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متمایل به خروجگرانیگاه
مهدي گرایلو

پس از پاس گل هولناکی که لیبرالیسم در ایران در روزهاي گذشته به امپریالیسم داد و فرصتی فراهم شد تا 
هاي شوم خود در لبنـان و  ي برنامهاَش ادامهايیافته و مزدورِ امپریالیسم و وابستگان منطقههاي سازمانگروه

ي خطوط حرکت دو نیروي سیاسی ایران در خواستهعراق را در ایران نیز بیازمایند، احتمال همگراییِ گیرم نا
هـاي ناراضـی اصـولگرایان و کلیـت     روشنی افزایش یافت: بخشاجتماعیِ ناخجسته بهـي اعتراضییک زمینه

رفت، تمام خطوط اپوزیسیون، از که انتظارش میچنانآننخست الزم به ذکر است که اپوزیسیون چپ کشور. 
یک نیروهاي چـپ، براندازانـه بـه اسـتقبال وضـعیت      طلب تا یکو اوباش تجزیهها راست افراطی و رویالیست

سی، صداي آمریکا، ایران اینترنشنال، رادیو فردا و ...) نیز با بیزبان خارج کشور (بیهاي فارسیرفتند و رسانه
ها کـه خـود را   چپدرچنین مواقعی.ي امکانات خود را در اختیارشان گذاشتندهمهبراي تقویت صداي آنها 

که چگونـه  دهندو میلُبیش از همیشه ، دانندمیمعیشتیصندوقدار هر اعتراض اقتصادي و تحرك اصطالحاً 
یـک  درنگ زیرِبیتوانند میواحد ساله، همچون مصادیق متعدد یک مفهومِهاي چهلکشیرغم تمام گیسبه

ش فـرود  وپـای که رها کنـی، نهایتـاً روي چهـار دسـت    همبسته شوند؛ گربه را هرجور و از هر ارتفاعی نام عام
تمام فقـرات ریـز و   ي اینترنت در یکی دو روز گذشته معلوم شد که در این مدت شدن دوبارهبا وصلآید: می

تـا تـدارك   هـا،  مانـده از فـدایی  هـاي بـاقی  وپـرت و خرتي کمونیسم کارگري درشت چپ (از اقمار منظومه
کثیـر تت و در محیط چپ کشـ 57از پیش از که یقومشووینیسمسرطانزاييهاايیاختهو تککمونیستی

ي تبلیغی و تهییجی و تدارکاتی در تنور فروپاشـی یکبـاره  ریزيِوسعِ خود مشغول سوختهریک بهاند)شده
اش را که بهانهصرف آنند و ابلهانه یا مغرضانه هر بلبشویی را، بهاَ»انقالب«آنها به فکر اند. ایران و منطقه بوده
بـراي بـرآوردن آرزوي   ايفرجـه دست امپریالیسم داده باشـد،  هاي لیبرالی بهي سیاستکارخرابیِ مفتضحانه

هـاي  گـاف وهايکاررابخدست اینبرداري از نتایجِتشکیالتیِ بهره؛ درواقع آنها مکملِ دانندي خود میدیرینه
کـه  هسـتند هـایی در فرصـت کـار يیکبـاره کـردنِ تمـام شده بـراي  و تعبیهها،لیبرالاجتماعی و اقتصاديِ

عربستان و امارات و يرفتهـورسوا و لُدوانیِ : چپ ایران موششودروي امپریالیسم گشوده میگونه پیشِبدین
و سر کندترجمه می» هاي زحمتکشودهاعتراض ت«به لوحانه خیلی ساده و سادهاسرائیل در لبنان و عراق را 
اصـطالح  ي بـه ي ایـن زنجیـره  هیافتـ سـازمان روشـنی بـه بیند که امتـداد باره نمیسوزن نیازي به تأمل درین

؛ سهل است، این داردشده ریزيايِ برنامهنشان از وجود یک عملیات منطقهدرنگ به داخل ایران بی، اعتراضی
رویدادهاي شیلی و این چپارد: براي پنداي و بلکه جهانی هم میبراي یک انقالب منطقهمجموعه را فرصتی
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صـورت نـوعی صـداقت یـا     دهند که بـه را تشکیل مییآرژانتین با وقایع لبنان و عراق و ایران واقعیت یکسان
ها و د از جهتگیريعینی، خنثا و آزایک ناخرسنديِيپیرایهاز درونِ خالص و بیجاهمهمعصومیت طبقاتی، 

جوشند.، به بیرون میماتَقَدمهاي ایدئولوژیک و سیاسیِ گذاريارزش

خوانـدیم؛ امـا در شـرایطی ماننـد آنچـه در روزهـاي       ي این چپ را میها پیش فاتحهقاعدتاً باید از مدت
و حتـا برخـی   هاي سرخورده و ناخرسند داخلـی گذشته شاهدش بودیم، احتمال اقبال بیشتر از سوي جریان

، که شاید بتوان آن را کوتاهياین مقالهیابد.هاي مختلف آن افزایش میها، به فرقهترِ آشوبايهاي تودهالیه
و البتـه  ي معیوبِ مشابهی در همین چندسال گذشته،و با یادآوري تجربهبهانهبدینیک هشدارنامه انگاشت،

نوشـته و  با کمی سراسیمگی که در طرز بیان آن هویداست، اینترنت ودلیل قطعی اي بههفتهیکبا تأخیري 
.شودمنتشر می

*                    *                  *

سـادگی پشـت سـر    نژاد با غافلگیريِ اصولگرایان نامزد مورد توافق آنها، قالیباف، را بـه که احمدي84از سال 
ترشـونده  وري رسید، این جبهه با واقعیتی تلخ و هـردم تلـخ  جمهطلبان به ریاستگذاشت و با شکست اصالح

. "ي گفتمانیِ این جبهه منتقل شـده اسـت  ي سخت اصولگرایی به بیرون از منظومههسته"روبرو بوده است: 
عنوان یـک خـودي در   هاي این جبهه هرگز نتوانستند او را بهجریان اصلیآنها دولت او را با اکراه پذیرفتند و 

حاکمیتی خصـلت  ، یعنی در زمانی که هنوز بستر اصلیِ اپوزیسیونیسمِ درون84بیِنگارند. او در یشمیان خو
اصـالحات شـناختی و عقیـدتیِ  يدر منظومهمچنانه» مخالفت«اعتراض اقتصادي پیدا نکرده بود و مفهوم 

از جنـگ و چونـان  در ایـران پـس   هـا لیبـرال اقتصـادي  نتایج عملکردشد، در هیئت منتقد پردازي میمقوله
رفت تا جـایگزین زمینـه و   ي بعد میدههکه بیش از یکظاهر شداي از مخالفت نوع ویژهتولدي نشانهپیش

ناقـد و نه هالیبرالاو را منتقد عملکرد ي اعتراضات ایرانی به ساخت مستقر قدرت شود.طلبانهذهنیت اصالح
ياقتصـاد نقـد  ي روشی و معرفتی در حـوزه که از یک تباینِخوانم، چون این تقابل بیش از آنمیلیبرالیسم

کردگـانِ پیشـبرد   منـدان و زیـان  بنـدي سیاسـی و کمـابیش طبقـاتی میـان بهـره      برآید، محصول یک صـف 
ي هکـه هرگـز فرصـت ارتقـاي موقعیـت جبهـ      سو بودبدینسازندگیهاي تعدیل از دولت موسوم به سیاست

، تا آن اندازه که دولت او در عینِ لجاجت بـر  لیبرالیسم را به آن نداددرقبالموردنظر به یک نقاديِ روشمند 
سوزي طبعاً این فرصتهاي اقتصادي لیبرال در کشور نیز بود.مجري بسیاري از سیاستخود این کشمکش، 

از :طلبـد ایست که شرحشان مجـال بیشـتري مـی   اي از دالیل ساختاري و سیاسیِ همتافتهمحصول مجموعه
تا مالحظات سیاسـی و راهبـرديِ   ،گرفته در فرایند درازمدت گردش به بازارهاي اقتصادي شکلأثیر کششت

در برابـر  و گفتمـانی  نمونـه دسـت از قهـر عقیـدتی     که برايمقاومتو گرایش هاوهفتیپنجاهدرك گاه قابل
ـ وهش نتـایج اجتمـاعی آن اَ  کردن بـه نکـ  ند و درنتیجه نقد لیبرالیسم را با بسندهداشتسوسیالیسم برنمی ر بتَ
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نشـینیِ یـک   نماید: عقـب ، از جهاتی موجه می80ي ویژه با آغاز دههتوجه کنید که این قهر، به؛گذاشتندمی
انقالب از چارچوب عقیـدتیِ مؤسـسِ خـود در شـرایطی کـه ازیکسـو امپریالیسـم فشـار را بـر آن انقـالب و           

نیروهاي پرچمدار سوسیالیسـم در بیـرون از   ده، و ازدیگرسواَش متمرکز کرايي منطقههاي همبستهجنبش
تواند خطرنـاك  ي عمل امپریالیسم هستند، میقدرت عموماً بخشی از سنت براندازي و عملگرهایی در صحنه

هـاي  هاي متمایل به سوسیالیسم بدون اصـرار بـر کـاربرد مؤلفـه    همه اگر اتخاذ رویکردها و روشباشد؛ بااین
همان انقالب مدنظر باشـد  سازيِ آنها در ظرف گفتمانیِ خاص، و درواقع پیادهرتوریک چپشناختی و ریخت

آنگـاه  ه است ــآزمایش شدبند شکل نیمهمین مجموعه نیز گاه بههاي آغازین حرکت سالــ ترتیبی که در 
تواند خود را توجیه کند.دیگر نمیاین قهر 

با تکفیـر عمـومی اصـولگرایان همـراه بـود، آنهـا عمـالً        نژاد از ساخت رسمی قدرت که با خروج احمدي
ایـن واقعیـت بـا شکسـت برجـام،      عنوان یک نیروي اجتماعی متمایز از دست دادند.موجودیت خود را نیز به

هاي اجتمـاعی بـا موضـوعات اقتصـادي، بـیش از پـیش       تقویت فشار امپریالیسم و همزمان آغاز امواجِ آشوب
نژاد ایـن پدیـده را   و مانند احمدينداشته و ندارندطورکلی داري به لیبرالیسم بهه نقد معناروشن شد؛ آنها ک

اي کـه نقـش   هاي اجتماعیبرخورد با بحران، در کاهندفرومیها لیبرالگذاريِ به تصمیمات و سالیق سیاست
اعی خود را به آورِ موجودي اجتمشود، صفربودن رقتدولت در آنها دیده میمورد تأکیداقتصاديِرویکردهاي
، رأي و بروز بلبشوي هولنـاك پـس از آن  ي افزایش نرخ بنزینگذارند. پس از تصمیم اخیر دربارهنمایش می

هرترتیبـی  کـه بـه  آنهـا اظهـارنظر رهبـري،  اما بـا ؛بازگرداندن وضعیت به شرایط اولیه بودغالب اصولگرایان
گذاشـتند و  کنـار  اهرم بازگشت بـه نـرخ پیشـین را    دادند،را به سیاست دولت تقلیل میي سران قوا مصوبه

نگـاه  » سازي ذهنی جامعـه عدم آماده«و » بودنِ اجراي سیاستناگهانی«ي انتقادشان به دولت را در محدوده
داشـته  هاییها کاربردهاي ایجاد آشوبتوانند امیدوار باشند که این نقد در بررسی زمینهبآنها شاید داشتند؛ 

کـه  بینیمکنیم میتر نگاه میهمه وقتی دقیقبااینست. اقتصاديیا معناي فاقد هرگونه ارزش ، اما قطعاًباشد
اگرچه افزایش نرخ با گرادیان شدید ي چندانی ندارد، چون فایدهها) نیز آشوبگیري ازپیشاز حیث امنیتی (

ي ین بحث و آزمایش چندبارهي ادولت با طرح یکسالهشکلی ضربتی و بدون اطالع اولیه صورت گرفت، اما به
آن ي شـایعه تکـذیبِ کژدارومریـزِ   حتـا  و ي آن به مجلـس،  نتیجهویژه پیشنهاد بیعمومی و بهآن در فضاي 

هـا را تیـز کـرده بـود؛     عمالً گـوش تصمیمی گرفته نشده است)، فعالًدولت (با این مضمون که: خود ازسوي 
هـا وقتدر آنصداقتتا متهم به عدمآوردبه یاد مردم نمیها رااست که دولت امروز این آزمایشجمشکل این

نشود.

سازيِ دولت ــ هر نیتی که داشته باشند ــ گویا اصالً هیچ آمادهجنساً اصولگرايدر ذهنیت مخالفانِاما
ن ایدقت کنید که هاست؛ مترادف با وقوع آشوب» سازيعدم آماده«که این نآتراي انجام نشده، و مهمذهنی
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ي مسـئله ولـی . ي گذار به اپوزیسـیون نرسـیده اسـت   ست که هنوز به دقیقهبهاريدولتذهنیت اساساً یک 
شکل دستوري و تا ابـد مخالفـانِ   تواند بهکننده دقیقاً همین است: ساختار موجود منطقاً نمیاساسی و نگران

از عینه دیدیم که برخیبهرا از چنین گذاري برحذر دارد.دستینازاياقتصاديهايحاکمیتیِ تصمیمدرون
در روزهاي نخست و پیش از اظهارنظر رهبري، بـا اعتراضـات احسـاس همـدلی     هاي تندروترِ اصولگراجریان

نیـز بـود. ایـن    96مـاه  ي آنها در برخورد بـا رویـدادهاي دي  گیري اولیهکردند، واقعیتی که یادآور موضعمی
ویژه االجراست، همچنان و بهي سران سه قوه الزماین گوشزد که مصوبهروزهاي بعد و پس از همدلی حتا در 

شد، و همـین واقعیـت منجـر بـه     گاه رصد میاین اردوگاه، گهترِ ايتودهتر و اصطالحاً هاي بیرونیمیان حلقه
حـاکمیتیِ ن دروندسـته از مخالفـا  شـد؛ درواقـع پرسـش ایـن    آشـوبگر و معترضجعل تمایزِ مجهولی میان 

نشـد؛ آنهـا کـه    یکـی ود اما بـا آشـوبگرانْ  توان معترض باین بود که چگونه میها لیبرالتصمیمات اقتصاديِ 
آنها دند.برکردند، مسئله را با غیظ در سینه فرومینژاد را در ذهن مرور میي احمديتردید مسیر پاکوفتهبی

عـدم  «ي بـه بهانـه  بـار هـم   ایـن چیزي براي عرضه بـه ذهنیـت جامعـه ندارنـد،     هایی که در چنین موقعیت
که خود آنبسنده کردند تا تفاوت اعتراض و آشوب را نیز با چنین ادوات سستی سرهم کنند، بی» سازيآماده

داشته باشند.قلبیدادند، رضایتاز پاسخی که به وضعیت می

ي ، تندروترین عضو مجموعـه پایداريهایی مانند ي جریانوزنهدهند، گل به آب میدستههالیبرالوقتی 
عنوان یک متحرك واحد در اي بهپس بتوان همچنان به وجود چنین مجموعهاصولگرایی (البته اگر اصالً ازین

سیاست در ایـران بـا روي   شود؛ این گروه که با تغییر ریل اساسیِتر میسیاست ایران اعتقاد داشت)، سنگین
ورزي کنـار گذاشـته   دن دولت روحانی و تشکیل مجلسِ متناظر با آن، عمالً از مجاري رسمی سیاستکار آم

یس مجلس (جناح موسوم به هاي نزدیک به رئویژه جریانو بهشده بود، در طول این دوره از خود اصولگرایان
هايگاه اصولگرایی هرچه به بزنگاهکه اردوبسیار شنیده بود؛ اما جالب آني رو) طعنه و کنایهاصولگرایان میانه

کـه  انـدازه آن، تـا اسـت دمنـ برد که تا چه اندازه به این جریان نیازشود، بیشتر پی میتر مینزدیکیانتخابات
نفـس  به اجماع انتخاباتی اصولگرایان با اعتمادبه) براي پیوستن اولمتربیستباهنر:(یا بنا به تمثیل پایداري

طیـف اصـولگرایی   ي سـازنده برهـاي  گـرایش داند که دیگـر  خوبی میگذارد؛ این جریان بهباال میکافی تاقچه
انـد،  خـود را کـامالً باختـه   دست ،المللی دولتهاي اقتصادي و بینتمام با سیاستوکمهمراهیِ بیشسبببه
ي احتمـال قـوي، بدنـه   ؛ بـه نیز دیگر اعتقادي به آنها نـدارد ي اجتماعیِ سنتاً هوادارشانهکه حتا بدنچنانآن

لحـاظ  تـرین حلقـه (بـه   کـه نزدیـک  رود میپایداريامثال به سراغ در نخستین گزینشاصولگرایی ناخشنود
نژاد را احمديافانحراي که ، گزینهنژاد استي دولت احمديگفتمانی و منش سیاسی و اجتماعی) به یادواره

در«تعبیرِ آنهـا  عناصري چون مشایی و بقایی در مسیر حرکت بهيرخنهبر دولت او و محصولِعارضامري 
و ناخشـنودهاي  ي فعلـی ي بعـدي کـه متعلـق بـه ناخشـنودترها     ؛ گزینهپنداردي آن می»جویانهعدالتآغاز
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اصـولگرایی  اجتمـاعیِ جابجـایی گرانیگـاه   ؛اسـت نـژاد  هایی از نوعِ خود احمـدي احتمالیِ آینده است، جریان
هـاي  و واکـنش لیبرالـی  هـاي جهشبا بروز و نمود بیشترِ کهــمشابه پایداريادبیات و رویکردهايسويبه

حـال یـک   شـود ـــ درعـین   ي امپریالیسم درقبال آن، بر شـدت آن افـزوده مـی   آشوبناك و بسترساز مداخله
مسـت،  ي اصـولگرایی اعتراضـیِ رفتـار بدنـه   ـرد و آن افزایش خصلت جنبشیي ضروري اجتماعی نیز داقهلح

کـه خـود را جزئـی از    امثال پایداري نزدیک است: آنها دیگر بیش از آنجنس و جوهرِبه طبیعتاً واقعیتی که 
ي ایـران  آن معترضند؛ این حقیقت از جهاتی بـراي آینـده  هاي اجتماعی ساخت قدرت بدانند، نسبت به رویه

نژاد به خروج آنان از حاکمیت بینجامد.ي احمدي، چون ممکن است مانند تجربهیار خطرناك استبس

نژاد از ساختار قدرت رسمی، یعنـی تقریبـاً بـا روي    به یاد بیاورید که در دقایق آغازین خروج احمدياما 
سوي ادبیـات چـپ متمایـل شـدند. گرچـه      بهبهاردولتي هواداران بخشی از بدنهکار آمدن دولت روحانی، 

آن در خورد و امروز نیز هنـوز بقایـاي  میهایی از این چرخش پیش از پایان عمر دولت او نیز به چشم نشانه
شود، اما اکنون بـا گذشـت چنـد سـال از مـدّ آن خـروج       هاي منتسب به این جریان دیده میبرخی از چهره
ناپایـدار و گـذرا  که امـري  اینگزارش کرد: یکُم کافی توان با اطمینان میاساسیِ آن را يمؤلفهعقیدتی، دو 

موضوع ایـن گـردش   بود؛ي کلیت وضعیتآگاهانهکه برآمد یک جذابیت گفتمانی و نه نقاديِاینو دوم ،بود
موردبحـث  و اتفاقاً اختصاراً براي روز هبوط و اخیرتر در گزارش دومین پاکسازي ترها در پیشچپ ناگهانی به

فقط براي درك بهتر دومی خوب است ؛تر این دو مؤلفه نیستنیز مجال شرح جزئیو اکنون قرار گرفته بود
طلبی از سوي ایـن جماعـت   ي عدالتسبب نزدیکیِ رتوریک آن با منظومهاشاره کنیم که ادبیات چپ تنها به

وهفتـی) انتخـاب شـد؛    تند (گفتمان پنجاهتاکنون به آن اعتقاد داشآنچهترین بدیل براي عنوان دردسترسبه
و سیاسی و اقتصـادي و ژئـوپلیتیکی ایـران    نوعی درنگ میانجیمند بر کلیت وضعیتپیامداین بیش از آنکه 

ي یـک قهـر گفتمـانی از    باشـد، نتیجـه  المللـی  مختصات واقعی نیروهاي مقاومت منطقه و توازن قواي بـین 
سـبب  ؛ توجه کنیـد کـه ادبیـات چـپ بیشـتر بـه      کردحذف میشدساختاري بود که جریان مذکور را از خو

امروز موردپسند این جریان واقع شد، وگرنـه  روز و بالفعلِي آناعتراضات بالقوهاقتصادي و معیشتی ي زمینه
توانسـت  ي انتخـابی مـی  هاي قومگرایانه، گزینهآنچه اهمیت داشت صرف اعتراض بود؛ در بستر فرضیِ آشوب

؛ گفتمانی که در شـرایط معـین اجتمـاعی و معمـوالً بـا حمایـت       باشدهاي گوناگون شووینیسم قومینسخه
بـه  ؛ اینجا باید کندجذب میخود سويبا قدرت بهکنندگان راشود، خروجي امپریالیسم تقویت میجانبههمه

و سوسیالیسـم چونـان یـک    ،ي کلیت شرایط واقععنوان نقد خودآگاهانهمیان سوسیالیسم بهبنیادینتفاوت 
تجمیعِ قواي معترضان در فالن وضعیت مساعد (قابلیتی کـه بـرخالف تصـور رایـج، بـا      یتقابلواجد گفتمانِ 

هاي نوشتهدر چند سال گذشته و دردقت کرد؛ منضروري ندارد) تعارضِبردهاي بلندمدت امپریالیستی راه
طورکامـل  چـپ ایـران بـه   امروز شوربختانه ام، چرا کهي این تفاوت تأکید داشتهمالحظهکرّات بر گوناگون به
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مشکل شئرّع از سوي امپریالیسـم  ،ي براندازيي مجموعهدر شاکلهیکسرهاي از سوسیالیسم است که وارهف
، به آنان رودکنندگان میاین سنخ از سوسیالیسم معموالً سراسیمه به استقبال خروجکار گرفته شده است.به

زبـان سـاده چـپ    کند. بهمارکسیستکند آنان را مثل خودش کند و سعی میکتاب مارکسیستی معرفی می
دانـد.  مـی ي خـود در اردوگـاه برانـدازي   ي وزنـه کنندهگیرد چون آن را تقویتاین ریزش را به فال نیک می
ترامپ، همدلی با اپوزیسـیون  ابراز تمایل بهها تا مرزسیر حرکت دولت بهاريکسانی که شاهد منازل بعديِ

سادگی بودند، اعتبار این نوع سوسیالیسم را بهبراندازاپوزیسیونآمدنیوزي در تماس با رفتارهاي شبه و ، اسد
چپ خواهند سنجید.ي سالهچهلاپوزیسیون کلیتهاي سیاسی و عقیدتی ي آن با پذیرفتهاز طریق مقایسه

تـرین جریانـات مخـالف    رادیکالعبارتیبهترین و احتمال تکرار این تجربه در شرایط مشابه نزد معترض
ي مردم بـا قـدرت حـاکم در حـال     که شدت و بسامد مواجههویژه آندولت در درون حاکمیت وجود دارد، به

میـان  هـا بـراي اقتصـاد نیسـت و دریـن     ست که افزایش نرخ بنزین آخـرین تـدبیر لیبـرال   است. بدیهیرشد
لحاظ ذهنی به نقـد  که آنها نتوانند بهنی نیست. تازمانیبیرو قابل پیشهیچهاي بعدي این مخالفان بهواکنش

و نتـایج هاي آنهـا بـه   پرخاشاز لیبرالیسم برسند و براي مهار آن از درون قدرت آستین باال بزنند، معناداري
ماند و اسکات تنها به برخوردهاي سیاسی و اعتراضی با دولت محدود میاین رویکرد منحط اقتصاديعوارض

اپوزیسـیون و هـدایت آنهـا در مسـیري کـه دولـت بهـار از        سوي دادنشان بهاي جز سوقآنها نتیجهدرپیِپی
تمـایالت عصـبی   طورپراکنـده و در  بـار نیـز بـه   که اینگونهدوستی پیمود ندارد؛ همانوکانعدالتخواهی تا نئ
یی دیده شد ــ تجمعاتی کـه  ترِ اصولگراهاي رادیکالکنندگانِ مخالف دولت و هوادار جریانتعدادي از تجمع

در » آشـوب «و » اعتـراض «قصد القاي تمایز مفهومیِ و بهعنوان بدیلی براي مهار تحرکات آشوبگرانهاتفاقاً به
مسـیر دوبـاره روایـت رمـانتیکی از     منزل نخسـت ایـن   احتمال زیادبهنهایت استیصال شکل گرفته بودند! ــ

ترین جریـان بـه گفتمـان    ، اما او خود نزدیک1دهدره اخطارهایی میبارجانیوز درین؛ خواهد بودسوسیالیسم 
کـنم کـه   تأکید میدولت بهار، و ظاهراً بیشتر از بقیه در معرض خطر همین اتفاق است. ي اولیهعدالتخواهیِ 

و سوسیالیسم حاصـل  اي نیستاین چرخش گفتمانی از پوزیسیون به اپوزیسیون واجد هیچ اصالت اجتماعی
تحـت هـیچ   پایهبازار اپوزیسیون است؛ بریندر چپ آورِ خجالتي ي موقت دیگري در راستههکّصرفاً داز آن 

طـور  بـه چپِ ناگهانیِ نیروهاي ناخرسند از مماشات ساخت قدرت با لیبرالیسم را بهشرایطی نباید این گرایش
شان از تبعات اجتماعی رسنديکه شاخص ناخــ 57نیروهاي معتقد به انقالب تشویق گفتمانی تقویت کرد. 

ي عقیـدتی  موعـه جبـه خـروج از م  ها بیندازند ــنگاهی به چپگاه بسا و چهلیبرالیسم درحال افزایش است

:"ها به هم رسیدندها و بهاريمارکسیست"1
http://www.rajanews.com/news/330255/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3
%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-
%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-
%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF
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زمـینِ  در بـازي  چیـزي جـز  هـاي گفتمـانی چـپ،    اي از آموزهپذیرش مجموعهخویش و دعوت از آنها براي
بـراي هـوادارانِ ناخرسـند    57یدتیِ برآمده از انقالب ي عقست. در وضعیت فعلی تخریب منظومهنیبراندازي

هـا در فـاز اقتصـادي در جهـت     اي جز تکمیل فرایندي که لیبرالسود شعائرِ سوسیالیستی، نتیجهآن، ولو به
طورقطـع  اند ندارد؛ مهار این لیبرالیسـم از بیـرون ایـن سـاخت بـه     تضعیف ساخت مقاومت منطقه آغاز کرده

ـ     ند به فجایع هولناك و بازگشتتواناممکن است و می د.ناپذیري براي ایـران و کـل آسـیاي بـاختري بینجام
درعوضِ این دعوت براندازانه از جریانات ناخرسند داخلی براي ورود به اپوزیسیون، در صورت هرنوع تماس با 
نیروهاي آنها، بهتر است ضمن تأکید بر ضرورت حیاتیِ حفظ ساخت سیاسی کنونی و پرهیز از هرنوع تبلیـغ  

ایط اقتصـادي و اجتمـاعی و   تصـویر درسـتی از نقّـادي کلیـت شـر     ، 57هـاي عقیـدتی انقـالب    علیه شاخص
کرد و عملکرد واقعی لیبرالیسم در این کلیت را نشان داد؛ دقت کنید که این نیروها هـیچ  ترسیمالمللی بین

کنـد برقرار میها انسانداري و واقعیت مناسبات مخربی که لیبرالیسم میان درك درستی از چیستی سرمایه
شنویم، صرفاً شعارهایی برآمده از نوعی عنـاد  لیبرالیسم از آنها میداري وندارند، و آنچه در ضدیت با سرمایه

هـا شـعار   لیبـرال داران وسـرمایه است: با کسانی طرفیم که علیـه 57نقالب جامانده از امکتبی و عقیدتیِ به
ي نابسـامان اقتصـاد وضـعیت  حـل  راهزننـد و  حرف میسالمسازيِ از خصوصیخودشاندهند و همزمانمی

اي لوحانـه و کلیشـه  دانند؛ بـرخالف تلقـی سـاده   میکارآفرینیي تقویت روحیهبهبود زمینه و مثالً ا کشور ر
ي نمایندگی فـالن منفعـت طبقـاتی،    آنها نه نتیجهادراك پرتناقضها از این نیروها، من معتقدم که این چپ

هاي ضدامپریالیستی آن تاکنون در انتظام معرفتیِ تکانه57ست که از بلکه ناشی از نوعی سردرگمی مفهومی
ـ باقی مانده است؛ هرقدر رفع این ابهـام بـراي پـیش   منطقه امروزِانقالب و میراث آن در جنبش مقاومت برد

تشدید شکاف درونی برپافشاريت دارد، امحاي آن از رهگذرتر ارزش و اهمیهات مترقیشرایط منطقه در ج
ایجاد شد، حتا در آرایش سیاسی منطقه57این تناقض و تخریب عقیدتی نیروهاي پایبند به آنچه با انقالب 

یاسیِ امپریالیسـم در  سسیادتي کوششی براي اعادهصرفاً بازار بروبیاي گفتمانیِ چپ بینجامد، اگر به رونقِ
در شـرایط  کنم که ام، تأکید میهاي گذشته گفتهي آنچه در سالتکرار همهبهاست.اش رفتهقلمروي ازدست
ي دیگري صالحیت سیاسـی و اخالقـی الزم   هیچ تکانهز خط مقاومت و نیروهاي هوادار آنجواقعی موجود، 

ادیست.این نقّدرخورِقدش هستند، ذهنیتبراي مهار لیبرالیسم را ندارد؛ آنچه این نیروها فا

    *                      **

در بسـا چـه سـت کـه   گذشته است؛ صـحبت از کسـانی  ها این حرفشخصیت ایران که از اپوزیسیون چپ بی
چپ در فضاهاي آشـوبناك ضـدایرانیِ روزهـاي گذشـته قـرار      گفتمانموقع هاي گسترش بیمعرض وسوسه

موجودیت نابودکردن برايشمالي امپریالیسم و عدست درازشده.پس باز هم قرار بگیرندو شاید ازینگرفته 
بـراي صـاحبش  انقـالب  متیننام ا ، معموالً بنیروهاي ضدامپریالیستی منطقه و مرکز فرماندهی آنها در ایران
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شـده، ولـو   در یک بستر از پیش طراحـی کارگزاريِ فرودستان ي هولناکی که بههر نقشهکند؛ کسب آبرو می
انقـالب  «اصـطالح  ي مخالفت با یک افتضاح لیبرالی در خیابان به اجرا درآید، نامش انقـالب نیسـت؛  بهانهبه

ي موسوم به اپوزیسیون شـنیده  بارهو زنباره در روزهاي اخیر بارها از زبان مشتی اوباش و اراذلِ شکم» ایران
؛کننـد وفـور اسـتفاده مـی   بـه کلمات جوراز ایناخیراً ها که هیچ، حتا بسترگُسترهاي پهلوي چپ؛ ه استشد

انـد و  اي را از حکمت به ارث بردهآوري، فرمول سادهي چندشهاي ایران براي تحلیل چنین پدیدهکمونیست
». کننـد ي وضـعیت، گفتـار انقالبـی پیـدا مـی     ي نیروهـا بـراي مصـادره   در شرایط انقالبی، همـه «که آن این
سـبب ظرفیـت آن   ایران، بیشتر بهوسریع این ضابطه با هر موقعیت حاد و ازجمله اتفاقات پذیريِ سهلانطباق

انقالبـیِ کمونیسـت  درنتیجه مثالً انگیز وحدت اپوزیسیون است؛ هاي شهوتها و تکانهبراي پذیرایی از انگیزه
ايِ هـر  که از همین آموزه و مشتقاتش براي تبیینِ اهمیت حضور در حواشیِ تـوده ،نبشی مثل فاتح شیخـدو

ي بـراي آمـوزش نحـوه   اش سـروکلّه بـار هـم   کند، ایندر منطقه استفاده میرهبري آمریکاعملیات ائتالف به
نماینـدگان نسـل   امثـال او شـود؛  پیدا مـی هاطلببوقچیِ سلطنتي ي انقالبی از موقعیت، در شبکهاستفاده

سـینه را در سوسیالیستییک انقالب ي پرهیجان از چند صحنهآرزوي دیدنبدبختی هستند که چهل سال 
ـ و امروز در آخرین دقـایق حیـات خـود    دهحمل کر یارِ تشـان حاضـرند دسـ   ي قـدیمی گشـودنِ عقـده  راي ب

هـاي  که چـپ براي آنکه اسمش انقالب باشد؛شرط اینبه، فقطهاي هر ایلغاري بشوندمزدومنّت چپوچیبی
ي تعـامالت و  پـرده گذشته و برمالشدنِ پشتچندسالمشابه هاي ي تجربهاز چندین بار مشاهدهپسایران، 

اش در لبنان هاي خطرناك ارتجاع منطقه و حامیان جهانیآنها، دوباره یکپارچه سیاستيمناسبات پردازنده
اي از وسـاطت  سادگی و بدون هیچ درجـه بهي افزایش نرخ بنزین را بهانهو عراق و بسط فوري آن به ایران به

توضـیح  شـناختی  بنامند، مـن جـز همـین انگیـزش روان    » هاي زحمتکشزش تودهخی«انداز کلی یک چشم
گذرانیم، الزم اسـت بـیش از همیشـه ایـن واقعیـت      در شرایط خطرناکی که از سر میکنم. پیدا نمیدیگري 

که نداَن اصلی این تحرکات، نیروهاییاپردازصحنهکارگردانان و چشم داشته باشیم کهرفته را پیشـصدباره لُو
هـاي مولـد یـک قـدرت بـدیل در منطقـه،       فیفی، نابوديِ تمامیِ اهـرم خترین تشان بدون کوچکهدف اصلی

، حتـا  رد؛ باید از این موجودیت دفاع کـ ي جهان استنام ایران از نقشهو حذف موجودیتی به،ي کشورتجزیه
تخطئه کنند؛ ابداً اهمیت نـدارد، چـون  ناسیونالیسمنگ اگر اوباشی در لباسِ دزديِ کمونیسم این دفاع را با اَ

کند، امـا کمونیسـمی کـه    ن طرح شوم مساعدتر میآاش فضا را براي گرچه لیبرالیسم با خرابکاري ساختاري
، نه گیرداشتباه میاش، مقاومت در برابر لیبرالیسم را با مشارکت در همین نقشه براي تحقق آرزوهاي مسخره

فرصتش را.حتا راي این لیبرالیسم را پیدا خواهد کرد و نه شدن به بدیلی بصالحیت تبدیل
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