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کي تقابل هژمونی به سوشيپ  

ی جنگ طبقاتی مشترک چپ برای استراتژکي طرح  
   یعمج هينايب  ١٣٨٨ يرت ١شنبه ود                                                                                                

  
دوقطب ارتجاعی بورژوازی با قدرت تمام و با حداکثر بسيج نيروهای . جامعه ايران به سرعت به سمت يک فاجعه به پيش می رود

نفس چنين صف آرائی بين دو قطب .   روندخويش به صف آرائی در مقابل يکديگر پرداخته اند و به سوی يک تعيين تکليف خونين می

آنچه اما مورد ايران را متمايز و ابعاد فاجعه را از همه موارد مشابه . ارتجاعی همواره به خانه خرابی اکثريت توده مردم می انجامد

اعی انبوه شده در سی کند اين است که  جدال اين دو قطب اکنون به طور قطعی به بسترحل تمام تضادهای اجتم وسيعتر و عميقتر می

مردمی که سی سال از هر گونه حق اعتراض محروم بوده اند، کارگرانی که سی سال محکوم به فروش . سال اخير تبديل شده است

اند و حق هيچگونه سازمانيابی و اعتراض و اعتصابی را نداشته اند، زنانی که سی سال محکوم  نيروی کار خود به زير ارزش آن بوده

اند و حتی حق جمع آوری امضا نداشته اند، دانشجويانی که سی سال محکوم به   در يک نظام متکی بر آپارتايد جنسی بودهبه زندگی

اند و هر اعتراضشان با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ گرفته است،  تحمل بمباران ايدئولوژيک خرافات ارتجاعی در دانشگاه بوده

 به علت مذهب متفاوت و زبان متفاوت تحت ستم قرار گرفته اند  و خالصه همه گروههای اقليتهای ملی و مذهبی ای که سی سال

اجتماعی که به نوعی مورد تبعيض قرار گرفته و امکانی برای مبارزه بر عليه آن نيافته اند، اکنون ميدان باز شده در جدال بين دو قطب 

  .د و با سرعت تمام در حال حل شدن در اين جدال دوقطبی هستندان ارتجاع را محلی برای بروز همه خشم فروخورده خود يافته

همه . را تشکيل داده است، اکنون ديگر به روشنی قطبی است که در سطح جهانی سازمان يافته است» موج سبز«قطبی که امروز 

ردن نيازهای نظری آن قرار متفکران دمکراسی ليبرالی، از چپ تا راست تا محافظه کار، در خدمت تئوريزه کردن اين قطب و برآو

بر خالف همه . ايرانی بدل شده اند» موج سبز«همه ابزارهای تبليغی و مديايی کل جهان غرب امروز به بلندگوهای تبليغاتی . گرفته اند

يتی و مدلهای تاکنونی انقالب مخملی، اين بار اين فقط محافل طبقات حاکم و اتاقهای فکر مؤسسات محافظه کار و سازمانهای امن

از طبقات حاکم فراتر رفته و به مجموعه » موج سبز«اين بار صف مدافعان . اطالعاتی نيستند که در اين پروژه به فعاليت پرداخته اند

امروزحتی منتقدين راديکالتر دمکراسی . گسترده ای از روشنفکران و احزاب و سازمانهای منتقد نظام نئوليبرالی نيز رسيده است

بيهوده نيست که دولت آمريکا با خويشتنداری از دخالت آشکار در امور داخلی ايران . برخاسته اند» موج سبز« دفاع از ليبرالی نيز به

در سطح داخلی نيز مجموعه گسترده ای از محافل طبقه حاکم، از . اين دولت نيازی به چنين دخالت آشکاری ندارد. پرهيز می کند

  .  لمسازان تا علمای حوزه علميه قم، سلطه ايدئولوژيک اين موج را تأمين می کنندنويسندگان و شاعران و هنرمندان و في

در قطب مقابل نيز ارتجاعی به شدت متشکل و متمرکز صف آرائی کرده است که هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی از 

يک سازمان به شدت متمرکز نظامی، ارتجاع متکی بر امکانات عظيم مالی دولتی و برخوردار از .  امکاناتی عظيم برخوردار است

حاکم از نظر ايدئولوژيک نيز توانسته است خود را سازماندهی کند و مضامين ارتجاعی خويش را در پوشش مبارزه برای عدالت 

 اين .با ملزومات معاصر همخوان کند» ضد امپرياليستی«اجتماعی و بر عليه فساد مالی اليگارشی دولتی و بر بستر يک سياست 

کند و انسجام  ظرف ايدئولوژيکی است که امکان انجام مانور های الزم را در برابر دمکراسی ليبرال فراهم می» چاوزيسم«

در سطح جهانی و منطقه ای نيز با قرار گرفتن در بلوک  جنبشهای اسالمی . ايدئولوژيک الزم رابرای ارتجاع حاکم فراهم می کند

  . التين، ارتجاع حاکم از متحدين قابل توجهی برخوردار استمنطقه و دول چپگرای آمريکای 

از زمان جنبش مشروطه به اين سو، اين . در مقابل اين دو قطب، چپ در نامساعدترين موقعيت تاريخ صد ساله اخير قرار گرفته است

شود و   تصميم گيری تاريخی میشود و جامعه وارد دوره ای از اولين بار است که حيات سياسی ايران دستخوش جنبشهايی عظيم می

نه در دوران انقالب مشروطه و نه در دوران ملی شدن صنعت نفت و نه در دوران . چپ در آن هيچگونه حضور قابل لمسی ندارد



ان موقعيت جهانی نيز در هيچ يک از اين دوره ها به اندازه امروز به زي.   چپ چنين مهجور و برکنار از تحوالت نبوده است57انقالب 

در مقابل دو ماشين عظيمی که امروز در جنگ برای تعيين سرنوشت جامعه ايران در مقابل هم قرار گرفته اند، . چپ نبوده است

اين ابزارها توان تحمل کوچکترين برخوردی با آن ماشينهای صلب . ابزارهای چپ چيزی بيش از اسباب بازيهای کوکی کودکان نيستند

رود  چپ جامعه ايران می. امی را ندارند و در اولين برخورد جز خرده ريزهايی از آن باقی نخواهد ماندو پر قدرت ايدئولوژيک و نظ

 –اگر به سرعت تدبيری برای مقابله با اين تحول انديشيده نشود، چپ ايران . که برای دوره ای طوالنی از تاريخ اين جامعه حذف شود

» اهللا اکبر«کسی که  .  زير بار اين تحوالت له خواهد شد–ل تا چپ آنتی گلوباليزاسيون از کمونيسم تا سوسياليسم، از فمينيسم راديکا

  .های پشت بامها را پيشروی انقالب قلمداد می کند، هنوز خبر واقعه را نشنيده است

.  تحول يک فاجعه استبرای چپ، برای کمونيستها و سوسياليستها، برای کارگران و دانشجويان و زنان ترقيخواه و برای کل جامعه اين

صرفنظر از جانهايی که در اين راه از دست می روند، معنای اين تحول چيزی نيست جز تن دادن به سلطه ايدئولوژيک و نتيجتًا سياسی 

 بسته به اينکه کدام يک از اين دو قطب در اين نبرد به پيروزی برسند، سرنوشت جامعه ايران برای سالهای. يکی از دو قطب ارتجاع

ابعاد اين تحول حتی از مرزهای ايران فراتر رفته و به طور مستقيمی بر کل حيات سياسی منطقه خاورميانه . طوالنی رقم خواهد خورد

عالوه بر آن هم اين تحولی است که به مثابه نفس گير ترين جدال ايدئولوژيک جهان معاصر، بر کل انديشه سياسی . اثر خواهد گذاشت

طرف پيروز اين جدال برای دوره ای حتی در سطح جهانی از موقعيتی به مراتب برتر و باالتر . ر گذار خواهد بوددنيای معاصر نيز اث

پيروزی ارتجاع حاکم اگر تا پيش از حوادث خونين هفته اخير به معنای پيروزی پروژه تاريخی . از پيش از جدال برخودار خواهد شد

بر » مردمساالری اسالمی«ن جامعه مدرن سرمايه داری، به معنای پيروزی ايدئولوژيک شکل دادن به نظام اسالمی منطبق با موازي

در . دمکراسی ليبرال قلمداد می شد، پس از خونريزيهای خيابانهای تهران به معنای برقراری نظمی خفقان آور برای جامعه خواهد بود

بر متن . برای دمکراسی ليبرال پسا جنگ سردی نيستچيزی جز اعالم يک پيروزی ديگر » موج سبز«طرف مقابل نيز، پيروزی 

به مثابه نخستين پيروزی -اعتباری روزافزون دمکراسی ليبرال بازار آزادی، اين پيروزی  بحران جهانی سرمايه داری و خطر بی

د، بدون آنکه برای  ضامنی برای تحکيم بندهای سلطه سرمايه در سرتاسر جهان خواهد بو-ايدئولوژيک پس از فروپاشی ديوار برلين

تداوم اين جدال بدون حضور مؤثر . ايران هيچگونه تضمينی از ثبات و برقراری آزاديهای سياسی و اجتماعی را به همراه داشته باشد

اين است ابعاد خطری که امروز . چپ جامعه نيز چيزی جز تداوم خونريزيهای بی حاصل و فالکت بيشتر توده های ميليونی نخواهد بود

  .جانب اين جدال ارتجاعی مردم ايران و جهان را تهديد می کنداز 

توان صرفًا با تکرار  نمی.  اکتفا به روشهای تاکنونی و به شعارهای تاکنونی به هيچ وجه پاسخگوی نيازهای عظيم دوره حاضر نيستند

ا اتحاد عملهای محلی و موضعی سدی در نميتوان ب. شعار مرگ بر جمهوری اسالمی به ايجاد صفی نيرومند در اين جدال عظيم رسيد

تمام ظرفيت چپ سوسياليست جامعه . برای مقابله با اين خطر تنها و تنها يک راه وجود دارد. مقابل اين تعرض سنگين ارتجاع بست

ت سياسی ايران را بايد هژمونی ارتجاع بر حيا.  ايران را امروز بايد متحد، حول يک استراتژی واحد و با هويتی واحد وارد ميدان کرد

توان با  اين هويت را نمی. آنچه چپ ايران فاقد آن است، يک هويت اجتماعی است. صحبت بر سر اتحاد عمل نيست. به چالش کشيد

تواند تصويری از  هيچ جنبشی بدون هويتی واحد، بدون شعارها و سمبلهايی واحد امروز نمی. مبارزه تک سازمانها و گروهها ايجاد کرد

برای به » بلوک سرخ طبقاتی«امروز فقط و فقط تشکيل يک . ای متفاوت را در مقابل افکار عمومی ايران و جهانيان قرار دهد جامعه

وجود اين جبهه اجتماعی که کليت . چالش کشيدن هژمونی جنبش سبز از يک سو و برای مبارزه با کل نظام از سويی ديگر راهگشاست

بدون چنين بلوکی و بدون به چالش . قابل مشاهده در معرض رؤيت قرار دهد، ضرورت امروز استای آشکار و  چپ جامعه را به گونه

حتی طبقه و .  ايدئولوژيک و طبقاتی در انتظار چپ نخواهد بود–کشيدن جنبش و هژمونی طبقه حاکم، سرنوشتی جز انحالل سياسی 

 ايدئولوژيک بورژوايی يا قادر نخواهند بود استقالل طبقاتی خود –تشکلهای طبقاتی کارگران در مقابل اين موج نيرومند تعرض سياسی 

هر کمونيست و سوسياليست، هر فمينيست و آنارشيست و آنتی گلوباليست و هر . را حفظ کنند و يا به حاشيه رانده خواهند شد

د با قرار گرفتن در اين بلوک سرخ به سنديکاليستی که امروز خطر ناشی از تقابل دو ارتجاع سبز و سياه را در می يابد، بايد بتوان

 طبقاتی بپيوندد، خود را در آن بيان کند و –مبارزه برای در هم شکستن هژمونی ايدئولوژيک ارتجاع و تأمين هژمونی سوسياليستی 



ان، از احزاب و جبهه ای که بتواند تريبونی برای همه اين مبارز. مبارزه اش را با ديگرانی که در آن مشترکند متحد و هماهنگ کند

  .سازمانهای چپ تا کميته ها و تشکلهای کارگری و انجمنهای زنان و دانشجويی و همه مبارزان متشکل و غير متشکل چپ ايجاد کند

هر جوان پرشوری که با شعار اهللا اکبر بر زمين می افتد، پشتوانه ايدئولوژيک ارتجاع را . زمان به سرعت به زيان چپ عمل می کند

از حالت سلبی خارج شده و » نه به سبز و نه به سياه«با اين بلوک سرخ طبقاتی شعار .  بايد به سرعت دست به کار شد.  کندتحکيم می

 و تاکتيک گره  ايجاد اين بلوک سرخ طبقاتی را نميتوان به بحثهای کشاف بر سر برنامه. خود به عنوان بديلی اثباتی ظاهر خواهد شد

اولين . ک نيز خود بايد از روح پرتالطم لحظه حاضر الهام گرفته و شتاب همين تحوالت را منعکس کنندگامهای ايجاد اين بلو. زد

چپ جامعه بايد بتواند به سرعت . گامهای ايجاد چنين بلوکی بايد مستقيمًا در خدمت شکل دادن به اين هويت واحد اجتماعی قرار بگيرند

بايد چپ جامعه را از چنگال شبکه ارتباطات و اطالعات . منطبق با تحوالت کندآرايش سنتی خود را تبديل به آرايشی جنبشی و 

. نياز کرد بايد چپ را از مراجعه به مديای بورژوازی بی. نيروهای هژمونيک حاکم بيرون کشيد و آن را در ميدانی مستقل متمرکز کرد

به موازات . ه باشد و کانالهای ارتباطی خود را ايجاد کندچپ بايد بتواند شبکه خبری خود را داشته باشد، تويتر های خود را داشت

افزايش تالش برای ايجاد تشکلهای کارگری جديد در شرايط کنونی، بايد شبکه ارتباطی واحد و فعال بين همه تشکلهای کارگری و 

به يک هويت اجتماعی چپ . تشکلهای دانشجويی چپ و همه مبارزان چپگرای جنبشهای ديگر اجتماعی را به سرعت سازمان داد

  .اين هويت سرخ را بايد به سرعت نمودار ساخت. آشکار و روشن و متمايز از دوقطب ارتجاعی نياز دارد

همين امروز نيز در سطوح محلی و در اثر فشار ضرورت نطفه های حرکت به اين سمت و سوی واحد . برداشتن اين گامها شدنی است

امروز جايی برای رقابتهای درون چپ . ک حرکت عمومی، استراتژيک و هويت بخش تبديل نموداين را بايد به ي. قابل مشاهده است

کسی که مرزبنديهای ديروز را . کسی که امروز نگران رشد سازمان رقيب چپ باشد، هنوز اهميت خطر را درک نکرده است. نيست

امروز همه و همه آنانی که ضرورت رفع اين . امده استامروز مالک قرار دهد، هنوز از قالب محدود سازمانی و فرقه ای بيرون ني

  در کنار هم و به عنوان - مستقل از اينکه ديروز با چه تلخی بر عليه يکديگر مبارزه کرده اند–خطر را درک کرده اند، بايد بتوانند 

مشترک با دشمن مشترک به حل امروز آن لحظه تاريخی برای چپ فرا رسيده است که بر متن مبارزه . هويتی واحد قد علم کنند

  .نبايد اجازه داد ميراث تلخی های ديروز مانعی برای اين مبارزه مشترک امروز شود. اختالفات درون خود نيز بپردازد

صف مستقل طبقه کارگر تنها بر متن اين جدال واقعی و در تقابل با اين دو قطب است که معنای واقعی : و در پايان سخنی با کمونيستها

جوهر اين صف مستقل طبقاتی، آرمان مشترک همه کمونيستها و سوسياليستها، امروز و در متن اين جدالهاست که بايد به يک .  يابدمی

گاه مثل امروز نياز به تحقق اين حکم درخشان نظريه پرداز بزرگ طبقه ما، کارل مارکس، چنين  هيچ. نيروی مادی متحد بدل گردد

جامعه ما امروز بيش از هر زمانی به اين . »شود که به نيرويی مادی بدل  گردد هنگامی توده گير میتئوری «مبرم نبوده است که 

آرمان سوسياليسم و عدالت طلبی را ميتوان و بايد هم امروز به نيروی . نيروی مادی متمرکز، منضبط، مبارز و وسيع نيازمند است

  . اين وظيفه تاريخی لحظه حاضر ماست. مادی بدل کرد
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