آن زمان جنگ بر سر همین تعریف و بازتعریفِ منافع کالن بود. دی نمی

طبقاتی )در بین خود  میان  شده ازی، باورِ هژمون و پذیرفتهبخشی از بورژو

کرد با بسیج اجتماعی، ساختار دولت بورژوایی  زد و سعی می بورژوازی( را کنار می

زی حاکم کند. این بخش از را تغییر داده و باور جدیدی را بر کلیتِ بورژوا

کرد؛ در بُعد  غربی را ستایش می-بورژوازی، در بُعد فرهنگی، فرهنگ لیبرالی

سیاسی، دنبال کاهش شدید یا نابودیِ تام و تمام اقتدار والیت فقیه بود؛ و در بُعد 

 ژئوپلیتیک، پروغرب بود.
قر تبدیل افق پروژه جنبش سبز چنین چیزهایی بود. اما این جنبش به دولت مست

رود؛  نشد تا مشخص شود که دولت سبز تا چه میزان در امتداد این افق پیش می

ها و آمال جنبش سبز  تا مشخص شود که دولت سبز تا چه میزان به خواسته
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شی به نام بنفش بیرون نیامد، از دل جنب ماند. دولت بنفش، که اتفاقا می« وفادار»

متفاوت با جنبش سبز  ارای افقی کامالشی وجود نداشت، دجنبش بنف چراکه اساسا

کنند، سوریه و  چنان که برخی گمان می است. این دولت، در بعد ژئوپلیتیک نه آن

اصلِ »ای قرار داده و نه  المصالحه توافق هسته اتحاد با دولت این کشور را وجه

را نشانه گرفته است. این دولت همچنان طرفدار حفظ و گسترش « والیت فقیه

و گسترش را نه با ورود به  ای جمهوری اسالمی است و این حفظ طقهنفوذ من

های  پروغرب، بلکه در تقابل با آن به پیش برده است. این یکی از مشخصه  جبهه

افزایش نفوذ   های گذشته توانسته پروژه در دههپویایی جمهوری اسالمی بوده که 

 تی به پیش ببرد. های متفاو ای را با ابزارها، رویکردها و گفتمان منطقه
به هر صورت، پس از شکست جنبش سبز، اقداماتی روشن از سوی آمریکا با 

ت و پیچیدگی حوادث جنبش همراهی یک بلوک منسجم صورت گرفت. اگر شد

ما در مورد این پدیده را در سطح یک تحلیل یا خوانش از تاریخ باقی  یسبز، آرا

هی آمریکا علیه جمهوری اسالمی گذارد، اقدامات بعدی بلوک غرب به فرماند می

 دیگر از سطح تحلیل فراتر رفته و به شفافیتِ یک واقعیت، یک فاکت، خود را بروز

ای که در گرماگرم جنبش سبز معلق مانده بود، پس از  مذاکرات هسته دهد. می

کامل متوقف شد. جمهوری اسالمی با  70شکست حتمی این جنبش در سال 

رسید با نظر مساعد اوباما به ایران  و ترکیه، که به نظر میابتکار دولتمردان برزیل 

را  ای به خارج از کشور انتقال سوخت هسته« بیانیه تهران»اند، در قالب  آمده

که توافق ایران و برزیل و ترکیه، گامی به سوی حل پذیرفته بود. اما به جای این

د که به دلیل اصرار های شدید و سنگین بو ای باشد، این تحریم کامل مسئله هسته
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شد. همان سال  تبدیل می« سیر عادی امور»آمریکا و اروپا بر پروژه تغییر رژیم، به 

ای علیه ایران صادر شد. در خرداد این سال  سابقه ها و قطعنامه بی (، تحریم70)

هایی   ترین قطعنامه یکی از سنگین 7030تصویب شد. قطعنامه  7030قطعنامه 

خ شورای امنیت برای اعمال تحریم علیه یک کشور صادر است که در طول تاری

 های شدیدِ بنای تحریم شده است. در ادامه آمریکا و اروپا، این قطعنامه را به سنگ

ها، همگی تبعات شکستی است که غرب و آمریکا نفتی و بانکی تبدیل کردند. این

های  یمخواستند با تحر ها میطرح انقالب مخملی متحمل شدند. آندر اجرای 

به  77ای همچون  نظام پروژه کننده، اقشار فرودست را نیز به عنوان پیاده فلج

گرچه اقتصاد ایران را در بحران فرو برد، اما نتوانست به ها  صحنه بیاورند. تحریم

 خود، دست یابد.« هدف»این 
ت های انتخابا مخملی، امروز در پای صندوق« انقالب»نظامِ دیروزِ  حاال همان پیاده

ها و  شود. این تفاوت رفتار در دل بدنه جنبش سبز، خود را در انتخاب حاضر می

دهد.  اند نیز نشان می های باالترِ این جنبش که وزیر یا وکیل شده رفتارهای رده

، یعنی چیزی که حادث نشد، «دولت مستقر سبز»توان در مورد  گرچه نمی

دولت بنفش، دنبال کردن افق   وژهتوان گفت که پر ا به یقین میزنی کرد، ام گمانه

 شده در جنبش سبز نبوده است.  مطرح
اساس یک جمهوری اسالمی ایران است. لذا براین یک موفقیت آشکار برای 

استدالل عقلی ساده باید پذیرفت جمهوری اسالمی پس از این پیروزی قدمی به 

را تبدیل به اپوزیسیون دیروز   است؛ قدمی که توانسته است عمده پیش برداشته

های بورژوایی، مخصوصا وقتی هژمونی در حال  پوزیسیون امروز خود کند. طرح
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های کالن بورژوازی در کار باشد، لشکری از  افول نباشد و اجماعی کلی بین بخش

نظام  تواند پیاده د. همان لشکری که میآورن میکت درحامیان پر سر و صدا را به حر

تواند به خیلِ هوراکشان  شود، می« آمریکایی رویای»ویرانی همه چیز به نفع 

 «با روحانی» 7099تبدیل شود. اینان تا  برای شرکتِ حداکثری در انتخابات امروز،

 کنند و شاید روزی دیگر، تاریخی دیگر را برای ویرانی نشانه بگیرند. را فریاد می
قرار رحم هر فعالی را مورد محاکمه  این لشکر پُرهیاهو چون پرسشگرانی بی

 این هجمه قطعا« کنید؟ وید، چه میش شما که پای صندوق حاضر نمی»دهند.  می

خود خواهد کشاند. گویی چون بسیاری از جریانات سیاسی مستعد را به حمایت 

بینی. در  انگیز اوژن یونسکو، کرگدن شدن امری است قابل پیش نامه اعجابنمایش

اند. وقتی ابتال به  ی عارضی گشتهشدگان، بسیارانی هستند که دچار کور میان مسخ

این عارضه برای باالترین سطح طبقه حاکمه محتمل است، نباید انتظار داشت 

گاه به آن  های بورژوایی است هیچ ای که در سطح ناخودآگاه، مغلوبِ گفتمان جامعه

های بورژوایی موید این مطلب  گفتمان  د. حضورِ عددیِ کارگران در بدنهدچار نشو

 است.
ترین پیغام خود را به سمت طبقه کارگر نشانه  های بورژوایی، اصلی گفتمان  ههم

ای، در شرایط غیربحرانی،  به قدرت اجرایی و رسانه ها با اتکا روند و این گفتمان می

چه جنبش سبز حامل یک شعار انضمامی د داشت. گرقابلیت هژمون شدن خواهن

هایی با برخی  ا دارای افقکه برای همگان قابل تشخیص باشد، نبود و تنه

شده در دل  نشین های ته به گفتمان کرد با اتکا غالب بود و سعی می خصوصیاتِ

جامعه بورژوایی حرکت کند، اما دولت بنفش به عنوان دولت مستقر، دقیقا با شعار 
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توانست « برطرف کردن موانع معیشتی»های سیاسی و  گو و گفتها در  رفع تحریم

کارگر رأی نیز بیاورد. )این گفتمان تا آن درجه بورژوایی و از بخشی از طبقه 

رخی جریانات در های بورژوایی بود که توانست حتی ذهن ب منطبق با امکان

های  کسیستچپ را نیز مخدوش کند. به عنوان نمونه جریان مار  مانده اپوزیسیون

دیگران، زاده( و  ، حزب حکمتیست )شاخه رحمان حسین انقالبی )مازیار رازی(

ای، سطحی از  های خود را بر این پندار استوار کردند که پس از توافق هسته تحلیل

ناچیزش به طبقه کارگر هم خواهد  صادی اتفاق خواهد افتاد که مواهبگشایش اقت

 های منطبق با شرایط تازه را در پیش گرفت.( بایست تاکتیک رسید، لذا می
را نیز در ای جامعه  های حاشیه کم، بخشدست آمده برای بورژوازی حا پیروزی به

های منفردِ  کند. چپ و هضم می جذبمدنیِ بورژوایی،   های جامعه دل مکانیزم

خوردگانی  تمانده از مبارزه طبقاتی در این جو بورژوایی، تبدیل به شکس خارج

نژاد، انکشاف طبقاتی را  احمدی  دوباره« عروج»و « بپا خواستن»شوند که یا در  می

کنند.  ی شهر راضی میاررا به حمایت از لیست راغفر در شوکنند یا خود  ف میکش

سیاستی بدون در  ها به هر خردهاز این پس فزونی خواهد گرفت. آن جمعیت اینان

اد. اینان در کنار مازیار خواهند د داشتن وجه کالن سیاسی آن، تن در نظر

دو سطح پدیداری را برای ما به نمایش خواهند گذاشت. دیدیم نتیجه  ،نژاد گیالنی

رأی دادن  نژاد اعالم دارد و توده این شد که مازیار گیالنی پوزیسون شدن اکثریت

)اگر وجاهت  .از لیست راغفر حمایت کرد یک خواسته و مبارزه طبقاتی است، و لذا

دانستم که جریان موسوم به  حداقلی مبارزه کارگری نبود به هیچ وجه بعید نمی

طور که کنارِ جنبش سبز ایستاد، از روحانی هم  سندیکای فلزکار مکانیک همان
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از   اند. بخشی ی را هم پیمودهخوردگان منفرد مسیر دیگر حمایت کند.( اما شکست

بورژوایی از انقالب و سیاست و مردم در جنبش  خاطر فهم خردهه ها که دیروز بآن

خاطر بنفش شدن پروفایل دوستان فیسبوکی و ه ودند، امروز بسبز شرکت کرده ب

خوردگی دست از  شده، احساس بیهودگی و شکست نشینان بنفش زدگی کافه هیجان

ور  های بورژوایی غوطه سیاست دارد. اینان همچنان که در خرده نمیسرشان بر

تماال احکنند.  اند، ژست مخالفت با شرکت در انتخاب روحانی را نیز حفظ می شده

دارد تا دالیلش را برای رای دادن به لیست  ها را وامیاین امری است که یکی از آن

 .بنویسد«  ای کلمه7999»در مطلبی « پیشتازان عدالت»حسین راغفر و لیست 

انتخاباتی « مبارزات»چه قبای زهد به تن دارند و در ن گرابخش دیگر این منفرد

کند که  احوالی می آنها را دچار چنان پریشانافقی،  کنند، اما شدت بی شرکت نمی

هر روز در پس هر سوتی، صدای انفجاری را بشنوند. یک روز مقاومت کوبانی را 

نژاد  یکنند و روز دیگر از رد صالحیت احمد آلترناتیو سوسیالیستی منطقه ترجمه می

 کشند.  انتظار شورش کارگران را می
ق بر پروژه کمونیستی در چنین شرایطی طبقاتی و کارگریِ منطب  پیگیری سیاست

اما تا زمانی که تضاد کار و سرمایه وجود دارد، تا زمانی  ،وانی دارداهای فر دشواری

کشی بورژوازی پابرجاست، هرگز پیشتازان عدالت از پای نخواهند ایستاد.  که بهره

فر به هیچ وجه نباید این جایگاه و این خط مبارزه را به کسانی چون حسین راغ

 تسلیم کرد.
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 جمهوری حاکم بود؟ چه روندی بر انتخابات ریاست
وحانی توانست با جمهوری دقایقی پیش اعالم شد و حسن ر انتخابات ریاست  نتیجه

برای چهار سال دیگر در  پیروز این انتخابات لقب بگیرد و درصد آرا 31کسب 

این دوره از انتخابات   اسالمی باقی بماند. صحنهجمهوری   مجریه  رأس قوه

با « دشمنی»و « مخالفت»جمهوری طوری پیش رفت که گویی رقبا، در  ریاست

ندارند! اما در پشتِ سطح پدیداری، چه روندی « شفقتی»و « رحم»یکدیگر، هیچ 

 حاکم بود؟ 03بر انتخابات ریاست جمهوریِ اردیبهشت 
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  ۱ 
جمهوری، نامزدها حمالت بسیاری  از انتخابات ریاستیغات این دوره در تبل

های نجومی و  قبه یکدیگر داشتند. از امالک نجومی گرفته تا حقو« شدیدی»

کردند، همه به عنوان مصادیقی از فساد  نامزدها در آن زندگی می ای که برخی خانه

مخاطب ها  بعضی وقتزدند که  پرده به هم اتهام می چنان بی ذکر شد. نامزدها آن

کشد! با  و درگیری فیزیکی می ای دیگر، کار به زد و خورد تا ثانیه کرد گمان می

های  های کالن، در سطح استراتژی انگیزی در سطح روایت همه، به طرز شگفت این

کالنی که دولت باید دنبال کند، در سطح گرایشات دولت در سیاست خارجی و 

نزاعی در کار « اقتصادی  توسعه»اکم بر در سطح پارادایم حمنازعات ژئوپلیتیک، و 

 نبود.
  حمله»مناسبی برای یک   شهردار تهران، سوژه  جمهور یا خانواده برادر رئیس

شد  رسید انتقادات در این سطح مطرح می بود، اما مناظره به برجام که می« اساسی

دولت »است و  نشده« نقد« »چِک برجام»که تنها مشکل این است که 

کند. به خصوصیات غالبِ « نقد»را « چک»تواند این  رئیسی می «اصولگرای

کرد که دولت  های انتخاباتی که توجه کنیم، کسی این فرضیه را مطرح نمی مناظره

رده و با دستی به آمریکا تقدیم کلوای برجام، جمهوری اسالمی را دوروحانی در 

آن، چیزی که »  لهاستحا»جمهوری اسالمی، یا « رِتغییر رفتا» این معاهده رسما

گفت  ه است. کسی نمیهاست به دنبال آن هستند، حاصل شد ها مدت آمریکایی

ی در تبدیل دولت جمهوری اسالمی به یکی از اقمارهای آمریکا ئابتدا  برجام، حلقه

خورد. کسی این فرضیه را  های دیگری پیوند می است و به زودی این حلقه به حلقه
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  ای در قضیه ت شستن از توان هستهدس»نی، بعد از کرد که دولت روحا مطرح نمی

، سوریه و دولت این کشور را به پشیزی به آمریکا خواهد فروخت و آن را «برجام

« دولت متعارف»قرار خواهد داد تا از این طریق بتواند به یک « المصالحه وجه»

 ادغام شود.« جهانی  جامعه»تبدیل شده و در 
کرد که  اذعان می گفت، سریعا ها می درصدی 03ها و  درصدی 0که از  آن

تولیدکنندگان و »داران ریز و درشت،  دارها، انحصارات بزرگ، سرمایه سرمایه کالن

مفسدان »و « خواران رانت»ها نیستند و تنها  درصدی 0و غیره جزو این « تجار

 03دولت »یا « دولت مردم»گنجند. او که مدعی بود،  در این دایره می« اقتصادی

ها به خود  درصدی 03چنان از عدم اقبال  را تشکیل خواهد داد، آن« ها درصدی

انتخابات را به   کنار کشید و صحنه« ها درصدی 0» مطمئن بود، که زودتر از نامزدِ

 سایرین واگذار کرد.
اند و قصد  ت جا خوش کرده، در دول«اهالی فتنه»حتی این فرضیه مطرح نشد که 

در خیابان نتوانستند انجام دهند، با استقرار در دولت به  77کاری را که در  دارند

  زهای مستقر در دولت، همان پروژهصورت تدریجی انجام دهند. گفته نشد که سب

برند و با استقرار در دولت، چون  را با ابزار دیگری به پیش می 77تغییر رژیم سال 

« تغییر رفتار»بتدا با خورند تا ا های نظام جمهوری اسالمی را می موریانه، پایه

مهم نیست  ل شود و پس از این استحاله، اصالجمهوری اسالمی، استحاله تکمی

که تغییرِ شکلِ رژیم صورت بگیرد یا نگیرد. این فرضیه که مطرح نشد، هیچ! 

 نیز متهم نشد. « بصیرتی بی»دولت روحانی به 
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جی و و جذب شرکای اقتصادی خار« دیپلماسی اقتصادی»از سوی دیگر، 

ز نامزدهای جریان المللی مورد تأکید همگان بود. قالیباف، یکی ا های بین سرمایه

دهد و یک  ارجه را تغییر میجا پیش رفت که گفت ساختار وزارت خاصولگرا، تا آن

دهد.  تشکیل می« الملل وزارت امور خارجه و تجارت بین»جدید به نام   وزارتخانه

ها، بلکه در کارآمدیِ پیگیریِ یک  و استراتژی های کالن محل نزاع، نه در روایت

« پیر بودن، به تنبل بودن و فَشَل بودن»روایتِ کالنِ موردِ توافق بود. دولت به 

ماتیک، یافته و سیست هم نه فساد سازمان ، آن«فساد»و « ناکارآمدی»متهم شد، به 

 .بلکه فسادِ موردی
است، « ناکارآمد»ش شد که دولت ر از این زاویه مطرحجمهورِ مستق نقدها به رئیس

کند و با  استفاده نمی« توان داخلی»کافی از   تواند شغل ایجاد کند، به اندازه نمی

« ششم توسعه  رنامهب»یا « ساله 39 انداز چشم»توان به اهداف  میاین دولت ن

 دست یافت.
گفتند  میروایت کالنی در مقابل روایتِ مستقر پیشنهاد نشد! بلکه نامزدهای منتقد 

دنبال کند. « کارآمدی»تواند این روایتِ مورد پذیرش را با  که این دولت نمی

کردند، اما این متهم کردن، در سطح  می« متهم»یکدیگر را « محابا بی»نامزدها 

گرفت و به عمقی که حاکی از پیشنهادِ یک روایتِ بورژوایی جدید یا  صورت می

رسید. کاری به این نداریم که ترامپ در  نمییک استراتژیِ بورژواییِ جدید باشد، 

چندین ماهی که در کاخ سفید مستقر بوده چه کرده و چه عملکردی داشته است؛ 

یک روایت کالن جدید را مطرح کرد؛ « اش مبارزات انتخاباتی»اما در مقابل، او در 

 یهاست و حتی نظامهایی که آمریکا عضو آن ، پیمان«دتجارت آزا»سازی،  او جهانی
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از  است را به چالش کشید. او صراحتا ش بر آن مبتنیپیمانان که اتحاد آمریکا با هم

دوشند؛ شعار ترامپ تا حدی به این شباهت  گفت که آمریکا را می متحدانی می

نه »های او شعار  حرف«. نه ناتو، نه عربستان، نه آلمان، جانم فدای آمریکا»داشت: 

کرد. ما در تبلیغات انتخابات  به ذهن تداعی می ها را جنبش سبزی« غزه، نه لبنانِ

 جمهوری ایران شاهد چنین چیزی نبودیم. ریاست

۲ 
چرا شاهد چنین چیزی نبودیم؟ واضح است چون چنین دعوایی وجود نداشت. 

های  هایی وجود نداشت. این برداشت از برجام، در ذهن یکی از جناح چنین فرضیه

آمریکا و غرب در « ستون پنجم»جام، کالنِ بورژوازی وجود نداشت که بر

روند تسلیم شدن »نخستین در   اسالمی است و این معاهده، حلقه جمهوری

جمهور و  است. این برداشت وجود نداشت که رئیس« جمهوری اسالمی به غرب

کنند و همچون  را دنبال می 77سال « تغییر رژیمِ«  دولت مستقر، همان پروژه

 اند. جمهوری اسالمی افتادههای  موریانه به دلِ پایه
های کالن بورژوازی، اجماع وجود  بر سر روایت کالن در این انتخابات، بین جناح

های  هم اجماع وجود داشت! نشانه« ها آزادی اقوام و اقلیت»داشت. حتی بر سر 

ای این  های حاشیه شد. ممکن بود بخش افول هژمونی در این انتخابات دیده نمی

هایی از سنخ چیزهایی که در باال آمد را در  بورژوازی، فرضیه جناح یا آن جناح

ای بود و بر ذهنیتِ هیچ کدام از  حاشیه ها، صرفا داشتند، اما این فرضیه ذهن

ای باقی مانده  هایی حاشیه زنی ها در حد گمانه های مسلط نبود. این فرضیه جناح

ها منبعث شود. اساس از آنها  اساس رفتارِ این جناحبودند، نه در حدِ نظریاتی که 
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طلب،  های اصولگرا و اصالح رفتار و تصمیمات این دو جناح کالن بورژوازی، جناح

اقتصادی، اقتصاد   که از جنبهها روایت کالنی چنین فرضیاتی مبتنی نشده بود. آنبر 

یِ بورژوایی را طی صنعت  باشد و مسیر توسعه« گرا برون»و « زا درون»ایران باید 

ها بتوانند با زبان خود حرف بزنند و  سیاست داخلی باید اقوام و اقلیت  جنبه کند، از

ها داده شود، تلگرام و ند و برخی مناصب دولتی نیز به آنخدای خود را پرستش کن

هم »سیاست خارجی   ازی باید آزاد باشند؛ و از جنبههای مج برخی دیگر از شبکه

ین چن !را پذیرفته بودند. آری« یسلیمان ظریف سودمند است و هم سردار قاسم

 جمهوری ایران حاکم بود. روند کالنی بر انتخابات ریاست
در این انتخابات بر سرِ پذیرشِ سازوکارهای حل اختالف بین دو جناح کالن 

بورژوازی، اجماع وجود داشت. شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی مورد 

ایت به رأی شورای عالی امنیت ملی در نه« دلواپسان»پذیرش بود. در برجام، 

تمکین کرده بودند؛ و در این انتخابات، علیه شورای نگهبان لشکرکشیِ خیابانی 

های کالن بورژوازی به معنای نبود  صورت نگرفت. برقراری اجماع بین جناح

اختالف نیست، بلکه به این معناست که طرفین بر سر سازوکاری که باید از طریق 

توافق نظر دارند. اجماع به معنای  خود را رفع و رجوع کنند، فعالات آن، اختالف

های درونِ بورژوازی نیست؛ بلکه به این معناست که بر سر یک روایت  پایان رقابت

سازوکارهای  کالن، اجماعی کلی وجود دارد و اختالفات احتمالی از طریق

 شود. می« حل»شده  تمهیدشده و اندیشیده
ناپذیر بین  اساس نزاع آشتیکرده جمهوری اسالمی را بره عادت بخشی از چپ ک

وجه  به هیچ هااین تصویر را نخواهد پذیرفت. آندو جناح بزرگِ سیاسی درک کند، 
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های کالن و  پذیرند که در جمهوری اسالمی هم امکان اجماع بر سر روایت نمی

یط نبودِ ها وجود داشته باشد. آنان همواره جمهوری اسالمی را در شرا استراتژی

 هاکنند. آن می« تحلیل»بورژوازی،  های کالن هژمونی و نبود اجماع بین جناح

کنند که  می« تحلیل»های کالن بورژوازی در جمهوری اسالمی را طوری  جناح

منافع طبقاتی یا یک  برخیتوانند بر سر رئوس اصلی  ینم ها اصال انگار این جناح

و اجماع برسند. بنابراین آنان در هر حرکت ه تفاهم روایت کالنِ بورژوایی با هم ب

از دست »بینند: در برجام،  جمهوری اسالمی نوعی فروپاشی را می  شاخص و عمده

بینند و در رد صالحیت  را می« تسلیم محض به آمریکا»و « ای دادن نفوذ منطقه

جمهوری اسالمی را   عیار که به زودی یقه نژاد، یک بحران سیاسیِ تمام حمدیا

ید   ، خلع«های انقالب اسالمی آرمان»گیرد و جمهوری اسالمی را به نام  می

کند. آنان جمهوری اسالمی را چه اجماع بین دو جناح کالن بورژوازی وجود  می

، «ناپذیر است اجماع امکان»اساس شرایطی که داشته باشد و چه نداشته باشد، بر

عنصر تاریخی را کنار کنند. آنان برای تحلیل جمهوری اسالمی،  می« تحلیل»

این دولت « تحلیل»زنند و با یک اصل موضوعه، با اصلی فراتاریخی، به سراغ  می

جایی  هاهای آن اسالمی در تحلیلروند. افول و عروج هژمونی در جمهوری  می

های کالن  وقت بین جناح های کالن هیچ اجماع بر سر روایت»ندارد، چرا که 

 «.و از این به بعد نیز برقرار نخواهد بودبورژوازی ایران برقرار نبوده 
۳ 

جمهوری، پویایی دولتِ جمهوری اسالمی خود را  در این دوره از انتخابات ریاست

  ر در انتخابات شرکت کردند. صحنهمیلیون نف 09بار دیگر نشان داد و بیش از 
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به اصطالح   مایش دموکراسی بورژوایی و جامعهن  انتخابات در جوامع کنونی، عرصه

کنند که مردم با رأی دادن، به صورت  گونه وانمود می ها این است. دولت« آزاد»

کنند. در نگاه مردم و طبقات مختلف جامعه نیز  می« یدخالتگر»واقعی در سیاست 

در صورت عدم وجود آگاهی طبقاتیِ رشدیافته، این توهم وجود دارد که با شرکت 

  یابد و انتخابات به نوعی عرصه یتحقق و تعین م شان سیاسی  اراده ،در انتخابات

انتخابات، با   ت. اما در پس این ظاهرِ فریبندهاس« حق تعیین سرنوشت»تجلی 

هستیم که سعی دارد تضادهای طبقاتی را پنهان کرده و راه را  رو روبه سازوکاری 

ینی عمل طی مدت معبرای ورود گفتمانی بورژوایی برای به دست گرفتن ابتکارِ 

، فتیشیسمِ انتخابات داری سرمایه  فراهم سازد. درواقع، تحت هر شرایطی در جامعه

داری  سرمایه  ز جامعهاین است که انتخابات، به عنوان یک جنبه ا اش، شدگی و بت

شود که گویی  ی ظاهر میفرایندو به عنوان یک عنصرِ آن جامعه، همچون 

موجود عمل کند و همه چیز را از ریشه  تواند به عنوان سازوکاری ورایِ سیستمِ می

پدید آید « دنیایی نو»تغییر دهد و حتی شاید با حضور و حمایت از نامزدی خاص، 

، ممانعت به عمل آید. هر چهار سال «سوزکننده و خانمان شرّی تباه»یا از وقوع 

 .شود پرستی، مو به مو تبلیغ و ترویج می بار، توسط جریانات بورژوایی، این بت یک
رت داری صو از طریق این فتیشیسم است که تجدید حیاتِ هژمونیِ دولت سرمایه

پیدا نکرده که بتواند  اطبقاتی تا آن سطوح سیاسی ارتق  گیرد. تا زمانی که مبارزه می

بین   ی کارگر، این فتیشیسم را درهم بشکند، یا مبارزه طبقهبا ابتکار عمل 

نشده که هریک بخواهند روایت کالن  چنان عمیق های کالن بورژوازی آن جناح

داری تحمیل کنند،  سرمایه  بر کل جامعه ،وتِ خود را به عنوان روایتِ مسلطمتفا
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انتخابات به عنوان یکی از بهترین سازوکارها برای تجدید حیات هژمونی بورژوایی 

 عمل خواهد کرد.
ح گسترش پیدا کرده طبقاتی پرولتاریا تا آن سط  این دوره از انتخابات نه مبارزهدر 

بین دو جناح کالن بورژوازی تا   یسم را در هم بشکند و نه مبارزهشیبود که این فت

های کالنِ متفاوت، دَر  حدی عمیق شده بود که جنگ بر سر هژمون کردن روایت

 بگیرد.
۴ 

با این حال، بین دو جناح کالن بورژوازی ایران، همچنان در صحنه انتخابات 

ها نبود.  معنای پایان رقابت . اجماع بر سر یک روایت کالن بهرقابت وجود داشت

ن باشند، و سازی روایت کال که کدام یک باید مدیر و مجریِ پیادهبر سر این هاآن

شود، به زد و خورد پرداختند. ها و ابزارها باید این روایت دنبال  که با کدام شیوهاین

شتری بی«  کارآمدی»است و « تر حصال»برد این روایت، اینکه کدام جناح برای پیش

بند اید به سازوکارهای حل اختالف پایکه طرفین بدارد، محل نزاع بود. در این

ر این که هرکس باید چه جایگاهی داما در مورد این ،باشند، نزاعی وجود نداشت

 مجریه به چه جناحی برسد، رقابتی واقعی وجود داشت.  سازوکار داشته باشد و قوه
تمام تالش خود را کردند تا در این رقابت پیروز شوند. از تمام ابزارهای  هاآن

طلبان  صالحتوسط ا وصادر سطح وسیع، خص« هراسی رقیب»تبلیغاتی استفاده شد! 

های مدنی  آزادی»ساختند که تمام « دیوی»از رئیسی  هابه کار گرفته شد. آن

قیمت روغن و سایر « دوباره»کند که  کند و کاری می را سلب می« شهروندان

غول تحریم، تورم و »ت باال برود. بازگش« ساعت به ساعت»مایحتاج زندگی، 
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این   دهید و سایه ه رأی میییک ثان»شد.  میبه مخاطبان یادآوری  مرتبا« جنگ

این بود ماشین تبلیغات «. کنید ها را برای چهار سال دیگر از سر کشور دور می غول

 طلبان! اصالح
« بازگشت به گذشته»گفت هدفش  طرف دیگری وجود داشت که میدر مقابل، 

« چک برجامنقد کردن «  نیست. این جناح وعده« یم و تورمبه دوران تحر»یعنی 

های  سه برابر کردن یارانه»داد و از  را می« ها شغل ایجاد میلیون«  داد؛ وعده را می

 گفت. سخن می« نقدی
سیاسیِ کالن جامعه پیش کشیده شود،  در نبود آلترناتیوی کارگری که در سطحِ

 انتخابات شد. با  عمومی بیشتری یافت و پیروز صحنهها اقبال  یکی از این جناح

جمهوری، پیروزی حسن روحانی  آخر تبلیغات ریاست  ه به فضای عمومی هفتهتوج

و ایجاد ترس در دل مردم « هراسی رقیب»قابل انتظار بود. روحانی هم بر 

طرح تحول »هایی نظیر  طرح« مزایای»گذاری کرده بود و هم مرتب  سرمایه

ما حداقل اگر به شما چیز زیادی برای »کرد.  را به مردم گوشزد می« سالمت

مشخص نیست که شما را به کدام  ایم، اما در مقابل، رقیب ما اصال خوردن نداده

ایم ماشین اقتصاد کشور را از دره خارج کنیم.  ما توانسته«. »برد ای می دره جهنم

بگذارید سرعت این ماشین را در چهار  پشتی است؛ اما لطفا رست سرعت الکد

وهمِ رقم زدن سرنوشت در نهایت، فتیشیسم انتخابات و ت«. سال آینده بیشتر کنیم

« صحنه»ها نفر به  های رأی، کارگر افتاد، میلیون در چند ثانیه و از طریق صندوق

روحانی برای چهار سال دیگر  ،«گیرنفس»آمدند و در نهایت در رقابتی 

   جمهور ایران باقی ماند. رئیس
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 فتادگاناُنژاد و جدا دیانتخابات، بازیابی هژمونی، جریان احم

۱ 
ترین بزنگاه دموکراسی بورژوازی، قرار است نشان دهد که  انتخابات به عنوان جدی

های مختلف درونی آن به چه میزان توان هژمون  بورژوازی به طور کلی و جریان

رود. آیا انتخابات در  شدن دارند و تا کجا این هژمونی برقرار است و به پیش می

راستی  ه، ب«انتخاباتی که انتخابات نیست!«  مقالهایران بنا به نظر ع. شفق در 

به مردمی است که  ری اسالمی در حال التماس و التجاا جمهوانتخابات نیست؟ آی

  ثابت و متغیرهای پدیده«  مقالهاکثریت مخالف آن و مخالف رای دادن هستند؟ در 

مدعی است که جمهوری  ،محمدرضا شالگونی ،«انتخابات در جمهوری اسالمی

به ناشدنی با دنیای عرفی و امروزی است که منجر  اسالمی دچار تناقضی حل

شکنندگی زیاد و تحلیل رفتنِ این نظام شده که آن را به مهندسی انتخابات و 

https://mejalehhafteh.com/2017/05/19/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://mejalehhafteh.com/2017/05/19/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://mejalehhafteh.com/2017/05/19/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://mejalehhafteh.com/2017/05/18/%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88/
https://mejalehhafteh.com/2017/05/18/%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88/
https://mejalehhafteh.com/2017/05/18/%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88/
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؛ و از سوی دیگر به دلیل است ها رساندهفرایندکنندگی پیشاپیش تمامی  تعیین

امکانات جدید   ان خبرگیری توسط جامعه به واسطهناتوانی نظام در کنترل امک

توان به این نظرگاه )اگر بتوان  ارتباطی، با شرایط خطرناکی مواجه است. آیا می

 ؟نهادچنین نامی بر آن نهاد( گردن 
۲ 
فردریک هایک به انتخابات و دموکراسی )بورژوایی( بدبین بود. معتقد بود اگر  

تخریب خالق  فرایندشان، با د اکثریت افراد در جهت حفظ منافعفرصت فراهم شو

توانند با فشار بر  های کارگری می اتحادیه»کنند.  داری مخالفت می سرمایه

از نظر هایک، این یعنی جلوگیری از ایجاد «. نمایندگان منافع خود را پیش برند

دموکراسی، لیبرالیسم را »امکانات مادی و اجتماعی جدید برای و از جانبِ سرمایه. 

تنها راه حفاظت از لیبرالیسم در بلندمدت،  ،هایکبنا به نظر «. کند ویران می

سیاسی  فرایندها از طریق توان در مورد آن ست که می ا هایی محدودکردن پرسش

توانست تصور کند که بورژوازی با رشد کمّی و  گیری کرد. شاید هایک نمی تصمیم

های  سازی تر کردن نفوذش از طریق تعدیل ساختاری و کاالیی کیفی و عمیق

بخشی از ای از سلطه، هرچند به صورت ناپایدار، دست یابد که  اینده، به درجهفز

موجود در »  تخریب خالقانه» فرایندشان با کسانی که هایک از مخالفت

هرچه بیشتر، »ترسید، پشت به پشت بورژوازی بایستند و فریاد  داری می سرمایه

 سر دهند.« بهتر
بود که بورژوازی ایران ، زمانی 03مهوری ج زمانی متصل به انتخابات ریاست  بازه

اش را گسترده کند که مخالفت با رای دادن به یکی از  چنان هژمونی توانست آن
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توان ادعا کرد اگر نه  چنان سنگینی مواجه شود که می طرفین، با هجوم آن

کند  سابقه است. این هجوم نه آن طور که ع. شفق حنجره پاره می سابقه، اما کم بی

-انتزاعیِ حاکمیت  خود جامعه اتفاق افتاد. دوگانه جانب حاکمیت، بلکه از میاناز 

زمین   صرفا ریشه در بازیگری در میانه است که صرفا و« جذابی«  مردم، دوگانه

 لیبرالیسم دارد و واجد هیچ حقیقتی نیست.
  لت )به عنوان جزئی مهم از رابطهبا صعود هژمونی بورژوازی، بورژوازی و دو

یابند که به صورت مشروط، مقطعی و ناپایدار، از  مایه( به این امکان دست میسر

خود گرد آورند و « چتر»های مختلف طبقات مختلف را در زیر  یک سو بخش

را حاکم « های رأی حق تعیین سرنوشت از طریق صندوق»توهم واقعی انتخاب و 

  در انتخابات دوره درصد 39را از در انتخابات « سطح مشارکت»کنند و بتوانند 

  درصد در دوره 13دهم و  حدود   درصد در دوره 73یاست جمهوری به ششم ر

دهندگان به فردی که به اصطالح  یازدهم برسانند. درصد مشارکت یا درصد رأی

  هرچیز نشان از میزان گسترش سلطهاست، بیش از « مخالف وضع موجود»

داری در ایران این توان را پیدا کرده  بورژوازی دارد. از سوی دیگر، دولت سرمایه

ورزی  های مناظرات )سیاست ، چون افشاگری«تر های سهمگین تنش»که بتواند 

پاش  ژورنالیستی به تعبیر گرامشی( که در این دوره از انتخابات چیزی جز تفنگ آب

ها و شعارهای مختلف  نبود را تحمل کند. این توان را پیدا کرده که بتواند کارناوال

تواند  فزاید. میبه شکل روزافزونی بر قوام خود بیانتخاباتی را تاب بیاورد و 

بیشتری در خود هضم کند و از این   ون طبقاتی بورژوایی را با گسترههای در شکاف

هم رساند. زیر سوال بردن انتخابات اخیر های بیشتری را تحت لوایش ب جناحطریق 
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است   داری ید، فراموش کردن ذات سرمایهبه این دلیل که ناشی از ترس است نه ام

به خاطر ترس رای  رساند که افراد طبیعتا میای  که شرایط را همیشه به نقطه

داری است و نه اتفاقی عارضی  دهند؛ رای دادن ناشی از ترس، طبیعت سرمایه می

 یا مقطعی.
۳ 

ی ها ساالری دینی و با بنیانمی با گفتمان اسالم شیعی و مردمجمهوری اسال

رفته هم در سیاست داخلی و هم سیاست  سال، رفته 37دارانه توانست طی  هسرمای

حال  ها عبور کند و با تاب آوردن و در عین اش از بحران خارجی با دینامیسم درونی

ای، قدرت خود را هم  های ژئوپلیتیک جهانی و منطقه نمایش قابل قبول در جدال

در داخل و هم در خارج افزایش دهد. این روند به صورت خطی طی نشده و با افت 

اصالحات و دنبال   ، با تعریف پروژه13از انتخابات زهایی توأم بوده است. بعد و خی

رفته به شدت تضعیف  های کالن بورژوازی رفته ن جناحکردن این پروژه، اجماع بی

خواست ساختار دولت را به نحوی تغییر دهد که در  اصالحات، می  شد. پروژه

داری باشند. این پروژه،  سرمایهطلبان بخش فائقه و هژمون  ساختار جدید، اصالح

فته تا گر« رویای آمریکایی»چاکِ  های سینه از پروغرب -طیف وسیعی از نیروها 

های طبقه  و چپ« رو میانه»طلبان  ، اصالح«صنعتی  توسعه«  های شیفته تکنوکرات

  ا هرچند تعاریف یکسانی از پروژهه در دل خود جای داده بود. این گروه را متوسطی

  کردند. پروژه واحد عمل می  ها به عنوان یک جبهه در بزنگاه ات نداشتند امااصالح

و تحصن مجلس ششم زنگ خطر را  17تیر  77اصالحات که در رویدادهایی نظیر 
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برای دیگر جناح کالن بورژوازی به صدا درآورده بود، با مقاومت شدید آن جناح 

 شد. رو روبه
های کالن  اجماع بین بخش تنها نه 70با انتخاب محمود احمدی نژاد در سال 

طبقاتی )بین این دو جناح(   ها و تعارضات درون بلکه نزاع ،بورژوازی، بازیابی نشد

بازگشت انقالب به ریل »و « گری مبارزه با اشرافی»نژاد با شعار  تشدید شد. احمدی

شده بود. وی خطابِ گفتمان  شده پیروز در یک انتخابات قطبی« اصلی

های فرودست جامعه گرفته بود و در آن  اش را به سمت اقشار و الیه بورژوایی

باالیی نیز در بین آن اقشار به دست آورده بود. انتخاب « پایگاه رأی»شرایط، 

تر کرد و از سوی  نژاد، از سویی شکاف موجود در خود بورژوازی را عمیق احمدی

شان نگه داشت. به تغییری در جهت منافع« امیدوار»را تا حدی دیگر اقشار محروم 

ر سیاست در ه تیازاتی به این اقشار، که معموالاما احمدی نژاد، ضمن اعطای ام

که  های تعدیل ساختاری را ش از سیاستهارترین بخ دست راستی وجود دارد،

نقطه اوج آن بود، در  00های اصل  های شتابان و سیاست سازی خصوصی

 ترین زمان به پیش برد. ریعس
  ای از مرحله هسته  جمهوری وی، برنامه از سوی دیگر، در دوران ریاست

صنعتی رسید و در نهایت دولت وی به   به مرحله آزمایشگاهی با تحمل فشارها

ای شد. در حالی که دیگر خبری از اجماع  کمک برزیل و ترکیه، پیگیر توافق هسته

بورژوازی را تا آخرین   ، شکاف درون77ژوازی در سال ن بورنبود، دیگر بخش کال

اصالحات از یک طرف محقق نشده بود و از   هایش پیش برد. اهداف پروژه رانهک

طرف دیگر متولیان این پروژه هنوز شکست خود را نپذیرفته بودند. در چنین 
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فضایی، جنبش سبز متولد شد. افقِ جنبش سبز، پیشاپیش در طرح امپریالیستی 

گرفت. اما این جنبش  مخالف این کشور قرار می« های تغییر رژیم»مریکا مبنی بر آ

نتوانست نزاع را به سرانجام مطلوب آمریکا برساند و ایران را اوکراینیزه کند. با 

)همچون دوران پس از جنگ اول شکست این سیاست، آمریکا از سویی 

سویی دیگر سعی کرد با ایجاد فارس( به دنبال عراقیزه کردن ایران رفت و از  خلیج

مهوری اسالمی را در مرزهایش جهای جنگ در سوریه، عراق و یمن،  جبهه

 گیر کند.زمین
های آمریکا نتوانست به فلج کردن اقتصاد ایران منجر شود و از سوی دیگر  تحریم

نیز دینامیسم درونی جمهوری اسالمی باز به کمک این دولت آمد. در انتخابات 

را در افقی متفاوت، در خود جذب  77های  اسالمی توانست سبزی ، جمهوری03

کند. عالوه بر این، جمهوری اسالمی با بازیابی هژمونی و ایجاد نوعی اجماع کلی، 

های مختلف بورژوازی، از سویی به برجام رسید و از  در هماهنگی کالن بین جناح

منطقه جنگید و تسلیم ای، در  زمان با طرفِ غربیِ مذاکرات هسته سوی دیگر، هم

زمانِ  برای یمن، سوریه و عراق نشد. توانایی به پیش بردنِ هم هاهای آن طرح

به اشتباه )که برخی « سلیمانی-ترکیب ظریف»واقع همان جنگ، و درمذاکره و 

فعلی تناقضِ درونِ جمهوری اسالمی است که آن را به   کنند در لحظه گمان می

توانی حکایت داشت که در داخل کشور بخش دهد( از  سمت فروپاشی سوق می

ها را کاهش داد، تولید و فروش نفت  کثیری از جامعه را با خود همراه کرد، تحریم

به تملک جمهوری اسالمی  و بازارهای از دست رفته را مجددارا افزایش داد 

درآورد و از سر دیگر، در منطقه به سطحی از نفوذ دست یافت که بتوان ادعا کرد 
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ان عملی شدن ر تصمیم مهمی در منطقه بدون موافقت جمهوری اسالمی، امککمت

کالنی در هر دولت بورژوایی در نهایت اجماعی موقتی و  داشت. گرچه هر اجماع

-ظریف»مشروط است، اما باید گفت که در ایران همچنان این اجماع وجود دارد. 

ی نه دوگانه در شرایط فعل« مستشاران نظامی-ها دیپلمات»یا « سلیمانی

می، ناپذیر در دل جمهوری اسال آنتاگونیستی جمهوری اسالمی، نه تضادی آشتی

برد امورات دولت هستند. این پویایی و توان بلکه ترکیب مناسبی برای پیش

ابزارِ قدرت خود،  جمهوری اسالمی است که توانسته است ابزار متفاوتی را در جعبه

 گرد هم آورد.
۴ 

یتی که به هماهنگی در راهبردهای کالن رسیده )این در این شرایط، حاکم

نژاد را حذف  قابل رویت بود(، به راحتی احمدی هماهنگی در مناظرات به وضوح

کند که  کرد. رحیم مشایی در سخنانی طوالنی، مستقیم به رهبری اعالم می

یا داشته  ای داشت آیا هزینه«. اش بایست هردصالحیت کن و چون مرد پای هزین»

به شعارهای چپ نزدیک نژاد  حدودی از نیروهای نزدیک به احمدیاست؟ تعداد م

بینند که چون با بورژوازی حاکم چنگ در چنگ  ها خود را نیرویی میاند. آن شده

کنند و چون سقراط، به همین دلیل  اند، حقیقتی راستین را با خود حمل می شده

های  ب بازگردیم و به سیاستر کمی به عقاند. موافقت کنیم؟! اگ دچار حذف شده

ندازیم، یافتن دلیلی یا جایی برای این مدعا، اگر غیرممکن نگاهی بی نژاد نیم احمدی

بحران گفتمانی  ها به دلیل نژادی نژاد و احمدی باشد، بسیار سخت است. احمدین

 کنند که از طریق ناچار و به تدریج به سمت نظرگاهی کوچ میمنتج از شکست، ب
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آلترناتیوِ وضعیت »آن بتوانند دلیلی جدی و واقعی برای احساس متفاوت بودن، 

 ، و در عین حال خروج از بحران بیابند.«بودن
چپ،  های ه یک جنبش اجتماعی قوی با گرایشتوانند ب ها می نژادی اما آیا احمدی

  هها به دلیل سابق نژادی . احمدیتبدیل شوند؟ هرگز. دالیل متعددی وجود دارد

توانند در قامت چنین جنبشی ظاهر شوند. در کنار این، جریان  نمی ،شان کردیلعم

نژاد از منظری بورژوایی و در قالب گفتمانی بورژوایی، طبقات فرودست را  احمدی

گیرد که  ای گفتمانی صورت می دهد. تازه این خطاب نیز در ملغمه خطاب قرار می

رسد و  می« گری اشرافیجدال فقرا با »از یک سو به مهدویت و از سوی دیگر به 

گیرد.  نمیکارگر را دربر  یز جدال طبقاتی بورژوازی و طبقهحتی به صورت مستقیم ن

های نزدیک به  پس از شکست رئیسی در این دوره از انتخابات، همان چهره

با خطاب  زدند، مجددا ان طبقاتی هم حرف مینژاد که گاهی اوقات با زب احمدی

نژاد تنها شخصی است که  دیدید احمدی»گفتند که « اهلل امت حزب»قرار دادن 

انگاری هرچه  شان را با خامآنها تمام توان«. طلبان را شکست دهد تواند اصالح می

نامند  می« نیروهای ارزشی مدافع انقالب»اند تا کسانی را که  تر بر این گذاشته تمام

 از اصولگرایان دور کنند.
عنوان یکی از نمایندگان جناح اصولگرا  به 70 نژاد که از همان ابتدا در سال احمدی

اش، پس از  جمهوری وارد انتخابات شده بود، در نهایت در دوره دوم ریاست

سلسله تنش سیاسی، مورد غضب بخش بزرگی از جناح اصولگرایی قرار گرفت،  یک

اش  وی، نقش حامیجمهوری  اما بخش کوچکی از این جناح، تا آخر دوران ریاست

نژاد بیشتر سعی کرد خود را در قالب  کرد. در ادامه، هرچه احمدی س ایفارا در مجل
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 های بیشتری از طرف جناح اصولگرا  نشان دهد، با سیلی  یک جریان مستقل

نژاد هربار و پس از هر شکستی به اعضای  شد. با این حال، جریان احمدی رو روبه

یا « ها اللهی حزب»قالب  دررا ها کند تا آن ناح اصولگرایی رجوع میخورده ج قسم

جذب کند. پس از رد صالحیت مشایی در سال « نیروهای ارزشی مدافع انقالب»

بازخوانی اندیشه »های  ها و کالس نژاد با راه انداختن نشست ، جریان احمدی03

ایر را بهتر از س« راه حقیقت»سعی کرد این نیروها را متقاعد کند که « امام

، این 03دهد و حاال پس از رد صالحیت  ها نشان میآن به های جناح اصولگرا بخش

معضالت جریان »خواهد که در خلوت خود، به  می« ها اللهی حزب»جریان از 

فکر کنند تا بدین طریق به کادرهای این جریان تبدیل شوند. این « اصولگرایی

فعلی! این جریان که با   نژاد در لحظه واقعی جریان احمدی« جنبش»است 

را نیز در قامت اشخاصی « شانقالبیون»داند،  می« انقالبی» نمایی خود را وارونه

بیند که در شرایط فعلی نه اعضا یا کادرهای یک جنبش اجتماعی، بلکه  می

یک جناح بورژوایی   شده های جاافتاده و نهادینه مانعضوهایی منضبط از ساز

بار یکی دو نماینده برای  نژاد هر چهار سال یک احمدی هستند. از دیگر سو، جریان

فرستد و از منظری  شرکت در انتخابات به ساختمان وزارت کشور در فاطمی می

کند تا طبقات فرودست را نه  حمله می« فساد»گوید و به  می« عدالت»بورژوایی از 

پایگاه »ن دهندگانِ منفعل، به عنوا به عنوان مولفان تاریخ، بلکه در مقام رأی

 ، جذبِ جریان بورژوایی خود کند.«رأی
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شما »نژاد به نام محمدحسین حیدری، در مطلبی با عنوان  یکی از نزدیکان احمدی

های اجتماعی  که در شبکه« غلط کردید که انقالبی هستید و بهتر از حسن روحانی

 گوید: منتشر شده است، می
و عناصر انقالبی موجود در  اهلل های استحماری به منظور تحمیق حزب سیاست»

داشته است.  فکر  متن ملت، از پایان جنگ تا امروز همواره  در دستور کار قرار

اند و همیشه چون  طور خوار و خفیف و ناتوان بوده ا از ابتدا اینه اللهی کنید حزب می

ها و دهد با وجود خأل من که نشان میهای  اند؟ بررسی امروز در هپروت سیر کرده

یست. باور ما درست ن این گزاره ابدا ،اهلل، در دهه نخست انقالب های حزب یکاست

ترین  اهلل به عنوان نیروی پیشران انقالب اسالمی و اصلی این است که امت حزب

عنصر مزاحم در برابر ایده تبدیل جمهوری اسالمی به یک شهروند عادی در 

و چندالیه عناصر و  های پیچیده دهکده سلطه، قریب به سه دهه آماج توطئه

 «نهادهای به ظاهر دوست بوده و قدم به قدم به این نقطه هدایت شده است.
جهت « ران انقالب اسالمینیروی پیش»به عنوان « اهلل حزب»وی تنها به خطاب 

کند، بلکه با مخاطب قرار  نژاد بسنده نمی ها به کادرهایی از جریان احمدیتبدیل آن

گوید که جناح  سخن می نژاد اراتی در جریان احمدیدادن حمید رسایی، از انتظ

 ها را برآورده نکرده است:اصولگرا آن
کند که احمدی نژاد نوکر پدر ابراهیم رئیسی نیست  اینکه حمید رسایی درک نمی»

جمهور سابق الزم است حداقل یک نفر  رای جلب پشتیبانی انتخاباتی رئیسو ب

جنسش سیاسی نیست،  ی است که اساسافرستاده شود، معضلبرای مذاکره با او 
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شان این  بلکه کامال خانوادگی است. باید از والدین حمید رسایی بپرسیم چرا بچه

 «بهره از ادب و نزاکت است؟! تربیت و بی قدر بی
  تواند خطابه نمی تنها نهکند، اما  می« استقالل»نژاد ادعای  جریان احمدی

نیروهای سیاسی جریان اصولگرا « ترین خورده قسم»اش را به سمت  عضوگیری

تواند انتظارات خود مبنی بر مذاکره با سران اصولگرا جهت  نشانه نگیرد، بلکه نمی

 نژاد از رئیسی را کتمان کند. جلب حمایت احمدی
ترین درکی نسبت به چگونگی  نژاد که کوچک در رأس این جریان، شخص احمدی

  یسم ندارد، همه چیز را به توطئهداری و امپریال کرد سرمایه، دولت سرمایهعمل

 دهد و در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریره دالسرا پرده تقلیل می شیاطین پشت

ات آمریکا وجود دارد که تصمیم  نفره در پشت صحنه یک شورای چندده»گوید:  می

در آن شورا حضور دارد. اعضای این انگلیس هم   کند و ملکه کالن را اتخاذ می

رأس را که در « اطالع دارند. ند و افراد کمی از وجود این شوراشورا ناشناخته هست

قلیل این جریان قرار دهیم، ماهیت این جریان به خوبی خود را « کادرهایِ»کنار 

 دهد.     نشان می
ناتوان از سال ریاست و در دست داشتن دولت،  هشتنژاد پس از  جریان احمدی

کادرسازیِ بهینه از یک سو و از طرف دیگر ناتوان از ایجاد جنبشی اجتماعی بوده 

شان به کف خیابان روان شود. این ر شرایط حذف از صحنه سیاسی، برایاست که د

شود. اینکه فقط دولت  ناتوانی از تناقضات بنیادین در ساحت رفتار و نظر ناشی می

اند و بر سایر نهادها نظیر قوه قضائیه  دست داشته )به معنای قویه مجریه( را در

  کافی برای رد این مدعا نیست، چراکه از یک سو قوهاند، دلیل  کنترلی نداشته
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نژاد، هم در  محقّر نیست و از سوی دیگر احمدی چنان ضعیف و مجریه خود آن

 جمهوری، به جز اواخر آن، حمایت رهبری و ریاست  دورهو هم در طول  70سال 

 برخی نهادهای خارج از دولت نظیر سپاه را با خود داشت.
ترین انتخابات  ، طبقاتی77اند که انتخابات  مدعی ،نژادی برخی در جریان احمدی

نژاد به مصاف بورژوازی رفته  کارگر با انتخاب احمدی  طبقهطی آن ه ایران بوده ک

بلکه جدالی  ،طبقاتی میانات ایران بود، اما نه جدالی ترین انتخاب است. آری، طبقاتی

  ران رودرروی هم ایستادند و طبقهطبقاتی بود که دو جناح اصلی بورژوازی ای درون

 کارگر در این دعوا چندان جایی نداشت.
به دلیل ظاهر این گفتمان از یک سو و دوری از متن مبارزات، توهم نسبت به خود 

وهای شخصی امیال و آرز به خاطر سرخوردگی ناشی از عدمِ تاثیرگذاری و تحمیل

ل محدودی در چپ، انتظار عروج انقالب کمونیستی یا جدا  بر واقعیت است که عده

 کشند.  نژاد را می سنگین با حاکمیت از جانب احمدی
7 

گویی  هایی از چپ به هذیان به دلیل هژمونی بورژوازی در ایران است که بخش

کنش کمونیستی، روزی   نحوهتیصال و فقدان درک درست از افتاده، از فرط اس

روزی انتظار انقالب  ،ریزد میبینند که به زودی فرو چنان شکننده می حاکمیت را آن

این   هیمنه در برابرکشد و روزی  نژادی با چاشنی آرماگدونی را می احمدی

یکی   شوند که جمهوری اسالمی با معجزه لرزد و امیدوار می شان میبورژوازی زانوان

حاکمیت »، به «حکومت مهدوی»های درون خود، به جای وصل شدن به  از چهره

 متصل شود.« کمونیستی
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 ،معدن یورت  متوسط پس از فاجعه  تر شده است. بورژوازی و طبقه اکشرایط خطرن

کارگر جلوه   طبقه« حامی»آن را کنند و  را توئیت می« از سندیکا بگو»کمپین 

زی در کنند. بخشی از بورژوا ها را نیز مصادره می دیهند. سندیکا و اتحاده می

نیز « ما»های  زند و شاخ کارگر جا می  محرومان و طبقه  ها خود را نماینده مناظره

بینیم که  زنند و ما هنوز چپی را می آید! کارگران را شالق می متعاقبش درمی

  بد. کسی به طبقهکثریتی رهایی یاا-ای یا توده های حکمتیستی نتوانسته از تحلیل

 کند، اگر به زور نستاند و مجبور نشود. کارگر حقی تعارف نمی
عمومی برای رای دادن و جو   توان گفت، انتخابات اخیر و هجمه خالصه می

های داخلی و خارجی جمهوری اسالمی،  عمومی رای دادن، برآیند کلی از سیاست

ها،  سیاسی تعیین صالحیت  نامی متعدد و شیوه ندیداهای ثبتاش با کا مواجهه

ساختن توهم قدرتمندِ امکان تغییر از طریق صندوق رای و کار کردنِ این توهم، 

کارگر   بورژوازی با طبقه  مواجهه  نئولیبرالی و نحوههای  تر سیاست پیش بردن جدی

رژوازی ایران در و طبقات فرودست، همگی نشان از جدی بودن و یکپارچه بودن بو

کارگر و بیرون کشیدن هرچه بیشتر ارزش اضافی است. از سوی   قهمواجهه با طب

بورژوایی است نیز نشان از   طبقاتی که طبیعت هر جامعه درون های دیگر جدال

های مختلف بورژوازی، از  جناح  ست. انتخابات و مواجههضعف یا اضمحالل نی

ونی در ها در شرایط کن کند. این جدال رقابتی جدی بر سر منافع حکایت می

گیرد، نه در  های کالن بورژوازی صورت می وضعیت یک اجماع کالن بین بخش

وضعیت فقدان چنین اجماعی یا در شرایط فروپاشی هژمونی. در شرایطی که با 

باشد، این  های کالن بورژوازی اجماع وجود داشته بازیابی هژمونی، بین بخش
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ها را تا  و با دست خود، جدالمنافع کالن برای خود هستند  برخیها قائل به  بخش

 برند که موجودیت این منافع به خطر بیفتد. جایی پیش نمی
تحلیل خطا از وضعیت موجود، تبعات سنگینی برای چپ داشته و دارد؛ تحلیل 

رفتن کم گ ها را تعیین کند. دست تواند کنش مشخص و دقیق است که می

 قعیت نخواهد داشت.کم بودن در برابر وا ای جز دست ها، نتیجه واقعیت
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 75حزب توده و انقالب 

 درآمد

هر انقالبی را می توان هم از حیث شکلی )فرمی( و هم محتوایی مورد بررسی قرار 

طور جامعی حول  هها ب داد. زمانی که نیروهای اجتماعی و سیاسی، احزاب و گروه

ذهن دارند، وحدت هایی که در  نقشه شعار سرنگونی رژیم مستقر، فارغ از سایر طرح

توان گفت که  سازند، در اصطالح میمی یابند و رژیم مستقر را سرنگون  می

رخ داده است. پس انقالب سیاسی داللت بر سرنگونی حکومت « انقالب سیاسی»

باشد؛ یعنی نیروهای  حکومت می کند یا به تعبیری دیگر انقالب در شکل )فرم( می

خته و حکومتی جدید را با شکلی متفاوت انقالبی حکومت مستقر را سرنگون سا

ها واجد شق دیگری نیز هستند و آن محتوای  نهند. اما اکثر انقالب بنیان می

اجتماعی و طبقاتی است. اگر انقالبی باعث تغییر و تحول بنیادین در ساختارهای 

رخ داده است. « انقالب اجتماعی»موجود طبقاتی و اجتماعی شود، در اصطالح 
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ن است در کشوری انقالبی رخ دهد که تنها بتوان آن را انقالب سیاسی البته ممک

نامید و نه اجتماعی؛ یعنی در ساختارهای اجتماعی و طبقاتی جامعه تحوالت 

 ت که تغییر و تحول در شکل، لزوماگرفنتیجه توان  ای اتفاق نیفتد. پس می ریشه

شکلی  چون تکامل در محتوا علت تغییر ،انجامد ای محتوایی نمی به تغییر ریشه

الف آنگاه اگر »دهد )از تکامل محتوایی را نتیجه نمی است، اما تغییر شکلی لزوما

ای و برای تغییر ریشه«( اگر ب آنگاه الف»توان نتیجه گرفت که نمی« ب

محتوایی باید که از دل دیالکتیک نیروهای انقالبی، آن نیروهایی هژمونی را کسب 

ای برای پیشبرد انقالب اجتماعی داشته باشند و بخت نیز یارشان که برنامهکنند 

 ،مانندو در همان سطح باقی می دهندهایی که در شکل رخ میباشد. انقالب

شده از  های سیاسی تعریف اند که عامل آنها پروژهقالب سیاسیواقع قسمی اندر

دار بوده و جناحی رمایهشان طبقات متوسط و سسطوح باالست و  نیز موتور محرک

توان گفت که با وقوع  طور خالصه می ازی رهبری آن را در دست دارد. بهاز بورژو

شود و تحقق  انقالب سیاسی در یک جامعه، امکان انقالب اجتماعی نیز فراهم می

بستگی ... قتصادی، فرهنگی، جغرافیایی واین مهم به عوامل مختلف سیاسی، ا

اجتماعی رخ نداده و تنها یک تغییر حکومت صرف اتفاق  دارد. ممکن است انقالب

 ن انقالب نرم یا مخملی یاد کرد،توان از آن تحت عنوا صورت می بیفتد که در این

بورژوایی فرانسه  ای اتفاق بیفتد، مثل نمونه انقالب یا اینکه انقالب اجتماعی ریشه

با  فاوت )و بعضاشوروی، یا ممکن است مت 7071در پایان قرن هجدهم و انقالب 

ایران )در ادامه بیشتر در  31هایی( از این دو اتفاق بیفتد؛ مثل نمونه انقالب شباهت

انتزاع از امر انقالب  ه این نحوهمورد ایران بحث خواهیم کرد(. باید توجه داشت ک

ای در مورد آینده آن داشته باشد. در واقع بینیتواند در زمان وقوع انقالب پیشنمی
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د انقالب سیاسی آغاز راه است. پس اولین تعین انقالب در حوزه سیاست و رخدا

توان انقالب اجتماعی را سرنگونی حکومت وقت است. از رویدادها در بادی امر نمی

د و امکان عدم شو سیر دیالکتیکی پیش رو ممکن میچه تحقق آن در  ،انتزاع کرد

 تحققش نیز وجود دارد.

یات سیاسی تفاوتی وجود دارد. حکومت بخشی از دولت بین دولت و حکومت در ادب

داری باشد. در جهانی که ما در آن سرمایه داری یا غیرتواند سرمایهولت میاست. د

اما با توجه به عوامل مختلف  ،اندداری ها سرمایهبریم تقریبا تمامی دولتسر میه ب

رند که خود را در شکل ای دااشکال ویژه ،سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی

حکومت به -توان از تمایز دولتدهند. پس میحکومت آن کشورها بازتاب می

ها اگر تنها در سطح انقالب سیاسی رهنمون شد. انقالب-تمایز انقالب اجتماعی

جامند، اما در صورت گسترش انسیاسی باقی بمانند به تغییر شکل حکومت می

بازسازی دولت یا سرنگونی آن  و پروژه فرایندتا سطح انقالب اجتماعی،  شان دامنه

 شود.  داری آغاز میو گذار از دولت سرمایه

ه های مختلف حیات اجتماعی بشر، ب که دورهاست گونه آمده  در ادبیات مارکس این

ز داری ا سرمایه ،شوند. برای مثال های بزرگ اجتماعی از هم جدا می انقالب  وسیله

خیزد، چون نیروهای مولده )بخوانید محتوا( درون جامعه  دل فئودالیسم برمی

رسند که دیگر تحمل شکل مالکیت و مناسبات  ای از تکامل می فئودالی، به درجه

ای موجود را ندارند. در نتیجه نیروهای مولده )محتوا( شکل مستقر تولیدی و مراوده

شکل نوین مالکیت و سایر اشکال حیات را منهدم ساخته و راه را برای استقرار 

تکامل محتوایی باعث از بین  ،سازند. پس در نگاه مارکس فراهم می ،اجتماعی بشر
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شود؛ یعنی رفتن شکل موجود شده و در ادامه منجر به شکل و محتوایی جدید می

... داری، فئودالیسم و مانند برده ،برای مارکس از بین رفتن اشکال تاریخی مالکیت

یا به تعبیری  تغییر محتوایی بنیادی با ،ایگزینی یک شکل به جای شکل دیگرو ج

ای همراه است. این گفته مارکس در سطح تجرید  دیگر، انقالب اجتماعی ریشه

یا به  ستقرار شکل جدید مناسبات تولیدیحال آنکه به طور تاریخی، برای ا ،است

اسی بسیاری در سطح جهان های سیتعبیری دیگر تثبیت انقالب اجتماعی، انقالب

ه اشکال مختلف رخ داده رخ داده است. نحوه زایش امر نو در جوامع مختلف ب

ها با عمل اجتماعی و سیاسی خود رخ نداده، بلکه انسانزایمان خودبه فراینداست. 

اند. ای دادهو بومی های ویژهاند و به آن شکلخویش تحقق امر نو را موجب شده

( 7170های قبل گفت که نمونه انقالب فرانسه )صحبت در تکمیلتوان اکنون می

های اند. به آرمانهایی اجتماعی بودهسرآغاز انقالب ،(7071و انقالب روسیه )

انقالب فرانسه در مورد استقرار مناسبات تولیدی نوین، در یک روند تاریخی تحقق 

 بخشیده شد؛ اما انقالب روسیه چنین سرنوشتی نداشت. 

 31تحلیل حزب توده از انقالب 

توان به سراغ موضوع  ها، می پس از توضیح مختصر فوق در مورد ساختار انقالب

ایران  31اصلی متن، یعنی، بررسی و تحلیل مواضع حزب توده در مورد انقالب 

به  بعضاالزم است  31قبال انقالب رفت. برای تحلیل و واکاوی مواضع حزب در 

در قبال سایر رخدادهای مهم سیاسی و اجتماعی قرن حزب و مواضعش  ۀگذشت

جریانات چپ و مواضع  ده شود. همچنین نگاه به تاریخچهاخیر ایران، نظری افکن

ن در مورد عملکرد و مواضع حزب توده اجریانات و برخی متفکرآنها، تفسیر سایر 

 د کرد. به بحث ما کمک خواه 31رد انقالب در مو
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ناپذیر ناشی از سیاست ضد  آشتی تشدید روزافزون تضادهای

یکی پس از  ،خلقی رژیم شاهملی، ضد دموکراتیک و ضد 

ملی و های  خلق را به میدان مبارزه برای هدفدیگری اقشار 

-73]تاکیدها از نگارنده است[ کشانید )پلنوم دموکراتیک 

 (.31اسفند 

نشان  31فوق از اعالم مواضع حزب توده تنها چند روز پس از انقالب بهمن  ۀفقر

ملی -دموکراتیکانقالبی  اصطالح در مرحله عه ایران را بهدهد که این حزب جام می

ب ها و احزاب سیاسی در دوران انقال بیند. در بین گروه می دموکراتیک-یا بورژوا

انقالب مشخص شود. اما محتوای این  بسیار اهمیت داشت که مرحله 31

بندی )دموکراتیک ملی( چیست؟ سابقه این مسئله در حزب توده به زمان  مرحله

زمان در حزب دو رویکرد نسبت به  گردد. در آن باز می 7333مرداد سال  37کوتای 

مصدق وجود داشت. نگاه اول: مصدق نماینده بورژوازی ملی و مخالف امپریالیسم 

موکراتیک ملی الزم ست. در نتیجه حمایت از وی برای تحقق انقالب دانگلستان ا

بورژوازی، دهقانان، کارگران و  نیروها اعم از خرده . در این نگاه به اتحاد همهاست

شود و رهبری نیروهای انقالبی به دست  بورژوازی ملی بر ضد امپریالیسم تاکید می

ورژوازی کمپرادور و وابسته به بورژوازی ملی است. نگاه دوم: مصدق آلت دست ب

امپریالیسم آمریکا است. پس حزب باید با برانگیختن طبقه متوسط، انقالب 

 ،33در مقطع  7دموکراتیک ملی را هم عالوه بر انقالب سوسیالیستی به پیش ببرد.

چون در  ،میان آورده از انقالب سوسیالیستی سخن بتوانست  حزب توده می

                                                           
 58صفحه  یرواند آبراهامیان، ایران بین دوانقالب، -1
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کارگر صاحب پایگاه بود و   ه حزبی داشت، در میان طبقهگستردزمان، تشکیالت  آن

نیز در میان طبقه متوسط و روشنفکران صاحب نفوذ بود. نگاه اول، ایران را در 

نیروها بر ضد دولت   بیند، یعنی اتحاد همه انقالب میمرحله دموکراتیک ملی برای 

  ایران را در مرحله پریالیسم پهلوی. نگاه دوم جامعهدیکتاتوری و وابسته به ام

کند و تفاوتش با نگاه اول در این است که  ای فرض میانقالب دموکراتیک توده

دست عناصر کمونیست ه بار ب رهبری جنبش ضد دیکتاتوری و ضد امپریالیستی این

و فعاالن طبقه کارگر است. حزب توده در آن زمان دچار تشتت بود و در هر 

ق داشت. اختالف دیگر در حزب در این مقطع، مقطعی یکی از این دو نگاه تفو

دلیل وابستگی به ی نسبت به مصدق بود. یک جناح، مصدق را به گیر موضع  وهنح

دانست و جناحی دیگر که اسکندری بورژوازی وابسته )کمپرادور( می آمریکا نماینده

ورژوازی ب رغم اشراف قاجار بودن، نماینده بهدر آن طیف قرار داشت، مصدق را نیز 

 دانست.کیانوری قائل به این است که در مقطع زمانی کودتا و اندکی قبلملی می

آن، نگاهی در حزب مسلط شد که خواستار حمایت از مصدق بود. از نظر  از

نیرومندی  ، ایجاد و تحکیم جبهه37شهریور  کیانوری مسئله اساسی حزب پس از

اول از نیروهای وفادار به دکتر مصدق  امپریالیستی، و در درجهوهای ضدنیر از همه

جهت  ،ی ایران بود. گویی که استلزام اتخاذ سیاستی واحدو نیروهای حزب توده

پیشبرد ملی کردن صنعت نفت و سیر عینی وقایع، باعث تحولی ذهنی در میان 

پیگیری و سماجت  حزب نسبت به مصدق شده بود. یعنی بخشی از نیروهای

بورژوازی ملی  نشانی بود از اینکه وی نماینده عت نفتمصدق در ملی کردن صن

است و نه بورژوازی وابسته. اسکندری نیز سیاست کلی خویش را در زمان وزارت 

ای واحد با نیروهای در دولت قوام، فراهم کردن زمینه برای تشکیل جبهه
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ت از بورژوازی ملی عنوان کرده است. کیانوری تالش آمریکا برای گرفتن امتیاز نف

ملی با آمریکا )مثل مظفر بقایی( را دلیل عدم   ایران و ارتباط برخی عناصر جبهه

از همین  داند و همراهی حزب توده با جبهه ملی برای ملی کردن صنعت نفت می

ای در جهت  ای در حزب شعار ملی کردن صنعت نفت را نیز توطئه ، عدهرو

بورژوازی ملی هم برای مصدق و  ند.آور شمار میه واگذاری امتیاز نفت به آمریکا ب

ها بود که ملی شدن صنعت در دوردست هم برای حزب توده در این دوران افقی

 کرد. ای اساسی برای ظهور آن، ضروری جلوه میعنوان حلقهه نفت ب

 برای مدون در حزب، چه بدان توجه داشت عدم وجود برنامهدیگری که باید  نکته

انقالب دموکراتیک خلقی است. حزب در  برای  ای و چهانقالب دموکراتیک توده

زمان وقوع کودتا هر چند از طریق برخی نیروهای خویش در ارتش، خبر وقوع 

در  ۀسازی توطئ ای برای خنثی رساند، اما حقیقتا برنامهه گوش مصدق میکودتا را ب

ناصر یا تظاهرات خیابانی توسط ع نداشت. تدارکی برای عمل مسلحانهحال وقوع 

عوامل  فقدانبخصوص از سوی هواداران و اعضای حزب، حزب دیده نشده بود. 

عم از ای و تشکیالتی کافی، اجمله عدم وجود نیروهای تودهاز ،عینی فراوانی

بیژن  شد. اما برای مثالمی مطرحهای حزب نوان نقصانعه بنظامی، نظامی یا غیر

مورد عملکرد حزب در قبال شده داشت. او در جزنی، نظری خالف دالیل ذکر

 کند: گونه اظهار نظر می کودتا این

بایست حزب توده با در چنین شرایطی بدون هیچ تردید می

)که سازمان نظامی قدرتمند آن،  همه امکاناتی که داشت آن

ای دست به مبارزه ،شود(بخشی از این امکانات محسوب می



 
94 

عدالت و توهم واقعی دموکراسیپیشتازان   

 

 رهایی خلق بشودآمیز بر ضد دیکتاتوری شاه زده و قهرمان قهر

 ه بلکه تمام مردم )همهطرفداران حزب تود تنها نه. شد[ ]می

دانیم که ولی می ،خاستندها( نیز به حمایت از آن برمیمصدقی

داری که بر حزب و ستاد طلبی[ ریشهاپورتونیسم ]فرصت

بی را از دست داد و این موقعیت انقال ،رهبری چیره شده بود

 (.03:7337ه شکست کشاند )جزنی، کارگر را ب خلق و طبقه

این دغدغه در میان نیروهای سوسیالیست و کمونیست در  ،از ابتدای قرن حاضر
ایران وجود داشته که راه پیشرفت و توسعه اقتصادی و سیاسی باید چگونه پیموده 

 توان برشمرد: شود. دو استراتژی کالن را می

ها و نیروهای  یست باید از جنبششود که نیروهای کموندر استراتژی اول گفته می
یاسی حمایت بورژوازی ملی در راستای وصول به توسعه و انکشاف اقتصادی و س

به مبارزه با حکومت مستقر و استعمار و امپریالیسم  هاکرده و تحت رهبری آن
ای از رشد  یروهای مولده ایران هنوز به درجهدست زنند؛ یعنی سطح تکامل ن

جنبش دهقانی،  ،در این استراتژی انقالب سوسیالیستی کرد.نرسیده که بتوان 
جنبش طبقه کارگر و عناصر فعال سوسیالیست و کمونیست بخشی از جنبش 

اند که هدفش کسب استقالل سیاسی در چارچوب نظم  بورژوا دموکراتیک ملی
گام نخست انقالب، محتوایی  ،دارانه است. به طور خالصه در این رویکرد سرمایه

  و ایجاد طبقهوا دموکراتیک دارد و در گام بعد و پس از توسعه اقتصادی بورژ
توان و باید در راستای تدارک انقالب سوسیالیستی،  کارگری پیشرفته است که می

مبارزه نظری و عملی کرد. این استراتژی متعلق به جناح راست حزب کمونیست 
ای شد. در برنامه ب میایران بود که حیدر عمواوغلی نماینده برجسته آن محسو
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شمسی به تصویب  7399  که حیدر عمواوغلی برای حزب نوشته بود و در دی
 آمده است: ،کمیته مرکزی رسید

شده  برای حل وظایف ذکرشده در باال ]منظور برنامه تدوین

توسط عمواوغلی است[، حزب کمونیست ایران )عدالت( باید از 

لص کمونیستی در اجرای تدابیر خااقدامات فوری درباره 

]تاکید از نگارنده است[ و تاکتیک  ورزد ایران امتناع می

کوتاه مدت خود را، تا سرنگونی حکومت شاه و طرد امپریالیسم 

پایه اتحاد همه طبقات، از پرولتاریا گرفته تا  انگلیس، بر

های  بورژوازی متوسط، برای مبارزه علیه قاجار و امپریالیست

های  کراتوپایه مناسبات نزدیک با حزب دم بیگانه، همچنین بر

بورژوازی  خیابانی( که بیانگر منافع خردهچپ )گروه شیخ محمد 

سازد... همچنین حزب کمونیست  ست، مبتنی ا و روشنفکران

ایران )عدالت( خواهان همکاری با رهبران سرشناس آزادی 

 انند میرزا کوچک خان و امثال اوست )برنامهبخش ملی، م

 شمسی(. 7399سال  حزب کمونیست ایران در دیویبی تص

اما پس از استقرار رضاخان نیز  ،تعلق به دوران قبل از رضاشاه استاین برنامه م

نگریست. ازی ملی مینماینده بورژو جناح از حزب به رضاخان به دیده این

و تغییر مواضع نسبت به رضاخان دو تن از اعضای  7393اینکه بعدتر در سال کما

دانستند از حزب اخراج یبه دلیل اینکه رضاخان را نماینده بورژوازی ملی م حزب

گذارد. چون این میراه را برای حمایت از رضاشاه بازواقع برنامه فوق شدند. در
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زد که ایران از جناح حزب در افق بورژوازی ملی یا با این غایت دست به مبارزه می

-داری گام نهد و این مهم را پیشرمایهداری باید به دوران سدوران پیشاسرمایه

باید به دام کسی مثل  رو از همین ،دانستضروری نیل به سوسیالیسم میشرط 

سازی و افتاد که خود را قهرمان ملی نشان داده و خواستار صنعتیرضاخان می

توسعه ایران بود. اردشیر آوانسیان از اعضای حزب کمونیست ایران که بعدها به 

رضاخان در اوایل حکمرانی : »دارددر خاطرات خویش بیان می ،یوستحزب توده پ

کرد که خیال استقرار جمهوریت در ایران را دارد. آخوندزاده به او خود وانمود می

ها کودتا کنند و جمهوری ایران  شتیبانی حزب و اتحادیهنزدیک شد و خواست با پ

-جای دیگر در نقد به سیاست(. آوانسیان در 33:7317)آوانسیان، « را تشکیل دهند

دارد که ما به جبهه واحد ملی و ضد های حزب کمونیست ایران بیان می

وجود بیاوریم و اینکه ه را ب امپریالیستی به اندازه کافی اهمیت نداده و نتوانستیم آن

(. 317:7317گرایانه )سکتاریستی( و دگماتیکی بودیم )همان، درگیر مناسبات فرقه

دهد که وی هر چند منتقد کار آخوندزاده است برای وحدت با ن میاین نقدها نشا

 رضاخان، اما در حقیقت به برنامه عمواوغلی اعتقاد دارد.

)دترمینیستی( انقالب بوده و  گرایانهبندی موجبیت مخالف مرحله ،استراتژی دوم
گام نخست را تشکیل سازمان انقالبی توسط کارگران و دهقانان برای دفع سلطه 

تولید  شده ریزیگذر سازمان عقالنی و برنامهخارجی و پیشبرد روند توسعه، از ره
دانست. این نوع نگاه برگرفته از تجربه شوروی و نظریات لنین و تروتسکی  می

است. تروتسکی در آثار خویش این نوع روش توسعه را قانون توسعه مرکب 
وع ی به وقیطریق انقالب پرولتاریاه باید از به این معنا که پیشرفت و توسع ،نامد می
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نماینده 3بندد. بر هر نوع توسعه دیگری میرا راه  بپیوندد، چون وجود امپریالیسم
قائل به این بود  برجسته این رویکرد در حزب کمونیست، آوتیس سلطانزاده بود. او

که تنها انتخاب ایران برای انکشاف اقتصادی این است که خود را به ارابه 
امپریالیسم انگلستان ببندد؛ مسیری که رضاخان در آن گام نهاده است. سلطانزاده 

داری در  معتقد بود که کودتای رضاخانی، هیچ وجه مشترکی با انکشاف سرمایه
ایران نداشته است. به عکس کودتای رضاخانی، به طور عینی، ارتجاع و اشرافیت 

طانزاده در تقابل با رویکرد نخست همچنین سل3زمیندار را از مرگ کامل نجات داد.
 ،قائل به این بود که نخستین گام انقالب در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره

قابل توجه این است  ست )نکتههاکسب استقالل از آن از بین بردن سلطه خارجی و
 اد(. اما این استقالل باید نقطهدر ایران به تعویق افت 31که چنین مهمی تا انقالب 

زیمتی برای مبارزات کارگری باشد و نه اینکه راه را برای انکشاف بورژوازی ع
 نگریست. گونه که جناح راست حزب، به مسئله می بومی فراهم کند؛ آن

که در فوق مختصری از آن  حزب کمونیست به جامعه ایران نوع نگاه جناح راستِ
حزب توده چه در مقطع  هایآمد به وضوح نشان از قرابت آن با نوع نگاه و برنامه

حزب کمونیست به اتحاد  ،جناح راست دارد. در برنامه 31ه در انقالب و چ 33
نیروها و طبقات بر ضد امپریالیسم و حکومت مستقر تاکید شده است. اما در  همه

دموکراتیک سکوت شده است. اگر رهبری به -مورد رهبری این جنبش بورژوا
شود، اما اگر دست بورژوازی ملی باشد به انقالب دموکراتیک ملی منتهی می

اش شند، نتیجهرهبری را عناصر پیشگام کمونیست و کارگران در دست داشته با
انقالب دموکراتیک خلقی است. هر دوی این رویکردها در چارچوب یک نوع نگاه 

                                                           
  15تاریخ انقالب روسیه، صفحه  تروتسکی، -2
 انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستانسلطانزاده،  -3
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بین این دو رویکرد در نوسان بود )دو رویکرد  33قرار دارند. حزب توده در مقطع 
(. از زمان تشکیل ستمدعامختلف در حزب توده نسبت به مصدق شاهدی بر این 

پ جامعه ایران در میدان یکی از رویکردهای ، نیروهای چ31حزب توده تا انقالب 
، 33زدند. حزب توده بعد از کودتای سال فوق دست به مبارزه عملی و نظری می

 زد.در میدان انقالب دموکراتیک ملی دست به مبارزه می

در شرایط حاضر، وظایف اصلی پیش روی آرزومندان تحوالت 

درهم شکستن  تاریخی،ی در ایران، برانداختن سلطنت غیرانقالب

داران و مالکان بزرگ، و ماشین ارتجاعی دولت، محو سرمایه

به طبقات و قشرهایی است که  انتقال قدرت از این طبقات

یعنی کارگران، روستاییان،  - اندپرست و دموکراتیک میهن

پرست و مترقی و قشر  بورژوازی شهری، روشنفکران میهن خرده

ه، تشکیل جمهوری وظیف ،بورژوازی ملی، به طور خالصه

به نقل از آبراهامیان،  7303دموکراتیک ملی است )برنامه حزب 

070:7073.) 

ت؛ به بیان دیگر، انقالب در انقالب سیاسی در ایران به وقوع پیوس 31بهمن 
نه به »نیروها حول شعار  رو که همه یا انقالب سلبی. انقالب سلبی از آن شکل

هایی که هر نیروی  برنامه از محتوای ایجابی، فارغ گرد هم آمدند« رژیم پهلوی
سیاسی در دستور کار خویش برای دوران پس از سرنگونی رژیم پهلوی داشت. نه 

متحد استراتژیک آمریکا بود و در  ،ی گفتند که وابسته به آمریکا بودبه رژیم
ها، در کنار عربستان برای ایجاد سد نفوذ در مقابل دکترین نیکسون یکی از ستون

شاه از نظر اکثریت  دولت محمدرضا ترین مشخصهوروی بود. وقتی دقیقش
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آن بود، پس نه به رژیم پهلوی مساوی بود « وابستگی»نیروهای دخیل در انقالب 
یا به تعبیری دیگر در انقالب سیاسی  یعنی در شکل انقالب«. استقالل»با طلب 

، انقالبی 31قالب سیاسی واقع انشاه مفهوم استقالل نهفته بود. درمردم بر ضد 
اول سیاسی است، شعارهای آن  ر وهلهطور که انقالب د طلبانه بود. هماناستقالل

نیز داللتی سیاسی دارند؛ پس استقالل را نیز باید سیاسی فهم کرد. حزب توده در 
 39 دهه های اولیهپهلوی پیوست. در سال اواخر به جنبش براندازی حکومت

که شاه باید از استبداد دست  کردمی تأکیداین مسئله  برشتر شمسی، حزب توده بی
جایگاهی  سلطنت مشروطه دهد. یعنی شاه صرفابرداشته و تن به قسمی حکومت 

صوری داشته باشد. در واقع آرمان حزب در این دوره به نوعی همان آرمان انقالب 
الب سلطنتی و خواست انق ت. بین خواست قسمی حکومت مشروطهمشروطه اس

دموکراتیک ملی، تفاوت چندانی وجود ندارد. در هر دو رویکرد، حزب و طبقه 
اینکه آرمان حزب توده  کارگر نقش چندانی ندارند و آرمان بورژوازی ملی است.

بوده است،  31نقالب ا مشروطه یا بورژوازی ملی در برههحکومت سلطنتی 
دهد. از آن را توضیح می تمام مواضع حزب نیست، بلکه تنها بخشی دهندهتوضیح

، مناسبات حزب با شوروی و 33مرداد  37سیر تکوین خود حزب، تجربه کوتای 
-تاثیرگذار بوده درگیر در انقالب نیز بر مواضع آنتوازن قوا با سایر نیروهای  نحوه

 اند. 

 خمینی و جریان حامی وی، اهلل مواجهه با آیت در درون خود حزب بر سر نحوه
ای به حزب کمونیست شوروی وجود داشت. ایرج اسکندری در نامه نظر اختالف

 کند: گونه بیان می مواضع کیانوری را این

جنبش خمینی عمیقا ضدامپریالیستی، دموکراتیک یا حتی 

ملی -داری است و در نتیجه در انقالب دموکراتیکسرمایهضد
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متحد طبیعی حزب ماست. بنابراین حزب ما باید از حکومت 

انقالبی که با داشتن همین خصلت و در تحت رهبری خمینی 

آید، حمایت بی قید و شرط بنماید. بنابراین کار می بر سر

نظریه، بناگزیر این حمایت به اتحاد سیاسی میان حزب ما و 

کومتی سازی حانجامد و راه آمادهجنبش اسالمی می

اد داری و متشکل از اتحمایهسردموکراتیک را با خصلتی غیر

 گشاید.امپریالیستی مینیروهای ضد همه

بندی اسکندری از نظرات کیانوری و افراد نزدیک به وی در حزب، با مفاد جمع
 گوید:مطابقت دارد. اما خود اسکندری در نقد این نظرات می 31بیانیه پلنوم اسفند 

معنای حکومت  پایه و بی [ یکسان شمردن بی7نظر من ]ه ب

ای که حزب توده باید در آن ومت انقالبیموجود مذهبی با حک

[ از طریق 3باورانه که ] فرض خوشجست، و این شرکت می

توان به پیروی خالصانه و مطلق از مواضع قشریون شیعی می

دو پایه اصلی خط غلطی است که رهبری  ،این مشارکت رسید

 حزب ما آن را اعمال کرده است.

اهلل خمینی  مت انقالبی تحت رهبری آیتندی حکونقد اسکندری ناظر بر عدم پایب
اهلل  نین اسکندری حکومت تحت رهبری آیتبه موازین دموکراسی است. همچ

ملی  ن همراه شد. اگر برای مثال جبههداند که باید با آخمینی را آن حکومتی نمی
اینکه وی در سال شد. کماهمراه می هارا در دست داشت، اسکندری با آن حکومت

عدم عنوان نماینده بورژوازی ملی بود. اما این ه حمایت از مصدق ب خواستار 33
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است که وی اهلل خمینی توسط اسکندری بیشتر ناشی از این  باور به پیروان آیت
ناظر به « قشریون شیعی»داند. اطالق واژه دموکراتیک میآنها را ارتجاعی یا ضد

، «قشری بودن»همین مطلب است. توضیح حکومت جمهوری اسالمی با مقوله 
دهد، جز اینکه آنها را ناالیق دست نمیه چیز خاصی نسبت به ماهیت این جریان ب

داری نشان داده و این گمان را ایجاد کند که آنها و ناآگاه نسبت به لوازم حکومت
یانوری و افراد نزدیک به در پی استقرار حکومتی پیشامدرن هستند. اما در مقابل ک

دانستند و  شعارهای ضدامپریالیستی، مترقی میدادن  سر خاطره را ب هاوی، آن
 گونه بود: شان به رهبران انقالب اینتوصیه

ست که تنها با تأمین ا های اصیل نشانگر آنتاریخ انقالب

استقالل سیاسی و برکناری گروهی از تبهکارترین کارگزاران 

توان تسلط اقتصادی امپریالیسم و ارتجاع نمی ،های کهنهرژیم

نخورده ماندن مواضع اقتصادی امپریالیسم و را برانداخت. دست

وشت نهایی انقالب خطرات جدی دربردارد. ارتجاع برای سرن

توان شکستن و برانداختن این مواضع است که می فقط با درهم

ها انسان محروم و زحمتکش را تحقق میلیون ۀهای حقخواست

لی و خارج از [ صنعتی کردن را بر وفق منافع م7بخشید، ]

[ کشاورزی را از وضع 3وابستگی به امپریالیسم سامان داد، ]

[ زندگی زحمتکشان را با آهنگ 3نابسامان کنونی بیرون آورد، ]

[ فرهنگ ملی را شکوفان ساخت 0سریع بهبود بخشید و ]

 (.31، اسفندماه 73)پلنوم 
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-سرمایهغیرراه رشد »ه به جمهوری اسالمی پیشنهادی اقتصادی حزب تود نسخه

انقالب  ای قسمی پروژهبود. یعنی حزب، جمهوری اسالمی را ناگزیر به اجر« داری

دانست. تا تحقق انقالب سیاسی، یعنی اجتماعی در ادامه انقالب سیاسی می

را  31انقالب در شکل، خود سیر واقعیت نیروهای سیاسی درگیر در فضای سیاسی 

حتوایشان بنگرند و تنها انرژی را صرف ناگزیر کرد که به جریانات، منتزع از م

ها )بخوانید محتوا(، امری سرنگونی حکومت مستقر سازند. اما در ادامه برنامه

ی، به کننده بودند. منشا تلقی خاص حزب توده نسبت به جمهوری اسالمتعیین

استکباری( و  اهلل خمینی )البته در زبان وی ضد امپریالیستی آیت شعارهای ضد

یا از تجار بازار( اکثریت رهبران  بورژوایی )تحت حمایت بازار ردهخاستگاه خ

تعیین  ه طبقاتی رهبران یک انقالب لزوماگردد. خاستگاجمهوری اسالمی برمی

شده توسط آنها چه خواهد بود. قسمی تناظر ای اتخاذکند که محتوای برنامهینم

های یاسی برنامهس-یک بین خاستگاه طبقاتی رهبران و محتوای اقتصادیبهیک

استقالل سیاسی در نگاه حزب، شرط الزم اما غیر کافی تحقق  وجود ندارد. هاآن

راه رشد  ن به استقالل اقتصادی، حزب نسخهاستقالل اقتصادی است. برای رسید

کند. به تعبیری دیگر، انقالب سیاسی، شرط الزم داری را تجویز میسرمایهغیر

نیست. انقالب اجتماعی مورد نظر حزب توده با  انقالب اجتماعی است، اما کافی

شود و طبق ادبیات حزب، داری متحقق میسرمایهگوی راه رشد غیرسازی الپیاده

باید صورت « صنعتی کردن بر وفق منافع ملی و خارج از وابستگی به امپریالیسم»

 د.شوالب از حیث محتوایی نیز تکمیل بپذیرد تا انق

ی سوءتفاهم نسبت به رهبران جمهوری اسالمی بود، اینکه حزب توده واجد نوع

بورژوایی رهبران جمهوری اسالمی و شعارهای گفتیم که ریشه در خاستگاه خرده
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راه رشد غیر »داشت. اما گزینش الگوی  هاستکباری )یا ضد امپریالیستی( آنضد ا

 رابطهری اسالمی را باید در متن توسط حزب و تجویز آن به جمهو« داریسرمایه

داری و راه رشد غیر سرمایه جست. هاهای آنب با دولت شوروی و سیاستحز

ه میالدی توسط شوروی ب 39 های دموکراتیک ملی از اوایل دههتشکیل دولت

صطالح جهان سومیِ مستعمره و ا وان الگوی مناسب برای کشورهای بهعن

نند حزب توده مستعمره انتخاب شد. احزاب رسمی مورد حمایت شوروی ما نیمه

استار انقالب ایران، مطابق همین مشی دست به ائتالف با سایر نیروهای خو

داری، ابزار سیاست زدند. راه رشد غیر سرمایه 31انقالب  دموکراتیک در برهه

مستعمره بود تا  در مورد کشورهای مستعمره و نیمه خارجی و استراتژی عام شوروی

 مانده ر وضعیت امپریالیستی و شرایط عقبباز رهگذر آن این کشورها بتوانند 

راه رشد غیر هدف واقع دارانه فائق آیند. درامل سرمایهتک خویش از لحاظ درجه

نشان دادن این واقعیت بود که رشد نیروهای مولد جامعه، خارج از  داری،سرمایه

هم با چفت شدن  ممکن است. رشد و پیشرفت ممکن است: آن مدار امپریالیسم نیز

ای رایج داری. امروزه این کلیشهبه شوروی و گزینش الگوی راه رشد غیر سرمایه

با آمریکا به پیشرفت قابل  است که برای مثال کره جنوبی از طریق چفت شدن

-مهم دیگر برای فهم الگوی راه رشد غیر سرمایه توجهی دست یافته است. نکته

داری . در سرمایهسیاسی خود شوروی است-داری، توضیح وضعیت اقتصادی

عنوان افق و امر ه بازتولید حیات اجتماعی از رهگذر سود اقتصادی است. سود ب

داری  جتماعی قرار دارد و جامعه سرمایهبخش در بن هر عمل فردی یا اصورت

کنون بر همین سیاق در زمان کشیده شده است. سود اصل تنظیمی حاکم بر تا

ند. اما در شو رفت نیز بر بنیاد آن تعریف میهای پیشمناسبات جوامع شده و شاخص



 
114 

عدالت و توهم واقعی دموکراسیپیشتازان   

 

اصل تنظیمی حاکم بر مناسبات فردی و اجتماعی نه سود بلکه منافع  ،شوروی

حزب، دستگاه بوروکراتیک و نیازهای نظامی بود. همین نظام، راه رشد غیر 

کرد. با توجه به وضعیت بالفعل شوروی و عدم وجود داری را پیشنهاد میسرمایه

شن اش نیز روپیشنهادی کمونیستی، دیگر تکلیف نسخه-یستیسوسیال دورنمای

شان تا حد زیادی واقع وضعیت داخلی شوروی در الگوی پیشنهادیاست. در

هایی از انعکاس داشت و به حمایت از ناصر در مصر، صدام در عراق و حتی بخش

داری، هراه رشد غیر سرمای طور خالصه: نسخهه حکومت پهلوی نیز انجامید. ب

شده از وضعیت حیات اجتماعی خود شوروی، برای پیشبرد منافع  استخراجفرمولی 

مستعمره  های مستعمره و نیمهدر قبال دولتالمللی دولت شوروی در سطح بین

 سابق بود.

حزب به دلیل خصلت ضدامپریالیستی و ضد آمریکایی انقالب ایران و پافشاری بر 

دید که ایران از مدار امپریالیسم آمریکا خارج شده میشعار استقالل، شرایط را مهیا 

نه »شعار و در بلوک شرق قرار گیرد. گویی که حزب در این میان توجه چندانی به 

کرد و به دلیل شده توسط حزب جمهوری اسالمی نمی سرداده« شرقی و نه غربی

ر و وجود جهان دوقطبی، انتخاب بین یکی از دو قطب را در نهایت، امری مقد

به قرار گرفتن در مدار  زوماکرد. خارج شدن از مدار یکی، لضروری قلمداد می

خورد که قطب شوروی در ای رقم دیگری خواهد انجامید. اما سیر وقایع به گونه

ن فروپاشید و همین یک دهه پس از انقالب ایرا میالدی و تقریبا 09 اوایل دهه

شده توسط آنها را ملغی ساخت.  داده مورد نظر و ضرورت تشخیص افول، خواسته

حزب توده  ان نباید پیش بیاید که جمهوری اسالمی مسیر متصورشدهالبته این گم

 پیمود، حتی با وجود قطب شوروی.می را ضرورتا
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گیری تا مقطع های حزب از زمان شکلدر قبل گفتیم که آوانسیان در نقد سیاست

که حزب توده برای تشکیل جبهه واحد  مرداد بر این نکته تأکید کرد 37کودتای 

ضعف داشت. اما در زمان  ،ملی و ضد امپریالیستی و همکاری با بورژوازی ملی

خواست این اشتباه را تکرار کند و به جبهه ، حزب دیگر نمی31وقوع انقالب 

حزب با تمام قوا بار اکثریت رهبران سرنگونیِ ملی و ضد امپریالیستی پیوست. این

ای مصدق را ، در حزب عده33اهلل خمینی پرداختند. در مقطع  از آیتبه حمایت 

-ای دیگر وی را نماینده بورژوازی کمپرادور مینماینده بورژوازی ملی و عده

اهلل خمینی دو نوع نگاه  نیز نسبت به جریان آیت 31انقالب دانستند. در مقطع 

طبری و غیره(،  طور که گفتیم جناح رسمی حزب )کیانوری، وجود داشت. همان

ای در مقابل عده دانست.ریالیست و مترقی میجمهوری اسالمی را ملی، ضد امپ

دیگر )اسکندری و غیره( نسبت به دموکراتیک بودن جمهوری اسالمی بدگمان 

بودند. دوگانه اول )یعنی زمان کودتا( برآمده از دوگانه انقالب دموکراتیک ملی و 

توان نی در حزب، همچنان نسبت به اینکه میانقالب دموکراتیک خلقی است. یع

انقالب دموکراتیک به رهبری پرولتاریا و نیز با حمایت شوروی انجام داد، امیدی 

و  کنار گذاشته شد، ، انقالب دموکراتیک خلقی کامال31بوده است، اما در مقطع 

انقالب، که دموکراتیک ملی است، دیگر  هر دو طیف حزب نسبت به مرحله

جمهوری اسالمی  یا نبودن ی نداشتند و اختالف تنها در دموکراتیک بودناختالف

به نوعی پسرفت  31ب بود. اینها همه موید این امر است که حزب از کودتا تا انقال

این پسرفت، هم بازتاب مناسبات حزب و شوروی )چنانچه در قبل  ؛ وکرده بود

ای و های تودهپایگاهگفتیم( و هم بازتاب زیست در مهاجرت و از دست دادن 

 کارگری حزب بود. 
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رهبران حزب، در مقابل سیل انتقاداتی که نسبت به  های کی دیگر از استداللی

عدم پایبندی جمهوری اسالمی به اصول دموکراسی و آزادی بیان و عمل، مطرح 

ضد  ن قسم انتقادات باعث تضعیف جبههشد، این بود که در مقطع فعلی ایمی

گردد و باید که در مقابل امپریالیسم و بورژوازی لیبرال شده می امپریالیستی تشکیل

 ر نگاه حزب، تأکید بر امور عرضیاز جمهوری اسالمی دفاع کرد. به عبارت دیگر د

( در اولویت نیستند، و با 31یا اموری که در شرایط حاضر )اوایل پیروزی انقالب 

اش یاری به خود را متمایز کردن؛ تنها نتیجه عطف توجه به آن تضادها، صفوف

رسته است. و در ادامه استدالل امپریالیسم و بورژوازی لیبرال و تضعیف انقالب نو

 ۀآمده در نتیج دست هکردند که جمهوری اسالمی برای حفظ استقالل سیاسی بمی

قالل تا استداری را برگزیند راه رشد غیر سرمایه انقالب، ضرورتا باید نسخه

د. چون بدون استقالل اقتصادی، استقالل سیاسی نیز شواقتصادی نیز متحقق 

ای هپاید. در اینجا بود که گفتیم حزب توده نسبت به محتوای برنامهدیری نمی

دلیل ه ، چون جمهوری اسالمی را ب0تفاهم بود جمهوری اسالمی دارای نوعی سوء

راه  انستند که قادر به پیشبرد نسخهدای میرهبرانش، واجد قوهشعارها و خاستگاه 

 استقالل سیاسی و اقتصادی رابطه داری است. ابتدا به ساکن بینرشد غیر سرمایه

در گرو تحقق استقالل  ساخته )حفظ استقالل سیاسی ضرورتاضروری برقرار 

رکت در این مناسب برای ح ( و سپس جمهوری اسالمی را گزینهاقتصادی

هایی که دولت جمهوری کردند. ترتیب ضروری گام چارچوب ضروری تصور می

                                                           
 ر مشخص ساختن دقیق و علمی آنچهدستگاه تبلیغاتی حزب ما باید در این زمینه، یعنی د -4

در بخش مسائل اجتماعی، هواداران مذهب اسالم و هواداران سوسیالیسم علمی را به هم 
 (.85اسفند  -11کند، کار وسیعی انجام دهد )پلنوم نزدیک می
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گونه است: گام اول: استقالل سیاسی، گام دوم:  اسالمی باید بردارد از دید حزب این

استقالل اقتصادی برای صیانت از کلیت انقالب و نیز شرط امکان تحقق دیگر 

ای که در  اما نکته شعارها، گام سوم: تحقق شعار آزادی و استقرار قواعد دموکراسی.

دانستن استقالل اقتصادی کند، مساوی اینجا روایت حزب توده را دچار اختالل می

مطابق توضیحات  - وضوح داری است. این نسخه بهغیرسرمایهراه رشد  با نسخه

با سوسیالیسم و کمونیسم فاصله داشت و  - بلی در باب ساختار اقتصادی شورویق

داشت. خوشبینانه است که گام برنمی نیز تحقق آنبلکه در راستای  ،آن نبود تنها نه

ود یعنی شوروی موج به سوسیالیسم واقعا هابار کنیم که آن ما این نگاه را به حزب

گیری در بلوک شوروی بود ان شوروی بالفعل نبود، بلکه قرارشنظر نداشتند و افق

 داری.ایهراه رشد غیر سرم سوسیالیسم راستین از رهگذر نسخهبرای گذار به سمت 

 های حزب دارد.ها و نه در برنامهازائی نه در تحلیل این تلقی از حزب، مابه

عنوان افق ه دموکراتیک ملی دیدن و بورژوازی ملی را ب انقالب را در مرحله

راه رشد غیر  خود را در سیاست تجویز نسخه 31 برگزیدن، در زمان انقالب

راه رشد غیر خۀ با آن تجلی داد. نسمی و وحدت داری به جمهوری اسالسرمایه

در آن سیاست حزب توده  حقق بورژوازی ملی؛ این بود همه= ت داریسرمایه

حزب توده از  خبری از سوسیالیسم و کمونیسم نبود. مقطع. در این سیاست حقیقتا

یک جهت، زمانی که بر استقالل و خصلت ضدامپریالیستی جمهوری اسالمی پای 

جمهوری  اش بامواجهه کند که نحوهمیرا به ذهن متبادر  فشرد، این گمانمی

های جمهوری حزب فارغ از محتوای برنامه اسالمی صرفا شکلی است، یعنی

اسالمی و ادعاهای رهبران آن در این باب، تنها هدفش، حفظ میراث استقالل و 

خصلت ضدامپریالیستی است که مشترک بین حزب و جمهوری اسالمی است. اما 
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ادامه، برنامه و افق حزب، از وحدت نظر و عمل با جمهوری اسالمی در دو شعار در 

وصول به سوسیالیسم نبود، بلکه رسیدن به  تنها نهاستقالل و ضدیت با امپریالیسم، 

عنوان استلزام ه داری بالبته تحت نام راه رشد غیرسرمایه -بورژوازی ملی بود 

بندی انقالب ای از مرحله عنوان دقیقهه نه ب اما حتی، -الذکرصیانت از دو شعار فوق

شان، در ادامه راه را برای انقالب گرایانهکه قرار بود طبق تلقی موجبیت

آنان بود. این فرجام با برخورد  شده باز کند، بلکه فرجام راه طیسوسیالیستی 

 هجمهوری اسالمی با رهبران حزب در زندان و اعدام برخی از آنها، مهاجرت و پنا

آخر روی برگرداندن برخی از آنها از  ای به خارج کشور و دستبردن عده

هنگام کمیک( به خود دار )تراژیک و همخنده بعضا شکلی تلخ و ،مارکسیسم

 گرفت.

اصرار جمهوری اسالمی بر شعارهای استقالل و مقابله با امپریالیسم تا به امروز 

محور »و « استکبار جهانی»مقابله با وجود دارد. این شعارها، امروز تحت نام 

ل حزب توده، همچنان زنده است. با این تفاوت که مطابق تحلی« مقاومت

داری را پیاده نکرد و در مسیر راه رشد غیر سرمایه جمهوری اسالمی نسخه

داری تا به امروز به زاد و رشد خویش ادامه داده های مسلط اقتصاد سرمایهسیاست

پاشید، است گفته شود که اگر شوروی رو به افول نبود و فرونمیاست. البته ممکن 

تر از اینها به ضرورت، به دامان آنها درغلتیده بود. اما  جمهوری اسالمی پیش

اقل، صحت این مدعا را ثابت شواهد تاریخی و نگاه رهبران جمهوری اسالمی ال

 ند. کنمی
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شمسی نگارش کتابی  39 در اوایل دهه« عالمه طباطبایی» و« مرتضی مطهری»

که ، «اصول فلسفه و روش رئالیسم»را به طور مشترک آغاز کردند، تحت عنوان 

 پرداختند:« تقی ارانی»مارکسیستی از رهگذر متون  یدر آن به طور ویژه به نقد آرا

در این کتاب سعی شده است که تمام انحرافات ماتریالیسم 

ه ممکن است افرادی . البتدیالکتیک به طور واضح نمایانده شود

اند به ما اعتراض کنند پایگی این فلسفه را دریافتهبی که شخصا

-فه پرداختهکه بیش از حد لزوم به نقد و ایراد مسائل این فلس

شویم که در این جهت ارزش فلسفی و  ایم، ولی ما متذکر می

بلکه از لحاظ اینکه نشریات  ،ایممنطقی آن را در نظر نگرفته

دیالکتیک بیش از اندازه در کشور ما  مربوط به ماتریالیسم

زیادی از جوانان را به خود متوجه  نسبتا ه و افکار عدهمنتشر شد

باور کرده باشند که  ای باشند که واقعاته و شاید عدهساخ

 ترین سیستم فلسفی جهان و ثمرهیماتریالیسم دیالکتیک عال

حکمت الهی  یم علوم و خاصیت الینفک آنهاست و دورهمستق

سپری شده است، الزم بود که تمام محتویات فلسفی و منطقی 

ا ارزش واقعی آن به خوبی این رساالت تجزیه و تحلیل شود ت

 .دشوواضح 

 ،کنیم ها آنجا که آرا و عقاید مادیین را تقریر می ما در پاورقی

اصول  کنیم )مقدمه استناد میهای دکتر ارانی  بیشتر به نوشته
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فلسفه و روش رئالیسم، برگرفته از پایگاه اینترنتی آثار مرتضی 

 مطهری(.

ای هپروژ 39 ه عالمه طباطبایی، از اوایل دههبینیم که چگونه مطهری به همرامی

هدفش مرزبندی با نیروهای چپ و احتراز جوانان از  را کلید زده بودند که مشخصا

ترین یار ای انقالب و نزدیکف آنها بود. مطهری، اولین رئیس شورپیوستن به صفو

-اهلل خمینی از تئوری انقالب بود. او به همراه خود آیتدر زمان « اهلل خمینی آیت»

ماجرا در مورد  یز بودند. این اشاره، توضیح همهن پردازان اصلی جمهوری اسالمی

ماهیت جمهوری اسالمی نیست )امیدواریم که در مطالب بعد بیشتر در این زمینه 

بحث کنیم و بنویسیم(، اما تذکاری است جهت وقوف به این امر که رهبران فکری 

ها پیش از وقوع انقالب، مرزبندی و عملی جمهوری اسالمی، از نظر فکری سال

اما مرزبندی مشخصی با تفکرات راست و  اند.مشخصی با نیروهای چپ داشته

را « مارکس»اند. همین مسئله، سخن از گاه نداشته داری هیچهوادار سرمایه

پردازان دولت جمهوری اسالمی،  ن و نظریهممنوعه کرده و نظریه وی را نزد رهبرا

پردازان و اقتصاددانان کند، اما در سوی دیگر افکار نظریهمقدار میالحادی و بی

گیرد.البته عنوان سخنانی قابل اعتنا و علمی مورد توجه قرار میه ست و لیبرال، برا

-میان میه مطهری در توضیح نظام مطلوب خویش از قسمی سوسیالیسم سخن ب

ولی در نهایت امر، نظام مطلوب خویش را با پذیرش مالکیت خصوصی  ،آورد

 کند:معرفی می

یمان آورد که بر توان به نوعی سوسیالیسم ابه هر حال می

اصولی طبیعی و واقعی در طبیعت و در عقل انسان بنا ]پایه[ 
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شده و مبنای یک سلسله قوانین است و هیچ لزومی ندارد که 

بشر پس از دوران کاپیتالیسم به آن برسد. آن سوسیالیسم 

عبارت است از مالکیت اجتماعی منابع طبیعی از قبیل زمین و 

یی که بشر آنها را نساخته است، آب و سوخت و باالخره چیزها

بلکه در طبیعت برای بشر ساخته شده است. مالکیت شخصی 

االختصاص محدودی است. و اما در این سوسیالیسم یک حق

سوسیالیسم به معنای مالکیت عمومی افزار تولید از مشخصات 

ما آن را از طریق  عصر ماشین است و الزمه ماشینیسم است و

ایم و طریق ارزش اضافی اثبات کردهم سخصوصیت ماشینی

 (.337:7303ایم )مطهری، مارکس را رد کرده

 یا:

علیهذا اسالم با اینکه طرفدار مالکیت جمعی بعضی 

هاست از آنجا که مالکیت اشتراکی در محصول کار افراد  سرمایه

پذیرد مگر به رضایت و قرارداد آنها پس یک مسلک  را نمی

ها، و از آن جهت که  شتراکیاشتراکی نیست نظیر سایر ا

داند به  های طبیعی و صناعی را متعلق به شخص نمی سرمایه

نوعی اشتراکیت قائل است. این است مقام اسالم در میان 

 (.033:7303سرمایه داری و سوسیالیسم )مطهری، 

سالمی با شوروی خالصه کنیم، چطور رهبران حزب توده امید به اتحاد جمهوری ا

ده و به نوعی غافلگیر ش 31اینکه حزب توده در زمان انقالب  والبسته بودند؟ ا
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واقع شاید نسبت به سرنگونی رژیم پهلوی و احتمال وقوع د. درشوادار به واکنش 

هوری اسالمی گیری جمآن چندان غافلگیر نشدند، اما در مورد رهبری و قدرت

انقالب و قرار  هخاطر تحلیل از مرحله رهبران حزب توده ب غافلگیر شدند. ثانیا

ه دادن بورژوازی ملی در افق خویش، ناگزیر به حمایت از جمهوری اسالمی ب

ملی نیز  هواقع حتی اگر نهضت آزادی و جبهبورژوازی ملی شدند، در عنوان نماینده

تحلیل و  نحوه .کرد، حزب توده از آنان حمایت میشدندرهبران اصلی انقالب می

عنوان جناح مقابل کیانوری شاهدی بر این مدعاست، چه ه اسکندری ب مواجهه

اینکه اسکندری جمهوری اسالمی را به سبب سنت و دین غیر دموکراتیک قلمداد 

چه جمهوری اسالمی و چه  ؛ودکرد و قبل از انقالب خواستار سلطنت مشروطه بمی

توده  رسیدند، به این دلیل که از نظر حزبملی و نهضت آزادی به قدرت می جبهه

گرفتند، اولی توسط جناح قادر به تحقق بورژوازی ملی بودند، مورد حمایت قرار می

کیانوری )در این جناح همچنین ضدیت با آمریکا نیز از شروط اساسی بود( مورد 

شد. حمایت قرار گرفت و دومی نیز به احتمال زیاد توسط هر دو جناح حمایت می

از آرمان قبلی خویش،  31توده در انقالب  طور که در قبل نیز گفتیم، حزب همان

شده در قبل، عقب  ک خلقی طی روندی و به دالیل گفتهیعنی انقالب دموکراتی

 ملی بسنده کرده بود.-نشسته و به انقالب دموکراتیک
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