




ی دموکراسی به گویند که دوران کمونیسم و انقالب به پایان رسیده، و باید از دروازهآمیز میبا یک ژست تحقیر 

یزی که به پایان رسیده به گوش ای، حرف از چکوچهرِی بهرت رفت. اما در هر کوچه پسدابهشت رسمایه

برای ترین مکانیزم دفاعی ناخودآگاه کارگری. معمول ی این گرایش مرتقیرسد! بلند شدن صدای قلب تپندهمی

 یآور، انکار آن است. بهرت است اینجا بگوییم سیاست انکار که دیگر به مرحلهعدم مواجهه با موضوع اضطراب

 آشوبه ناشی از فرار مدام فرومایگان از حقیقت است که حتیتعیین تکلیف واقعی رسیده. این دلمواجهه و 

و  »استالین جنایتکار بود!«گویند: کنند و میار رو به جلو میآورند! معموال فر ا هم تاب �یاسم کمونیسم ر 

شود. به این صورت که استالین آدم خشن و تر میروند تحلیلشان عمیقتر میکنند هرچه عقبفکر می

ی از مارکس و اکل به صورت ریشهطور بود و در نتیجه مشمستبدی بود، به این دلیل که لنین هم همین

داری جلو رفت و طبقات گیرند که باید با رسمایهانگلس است! یا با تحلیل پوزیتیویستی از تاریخ، نتیجه می

اجت�عی باید باشند و این امر طبیعی است. بدیهی است این گرایش، تا وقتی که در راس قدرت سیاسی نباشیم 

 به ما بگویند رویاپرداز یا منتقدان آکادمیک.

توانند با مکانیزم سانسور ادبی به همگان اعالم کنند که در ایران هیچ ه این است که دیگر �یمسئل

یدئولوژی است دیگر سوسیالیستی وجود ندارد یا اگر وجود دارد بیچاره گمراه شده است! اینکه کمونیسم ا

 نی کمونیسم جنگید!د و با جنبش عیساز جامعه نیست. باید وارد میدان واقعی جامعه شو مرتبط با سوخت



تقسیم  ٩٦ماه سال ه قبل و بعد خیزش فرودستان در دیچیز در معادالت سیاسی ایران، بروشن است که همه

داران قرار داد. اما این نباید را در مقابل صف حاکمین و رسمایه شود. این جنگ، صف محرومین و کارگرانمی

کارگر و هم  یگیرند. هم طبقهبرابر هم قرار می توهم بدهد که طبقات اجت�عی به صورت مکانیکی در

به  های متنوعی دارند. و امروز حاکمیت، خیزش فرودستان رادار بسیار گرایشات و جنبشی رسمایهطبقه

تواند شالق بزند، اعدام کند، احکام اش شکل اعرتاض است! مثال دولت میرسمیت شناخته اما گویا مسئله

شورش کند و باید بنشیند در  کس نباید در برابر این ظلمل�ن بدهد، اما هیچسنگین به دانشجویان و مع

مدنی  یالخره جامعهاب آمیز نشود.وقت خشونتی انتقادی ارسال کند که یکاش و برای مسئولین نامهخانه

 مباند! چیز رسجایشای شدن به دولت کمک کنند تا همهاست و مردم معرتض باید از ترس سوریه

هایی مثل فرشگرد و ترامپ، وان یک قدرت اجت�عی برای فاشیستن میان، سوسیالیسم به عندر ای

است. متام ها، جریانات قومی و ناسیونالیستی و متام جریانات بورژوایی به رسمیت شناخته شده طلباصالح

 کنند.نی مطرح میرا به صورت علاند و این جنگ طلبان متحد شدهخواهان و برابریآنان برای رسکوب آزادی

کنند. کننده اداره میای مستقل خود را با هزاران دنبالهها رسانهزمانی است که در ایران سوسیالیستامروز 

حال در فضای قانونی هم دهند. با اینفعالیت قانونی و صنفی خود را به صورت متشکل و روزمره انجام می

اش مشغول ی خانه! این زمانی نیست که چپ فقط گوشهشوندمواجه میرسیعا با وزارت اطالعات و پلیس 

دانیم هر چپ رادیکال فیلم دیدن و کتاب خواندن باشد و نهایتا از پشت کامپیوتر ابراز وجود کند! اما می

او باید برای ساخنت جهان نو، تا ابد فراروی کند. همه وقت به امروز خود راضی �ی شود. ماکسی�لیستی، هیچ

خواهند این خیزش را مه میهای خود به سمت جامعه هستند. هی راهکارها و تحلیلائهبه دنبال ار 

کنند. خود را با دیگر جریانات تعیین میاتحاد و اختالف  یدهی و رهربی کنند. همه به وضوح درجهسازمان

 ید و از صحنهتوان به راحتی بلند کر یی سنگین چپ در جامعه را �این وزنههای متعدد، رغم رسکوبعلی

 جامعه حذف کرد. هرچه باشد به قول گرامشی، حقیقت انقالبی است.

زمانی که نقد انسان به مناسبات جهانی امروز، استث�ر طبقاتی و نفس مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را 

ای فقط گزینهشود فهمید که سوسیالیسم ماند. آنگاه میای جز انقالب کارگری باقی �یهدف بگیرد، دیگر چاره

سود  یهای دیگر نیست، بلکه تنها راه رهایی از بدبختی و کهنگی است. اگر متدن امروز بر پایهمیان گزینه

سیست�تیک رسمایه، رسکوب قانونی دولت و دستگاه تحمیق رسانه شکل گرفته است، ما ضدمتدن امروز 

ی طبقهالقی و متمدنانه است، ما اع�ل قهر داری یک رفتار اخهستیم. اگر اصالحات اداری برای حفظ رسمایه

قول روبسپیر، رویای انقالب کنیم. بهنوین انتخاب می یداران را، برای ساخنت جامعهکارگر برای رسکوب رسمایه

بدون خشونت دقیقا ه�ن رویای انقالب بدون انقالب است! این خشونتی است تا رخداد حقیقی خلق کند و 

کند تا چیزی به واقع رخ ندهد. اگر پایبندی به حقوق برش، به کند که تالش میستادگی میدر برابر خشونتی ای

این معناست که فروش نیروی کار و حق استث�ر کردن برای همگان آزاد است، در جهان ما استث�ر به هر 

ناپذیر بی و سازشانقال  یدار است، سوژهی موفق، که ه�ن انسان رسمایهشکلی ممنوع است. ما به جای سوژه

 .کنیمرا خلق می

های های بورژوایی مانند رفراندوم، ایراِن قومی و فدرال، تغییر رژیم از طریق تحریمحلما وجه اشرتاکی با راه

جدال افکار  یآمریکا و ائتالف نیروهای اپوزسیون بورژوایی نداریم. تکلیف ما روشن است. تاریخ جامعه عرصه



های سیاسی و اجت�عی است که افکار متناظر با خود را ایجاب ها و افقی سنترودرروی ینیست. عرصه

 .است.ها کامال اعالم آمادگی کردهکنند. حال صف مقابل برای حذف سوسیالیستمی

دوستان برای نجات میهن یفرشگرد با ادبیات خودشان ه�ن پندار فاشیسم در گفتار لیربالیسم است! همه

کند. و ه�ن فرودستان ها میهن نجات پیدا میکنند که با فشار تحریماند. آنها فکر میهمیهن دور هم جمع شد

اند باید با فرشگرد تر شدهو محرومانی که برای نان، کار و آزادی به خیابان آمده بودند برای اینکه بدبخت

، پخش تراکت و نهایتا با نویسی، طوفان توییرتیمتحد شوند! آنها از پشت تلویزیون، صفحات مجازی، اسکناس

ی کارشان. شود همهخواهند رهربی اعرتاضات را به دستشان بگیرند! خالصه تبلیغات میکمک آمریکا می

دانند دهند! خودشان هم میاحت�ال مثل آمدنیوز هر موقع فرصتی پیش آید یک فراخوان تجمعی هم می

م در دستور کار خود قرار دهند! چه کسی بهرت از رضا شود رهربی کرد. پس باید رهربتراشی را هچنین �یاین

کند، که البته برای استفاده می »حکومت دلسوز مردم« پهلوی برای تقدیس فرد؟! ه�ن شیادی که از بدیل

ی ترمینولوژی بورژوایی که مردم ترکیب جالبی است. دموکراسی سکوالر و باز هم این سلطه یفریب توده

دهد. مشخص نیست که تعمیم حقوقی و فرماِل زند و به خورد جامعه میزادی جا میآ  یدموکراسی را به جا

رشکت در قدرت به اقشار مختلف جامعه، با آزادی فرد و اختیار فرد در دخالت واقعی در امور جامعه  یاجازه

 !تواند داشته باشدچه ارتباطی می

شوند. یل قایم میارسایپشت دونالد ترامپ و روند های کمونیستی توتالیرت بودند و میگویند حکومتمی

ها که دخرتانه در غزه حمله کرد و صدها کودک را کشت مرتقی است، کمونیست ییلی که به مدرسهارسای

های پوستعام رسخرش رسمایه و ایدئولوژی خالص کنند ارتجاعی هستند! حت� قتل خواهند آموزش را ازمی

عام مردم ویتنام توسط ارتش ایاالت متحده یک برخورد دموکراتیک است! قتلهای نظامآمریکایی توسط سواره

 ای است.آمریکا دموکراسی ناب است. خالصه جهان وارونه

ای نوظهور(؟) در ها پدیدهلنینیست-مارکسیست و اما اخبار پریشان اطالعاتی در بولنت امنیتی اقتصادنامه!

گویی فرد اسکیزوفرنیک است که برای گرای امنیتی حارض هذیان جز(؟) ایران هستند! آیا این چیزی  اقتصاد

دستگاه رسکوب را متمرکز  یشناسی سعی کرده تا هدف حملهشده هر چیزی بگوید؟ مباند که با نوعی از مکان

خواهید اعرتاضات دوباره کل جامعه را به لرزه درنیاورد بهرت است بجای تجدیدنظر در اگر می هتقریبا گفت کند.

های متعددی به علیرضا ها را از جامعه حذف کنید! البته که پاسخهای اقتصادی و سیاسی دولت، چپیاستس

 بهداد در فضای مجازی داده شد.

ها دست طرف دیگر رضا علیپور، دبیر انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران هم اعالم کرد که چپی

شکست خورده اما وضع موجود مشکل خاصی ندارد و قابل اصالح  اند. از نظر ایشان مارکسیسمبه کار شده

قطع دست محرومان برای قصد ها را گرفت. قبلی اعالم کرد که باید جلوی چپ یاست. او هم به شیوه

هایشان برای راستی روشن است. از بدیلجامعه از سوی متامی این جریانات دست یگیری و ادارهتصمیم

واضح است که نیروهای  .کنندفقی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای جامعه ترسیم مییابی گرفته تا اتشکل

تر! اینکه قدرت را از باال دست ایدئولوژیک رقیق یند اما با درجهخواهداری را میسیون بار دیگر رسمایهیاپوز

کردن نظام سیاسی خود مستقر  یبه دست کنند (حتی با رای مردم) اما دخالت از پایین را رصفا ابزاری برا

 خواهند.می
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