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هالیبرالهمان 
نویسنده: مهدي گرایلو

ـندبوار قالب خوشایند من براي نوشتار سیاسی نیست؛ آنچـه در ادامـه بـدین قالـبِ     بیانیهندنویسی و مکتوبِب
فراینـد  هاي سپسینِي تدوین بخشی و نیز در میانهآید، مالحظاتی هستند که در یک تنگناي زماننابِهینه می

، در پیونـد بـا برخـی مشـاهدات از رویـدادهاي      ه بودآغاز شدي مرگي رانهاستوارنامهکه با بازگشت به مطلق 
بحث در قالب بندهاي متمایز فقط براي شکلیِ. گسستگیِندذهن من شکل گرفتروزهاي گذشته، در سیاسیِ

ار کوتـاه اسـت،   ي بسـی در یک نوشـته شده فشردهایجاد انتظام ذهن خواننده در برخورد با موضوعات گوناگونِ
وگرنه پیوستگی ماهیتم دارداین قالبِانفصال شکلیِبر آنمفادفراهمبیشتريچنانچه فرصت؛تحمیلی تقد

شد.میتدبیري بحث براي ارائهترمتنی فراخدرخورتر و طبعاً یبود، شکلمی

عنوان بدیل قدرت حـاکم، گوایدو به. طرح امپریالیستی براندازي دولت مادورو با معرفی مزدور گمنامی چون 1
کـه در  هاي خالف جریـان  هاي حکومتبنديروند درگیريِ جناحکردن یلتسینیزهگویاي این حقیقت است که 

روي از دستور هیچدر کشورهاي مختلف آسیا و اروپاي شرقی جریان داشتند، بهخورشیدي ي هشتاد طول دهه
ي امپریالیسـم از درون  گماشـته هیئـت یک ظهوراند. موضوعِ یاست خارجی آمریکا حذف نشدهکار دستگاه س

ي کمون پـاریس دربـاره  آزمایشخوبی یادآور اهمیت دریافت مارکس و انگلس پس از ساخت رسمی قدرت به
بنـدي اجتمـاعی جـایگزین    مطابق با روابط تولید و صورتاي در شکل و ماشین دولتضرورت دگرگونی ریشه

مناسـبات  سرمایه در حفـظ و بازتولیـد   و لجاجت سبب استقامتبهاست، که آشکارا در ونزوئال بیش از هرچیز 
بـا  » صـندوق رأي «، از همان زمان پیروزي انقالبِ موسوم بـه  آنقوانین حرکت اجتماعی و ساختارهاي ضامنِ 

ارتباط و التـزام متقابـل میـان بقـاي     ؛از سوي چپ حاکم با ناپیگیري مواجه شده استآنپیشبردو،ممانعت
نمایـان  ي سرمایه، در چنین لحظاتی بـا وضـوح کـافی    و واقعیت عینیِ استمرار رابطهداريشکل دولت سرمایه

محتواي ي درباره،نوشهاندکی پیش از کودتاي پی، والراونیداد پوپاخطارهاي فیدل کاسترو به دوبارهشود ومی
را به یاد ماشین قدیم به جدید ی قدرت عملالتزام در یک دولت چپگرا و دمکراتیکهاي طبقاتیِ بازتولید رویه

برخـی  و و روسـیه ، سـوریه چنـد کشـور معـدود ماننـد کوبـا، ایـران      اصولیدر برابر موضع هرروي به. آوردمی
قیدوشـرط از  در دفـاع بـی  )ي خلـق اهللا و جبهـه امثـال حـزب  مبارزِ متعلـق بـه محـور مقاومـت (    هاي سازمان
گذشـته از  ؛ه اسـت ایسـتاد خود پشت گوایـدو صراحت یا با سکوتهي جهان یا ببقیهجمهوري مادورو، ریاست
واشنگتن در آمریکاي مرکزي و جنوبی کـه یـا از دیربـاز ملـک طلـق ایـاالت متحـده        هاي التینِي سگجبهه
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این شـکل  اند، به استقبال راست افراطیِ آمریکا رفتهبولسونارو تازگی با بها مانند برزیل اند و یشدهسوب میمح
. کندتر فراهم میآساناروپا نیز بزرگان مجال حمایت از گوایدو را براي » از درون قدرت«ي امپریالیسم مداخله

نمایشـی و دسـتوريِ  تمـام شـکلِ واقعیـاتی چـون   رد، بـا  گذمیجنس و جوهر آنچه در ونزوئال راستی حاال که 
اروپـایی کـه بـذر تـوهمِ    ،اسـت مفتضـح انتصاب الیوت آبرامز بسنده گوایدو یا سروپایی مثلآدمِ بیاندامِعرض

ي در جبهـه شـان پِچهاي ژنتیکیِجهشو هارا میان لیبرال» یکاتالش بروکسل براي استقالل سیاسی از آمر«
پراکَنَد، چرا و چگونه حاضر بـه همراهـی بـا یـک دخالـت آشـکار و       میي افولیهاکمونیستها و سوسیالیست

رسد اروپا بیش از این طاقت فشارهاي سیاسی آمریکـا  شود؟ به نظر میاین کشور مینماي واشنگتن در انگشت
ت هاي گونـاگون و بـا تمـایال   که به شکلاشهاي مرکزگریز و ضدلیبرال درونییشگراخورده اززخمرا ندارد و 

بـاز  آمریکـا  راه را بـراي کننـد،  میرفته بیشتر ظهور و نمود سیاسی و خیابانی پیداچپ و راست رفتهفتمانیِگ
روشـنی بـه چشـم    هاي دیگر نیـز بـه  هاي امپریالیستی آمریکا، در پروندهعالئم این همراهی با خواستهکند.می
است.ي ایران خورند که یکی از چشمگیرترین آنها برخورد با مسئلهمی

ي اروپـا مسیر تحقق سرنوشـت  دو سال پیش ؛ برویم. پیش از پرداختن به ایران به سراغ یک موضوع قدیمی 2
. گذشـت ترکیـه  نافرجـامِ ودتـاي  کنـام اي بـه از ایستگاه ویژهنماي آن ترامپ است، ي خصلتعصري که چهره

این کودتا حرکت اردوغان براي سلطه بـر بخشـی از   عملینوشتم، معناي اروپاییي زمان در مقالهکه آنچنان
بريِ ترکیه از یک اروپاي فروپاشـیده  بلندمدت بود. اما سهموکمبیشاروپا در یک فرایند سیاسی و ژئوپلیتیکیِ

ي اروپا، و در یک کالم ماندهپناهکشورهاي بیبرخی ي تأمین امنیت ژئوپلیتیکی خویش به از طریق بسط حوزه
گیـري ترامـپ بـه    زبان) با قدرتروسکوچک زبان (احتماالً در کنار یک اروپاي ركتُاروپاي کوچکزایش یک 

ها ــ یعنـی نیروهـایی فراتـر از    ترامپیستسعو. تشکیالت مه استکردسخت برخوردسراشتهايرقیبِ همیک 
نن، همچنـان در اروپـا بـه تقویـت      اش ــ به کارگزاري کسانی فعلیشخص ترامپ و دولتمداران وفادار چون بـ

ساختارهاي سیاسی موجـود  گذاري راهبردي ترامپ ازرفته تمرکز سرمایهرفتههاي مرکزگریز مشغولند. گرایش
، شودمنتقل میهاي اقتصادي از لیبرالیسم هاي جنبشیِ اتفاقاً برآمده از برخی نارضایتیتکانههببیشتردر اروپا، 
درخـود  خـود بـه یـک جنـبشِ    ي نمـود که در مجردتـرین شـیوه  ترامپ مستترِفاشیسمِت کلیکه با واقعیتی

ا ندارنـد، در  ایـن فراینـده  احاکمان فعلی بروکسل که هیچ قدرتی براي مقابلـه بـ  کند.فزایی میاهمگراید، می
کـاخ سـفید   این گوشزداغراق دانند که آنها می؛اندروسیِ خود گرفتار ماندهـتقدیر ترکیانتخاب میان ترامپ و

شدند، در موردگفتن به زبان فارسی میها که در صورت نبود حمایت واشنگتن، آنها مجبور به سخنبه سعودي
که روزهاي عثمانی را بهتر در یاد دارند، هاي غیراروپایی با برخی ساکنان فالت اروپا ي برخی زباننسبت بالقوه
بارِري سیاسی از این وضعیت حقارتبرداایاالت متحده در حال بهرهشود.گویی خطرناك تبدیل میبه یک واقع

دلیـل اصـرار   همـین بهآورد. ي امتیاز را به چنگ میهاي فشار داخل و خارج اتحادیه بیشینهاروپاست و از اهرم
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ــد دارم کــه ــا مــوج تبلیغــی عظیمــی کــه  نبای ــردب ــدهگ شــعارهايزردهــا و نفــوذهــایی چــون جلیقــهپدی
شـکلی  بـه ، افتدبه راه میهاي مشابه احتمالی چپی در اعتراضات آنها و برخی حرکتدستاقتصاديِـهواسطبی

دست اعتراضات، حتا اگـر بـه صـعود برخـی نماینـدگانِ چپگـراي       ي فوري اینکرد. برندههمراهیغیرانتقادي 
همدلی چشمگیر ترامپ و افراطی استراست قطعاً د، ناروپا بینجامدر معترضان به مراتب باالترِ قدرت سیاسی 

معترضـان دربرابـر ایـن    تفـاوتی زننـده و سـکوت گوشـخراشِ    بـی در عـینِ هایش با این اعتراضـات ريو دوروب
هاست کـه  اروپا مدترسمیو سنتیهاي ها و کمونیستچپین واقعیت است. گویاي همکوتاه سیاسی،اتصال

دار دمکراسـی و لیبرالیسـم ریشـه   سوسـیال راهبردي شعارهاي زانِ صرف بازپرداها باخته و به بازي را به لیبرال
در ها و تولید ادبیات متفاوت، وجود ندارد و آنچـه  هیچ چپ بدیلی، ولو در حد طرح انگاره؛اندشدهتبدیل اروپا 

پرسـتیِ  اعتـراض جـز  چیـزي  شـود، در بهتـرین حالـت   بـا پلـیس گالویـز مـی    در میدان عمل هیئت آوانگارد 
رسـمی هـاي سـرخورده از سوسیالیسـمِ   افـق چـپ  ي شلخته و بییک مجموعهيروانهنبالهدآنارشیستیِ هخرد

بـه یـک وحـدت جـوهريِ    پیکـر تمـام ي ترامـپ، کـه   ر تکانـه دام که هاي گذشته بارها گفتهدر نوشتهست.نی
خـود گرایـد،  دیرپـا مـی  هـاي اجتمـاعیِ موجـود و   هاي قلمروزدا از انداموارهها و متحركفاشیستیِ جنبششبه

داري دیگرسخن اگر جنبشـی بـا مطالبـاتی ضدسـرمایه    ي آن اولویت دارد؛ بهبر مطالبهو نفسِ اعتراض جنبش 
آن از صدیق و تجویز د، تبه حرکت درآیآن گریزخطوطرويوهفعال شده اندامواراینعلیه مرزها و پیوندهاي 

ي همدالنـه ایـن ادعـا را درمـورد برخـورد    ها ن نوشتهآ. گرچه در سوي این راست نوظهور بسیار محتمل است
و نسبت واقعی اپوزیسیون چـپ  ایراني هاي پایینی جامعهالیهایاالت متحده با اعتراضات معیشتی و اقتصادي 

ویـژه رویـدادهاي   کنم روند وقایع و بهمیگمانطرح کردم (و هاي سیاسی این همدلی امپریالیستی با بالقوگی
ي صدق این گزاره قابل تعمـیم  حقیقت را نشان دادند)، اما حوزهاین خوبی بهاخیرمرتبط با تحرکات کارگريِ

فارغ است که یایرانکمونیسم این عادت کلی چپ جهان و از جمله ست. غیر از ایران نیز هبه مصادیق بسیاري 
کـه در  شـود؛ چنـان  مـی انفرودسـت اعتراضی »عملِ«هر تأملِبسته و بی، مبلّغِ چشماز مختصات واقعی پدیده

شــکلی اســتعاري گفتــه شــد، اکنــون زمــان مهــار ایــن عملگرایــیِ افراطــی و بــهاخالقمنــدي انحــالل صــنف 
گراییِ بوروکراتیک است که براي ي حیثیت از نوعی نخبهو در عوض اعاده،آنارکوسندیکالیستیگراییِ واسطهبی

به شروط عقیـدتی و  یعملامرِ کردنِمشروططرفه است، آن را بهخم شدطرف کاي که به یکردن میلهصاف
کند!خم میدهد، که امر واقع را با یک شرعِ ایدئولوژیک وساطت میخودرأي نظرگاهیِ یک مرکزِ

ر اسـاس بـ صـرفاً  اخیر اپوزیسیونِ مادورو در ایران است؛ طرحکردنِ پیادهدر پیایاالت متحده ت کهپیداس. 3
ي تـراز مشـارکت   دربـاره نبایدها در نشست لهستانسطح دیپلماتیک حضور احتمالیِ اروپاییمشاهداتی چون 

اي اشـاره تـر بـه آن   هات دیگري که سپس، زیرا فشار از سوي اروپا از جداوري کردعملی آنها در چنین طرحی
نظـر  ي قرائن موجود بهمقدمتاً باید گفت که برپایهست؛ادر حال افزایش شکل چشمگیري به، کردخواهم گذرا 
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ي هاي منظومهي خود در حال جابجایی از بدیلهاي مطلوب ایاالت متحده براي اجراي نقشهرسد که گزینهمی
کنم کـه  است (تأکید میايپاراتیست و جریانات فاالنژ قومی و فرقهبه نیروهاي سایرانیسم و پانطلبیسلطنت

هـاي  دانـیم کـه ظرفیـت   میآزمونْبهبراین مشاهدات موجود است و افزونمبتنی براحتمالِیک جابجاییاین
بنـدي ایـن   مفصـل محاسبات مـرتبط بـا  ازیکبارههرگز رویالیسمشهوات نديِچچیستی و الزم بامفاالنژیسمِ

و تـر فراگیرهـاي وخیـال خوابآن با بیشترِپذیريِاقانطباهمیت این طرح در ؛د)نشوحذف نمیهاماجراجویی
بـر  جدیدي بـراي غـرب آسـیا   ي نقشهقرار دادن کاردر دستور، یعنی منطقهامپریالیسم براي کل ترِبلندمدت

سـپس  عـراق و ي ایـران و تجزیهدر گام نخست بر است که ترتر و قويدکردنِ کشورهاي بزرگخُراصلِ بنیاد
ي آسیاي یند به نقشهفرامتاستازِو سرانجام بر ،پاکستان (انشعاب بلوچستان)به احتمال زیادترسپسترکیه، و 

اگرچه در نگاه نخست تحقق کلیت این طرحِ بلندپروازانه بسـیار دور از دسـترس بـه نظـر     متمرکز است. میانه 
ي اصلی و کلید آغاز طرح پیداتر از همیشه اسـت.  عنوان بدنهي ایران بهگذاري روي پروندهرسد، اما سرمایهمی

از منظـر  اند،فرایند شدههاي قومی که مهیاي مشارکت در اینیران، گذشته از انواع محافل نئاندرتالادر مورد 
موجود اعتراضات اقتصـادي چونـان یـک فرصـت     ـبه بسترِ پیشاپیشي بسیارطور ویژه و با عالقهبهامپریالیسم 

نیـز  بار براي اپوزیسیون چـپ  ، ایني معمول تاریخماالً برخالف رویهو درنتیجه احتشودخدادادي نگریسته می
بسـتر اصـلیِ   هـاي مشـکوك  پردازيرخی نظریهعاملیت ببهچپ که ي جهانیِمجموعهشده است.نقشی مقدر

ارسـاخت واگیـرِ در معـرض  خـود  از کار افتـادن دسـتگاه ایمنـی    سرانجام با جهاندانشگاهیِکمونیسمِ ـلیبرال
و علوم سیاسیِشناسی جامعهازبرآمدهو تحلیلِیکسره تسلیم نظام داللت ، ي افولعملگر/اسطورهایدئولوژیک 

از طریـق انـواع   هـا را  مشـروعیت اخالقـی حضـور در ایـن معرکـه     يعمـده بخـش  شـده اسـت،   اصلیجریان
ـ  و ه،آوردراستی در مفهوم امپریالیسم به چنـگ هاي دستها و درافزودهوتعدیلجرح نیـز  ل رامشـروعیت مکم

کند. فراهم می» هاتودهاعتراض معیشتیخواست و معصومیت ذاتیِ«ویرانگرِسختتوهم هولناك و يدرنتیجه
است، اما )استوارنامه ...ي ه(دنبالمطلقبهبازگشتموکول به بخش سپسین تر این بحثتر و جامعطرح دقیق
کیشـیِ راسـت یـک  در ظـاهر  کـه گرایـی پیراسـته نـوعی ازی از ایـن واقعیـت،  مثـال عنوان بهه نوشتدر همین 

.دشدخواهیادکند، بروز میمارکسیستی 

نشسـت لهسـتان   دردیپلماتیـک  مشـارکت که گفته شد، تـراز قطعی است. چنان. همراهی اروپا با این طرح 4
نشـینیِ عملـیِ   عقـب ؛رو گویاي کل واقعیت نیستهیچبراي تشخیص است، اما بهقابل توجهیي اگرچه سنجه

تـري هسـتند.   ردار نیرو به دفاع موشکی و طرح بحث ترورها در اروپا واقعیات روشنتروئیکا از برجام و انتقال ب
کننـد،  طلبی اروپا از آمریکا تحلیل میرا در بستر استقاللهاآني چپ و راستهاکه افولیSPVمقوالت مشابه

مشروط به که آزادي او عمالًاندرا پیدا کردهیکارکرد گروگاناند، درواقعها داشتهاي که اروپاییبا هر نیت اولیه
(مـثالً بـراي تـأمین    سـازوکار ویـژه   چکـانی احتمـالیِ   است. اجراي محدود و قطرهارضاي مفاد فهرست پومپئو 
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حتا اگر واقعیت پیدا کند، )امور بشردوستانهموسوم بهاستعماريِمامزننده و تي مقولهمبادالت مالی مربوط به 
بـزرگ  اندازهآنشود، که نقیض این ادعا باشد، مؤید آن است. آنچه در ازاي آزادي گروگان طلب میبیش از آن

ها وادارد. در این طـرف، فراینـد تعیـین تکلیـف     به کوبیدن در به روي اروپاییگاه که حتا عراقچی را نیز است
FATF کارکرد يدهی به ذهنیت اروپا دربارهزشکلاي که در حال باي معرفتیهباید در چارچوب مجموعنیزرا
ویژه در ارتباط با یک پرسش اساسی که است، و بهدر کشورهایی مانند ونزوئال و ایرانواقعی لیبرالیسمسیاسیِ

لیبرالیسـم پـس از تصـویب    هجوم آورده، درك کرد: کار بعـديِ گمان همچون خوره به مغز بروکسلنون بیاک
ها آزاد شود؟ کافی است به احواالت موگرینی و همین سادگیفرضیِ لوایح چیست، چون قرار نیست گروگان به

ي رفتـه ـوروپـرچم رنـگ  تَـرك  بـا  آنهـا االجل براي مادورو فکر کنیم تا دریابیم که در تعیین ضرباروپاسران 
ي سوژهیک ي تدریجیِ که آنچه از اصالح درونی و استحالهاندام فهمیدهسرانجهاعقالنیي وزنه و وجههتقویت
.نشیندیاري اوباش به بار میدر کودتایی بهفقط د، عمالً ني لیبرالی انتظار داربه یک سامانهخوانمخالف

گفته شد، بخشی از لیبرالیسم ایرانی در پوزیسیون با تعمیق سطح وحدت ویژه در تر بارها و بهکه پیش. چنان5
در تحلیل عملکرد ایـن بخـش،   گونه که کند، آنتمام نفوذ سیاسی و اجتماعی خود در همین مسیر حرکت می

ناپذیر میان آنهـایی کـه  نیست. گاه تفاهمی تحلیلدریافتنیدیگر صرفاً در قالب قدیمی رقابت جناحی موضوع
هـا  صـحت برخـی مـدارك اروپـایی    کوبد و کسانی که از انکارناپذیريِشان میصبانیت به رویِعراقچی در را با ع

ي ي مکتبـی قـدرت دربـاره   هاي آغازین انقالب، تحلیل بخشـی از هسـته  شود. در سالزنند دیده میحرف می
راج شـد،  سرعت (از تسخیر سفارت تا کمی پس از آغاز جنگ) از ساخت قدرت اخـ اي که بهلیبرالیسم سیاسی

کارکرد و تعین واقعی لیبرالیسم در ایران پرورش توهم وجود تفاوت سیاسـی و ایـدئولوژیک میـان    این بود که 
زمان گرانیگاه (آناقتصادي و سیاسی آمریکاو سرکردگی در عصر افول قدرت ، با این ادعا کهآمریکا و اروپاست

ـ     تـوان  مـی ي آلمان غربی و ژاپن بـود)  مصداقیِ این تجویز دیپلماتیک، تجربه رد. از شـکاف میـان آنهـا بهـره ب
ا از درِ آمریکـ منطقی خود ترفندي براي وارد کـردنِ خـود  را در نهایتلیبرالاصطالح ها این رویکرد بهمکتبی

بندي نظري ضعیف و زمخت و با گاه با صورتاگرچه وهفتیرادیکالِ پنجاهارزیابیِاین کردند؛پشتی ارزیابی می
کاسـت، سـطح   ومـی فرخـود را بـدان   ، اما در آنچه کل تحلیلْشدهاي گفتمانی بیان میگراییبرخی فروکاست

اعی، ي کنش اجتمي سوبژکتیویتهدر مرتبهایرانی،کرده بود: لیبرالیسمِلمسپدیداريِ یک واقعیت بنیادین را 
باورانه به پرورش یـک فـانتزي   ي سرکردگی جهانی باشد، گرایشی انداموارهکه اعتقاد به یک سامانهبیش از آن

ذهنـی  سالح این سوبژکتیویته جز خلعراستینبروندادترکیب سامانه است؛مشکوك پیرامون بازآراییِ بنیادینِ
، حتا اگر روند افول در واقعِ امـر آغـاز شـده باشـد.    موجود نیستي سامانهمخاطرات بالفعل عقیدتی در برابر و 

ي نوین بازنویسیِ فهرست اپوزیسیون از سوي امپریالیسم، در برخورد بـا چنـین   سطح واقعی وحدت در مرحله
د دهـ پیوند مـی به چپی را شود: جایی که بخشی از لیبرالیسم نزدیک به پوزیسیون پذیرتر میواقعیاتی مشاهده
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گمـان او  بهگردد که می» مارکسِ سنجه«یا »مارکس اصیل«یک دنبال بهگاهانبی،ي خاصکه در این دقیقه
ي گفتمـانیِ  بخشی بـه ابـژه  که نوعاً با تعالیموجودتاریخاًهايسوسیالیسمانواع واقعیات اجتماعی و اقتصاديِ

ي ؛ تجلـی دوبـاره  انـد بودهآنهايآموزهاز روشی و شناختیبرآمد تخطیِکردند، یابی میهویتضدامپریالیسم
هاي جاريِ آمریکا در ونزوئال و رویکرد انتقادي بخش بزرگـی از چـپ بـه    این گرایش در برخورد با ماجراجویی

خـوبی دیـده   هاي سوسیالیستی، بـه اصالحات با جهتگیريي چاویستیِ برنامهبندنیموي اجراي پرمسئلهنحوه
در برابر واقعیت سنت کمونیسم کارگري قطعات مختلفگیريِما، موضعي نوعی آن در اطرافشود و نمونهمی

و مقدمات روشـیِ منـابع نظـري اصـلیِ     جهانی کیستیِي درباره.یک سرنگونی مخملی در ونزوئال استبالفعلِ
در همـین  امـا ،صـحبت خواهـد شـد   بازگشت به مطلق زودي در فرایند چپِ اصالتجو بهورزيِ سیاستنوعاین

اش بـه پوپولیسـم و   ي او از نقد نوعیي حکمت و استنتاجات عملی منظومهتجربهیعنی ترِ آن، نزدیکينسخه
یـد توانمـی ي بورژوازي ملی و مترقـی اسطورهامثالهاي نظريِ مندرج درسیاسی و انضمامیِ دریافتگسترش

هـاي آن سـنت   گرایـیِ قـاطع بازمانـده   زدایی و افـول که در امپریالیسمواقعیتی یابی کنید.المجلس مصداقفی
هـا و اسـتعفاهاي بعـدي نیـز تـا      ، جداییهاگسستيهمهخورد، تا آنجا که حتا خوبی به چشم میاینک بههم

اند.همین لحظه حامل ویروس موردنظر بوده

تـدار بـا تقریـبِ مطمـئن صددرصـد      واقع جهبهظاهر عینی و خیراندیشانه اما ضریب نفوذ این اصالتجوییِ به. 6
عملگـر افـول   شـناختیِ  گرایی با چارچوب اسطورهدر آینده گفته خواهد شد که بنیاد روشیِ این پیراستهاست؛ 

ـــ اگرنـه   لیلتحشناسیِلحاظ روش، بهدر مقیاس ایرانیمعنا کلیت این چپدراینکند؛ افزایی میشدت همبه
نوعیِ هاي شناختیِ فرضفاهمه و پیشي نظام عقیدتی، سامانهبه سیاست رسمی ــو تشکیالتیاز حیث الزاماً 

آن در امان ایران از واگیررادیکالِکه مطلقاً هیچ عنصري از چپچنانآنشود، کمونیسم کارگري فروکاسته می
چـپ  دروپیکـر  و بیي مغشوش مجموعهآفرینیِ عناصر گوناگون نقشبا از دیرباز در سطح جهانی، نمانده است. 

کـردن  داري و جایگزیني طبقاتی نقد مارکس به سرمایهدر دور انداختن هستهبقایاي مارکسیسم اروپایی یانو 
چون گرامشی از اندیشمندانیجویی از آراي ي یاريکمانی، حتا تا مرتبههاي جعلی و رنگینآن با سوبژکتیویته

ـ نگـرش انتقـادي   ي مفهـومی زمینـه تعویض قلمـرو و  براي ستیي ادبیات مارکسیدرون حوزه هـاي  دوگانـه اب
آشـنا  مـدنی، سـلطه و سـرکردگی، فـرّه و عقالنیـت، و ...)     ي شناسی بورژوایی (دولت و جامعهکالسیک جامعه

بوده است.خواهیدمکراسیپارادایمبا همبستهآن جذب و هضم سنت چپ در فراگردهاي يثمرهایم که بوده
ي واقعی آن ضمن حفظ ظـاهر رادیکـال نقـد او بـراي     کردن مارکس از درونهتهیپویشي اصلی این مشخصه

شـده  از پـیش طراحـی  ي اعتراضـات اجتماعی به ورود در عرصهگیري از آن در ترغیب نیروهاي گوناگونبهره
ي آن هسـته وارونه براي بازتجلیلباید در نوعی فراگرداین طرح را اتفاقاًانگیز و شگفتوجه تکمیلی اما است؛ 

در » مـارکس اصـیل  «جـور کشـف   سوسیالیسم جست: یـک هاي تاریخاً موجوددورانداخته در مقایسه با نسخه
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منجـر بـه   » هاي مـارکس ي واقعی آموزههسته«خیانت بهگویا بااي که استالینیستیانحرافاتاصطالحاًمقابل
استناد حقـایق نظـريِ حاصـل از پـژوهش در تـاریخ      این مکملِ اصالتجو که بهها شدند.تباهی آن سوسیالیسم

 مـزدي و شـکل   ي کـارِ شوروي و مثالً سنجش میزان عملکرد قانون ارزش یا سـیطره اتحاد ياقتصادمناسبات
نادرسـت يدهـد، در مـوارد  هاي واقعاً موجود حکم مـی کاالیی بر روابط اجتماعی تولید، به ارتداد سوسیالیسم

خنثـابودگیِ ظـاهري و جهتگیـريِ    «اي کـه ذاتـیِ   ازانـدازه بیشعینیت فکريِسبب صداقت و گوید، اما بهنمی
سـبب انحـراف آن از   ي استالینیسم بـه کند: تخطئهدر بازي خطرناکی سقوط میاست، آن» ایدئولوژیک واقعیِ

رف  گفتمانیِ گريِ تبدیل سوسیالیسم به یک ضدامپریالیستیکوشش آن براي مارکسیسم و  در برابـر غـرب   صـ
بــا قعــی سیاســی و اجتمــاعی منطقــه اي کــه فراینــدهاي وادر لحظــهاســت)،و یکطرفــهراق(اگرچــه پــر اغــ

صـورت گیـرد، یـک    » بازیابی مارکس اصیل«نام ، حتا اگر بهزنندسروکلّه میامپریالیسم ي جديِ مسئلهصورت
هـاي  اً موجود و چـارچوب تاریخهاي ي سوسیالیسمدر ضرورت و اهمیت نقادي پروندهمپریالیستی است.طرح ا

دوسـتیِ به مارکسخود پدید آوردند، جاي هیچ تردیدي نیست؛ اما اي که براي حفظ وضعیت موجودگفتمانی
هـاي نامـدار جهـان بـراي بازشناسـیِ      امپریالیستی با اسـتخدام مارکسیسـت  مجارياي که رسماً در غیرمترقبه

شـود،  تبلیـغ مـی  » سوسیالیسمواقعیِ ي تاریخ ي تصویرشده در آینهکژوارهمارکسِ«در برابر » مارکس اصیل«
سـالح عقیـدتی   : آنجـا کـه دسـت امپریالیسـم بـراي خلـع      کنیدتردید ب درست مانند یک مأمور شکاك کاگ

هاي واقعـاً  سوسیالیسمي انتقاديِو با رهنمودهاي مطالعاتی براي مقایسهسرمایهبا کتاب ،مقابل خودنیروهاي 
تر یصدمرتبه ضدامپریالیستجایز است که شود، ها دراز میسوي چپمارکس به» اصیل«سوسیالیسمِ باموجود 

.دیپافشاري کنب روي تعصبات پلیسیِ کاگاستالینیسمهاي گفتمانیِ جزماز 

و در بستر مناسب نظري با شرح و بسط کافی ارائه ي نزدیکدر آیندهباال بحث سطوح نظريِ که گفتم چنان. 7
ا هـ با تمام قوا و از جنبهسازي جرمفرایند شریکاینک که همودجمع باندازه حواسهمینباید خواهد شد؛ فعالً 

حرکـت  .دنـورد چـپ را درمـی  ، کلیت بدون اسـتثناي متنوعهايپردازيو جهات گوناگون و با ادبیات و مفهوم
افشـا  ماهیتشـان  تحلیل و صراحتانضمامیِ این فرایند، به زیر هر پرچمی که باشند، بهفقراتسیاسی و فکريِ 

، تکمیل شودبازگشت به مطلقي حجیم که پروندهبسا زودتر از آنمقدر است که روند واقعیت، چهخواهد شد.
اپوزیسیون باورنکردنی آن در تعمیق سطح وحدتعضالنیِنیرويو افولعملگرجوهرِ کریه و خونبارِسرانجام 

اي به داوري بگذارد که هود جامعهشرا در پیشگاههرگز لیبرالشهايو کمونیستهاسوسیالیسترنگ به رنگ
ند.کنايِ آن آزاد ي قدرت اسطورهي خود را از چنبرهنتوانستند اندیشه

1397ماه بهمن


