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تعمیق سطح وحدت
: مهدي گرایلونویسنده

ساخت قدرت در کشور از یکسـو و  تقنینی و اجرایی در امورمیان رویکردهاي لیبرالیگرفته شکلالینحل يناسازه
هـاي  شـود و گویـا ذهنیـت   پایبندي به اصل پشتیبانی از نیروهاي مقاومت منطقه از دیگرسو هر روز شـدیدتر مـی  

یـک یـا ماننـد جنـاح     بـه اند، یـک اي مشخص براي حل این دشواره بودهمدعی داشتن برنامهاي که ساختاريدرون
کـه در هیئـت احـزاب    هـا اعتدالیو تاحدي طیف موسوم به ،طلبان، اکثریت قاطع اصولگرایانکارترِ اصالحمحافظه

هـاي تنـدروترِ   جنـاح دولـت بهـار و  حرکت يکردهبخشِ خروجهمچونیا ،شوندبالموضوع میپذیرند حاکم تعریف
ي واقعی آنهـا  که نتیجهپیوندندمیايهاي ساختاريجراحیفواید تبلیغي اصالحات عمالً یا رسماً به موضع جبهه

نشینی مطلق به راست و تسلیم نیروهـاي  عقب:هاي رادیکال اپوزیسیون خارج کشور نیستچیزي کمتر از خواست
بـا  کـه ي بسیار مهم آننکتهي اجتماعی و جغرافیایی کل منطقه.ییر چهرهي امپریالیستی براي تغمقاومت به اراده

ي اجتمـاعی  نحوي خزنده درحال انتقال مـاده آرام و بهي یکُم آرامدستهترشدنِ روزافزون وضعیت اقتصادي،آشفته
رورت مبـرمِ  ضـرر ضـ  اقتصـاد لیبـرال بـه   هاي جذابیتي ها کفهي دوم است: هرچه در ترازوي یکُمیخود به دسته

مخالفـان چـپ و   بـه  هـا  دولتـی تذکر امنیتیِیابد.شود، این شارش مادي آهنگ تندتري میتر میمقاومت سنگین
96مـاه  شده از همین فرایند انتقالیِ خواسته یا ناخواسـته در رویـدادهاي دي  ي مصادیق مشاهدهراست خود درباره

هاي وجود یک میـدان  ها در مشهد)، حکایت از رصد نشانهآشوبشده در همان روز نخست دادهسر(مثالً شعارهاي 
ها هخطاب،هاتر از سخنرانیکه مرزهاي تعریف اپوزیسیون را حتا نزدیکي دوم داردوي با مرکز جِرمِ دستهگرانش ق

ي ن جاذبهدقت در این نکته الزم است که اید.آورنژاد علیه سپاه قدس میهاي شدیداللحن یاران احمديو اخطاریه
گذرد؛ گویا با تولد یک سیاهچاله روبروییم که بـدون  هیچ چارچوب عقیدتی هژمونیک نمیضدساختاري از میانجیِ

ي خاصیت یـا کیفیتـی مربـوط بـه نـوع مـاده      دیگرسخن این وضعیتبلعد. بهرا میشهیچ توضیحی محیط اطراف
فقـط  کـه  ي فضاسـت اري یا پارگی در خود هندسهي دوم نیست، بلکه پیامد پیدایش یک ناهنجي دستهبرسازنده

احساس خطر از جانب همین واقعیـت بـود کـه در روزهـاي آغـازین      .ها را به درون کشیده استکمی زودتر دومی
که واداشتي محتاطانه و کمابیش غیرمنتظره به این مالحظهافزایش شتابناك شیب تورم ارز، محمدباقر نوبخت را 

تـوان بـه   خواند، خیلـی نمـی  براي پاسداري از پول ملی در برابرِ آنچه او فشار آمریکا براي تضعیف اقتصاد ایران می
ایـن بـه ایـن و امثـالِ   ، کـارگزاران ي دیگـر دولـت، حـزب    واکـنشِ پایـه  1اعتماد کرد."دست پنهان آدام اسمیت"

1 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/05/29/1807725/
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کارانـه در  ) به رویکردهـاي محافظـه  !اقتصاديآزادیخواهیِقول این حزباز لیبرالیسم (یا بهلفظیهاي نشینیعقب
مهارشـده امـا   پوشـیده و  یونیسـمِ  اپوزیسجـور  بیش از هرچیـز یـک  موجود، اداريهاي حفظ ساختار برابر ضرورت

از2کارگزاراني هاي بیانیهي نامفهوم گالیهکند. ملغمهي دوم را تداعی میي دستهمتمایل به مرکز جاذبهکَمک کَم
ي ضـعف دسـتگاه   در کنـار شـعارهایی دربـاره   ي لیبرال، به مبانی اندیشهاقتصادي دولت ستاد عدم پایبندي کافیِ

بـه  دولـت  ي اتکـاي بـیش از حـد    در نتیجـه » تهدیدات خـارجی «و سیاست خارجی آن در برابر فشارهاي آمریکا 
ي یکُـم  ي دستهیک نمایندهي شوندهدریج زایلتپرجنجال اما بهاز کوشش جالب توجهاي نمونه، »راهبرد مذاکره«

مرتبط با راهبرد مطلقاً غیراقتصاديِدالیلِکه بهاست ساخت قدرتی چارچوبوندرهمچنان لیبرالیسم حفظبراي
ــ کارگزاراني حملهاست که مرکز فرماندهی این محتملقرار گرفته است.» در برابر تهدیدات خارجی«،مقاومت

ي که برخالف وعـده اي کابینهترکیبمضمونِ انتقاد ازبا ــاعتدال و توسعه،اشنوبخت و حزب متبوعهبه رو فعالً
جـز بـه حفـظ نظـام     "تعبیـر کـارگزاران  بـه ی متکی است کهساالراندیوانساالران به بیش از فنشدولتانتخاباتی
جـایگزینی  نـاگزیر از  ،بنیـادین ي براي خروج از این ناسـازه دیر یا زود، دناندیشنمی"موجود کشوراداريناکارآمد 

اي ماننـد  اداري، گذشـته از غایـات لیبرالـی تکـراري    سـاالري دیـوان ينقـد دوبـاره  شود.ساختاري با اداري صفت 
هـاي  بـه حـذف آرایـش   شـیزوفرنیک با یک گرایش نیرومنـد  اینک گردش، همسازي حجم دولت و تسهیل وچکک

دسـتگاه  دلـوز (در برابـر   ماشین جنگـی یک تکانشِ ریزومی و افقیِ قلمروزدا از نوع سود قدرت بهعمودي و هرمیِ 
هاي تبیینی بندينه به صورت،ي دومدستهچِگالِجرمِگرانش مهیبِدرحقیقتکند.افزایی میدولت)، همتصرفگرِ

ي السـاعه ي خلـق هـا کـه ایـن بـدیل   ايمفهومیهاي یعنی برسازهــ ساختاريهاي هاي گفتمانیِ بدیلو چارچوب
قلمروزدایـی و بسـیط  ساحت جنبشیِ محـض  همین به مطلقاً فاقد آنها هستند ــ بلکه براندازيمجتمع زیر پرچم 

که ي کارگزارانبه بیانیه3اعتدال و توسعهي جوانان واکنش شاخه. که کمی جلوتر به آن خواهم پرداختتعلق دارد
کشور اقتصادي گیري واقعیاتشکلدر حزبشانپررنگها درقبال نقشمسئولیت صریح کارگزارانییادآوري پس از

، در بنـد چهـارم   فعلـی هاي گذشـته و در دولتاقتصاد ایران مدیریت کالن حضور اعضاي آن در مناصب کلیدي و 
همـین  اثر ، عمالً عالئم دکشپیش میرا "مقاطع بعدي سیاسی"شدن کارگزاران براي ایفاي نقش در احتمال آماده

کـه افـق   تازمـانی کنـد. ي دوم به یکُم را ثبت، و با لحنی اخطارآمیز مخابره میاز جانب دستهبردار نیروي گرانشی 
دست پنهان مطلق دادن به مجالِو آزادیکسرهقول خودشان بهسازي آرمانیِ الگوي بازارِاقتصادي کارگزاران پیاده

عتراض ایـن  اباشد، "ي پوپولیستی ارزش پول ملیافسانه"تضمینو"سرکوب فنر ارز"تداوم در برابراسمیت آدام 
» راهبـرد مـذاکره  «ي دولـت بـه   جانبـه ي یـک ي تکیهبه آنچه ضعف دستگاه سیاست خارجه درنتیجهحزبانتقاد 

چیـزي عـارض بـر    ضـعف ادعـاییِ کـارگزاران    راهبـرد مـذکور و   ؛ باشد موضوعیت نـدارد هم درست د، اگر خوانَمی
جوهر آن است.ی و بلکه حتا منطقي همبسته؛لیبرالیسم نیست

2 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/07/1815435/
3 http://aftabnews.ir/fa/news/542788/
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ي دوم ــ یعنی نیرویـی کـه صـحبت از    گفته، وجه اشتراك دستهي پیشزهاتوجه کنید که در رویارویی با ناس
دفـاع  کـه  ــ بیش از آنشودمیکند و از این لحاظ به اپوزیسیون خارج کشور نزدیک تغییرات ساختاري جدي می

قرار فراینـد جـذب تـدریجی مـاده از     بدیناز جوانب گوناگون است.مقاومتي ، تخطئهگفتمانی از لیبرالیسم باشد
بخشِ این وحـدت ترازنـوین   اجتماعی به لیبرالیسم نیست؛ امرِ بنیادینِ قوامجِرمِي یکُم مستلزم پایبندي این دسته

 رفاي ي ایـدئولوژیک مشخصـی کـه آن را بـه مجموعـه     یا پوشـه ي گفتمانیاست نه شاکلهساختاريدگرگونیص
مترادف شده و این غایت بر سـطحِ  مقاومتمهارروشنی با مند (هژمونیک) تبدیل کند. دگرگونی مذکور بهسرکرده

تفـاوتی و گـاه   همین تقدم است که با بـی لیبرالیسم تقدم یافته است.مسلکی هاي بر جزمیا توافق عقیدتیِ تعصب 
بـراي  یبـدیل هـر ي آند کـه درنتیجـه  سـاز برمیرا مرتجعپرورِجفت همیک،دشمنی ترامپ نسبت به لیبرالیسم

اینجا واقعیت یگانگی مادي اپوزیسیون قابل تأیید خواهد بود.براندازيحتا اگر سوسیالیسم باشد، در طرحِ ،مقاومت
تـرِ تکـانشِ   ي ژرفي گفتمانیِ فراگیر به الیهمند نیروهاي مخالف در یک زمینهمبستگی سرکردهبا گذار از سطح ه

ایـن تـرازِ نـوین    در ي خود نیازي به هیچ ساخت سـرکردگی نـدارد.  وقفهرسد که براي شارش بیگریزي میمفهوم
هـاي  اي از آن نوع کـه قالـب  بدون لزوم رسیدن به فصول مشترك مفهومیهاي عقیدتی حادترین خصومت،وحدت

ایجـاد  مـدنی يجامعـه تقویـت یـا  بشـر حقـوق را گرد محورهاي مطالباتیِ نـوعیِ  » ي متحدجبهه«آشنایی چون 
آیند.کنند، در یک بستر به حرکت درمیمی

سوي این سطح عمیقِ نحوي روزافزون بهه بهگفته لیبرالیسم ایرانی را خواسته یا ناخواستي پیشتشدید ناسازه
د و حرکت کارگزاران از جایگاه یک حزب کمـابیش حـاکم بـه موضـع اپوزیسـیونی منتقـد دولـت،        رانَمخالفت می

بند براي واقعیت عینی این اند، یک و تنها یک مصداق نیمهم متوجه آن شدهايِ اوي اعتدال و توسعهکه رقباچنان
که گفته شد وحدت نوین براي تحقق خود نیازي به گفتگوي چنانسوي نیرومند است.نو پاییساختارگریز گرایشِ 

میـانجی یـک   فعلـی بـه  المکاتب براي گرفتن مخرج مشترك میان عقاید متضارب ندارد. مدارِ موقعیت تاریخیِبین
طلـب بـه   ه از تجزیـه دهـد کـ  طـور اتصـال کوتـاه مـی    ي اعتراضیِ محض، از لیبرالیسم به سوسیالیسم همـان تکانه

) طـرفینِ اصـالحات يجبههبار برخالف الگوهاي کالسیک وحدت اپوزیسیون (از قبیل که اینطلب، درحالیعظمت
آگاهانه براي رسیدن به ائتالفی سیاسی، بلکه همچنـان در تـوهم   بستان مفهومیِناهمگون این رابطه نه در یک بده

 ي موجودیت لیبرالیسم ایرانی بدون ادامه.برندبا یکدیگر به سر میناپذیر آشتیسیاسی و عقیدتی یک تقابلاصالت
تواند با خلع قـدرت نیروهـاي   این امر می؛سوي مرکز این میدان نیرو ناممکن استجذب تدریجی یا ناگهانی آن به

شکل حقـوقیِ دیگـري از   ساختاري صورت گیرد؛ اما گفتن ندارد که این صرفاًشکلی ظاهراً درونطرفدار مقاومت به
هاي اساسی این طـرح  خواهد بود که کسوت صریح تغییرنظام را ضمن حفظ جهتگیريبراندازي واقعیت موسوم به 

مثل هـوادارانِ مقاومـت بـه    بهتواند بدون مقابلهنمیاي چنین تغییر ریل ارتجاعیقطعاً قدیمی، از تن درآورده است. 
بـه اعتبـارِ ایـن    هـم آنایـن تقابـل،  واقعیـت  با برخوردطرف ایستادن در ه بیتعارف باید گفت کنتیجه برسد و بی
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سـر و تـه   ،رقیبیِبورژوایعنوان دو عاملیتدو طرف به"وخیابانیِ اپوزیسیونیسمِ چپ که کوچهمبتذل ويکلیشه
ي در ادامـه و ،مقاومتموجود وابسته به حیات نیروهاي و سراسر منطقه ایران حیاتست؛، دیوانگی"یک کرباسند

است.آن ناپیدايبه ذات طبقاتیِطلب و حوصلهمقاومت در تقریبی نفسگیر مفهومگسترش و تعمیق آن 

هـاي  پرخاشآنچه در هیئت، موردبحثيمرتبهژرفوحدتمربوط به ي بسیطمادهکمیِ صرفاًدر امر افزایشِ
، در دهـد را نمـایش مـی  مـاهوي  طبقـاتی و  یک تعارض شکلی کاذب وجود بهراست علیهچپ عقیدتی و گفتمانیِ

براي جذب نیروي مادي چپ به درون آن ي لیبرالی تدبیرشدهشگرد یک رواداري صورت بهسیاست واقعیي عرصه
ي مشـترکی از سـوي شـوراهاي    بیانیـه به مناسبت روز دانشجو گذشته سال کند:عمل میي اعتراضیِ محض تکانه

ي تشـدید و  طـورکلی اعـالم نگرانـی دربـاره    هاي کشور صادر شد که مضمون آن بـه صنفی تعداد زیادي از دانشگاه
ي نگرشی و عقیـدتیِ  زمینه4هاي گوناگون زندگی اجتماعی ایران بود.تقویت رویکردهاي اقتصادي لیبرال در حوزه

هـاي  و سیاسـت که مخاطـب اصـلی آن دولـت    اینکنندگان این بیانیه روشن است و با توجه بهي تنظیمهچپگرایان
و لیبرالیسـم  چپ هاي طبقاتیتعارضاست، یکی از همیني آن سازي گستردهسازي و کاالییآزادسازي، خصوصی

امـا  گیـري ایـن پدیـده    شـکل تـر  پیچیدهيالیهکند. میتصویر را اپوزیسیون و پوزیسیونتقابل سیاسیساختدر
هـاي سیاسـیِ   خـارج کشـور بـا هـدفگیري    راسـت  احتمال قويِ همدلی بخشی از لیبرالیسـم داخـل و اپوزیسـیون    

، نشریاتوضوح دردر شوراهاي صنفی، بهشدیداً ضدلیبرالیاین چپگراییِ اقتصاديِمصدریافته در آن است؛ ساخت
ي خاطیـان  شـریطه در صفحات پایـانی  هااز آناي که به نمونهاي قابل ردیابی استدانشجوییهاي و بیانیهتحرکات

سـازي دانـش و   در امـر کـاالیی  کـه بـا رویکردهـاي اقتصـادي لیبـرال     ذاتی این چپ با آنگراییِاشاره شد. صنفی
سازي آموزش یکسره در تعارضِ پدیداري است، اما صرف رادیکالیسم اعتراضـی آن ـــ کـه بـراي نمونـه در      تجاري

ي خودش از جناحین قدرت سازانهبه تصویر سادهخطاب» پایان ماجرا«ا طرح تهدید رساي بدر دانشگاه 96ماه دي
بـه سـاحت   نشـینی لیبرالیسـم   درمقام واریاسیون دانشجوییِ یک آنارکوسندیکالیسمِ ضدنظام، با عقبــ جلوه کرد

حملـه  ايمنطقـه ـسراسـر یکشمکشـ دلیل وجود تر، در شرایطی که ري روشنتعبیبهجوهر است؛ همخود جنبشیِ
نیـز  چـپ مهـاجم سندیکالیسـمِ هاي ظرفیتاست، مقاومتسالح و مهار یک نیروي خالف جریان مانند خلعبراي

به حسـابِ  ،آن در میدانیکسره غلطي جاگیريِ سیاسیِاش، درنتیجهشعارهاي طبقاتیسببِبهرغم و بلکه حتا به
گرایی و سندیکالیسمِ قشري ـــ از  عملکرد مخرّب مشتقات دیگر این صنفیمصادیقِ شود. سالح واریز میطرح خلع

چـون رفتـار سیاسـی تردیونیونیسـم اروپـایی یـا حتـا        ايها ـــ را در تجـارب تـاریخی   گراها تا اکونومیستاتحادیه
هاي توانیم پژوهشو از این حیث میخاطر داریمبه،ها در خود انقالب روسیهاي علیه بلشویکهاي اتحادیهلجبازي

هــا و گرایــیفروکاســتبــا طبقــاتیِ مــالزمیــابیِسرشــتبــه طــورکلیبــهاي را فرابخــوانیم کــه گســتردهيِنظــر
اما وقتی موضـوع  ؛اندرایج در اپوزیسیون کارگري پرداختهيگرایانهتجربهشبهشناسیِ هاي این روشگریزيوساطت

4 https://www.tribunezamaneh.com/archives/140013
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در واقعاًو در پوزیسیوناًوهمکنیم که در آن یک لیبرالیسمِ میبه موقعیتی و محدود مشخصطورویژهبهمطالعه را 
به مفروضات مسلکی و ي اقتصادي چپ با حملهماده از یکُمی به دومی ــ خودکارِاپوزیسیون ــ یا در حال شارشِ

باال پیدا کند،دستسیاسی و ایدئولوژیک رقیب کاريِکند تا در برابر محافظهمماشات میهاي اجرایی خود سیاست
صـوري بـا   یاحتمال جـایگزین فرضِ وجود موارد تاریخی مشابه، شود. بهغایت دشوار میي تاریخی بهکشف پیشینه
بار براي این،طرح پژوهشی دیگر راضرورت یکدرنگ باره بیاینو تحقیق دروجه منتفی نیستهیچسوسیالیسم به

يتجربـه ي بعدي تحول تاریخی ه دقیقهکه مربوط بکشدفرمایشی پیش میاین سوسیالیسمِطبقاتیِیابیِسرشت
تعویق ابدي بهواقعاً موجود آن،چپِاجتماعیِبردی وسیاسکالیبراي که در ایران، با توجه به موردنظر است، دقیقه

.دي استوايپیطرحِي غریبقرینِ این پدیدهترین با چشم غیرمسلح که به اطراف نگاه کنیم، نزدیکافتاده است.

اتوماسیونِ حاصل شناختعلم اقتصاد کالسیک و به منتسبنگريِعینیسردمزاجیِ نوعیِ لیبرالیسم از با عبور 
دقیقـاً  شـناخت کـه در آن امـرِ   ساز به ساحت یک ایمانِ فرقويِ همبسته، "آدام اسمیتدست پنهان "ي از مداخله

چپی و مارکسیستی هاي دستاي در بیانیهشود، احتمال ردیابی چنین پدیدهتکفیر میسبب چیزوارگی ذاتیِ آنبه
بـه  عقبگـرد خـوبی قابلیـت   بـه تی خـاص  زیسـ در شرایط شود. باید حواسمان باشد که لیبرالیسم مشابه بیشتر می

از وحـدت  آنگـاه را دارد و کردنـد  روشنگري برایش نیرو بسـیج مـی  هایی که درجنبشي مشروعیتمابعدالطبیعه
گیـري و ثبـت غلظـت تخاصـم وضـعیت      بی براي اندازهها که شدت تحرکشان نشانگر مناسجنبشهمینمطالباتی 
براي دفاع از سـنگرهاي چیـزِ اجتمـاعیِ    بگرداین عقالبته کند. می، تأمین انرژياستهاي مدرنیتههادهنموجود با 

هاي رقیبِ رشدکرده براي چیرگی بر گونهندهي زکه گویی یک گونهضدتکاملی است، چنانهمزمان رویدادينوین
آور، فرگشـت ابتـدائاً تکثیـر سرسـام    غالبِکه در آن شکلِخود ترِ تکاملمشترك، به مراحل بدويمحیطزیستدر 
فرض مـن ایـن اسـت کـه دانشـگاه یکـی از مـؤثرترین ایـن         گردد؛ بازمیهاستیاختهسرطانیِکمابیشجمی و تها

قرار دارد بورژوایی خردهمعصومیت مسلَّمي محافظی از یک اش در الیههتابعکه گروه سنیِ ویژه آناست، بههجنبش
هدف این حمله هرچه دهد کهمیگیرد، این اطمینان مازوخیستی راي آن قرار میکه به موجودي که هدف حمله

ي دقیقـه بنیـادبخشِ بـه معصـومیت   گـرایش بازگشـتی   یـن  اشـناختی محتواي هسـتی سنجش خیر است.هست
و گزارش دومـین پاکسـازي  و ي خاطیانشریطهمستلزم رجعت به ، نخستساخت اندامواراز یک سرهمزداییاندام

براي ارضـاي اما آغاز شد. ي مرگي رانهاستوارنامهکه با انجامی استو طویلِ دردستي عریضپروندهبهتر سپس
ظاهر کار که نیاز داریم ایدئولوژیک اندیشیِیا جزمي کوتاهی مانند این، به مختصري قطعیتملزومات روشیِ مقاله

تـوانم خرسـندي از خجسـتگیِ    نمـی مـن  کنـد.  مـی ضـدبیانیه  تعبیري بهتـر بیانیه یا بهي خود شبیه یکنوبهرا به
هاي سیاسـی مفهـوم چـپ در    را کتمان کنم و اگر هدف اصلی این کار تعیین صریح مشخصهاین ظاهر ي بادآورده

است و زرق و آمریکاییشدت و بدون استثنا کلیت مطلق چپ ایران بههم از آن نیست.گزیريایران باشد، راستش 
یالیستی آن نیز به همان شدت دروغین است. شعارهاي این چپ علیه لیبرالیسم داري و گاه ضدامپربرق ضدسرمایه



6

اینـک در  معناست، چون ایـن لیبرالیسـم هـم   بیهوده و بیانهباراجعهفي ایرانی ي افسارگسیختهوتاز سرمایهو تاخت
با ستیز با رقیب اصلی خود را ،سرمایهمفهومبه اشساختاريسبب وابستگی صرفاً بهنیست که ايیسیاسموقعیت

مکمـل ایـن هوشـیاري سیاسـی لیبرالیسـم،      جایگزین کند.سرمایه یت اقتصاديفعلموقع علیه معارضانِ نبردي بی
سـرمایه را بـا   هسـتی اجتمـاعی  میانجیِ پیدایش و پـرورش فرایند پراصرار دارد وارونْشعوري چپی است که بهبی
روشن است که لیبرالیسم پیشاپیش این میدان را بـه چـپ وانهـاده و بـا ایـن کـار       آن خلط کند. یت اقتصاديفعل

لحاظ ژنتیکی استعداد آن را دارد که تخمین زد که این چپ بهتوانمین برده است. ایآن را از مسیاسیموضوعیت 
اپوزیسـیون  خودش نیز از طریـق چیـزي شـبیه   بلکه در بطن دولت کارگريِاپوزیسیوننه حتا در قالب همیشگیِ 

يمسـتبدانه وقمـعِ قلـع علیه لنین قیام کند. ،نپاقتصادينشینی داخلی بلشویسم هنگام رویارویی با واقعیت عقب
تکلیف مقدس نیروهاي مدافع اکتبر بود و امروز هم با همان صراحت نشانگرِ یک شعور این کارگریسمِ گاردسفیدي 

بردار نیست و نیروي چپگرایی که با توجه به شرایط موجود تعارفاین موضوعطبقاتی و تعهد اخالقیِ توأمان است. 
، واقعیـت حرکـت آن  رقیـب این یا آن جریان چپ سبب معذوریت عقیدتی در مواجهه با شعارهاي سوسیالیستیِبه

رقیب در چیستی و کیستیِ طبقاتی خود تفاوتی با گیرد،را نادیده میبراندازييشدهترسیمروي نمودارِ پیشاپیش
پـذیر یـا   تقلیـل برانـدازي  ي معین مختصات تاریخیِ پدیدهباید توجه کرد که نمایانه . به این واقعیت متناقضندارد
تـر از  دقیـق معنـایی  شود، تعریف میبراندازيآنچه اکنون زیر نامنیست:» تغییر نظام«معمولپذیر به قالب تأویل
حاصـل شـود،   از طریق فشار براي یک تغییر ریل یا تغییر ماهیت سیاسـی  ندارد و چنانچه این هدف مقاومتمهار

اي تغییـر اخیـر بـه دقیقـه    خواهد داشـت.  نموضوعیت دیگر قهرآمیز نهادها در تعریف مصطلحِ جابجاییِتغییرنظام 
است، به این اطمینان رسیده باشد که مهار مقاومت بدون آن جابجایی ناممکنبراندازموکول شده است که ائتالف

یکباره قطع امیـد  در داخل ساختار اي که امپریالیسم از توانایی لیبرالیسم ایرانی براي انجام تکلیف خود یعنی وهله
لحنِ کـاخ  چرخشصرف گرچه شود. تر میدم نزدیکبهي فعلی آمریکا این وهله دمظاهراً براي هیئت حاکمهکند.

امـا  ،استي موردبحثدقیقهکاخ سفید به همین تقریب ذهنی ي دهندهاز اُباما به ترامپ نشاندرقبال ایران سفید
کند، گستره میتغییرنظام همرا هرلحظه بیشتر با مفهومبراندازينباید در این تردید کرد که پیوستاري که مفهوم 

در معناي مشـخصِ مهـار مقاومـت    ندازيبرادارد: تا آنجا که نگاه میلحن را در همان سطحِ » چرخش«معناي این 
، تـا آنجـا کـه اسـتنباط     دهندي را تشکیل میاي واحد و پیوستهی آمریکا پدیدهو کنونپیشینمدنظر است، دولت 
سـالح فرجـامینِ   توانست چیزي جز مهار و خلـع ايِ برجام قطعاً نمیي نهایی فرایند چندمرحلهدولت اُباما از نتیجه
ي انطبـاق  دقیقـه اعالن حلـول  براي گیري تصمیمداده مربوط به رويگذارِ؛ رد ناگزیر زور باشدمقاومت، ولو با کارب

دهـد  تذکر مـی دولت پیشیني وزیر خارجهبههایش با توئیت؛ ترامپ گفته استدو مفهوم پیشو مصداقیِمعنایی
برجـامی  اکنـون  بیهوده است و هاي دو و سه و ... براي امضاي برجاماش بر روي لیبرالیسم ایرانی گذاريکه سرمایه

را مقاومـت فرض درستی تخمین ترامپ از نتایج این پرونده) نتوانـد  ي شمالی (بهي کرهبا الگویی مشابه پروندهکه 
ایـن  هـا در داخـل بـه   واکـنش لیبـرال  .رودمـی کالهی است که بر سر کاخ سفید ،سالح کندخلعیکسرهو یکباره
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دادن شـرایط را بـراي تـن   کوشـد  مـی جانبـه علیـه مقاومـت اسـت کـه      شدنِ فرصت، تقویت یک جنبش همهتنگ
نوان عبهچپ شده براي مانورِ مجال مشکوك فراهممساعدتر کند، واره و یکسره برجامِ یکبآن ي موجود به مجموعه

هاي هوادار جریانایستادگیاست که با تغییر ریل جامع و جهانی ي برنامههمینبخشی از شهري،یک گروه فشار
تر گفته طور که پیشهمان.کندمیل میمقاومت در برابر آن، هر لحظه بیش از پیش به مصادیق مفهوم موازي خود 

در برابـر رقابـت   طبقاتیموضع مستقل «چپیِ تفاوت ایستادن در برابر این رویارویی، با توجیه معمول دستشد، بی
است.طبقاتی، نه فقط یک خطاي راهبردي بلکه خیانتی »هابورژوازي

امتیـاز تشـویقیِ   هـا  بـه سوسیالیسـت  ي موقـت اقتصـادي  عنـوان یـک هزینـه   بهتواند لیبرالیسم میهرحالبه
ي گفتهیکی از نقاط پیشو این مشوقْسیاسی است،زبانشاش اقتصادي اما ساختار یا که درونهاي بدهدتدبیرشده

کـه در آن گمشـدگی مرزهـا میـان     اسـت خـویش مراحـل رویـانیِ  به هستی جنبشیِلیبرالیسم حرکت بازگشتی
بلکه برآمد خامی و ،اندازاسیِ پیچیده و غلطچپ و راست نه ناشی از خلط مفاهیم آنها در یک فضاي سیهايجناح

خـود برنبالیـده   هاي متمـایز و متعـارض  تشکیل و تظاهر ویژگیي که هنوز به مرتبهاستنوباوگیِ حرکت بسیطی 
ها و ... کارگران علیه بیکاري و عدم پرداخت دسـتمزد اعتراضات بینی است کهقابل پیشهاچپ. این استداللِاست

معمـولْ بنا بهکه اپوزیسیون راست نیز این موضوع ندارد، بلکه میدانی نوین و نبردي نوین استپیوند مشخصی با
ي کیفیت هندسیِدربارهبودن مقدرات بدیللی که در جممبا احضارِ مالحظات.دطلبسیاسی خود را از آن میسهم

بنا بـه «خطیِي آنها قیدکه زمانمندي بیرحمانهشداي هاي تاریخی ویژهکینهزمان در تـي فضاي رویهقاعدهخالف
افزایش گرانش براي تغییر این استدالل باطل است؛،کنداعتبار میبیي سیاست براي کاربرد در گسترهرا » معمول

سوسیالیسـتی  اعتبـار و یتمشـروع » بنا به معمول«اي که را گرد خواستهمتشکل ي کارگر تواند یک طبقهریل می
گري و در ایـن وضـعیت تشـخیص نماینـدگان کـار     .دکشاجتماعی فرو بتباهی ي چالهدرون سیاهبهتمامیبه، دارد

گـر  اینک چنـان جلـوه  هویتی همشود و این ابهامِاي دشوار میشکل غیرمنتظرهراستی بهدستکارگزاران اجتماعیِ
وانفعاالت آگاهی سیاسی کـارگران آن را  ي فعلرصدکنندههاي سیاسیِمعدودي از جریانرسدبه نظر میاست که 

قصـد نـوعی   بـه ي خـام خبـري  در هیئـت یـک مـاده   این احساس را کنند و سپس میاحساسالاقل دركاگر نه 
یـا  یپارلمـان نماینـدگان  خلـط ایـدئولوژیک  جهـانْ عـادت  نند. زتیتر مییکدیگر رايب،کورمالهشداردهیِ کورمال

هـاي  در تکینـه میـان آنهـا   تمـایز گیري و ابهامِ سیاسـی اسـت، امـا    ی چپ و راست در شرایط دشوار تصمیمخیابان
نه در اثر توطئه، خطا، سردرگمی یا تصادف، بلکه به ي شیزوفرنیک مؤسس جهان شناختیِ بازگشت به دقیقهکیهان

ماهیتـاً یا ائـتالف سیاسـیِ نیروهـایی    تعامل سازمانی از نوع اختالطاین ؛روداز بین میایجاب یک وحدت جوهري 
است.وجوديبسیطوحدتي آن نوعی خصلت مشخصهمشروط نیست؛ ي وفاقِبر سر چند نقطهمتفاوت

*                    *                   *
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انـد هگرفتـ خوسازانه چپ ایران به این موضع سادهیا ضدامپریالیستبخشی از اجزاي جناح ظاهراً ضدغربیاکنون 
د که نرا در چارچوب مفهومی مشخصی جستجو کنراستغربگرا با اپوزیسیون چپکه وحدت راهبردي و گفتمانیِ

طورکلی قابل تأویل به مضامین حقوق بشري است، یعنی سطحی از وحدت اپوزیسـیون کـه بـارزترین نمـود آن     به
لیبرالیسـم شـد در یـک کـالم آن را    پدیدارشدن جنبش سبز بود و میي اوج آن هو نقطاصالحات سنت موسوم به 

در ترکیـب اپوزیسـیون  عنوان یک عضو مؤلفدر موافقت و مخالفت با تعریف خود بهچپ تا آن لحظه کلیتنامید.
ي گفتهنشینی پیشبندي اما با عقب. این تقسیمشدکثریت تقسیم میه دو جناح اقلیت و اسطح گفتمانی مذکور، ب

یـک  ينـی درنتیجـه  ، یعجنبشـی تـرِ  ي بدويپوزیسیونی به مرحلهلیبرالیسم از موقعیت یک عقالنیت اجراییِ شبه
ي از نـوع بـدن بـدون انـدام     گریزگفتمانخمیر خامِرا دوباره به یافتهقهقرایی که کل این ترکیب شکلزداییِشکل
ناپـذیري  گرداند، از کار افتاده و اکنون تشخیص ساحت واقعی وحدت دشوارتر شده است. این تشـخیص بازمیدلوز

، زیرا در قلمروي عمل شناختی تبدیل شده استواقعیت هستییک شناختیِ صرف بهسرعت از یک نقص معرفتبه
جایی که :نداوحدت فرو رفتهترِو ژرفترآغازیندر سطح هم سرانجامظاهر ضدامپریالیستیبهحتا اَداهايو تحلیلْ

انگیز اش برخالف شُستگیِ بورژواییِ نوعیِ جنبش سبز شهوتو رادیکالیسم اعتراضیجریان داردناب » جنبش«یک 
بـا  است که همانسـتیِ مصـادیق آن   سادهعنصري بلکه مرکبي در این مرحله اپوزیسیون دیگر نه یک مادهاست. 

هـاي  مبنـاي کیفیـت  شناختی بـر هاي منطقی و جامعهپردازيها و مقولهبنديآنها در طبقهشناختیِ اندراج معرفت
بـدون يمـاده ي اینـک در مرتبـه  همپیشابازتابی شود. این بساطت یا وحدتوضع نمیمشترکشانمشابه و فصولِ

ین واقعیت اسـت کـه   همآن برآمد سازِهمانستهکششِوابعادي و افزایشِ اندازه استتنها در حال گسترشِشکل
ترِ بالغيتا دقیقههنوز اي که شکل اولیهي بیواجد هیچ صفت و کیفیتی نیست: نطفهفعالًکمیت محضی است که 

شناختی رشد نکرده است. هاي گونهبنديورود به طبقهصالحیت وجودي براي یابی و کسبمشخصه

پاییز ها، پس از گذشت چند سال از وقایع پیدایش یک جریان چپگرا در دانشگاههاي مانی که نخستین نشانهز
ضدامپریالیسـت اصـطالح  شدت ضدنولیبرالی پدیدار شد، در ذهنیت طرف بهادبیاتی بهبا، با رویکردي صنفی و86
ي مدنی، حقوق بشر جامعه«برالیسم در سطح پرسشگان با لیدههبیش از یککهاکثریت چپیعنوان بدیلی براي به

ي شـایعِ  از آن پدیـده چپگذار وجودي (اگزیستانسیال)شد. اما این میتلقی دادمخرج مشترك می»و دمکراسی
سـازي آمـوزش را تـا    ي تاریخی کـاالیی اصالحاتی به یک رادیکالیسم اقتصاديِ ضد تعدیل ساختاري که سابقهشبه

جست و دوباره کارگزاري تحـول  فریدمن در آزمایشگاه پینوشه میي مستقیم حلقهنقش مثالً دخالت امپریالیسم و 
ي اجتمـاعی  انکشـاف یـک تکانـه   بازتـاب کـه  داد، بـیش از آن ي کـارگر تحویـل مـی   در ایران را به طبقهاجتماعی 

نشـینی  نمایانه محصول رازآلود عقـب نحوي متناقضواکنش به رویکردهاي لیبرال دولت باشد، بهیافته براي وساطت
دیگر » گراییراست«بود که در آن خامیي وحدت همین لیبرالیسم به دقیقهبخش پرخاشگر و پراشتهاترِ مشکوك

اختاري و ایدئولوژیک، ولـو بـا پـذیرش   اش براي حذف یک مانع ساش بلکه با عزم سیاسینه با مشخصات اقتصادي
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لیبرالیسـم بـه اسـتقبال    در مختصات نوین، شود:شناخته می،پرولتاریا»نمایندگان«به پرداخت امتیازات اجتماعی
طلبان که برخالف عصر اصالحکه با این توجیهرود هاي اقتصادي لیبرال میچپگرایانه علیه سیاست»شورش«یک 

شدت مورد نیـاز  آنچه بهترِ وحدتويبدي در این دقیقهبود، » شکل«اي مربوط به در آن وحدت اپوزیسیون مقوله
در اي از جنس فشـار جنـاحی   پدیدهکه این دیگر کنمتکرار می.نه خصلت طبقاتی آناست» شورش«است، خود 

ن بـیش از هـر   موضوع مربوط به اراده براي یک تغییر ریل اساسی است که اکنـو بستر یک رقابت انتخاباتی نیست؛
چپـی شـوراهاي   ي دستاندیشد. بیانیهمیسوزنبانی آوري نیروي فیزیکی کافی براي جابجاکردن اهرم جمعبه چیز

ي بلوغ هژمونیک یک نظام ي اپوزیسیون را از مرحلهیی که مادههالیبرالچراغ سبزبسترسازي یا حتا صنفی بدون 
با این توانست نمیهرگز گردانند،ي اندامواره باز میبه هر عضو زندهپذیرتبدیلعنصريِ عقیدتی به وضعیت یک تک

هاي شخصـی در  شکستيد و شاهد مدعاي من گذشته از تجربهنستادي عمل کـگستردگی و هماهنگی سازمانی
اپوزیسـیون ي نوین یابی روزافزون همین انگارهپیکرهصنفی، هايفعالیتچپ در میدان يگري مذبوحانهدخالتامر 

سازوکاري یگانـه  باها ها و راستچپجتماعی است.ي سیاسی و اها و رویدادهاي غافلگیرکنندهدر برخی موجودیت
تـه کـه   هنـوز تمایزنیاف يهستندههاي بنیادین هستند: یک مانند سلولي وجودي مادونی به مرتبهرجعتدرحال 
بدن تبدیل شود.يیافتهمتمایز و تخصصیا بافتتواند به سلول بالغ هر عضومیخودکشت محیطجنس بسته به

از کـه  ي اجتماعی این است آغازین مادهبساطت ي دقیقهي نوین در یگانگیِ مرتبهدرنگ این سیاسی بیپیامد 
بود ند خواهسطحیبیش از آن نویناین وحدتدر قیاس با رونده در آن هاي گفتمانیِ مواد تحلیلتفاوتاین پس 

برسـاخته اپوزیسـیونِ وحـدت ي شـمول  ي طول و عرضِ حـوزه که بتوانند همچنان موضوع بحث معناداري درباره
ترهـا ضـرورت   اي کـه پـیش  الگوي جنـبش اصـالحات یـا جنـبش سـبز قـرار گیرنـد. اختالفـات گفتمـانی         طبقبر

اجتمـاعی  سـرکردگی (هژمـونی)  «ساز طرح بحـث  هاي اجتماعی آنها سببزداییِ متقابل از منابع و محركبیگانگی
بنـديِ  ــ تا حد احضار صورتاصالحاتي تکانهي سیاسیِ ورزي و نظریهدر سیاست»ي مدنیجامعهبراي بازسازي 

دهند، زیرا بنا به اعتبار خود را از دست میترِ یگانگی ت به این ساحت عمیقشد، نسبمیگرامشی از این مفاهیم ــ 
خـود  افتـد از کـار مـی  شود، در این ساحت چیزي که پیش از همـه  استنباط میي مرگ ي رانهاستوارنامهآنچه از 

ي وضـعیت  ، اعـاده آلـی (زیسـتی یـا اجتمـاعی)    ي مـاده ي بساطت اولیهبه این عقبگرد سرکردگی است: ي سامانه
ي حاصـل بـراي ایجـاد همـاهنگیِ خودکـار در      هایی وجود ندارند که انـدامواره اي است که در آن هنوز اندامحیاتی

ه وحـدت در ایـن   وشن است کرداشته باشد. سرکردگیي یک هیئت معنوي و اخالقیِ عملکرد آنها نیازي به تعبیه
پارلمـانی و امکـان ائـتالف    ي یـک اپوزیسـیونِ  ایست که به چپ و راست و میانهمرتبه مستقل از تغزالت گفتمانی

اینـک بـا   د. هـم نـ دهي معرفتی مشترك، معنا مـی طیفی از آنها در برابر طیفی دیگر در یک بافت حقوقی یا زمینه
ي بدون مادهي زیرایستاي پذیريِ گفتمانیِ اپوزیسیون به الیهفاشیستیِ محلِ وحدت از سطح سرکردگیانتقالِ شبه

موجودیت پیشـین  ،کندالملل رزونانس میستیز ترامپ در سیاست بیني گفتمانانتقالی که با حدوث تکینه، شکل
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با مضمون 5طلبان به خاتمیي جمعی از اصالحد. نامهشولش کشیده میبه چااي چون اصالحات هاي ائتالفیجبهه
پـس از  ايتـوده هـاي اعتراضـی اصـطالحاً    ، درحقیقت برآمد احساس جاماندن این سنت از حرکتاصالح اصالحات

طریق جـایگزینی  ي اصالحات از سازي بیشتر جبههايي آن، و ضرورت تودهي موضع محتاطانهدرنتیجه96ماه دي
» نـبض جامعـه  «ي نفس و جوانی است کـه بیشـتر بـا کلیشـه    کهنسال آن با نیروهاي تازهدیوانیِـهاي اداريچهره

که از سوي رهبري اصالحات با پاسخ مثبت روبرو نشود، قهراً نیروهـاي  درصورتیپایینبهگرایشارتباط دارند. این 
طلبـی  خود را از جبهه بیرون کشیده و براي پیوستن به تحرکاتی که شعارشان گذرِ همزمان از اصولگرایی و اصالح

کایت از گرانشِ سوي موردبحث حکند. کشش پایینآنها را راهی سردر دانشگاه تهران میدر نخستین فرصت است، 
کنـد و  منـد مـاده جـذب مـی    سـاخت سـرکرده  ي یک سرهموار از پیکرهنیرومند جنبش محضی دارد که سیاهچاله

هـاي  دهد. در این وضعیت که چـارچوب افزایش میاي بدون ظهور هیچ کیفیت ویژهخود را بعد فضایی طریقبدین
شوند، صحبت شان تجزیه میدهندههاي تشکیلعنصريتکخُرد شده و بهیکی زیر فشار این گرانشگفتمانی یکی

ي همگراییِ فکري یـا  هاي غیرمنتظره برپایهها و ائتالفاز چندوچون وحدت گفتمانی اپوزیسیون و تحلیل همرسی
کننـده اسـت.   سـاز سـرکردگی، یکسـره گمـراه    ي همبستههاي معرفتی و عقیدتی مشترك در یک شبکهوجود الیه

، شودمیاین ماده رتیبات دیوانیِ آن مانع حرکت مطلوببنیادي که تیا حتا شبکه، هرمیعموديضدیت با ساختار
ون در در عالیـق نـوین اپوزیسـی   طورخـاص بـه مایان همین گرایش عمومی است و بازتـاب آن را بایـد   ي نُخصیصه

!ساالر و سالخوردهمالزم این ساختار ــ دیوانیِشخصیتقالبِ دو ازجور اعراض یک:جستي مسائل سازمانیزمینه
فرمایشی اپوزیسـیون  هايسازيها و بدیلجوییچارهکند که از خُلقِ عمومی اعتراضات خیابانی و شیوع پیدا میــ 

بنـدي  . این واقعیت انکارناپذیر با هرنوع صـورت شودخوبی دیده میطلبان بهي اصالحنامهمضمون و عنوانِ تا گرفته 
زبانی ببخشد، در تعارض قرار دارد.ـرکردگی که بتواند به اجزاي اپوزیسیون وحدت ساختاريس

*                    *                   *

ماديِ ذهنیتی کـه بـر   عنوان پایگاهبهدر برابر مقدرات سیاسی و ایدئولوژیک این سیر قهقرایی، نجات مفهوم طبقه
ي ، تنها با تَرك تعبیري ممکن است که آن را با یک هویـت اقتصـادي یـا داده   انتقادي داردبازتابِوضعیت موجود

ي فهمِ زمانمنديِ درخـورِ ایـن واقعیـت کـه آن پایگـاه      گیرد. در این وضعیت دشوارهشناختیِ اثباتی برابر میجامعه
شود، اش آغاز میتقاديِ ذهنیت تابعهبازتاب انهمان ي خود محصول فرجامین فرایندي است که تنها با نوبهمادي به
شرحش رفت، بـراي در امـان مانـدن از    گزارش دومین پاکسازي که در همه چنانباایناصلی ماجراست؛ ي مخمصه

پـذیرش ایـن   اي جـز  ي اجتماعی، چـاره واسطگی ادراك ابژهبیپیرامونِاسپینوزاییعرفانیِشبهاندیشیِنوعی جزم
امـرِ بازتـاب   (positing)ي نهنـده سـبب خصـلت پـیش   علت و معلول بـه دقایق ي زمانی که در آن تشخیص چرخه

ي طبقـه «ي هگلـیِ  بـه طـرح دوگانـه   شناختی اسـت کـه   شود، وجود ندارد؛ قاعدتاً همین ایجاب روشناممکن می

5 http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/5969635/
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ي هـاي مربـوط بـه مشـاهده    آزمـایش دردسرسازترشدنِدر ادبیات مارکسیستی، و » خودي برايطبقه«و » درخود
ي بیستم از آنِ ي مشاهده و عمل، تنها آزمایش موفق در طول سدهدر همین وهلهبیرونیِ پرولتاریا انجامیده است.

ي ریـزي مفهـومی نـوین بـراي پدیـده     متوجه ضرورت طـرح امپریالیسمي ها پس از تألیف جزوهلنین بود که سال
نیافته باقی گذاشته بود. نابسندگیِ نام پیشـنهادي  تعینمقدمتاًشد که پایگاه طبقاتی خود را ايابقهسبیاجتماعیِ

ها بود، در برابر اهمیـت راهبـردي   این جنبشنامیدنِتر لنین که احتماالً ناشی از اضطرار سیاسی براي هرچه سریع
زد، قابل موقع بدل میگراهاي چپ و راست بهي طبقهباورانهگراییِ تجربهپردازيِ داهیانه که به فروکاستاین مفهوم

يناهمدالنـه روایـت داده ــ چـه (خرده)بـورژوازي بـه   ي طبقاتی پیشاغماض است. اصرار او بر عدم تعین یک پایه
اي که او آنهـا را  هاي اجتماعیــ براي جنبشروبروجناح ترِ دوستانهروایت در، و چه پرولتاریا کمینترنح چپجنا

ي فهـمِ متـأخرِ او از کـنش اجتمـاعی،     نامید، بر این واقعیت داللت دارد که در ساختار پیچیـده می» انقالبیـملی«
تحققمحتواي طبقاتیِ کنش فرایند بستر تاریخیِ پدیدآور و مجـادالت  شرح مختصرکنش است.بخشِ خود برآمد

آمده است و اینجـا غـرض از طـرح    اَنیرانتعریبِشوربرانگیز لنین در نظري و سیاسیِ هدایتگرِ این بدعت تحسین
صـرفاً کاربسـت مشـروع ابـزار     بلکـه  هـاي مصـداقی،  ي موضـوع نـه مطابقـت تـاریخی و اسـتنتاجِ مشـابهت      دوباره
بـه جـاي خـود    مسـئله ایـن  پژوهش در ي مذکور از آن یاري گرفت. اهمیت اي است که او در تجربهشناختیروش
هگل دانسـت؛ و نیـز   منطقبر روي نظري اوتوان این شگرد را از دستاوردهاي کلنجارست که تا چه اندازه میباقی

ــ این محصول قطعیِ دولت و انقالب با این موضوع و طرح بحث وياي در برخورد این پرسش که چه تقارن روشی
ي کـه بـا   اي پرونـده هاي مقتضـی در مقـاطعِ آینـده   توان به بخشاینها را میخوانیِ متأخر او ــ وجود دارد.منطق

در موضوع آزمایش خودمـان  ي فعلی ما از کاربرد این ابزار گشوده شد، محول کرد. آوردهي مرگ ي رانهاستوارنامه
ي طبقـاتی  ي ایرانـی در تعیـین پایـه   ندیـده هـاي طبقـه  ي کمونیسـت همهبهي نزدیکبیشینهالدنببهآن است که 

مینِ ایـن  افرجـ تحقـق نبندیم.» بورژوازي ایرانی«آنها را به لوحانهنکنیم و سادههاي مقاومت منطقه شتابجنبش
گیـرد. مقاومت در برابر آن شکل میموکول به آشکارگی ماهیت واقعی تهاجمی است که این هنوز نامتحققپایگاه

انعکـاسِ طبق الگـوي تحلیلـیِ   » و رونوشتاصل«یابیِ نسبتکاربست روش ایران درست با دبستانیِچپوارون، به
یمـنِ  انگارد و بهمیمعینیِ پیشاپیش اتطبقخاستگاه یک ايِآیینهتظاهر که مقاومت را استروبناهیئتدرزیربنا

ي »طبقـه «ي ورود از زاویـه اخالقـیِ زِ کـه مشـروعیت سیاسـی و مجـو    گرایانه استفروکاستشناسیِ همین روش
قلندرانـه حـق   کنـد کـه   دریافـت مـی  نشـی مرژوازي بـزرگ از بـو گفتـه را یشپبه حرکت قهقراییِي خودمتبوعه

کند.وارد تحفّظ میکُنَک فحاشی به خودش را نیز براي این تازهدلخوش

منظـر ازي بازتاب بر وضـعیت موجـود   ، تنها درنتیجهشدندرحالِفراینديچوناناین است که پرولتاریا نکته 
شـود، حتـا اگـر    نمـی نهادهپیشپرولتاریا صورتبه» پرولتاریا در برابر مقاومت«تعریف است؛ تحقق و قابل مقاومت

هرقدر چپ ایران از این موضع دورتـر اسـت و   اش متشکل از فروشندگان روزمرد نیروي کار باشد.ي اجتماعیبدنه
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برانـدازي در موضـع  انـدازد، بیشـتر   را در تعارض با مقاومت موجود طرح مـی اش خداداديخودش و مبدأ طبقاتیِ
رود و با مبانی عقیدتیِ لیبرالیسم از سطح تقابل گفتمانی فراتر نمـی ؛ در این موضع رویارویی نظري چپرودفرومی

نک دیگر واجد اهمیت نیست، چون امر براندازي غایت خـود را دیگـر در هیئـت وحـدت گفتمـانی      ایاین تقابل هم
جوید و درست به همین دلیل است که در شـرایط کنـونی تشـخیص لیبرالیسـم از روي شـعارهاي      اپوزیسیون نمی
یسـم در فراینـد   شـدنِ هسـتی اجتمـاعی لیبرال   با سیال.شودمیهاي اقتصادي کالسیکش ناممکن مسلکی و برنامه

شـکل یـک جنـبشِ    یافته در جوهر بسیط و بیتر شکلپیشانتقال ماده از پوزیسیون به اپوزیسیون، این موجودیت
شود که دیگر واجد هیچ ویژگی گفتمانی مشخصـی نیسـت: نـه الزامـاً     مستحیل میاپوزیسیوننام وقفه بهتکینِ بی

بشري است، نه سوسیالیست است، نه فدرالیست است و نـه  خواه است، نه حقوقهوادار بازار آزاد است، نه دمکراسی
مستان سال زی که کمابیش از . در وضعیتاستیک از این رویکردهاي مطالباتی چپ و راستفصل مشترکی از هیچ

ايِ دیگر نه ناظر بر یک ائتالف جبهه» موقف نام عام«ي شدهتر تعریفپیشمفهومِده است،سو پدید آمگذشته بدین
میان اجزاي رنگارنگ اپوزیسیون داخـل و خـارج ـــ    » از باال«گیري یا گاوبندي مشتركشده از نوعِ مخرجاندیشیده

سـتیز و  ناپـذیر، گفتمـان  بازتـاب ي سـاده ه راجـع بـه یـک حرکـت     اصالحات ـــ بلکـ  ي اولیهي چیزي شبیه جبهه
یـا  آن ذیل یـک مقولـه   اجزايمنطقیِ بودن آن به وحدت یا قابلیت اندراجِ »عام«ست که ا» از پایین«گریز وساطت

زاي خود بر اجعامتواند رو نمیگردد. اصوالً امرِ بسیط فاقد جزء است و از اینمفهومِ مشترك هرقدر انتزاعی بازنمی
بندي اپوزیسیونی به این موجودیـت  که روند تطور آن صورتاي ي پیوستار تاریخیبراي مطالعهباشد. اگر بخواهیم 

ایـم وفـادار بمـانیم و    به نظام مفاهیمی که در چندسال گذشته وضع کـرده گریز را ضبط کرده است، تعرضیِ شکل
موقـف نـام   «فاده کنیم، باید آن را در گیومه بگذاریم و همچنان از این اصالح براي توصیف سطح نوینِ وحدت است

کار بریم که پیامد خُردشدن بهچیزِ نامرکّبی) براي نامیدنِمرکب(در مقابل سادهيکلمهعنوان یک را تنها به» عام
پشـت و روي  بخـش پایـانیِ   .شان اسـت ي همهي برسازندهو تخمیرِ ترکیبات گذشته و بازگشت آنها به عنصر اولیه

عنـوان یـک   بـه نئولیبرالیسـم کـم تـواتر تـاریخی    همبستگیِ وجودي (اگزیستانسـیال) یـا دسـت   بهي امتناع پرده
هاي خالف جریان وحـدت  لحاظ گفتمانی به کلیت اپوزیسیونِ حکومتداري ــ که بهبنديِ اجتماعی سرمایهصورت

عنـوان دو  آنهـا را بـه  وکـرد میپرهیز اشاره ز و شکلگریي نظاموقفهدرمقام یک جنبش بیفاشیسمبخشد ــ و می
هـاي  . بـا بـروزِ نشـانه   شمردبرمیآن، ذاتاجتماعی و پدیدارترتیب بهیک هستنده، یعنیشناختیِي هستیدقیقه

در گـذار شـدیدترِ همـین   بسـیار شـاهد تحقـقِ  ،ي دیگـر انکشاف یک دقیقه از بطن دقیقـه هرچند خفیف جهانیِ 
با ذهنیت حاکم بـر کـاخ سـفید تنـاظر     تاریخاً کلیت چپ و راست آن ي اپوزیسیون ایران هستیم که سوبژکتیویته

طلـب و  ها با خواهران و بـرادران چـپ و عظمـت   نیست؛ بلکه لیبراللیبرالدیگر اپوزیسیونْیک داشته است.بهیک
این اپوزیسـیون  ؛اندشدهو جذب هضم اپوزیسیونواحدنامِبهايشکل سادهي بیمادهطلب خود، جملگی در تجزیه
دارد و آن مهار مقاومت است.بیشتر نساحتیک 
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ي د، شرایط را براي انتقال مـاده نشواینک از سوي پوزیسیون پیاده میاي که همهاي اقتصادي لیبرالیسیاست
هـاي متضـارب اصـرار دارم کـه     بیانیـه آن اسـتناد  دلیل است که من بـه همیند و بهنکنگفته بیشتر فراهم میپیش
کـه چیسـتی آن بـا    الف؛ اما در ایناینک حاکم است یا مخهمطوردقیق مشخص کرد که این لیبرالیسمتوان بهنمی

گفته را با پیشي اعتراضیِ محضِکمی شارهگسترشِو این واقعیت،چیستی مقاومت در تغایر است تردیدي نیست
در این وضعیت د.کنمند تضمین میطور نظامبه،هاي مختلف لیبرالیسمي اجتماعیِ فراکسیونجذب روزافزون بدنه

عنـوان سـکوي اجتمـاعیِ    و وضعِ پرولتاریا به» تمایز طبقاتی«ترین راه براي دفاع از حقیقت مبرم پیچیده، مطمئن
شرط اهمیت محـوري دارد کـه از   پذیرش این پیشاین مهم انجام در ست.ترقی تاریخی، دفاع از مواضع مقاومت ا

توان منکـر ایـن   گرچه نمیاي پیشبرد سیاست خارجی ایران پرهیز شود.تقلیل واقعیت مقاومت به ابزارهاي منطقه
خـوردگیِ  و گـره ایـن سیاسـت اسـت    وجـودي مقاومـت مسـتقل از ماهیـت    یا دلیـل بعد از واقعیت شد، اما جوهر

ساختار سیاسی قدرت موجود در ایران با مقاومت منطقه نبایـد بـه تعریـف و توجیـه ایـن      » بخشی از«ایدئولوژیک 
که افرادي چون علی علیزاده آن را يبینجامد ــ رویکرد» منافع ملی ایران«ي ناسیونالیستیِ ي کلیشهنیروها برپایه

سـخن گفـت و   » سـاختار قـدرت در ایـران   «نـام  دست بـه ي یکتوان از یک پدیدهکه نمینخست آناند.پی گرفته
آیـد بخشـی از ایـن قـدرت از دیربـاز خواهـان تعـدیل رویکـرد         که از همین نوشته و از مطالب گذشته برمـی چنان

بـوده و  »درهـاي بـاز  «و » زدایـی تـنش «هـایی چـون   بخشی به سـردال سوي مرجعیتاي ایران و حرکت بهمنطقه
موردبحث در این نوشته نیز در همـین مشـاهده قابـل ردیـابی     » لیبرالیسم و مقاومت«ي هاي پیدایش ناسازهریشه

قـدرت ساختهاهاي مالزم با این رویکردپردازيي کوتاه بخشی از آنچه در مفهوماست؛ بنا به مالحظات این مقاله
تغییـر  بعیـد  فعـالً  است. وانگهی، با فرضِ آنو عمالً ضد مقاومتاپوزیسیون قدرتشود، در تحلیل نهایی تلقی می

بـا  (و »درهاي بـاز «راهبردي سوي اتخاذ یکسرهبهاي ایرانساختار یا حتا یک تغییر ریلِ صرف در سیاست منطقه
منتهـاي تـالش بـراي    دفـاع از مقاومـت و   ایـران بـاقی مانـده باشـد!)    نام چیزي بهت اصالً صوراین فرض که دراین

بالیـی کـه بـا فروپاشـی     (شبیه ژئوپلیتیکیي یک شکست آن درنتیجهعناصر تبعیِ احتمالی جلوگیري از انحطاط
هـرروي سـنجش ماهیـت    بـه کند.آمد) اهمیت دوچندان پیدا میفرود نیروهاي چپگراي جهان ذهنیتشوروي بر

ي از مقاومـت بـا   قدرت در ارتباط با امر مقاومت، بیش از هرچیز با شاخص میزان تعامـل نیروهـاي مـدعیِ هـوادار    
هاي اقتصادي لیبرالی که شرایط را براي شارش ماده به یک اپوزیسیونِ جـوهراً ضـدمقاومت   ي اجراي سیاستادامه
ي پرهیز از برقراري نسبت تبعی یا ابزاريِ گفته دربارهدرحقیقت با رعایت شرط پیشکند، ممکن است.تر میآسان

دیگر منطقـه و موجودیـت و عملکـرد نیروهـاي مقاومـت، و درعـوض      صرف میان قدرت سیاسی ایران یا هر کشور 
ي اي که به پیدایش آنها انجامیده است، سنجهي اصالت پرسش و ضرورت ماديبرپایهدانستن این نیروهاخودبنیاد

سـتیزِ منطقـه در ارتبـاط بـا سیاسـت      شده در مراکـزِ هـم  سزاوارتري براي ارزیابی ماهیت هر بخش از قدرت توزیع
امپریالیسم در غرب آسیا، در دست خواهیم داشت.
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در این مفهـوم  توان را میچه نیروهایی اکنونهموجود مقاومت است؛ دیگر تعیین مرزهاي واقعاً مي مهمِنکته
از آنها در ارتباط و جزئینوعی و از جهتی با که هریک بهداشت هایی درقبال دولتتوان میو چه موضعی ؟گنجاند

تـر را بـه   یـق پردازم و توضیح دقمیبارهدراین؟ در بخش پایانی این نوشته تنها به طرح چند گزارههمکاري هستند
وار مواضـع اسـت از خواننـده    ي بیانیهها و ارائهها در حد ذکر ناماین پاسخدر این مرحله کنم. اگر آینده موکول می

تـوان  است که تذکرات زیر را مـی پندارهکند این توجیه میاز دید من خواهم، اما آنچه فعالً این ایجاز را پوزش می
آمیز تعمیق سطح وحدت که کلیت بدون استثناي چـپ را  اي انگاشت که در برابر فرایند مخاطرهاستنتاجات فوري

؛ سـازند مطمئنـی مـی  فعالًقرارگاهکشد، فرومیخود درونبهسرعت بهظاهر ضدامپریالیستی، حتا از مواضعِ به،نیز
ي دفاع از نیروهاي مقاومت و درك ملزومات سیاسی این مدافعه در برخورد بـا  که تا مرحلهايگريضدامپریالیستی

هایی است که نباید میان آنها و شـرکايِ  هاي مستقرِ پشتیبان این نیروها نرسد، لفاظیِ نمایشیِ محض جریانقدرت
اي شد:براندازشان قائل به هیچ تفاوت جوهري

قرار داد، عبارتنـد  مقاومتي شمول مفهوم توان با قطعیت خوبی آنها را در حوزهمیدر حال حاضر نیروهایی که .1
و ارتش عربی سوریه؛ توجه کنید که مورد آخر به این سبب در اهللا لبنان، حشد الشعبی عراق، انصاراهللا یمناز حزب

ي کننـده اصلیِ تعریـف هايکانونیکی ازشود کهمنطقه ــ تحلیل میمستقردولتیکو مستقل ازاین مقوله ــ 
مرتجـع  کشـورهاي  هاي غربـی و  هاي خطرناك وابسته به قدرتاکنون نبرد نظامی با گروهت اسد همحکومماهیت 

هایی مانند ایران یا روسـیه، فعـالً بنـا بـه     از این رو برخالف دولتهاست؛ دولتعرب و نیز نبرد سیاسی با خود این 
آن »اجتمـاعیِ و انتظـام مـدیریت خصلت طبقاتی نهادهـاي «موقعِ ي بیز کلیشهتوان آن را آزاد ادالیل جنگی می

ها نیز صادق است.بررسی کرد؛ این نکته کمابیش در مورد دولت حوثی

هاي مختلف و در بعضی موارد متضادي است که تعیین یک خط رسمی واحد براي . سازمان حماس داراي گرایش2
جاي خود ي ضعف سیاسی مهلک براي آن است؛ این پرسش بهاقعیت یک نقطهکند. خود این وآن را غیرممکن می

باقی است که چگونه جناح محمود الزهار که در برابر مواضع ضد سوريِ جناح مشـعل موضـع معتـرض داشـت، در     
در یک سازمان واحـد شـد.   با خط رهبري ي همکاري حاضر به ادامهاوجگیري جنگ داخلی سوریه مقطع حساس 

هاي اسرائیل در نوار غزه، اگرچـه بـه   هاي مقابله با سیاستي فلسطین و دغدغهي مبارزاتیِ خاص مسئلههاضرورت
توجیـه  ي آن، نشـده ویژه در ایـن شـکلِ تبیـین   به،رو آن راهیچکند، اما بههاي این مماشات کمک میدرك انگیزه

ي خود با رهبري وقت سـازمان وقعیت یا رابطهي مرغم اعالم مخالفت، هیچ توضیحی دربارهکند: جناح زهار بهنمی
هرترتیببهشکلی دیپلماتیک هویت ایدئولوژیک سازمان را یکدست نشان دهد. دست نداد و درعوض کوشید تا بهبه

و همـاهنگیِ کمـابیش   پیـرو محـورِ سیاسـی و عقیـدتی اخـوان المسـلمین      صرف مواضع ضد سوري این سـازمانْ 
؛ کندمیمطلقاً منتفیي مقاومت را با رویکردهاي حاکم بر سیاست خارجی قطر، گنجاندن آن در مقولهشمندنظام
این سازماني مسلح همه در موضوع خاص تقابل با تهاجم اسرائیل در غزه، پشتیبانی از عملیات نظامی شاخهبااین
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در میان نیروهاي مبارز فلسـطینی مفهـوم   طورکلیبه.داردمشروعیتاز آن سیاسیِ قاطعي ضمن تأکید بر فاصله
هاي بزرگی چـون  ــ در قیاس با سازمانتر ؛ ابعاد کوچکتر استهاي چپگراي این کشور نزدیکبه سازمانمقاومت 

غیرممکن محدودیک آنها را در این مجالِتمرکز بیشتر بر یک،ي چپهاگروههاي چندشاخگیوحماس و فتح ــ 
کند.در آینده موکول میو محتملساخته و به فرصتی درخور

ممکـن تفاوت رویکرد در اجـزاي آن رو هاي مختلفی تشکیل شده است و ازایني حشدالشعبی از گروهمجموعه.3
ترند. گروه کنند، قابل اطمینانهاي نزدیک به ایران که خط غالب را نیز نمایندگی میاست. در این مجموعه گرایش

اعتراضات برخی شـهرهاي عـراق،   معیشتی اصطالح هاي بهخواستهرغم تالش براي پیوندزدن خود با مقتدا صدر، به
تـرِ  هـاي کـالن  رویـارویی مـتن هاي اعتراضی اخیر شهرهاي عراق در جریان متزلزلی است. حرکتلحاظ سیاسی به

میانجی از آنهـا و معرفـی   گیريِ بیاند و سراسیمگی جریان صدر براي بهرهي خود را پیدا کردهاي شکلِ ویژهمنطقه
هاي عراق نیز با کمونیستسائروندیکیــ که در مقطع انتخابات به نز» ايمطالبات توده«ي عنوان نمایندهخود به

برکت اوضـاع اقتصـادي وخـیم    انجامید ــ چیزي شبیه سقوط اپوزیسیون چپ ایران در بازي مشکوکی است که به
ي ایـن  به راه افتاده است. روشن است که سررشتهبراندازيي شدهکشور در چندماه گذشته از سوي جریان تعریف

صدر و نزدیکی آن به جریان ي رائیل و عربستان است و این واقعیت در مورد تجربهبازي در دست مثلث آمریکا، اس
وخامـت اوضـاع   ي پاسخ شهرهاي عراق به شدهو شکل هدایتبا ایراناي منطقهافزاي ضدیت عربستان در بسترِ هم

این کشور، صراحت بیشتري هم دارد.اجتماعی 

ي سـوریه ـــ   قه ـــ مشخصـاً پـس از ورود عملـی بـه غائلـه      نقش دولت روسیه در تحوالت چندسال اخیر منط. 4
شود که در موارد مهمی یسبب تأکید مبدینطورکلیبهقید بر است. بودهمنطقه و تبعاً مقاومتسود بهطورکلیبه

مورد لیبی یـک  ارزیابی کرد: توان مثبتنمیحضور نظامی در سوریه، این نقش را تصمیم براي ویژه پیش از نیز، به
ي کشورهاي غربی و عربی تحقق در برابر توطئهمسکوناپذیر عیار بود که با سکوت و مماشات گذشتي تمامفاجعه

ي فشارهاي جهانی بر برنامهدور پیشین بادر برخوردتوان از انفعال و گاه حتا همراهی کرملینمییافت؛ همچنین 
با رفتار اسـرائیل  اشیا رواداري نسبیپالسدر ترکیب اپکآنیاست نفتی اکنون نیز سیاد کرد؛ هماي ایرانهسته

ي که در مقدمهچنانآنامادانست. براي این بحثمحتملیتوان مصادیق میراویژه علیه مواضع ایراندر سوریه به
این روسیهوارونِ تصورِ رایجرسد، بهبه نظر میسازندهي روسیه آنجا که مداخلهگفته شد، ي مرگ ي رانهاستوارنامه

آگـاهی روسـیه   هـیچ جـزء از   دهد؛ درواقع برخالف ایران، در سود مقاومت خط مینیست که به تحوالت منطقه به
عکس، نیاز روسیه براي ایفـاي نقـش مسـتقل در جهـان     ي انقالبیِ الزم براي این مهم وجود ندارد؛ بهسوبژکتیویته
دارد کـه بـا تـأخیري    گـاه او را وامـی  داري، گـه ملزومات مادي آن، یعنی یک اقتصاد نیرومند سـرمایه بدون داشتن 

در از ایـن منظـر اگرچـه    از عملکرد سیاسی و نظامی مستقل نیروهاي مقاومت پیروي و پشتیبانی کنـد. آورهزینه
، در شـکل  و سـوریه ایـران چون هاییتدولهاي مقاومت یا حتا به سطح دیپلماتیک نسبت روسیه به برخی جریان
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و تـرِ ایـران  جویانـه ايِ مبـارزه مقاومت و سیاست منطقـه خطشود، اما در عملْبخشیِ باال به پایین نمودار میتعین
گـاه  ایـن کشـور  براي نمونـه  کشد. ه دنبال خود میدر کارزار مواجهه با غرب در منطقه بکه روسیه را استسوریه 

(مثالً در ماجراي اخیرِ سـقوط  ل و عربستان امثال اسرائی، در برابر فعلیت سیاست سوريِلماتیکشرغم تمایل دیپبه
شود، تقابلی کـه از سـوي ایـران و سـوریه و نیروهـاي      ها می) ناگزیر از تقابل میدانی با این دولتآنهواپیماي یک 

پیشاپیش بهمقاومتاین کشور جـز در میـدان   هرروي بهسیاست منطقه درك شده است. ناپذیرِاغماضعنوان ذات
در کـه یحقیقتـ ،دست آوردبهرا چندقطبی هانِتواند جایگاه مطلوبش در یک جم نمیمپریالیسبا اعملیِ رویارویی

ن وضعیتی یکسره متفاوت با موقعیـت چـین اسـت کـه در رقابـت بـا       چنی(شوده میتر دیدي اوکراین روشنقضیه
تـا آنجـا کـه    . )کنـد مریکا خالص میبا آغیراقتصادياش آن را از وابستگی عملی به مبارزات کا، توان اقتصاديآمری

المللی ایجاد کند و بخشی به سیاست بیني اروپا قطب دیگري براي توازنکوشد در برابر آمریکا و اتحادیهروسیه می
خود ــ از گسترش ناتو یا دخالت غرب در برخی نقاط جهان ي نفوذاي، ولو دفاع از امنیت و حوزهــ با هر مالحظه

هایی سنگین از سوي آمریکا و متحدانش به تحمیلِ هزینه،آنانجام اهمال درامري که چندبار با ــ جلوگیري کند
شوند بهره برد.تعقیب میغیراقتصاديالمللی آن که با ابزارهاي توان از راهبردهاي بینمیــدمنطقه را تسهیل کر

ي دیپلماتیـک انـدازِ رابطـه  به دخالت روسیه در منطقه و بـه ظـاهرِ غلـط   امپریالیستیاطالق خصلت پایه، برهمین
رغمِ واقعیت تابعیت راهبرديِ آن از مفهوم مقاومت در میدان رویاروییِ غیراقتصادي بـا  (بهآن مثالً با ایرانعموديِ
غرب است. ایـن  رایج در دیپلماسی هاي ضدروسیِ پردازيدر چارچوب مفهومافکن وانحرافیکسره نادرست، غرب) 
پیرامـون ماهیـت سیاسـت جهـانی روسـیه و      قابل بسط بیشتر است، اما خوانندگان احتماالً به یاد دارند کـه  بحث 
گذشته، هاينوشته، درن از سوي دیگر در موضوعی مشتركچیاز یکسو و ایرانخارجیِ سیاست هاي آن با تفاوت

ي استوارنامهي ، و مقدمههازرنگیيدرباره، شور تعریب اَنیران، ي امتناعپشت و روي پرده، در موقف نام عامویژه به
د.مراجعه کربه آنها توان میموضوع ترِبراي بیان مشروحبا تفصیل بیشتر سخن رفته است و ي مرگرانه

هاي ناشـی از حضـورِ ایـذایی یـک لیبرالیسـم      ، و پیچیدگیایران با امر مقاومتموضوع نسبت قدرت سیاسی در . 5
تري مورد بحث قرار نحو دقیقهاي قبلی بهدر همین نوشته و در نوشتهي این رابطه، در حاشیهسیاسی و اقتصادي

ایـران  يامنطقـه سیاسـت  هـاي مسـتقر در سـاخت قـدرت، در شـرایط فعلـی      رغم مخالفت لیبرالگرفته است. به
که ایـن  . اینکشورهاي جهان استکل هاي خارجیِ سیاستحامی مقاومت در میان ترین و پیگیرترین خط مطمئن

ي مثبتی است و هـر تـالش داخلـی و    نکتهاستها بیرونهرترتیبی از دسترس لیبرالجنبه از سیاست در ایران به
دلیـل اصـلی   شـود. انگاشـته مـی  ارتجاعی یکسره امی و تغییر مصادر هدایتگر آن، اقدخارجی براي تعدیل این خط

هاي گوناگون ضدایرانی در سراسر جهان را باید در همین واقعیت مرکزیت ایـن کشـور بـراي    تشکیل و تداوم جبهه
هـاي ضدامپریالیسـتی برخـی    تنظیم و آمایشِ سیاسی و عملیاتیِ نیروهاي مقاومت در منطقه و همراهی با سیاست

ضـرورت دارد ذکر تهمینجا این(جست،آمریکاي التینهاي چپگراي حکومتتا از سوریه گرفته ،هاي جهاندولت
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دارد و ضـرورت نقـد   معنـاداري ي هـا بـا مفهـوم مارکسـیِ سوسیالیسـم فاصـله      که ماهیـت چپگرایـیِ ایـن دولـت    
یـک از ایـن   یچهمثال برايقوت خود باقی است؛هبي اقتصادي و اجتماعی اجراشده در آنها سوسیالیستی از برنامه

عوض همچنان عملکـرد  و دراند برنداشتهي خودهاکشوردر جهت لغو کار مزدي درها گام عملی چشمگیريدولت
هـاي  رهبـري ایـن دولـت   عقیـدتی رغمِ تمایـل هاي گوناگون زندگی اجتماعی آنها ــ ولو بهقاطع سرمایه در عرصه

توان تا نقد محتواي اقتصادي خود استالینیسم نیز ادامه داد، اما موضوع را میاینقابل مشاهده است.ــ چپیدست
ها در راهبرد مبارزاتیِ کالن و جهانی سوسیالیسـم اسـت و ایـن    آنچه اکنون مدنظر است سنجش جایگاه این دولت

در مقاومـت اهمیـت حفـظ خـط    ي دربارهفعلی مااست که داوريِمشروط و درنتیجه سیاسیاندازه سنجش همان
با پیوند راهبردي قدرت ارتباط هرروي دربه. )انکارناپذیرشداريِخود ایران با وجود سرمایهحاکم بر قدرت سیاسیِ

تـالش بـراي تضـعیف    اي ایـران، ي هسـته فشارهاي جهانی بر برنامهتاي، سرشسیاسی در ایران و مقاومت منطقه
هـاي واهـی،   با طرح بهانهویژه سپاه قدس) (بهآن لحکشور و تهدید موجودیت نیروهاي مسدفاعی و موشکیتدابیر 

ترین که ــ خوشمان بیاید یا نیاید ــ فعالً بزرگمستقريسیاسیِچارچوب شکستن همقدرمسلّم روشن است: دربه
ي شدهتشخیص محتواي حرکت تعریفمعلوم،که گفته شد همین ماهیتالمللی مقاومت است. چنانپشتیبان بین

کنم که راهبردهاي لیبرالی در اقتصاد کشور کـه شـرایط اجتمـاعی را بـراي     کند و تکرار میتر میرا آسانبراندازي
هرحـال،  ناخواسته بخشی از خود این حرکت هستند. بـه کنند، عمالً و خواستهمساعد میپایینازتقویت این طرح 

هاي ي این سیاستجانبه با همهي همهن، مقابلهداري در ایرارغم اعتبار رویارویی طبقاتی چپ با عملکرد سرمایهبه
مطلق براي چپ است؛ باید این واقعیت را هرجورشده پذیرفت که در سیاسیضدایرانی و ضدمقاومتی یک ضرورت 

و طـور راهبـردي  ي کارگر کشور، بـه طبقهآنیِجابجایی سیاسی در ایران ولو درجهت منافع ،شرایط کنونی منطقه
(بگذریم از مخاطراتی داردتعارض وسیالیستی در کلیت منطقه سانقالبی و خط ترِژرفو مواضعبا منافعبلندمدت

الزم اسـت در نظـر داشـته    همراه خواهد داشـت). منطقه بهموجودیتاي اصوالً براي اکنون چنین دگرگونیکه هم
در صورت هـر  براندازي در کشورهایی چون ایران و سوریه، طرح رویارویی از موضع مقاومت با از اهمیت باشیم که 

یابد: براي جبـران فقـدان   همان اندازه افزایش میشود بلکه ضرورت آن بهتنها کاسته نمیطرح، نهاین گام پیشرفت 
کـار  باید نیرویی دوچندان را بـه ،نشینی یا شکست سیاسی کوچک و بزرگ مقاومت و متحدانشحاصل از هر عقب

هاي هوادار مقاومـت، چـه بـا اعمـال زور     قدرتبهتغییر ریل سیاسیتحمیل یک در برابر هر اقدامی براي ؛انداخت
تـرین تردیـدي   باید بدون کوچـک فشار از پایین فریبِ انگیز و اپوزیسیوني شهوتي کلیشهخارجی و چه در نتیجه

هاي موجود، مقیاس در قدرتهاي کالني جابجایی، ولو تا مرتبهایستاد، و با فرض تحقق هر درجه از این تغییر ریل
واسطه هراس از برخورد بیاي از نیروهاي هنوز معتقد به مقاومت در حمایت از مبارزات آنها تشکیل داد و بیجبهه

ي آنها از امر مقاومت پیشاپیش بـر هـر کسـی    شدههاي پرخاشجویی که تلقی منفی و جهتدهیساکنِ تودهو ابتدابه
برشمرد و برایِشان کنند، اي که در آن زندگی میترِ امور منطقهست، اهمیت این پدیده را براي تدبیرِ مترقیمعلوم ا

هاي قابل اي بابت انگبیشترِ آنها، بدون هیچ نگرانیي مقاومت براي تثبیت و گسترش هرچهماندهاز سنگرهاي باقی
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خواهنـد  به ایـن و آن  شهدایِشاني پیراهن خونین مزورانهبا سرِ چوب کردنِاي که مرتجعانِ اپوزیسیون بینیپیش
، یکـی از  سـوریه تاحدي و ایرانکشورهایی چوني قدرت دري ویژهي پدیدهدرك موقعیت پیچیدهزد، دفاع کرد. 

هاي گوناگون بنديشکلیک موضع سالم و تیزهوشانه از کلیت اپوزیسیونی است که تمایزهاي کلیدي براي شاخص
ند.نشکفرومیآنشکلِبسیط و بیيمادهدر جهت افزایش کمیتو براندازيسازِ ي یکنواختدر کورهآن 

هاي محوري تمام اجزاي اپوزیسیون ایران، و از جمله جناح ها و جهتگیري. بر اساس مشاهدات موجود از سیاست6
اوباشِیاقرار داد. صحبت در مورد اپوزیسیون راست براندازيي طورمطلق در مقولهچپ آن، باید این مجموعه را به

هاي مدعیِ چپ ها و سازمانبالموضوع است؛ اما درمورد گروهکُردایتی و دیگر مخَلّفات پیشاتاریخیِ قومگرابدلباسِ
ین تـر بـدون کـم  چـپ ایـران   استثناي کلیت بیــ وجود ندارد. هیچ استثناییکنم: نیز هیچ استثنایی ــ تأکید می

شـود.  تخفیفی آمریکایی است و این شامل حال آن اجزایی که به گفتاري ظاهراً ضدامپریالیستی مجهزند نیـز مـی  
کند، پذیرش اصالت اجتماعی مقاومت، اي که یک نیروي سیاسی را از سیاست کاخ سفید متمایز میي ممیزهسنجه

ـــ اعـم از   شـان هـاي حـامی  ضعیف آنها و دولتحمایت از نیروهاي آن و مخالفت صریح با فشارهاي جهانی براي ت
مستقل صـحبت  افرادهیچ جریان سیاسی چپ (من در مورد مطلقاًاست. روشن است که ایران، سوریه و روسیه ــ

هاي موجودیتکند.این سنجه را ارضا نمیدار است)اساسنامهدار وهاي عنواندار، مرامنامهام به گروهاشارهکنم؛نمی
(یعنی تن به آن سطح از ایستادندهاي وحدت اپوزیسیونی میترها در برابر طرحاي که پیشظاهر ضدامپریالیستیبه

گیـريِ  مشـترك ي مخـرج گفته شد ــ مربوط به دقیقهکه در صفحات قبلدند که ــ چنانداامتزاج هژمونیک نمی
ي ي مـاده اینـک بـا تعمیـق سـطح وحـدت بـه مرتبـه       ی بود) همي لیبرالشدهبندي تعریفگفتمانی در یک صورت

را نیـز  ي از پایین وقفهجنبش بییک خطرناكو اصالتکه سیماي اغواگربراندازيساحتیِ گریز، سیال و تکشکل
یـک از دفـاترِ   اکنـون هـیچ  پایـه هـم  برایناند. کلی هضم شدهي نوین اپوزیسیون بهدارد، در بساطت جوهريِ دقیقه

ضدامپریالیسمِ «:ایران دانستقبالي شمول سیاست آمریکا دروچک و بزرگ این مجموعه را نباید بیرون از حوزهک
تا زمانی که یـک جریـان سیاسـی، بـه زیـر هـر       ؛اي آمریکاستنام پوششی بخشی از سیاست منطقه» یضدمقاومت

طور کند، بهپرچمی، راهبرد سیاسی خود را در برابر مقاومت و با فرض حذف آن از ساختار قدرت منطقه تعریف می
که چنانراستی با کارکرد ساختاريِ تخریب منطقه و تحمیل عقبگردهاي اجتماعی به آن است. مسلّم نیرویی دست

ي رجوي توان در موجودیت دارودستهي این نیروها را میي ماديِ همهنیز گفته شد، چکیدهدن بومقدرات بدیلدر 
ي حاضر سـعی در توضـیح فروکاسـت وحـدت     یافت، یعنی در همان جوهر بسیط اپوزیسیونیسمِ محضی که نوشته

هاي شده در این نوشته و نوشتهمفاد بحث طرحبنا بهدرنتیجه به ساحت آن داشت. براندازترازنوین نیروهاي نهایتاً 
، چـپ اصـطالح  هـاي بـه  گروهترین اشتراك نظر با این ي وجود کوچکبدون توهم دربارهالزم استگذشته، مرتبط 

مانند ساالراحساسیِ شلخته و شارالتانفکري وجوِّیک محیط کشت معمولشانرا که ايتولیدات سیاسی و نظري
)1397مهرماه (قرار داد.مورد حملهرحمانه بیي ایران است،روزهاي جامعهایناعتراضات کور 


