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پادشاهان را از تن برکَند، اما  ی  سلطهها  ی قرنوجهی از دوگانه  توانست رختِ  ۵۷انقالب   امپراتوران و 

ی  و جامهبدرد  یافته در هیئت روحانیت را جامه  تشخص  دینِنتوانست    ، یعنینشد  موفق به نقد وجه دیگر آن

گری  روحانی خدعه  و چنین شد که  مطلق بسپاردنفی  نتوانست گذشته را به    ۵۷جمهوری بر تن کُند. انقالب  

و  د  ادشکست  «  اههو انقالب را در اوج ازخودبیگانگی »تود  اندخالفت را نقاب جمهوریت پوش  با تردستیْ

ی جدید  ی خود را از گذشته برگیرد. جامعهی آغازش برگرداند تا چکامهتر از نقطهجایی عقبجامعه را به  

  ، گویان خود را در سیمای کسانی چون خمینی، بازرگان و منتظرینمایندگان و سخن  انقالبی در بدو تأسیسْ

  ند چمران بود  چون خلخالی و الجوردی وهمکسانی    شو سرداران  یافت  ،گفتندکه از عهد عتیق سخن می

روایان بازار هماهنگ با ذات خود از درون  شدند و فرمانکه از اعصار متروک و از احکام مرگ نشئه می

 کردند. فرمانروای جدیدْغلطیده صادر میثروت برای بورژوازی برخاک  فرمان انباشتِ  ،های تاریکحجره

  ود با فراخوانی که بازنمآن هم  ،  خواندمیفرابه صحنه    های علمیهخطارفته را از درون حوزهبه  روح انقالبِ

برای    گفت که فقطبه زبانی سخن میاو  .  بودبه دارآویختگانِ نهضت مشروطه در شبحی از انقالب مرده  

. آن انقالب نتوانست خرافات گذشته را همراه با نفی آخرین شاه  مناسب بودعتیق  عهد  شناس  علمای نسخه

برای همین   نابود سازد و  برای فهم و درک نقصاننتوانست  بروبد و  بپردازد. جامعه  های  به کار خویش 

با نیرویی تازه برگرفته از خاک  دیگر  بار    و بازایستد    تا   داشت نیاز    زمان به    های متوالی بعد از آنْخیزش

محتوای خویش    وبرخیزد    ۵۷ ی بازمانده از انقالبدادن به نفی نیمهانقالبی برای پایان  ی با عزیمتخونین و  

که جامعه   آوردشرایط، موقعیت و مناسبات جدیدی پدید  ،از درون آن و ؛را در حیات سیاسی مدرن بیافریند

 ن نیاز دارد.  ه آب

برانگیخته، خودنمایندگی کسانی است که  های پیشین در توالی خیزش شگفتی جهانیان رااکنون چه آن

بودن پایان  بازنمایی نماینده  ی قدرتِسویهی یکاند تا در نخستین اقدام خویش به رابطهها آمدهبه خیابان

ای  کنندهبازنماییهیچ دیگر خویش را به  ها آندهد که یم، نه رهبر« نشان میهخوانهند. شعار »نه شاه می

مراتبی قدرت بازنمایی را  سلسلهی  یهسوی یکتوان رابطهاند که میها دریافتهد. این انساننکنتفویض نمی

»سخن نگویند«  دیگر فقط  اند تا  شوندگان به خیابان آمدهو خود صدای خویش باشند. حکومت  کنند  نقض

تهدیدگر و ناشناخته است. آنان   صدرنشستگان قدرتْهمین دلیل اقدامشان برای برم   ، بهکنند  بلکه اقدام

اپوزیسیون درونصدای هیچ از  بازتاب نمییک  پایین  و خودْ  دهندحکومتی را  ترین  صداهایی برخاسته از 

 . است  ی نظام استبدادی سرمایهکه برساخته اندایمراتب جامعهی سلسلهرده
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اجتماعی میان    سازِخودجنبی اعتراضیِ دگرگون  نزاعی پنهان برای اعمال هژمونی درون این   ،زمانهم

انقالب   ــطبقات   در  برآمده  دولت  از  حاصل  مغلوب  طبقهی  طبقه،  ۵۷بورژوازی  و  مدرن  ی  متوسط 

که    یی متوسططبقه  برای  بعدبه    ۹۸ از خیزش  اتاصالحنیز در جریان است.  ــ   فروشندگان نیروی کار

نیافتنی  دست  یبه رویای  دیگر   ،تدریج از دست داد موجود خود را بههستی    گرْهای ویرانی سیاستواسطهبه

بازنمایی  جامعه را از روی تصویر خویش    فرایند تولید و اقتصادِاین طبقه  جا که  از آن  .اجتماعی بدل شد

با وجه    « اندازچشمبحران  »  طلبی به زندگی اجتماعی انتقال یافت و تغییر در مقامی از اصالح ا درجه  ،کردمی

فقدان نمایندگی برای    اما  .ید سیاسی از رژیم جمهوری اسالمی سوق پیدا کردهای خود به خلعمشخصه

ی چشمی به راست از پذیرفتن  باورانه هنوز با تزلزل و گوشهتجربه هاآور است، اگر چه آناین طبقه هراس

  رادیکالیسم   بستر  های کارْ طور گسترده در محیطهنوز نه به  نیز  پراکنده   ی کارگرِ طبقه.  کنندامتناع می  نماینده

ورود  در صورت    کهچرا    است،  یافته دست    یابیبه خودسازمانو نه    دهگشو  در برابر طبقهرا  ی طبقه  مبارزه

خواهد    بدل   را به یقین   شدنی متوسط در امتناع از بازنماییطبقه  ب اضطرا  به میدان مبارزهْ  آنان   تهاجمی

 د. کر

استقرارْدولت مستبد سرمایه   بدو  به  از  را    « انحصاری   یمردم»همراه    «انحصاری   یقدرت»عنوان  خود 

غیرانحصاری(    یعنوان غیرشهروند )مردمبهکلیت جامعه  از  از همان ابتدا  رو  طور ارگانیک برساخته و از اینبه

ارکان وضعیت    یی همهاسالمی ثمرهمهوری  که ج  کردند  فرضگسسته است. آنان جامعه را تابع این پیش

 !  است ۵۷ انقالبیِ مختوم به انقالب

حاصل  مهوری  ج بودمصادرهاسالمی  انقالب  ارتجاعی  ایدئولوژیک    .ی  کهدستگاه    ش مبلغان  آن، 

  هحاشیبه  خاکستری    یقشر   عنوان مدرنیزاسیون جامعه به  جریانبعد از نهضت مشروطه و در    )روحانیت(

بودرانده   بهمبارزهتشدید  با    ند،شده  طبقاتی  نیروی  ی  سرمایه  توافقمورد  مثابه  برای  غرب  داری  جهان 

توزانه  جدید، با عقاید سنتی و سنخی از نفرت کین  رژیم.  ندبازسازی مناسبات سرمایه به رسمیت شناخته شد

به   غیرانحصاری»نسبت  انتقام«مردم  به  شروع  خشم،  از  انباشته  کدورتی  با  ـ،  جامعه  تمامی  از    ـ جویی 

بخش مدرن،  بورژوازی  زنان،  مذهبی، طبقهکارگران،  و  اتنیکی  و  های  آزادی  منادیان  مدرن،  متوسط  ی 

  از  ینیحجم سنگ  تداومبا    حالبا این  .و خیلی زود منفور شدکرد  ـ  ـها  سوسیالیسم و دیگر اقشار و طیف

و   یجامعه به خود میبا تقس و  ،برنامه فقدانو  یاز ناکارآمد یناش یناتوان ونشده رهاشده و حل  یهابحران

داخلی  افروزی  با جنگ  و   داددست  از   دیجد  مقابله با بحران  ی برارا   موجود  یاجتماع  های هی سرما  یْرخودیغ
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این  و شدهای پیشین از بحرانتر مراتب سادهبه ییهاگر بحراننظاره، های دیگرو افزودن بحران و بیرونی

 . کند این نفرت عمومی را در فضای باورهای رازآلود قدسی پنهان که شایدکرد را با خود حمل توهم 

رت  که این قد  شدجنگ آشکار  از    های پسو طی سال  ،اما دنیای واقعی باورهای اعتقادی را برنتافت

که فقط بر رانت اقتصادی استوار است و ضرورت برآوردن نیازهای اجتماعی    منزوی  ی استگروه  انحصاریْ

ی  عرصه  یافته به رانت و سرمایهْدستتازه  آورد. این قشررا تاب نمی  «مردم غیرانحصاری»و سهیم کردن  

ی  حتبلکه    د نه تنها اضداد خود را در جامعهکه نشان دا  برکشاندعمومی را چندان در تنگنای انحصاری خود  

به باالترین    کشاکش  این  . اکنون تداومکردگرایشات متضاد خروجی از درون خویش را هم تصفیه خواهد  

های متوالی  از میان تمامی خیزش  گونه، خیزش کنونیاینبهسطح شکاف میان دولت با ملت انجامیده است.  

  استبداد بنیادگرایی سنخی از  دولت مستبد سرمایه و   در تاریخ جمهوری اسالمی علیه استبداد مضاعف ــ

سرمایه    باتضاد کار  زمان که  ترین خودجنبی اجتماعی است. همترین جنبش و رادیکالمتشخص  ــ دینی

نخستین فراروی اجتماعی    .جاری است، مبارزه برای زندگی نیز جریان داردمناسبات اجتماعی تولید  درون  

  را   « انقیاد تنانگی زن»  یعنی  های مهلک این استبدادنای است که یکی از ارکانیروی پرقدرت زنانههمانا  

حمله مبارزهآماج  است.  داده  قرار  خود  واقعی  ی  میدان  در  فراگیر  غرقه  علیهای  و  رنج  کنندگان  عامالن 

 است. در جریان  مطالبات مردمی 

سرکوبی به    اما  ،شودزنان و مردان اعمال می  برسان  در جامعه به یکاقتصادی  -سرکوب سیاسیاگرچه  

ی سبک  در عرصه  طور مضاعف بر زنانبه  تر هم از جانب دولت و هم فرهنگ مردساالرْغایت ارتجاعی

مردانی که  برای  حتی   ،شودتبعیض و اجحاف تحقیرآمیزی که بر زنان اعمال میتحمیل شده است.   زندگی

، زنان به چنان دلیل  همینشدنی نیست. به  نیز درکدلی دارند،  مردساالری همزنان علیه مناسبات  ه  با مبارز

را در خیابان و میدان مبارزه بر دوش  شان  اند که بتوانند صلیب انقیادسیدهخود ر  «تنانگی »خودآگاهی از  

 . را برافرازندپرچم رهایی خویش  و بکشند

ایجابی و جهان مانیفست  با  آزادی زن،  »شمول  این خودجنبی  یافته    « زندگی،  که  به تشخصی دست 

های ادراکی و  محور در پاسخ به محدودیتاستراتژی خود را به روش دیگر برنشاند. این جنبش زن  تواندمی

دچار    ۵۷که در انقالب    ،یندسازی پراتیک اجتماعی و اعتراضمنیازهای اکنون جامعه در بازشناسی و توان

ساحتی انتزاعی به واقعیت مادی  از دنیای تک  نست آن رااو ، تشد  غالب   رازآلودگی و فریفتاری ایدئولوژیک

 . نیز هستای پدرکشی تاریخی گونهخود به ،در واقعاین   برگرداند.
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  ی بیانکه    « زن، زندگی، آزادی»فست  یمان  بافهم معنایِ »انقالبی« وضعیتِ جاری  در  نخستین ضرورت  

ی آن است. این جنبش  شناخت ریشه  برای تالش  ،  کرده  اعماق جامعه رسوخ   تاو    است   مندفشرده اما شکوه

پایهبازگشاینده  ریزومیْ بسیار  بستری  در  است که  انقالبی  دورانی  بر سر  آن  نزاع    و  دهدمیتر رخ  ایی 

ضامن برابری و وفاق  و    ــ برآمده از پیکارهای رنسانسی ــ  « آزادی»بخش  قوام  و است    «سیاسی  یحیات»

مرحله در  نزاع  این  زیرینجامعه.  بسیار  معناییای  ریاضیاتیِ    دارد  تر  نظم  خوردن  هم  به  حاصل  صرفاً 

هرگونه توسل به  باید گفت که  شدنِ سیاست. برای توضیح و تبیین این حرکت رادیکال اجتماعیاقتصادی

  شدهنیروی کار کاالیی  و ی میان سرمایه  ساز از رابطهگی خودبیگانهوارهبدون فهم بت  از مارکسفنی  درک  

زمان کار اجتماعی که ماهیت  مبتنی بر  ی متغیرهای اقتصادی  مجموعهاز  ی  ارابطهاستخراج    و از طریق 

  را  زادی مدنیاز آن آدر قالب ریاضی بیان و سپس  ها را  آنکه روابط    ی با زبان و ابزارآن هم  کمّی دارد،  

ای  به این نکته پی برد که بدون درک ریشهبنابراین باید  .  خواهد بودمکانیکی  نی  یتبی  صرفاً ،  کندمیاستنتاج  

  ی جوشد، یا گرفتار انفعالفرایند خودتکاملی این حرکت رادیکال اجتماعی که از اعماق جامعه می  از ماهیت

به همان    مبتال  ؛شویمدرون وضعیت جاری به انحالل کشیده می، یا با سردرگمی  شویممیبه آن    یربطو بی

 .شد دچار به آن  1۹-کوید که چپ با ظهور ویروسمحور  و سیاست مرگدرماندگی 

ی کالسیک از  شده برخالف تصور ذهنی شناخته  گفت باید  نخست    «ْ انقالب»برای بازشناسی مفهوم  

رهبر، حزب   ــساز  ای دگرگونبا سوژههمراه  شکست نظم اقتصاد سیاسی    که بامفهوم مدرسی »انقالب«  

ی بنیادین این  به پایه  رجوع با  و    ( کنونی انقطاع   تداوم در )  ی هدر مرحل  انقالبی  ،است  ــ مرتبط یا پیشوا

روست که امروز در این جامعه با وجود شرایط انحطاط زیستی و  از همین  ؛استن  رخ داددر حال    مانیفستْ 

راستایی  تک  ینگرش  با یابد!  و بر آن اولویت می  شدهتر  فالکت اقتصادی، انقیاد »تنانگی زن« از اقتصاد مهم

  ابزارِ   اجتماعیْخود سپهر    اما،  که اگرچه اقتصاد زیربنای سپهر اجتماعی طبقات استتوان درک کرد  نمی

در نگرش به بحران نظام اقتصادی، سوژه در    فنیآن است. بنابراین، با عزیمت از نگاه    زندگی برای کمال

را به نمادی صوری    و آن  شودمیی زن دچار خطا  فهم مناسبات درونی آن یعنی فرومایگی تاریخی تنانه

یا پشت به جامعه و    ،کندماندگار میدرون  شا هموار بدون انحالل انقیاد تاریخی  یدر سطحـ  ـ »فمن« ــ

سپهر اجتماعی، در کف خیابان و محل کار و فعالیت که  اما در  . شودمیو متوهم    بافد مییا  ؤدرون کلمات ر 

که زندگی پژمرده  جاییرو به مرگ است و    «زندگیاست، » در انقیاد    « زن» که    جااست، آن  «شهر»همان  

به  آزادی»شود،  می زمانیافتد  می  خطر «  استبدادْ  و  باشد،  انحطاط  معرض  در  آزادی  سپهر »که  حیات 
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تأسیس امر    در کشاند. با توالی این حرکت بنیادی است که مفهوم انقالب  را به ژرفای تباهی می  «اجتماعی

 تماعی درآید.  تواند به پرسش اجمشترک اجتماعی می

این انقیاد در    و   ،است  نهفتهتقسیم کار    در  ندیتفکیک جنسیتی و انقیاد بنیا در  ی تاریخی بندگی  ریشه

ی تاریخی  داری مبتنی بر خرید و فروش نیروی کار نیز تداوم یافته است. الغای این دوگانهنظام سرمایه

یی از  اجزاعنوان به  «کار مزدی»و خودرهایی از   «رهایی زنی  »مسئلهعنوان دو بنیان مجزا از هم یعنی  به

بدون نفی مطلقیت  ناپذیر است و  تفکیکطبقاتی  در مبارزات سیاسی، اجتماعی و    ،کار  نیروی کلیت فروش  

به ابقای    و  شودمییک امر انتزاعی گرفتار    واقع بهطبقاتی، اجتماعی و جنسیتی آن در نظام کار مزدی به

استبدادی وابسته    هایو در حقیقت به ذات تاریخی این نظام  انجامدمیانقیاد این کلیت تاریخی تقسیم کار  

قدر در مرکز مبارزات ضداستبدادی قرار گیرد  همانباید  آزادی زن،  ی  « مسئلهقیام ژینا» . بنابراین در  ماندمی

- مناسبات کار مزدی. رهایی سیاسی بدون رهاسازی اقتصادیانقیاد ضرورت و    رهایی کار ازی  مسئلهکه  

آزادی برای تولید مشارکتی یک رهایی انتزاعی و ریاکارانه است.    دهیسازمانو    وار هبرداجتماعی و کار  

در قلب پرآشوب دمکراسی شورشی، دگر شدن هیجان مغز به مغز هیجان    جاست کهاین

 برانگیز خواهد بود.تأمل

یافته به متن  جنبش کارگری خودسازمانورود  شرط    همانا   ران تکاملی قیام ژینا برای خودرهایی پیش

ی  ی گستردهی ضداستبدادی به مبارزهسبب فراروی و ترفیع مبارزه  ؛ این شرط ی اجتماعی استمبارزهاین  

پوزیتیواز  را    آن  و شود  میطبقاتی  -اجتماعی درونی هژمونی    ضداستبدادی  محدود  مبارزات   ماندگارستی 

سرانجام آزادی انسان در فراروی از  یابندگی در گذار به زندگی و فعالیت آزاد و  . مفهوم تحققکشدمیبر

سازد، به تمایل  نیازهای الزم برای آزادی را میتقسیم تاریخی کنش آدمی از کار )قلمرو ضرورت( که پیش

ورود  ناشی از  این  شود بلکه  بیرونی تعیین نمی  یغایت  بر اساسکار    برخالفرد که  دابستگی    و اجتماع  فرد

 شود.جا آشکار میآن در  حقیقت تاریخی آزادی است که به پهنه

اسالمی  ابتدای  همان  از مطالبات   ،استقرار جمهوری  برای  استثمار    شدهانباشته  مبارزه  و  استبداد  علیه 

و گاه یکی بر دیگری    دارد  خانه و شهر جریان  ،خیابان  ،یافته به موازات هم در تمام سطوح جامعهعمومیت

کنند  مبارزه می  یهاینسل  و   ی متوسط گیرد. نیروهای کار علیه سرمایه در کنار زنان و مردان طبقهپیشی می

ی رانتی و ایدئولوژی  سرمایه  و مسلط بر دست قدرت متحجر  شان به  که آرزوها، امیدها و سهم اجتماعی 

فنا   به  مردساالری/پدرساالری    و است    رفته دینی  فرهنگ  هژمونی  و  مزدی  کار  مناسبات  قلمرو  در 

 اند.ی استبداد سرکوب شدهگرانهستم 
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  ی هااز نسلتک دختران و پسران جوانی جریان دارد که  ی کار علیه سرمایه، پیکار تکبه موازات مبارزه

  ــ مستبد  رانیو گشت ارشاد و روسا و مد  تیروحان  ،یاسالم  نیمدرس  ،یاسالم  ان یاز کارفرما ــ  نیشیپ

پوشش متفاوت، زندگی  خواست  برای    حال؛  انداند، تهدید یا حتی طرد شدهاند، ناسزا شنیدهشالق خورده

باشی و در یک کالم داشتن عقاید  گرایش جنسی متفاوت، زندگی مستقل در تجرد یا همت،  متفاوت از سن

شان به فنا رفته،  های آتییابند زندگی کنونی و آمالنی که درمیمتفاوت و سبک زندگی دیگرگونه. فرزندا

)رهبر(    «پدرِ مستبد جبار »روند تا از  به خیابان میجدید  ها و ابتکارات  از ایده  و آکنده  با انرژی جمعی مهیب

پدری به    علیهو    در خانه  نه  اما  ،ست واقعیپیکار فرزندان پیکاریاینک،  انتقام بگیرند، ولو به قیمت مرگ.  

فریاد و    هاخیابانی  صحنهاز خانه به    «استبداد سنت»ی پیکار با  دامنهبلکه  ،  ایدئولوژیک  نیابت از دولت

ت  ا واقعی  نقد که    رسدمی  آرامش واقعی تنها زمانی فرا  است.رانده شده    دولت مستبد اقتدارگرا  بر  «مرگ »

، و پرسش از شرایط امکان شناخت  دفرارومبنای پراکسیس و خودآگاهی طبقاتی    به روی  ی پیشیافتهفعلیت

افکار ماورایی و تکرار  آن  ؛ی صحنه درآوریمبرابرایستاها را به میانه زمان وضعیتی آشکار خواهد شد که 

 . ه خواهد شدکشیدبه پرسش ایدئولوژیک باورهای 

ی تاریخ آورده است.  روی صحنهجا و اکنون بهو واقعیت رنج را در اینبودن  بالفعل  محورْ زن این انقالبِ

در  پیشاپیش    را   نقد منفی یا مثبت جنبش انقالبی کنونی و ماهیت آن  کهضرورت دارد    «چپ »ویژه برای  به

اندیشه مفهوم  یعنی  چهار  مارکسی،  حاضر »ی  فعلیت»،  «زمان  انتزاعی»،  «یافته واقعیت  امر  »و    «امر 

این، چپ بدون توضیح این چهار مفهوم، توانایی توضیح خود و بنیادش را  ربناب  .کندقابل فهم    «انضمامی 

 نخواهد داشت. 

یافته اهمیت بسیار  زمان حاضر و واقعیت فعلیت  « به مفهوم درآوردن »چون مارکس، نخست  برای ما، هم

تداومصورت، گرفتار همان سنتدارد. در غیراین اگرچه  یافته آکسیونهای  ماند.  یستی درون چپ خواهیم 

شناسی خاصه تحوالت ناشی از این مفهومها  بررسی آن  امابرای ما اکنون زمان شکافتن این مفاهیم نیست،  

مناقشه هگلدر  یا  فویرباخ  برابر  در  مارکس  هماستضروری    ی  مارکس  با  ما  نسبت  اگر  در  .  چنان 

مارکسیسم  محدوده خطوط  نتوانبماند  های  اگر  بدا  یمو  مفروض  نقد  فرایند  در  را  باال  مفهوم  م،  نچهار 

تبیین    با ورود در بستر نقد وعالوه  . بهی شناختی مارکسی گام بگذاریمبر بستر تأمل اندیشهتوانیم  نمی

با درک و  صورت  در غیر اینمارکسی نخواهد ماند.  دیگر نشانی از خطوط شبهگاه  آنواقعیت فعلیت کنونی،  

ماهیت    صوری شناخت   طبقه  «دولت »از  جامعهسیاسی  بر  حاکم  تضادهای  ی  پدیدارشناسی  ایران،  ی 

گونه  . اینکندمی  ناپذیری کارگر را توضیحو خودرهایی طبقهرود  میی ابهام فرو  اجتماعی ـ طبقاتی در پرده
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بندی دیالکتیکی نسبت به مناسبات تولید مادی  راستانگری از ساختانحرافی و تک  یشناخت، راه را به درک

تدوین    در درکی  چنین  دهد.  ی ایران و حتی جهان سرمایه سوق میشناختی جامعهو روابط تولیدی در هستی

دچار  می  استراتژی سیاسی اندیشه  شناختی در حوزهی روشو خطا  راستانگری ذهنیمعضل تکتواند  ی 

 شود.

 چیست؟ کنونی  اعتراضات ی محور سیاست

در گذار از وجه سلبی به وجه ایجابی است که    همانا  ینهای پیشوجه تمایز جنبش انقالبی کنونی با خیزش

شکلی  سان  هدموکراسی واقعی ب،  ی واقعیجوی این سوژهوجا نهفته است. در جستنهمانیز  ی واقعی  سوژه

از اجتماع سیاسی پدیدار میاز عینیت استراتژی  یابی و شکلی  با  پایین  مانیفست برکشیده از  شود که در 

های پیشین را در  ی خیزشطبقاتی، یا همان »زن، زندگی، آزادی«، تمامی اجزای تکینه-اجتماعی-سیاسی

کارگر به ندای این دموکراسی    یبرای همین، طبقه  نوردد.و جامعه را درمیکند  مییک واحد کلی متمرکز  

دهد.  دالنه میی آن حاصل شده است، پاسخی همی مردم علیه دولت و بدنهشورشی که از خیزش بدنه

ی درونی مطالبات دمکراتیک و جنبش اخص طبقاتی  میان هسته  ایواسطهراستایی مشترک و بیهم  یعنی

از    ای عامرابطه  ،ن را بیان نماید. بر این اساسسوسیالیستی( که بتواند بخشی از مطالبات عام آ-)کارگری 

شرایط   میدرون  میراهی    و  آیدپدید  گشوده  سیاسی  آزادی  و  اندیشه  آزادی  پدیداری  میان  که  شود 

با   «قدرت انحصاری»دستگاه سرکوبِ   ود بخشمیرا شکل یابی در ذهنیت مردم غیرانحصاری خودسازمان

 ریزد. ، فرومیشدهبر جامعه تحمیل که اش « مردم انحصاری»

که اجتماع سیاسی خویش    دارد  یددهای متعآن روز فرا رسیده است. این حرکت نیاز به آزمون  اکنون

ها که امروزه در مانیفست »زن، زندگی، آزادی« تبلور یافته  را با هدف کلیت دموکراتیک بر تمامی عرصه

ی عدم سلطه عرضه دارد، مشروط بر  مثابه رد سلطه و در مقام تجربهی آزادی خود را بهتجربهو    ،بروز دهد

 سیاسی هم بوجود آمده باشد.که »میل« به آن در حیات این

  « انقالب مداوم»دیالکتیک    ی حاکمیت استبداد مضاعفْواسطهبه  ای ی ایران در شرایط خودویژهمعهجا

سرگشتگی پوزیتیویستی و  موجب    انقطاع این انقالبْ تداوم در    روند   ماهیت  پیماید، هرگونه عدم درکِرا می

 کندنمیرا درک    . پوزیتیویسم از این جهت که وجه ایجابی آنشودمیتوضیح عامل کلیت  در    سوبژکتیویستی

طور  از آن جهت که به  سوبژکتیویسمداند، و  نمی  «عصیان انقالبی »،  «شورش»،  «خیزش »را متمایز از    و آن

این انقالب که  صلی  ی امراحل را تاب نیاورده و به »زبونی« سوژه-واسطه گذار از دیالکتیک انقالب در بی

کمونیستی زن، زندگی، آزادی را    کامالً تازد و مانیفست  انگیز امحای سرمایه بازمانده میباز اجرای شتا
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واسطه  خواهد به ورای امر متعین برود، و بی»آن ناشکیبایی که می  :پندارد. به قول هگلمیمحتوا  و بیتهی  

  ذهنیت   . کران تجریدی ندارد«ای به جز سلبیتی توخالی، یک بیبه مطلق برسد، در برابر شناخت هیچ ابژه

نه تنها توان تحلیل درست    ترین زمانْبداند که میل به پیروزشدن در کوتاه  باید در انقالب    گراییتعجیل

طبقه از  را  موجود  سلب میوضعیت  کارگر  ناامیدی  ی  و  در سرخوردگی  را  جامعه  بدتر،  آن  از  بلکه  کند، 

آنتمام از  میعیار  جنبش  شکست  عجوالنه  میچه  قرار  و  خواند،  شورمندانه  ناآگاهی  در  یعنی  دهد؛ 

 شود. میبدل ینانه ناگاه به نوعی ناآگاهی مأیوسانه و بدب خیاالنه بهخوش

.  شودهای سنجیده تکمیل میو با حرکتکه به تدریج آغاز    روندی است!    روند  بلکه نقالب کمپین نیست،  ا

یابی است. اگر بتوان در عین پرورش آگاهی درون جنبش  هدف و سازمان ترین نیروی محرک انقالبْمهم

پیوند زد، توان برسازندگی امر مشترک اجتماعی  جاری، انگیزه و امید را، نه با نتیجه بلکه با خود پراکسیس  

حیات اجتماعی را تعریف  که تمامیت زیست  ،اجزا را در مفهوم زندگی  رو، کلیتْبرساخته خواهد شد. از ایننیز  

ناپذیر در حیات سیاسی تبدیل  و به یک نیاز اجتماعی برگشت  آوردمیکند، در غایت آزادی به سطح  می

 .کندمی

زنند. هرگونه ایجاد  را فریاد می  این انقالب است که شروع شده است، خود انقالبیون کف خیابان نیز آن

عدم به رسمیت شناختن خود کلیت زندگی است، که موقع و    همانا  فکرانه در ماهیت آنی روشنشائبه

قدرت   دگرگونموضع  آناعتراضی  می  ساز  قرار  شبهه  آماج  جامعهرا  اکنون  آبستن  دهد.  ایران  ی 

ایدهبازصورت آفرینش  مرزها،  روشبندی  و  نقدها  و  همهها  پس  در  مبارزه  نوین  خیزشهای  های  ی 

 ی خونین است. شدهسرکوب

تحقق  مندانه برای  وجه سلبی این حرکت قدرتیعنی  ،  رهایی زنمانیفست، استوار بر  این  نخستین گام  

 جریان دارد. در جامعه ، با قدرت تمام برای احیای حیات سیاسی ی ضداستبدادیجه دمکراتیک مبارزهو

مبتنی بر رهایی اقتصادی از انقیاد ستم و استثمار    وجه طبقاتی تداوم انقالبِ  ــ  زندگیـ  ـگام دوم  

سوم این دو حرکت    یعنی گام  آزادیمکمل گذار به فتح  ؛ این وجه  یافته و بردگی کار مزدی استومیتعم

  به معنای   . گسست در تحقق وجوه اول و دوماست  نخست، غایت سپردن اختیار انسان به دست خویش

اعتراضی پساژینا  تداوم  مند خواهد بود.  پیمایی شکوهی تاریخی این راهی پروسهرهاکردن انقالب در نیمه

آشکاربه که  وضوح  درک  کرد  اجتماعیْبا  خودآگاه  حرکت  درون  طبقاتی  تمایز  برای  نقشه  وجوه  راه  ی 

قدرتِ    « توزیع غیرمرکزگرایی »گرایی و انواع  و رفتن به سمت کثرت  «اجتماعی»مرکززدایی با اصل وحدت  
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استحکام  اصل ملی  اساس  بر  را    ان مندسازی شهرونددر سطوح ملی و محلی با تناسبی ارگانیک، هم توان

همدلی اجتماعی  به  و هم    گذارددر اختیار میهای اجتماعی را  ی فرصتهم اصل برابری در توسعه  ، بخشدمی

   . بخشدمینیرو  «حیات سیاسی»و 

هیچ کدام در این    نیروهای اتنیکی  رشد داد که   نیز جنبش انقالبی این میزان از خودآگاهی اجتماعی را  

که جامعه در وحدت    مواجه هستیم  اندازچشمبا این  رو،  . از این« ندارندوجود  » به تنهایی    جهان از    وادی

کند و  ی طبقاتی برای تأسیس امر مشترک اجتماعی متوازن میی خود را در مبارزهحق و وظیفه  یارگانیک

را دست تا خانه  کار  از  نولیبرال  نمی  کرده،  پارگیخوش تکهدر جهانی که سیاست الغرسازی  دهد اجازه 

مثابه  کدام بهیا همه با هم یا هیچ»:  کندپاره  اش را هم تکهن تقسیم کار اجتماعی وجود شهروندیچوهم

 . «ملت کار 

این جنبش در حال تکامل  تمام مقدمات    همانا  استراتژی سیاسی  با  نفی حاکمیت جمهوری اسالمی 

ر مشترک اجتماعی با  است. وجه ایجابی آن برای تأسیس ام اشارتجاعی و مؤخرات استبدادی و استثماری

منطقهتکاطالق   در  ایران  مردم  اجتماعی  حرکت  به  زنانه«  »انقالب  کانون  وجهی  همواره  که  ای 

مرد/پدرساالری و تبعیض جنسیتی بوده، حاکی از اهمیت بسیار آن است؛ اما، بدون تأکید به وجه دیگر این  

ن خاصه  سیاست جاری اجتماعی مبتنی بر محور زندگی، که همانا بنیان اقتصادی و تولید شرایط مادی آ

نیز  دارد، بنای وجه سلبی را  حیات زیستی کارگران و تهیدستان را در تأسیس امر مشترک اجتماعی بیان می

مسیر    ی کارگر به انقالبْی شورایی طبقهیافتهآلترناتیوی ایجابی خواهد کرد. تنها ورود سازماندچار بی

 را تعیین خواهد کرد.  تاریخی آن

انجام آن به تداوم و خوداندیشی و استواری حیات خودپوی جنبش انقالبی    ای است که این همان وظیفه

می یاری  و همکنونی  میرساند  نهیب  ما  بر  زمینهچنین  درونزند که چگونه  و های  خودجنبی  ماندگاری 

کند. جنبش انقالبی کنونی، اینک حامل  دواند و رشد میخودپویی یک جنبش انقالبی از درون ریشه می

  تواند میخودواسطگی نسبت به ذات ایجابی خویش تشخص یافته و  است که در گذار و فرارَوی بهپتانسیلی  

و از نو برسازد، تا یک بار برای همیشه تکرار مکرر    کنددارد نقد هایی که به پیش برمیمدام خود را در گام

. ضدانقالب همواره از  ندنفی کمطلق  طور  ی استبداد را که از درون در انقالب النه گزیده است، به  چرخه

 خیزد.  درون انقالب برمی
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کند،  ای از نشان قدرت اعتراضی، که انرژی اکثریت نیمی از جامعه را آزاد میاینک انقالبی با چنین رانه

است، که در نخستین   ۵۷ یخوردهی ارتجاعی مذهب در انقالب شکستپاسخی محض و مطلق به رانه

ای از »چپ«، در خیابان  (، با انکار بخش گسترده1۳۵۷ اسفند 1۷هانی زن )اقدام حذفی و در نخستین روز ج

تحقیر و سرکوب شد تا بتواند بالفاصله با تحمیل حجاب اجباری بر آنان، مقدمات حذف نیمی از زنان مدرن  

  گونه گرا فراهم و تحمیل کند. بدون هیچو آگاه را در ازای تقویت نقش گروهی از زنان سنتی مذهبی واپس

ایران جریان دارد، در تاریخِ جنبشچه در خیابانباید گفت اکنون آن  ی مبالغه یا تردید های جهانی  های 

؛ جنبشی که مبارزاتی متفاوت را در وحدتی ارگانیک پیوند  داردکننده  کارگران و زنان آمبورژوا اهمیتی تعیین

 زند. می

بنیادگرایی   زنان، علیه  - های سیاسیساز مذهبی و مبارزه برای آزادیخودبیگانهمبارزه علیه سرکوب 

ی بردگی مزدی، که در توالی هر حرکتی بعد از سرکوب فروکش  اجتماعی و خودرهایی طبقاتی از سیطره

ی انباشت مطالبات پاسخ نیافته، از کشاکش طبقات و در  گرایش به رادیکالیسم در نتیجهکرد، اینک با  می

سر    ــ  هراس از مرگتا حد آمادگی برای جنگ خیابانی، بی ــ  در خودآگاهی  ای با طول و عمقیگستره

طور متعین نفی شده، توهمات رفرمیستی از رهبران فاسدی است که هر خیزشی  چه بهبرافراشته است. اما آن

 کشانیدند.  را به انفعال می

بحران و  خودآفرینی  رکود  به  منتهی  متناقض  مدیریت  و  افسارگسیخته  تورم ها  فساد  اقتصادی،  و  ی 

های  ی پول، فرسایش زمین، ماجراجوییوقفهگسترش فقر اجتماعی، بیکاری مزمن، تورم ناشی از تولید بی

  ست فرسای امروز طاقت« برای جامعهگراترین سبک زندگی منبعث از »شریعتْ ای و تحمیل واپسمنطقه

ی متعارف موجود در نظام جهانی را خفه کرده است. اکنون  های حداقل از آزادیو حیات مبتنی بر استفاده

  به ها را فقط  این دولت انحصاری با مردم انحصاری خود به مرز پرتگاه رسیده است، آنان فرصت  فعلیت 

ی  تدریج حلقهند. جامعه بهاهی کار تبدیل کردهای آفریده از نیروی زندهغارت و چپاول و انباشت ارزش

را  تر کرده و در طول دهههای سنگینی تنگبا هزینه  ها رای آنمحاصره نود تمامی موانع  و    پیمودهی 

 است.  شدهی قدرت رویارو سرانجام مستقیماً با خود هسته

، ایدئولوژی  «جمهوریت »زای »جمهوری اسالمی ایران« چیزی جز بازنمایی از  اکنون از آن شبح توهم

و  ـ ستیززن ــ  ستیزانسان نام    ای بهانهـ  دولتی  « ایران »به  تروریسم  نه  ،  برای  دیگر  است.  نمانده  هیچ 

طلبان حکومتی  ی مذهب در برابر جامعه و نه جادوی صندوق رأی اصالح تحریک باورمندان از خودبیگانه

دشمن  »ی  ی محور مقاومت در جلوگیری از رخنهی ایرانی یا جبههو نه آویختن به دامان ناسیونالیسم شیعه
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ایران    ی چنین جامعههیچ اثری ندارد. هم  « طلبیتجزیه»ای شدن و  «سوریه »و    « جنگ داخلی»یا    «ارجیخ

بازیافت    با سودای  که امروزه  ؛ نیروهاییداردالزم را  هوشیاری    شمرتجعاپوزیسیون  اکنون در برابر نیروهای  

  را  ی رهبریی دموکراسی، داعیهوعده  و  «زن، زندگی، آزادی»شعار    کردن  مطلوبسلطنت، با مصادره به

مثابه نیروهایی که در توهم فردای  کشتار و ترور به  «سپاهِ »به صراحت از نیروهای    و  پروراننددر سر می

و    «زندگی »هرگز به دو وجه   طلبان،. این فرصتکنندمی  پیروزی، دستگاه سرکوب را تشکیل دهند، دعوت

وارانه  و برده   کنندمیرا هم با مثله کردن از درون تهی    «زن» و وجه نخست یعنی    نهندنمیوقعی    «آزادی

 به انقیاد مردساالری سرمایه به صلیب خواهند کشید. 

که جنبش اجتماعی با سرشتی انقالبی درحال برسازندگی تاریخ است. کوشندگان و  شده  اینک آشکار  

شدن تاریخ همواره    نوین ایران خواهند بود، فرایندِ  ی تاریخ مبارزان کف خیابان هم معمار و هم نگارنده

چه را که  ی رژیم مستبد سرمایه قرار دارد. آنچنین بوده است. فعلیت سقوط و بحران فروپاشی در آستانه

نامند، در واقع تابع فرایند انقالب مداوم  پدیداری شرایط عینی و ذهنی انقالب برای فروپاشی نظم کهنه می

دهد: مردم استبدادزده متوجه  ای که در جامعه به ناگهان گسستی اسرارآمیز رخ میود. لحظهشدیالکتیکی می

آهنگ حیات  طور ضربهمین  ؛بازدشان رنگ میشوند که دیگر بازی تمام شده و چنین است که هراسمی

 گیرد.میهایی از سر عجز و وحشت در پیش  دهد و واکنشنظم کهن نیز توان اعمال هژمونی را از دست می

است که غایت مسیر جاری است. ضدانقالب    روندی چه در پیش است، یک تحول و انفجار است،  آن

ی  نیرویی بسیار هولناک از زیر پوسته  .معطل هستند  هساخت از جانب غرب بیهودای دستمنادی پروژه

جامعه سر برآورده و اراده کرده منطق خویش را بسازد. هیچ کنش، واکنش یا عدم کنشی از جانب آنان  

رفت انقالب را سد نتواند کرد. حریق انقالب به سمت انباری انباشته از قدرت انفجاری در وسعت  فرایند پیش

و از زیر    روپود بیش از چهل سال خشم فروخورده را بگسالند و بسوزاندرود که تاکل ایران روان است و می

ب انتقام در دل    رویاند.خاکستر آن نظمی نوین  از  کاشته شده   طرفداران استبداداکنون، هراس و وحشت 

نشان در ایستادن به پای دولت مستبد  کنند از عوامل ترساست. رانتی که بسیاری از آنان با آن ارتزاق می

یه خواهد بود و برای همین با آن تا انتهای دوزخ خواهند رفت؛ حتی اگر چه فقر حاصل از این استبداد سرما

 تر نیز گرفته باشد. دامن آنان را بیش

عینی از سقوط دولت انحصاری و انقراض از دل اجتماع   است گر تصویری وضعیت عمومی جامعه نشان

اگر نتایج این سیاست در  قساوت در رفتارش با جامعه.    ای از چهل سال با مردم انحصاری خود با آمیزه

ها هزار انقالبی و کارگر معترض پاسخ داد، امروز دیگر فاکتورهای چنان تهاجمی به  با کشتار ده  ۶۰ یدهه
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کنیم و نه  نه فراموش می»ها برگشته است، دیگر در برابر چند دهه فریاد جنبش مادران  سمت خود آن

تصور آنان    را داشته باشد.  « تسلیم در مقابل بخشش عمومی»ه است که پیشنهاد  کسی نماند  « بخشیممی

در واقع    ،خواهیم شد  ه و چه تسلیم شویم کشتییم زیرا چه بجنگیم  ایبکوتاه  نباید  وجه  که به هیچاین  از

  در حال دگرگونی ی انقالبِ جامعهخودآگاه صدای   از شنیدنرژیم  های سران و گزمهپژواک صدای درونی 

سلیم شدن بدون  و فرصتی برای ت  خواهد شنیداکنون این جامعه است که صدای ناخودآگاه رژیم را    ؛است

امر نو در    اندیشد.می  «دموکراتیک»ای  و به آینده  دهدمیعادالنه را به آنان    و مجازات  کشتار اما محاکمه

 حال آفرینش است. 


