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 «قالبیان»ناقضات چپ ت
 محمود ضارب

 !!!ما به همه گفتیم زدیم، شما هم بگین زده، خوبیت نداره

داللت بر  مسرآغاِز این متن به عاریه گرفتی عنواِن بهرا سی فار ترین مونولوِگ تاریِخ فیلم  ترین و شاخصاینکه بنِد آخِر معروف
از دانشگاه تا  ،ُمشت با با اعتماد به نفس و ایستاده کهدارد  روزهای سپهِر سیاسِی ایرانی چِپ اینبازِی بخشی از بدنهشامورتی

در و  کردهرها نو خالی شک خود ُخ  انقالبیبا پراتیِک مبارزاتی/ ای راتّپه ،های کارگریجنبشی مدنی تا جامعهخیابان و از 
نش ادار ی طیِف هوانگارِش این سطور( و در زمیِن بازِی مورِد عالقه شروِع  اش )البته تا زماِن های کودکانهبازیآخرین پرده از آب

 تکه در این مجال سعی بر آن اس تبارشناسانه نمودهبه اصطالح اقدام به عرِض اندام در غالِب یک رتوریِک  -فضای مجازی-
که این باز کردِن ُمشِت لِزج از اوهاِم این طیِف مّدعی و رسوا نمودنشان نه  ر رسالِتمان باز و رسوایشان کنیم؛شان را بنا بتا ُمشِت 
نین رسوا . اینکه چرا چی این مذبذبان داریم آخرین بار هم نخواهد بودشک با شناختی که از سبقهبار است و بی نبرای اّولی

مامِی گیری و در تزاِت کارگری از آغاِز شکلتاریِخ مبار  روست کهلتی تاریخی( از آندانیم )آن هم رسامی نمودنی را رسالت
اوج و حضیضش خالی از انحرافات نبوده و خالی از منحرفین هم نخواهد ماند، و سکوت در مقابِل انحراف یعنی  دقایِق 

بیش  ی کارگرطبقه یاخت و تازش بر غباِر راِه مبارزهت اکه هر دم ب یتجاعار انحراف و  ی طبقاتی به نفعِ واگذاردِن میداِن مبارزه
کما  .تو اصلشان را نمودار ساخ از این اسِب چوبین و خیالین به زیرشان کشیداین سواران را باید که  . پسافزایداز پیش می

خوانش کرده « یگرای امنیت»اند را و پاکسازِی غباری که برپا نموده نظری اینکه این سالوسان همین تالش برای به زیر کشیدِن 
ن مقطع ی مباحِث ایخش عمدهب در «چِپ امنیتی» عنوانتحِت پردازی با مفهومو منتقدیِن نظاِم فکرِی مغشوش و منحّطشان را 

 که  واهیبا این امیدِ  ؛خواهیم پرداخت( )که در این متن به بخشی از این مباحث نیز انددار کردهاز تقویِم مبارزاتیشان نشان
 ورِت مخدوشیص بازیابی کنند. بازآرایی و ی چِپ ایراناز بدنه بخشیعنواِن شان را بهمخدوش و مشروعیِت برباد رفته صورِت 

های رهنمود انکهچن .بر باد داد انکشاِف واقعیت از ریخت افتاد و مشروعیتی که همان رسالت و نقِد کمونیستی یبه واسطهکه 
های هیدو ریس هِف سرباال عمل نمودحکِم تُ  درپس از چندی  شاناز تحلیِل مشخص از شرایط مشخص و فارغ پراگماتیستی

 عیان کردِن این متن در کناِر  یرسالِت ثانویه 1کرد. هایی پراکنده در فضای مجازی تبدیلپنبه به نشانشان راُسست و هشتگ
 نه چندان عمیِق رویکرِد این چِپ )به زعِم خودشان( مستقل وهای بیرون کشیدِن ریشه ،گرامیی اینستاتناقضاِت این مضحکه

 .شود()که بخش اصلِی این نوشتار را شامل می خواهد بود انقالبی

                                                           
فیم؟ درک این اله زم چپ طر بینید؟ آیا چنین نیست که گویی با یک روحچپ در آن می« آمدنیوز  »نگاه کنید. آیا چیزی جز یک « سرخط»به کانال تلگرامی  1

بقه متوسطی آنها دقیقًا با محتوای چپ و طد. و اّتفاقًا فرم آمدنیوزی  زنی این چپ را میزنند، پنبهمیدست به تحدید هم نکته که دیالکتیک فرم و محتوا چگونه 
ّ طبقهو براندازانه

 .ی کارگر کاماًل با هم همخوان هستندی این جماعت ضد 
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 قّصه از کجا شروع شد؟

 با وری از امکاِن الیِو اینستاگرامیی دانشجویی( و با بهرهشده )به دعوِت چند نشریهی هماهنگو در یک برنامه پیشندی چ
  2.ساختهومتشناسِی چِپ حکداده شد با محوریِت جریان گفتگویی ترتیب )یاشار دارالشفا( دانشجویی یکی از فّعاالن مدنی و

جنبِش دانشجویاِن » ییعن جریاِن مورِد نظرتدا قرار بر گفتگوی یکطرفه نبوده و از فّعالیِن که در اب شودیمعنوان همانجا که البته 
شده که پاسخ به دعوت از جانب ایشان مسکوت مانده و به ناچار  ی دوطرفه دعوتدر یک مناظره نیز برای حضور« عدالتخواه

پدید ضر برای طرِف حافرصتی  هماورد  بودِن رینِگ مناظره و بیاین خالی شود. ورِت پرسش و پاسخ برگزار میجلسه به صو 
جنبِش به ظاهر عدالتخواه و در واقع خواهاِن  و ی عیاِن این جریانبا بیاِن تاریخچه تواند بتازد و جوالن دهد وتا میآورد که می

ی جنبِش باز گذاشتِن الی پروندهاین سالوسانه  ؟؟«تقریبا  »چرا حال  3شود.بسته « تقریبا  »شان پرونده حفظ وضِع موجود
آمیزِی تماِم اینها و خواه به منظوِر ضمیمه کردِن جریاناِت دیگری از چپ و همچنین نیروهای کمونیست و در همعدالت

 ویکردیر چرایِی چنین  به تبییِن  ما را همان دلیلی است که «چپ امنیتی»و  «ساختهچپ حکومت»ی چپاندنشان الی پرونده
 ه،ساخته به راه افتادحکومت عنواِن جریان شناسِی چِپ  ای که تحِت این مضحکه در ادامه ثابت خواهیم کرد. داردمی ملزم

عی در س ارائه کنددر جغرافیای سیاست  بیش از آنکه بخواهد از جنبش و جریاِن ارتجاعِی عدالتخواه تحلیل و مختصاتی
 کوفته و پاین چبر پیکِر  طّی چند ساِل اخیر ترین ضربات رامهلک ین کمونیسمی  دارد کهانگارِی این جریان با حاملهمسان

 .از مسیِر مبارزاتِی کارگران داشته است سعی در روفتِن آنها

  داستانزخِم پیش

« زخِم پیش داستان» آنرود که به به کار می یا دیگر کاراکترها قهرمان به جهِت تحلیِل انگیزِش  ایدر ادبیات دراماتیک کلیدواژه
 ی کردهرسد خواهِر فرمان و قیصر خودُکششود که خبر میاز جایی آغاز می« قیصر»شود. به عنواِن مثال داستاِن فیلِم گفته می

آبرویی و بی تِک حرمتهبر آن داشته تا دست به چنین اقدامی بزند پیش از شروع داستان اتفاق افتاده. دختر را  آنچه. اّما است
ُکشِی سیاسِی برای خود  هیم از همین استعارهحال اگر بخوا داستاِن فیلم قیصر است.منگل زخِم پیشتوّسط یکی از برادران آب
ک دختِر رسیم، با این تفاوت که در آنجا با یمیبه وضعیتی مشابه استفاده کنیم  انقالبیو  مستقل این قهرمان/قهرماناِن چِپ 

بِک الشناچاریم ف ،ایشان از زبان و قلِم  زخمجهِت احراِز این  فریبکار.)هایی(  رجالهدر اینجا با  خورده مواجهیم وپاک و فریب
در  سیاسِی ایران. گاِه میدان برای جهیدن به دوباره و دورخیزِ  ایشان است در پراتیککه آغازگاِه بازاندیشی  متنیکوتاهی بزنیم به 

                                                           
 : ویدئویی در اینترنت قابل دسترسی است این گفتگو در دو فایل   2

 https://www.youtube.com/watch?v=Smrjr_vhaTE   
https://www.youtube.com/watch?v=ubCCIOxpSAU   

ساختگی و  امنیتی دانستن آن باقی مانده و سعی دارد با زدن  این ُمهر به آنها باعث از میدان خواه تنها در همان بستر حکومتنقد دارالشفا به این جریان عدالت 3
یسم است و بیشتر در بستر به نئولیبرال خواه، بیشتر باید در این بستر پیش رود که نقد آنها یک نقد کاپیتالیستیبه در رفتنشان بشود. نقد این جریان عدالت

و به منظور سرکوب گفتمانی و ایدئولوژیک طبقات فرودست و ایجاد هژمونی و استیال بر  69و آبان  69ماه گیرد که از قضا پس از دیای قرار میسازیگفتمان
جمهورش را هم بقات فرودست، به تک و تا افتاده و رئیسبرال به سوی طگستر بر طبقات متوسط و بورژازی  لیجایی از نگاه  هژمونیاین طبقات و پس از جابه

  پیدا کرده است.« رئیسی»در قامت 

https://www.youtube.com/watch?v=Smrjr_vhaTE
https://www.youtube.com/watch?v=ubCCIOxpSAU


 

3 
 

گروه موسوم »ه: شود کاینگونه بیان میشمرد های جریاِن صنفی دانشجویی را برمیبخشی از این نوشتار که در ُکلّیتش بحران
کردند و سپس ی نشریات خود از همان مبانی فکری جریان صنفی آغاز میدر توپخانه ۷۹ها از سال به محور مقاومتی

های این نشریات که در اینجا و به شکِل کّلی با توپچیپس معلوم گردید  4«.رفتندگنتایج را می ترینترین و ارتجاعیمنحط
امپ نتیامپریالیسم یا آنستاگراِم مورِد بحث با چِپ )به زعِم ایشان( آنتیو در الیِو ای گذاری شدهانهعنوان محورمقاومتی نش

ل چِپ مستق»کند:ویدئوی دّوم هم صراحتا  اعالم میزده ی دوا. چنانکه در دقیقهشوند عامِل این زخم هستندکاسه مییک
 ستقل  و م انقالبیتا اینجا دریافتیم که این چِپ  .«امپ تسویه حساب کندکند که با چپ آنتیمیتالش کرده و همچنان تالش 

خواند و گاه آنتی امپ. اّما پیش از آنکه به طوِر ُکّلی ی طیِف دیگری از چپ است که آن را گاه محور مقاومتی میخوردهزخم
نستاگرامی که این شوی ای» :اّدعایمان ِی تاثبای معلوم کنیم محورمقاومتی کیست و آنتی امپ از دیِد ایشان چیست در تکمله

نّوعی یک کاسه کردِن طیِف متبه منظوِر  و همان تسویه حساب استحکومت ساخته باشد  بیش از آنکه جریان شناسِی چِپ 
جلسه  رِی ؛ در این دقیقه مجگردیمر ببه دقیقه سیزدِه ویدئوی اّول  باید کهمی ،«به اجرا درآمده از چپ و کمونیست و بسیجی

شما در صحبتهایتان به دو مورد اشاره کردید. یکی جنبش عدالتخواه تحِت عنواِن چپ حکومت »گوید: می !خطاب به استاد
جازه بدهید ا«. ؟...امپها. هر کدام از این جریانها....آنتی «یا»ساخته، و دیگری مبارزاِن با امپریالیسم موسوم به محور مقاومت 

دالتخواه تنها و تنها پیراموِن جنبش دانشجویاِن ع !استاد صحبِت  ،سیزدهی دقیقه ی اّول تادقیقهفیلم را به عقب برگردانیم. از 
سؤال  بر خالف !بل دادگستری در حمایت از کارگران هفت تّپه. پس استادااست و حضوِر نمایشِی این طیف در تجّمع مق

که ردد گبا این اوصاف معلوم می ده.باشد نکر  امپها()آنتی ن با امپریالیسماای به مورِد دّوم که همان مبارز مجری هنوز اشاره
مپ و یا اینکه با اارزان با امپریالیسم خواه محور مقاومتی باشند، خواه آنتیاین مباز این جهت طّراحی شده که  پیشاپیش برنامه

ها و عدالتخواهان در یک پرونده حسابرسی بسیجی با همراه با دو نام، ولویک جریان و خّط سیاسی باشند  «یا»حرِف ربِط 
تا شاید با یک تیر چند نشان بزنند و در اتوباِن  پیش از آنکه شروع بشود، شروع شده بوده است.« شو»پس این  شوند.

رها و محافلشان کفای که در اتاقپراکنی( کنند. باری این است آن پروژهسواری )بخوانید لجنی سیاسِت روِز ایران یّکهچهاربانده
به آخوِر  جیندامین خور از ک« امپچِپ آنتی»و حاال برای اینکه بفهمیم مفهوِم  گرفته؛ قرار در دستوِر کار االجلبه عنواِن ضرب

 رفت. « پیِر دانا»ادبِی ایشان سرازیر شده باید ابتدا به سراِغ 

 پیِر دانامالقات با 

یکی از آن کهن  ،اسالمی در عرفاِن « پیِر طریقت»که منطبق است با  ،گوستاو یونگدر نظریاِت کارل « پیِر دانا»کهن الگوی 
ارکرد داشته ک امروز تا ادبیاِت دراماتیِک مدرِن دیروز  های ادبِی منظومهمتِن شود که از گذشته تا هنوز و از الگوهایی محسوب می

کند. پیِر دانا و طبِق نظریاِت جوزف کمپبل )از پیرواِن مکتِب یونگ( در سفِر قهرمان به سوی حقیقت نقشی اساسی ایفا می
اه را بر قهرمان ر  گاه پیِر داناهمواره پناهگاِه سالک است تا مسیِر راهیابی به کمال و ُپشِت سر گذاشتِن موانع را به او بیاموزد. 

                                                           
 زاده، یاشار دارالشفای لیال حسیننوشته «انداز کنونی جنبش دانشجوییچشم» 4

 



 

4 
 

 کند که به وقِت مواجهه با موانع به کارش آید و گاه... بگذریم. فقط به عنواِن مثاِل ای عطا مییاند و گاه قهرمان را تحفهنمامی
به « ل را بکشبی»در فیلِم  ،نیشمشیرساِز ژاپ ،«هاتوری هانزو»و یا « پاندای کونفوکار»پشِت پیِر انیمیشِن الک دِم دستی:

ها هستند. تواند عبور کند از سنِخ همین کهن الگو سازد که حّتی از خدا نیز میشمشیری می ی قهرمانبرا که کارگردانی تارانتینو
تا  راز کردهدنصیب نمانده و در راه عروِج مجّددش دست به خشتِک این پیِر دانا داستاِن ما نیز از این پیِر دانا بی انقالبیچِپ 

آویزی نصیبش تر از آن است که دستکه التفات یابد که خشتِک پیِر دانا خالیشاید در این طریقت از بالیا دور بماند، بی آن
الحال طیف مشّخصی از منجنیقچی و سر و ته خّطی و مادام موسیوهای که فی انقالبیچِپ این روزهای و هاتوری هانزوی  کند.
کادمیسینی  دنچرخانکورکورانه در هوا میو  گواراهای دانشگاهی، شمشیِر شناخت و تحلیلش را به دست گرفتهای و چههسته آ

ی خیزش این پیِر دانا اّول بار و به شکلی کوتاه و گذرا در بحبوبه. «امین حصوری»نشین است به ناِم ارجخوانده و خشریف
بعد از  ّما. اکندمی «پرزنت»« بازگشت به خیابان»ای تحِت نام َامپ را در جزوهِشمایی از چِپ آنتی 69ماِه فرودستاِن دی

ُپر از تحلیل و نظریه و آمار و در غالب  و اینبار با انبانی 69ماِه سال سال و نیم در اردیبهشتمّدت زماِن تقریبِی یک گذشت
ِف بر خال حصوری مسّلح کند.گردد تا چِپ خام و خالی از نظریه را مجّددا  به سراِغ این مفهوم باز می 5ایصفحه 721 ایجزوه

ی ضرب شده توّسط حکومت ی رهروانش چِپ آنتی امپ و محور مقاومتی را روی دیگِر سّکهسیاِق ُمنحط و کالشانه
ایی از آنج»... گوید: باره از شباهت و همپوشانی سخن به میان آورده و در آغاِز طرح بحثش میخواند و صادقانه در ایننمی

نوشتار هستند  ای که مورد نقِد اینگرایانههای چپی امپریالیسم ستیزی و گفتمانویژهکه بین مبانی استداللی این گفتمان 
یز در این ن «ستیزِی حکومتیامپریالیسم»، خواه ناخواه بخشی از مبانی فکری گفتمان هایی وجود داردها و همپوشانیشباهت

بندِی بندی در نهایت به سوء استفاده و صورتدر صورت !که البته همین صداقت «قرار خواهد گرفت. نوشتار مورد بحث و نقد
ی طهی اّول و به واسای که از همان مواجههفارغ از شبههشود. توسِط رهروانش منتج می« چپ امنیتی»و « ساختهچِپ حکومت»

ه خط و را خط ب جزوه وارد است بر این صداقت و این متن  «منجنیق»طلبی همچون  یدر ارگاِن چِپ سرنگون جزوهانتشاِر این 
به عنواِن مثال در همان صفحات آغازین و پس از اذعان به نظرات و انتقادات را دریابیم. تر نقطهدقیقورق به ورق خواندیم تا 

های کنشدر وا»: نویسد کهمی کردماه را با بدبینی دنبال میخیزش دیاین مسئله که طیِف ناهمگونی در چِپ کمونیستی ایران 
ار های این خیزش و نفی و انکاعتمادی به خواستگاههای بعدی آن، بیلرزهل روزهای خیزش و پسنوشتاری این طیف در خال

انداز جه چشمتوانست متو ها این خیزش میدید آن از های آن مشهود بود، و حتی نگرانی از برخی خطرات و تهدیداتی کهپتانسیل
های درونی این طیف اکثراً حاوی نقد تحقیرآمیز دیگر های منتشرشده از سوی گرایشی ایران نماید. تحلیلسیاسی جامعه

ه امتداد و پیامدهای ای نسبت بد گفته بودند یا نظر مثبت و امیدوارانهمی چپ بود که به این خیزش خوشارویکردهایی در گستره
ضِع ما در که مبادا موا شک کنیم ُپر آشوب یآن روزهاپیش از آنکه به تحلیِل مشّخص از شرایِط مشّخص « کردند.آن ابراز می

جود داشته و ما و  پیرایهخیزش بیدر آن  پرولتریهایی از سوژگِی ماه بیش از حد بدبینانه بوده و آیا سویهزماِن وقوِع وقایِع دی
ای ما دستش را بر همان دم دهد که طرح بحث( گاِف ظریفی می ی پایانِی حصوری در پانویِس همان صفحه )صفحه ،ندیدیم
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از صفِت  69 ماهدانا برای خیزش دیپیر داند. می 99از جنبش  تر و رادیکالتر را مترّقی 69ماه . آنجا که خیزش دیکندرو می
ر از برد. با این تفاسیبه کار می 99و در نسبت با جنبش « َتر» این صفات را با پسوندِ  و کنداستفاده می «رادیکال»و « مترقی»

 و به «.تررادیکال»و « ترمترقی»از آن  69ماه بوده و خیزش دی« رادیکال»و « مترقی»جنبشی  99جنبش همچنان منظِر او 
ه از منظِر ن حال آنکه هر کمونیستی که. است اش را با آن جنبش حفظ نمودهی عاطفیرابطه دهد که هنوز این ترتیب نشان می

تگاِه طبقاتی، نیروهای اسجنبش سبز را با توّجه به خ از منظِر طبقاتی به وقایع بنگردبلکه « خودآیین»به مثابِه امری  سیاسیامر 
ر صفحاِت بعد داین پیِر دانای طریقت البته  داند.می« ارتجاعی»اش جنبشی های سیاسی و گفتمانیدرگیر در جنبش و داللت

با خِطّ رّد و  حقانیِت سیاسیتالش برای را ناظر بر هوّیت طلبی و  ایسیاسی بندِی مرز اصرار بر اینگونه ی قاطع  وچنین مواجهه
ِد او نق ..دهد.داند و به زعِم او هر استداللی به اّتهامات و تهاجماِت تازه میدان میهای دیگر میبطالن کشیدن بر جریان

بازگشت به  ای تراژیکبه گونه»ی طبقاتی را بورژوایی از ساحت مبارزهی تفّکراِت خرده کمونیستی و تالش برای تزکیه
کند و کمونیستهای امروز تفسیر می« 7۹ی فکری و ادبیات سیاسی طیفی از نیروهای چپ در سالهای پس از انقالب منظومه

کند می ی اشارهگزارش به حصوری .داندمی «هماناین»خواندش( با حزِب توده و سازماِن فداییان اکثریت را )که آنتی آمپ می
کنند را فهرست می« براندازی یجبهه» تازه حاکم،در فردای انقالب دست در دسِت ارتجاِع که هیأت اجرایِی حزب توده از 

در هه و ی کمونیستها و ... را نیز در همان جبی کارگر، اتحادیهو نیروهایی نظیر حزب رنجبران، سازمان پیکار برای آزادِی طبقه
وزش به رهروانش کار با شمشیِر هاتوری هانزو را آم ی تاریخی در واقع. پیر دانا با این اشارهنشانندکناِر وابستگاِن رژیم شاه می

ای بعد از انقالب هبا حزب توده و اکثریتی انقالبیتوان با یک ضربت دو نشان زد.  وقتی منتقدیِن چِپ دهد که چگونه میمی
رین نیروهای انقالبی در دوراِن آغازیِن رو تپیشوامداِر و تهی مغِز ماجراجو نیز خود به خود  انقالبیچِپ  همان باشند پساین

ویدئوی اّول از زباِن این  76ی گراِم مورد بحث و در دقیقهشناخته خواهد شد و این همان هدفی است که در الیِو اینستاج.ا.ا 
چپ آنتی امپ از جریان چپ مستقل جدا شده و به خاطر تحلیل غلط و درک »د: شو ُمریِد چشم و گوش بسته بیان میاستاد!/

غلط از مفاهیم و نداشتن تحلیل درست از جامعه راهی را رفتند که چهل ساِل پیش حزب توده رفته بود و آنچه آنها تحت 
برخوردش با مواضع کمونیستی حصوری از آنجا که  6.«ی عدالتخواهان استگویند روی دیگر سّکهضّدیت با امپریالیسم می
در کناِر دیگر ه )یی ک مواضع کمونیستها ،ی ذات و پدیدار استماند و عاجز از درک دیالکتیکِی رابطهدر سطح پدیدار باقی می

ونه کند. جهان شبه انضمامی آنگفهم می« جهان شبِه انضمامی»کشد( را در یک امپ به نقدشان میبه ناِم آنتیجریانهای چپ 
-ارسا داردجلوه صورتی نکند ولی این سایه روشِن حقیقت و فریب است.... ذات در پدیدار جلوه می»گوید: کوسیک میکه 

نارسای پدیدارها از ذاِت مواضع  تجّلیو پیر دانا و مریدانش با توجه به همین  7«هایش را داراستگون یا برخی جنبهتنها پاره
ها و ایودهکمونیستها را منطبق با مواضع تکه موضع ضد امپریالیستِی امروِز د نرسهایی میگویی« هماناین» است که به چنین

راستایی این هم د و ازنکنتا با مواضِع ج.ا.ا قلمداد میراسد و این مواضع را همنپندار می پساانقالبی های مّتحد با ارتجاِع تیاکثری
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ی زوهجحصوری در  .دنگیر نتیجه می را اندازی در امِر انقالبشانی به خشم آمده و سنگتوده تراشی بر سِر راِه سوژگِی مانع
بندِی بدبینی و رویگردانِی در چهار بند به صورت« ماهی مخالفان چِپ خیزش دیهای عمدهاستدالل»و در بخش  مورِد اشاره

های فوق، در سه دسته از استدالل»کالبدشکافِی انجام شده توسط او پردازد که طبِق ماه میطیِف مورِد بحثش از خیزِش دی
ها ین استداللو مبتنی بر هم «.کندی آن نقش اساسی ایفا میجویانههای سلطهی امپریالیسم و ضرورت مقابله با سیاستمقوله

اعلیت هراسان از قدرت ف»ی مردم و بالقوهچِپ ناامید از توان »رسد که مورِد بحثش به این نتیجه می )ناهمگوِن( از مواضع طیِف 
ی پیمان دیگری به جز حاکمیت برای ایستادگی فرضی در برابر مداخالت بالفعل و تهدیدات بالقوه، هم«امپریالیسم

 هم در تحلیِل مشخص کمونیستی از هر وضعیتیاره بارگذاری شده که ای در این گز واژه .«بیند.امپریالیستی نمی/خارجی
ناِر اش در کستنتاجیاحصوری دور نمانده و در بند اّول از چهار بند استدالالِت  بحث بوده و هست و هم از نگاهِ  وردِ همیشه م

باز  در جای خودش به این واژه و بنِد استداللِی مورد نظر«. مردم»ی : واژهاست هدر فهرست آورد به نوعی ی امپریالیسممقوله
 ی امپریالیسم برگردیم...خواهیم گشت. فعال  به همان مقوله

 آِش امپریالیستی

پیِر دانا معتقد است چِپ مورد بحثش )که طیِف متنّوعی از چِپ محورمقاومتی تا ضّد امپریالیست و از عدالتخواِه حکومتی تا 
مین راستا دو د و در هندهامپریالیسم را به دولِت آمریکا تقلیل می( به دلیل نداشتن نظرگاه واسع، شودکمونیست را شامل می

ّد امکان سفت کند های تئورِی نقدش را تا حکند تا پایهبه تحلیلش سنجاق میپیوسِت اجمالی نیز به منظور آشنایی با امپریالیسم 
نیم پیِر دانا ببیحال . کندور میقِد ما محصی نو در دایره هدیشکاری خود را نیز به بند کمحکمکه بر حسِب اّتفاق با همین 

 کنند.هایش از آن چگونه استفاده میصیقل داده و کوتولهچگونه مش را شمشیِر دو دَ 

ی دیگر( و همچنین )در بخشامپریالیسم را به آمریکا  «مورِد نقدش ی چپ  گسترده طیِف »حصوری فقیر گفتیم که از دیِد 
از  یی تحلیلش از آِش در هم جوشو جالب آن که خوِد او پس از ُپر کردِن کاسه ؛دندهتقلیل میرا به امپریالیسم داری سرمایه
یامدهای عینِی ابتدا مبتنی بر پ دارِی ج.ا.ا را کهامپریالیستی دچاِر سرگیجه شده و دولِت سرمایههای امپریالیستی و نو تئوری

ای ریالیسم منطقهتا سطح یک ُخرده امپ ،تبیین کردهچین و روسیه  هایامپریالیستافِع حامِل من «فرودستی استراتژیک»سیاست 
که امپریالیسم را به سان استثمار یک کشور توسط کشور دیگر  8دهد و با ارجاع به برخی الگوهای مفهومی جدیدارتقا می

ه چطور یک حال اینک نشاند.نظرش می دستِی مور ریالیپزند و سرمایه داری ایران را بر مسند امکنند تیر خالص را میتعریف می
گاهی صرفا  با ایفای نقشش در نظاِم تولید جهانی به چنین جای« فرودستی استراتژیک»داری در موقعیت دولت یا کشور سرمایه

ها را الیستامپریی تئوریِک پیر دانا به جواب برسیم شاید اگر بخواهیم بر اساِس ملغمه)ماند. جواب میرسد در متِن او بیمی
 سهمشان از بچینیم و با آمریکا و چین و روسیه به نسبِت  شانفرودستی /باید از بزرگ به کوچک و مبتنی بر نسبِت فرادست

هایی همچون مپریالیستا.ی تولید و استثمار و وسعِت قدرِت میلیتاریستی بیاغازیم و با هائیتی و گینه و ونزوئال ختم کنیمپروسه
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فارغ از پرانتزی که به منظور  .9(!های صف جای خواهند گرفتی شمالی و مصر هم احتماال  به ترتیِب قد در میانههایران و کر 
برای  از جانب او 10هاییمؤلفهی امپریالیسم باز شد و مسکوت گذاشتِن کالنهجو رویکرِد مشّوش حصوری نسبت به مقوله

ایی که هامپآنتی :ای خالصه کردتوان در چنین گزارهرا میُلب کالم او  ،امپریالیسم قلمداد کردِن یک دولِت سرمایه داری
ت که در بینند؛ و همین اسروسیه و مخاطراتشان را نمیاش بدوِن آب و آفتابه رها کرده امپریالیسِم چین و ی فرضیدروِن دایره

طِح همین نیز باعث شده الاقل در س باز و ؛گیرندی سابقا  سوسیالیستی آرام میآغوِش چیِن به ظاهر کمونیستی و روسیه
و با توّجه به وزِن سنگینی که حاصِل جمِع نظریاِت این طیِف  قرار بگیرندگِر ج.ا.ا دولِت سرکوب گیری در اّتحاد باموضع

مخرج  گرفتِن د کندر تحلیلش می. کاری که حصوری کنند!میامپریالیسِم ایرانی را تقویت است امپریالیسم/خردهناهمگون 
ق داده تا او را به چنین تحلیلی سو « یتکلّ »ی های مختلف است. فقداِن درک صحیح از مقولهِن تحلیلِی جریانمشترک از متو 

باز بر اساِس همین  و. است دست یافته« کّلیت»گمان کند که به های متنافر برخی از مواضِع جریان ا تطبیِق سطوِح پدیدارِی ب
در یک  هوری کدهد. به طمیتکنیِک دیگری در بازی با شمشیِر هاتوری هانزو به شاگردانش آموزش  درِک صوری از کّلیت  

هم از تقلیل امپریالیسم به آمریکا توّسط طیِف چِپ مقابلش سخن به میان آورده و در  سالِک اینستاگرامیشمشیربازِی ناشیانه 
یکا ستیز کنید؟ چرا فقط با آمر ستیزی است چرا با چین ستیز نمیامپریالیسماگر مسئله »گوید:می ویدئوی اّول 22ی دقیقه

تر؛ عملکرِد خود جمهوری اسالمی به عنوان نظامی که عمالً در گیره؟ و از اون مهمکنید؟ فعالیتهای روسیه در کجا قرار میمی
ادش هنوز بگذریم... شاید است .«...ار کردههای اقتصادی و امنیتی کامالً بر اساس منویات امپریالیسم رفتی سیاستعرصه

 حرفی برای گفتن داشته باشد!

ناِت چپ و کمونیست سعی بر آن دارد تا به زعِم ی متون و مواضِع طیِف متنوعی از جریابندی از مطالعهجمع در پِی حصوری 
طبع و بال)های چین و روسیه پریالیسترا از مخاطراِت ام چپ های مختلِف امپریالیستی، این جریاناتخود با ارجاع به تئوری

گاه کند. و در این میان هر چه این مخاطرات را  (هایی چون ایرانخرده امپریالیست )چه در سطِح استثماِر نیروهای تولیدی در آ
و خطراِت  اهمیتاز میزاِن  کندبیشتر فهرست میدر سطِح پیشبرِد منافِع مبتنی بر جنِگ تسلیحاتی(  ی اقتصاد جهانی و چهزنجیره

ی نگاِه از زاویه گیرد. تا جایی کهامپریالیسِم رو به افوِل آمریکا بیش از آنچه مّدعِی آن است فاصله می مداخالِت  ناشی از
 تبعّیت ایران برای پیشبرد آنچه که خود 22ی در صفحه . اوشودنائل می «اّول مرغ بود یا تخِم مرغ؟»خودش به حّل معّمای 

های آمریکا تپیشبرد سیاس های ناخواسته یا ناگزیر برایسازیرا به زمینه داندمی حمیلی چین و روسیه در منطقههای تسیاست
-ملی ها و ستیزهایآفرینی مداوم و تشدید تنشی مهم آنها بحرانهایی که یک مشّخصهسیاست: »دهدربط میدر خاورمیانه 

هان ی تسلیحاتی جترین زرادخانهها هم خاورمیانه به بزرگکه به موجب آن است ی نژاد و ملیت و مذهب(ای )بر پایهمنطقه
                                                           

ل با مبانی متدلوژیک مشابه امین حصوری در کتابچه 9 د و کشورهایی چون کناین کار را می« ی پیدایش کشورهای امپریالیستی جدیددرباره»ی اشتفان انگ 
 2107ال کند. اشتفان انگل این کتابچه را در سالیستی میی کشورهای امپریی عربی و ترکیه و ایران و ... را وارد جرگهمکزیک و آرژانتین و قطر و امارات متحده

  چاپ کرده است.
بت  دیالکتیکی ی اتونوم ارزش، نستوان چنین فهرست کرد: سیر انکشاف شکل ارزش و عدم کفایت سوژهاختصار می های امپریالیستی را بهاین کالن مؤّلفه 10

های جاییی کاپیتالیسم، جابهساله 311شناسی از امپریالیسم در طول تاریخ بندی و سنخیالیسم، مرحلهاقتصاد در سیاست، نسبت دیالکتیکی کاپیتالیسم و امپر 
 هژمونیک امپریالیستی و ...
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رامرزی و های نظامی فجوییثباتی و بحران دایمی در این منطقه توجیه مداخلهبدل شده )ن.ک. به گزارش پیوست( و هم بی
ها تر از همان بحثتعبیر پیر دانا چیزی عمیقبه این  «.کندمداران آن تسهیل میای سیاستهای ژئواستراتژیک آمریکا را بر طرح

  .«!ی ندارهکه آمریکا کار اگه ایران آروم بشینه»شود: ک جمله خالصه میدهد که در یئه نمیاار  ا و فراگیرو گفتگوهای آشن
! از تحّوالِت تاریخی اهّمیتیتا با درز گرفتِن زوائِد بی پِی آن استبه دست در  دست َنخ سوزنخیاِط چیره این ناگفته پیداست که

 اریخ کردیمت را مّتهم به عامدانه درز گرفتن این که اوبرای امپریالیسِم رو به زوال آمریکا سِر هم کند.  تریردای مناسب و اندازه
 راموش کند که درست در همانند فواتمسلکش( نمینسل و همچیاِن همجار حصوری )به همراه  کنیم.دالیلی دارد که ذکر می

به « هامّدنگفتگوی ت»اش را تحِت عنواِن ی لیبرالیها( پروژهنیاز و محبوِب جنبشیدولِت پیش) «خاتمی»دولت که  دورانی
لطیِف و دقیقا  در همان سالی که به پیشنهاد او و با تدارِی ج.ا.ا فراهم کند سرمایه برای رشدِ  «امن و ایمن»پیش میبرد تا بستری 

ی افتاد. نام گذاری شده بود چه اّتفاق« هاسال گفتگوی تمّدن»المللی نسبت به ایران و توسط سازمان ملل ی بیننگاه جامعه
و مرضی  هم بکند( غرض هایش )ولو اینکه به آن اشارهتواند فراموش کند مگر آنکه ُپشت لّفاظیرا کسی نمی 2007سپتامبر 77

 و که در جهاِن پساجنِگ سردی و در غیاِب قطِب شّر سوسیالیستی، چتر حمایت آمریکایی نباید جمع شدهاینداشته باشد. 
تقالی  د. اّماای نیست که این متن در پِی اثباتش باشی تاریخ سپرده شود فارغ از عیان بودنش مسئلهخاصیت به کنج گنجهبی

ا آنگونه که الن ی، روریسماز جنگ با کمونیسم به جنگ با ت «دشمن»ی ابژه موضع نسبت بهتغییرمریکا برای مرداِن آدولت
شود ند را نمیکمستدل می« پایانجنِگ بی»ی پروژه پردازی تحِت عنواِن مبا مفهو وود در کتاب امپراتورِی سرمایه سینزمیک

های تدافعی در مقابِل یا به واکنش رنگ کردتوان کمبا هر نیرنگی نمی رادر منطقه امپریالیسم آمریکا  حضورِ  نادیده گرفت و
ر برای نهادِن جوابی دیگپیش . هدف  تراشی کردتحّرکاِت ایران تقلیل داد و برای حضوِر نظامی آمریکا در منطقه مشروعیت

 ول وهای امپریالیستِی در حاِل عروج و افاتژیِک قدرتژئواستر  هایبلکه افِق طراحی معّمای تقّدم وجود مرغ یا تخِم مرغ نیست.
بسط و گسترش  دورخیز و باید مبنا قرار بگیرد. ایراِن نئولیبرالیزه شده برایکه مینیروهای متخاصم است  تجدیِد توازِن قوای

. دش المللیی بینها وارد عرصهگفتگوی تمّدن گفتماِن با و لذا به منظور رفع تنش با آمریکا و غرب  ایی منطقهسرمایه در بازارها
همچنان  وارد افغانستان شد که صّدام حسین اشو به منظوِر حفِظ اقتدار و هژمونی ی مقابله با تروریسمانی به بهانهآمریکا در زم

و قاومت های ماله و برخی گروهمراوداتش را با حزب حاکمیت ج.ا.ا . به رغم اینکهو در نوبِت سرنگونی بر مسند قدرت بود
هایش را به گفتگوی تمّدنالمللی در سطح بین ،کرد و در تدارِک بانِک تسلیحاتی خویش بودانکار نمیکشورهای منطقه 

منحل  را ی صّدامارتِش بازمانده)پل برمر( و همزمان حاکِم آمریکایِی عراق  .داشتعرضه میِم ُمرده آسودگاِن از خطر کمونیس
ی اگر سپاه قدس )بازوی نظامِی ایران( در منطقه مداخلهچینی کند. ش و حضوِر تا هنوزش را زمینهدولت کرد تا شرایط مطلوِب می

ترسیم یا ُپر  هرا مبتنی بر روبنای ایدئولوژیِک نظام ب میلیتاریستی است که این مداخالِت  اندیشان  فکرِی خامکند کوتهنظامی می
تفاوت از های قومِی مکیست که نداند ساکنیِن اقلیم کردستان عراق فارغ از اقلّیت دهند.گ نمودِن هالل شیعی تقلیل میرن

 همین گذاراِن ایرانی را درداران و سرمایهمذهب تشکیل شده و باز کیست که پروژهای عمرانِی سرمایهاکثرّیت مسلماِن سّنی
 دارِی سرمایه های ماّدِی منافعپس حضور استراتژیِک ایران با هر رویکردی مبتنی بر پایه رد.اقلیم نادیده بگی امروز و در همین

رِد رویک ی صلح و چه در اوِج جنگ.است، چه در زمانه مداِر امپریالیسم آمریکا بودنش و نیز تنِش حاصل از بیروِن ایران 
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است جستجو  داریی تولیِد سرمایهزاِد شیوهمناسباِت تضادمند که درون ی طبقاتی را در دِل ی مبارزهاعتال امکاِن کمونیستی 
واند حاصِل تتنها می اّتفاق افتاد سوریه و لیبیچه در آنانکاِر امکاِن انهداِم اجتماعی از جنس  .آشوبرویداِد نه در  کند؛ ومی

؛ «نه»کاوند که شان را میی تاریخیتفّکرات شوونیستِی کسانی باشد که انگشِت سّبابه را تا ُمچ در دماغ فرو کرده و حافظه
آن بر  عبص و آن ایستادگِی با امر واقع و شرکا و شاگردانش این مواجهه  حصوری با سوریه و لیبی فرق دارد.ایران و ایرانی 

ایی جز خیابان و آلترناتیِو قابل اعتنآنکه کنند، بیج.ا.ا تفسیر می داریسرمایه را حمایِت استراتژیک از حاکمیِت تضاد ی نقطه
اگر از  شان حّتیگوشانهگرداِن خیابانی در احتالِم بازیبازگشت به خیابان و هنوز و همچنان خیابان ارائه کنند. این هرزه

زی جز هم سخن بگویند مرادشان چی گری()مبتنی بر خودبه خودی یابِی سازمانپسندد( می )آنگونه که حصوریسازماندهی و 
اپیش و پیش« خیابان»ما همچنان برآنیم این که حال آن به خیابان نیست. و به منظور هجوِم دوبارهای ماجراجعّدهگرِد هم آمدِن 

ای، چه هآتالنتیک با پروپاگاندای عریض و طویِل رساناز هر سو و هر معبرش در تسخیِر امپریالیسم است. چه امپریالیسِم ترنس
عتقد است چِپ مبا ساز و برِگ سرکوب. حصوری و زعیمانش امپریالیسِم ایران و شرکا ردهبنا به تأویِل حضرات، امپریالیسم/ُخ 

عراق و یمن و غیره نادیده را برای مردم سوریه و « محور مقاومت»پیامدهای انسانی سیاسِت به اصطالح »)ناهمگوِن( رقیب 
 جنگی صرفاً بر کنند این بازِی های استراتژیک و ژئوپولتیکی هستند که فراموش مید؛.... آنها چنان درگیر کشاکشگیرنمی

ها انسان ها و هستی مادی و سرنوشت آتی میلیونمانیتورها جریان ندارد، بلکه با پوست و گوشت آدمی صفحات کاغذ یا شیشه
 ور شدن این بحران انسانی در قالبشعله»صر است که و همچنین مُ  )به این گزاره هم باز خواهیم گشت( .«؛در ارتباط است

و  گریمداخله ها وی دولت اسد )با مشاورهگرانهای سرکوبهتوانست بدون نقش مستقیم سیاستچندسال اخیر نیز نمی فجایع
 آنکه نقش جانبیبی» و «.ی مردم سوریه رقم بخوردخواهانههای آزادیهای نظامی ایران و روسیه( در مواجهه با خیزشحمایت

سوریه از  سرنوشت» که کندرا نادیده بگیرد اذعان می« های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا و متحدانشگریو مکمل دخالت
های امپریالیستی لغزید که حاکمیت سوریه مسیر حفظ قدرت خویش به هر قیمت ممکن )در برابر جایی تماماً به دامان سیاست

اش را در ها این پیِر کودن/دانا و مبارزاِن خیابانیحال با استناد به همین گزاره« های اجتماعی( را در پیش گرفت.دگرگونی
ردِم م !یخواهانههای آزادیخیزش خطراِت  عنوان کرده در ارتباط بامواردی که از دهیم که کدام یک ن سؤال قرار میمقابِل ای

این  سازیپیادهبا همان مبانِی نظرِی شوونیستی  43ی تر و در صفحهالبته که او در چند سطر پایین یابد؟ایران امکاِن بروز نمی
متکی بر مطالباتی که مبنای هنجارِی به چالش مبارزات  یبه پشتوانه و 21به فرایند انقالِب ناتمام در ایران با ارجاِع  سناریو را

هایش کند. اّما همچنان با مثال آوردن از بافتار سیاسی نظام حاکم بر سوریه که دردنشانهرا رد می کشیدن حاکمان ایران است
ران نیز تصریح تر در تبیین نظام حاکم بر ایتر و پسپیش را و خفقان نظامی گری گرفته تا سرکوبشیعه شکاِف طبقاتی و از

 میّسر نیست. برایشکه خود به دوِر خود تنیده  شود که بیرون خزیدن از تارهای تحلیلی  کرده به چنان تسلسلی باطل دچار می

 ،خیابان،مردم و باز هم خیابان و همچنان مردم در بازگشت به خیابان...مردم

لقا و تحمیل های سیاسی آنها سعی در اطلبان و دنبالهبر خالف آنچه که در دو سال گذشته دستگاه تبلیغاتی اصالح گمانبی»
ور کلی بدین معنا خیابان )و به طآن بر فعالین جنبش داشتند، خیابان مهمترین حوزه تکوین یا تکمیل سوژه جمعی است. 
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زمان مهمترین ابزار پیشروی آن است. فعالین جنبش اعتراضی و هم ترین حوزه پدیداری یک جنبشفضاهای عمومی( اصلی
ه در پس طلِب پنهان شدها بارها و بارها ابطال این گزاره محورِی گفتمان هژمونینیز در عمل، با حضور خودانگیخته در خیابان

من راضی تونس و مصر و سوریه و یهای اعت. وانگهی جنبش...را نشان دادند و تناقض درونی آن را آشکار کردند« نقاب سبز»
ین جمالِت داخِل انه رفیق؛  «و بحرین نیز به خوبی بر جایگاه محوری خیابان در پیشبرد اعتراضات عمومی مهر تأیید نهادند.

ر د»که در یادداشتی با عنواِن  است« پساجنبِش سبزی»دوراِن جوانِی پیر دانا در سالهای  ها تّرهاِت گیومه از ما نیست. این
توان به او های به جا مانده از آن دوران تا امروز می. با َردگیرِی لّکهثبت شده 11«ضرورت احیای جنبش و در ضرورت گسست

تکوین » باب موضوِع توان منهمچنین میاست. سِر پا ایستاده  واست م ها هنوز محکمرحبا گفت که کمرش با تماِم شکست
ی مهر تأییدش را در اعتراضاِت خیابانی و در دوراِن بهار عربی بر سینه به زعِم او در آن دوران که« ی جمعی در خیابانسوژه

در همان مجموعه رجوع کنیم. حصوری در  60سِر سالتاریخ نهاده! به مطلِب دیگری از پیِر دانای امروز و جواِن شوریده
هر شورش و خیزشی که در جایی »ی گزارهبا پیشآنکه  پس از 12«های محتمل پیِش رودر باب مواجهه با خیزش»یادداشِت 

مند کردن این ارتجاع با پیوستاری دیرینه و با میانجی« مثل ایران آغاز شود همواره عناصری از ارتجاع را در خود خواهد داشت
شود. هی میبان منتی جمعی در خیاپردازد که به تکوین سوژهموجز به ترسیِم خطوطی میدر پاراگرافی از سرکوب و خفقان 

متأّخرش  یجزوه یصفحه721جهت از متوِن پیشیِن او استخراج کردیم که در تماِم را بدین «در خیابان چگونه سوژه شدن  »این 
( نیافتیم. حصوری در یادداشِت یا سوژه سیاسی مرّکب )سوژه جمعی هایماه( چیزی جز تکراِر همین واژهانکار خیزش دی)

با هر انگیزه -بستر عینی ستم و فالکت و نارضایتی در جامعه ایران به حدی گسترده است که هر خیزشی»نویسد: میالذکر فوق
. از تواند تحت تأثیر دیالکتیک نیازهای جمعی و مبارزات مبتنی بر آنها مسیر متفاوتی را بپیمایدبه طور بالقوه می -و خاستگاهی

های زمین اهگگردد، ما نیروهای چپ ناچاریم در باب چگونگی بازی در کمیننی بازمیو تا جایی که به اعتراضات خیابااین ر 
شکال  ا  های موجود  ها و شکافها و نارضایتیاین شورش های درونی گریزناپذیرِ غیر خودی تأمل کنیم و بر مبنای ناهمگونی

گاهت الیهای از این بازی اجباری را پی بریزیم، تا در وهله نخسفعال و هوشیارانه ر تر طبقات اجتماعی مورد حمایت ما دهای آ
ر و خودانگیخته های نامنتظها در خیزشمشارکت مستقل این الیه جهت منافع طبقاتی خود به کارزار پیکارهای سیاسی گام نهند.

گاهیمی گاهی طبقاتی و سازمتواند بدانها تجربه سیاسی و خودآ مبارزاتی در  انیابیای ببخشد که به نوبه خود در رشد خودآ
ا آن  ای و در تعامل انتقادی بکل طبقات فرودست مؤثر واقع شود. افق آرمانی آن خواهد بود که به موازات تداوم جنبش توده

پیمانان به مثابه هم -کارگران و فرودستان بتوانندضمن متشکل کردن خود  مبارزاتشان را با مطالبات سایر اقشار تحت ستم جامعه 
بندی کنند؛ تا در نهایت حرکت جمعی کارگران و فرودستان و ستمدیدگان در جهت کسب هژمونِی جنبش  مفصل –شان سیاسی

بله...  «چنان گسترده و نیرومند گردد که سرانجام بتوانند زمین بازی را از آن خود سازند یا زمینی یکسره از آن خود خلق کنند.
 باطل را درک معنای تسلسِل  ش داد، بلکه به خورددوباره و از پایین  به حلقش ریخترا باید از باال  /کثافِت محضاین تئوری

                                                           
11 https://praxies.org/?p=1800 اسسست از  ایکه مجموعه «جنبش سسسبز انتقادی   ای در بازخوانیجزوه در باب گسسسسسست»تواند در این آدرس و در کتابچه خواننده می

 حصوری و شرکا داشته باشد. مبارزاتیبه اصطالح مانتالیسم  مروری بر سانتی جات،و مقاله هانوشتار 
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 .وداش کمی باز شقالبینحاصل شده و چشماِن خمار از انزاِل ا« رویداد  »مورِد نظرش از پِس این « مازاِد سیاسِی »تا شاید  کند؛
اغذ و ی کنه بر صفحههای چرکین را های تّکه تّکه و آن صفوِف زنان و مرداِن آواره و آن زخمگوشتهای ریخته و خونتا آن 

رهای تحِت های اعتراضی کشو جنبشقبل  یاو که یک دهه ی مانیتور، که از درون ببیند... که نخواهد دید...نه از ُپشِت شیشه
 اش را حداقلبان در پیشبرد اعتراضات عمومی عنوان کرده بود افِق آرمانیستِم خاورمیانه را ُمهر تأییدی بر جایگاِه محوری خیا

وری و نه در یمن و سوریه. حص !تواند ببیندمی )به میانجی تغییر رژیم( در تونس و مصر شود()و اگر خودش واقعا  راضی می
برای ناکامی در سوژگِی سیاسی/جمعی معترضاِن « ماهانکاِر خیزش دی» یجزوهو در همان خطوط  هشت سال بعد از این

ای شدِن ایران را رد هها خطِر سوریکه پیشتر هم گفتیم مبتنی بر همانکند بیان میرا مختلف  دالیلخیابانی سوریه فهرستی از 
به  و ارد.گذمی بازنهایتش های بیجهاِن امکان ویر ه راه را ب صفحه با تردستی و زرنگیهر چند در پانویس همان )کند، می

 های سر برآورده از زیِر باِر ستِم دولِت حافظ و بشار اسد، نیروهای شیعِی تحِت گراهای تندرو و سلفیاسالم به جایعنواِن مثال 
درِک ناقص او از نیروهای متخاصِم درون/بیرون سوریه که طیِف متنوعی  از فارغ .(نشاندرا می در منطقهسپاه زعامِت  تعلیم و

ناکامِی  ین مسئله از نظِر او درتر مهم گیرد،گرفت و میرا در بر می 13طلباز سلفی تا سکوالر و از نظامی تا جدایی
ی ر در دورهگیای اجتماعِی چشمهفقدان جنبش مترّقی به وضعیت ارتجاعی،« رویدادِ »این  و هبوِط  سوریه در« خیابانعرصه/»

شده ی ناکام و جنبِش سبزی سرکوب21تر بگوییم، اگر مردِم سوریه انقالب واضح هاست.«اسد»رانِی طوالنی خفقان حکم
اگر این بود  قدر سنگین نبود وها وزنشان آنهای ایران و روسیه نبودند و اگر سلفیبود و اگر امپریالستدر تاریخ معاصرشان می

( از خیابان و دهد. های سوریه پاک کند یا زیِر فرش بآن نبود آقای حصوری مجبور نبود پس از سالها ُمهِر تأییدش را )استثنائا 
 ربطی به درِک ناقصش از تاریخ و تحّوالِت سوریه ندارد.روزهای آغازین اعتراضاِت خیابانِی سوریه تحلیِل غلط از وضعیِت این

تواند های وارونه همین رویکرِد تبارشناسانه است که هر بار که تحلیل غلط از آب درآمد میاین تحلیل اّتفاقا   یکی از دالیِل 
ما  ،تیمبتنی بر تحلیِل کمونیسشد... اّما آن بود این موضعش را اصالح کرده و بگوید: آهان! چون این نبود، آن نشد؛ یا چون 

ای نشان دادِن این بر  «.جنبِش مردمی در خیابان» :یمماننحطاط میهای ارا گام داندکه او مترّقی میوضعیتی  دقیقا  همان
متِن  ازهمان پاراگراف موجزش را « ی جمعیسوژه»ی حصوری در مواجهه با تکویِن و تبییِن تحلیِل وارونه های انحطاطگام

 کنیم:کالبدشکافی میخط به خط گذاریم و پیِش رو می به عاریه گرفته،« های محتمل پیش رودر باب مواجهه با خیزش»

به  -تگاهیبا هر انگیزه و خاس-بستر عینی ستم و فالکت و نارضایتی در جامعه ایران به حدی گسترده است که هر خیزشی»
به واقع نیز این بستِر . «تواند تحت تأثیر دیالکتیک نیازهای جمعی و مبارزات مبتنی بر آنها مسیر متفاوتی را بپیمایدطور بالقوه می

یان از توان پهلو به پهلوی یکی )یا طیفی( از ناراضیان قرار گرفت. ناراضچنان گسترده است که با هر بار غلتیدن بر آن می عینی
 یان ازناراضگذاری، باال رفتِن قیت دالر و سّکه، ناراضیان از حجاب اجباری، ناراضیان از نرِخ پایین سوِد حاصل از سرمایه

اعتبارِی پاسپورت، ناراضیان از ِاعماِل محدودیت در صادرات و واردات، ناراضیان از وضیِت بِد معیشتی، ناراضیان از بی

                                                           
تاریخی -یتواند برای از نظر گذراندن  تحلیلی ماتریالیستدر ضمن خواننده می ؟توان فهرست کردن  ایرانی را نمیآیا چنین طیف متنوع و متکّثری از اپوزسیو 13
 .ند)فرزان عباسی، بابک پناهی، منتشره در فضای مجازی( مراجعه ک« سوریه، رئال پلتیک کمونیستی»چرایی جنگ سوریه و نیروهای درگیر در آن به کتاب از 
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کیِد خود او چنین خیزشی متأثر از دیالکتیک نیازهای جمعی مسیرهای متفاوتی  ممنوعیِت مشروبات الکلی و.... و با توّجه به تأ
دار و دار و ُخرده سرمایهمالباختگاِن ناراضی که طیِف متنّوعی از سرمایه 69ماه انضمامِی دی پیماید. چنان که در موردِ را می

فرودست را شامل میشد به یک مسیر، ناراضیان از وضعیِت بد معیشتی به مسیری دیگر و ناراضیاِن از حجاِب اجباری در مسیری 
نفِی نظاِم حاکم »واند از این مسیرهای متکّثر مخرج مشترک بگیرد:تمتفاوت راه پیمودند که حصوری بهتر از ما و به درست می

 «...چه باید کرد؟»حاال در این وضعیت «. بر ایران

های گاهگردد، ما نیروهای چپ ناچاریم در باب چگونگی بازی در کمیناز این رو تا جایی که به اعتراضات خیابانی بازمی »
موجود   هایها و شکافها و نارضایتیهای درونی گریزناپذیر این شورشزمین غیر خودی تأمل کنیم و بر مبنای ناهمگونی

گاهزی اجباری را پی بریزیم، تا در وهله نخست الیهای از این باشکال فعال و هوشیارانها   مایت تر طبقات اجتماعی مورد حهای آ
ی چِپ فراهم شده وظیفه «ی رویدادعرصه»حال که « ما در جهت منافع طبقاتی خود به کارزار پیکارهای سیاسی گام نهند.

ای ایرهها  و ترسیِم دج مشترک از این ناهمگونی: تأمل کردن در وضعیت )و گرفتِن مخر شودمشخص می نیز 14«ناچار» انقالبی
حال  یدند.کشای!! در این بازِی اجباری که انتظارش را میریزِی اشکاِل فّعال و هوشیارانهُگشاد دوِر طیفی از ناراضیان( و پی

این  نقالبیابه اصطالح ِر و آبشخوِر تفکّ  ی معاصِر فرانسوی فرموله کرده)یا هر آنچه که فالسفه« رخداد»یا « رویداد»آنکه 
ال فّعال و َاشک»ریزی تواند به انتظاِر تأمل و پیجنبش سبز است( نمی« مازاِد سیاسِی »وفادار به مبارز و  به اصطالح طیِف 

گونه ن داده اینباشد که سابقه نشاقدر کفایت شان از وضعیت به که سرعِت تجزیه و تحلیِل ی ایشان بماند، مگر آن«!هوشیارانه
گاه هایالیه»ی نخست شکال فعال و هوشیارانه قرار است چه کند؟ قرار است در وهلهریزِی اَ و حاال این تأمل و پی نیست. تر آ

یادآوری  الزم استریزی شده از جانِب ایشان جذب کند. مورِد حمایتشان را به کارزاِر پیکارهای سیاسی پی« طبقات اجتماعِی 
گاهالیه»این که اصال   کنیم فارغ از این رات خیابان حضور داشته باشند یا نه، چتِر حمایتِی حض ی رویداد دردر هنگامه« ترهای آ

زمانی بر سِر این طبقات اجتماعی )کارگران، فرودستان و ستمدیگان( باز شد که در ها و ...( ها، پالسچی)مالجوها، حصوری
 نیرویی مهیب و تأثیرگذار در به عنواِن  ی این طبقهگستردهحضوِر  یاِب غ 99و افوِل جنبش  سلسله گفتارهایشان پیراموِن شکست

گاهالیه»حصوری)ها( با این پس از این گزاره باید ببینیم کامال   درک شد. جنبِش خیابانی  شان قرار است مورد حمایت« ترِ های آ
 چه کنند؟

گاهیهای نامنتظر و خودانگیخته میها در خیزشمشارکت مستقل این الیه» ی ببخشد که به اتواند بدانها تجربه سیاسی و خودآ
گاهی طبقاتی و سازمانیابی مبارزاتی در کل طبقات فرودست مؤثر واقع شود. کنیم از سعی می« نوبه خود در رشد خودآ

ی دیگِر اندیشه هایاده نکرده و به سویهاستف« نظاِم جنبِش براندازیه مثابِه پیادهطبقات فرودست ب»ی نده( آزار )هایکلیدواژه
گاهالیه»کنیم برای جذب و جا باز کردِن فروتنانه به جهِت مشارکِت این و باز سعی می پیر دانا بپردازیم؛ های در خیزش« ترهای آ

                                                           
ن این پرولتر یا آن معیّ  ایگوید: مسئله این نیست که در لحظهی مقّدس میمارکسیستی متفاوت است. مارکس در خانواده« ناچار  »با آن « ناچار»به یقین این  14

کاری را  ، از نظر تاریخی چه«هستی خویش»داند. مسئله این است که پرولتاریا چه هست و بر اساس پرولتر یا حّتی کل پرولتاریا چه چیزی را هدف خود می
  است انجام دهد.« ناچار»
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ای وارد خوِد ایشان بیابیم تا به نّیِت خیِر پیر دانا خدشه صفحاِت ی ال دالیلی را از ضرورِت چنین مشارکتی از البه آتی نامنتظرِ 
تقل کارگران یابِی مسهای تشّکلحصوری معتقد است عنصر سرکوب و خفقان سیاسِی حاکم بر ایران تمامِی منافذ و راه نشود.

سوژگی  و ی کارگرزات اصیل طبقهمبار الگوی داران چنان دچار انسداد کرده که را به نفع رونق فضای کسب و کار سرمایه
اور چندانی به ب»ای ی کارگر، الگویی خّطی و غیر واقعی است. و باورمندان به چنین سوژگیتغییر اجتماعی به دسِت طبقه

)انکار  «ای و زایندگی درونی این فرآیندها در پرورش و رشد سوژگی سیاسی ندارندامکانات سیال فرآیندهای اعتراضی توده
 به این امکانات سّیال و آن»( باید گفت بر منکرش لعنت؛ مسّلم است که رویکرد کمونیستی  97ماه صفحه یخیزش د
 ّماا باور ندارد... «در پِی ایجاِد زمین بازی برای پرولتاریاست و ماجراجویانه هوشیارانه ریزِی ای که مبتنی بر تأمل و پیزایندگی

گاهمشارکِت مستقل الیه»فعال  برای دور نشدن از نّیت خیر او به روایتش از  صه/خیابان ایم در عر که فرض گرفته« ترهای آ
های گردیم. بنا به نظر  حصوری از آنجایی که متأثر از سرکوب  سیستماتیک  نظام هیچ راهی برای تشکیل تشّکلحاضرند باز می
ی کارگر هی سیاسی برای طبقو سپس فراتر رفتن از آن به منظوِر کسِب هژمونی و مداخله گیرِی مطالباتپیکارگری برای 

گاهالحال و تا اّطالِع ثانوی و تا زماِن گذر از نظاِم استبدادِی فعلی وجود ندارد این الیهفی لیِن تر )که احتماال  شامِل فّعاهای آ
موزش آ« خیابان»ی کاِر خود و در از طبقه و خارج از محیط و حوزه توانند با مشارکِت مستقلشود( میمیو مدنی کارگری 

گاهالیه»و این  ی سیاسی عطا کردهها تجربهه آنتواند بای میسیاسی ببینند. خیابان و اعتراضاِت توده را به سطحی از « رتهای آ
ت مؤثر واقع بِی مبارزاتی برای ُکل طبقات فرودسیاارتقا داده که با کسِب چنین مدارجی بتوانند با سازمان« گاهِی طبقاتیآ خود»

)به « سانگل»ی داستان شویم ابتدا باید این گزارهاینک بخواهیم با او و شرکایش شریک و همشوند... عجب... و اگر هم
تضاد با نتایج م شمار و فعال در تاریخ غالباً نتایجی سراپا متفاوت و حتیهای فردی بیاراده»که  !روایِت لوکاچ( را پاک کنیم

ها نیز در مجموع نتایج به دست آمده، فقط نقش و های آنانگیزهو در نتیجه  آورندقصد شده به بار می
ون که از زیِر فرش بیر  شهایی تحلیلها و نّیِت خیر حصوری و نتایج وارونهبا توجه به انگیزه 15.«اهمیتی فرعی دارد

او بپردازیم که  !قالبیانبه بخِش پایانِی کالبدشکافِی پراتیِک گذریم تا می« شدنیانپاک»ی کشیدیم از پاک کردِن این گزاره
 .است چنین مشارکتی را تصویر نموده« افق آرمانِی »

ای و در تعامل انتقادی با آن  کارگران و فرودستان بتوانندضمن افق آرمانی آن خواهد بود که به موازات تداوم جنبش توده»
در جهت کسب  –شان پیمانان سیاسیبه مثابه هم -متشکل کردن خود  مبارزاتشان را با مطالبات سایر اقشار تحت ستم جامعه 

در نهایت حرکت جمعی کارگران و فرودستان و ستمدیدگان چنان گسترده و نیرومند گردد بندی کنند؛ تا هژمونِی جنبش  مفصل
نشانه کارگران می فاضلدر این گزاره «که سرانجام بتوانند زمین بازی را از آن خود سازند یا زمینی یکسره از آن خود خلق کنند.

انتقادی با دیگر « تعامِل » قرار است واردِ ل به این جنبش متص ناراضیاِن و فرودستان و ستمدیدگان به عنواِن بخِش بزرگی از 
برای تداوِم جنبش از ضروریات است ولو اینکه انتقاداتی هم در آن میانه « تعامل»حاضر در جنبش شوند. حفِظ این ناراضیاِن 

کنیم عی میس جریان داشته باشد.تواند و باید که اند میهای متفاوت بر درگاِه خیابان ظاهر شدهبیِن ناراضیانی که از خاستگاه

                                                           
گاهی طبقاتی  15  052ص -انتشارات بوتیمار -جرج لوکاچ–تاریخ و آ
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 هبی و فرودستل کارگری مذبه عنواِن مثا برسیم: کرده تا به تصویری انضمامی سازی/شبیهسازیرا ساده« تعامل انتقادی»این 
ه نقدی توأِم با تعامل داشته باشد. ب تواند به دختری که در وسِط خیابان قصِد ُلخت شدن داردمیکه در جنبش حضور دارد 

 تواند یا باید بتواند در تعاملی انتقادی چنان تصویری ازو دختر نیز می د و صِف جنبش را ترک نکندرنَج طوری که دختر نَ 
. بگذرد ر نیزتِن چشم به روی انداِم لخت دختبس از ضرورِت پلورالیسِم دینی به کارگِر مذهبی حقنه کند که کارگِر مذهبی حّتی 

مت ی حکومت با آمریکاست و از نرِخ پاییِن سود به دلیِل قیهای متأثر از عدِم رابطهداری که ناراضی از تحریمیا کارفرما/سرمایه
ه کارگران ضمِن کنالد طوری با کارگرانی که به دستمزِد پایین و ساعِت کاِر باال معترضند وارد تعامِل انتقادی شود باالی دالر می

ه در جنبش همچنان مجاب شوند ک« هاستی اصلی رابطه با آمریکا و برداشتِن تحریممسئله»تِن نقِد او مبنی بر اینکه پذیرف
خواه به توسِط نقِد دانشجویاِن دموکراسی حضور دارنددر جنبش یابِی مستقل با خواست حق تشّکلیا کارگرانی که  بمانند.

بدانند و  یابینیاز تشّکلذار از موقعیِت استبدادِی همراه با سرکوِب مداوم را پیشصدا با آنها گای اقناع شوند که همگونه
خود را با جنبش  بندی، همچنان مفصل«پیمانِی سیاسیهم»این  ضمِن تداوِم و  سرنگونِی استبداد را در جنبش فریاد بزنند؛

 تأمل» درحاِل « ناچار»های چپ نکند. و از آنجایی کهش در مقابِل حاکمیت افول حفظ کنند تا هژمونِی در حاِل انکشاِف جنب
برای آموزش سیاسی و مبارزاتی و یافتن و تراشیدِن زمیِن بازِی مناسب برای « ریزِی اشکاِل فعال و هوشیارانهو پی در وضعیت

گاهی طبق»توانند امیدوار باشند بعد از کسِب مدرِک دیدگان میاین قشِر مظلومند، کارگران و فرودستان و ستم گاِه در رزم« اتیآ
، یا اصال  بروند ها  نباشندها و پاسپورتیها و دالریشان را عوض کنند که دیگر مجبور به تعامل و تحّمِل ُلختیزمیِن بازِی  خیابان  

 انقالبیالعمِل ر به همین سادگی. آسمان به زمین و زمین به آسمان هم که برود این دستو  بله،و زمیِن بازِی خودشان را خلق کنند. 
 ،گفتمانی یهاو این داللت ی ابلهانه نیست؛سازی شدهِر شبیهاش چیزی جز این تصویکنندههای مفهومی و گمراهفارغ از آرایه

ازگشت ب»ها و رهروانشان را در همان است که حصوری ،دنکنرف میطلبی را به هر نحوی َص ی سرنگونکه در جوِف خود پروژه
تاریِخ . کراسیدمو به منظور فراچنگ آوردن ماهِی لیِز  با گذشتهاست  ی پیوندچرا که خیابان نقطهآورد. به وجد می« به خیابان

 اند کم نشنیدههشان َسر دادسیاسیپیماناِن ی همشانهبهجمعی که کارگران و فرودستان شانهآوازهای دستهمبارزاِت طبقاتی از این 
کردِن  را کرده و کارگران را به جارو انپیماناِن سیاسی دسِت آخر میکروفن را گرفته و تعظیِم فاخرش. و دقیقا  همین هماست

  .اندهمان خیابان مجبور نموده

 و اّما بعد...

 «نو»ی دی! حصوری در قامِت رویداد/رخداهای داهیانهبینیپیش «ماهانکار خیزش دی» یجزوهماه بعد از انتشاِر  9تنها 
ر د ی جمعی و سیاسیور شدِن قیمت بنزین بروِز عینی یافت و همه چیز مهّیای برساختِن سوژهبار به میانجی شعلهاین

صت در نشیند تا از سِر فر های سیاسی نمیبه انتظاِر تأمِل این کوتوله« رویداد» ؛و چه حاصل؟ گفتیم که .عرصه/خیابان
 چِپ ی رویداد، آن آبریزگاهِ آن عرصه شان را ِپی بریزند.غیِر خودی َاشکاِل فّعال و هوشیارانه خودی یا های این زمیِن گاهکمین

های ناهمسو شیزوفرن و خشمگین از وضِع موجود با خاستگاه های منفرد و، به همان سرعتی که از سوژه«خیابان»و آن  انقالبی
یده پاک شد. های در با آتش و گاز و گلوله و باتوم از هر چه خون و استخواِن شکسته و گوشتانباشته شد به همان سرعت نیز 
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شتی بسته هر چند با مُ دار شد و هزاران جفت دسِت شماری کوفته و لهیده و زخمهای بی، بدنجان شدچندصد جاِن ملتهب بی
لتهب های ماز سوژگِی جمعی و سیاسی همین جان رادو اگر مُ ها گردِن افراشته بر دار شد. و دهها انبار شد. گره کرده در زندان

حاصل  «آری» د کهو بگوین دخواهیم که اقرار کنناز ایشان میو مرتعش و به تنگ آمده و سرگردان در مسلِخ خیابان است 
ها و ها و هژیر پالسچیها همان واقعّیت تلخی است که امین حصوریها نه شعر است و نه هذیان. اینبه دروغ. اینشد؛ حّتی 

راموشی در علیِه_فهشتِگ به زوِر  در شهرهای اروپایی های مانیتورهایشانگردشان بر روی کاغذ و از ُپشِت شیشهنسالِن دورههم
بعدی فرا رسد، تا شاید روزی این تصاویِر  های«رویداد»ها و «آبان»و  ها«دی»شمارند تا کنند و میشان فرو میماتحِت حافظه
کنند که مان میگُ  و اگر این متوّهمیِن سیاسید. نپایشان ُگلباران کن را پیِش  «خیابان» ،سیاسِی انتزاعیجمعی/ یاروتیِک سوژه

شان پروردههای کودکانه و ابلهانه از جنِس مطرباِن دستحسابی سیاسی به سبِک تسویهشته و متونی از این دست مجادلهاین نو 
 دهیم که: ان را به زباِن شاملو میاست پاسخش

 گردم مننه باز می

 میرم.نه می

 های مطنطن ئِی منظومهوسِط میِز قماِر شما قواداِن مجله

   کوبم من.را فرو میخاِل قلِب شعرم تک

 ؛ یک ضرورت استبافینه اسطوره است و نه یاوه ی طبقاتیمبارزه

زمیِن  وکف به دهان آورده  انقالبیمستقل و جنبشی و  چپجریاِن ماه و در روزهایی که های فراگیِر دیی خیزشبحبوبهدر 
تونی نگاشته م قرار گیرد ُرفقای کمونیست مسلکهم فرود آید و کناِر یاراِن « خیابان»ی تا در بهترین نقطه کردبازی را برانداز می

ای ؤلفهبه عنواِن مبلکه  ،که هیچ در آن نیست خیزش ی حصوری هیچ رّدی از انکارِ و انتشار دادند که بر خالِف اّدعای مزّورانه
ی حامِل خشِم منتج از استخراِج مبتنی بر همین وروِد تودهو  ؛گذاشته مینوین و ورودکرده به ساحِت کلیت بر آن صّح 

از  تحلیِل مشّخص را با سالِح  هم چِپ پروغرِب رقصان در خیابان و فضای مجازی ،ی تولیدمضاعِف ارزِش اضافه در زنجیره
 ِض چِپ و هم متکّلمیِن منقب شتکه سودای همه چیز داشت و خود هیچ ندا کشیدشرایِط مشّخصی که شرحش رفت به نقد می

ط مشّخص از شرای تحلیِل مشخص لنینِی  و باز بر همان سیاِق  که از خشِم توده به خشم آمده بودند. را یمحورمقاومتپروشرق و 
به بازگشت  داد؛ آن هم نه با امرِ احتراز از خیابان را ندا می کوفت،می بر طبِل خیابان که انقالبیپروغرِب سِر چِپ آسیمه برخالِف 

 16ی کاری.«هاحوزه»نهادِن کده، که با پیش/محنتبه خانه

                                                           
طرفه و خیابان یک»، «ای نوینمؤلفه -کلیت و ترما»دهیم به: خواننده را ارجاع می و مرور مواضع کمونیستی  مورد  اشاره و به عنوان نمونه مطالعهجهت  16

)منتشر  .درضا حنانه()محم« بنزین و مبارزۀ اقتصادی کارگران»، پور()رضا کریم« های انقالببراندازی یا گام» )پویان صادقی(،« َاشهای کوتولهعروسک
       شده در فضای مجازی(
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ماه( با برآیندی که انکار خیزش دی 93ی در جایی )صفحه« دروغ و تئوری یفندهدستگاِه نظرِی درهم  با»این  ،امین حصوری
آورده که به عنوان مانیفست  ای به کفهای مختلِف چِپ مورد نقدش حاصل کرده عصارهاز متون جریاناز ُکّل مطالعاتش 

ید: فعالً ی طبقاتی را تعطیل کنکارگران ایران، تا اّطالع ثانوی مبارزه»کند: مکشوِف چپ آنتی امپ در یک جمله خالصه می
ی مبارزهای که او و جارچیانش به عنواِن ی طبقاتیمبارزهو صد البته که این «. تری وجود دارد!های مهمضرورت

تر ه پیشاست ک خیابانتعامل و انتقاد در آوردگاِه توأم با پیمانی سیاسِی همزنند همان می« جار»و « جا» طبقاتی
 شرحش رفت. 

ن آ ی طبقاتی،، به مثابِه آغازگاِه مبارزهی جمعی/سیاسیی سوژهی برسازندهن عرصههما «حوزه»های کاری. حوزه و اّما
گاهی را به عنواِن وهله رمایه به سطِح پدیدار عروج کردهاست که ذاِت متناقِض منطق س اینقطه رآیند فای در و سطوحی از آ

گاهِی طبقاتی در نظرگاِه پرولتاریای پیگیِر مطالبات   کنده است از  ؛کندروشن می اعتالی آ گاهِی بورژوایی آ و خیابان که سراسر آ
 ر مواجههدهای کاری است که کارگران . در حوزهی ساتر استکه حت انکشاِف چنین فرآیندی عاجزنه تنها در  و خرده بورژوایی

پیماناِن بندِی عاری از همبازیابی و با صفبازخوانی و را  مبارزههای امکان انهای اجتماعِی استثماِر نیروی کارشفرماسیونبا 
گاهی وها را پراتیک میاسیونهای مبارزه با آن فرمرنگارنگ گام اری است های کمبارزه در حوزه کنند. و این دیالکتیِک آ

گاهِی طبقاتی و باز از همان سو مبارزه گبخشد و ی طبقاتی را اعتال میکه از یک سو به اعتالی آ اهی و سطوِح فرازیِن این آ
و  17؛دهدقرار میرا فراروی پرولتاریای مبارز  «انقالِب اجتماعی»افِق  است که یابِی حزِب انقالبیمبارزه و به میانجِی تن

گاه و سازمان ترپرولتاریای پیشای است که خیابان آن عرصه ِب اتتماعی های انقالیافته در آستانهآ
ِف آن که برای در هم کوفتن صفو ،در راستای تعامِل توأم با انتقادباید بر آن ورود کند، آن هم نه می
 .پیماناِن سیاسِی دروغین و کارگزاراِن بورژوازیهم

ام از زیِر فرش بیرون کشیدیم بد نیست به عنواِن حسِن خت احترامی پیِر دانا را با کماِل های وارونهاز آنجا که برخی از تحلیل
بر لِب  ه واش بیرون کشیدای و گریزناپذیری از خیابان را از زیِر فرِش ابریشمییکی دیگر از مبانِی نظرِی او در رّد کاِر حوزه

های هلهتّپه در یکی از و شکر هفتروی و پیروزِی مبارزاِت کارگراِن کشت و صنعِت نیبگذاریم: پیشی کارگران طاقچه
کنیم که این مبارزاِت پیگیر با تماِم اوج و فرودهایش نه در خیابان و در تعامل و انتقاد با ی طبقاتی. فراموش نمیآغازیِن مبارزه

و در این حسِن ختام بد  18ریزی شد.ارِی مشّخص و با مطالباِت مشّخص کارگران پیی کپیماناِن سیاسی که اّتفاقا  در حوزههم
به تأّسی از  در ویدئوی دّوم که شاگرد/استاد! 49ی ی دقیقهی اینستاگرامی بزنیم. به محدودهنیست گریزی هم به آن مضحکه

ی قدرت به دسِت همه»ی در جزوه ترهایشمخرج مشترک گرفته و در غیاب آن شوراهایی که پ« شورا»ی پیر دانا از واژه
ه به تپه را در نبوِد آلترناتیِو مطلوبش نه به تشّکل یابِی مستقل ککارگراِن هفتفراخوانش را داده بود  )کدام قدرت؟!!( 19«شوراها

تپه کارگران هفترقِص ریاکار برای )این نصیحِت داهیانه از جانِب این مطرِب خوش دهد.احاله می« شوراهای اسالمِی کار»
                                                           

 )وحید اسدی، منتشره در فضای مجازی(« چپ علیه کمونیسم»در پیوند با این خطوط مراجعه شود به کتاب  17
 منتشره در فضای مجازی()روزبه راسخ، « نقدی رو به آیندهها و فرودها تپه ، اوجمبارزات کارگران هفت»تّپه بنگرید به کتاب در خصوص مبارزات هفت 18
 منتشره در منجنیق -023فالخن  -زادهیاشار دارالشفا، لیال حسین -ی قدرت به دست شوراهاهمه 19
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 شان به طور شّفاف و حّتی با در دست داشتِن بنر درمّدتدر دوراِن اعتصاباِت طوالنی تّپهبماند به یادگار( اّما کارگران  هفت
شوراهای اسالمِی کار را نمایندگان خود ندانسته و صفوِف خود را چنان تنگ گرفتند که جایی برای این بیگانگان اجتماعاتشان 

ها ه قلیان)همچون سپید سیاسی پیماِن کارگران صفوِف خود را از عناصِر به ظاهر هماین و هر چه   ؛منافِع جمعِی کارگران نمانداز 
تگاِه عریض و . تا جایی که دستر خواهد شدو هر چه بیشتر بزدایند، مقتدرانه شد ترشان مقتدرانهرویبیشتر زدودند پیش و ...(

ها همه در همان فضای اختناق و ی مجلس عقب راندند. و اینداران را تا ُپشِت درهای همیشه بستهطویِل حکومِت سرمایه
انی که دادند. همان خیابخیابان حواله میکارگران را به ای ُرخ داد که حصوری و شرکا به ِاسِتناَدش سرکوب و انسداِد سیاسی

خون و جانشان را بر آن نشاندند و دیگر هیچ... شاید برای این های جمعی و سیاسی رگران و فرودستان، این پیشاسوژهکا
 کارگران و که تاریِخ مبارزاِت  تفاوتی نباشد؛ یهای سیاسی بیِن جان دادن در خیابان و جان کندن در کار یا بیکارسلبریتی

ن مهم است که ای است. اّما «سرخ»ودستاِن تحِت ستم ی کارگران و فر های دلمه بستهاز خونجایش فرودستاِن جهان جای  
راِن . دیدیم که کارگایای و از چنگاِل چه طبقهدِن چه طبقهش« آزاد»شود و برای چیز نثار میها در راِه به چنگ آوردِن چه خون
ایران  راِن را پراتیک کرده و برگی دیگر از مبارزه را پیِش روی کارگی طبقاتی مبارزهای از تّپه بدوِن چنین تلفاتی وهلههفت

 در آموزِش احتراز از خیابان گشودند. و این هنوز آغاز راه است... و تا آن انقالِب اجتماعی راه بسیار.

ای در غالِب پرونده شاید تا. انقالبیرویکرِد چِپ مروری شود بر پراتیِک از روی استیصال و در این متن سعی بر آن بود تا 
بیاویزیم، از آن رو  ری کارگضمائِم الصاقی بر درگاِه وضعیِت سیاسِی پیشگاماِن طبقه نگارِش متونی از این دست باز کنیم و با

 شهایهسته ( در محافل و)به فتِح الف و ضم قاف و الِم مشّدد انقالبیی طبقاتی. بگذار چِپ باشد در اعتالی مبارزه که گامی
 بچرد و بلولد و بگوید:

 «!!!زده، خوبیت ندارهما به همه گفتیم زدیم، شما هم بگین »


