انتخابات مجلس ،جنگ و تغییر آرایش دولت در ایران
پوریا سعادتی
،تحلیلزمینههاونتایجآنانتخابات،ازاهمیتوالزامی

علیرغمگذشتششماهازانتخاباتمجلسشورایاسالمی

گروهها و
وافر برخوردار است .این انتخابات نه تنها یکی از تجلیات تغییراتی کالنتر است ،بلکه خود انتخابات را  
ً
جریاناتسیاسیچپازچنانمنظریبهتحلیلنشستندوچنانمواضعیاتخاذنمودند،کهناظرآگاهرابعضاانگشتبه
گذاشت.مواضعیکهبیشازهرزماندیگربیانگرجایگاهوپایگاهطبقاتیاینجریاناتبوده وهست.اگرچه


دهانمی
نههاونیزمواضعجریاناتسیاسی
هیچعذروبهانهای درتوجیهتأخیری ششماههدرارائۀتحلیلیازایننتایج ،زمی 

ینبابتازخوانندهپوزشمیطلبیم ،بااینهمهامیداست اهمیتموضوع،ایننقصانراازمرکز

پذیرفتهنیست،وازا
توجهخارجسازد .
همچنانکهمیدانیم،اعالمردصالحیتبیشاز 50درصدازنامزدانانتخاباتوازجملهقریببه 90نمایندۀمجلس

ماهوسرکوبآن،وهمچنینترورقاسم


نندهبود.ازمنظراینانشورشآبان
توسطشوراینگهبان،برایبسیاریغافلگیرک
سلیمانی،آنوضعیتیرافراهمآوردهبودکهجمهوریاسالمیراناگزیرمیساختتاتنورانتخاباتمجلسرابههر
جناحهایسیاسیمختلفبدلکند1.
شکلممکنداغنگهداشتهواینانتخاباترابهنمایشیازفضایبازورقابتمیان 
میدانستند،بنابهقاعده،منتظر«تالشمذبوحانۀ»
ایکهشورشهایآبانراآخرینزنگناقوسمرگج.ا 


نیروهایسیاسی
ج.ا برایکسبمشروعیتدرانتخاباتمجلسبودندوحالآنکهداستانچیزیجزاینمنظرکودکانهبود.همینبودکه
ً
آمد

ردصالحیتهایمجلسایشانراغافلگیرکرد.برایاینانحذفتقریبا کاملیکجناحسیاسیازانتخاباتخالف ِ
ً
گیریهایشانبود.البتهاینعملکردظاهرا غیرمترقبۀج.ا را،فرمولهمیشگیکلنیروهایاپوزیسیونپاسخ
تمامنتیجه 

میداد:تصمیمهستۀسختقدرت.بهاینترتیبمسئلهسادهشدو پاسخیسرراستهویداگردید.برایخرافهپرستان

فقطوفقطناشیازتصمیمشخصرهبربودبرایحذفمخالفانخود.تصمیمیکه
عهدعتیق،اینحذفوتعدیلها ،

هایمرگقریبالوقوعج.ا بهشمار

گربن بستسیاسیدرهیئتحاکمۀایرانبودهوچونانصوراسرافیل،ازنشانه
بیان 


دیماه9۶وآبان،9۸فضایانتخاباتدوم
تصمیمسازانجمهوریاسالمی،بهخاطراعتراضاتضدحکومتی 

میکردندشاید
«1برخیگمان 
بیسیفارسی10،بهمن
،بی 
اصالحطلبانتاحدیبازکنند'،».جدایی' مردم و حکومت؛ پایان انتخابات در ایران؟ 

اسفندرابابهصحنهآوردن
.139۸
1

پاسخمیگیرد .در

تعبیربیمایۀ«سوپاپاطمیناننظام» 2

میرود .نزداینانوجودوهستیآن«جریانرقیب»،هموارهبا

حذفجریانرقیببهمنویاتشخصیرهبرنظاممربوطمیشود.رهبریکهگوییاز

ذهنیتلیبرالوفردگرایاینان 
نظرمیرسدکلاپوزیسیونبیشازمقاماتج.ابهجایگاهالهی

قدرتیآسمانیبرایاعمالتصمیماتشبرخورداراست.به
والیتفقیهباورداشته باشد!اینان قادرنیستندتوضیحدهندکهچرارهبرنظامدرچنینبرههایتصمیمبهاجرایچنین
ً
سیاستیگرفته واصوال چگونهقادر بهاجرایاینتصمیمشده؛ چهروندهایی درونبورژوازیایراندر جریانبوده کهبه
ً
یکجناحسیاسیامکاندادهتاجناحدیگررادرانتخاباتمجلسحذفکندواصوالچراپیشتربهصرافتحذفجریان
رقیب نیفتاده بوده است .اینان در مکتب لیبرالیسم آموختهاند سیر تاریخ را نه ناظر به تحوالت طبقاتی که با اراده و
روانشناسی نوکرمآبها»
تصمیمات فردی اشخاص توضیح دهند .همان رویکردی به تاریخ که هگل ،به تحقیر « ،
مینامید 3.

مقاماتآمریکاییبهپا

هایخارجنشینو

ایندگانیچونعلیمطهریومحمودصادقییکصدابالیبرال

همینبودکهنم
خاستندوفریاد«فرمایشیبودنانتخابات»و «ازدسترفتندموکراسیحداقلی»سردادند 4.ازهمینجهتبودکه
بااینانتخاباتکهنمیشود

عباسعبدی،کهزمانیکیفیترأیرابهکمیترأیترجیحمیداد،ناگهاناعالمکردکه«:
دسته هایرنگارنگچپنیز،طبقروالمعهود،کاریبهترازآننیافتندکههمینمنطقوتحلیلرا
مجلسدرستکرد» 5.
وپازدنهای نظام برای کسب مشروعیت از طریق

با اعالمیۀ مرگ زودرسرژیم بزککرده ،انتخابات را «آخرین دست
خندهآورآنکه اعالمکمترینمیزانمشارکتدرتاریخبرگزاریانتخاباتازجانبج.ا،
بهمیدانآوردنمردم»تلقیکنند  .
برایایشانکافینبود،تاآنجاکهاقلیت رأیدهندگانرامزدورانرژیمنامیدند« :کارگزاران رژیم برای پر کردن خالء
حضورمردمدرپایصندوقهایرای،نظامیانومزدورانمحلیمستقردرکردستانلباسشخصیپوشاندندودرهرکدام

2براینمونهایازایندستاظهاراتبنگریدبه:نمایش “انتخابات” :رسوایی بزرگ جمهوری اسالمی ،رحمان حسین زاده،حزبکمونیست
کارگری-حکمتیست.نیز:هراس اصالحطلبان از غرق شدن با کشتی سوراخ دولت و نظام :از قربانی کردن نباید ترسید!،کیهانلندن2۶،تیر
 .1397

3
ریز،جان،جبرانقالب،ترجمۀاکبرمعصومبیگی،نشردیگر،13۸0،صفحۀ .۶4


ایقهانونگراییبههماابههتمکهینبهه


اللههخامنهه

ازنظرآیت
4براینمونهبنگریدبهسخنانمحمودصادقی.مصطفیتاجزادهنیزاعالمکرد«:

مهندسیانتخاباتاست».همچننبنگریدبه«:رد صالحیت گسترده انتخابات مجلس | وقتی رژیم ایمران حتمی نماینمدگان فعلمی را خمودی
نمیداند»،صدایآمریکا29،بهمن.139۸جمعیاز«فعالینسیاسیومدنی»خارجازکشورنیزاینانتخاباترا«مهندسیوالیتفقیه»و
«مصداقتعارضبیشازپیشجمهوریاسالمیباموازینانتخاباتآزاد»دانستند.بنگریدبه :فراخوان برای کمارزار تحمری فعما انتخابمات
«اسفند بدون رای دعوت  164فعا سیاسی و مدنی برون مرزی از مردم ایران».

5کنایههای تند عباس عبدی :با این ریش که به تجریش نمیروند/من ماندهام که قالیباف اصال نماینده کیست؟ /با این میزان رأی مگر آبرویی

مصاحبهای،ضمنتأییدتلویحیعدمتقلبدر

برای آدم میماند،.خبرآنالین 1۸،اردیبهشت .1399عباسعبدیدهسالپیشازایندر
انتخابات،13۸۸رأیدهندگانبهموسویرا،بهرغمکمیتکمتر،واجدکیفیتبیشتردانستهبود.بنگریدبه«:خس و خاشاک» سیزده میلیونی
،دویچهولهفارسی .

• مصاحبه
2

از شهرها در چند حوزه رای گیری جمع کردند تا با گرفتن فیلم و تصاویر جعلی شکست آشکار خود را پرده پوشی
نمایند» 6.
همچونآنراهزنیونانی،کهقربانیانرابرتختیسنگیمینشاندوباقطعکردنسروپاشان،ایشانراباتختهماندازه
اندتاچشموگوشخودرابرحقایقببندندوبهجایآنکهبهتحلیلوقایعبپردازند،فرایندهای


نیزعادتکرده
میکرد،اینان

اندیششانیکیشود .همیناستکه ازآنهمه


مغزمتصلبوجزم
چناندگرگونکنند کهبا

تاریخیرابهدلخواهخود
سبعیتنظاموعدمرحمبهخودیها»دستگیرشاننشد.اینانتوانیجزآنندارندکه

حذفودگردیسینیز،چیزیجز«
وقوعمیپیوندد،برگرفته و درقالبمشتیهذیان بهعنوانتحلیلبازگوکنند.توضیح


شانبه
هرآنچهرادربرابرچشمان
رهاییبخش و
واضحات وتکراربدیهیاتیکهازهرکودکینیزبرمیآید.اینبدیهیات،نزداینحضراتناماستراتژی  
هاییبهعنوانمضحکهیادکرد! 


گیرد.الحقکهدرتاریخبایدازچنینچپ

پلتفرمسیاسیبهخودمی
َ
هاوسیاستهاییبودکهفالکتو


یکیازمجریاناصلیطرح
باری،اصالحطلبانیکهدولتومجلس«تکراریشان»

بهبهانهایبرایمظلومنماییبدلکردند.درحالی

،ردصالحیتهارا

تیرهروزیمضاعفرابرایکارگرانایرانفراهمآورد

نمایندگانونامزداناصولگرانیزشدوازجمله

کهردصالحیتهایشوراینگهبان،الاقلدامنگیرتعدادقابلتوجهیاز

صالحطلبانکل

اللهضرغامیوحتیآیتاللهمکارمشیرازیانجامید؛ا


نمین،عزت

چونعباسسلیمی
بهاعتراضکسانی
ً
ماجراراصرفا بهتالش«نظام»،همانهستۀسختقدرت ،برایحذفصدایمخالفوجریاندگراندیشفروکاستند.
حملهای از سوی اقتدارگرایان که واکنشی بود به تالشهای اصالحگرانۀ ایشان .اینان چنان فرصتطلب بودند که

ناتوانیشانازحضوردرانتخاباتبدلکردند.شورایعالیاصالحطلبانطی

پوشی
ردصالحیتهارابهبهانهایبرای 

پرده ِ

اصالحطلب میسر

ریشهدار 
بیانیهای ،از آن جهت که به علت رد صالحیتها «امکان رقابت عادالنه برای جریان  

نمیباشد» اعالم کرد که برنامهای برای شرکت در انتخابات ندارد .فهم این حقیقت چندان دشوار نیست که اگر

طلبانبالیستیواحدنیزدرانتخاباتشرکتمیکردند،باشکستیمفتضحانهعرصهرابهرقبایشانمیباختند.


اصالح
هایدرلباسمیش،ردصالحیتهافرصتیبودتاخودراقربانیمعصومتصمیمات«اقتدارگرایان»نشان

برایاینگرگ
وجاییجززبالهدانتاریخانتظارشرانمیکشد.

اینجریانمدتهااستبهپایانرسیده 

دهند.غافلازآنکهحیات 
اصالحات مرده است اما از مرگ خود خبر ندارد .از این جهت بود که بسیاری از ایدئولوگها و چهرههای جریان
ً
احتا،امادرلفافهوبهتلویح،رأیبهتحریمانتخاباتدادندتاالاقلمشروعیتیراکه«تکرارکردن»
اصالحات،اگرنهصر 
بازپسگیرد .

بربادداد،ژستتحریموانصرافازحضوردرانتخابات،

6اطالعیه کمیته مرکزی کومه له در باره پاسخ قاطع مردم کردستان به بایکوت نمایش انتحاباتی رژی ،حزبکمونیستایران2،اسفند.139۸
ایراداتنگارشیموجوددرمتنوعنواناطالعیه،ازنگارندهنیست! 
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سیاست تحریم :چپ بورژوایی و زایش مجاهدینیسم از زهدان دموکراسیخواهی 
اگرتحریموانصرافازانتخابات،برایاصالحطلبانماهیتیحیایتیداشتوتاکتیکیبودبرایحفظالاقلبخشیاز
بدنۀ اجتماعیشان ،اگرچه خودشان هم از مضحک بودن فراخوان دادن به تحریم خبر داشتند ،چپ بورژوایی فریب
حلواحلوای خودش را خورد ،همین تاکتیک را برگرفت و بهعنوان استراتژی رهاییبخش اعالم کرد .ایشان که تمام
تحلیلهاشان از دولت ایران در دوگانۀ استبداد/دموکراسی مستحیل میشود و ج.ا را نه بهعنوان شکل مکشوف دولت

بازمیشناسند ،با اعالم اینکه
فقهی استبدادی و قرون وسطایی  
دموکراتیک بورژوایی در ایران که در مقام یک سازمان  ِ 

«انتخاباتدراینرژیمنمایشدموکراسی وبرایکسبمشروعیتاست»،شرکتدرانتخاباترابهمعنایهمراهیبا
رژیمتفسیرکردهودربرابرآنسیاستتحریمانتخاباترادرپیشگرفتند.گیریمباچاشنیعملیاتآنارشیک«برهمزدن
بهظاهررهاییبخشرویدیگرسکۀهمان«نمایشدموکراسی»است.ناگفتهپیدا

غافلازاینکهاینسیاست
ِ
انتخابات».
استکهعدمشرکتدرانتخابات،رأیندادن،خودبخشیازمناسکدموکراسیاست.نظملیبرال-دموکراتیک،پیشاپیش

رأیندادنوتحریمانتخاباترا،بهعنوانحقاعضای جامعۀمدنیمحفوظنگاهداشتهاست.مقاماتج.ا بابهرسمیت
همینحقاستکهازشهروندانمیخواهندحتیاگرازرهبرنظامنیزبیزارند،درانتخاباتشرکتکنند .

شناختن
گویههاییاز
گزین 
چپبورژوایی،کهبهجایتالشبرایارائۀفهممشخصازاوضاعواحوالکنونی،آئینواربهتکرار 
ً
ناپذیرخودمیداندودر ثانی،همچونتمام


ازاصولتخطی
اوالتالشبرایتحققدموکراسیرا
مارکسولنینمیپردازد ،

برخالفدولتهایدموکراتیک

ازآنروانتخاباترازیرسؤالمیبرد که«رژیماستبدادیایران 
ایدئولوگهایلیبرالمنش  

چپبورژوایینمیداندکهدموکراسی،خودشکلیازحاکمیتسیاسیاستکهآزادیو

انتخاباترامهندسیمیکند».
برابریراتنهادرساحتسیاستطلبمیکند:آزادیوبرابریسیاسی.حالآنکهبدونبرابریاجتماعی،آزادیوبرابری
سیاسیکذبیبیشنیست.بنابریندموکراسیخودشکلیازحاکمیتبورژواییاستکهازقضابایددرهمبشکند.به
عوامفریبی است.آزادی سیاسی ،آزادی دروغین است،
تعبیرانگلس«:دموکراسی در بنیان خود حامل تناقض ،کذب و  
ادی ظاهری [که]بنابرین تحقق بندگی است.برابری سیاسی نیز چنین است.پس
بدترین شکل ممکن بردگی ،یک آز ِ 
نمیتواند دوام آورد.
عوامفریبی  
میبایست در نهایت درهم بشکند :
دموکراسی ،همچون تمامی دیگر اشکال حکومت  ،

تضاد نهفته در آن باید عیان گردد.ما یاباید یک بردگی مستمر و مداوم داشته باشیم -یعنی یک استبداد پنهان -یا برابری
واقعی،یعنیکمونیسم 7».
رسانههای غربی و دمودستگاهعریض وطویلحزبی در اینکشورها،
دولتهای دموکراتیک» ،فعالیت کالن 
اگر در « 
دستگاهسادهایبهنامشورای

وظیفۀگزینشوردصالحیتنامزدهایانتخاباتیرا برعهدهدارند؛ برایبورژوازیایران ،

Progress of Social Reform On the Continent, Fredrich Engels, marxist.org
4
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ایمستبدانهتر .چپبورژوایی،بنابهذهنیت


باچهره
تر،زمختترو

نگهباناینوظیفهراانجاممیدهد .گیریمپر 
هزینه
بورژواییاش ،از اینسازوکاردرایران،کهجزءجداییناپذیرهرشکلیازدموکراسیبورژواییاست،بانام«مهندسی

میداند.غافلاز آنکه
یادمیکندوشکلپیچیدهوخودکار همین سازوکاررا دموکراسینابوانتخاباتآزاد 

انتخابات»
ً
انسانهاافرادصرفا انتزاعی،شهروندان
امردموکراتیکدرجهانبورژوایی ،چیزیجزشرطحاکمیت بورژوازینیست « :
هاییمشخصاندکهموقعیتخاصدرتولیداجتماعی

انتزاعییاذراتپراکندهدرتمامیتدولتنیستند،بلکهانسان
دارند و همین موقعیت وجود اجتماعی آنان را تعیین میکند .دموکراسی ناب جامعۀ بورژوایی این وساطت را حذف
ً
میکند.فردعریانوانتزاعیرامستقیما بهتمامیتدولتمتصلمیکند،کهدرچنینبافتاریبههماناندازهانتزاعی

ً
ً
ً
جلوهگر میشود .این خصلت بنیادا صوری دموکراسی ناب  ...صرفا امتیاز بورژوازی نیست ،بلکه دقیقا شرط قاطع

حاکمیتطبقاتیآناست 8».
پیالهاند،کافی
وهم 
همفکر 
برایآنکهبدانیماینانتاچهاندازهباجناحراستاپوزیسیون9والبتهمقاماتآمریکاییوغربی 
نامههایی که سازمانهایی نظیر راهکارگر منتشر
فهمشان از تمام فرایند انتخابات نگاهی بیندازیم .ما از فحش 
است به  
چپ همواره بورژوایی از فرایند
صرفنظر کرده 10و تنها فرازهایی را از فهم بهاصطالح مارکسیستهای جبهۀ 
میکنند  

ِ
انتخابات بازخوانی میکنیم .البته درنظرداریمکه اعضای اینطیف متنوع ،برادرخواندۀ یکدیگرند و چنان همرنگ و
گردهمآمدهاند 11.

تعدادیازسازمانهاشانذیلنام«شورایهمکارینیروهایچپوکمونیست»

کاسهاندکه
یک 

مینویسد« :هدف فوری
خروار این جماعت ،رحمان حسینزاده ،از رهبران حزب حکمتیست است که  
ِ
مشت نمونۀ

خامنهایوسران سپاهوسکانداراناصلینظام،درستمانندهمۀرژیمهایاستبدادیوخشنوتامغزاستخوانضد

مردم،یکدستکردنسهقوهدرقالب"هستۀسختقدرت"برایمقابلهباموجگستردهوبنیانبرافکناعتراضاتتودهای
ریغازیکجملهدربابدگرگونیهایوضعیتونیزبورژوازیایرانکهبهاین

درمسیرتحوالتپیشرواست» 12.د

حذفوتغییرآرایشدامنزدهاست.هرآنچههست،بهمانورخامنهایواعوانوانصارشدربرابرجماعتیتدارکچی
تحلیلهایرهبریکحزبکمونیست!

شبیهتراستتا
خالصهمیشود.روایتیکهبهداستانیدستچندمازتاریخبیهقی 

شمسآوریوعلیرضاامیرقاسمی،نشراینترنتی،صفحۀ .53

8لوکاچ،گئورگ،تأملیدروحدتاندیشۀلنین،ترجمۀحسن
هایآنبهپینوشت1مراجعهکنید .

9برایروشنشدنمقصودنگارندهازاپوزیسیونج.اوتقسیم 
بندی

نامههایلیبرالمآبانهبنگریدبه:اعالمیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر) مردم ،انتخاب
ایازاینفحش 

10براینمونه
شان را کرده اند!،سازمانکارگرانانقالبیایران21،بهمن.1398نیز :با همبستگی فزونتر و تحری انتخابات؛ بیچهره گی " امپراطوری دروغ"
را برمال سازی !،امیرجواهریلنگرودی 18،بهمن.1398همچنین:بیانیه دوازده زندانی سیاسی زن زندان اوین در تحری و نفی انتخابات،
29بهمن .1398

11یکی از خانوادههای پرجمعیت چپ پروغرب که اعضای آن عبارتاند از :اتحاد فدائیان کمونیست ،حزب کمونیست ایران ،حزب

کمونیستکارگری-حکمتیست،سازمانراهکارگر،سازمانفدائیان(اقلیت)،هستهاقلیت .
،رحمانحسینزاده2،اسفند.139۸

12نمایش انتخابات :رسوایی بزرگ جمهوری اسالمی
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درتمامبیانیههاومتوناینجریانعینهمینگزارههاتکرارمیشود:جماعتیمستبدونظامی(هستۀسختقدرت)کهاز

ترسشورشفرودستانحکومتراقبضهمیکنند .برهمینسیاقاستکهحزبکمونیستایراناعالممیکند«:رژیم
اینبارکهصدایپایانقالبراشنیدهاستبرایدادنآرایشجنگیبهصفوفخود،برایمقابلهباخطرانقالبحتیبه

نمایندگان کنونی مجلس هم رحم نمی کند.رژیم اسالمی اینک به مجلس یکدست و گوش به فرمان سپاه نیاز دارد»13.
عبارتدقیقتریکدستشدن راهرکودکنابالغیمیتواندبهچشمخودببیند.مسئلهامابرسر

اینیکدستسازی  
یابه

چراییوقوعآناست .
ختمنمیشود.اینانبامربوطساختناینفرایندبهآمادهشدنحکومتبرایبرخورد

ماجرابهفهمیفردگرایانهازتحوالت
خودبهاصالحطلبانو آن دموکراسیحداقلیرا

سبعانهباشورشهایمشابه،ازقضادموکراسیخواهیونیزمیلباطنی 

طلبانواصولگرایانراسروتهیککرباسبخوانند.ج.ابرای


اگرچهدرهرمتنوبیانیهاصالح
بهنمایشمیگذارند.

اینانکهدرخوابخرگوشیفرورفتهاند،در

هایآتیازمدتهاپیشازآبان 139۸آمادهشدهبود .


برخوردباشورش
انتهایزمستانچشمیگشودندودگردیسیهایج.ارابهآمادهشدنبرایسرکوبشورشهایآتینسبتدادند!برای

یابیها وهمچنین اینمیلوگرایشآشکارشودکافیاستبپرسیم درمیانهیئتحاکمۀ
ریشه 
اینکه نادرستیاین قبیل  
هایسرمایهدارانوجودداشت؟آیا درنظر

بهره 
کشی
دودستگیایدربرخوردبافرودستانجانبهلبآمدهاز 

ایرانچه
مشفقانهتر»ازجناحدیگرعملکردهکهاینکضرورت

ایشاندولتروحانیدربرخوردباکارگرانایران«دموکراتتر»و«
ایتریاز
وبگرانحرفه 
یکدستسازی» درذهنرهبر پیشآمدهاست؟ آیادرمنظرایشان،بیتوسپاهپاسدارانسرک 

«
پاسختمامیاینپرسشهایک«نه»محکموقاطعاست وبازپیدااست

طلبانواعتدالگرایاناند؟پیدااستکه


اصالح
ازآنروچنینمیچرخدکهنزدکلجبهۀچپبورژوایی وازجملهحضرات

اماالحسنرحمانپناه 

کهقلمدردست
حکمتیست ،اصولگرایان نمایندۀ سرکوب و نظامیگری و اصالحطلبان و اعوان و انصارشان  نمایندۀ دموکراسیبازی
میاندستگاههاو سازوکارهای گوناگوندولترابا

چنانسرگشتهوکژفهماندکه تفکیکوظایف 

هستند .اینجماعت 
امنیتیرژیماینهمانگرفتهو

یعنیکهاصولگرایان رابهتمامیبا دستگاهپلیسی-

هایسیاسیخلطکردهاند!

جناح 
بندی

،همانتدارکچیاننظاممیدانند .

اصالحطلبانراکادربوروکراتیکدولت

ناتواناند .تا آنجا که نمیدانند که اگر هم دودستگیای در برخورد با
اینان حتی از مشاهدۀ بدیهیات و واضحات نیز  
ً
کهبخشیازاصولگرایانکوشیدندخودرامحرکومدافعاعتراضات

دردیماه139۶بود

صرفا
معترضانوجودداشت ،
نشان دهند .و ایندر حالی بود که اصالحطلبان و ایدئولوگهاشان پیش از «هستۀ سخت قدرت» ،میان «اعتراض و

13اطالعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد نمایش یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی،حزبکمونیستایران25،
دی .139۸
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کموکاستوازهمانابتدا،درحمایت
،بی 
اغتشاش»مرزکشیکردند.درآبان139۸نیزشاهدبودیمکهکلمقاماتج.ا 
ازسرکوبفرودستانجانبهلبآمدهشمشیرکشیدند .
،باهممسلکانخوددرجناحراستاپوزیسیون

بهاینترتیبشاهدیمکهکل جبهۀچپبورژواییدرسطحنظروتحلیل

چپپروغربواژهبهواژه،بااصطالحاتینظیر

وعینبهعینمواضعآنانرادر هربیانیهومقالهمنتشرساخت.
همآوابود  

«مردممبارزوآزادیخواهایران»14،بالیبرالهایینظیراحزابچهارگانۀجمهوریخواه،نهضتآزادیوفعاالنسیاسیو
همانمیشودوبرایآنکهازاینیکیشدننجات


د،این
اصالحطلبنامدارن

تودهای-
مدنیلیبرال،کهدرادبیاتاینچپ 
رنگازآبدرمیآید.خواهیمدیدکهچگونه .

یابد،تاکتیکهاییرابرمیگزیندکهناگهانبامجاهدین 
یک

همصدابالیبرالها ،جزفراخواندادن بهتحریم انتخاباتچیزی
درماجرایانتخابات ،چپپروغرب ودموکراسیخواه  ،
درچنتهنداشت.دراینانتخاباتلیبرالهاازتحریمفعال،یعنیتبلیغخواستبرگزاریهمهپرسیعلیهجمهوریاسالمی
کردند.فرقهجاتگوناگونچپپروغرب،برایآنکهمیانخودواینلیبرالهاوجهافتراقی


حمایتمی
بهجایرأیندادن 
بگذارند،تحریم فعال راناکافیدانسته وسیاستخودرا«تبدیلکارناوالانتخاباتبهروزاعتراضعلیهرژیم»اعالم
پارهکردنبنروپالکاردتبلیغاتی،
اذهانبورژواییشان رسید :

کردند.برایبیانایناعتراضنیزراهکاریخارقالعادهبه
آتشزدنصندوقهایرأی 15.چپبورژواییودرصدرایشان،

برهمزدنهمایشانتخاباتیو ،پرطمطراقتر ازهمه ،
،آتشزدنصندوقتعریفمیکردوغافلبودازاینکه

تحریمگرا»

حزب حکمتیست ،مرزسرخخودرابالیبرالهای«
شانکهندانستندونمیدانند


بدابهحال
سازمانهاییچونمجاهدین،بهترازویهمینفرامینراصادرواجراییمیکنند.

ً
میداد،مجاهدینهمانشعاررادرمیدانعمل
برهمزدنانتخابات  
غافالنهمسازند» .چپبورژواییاگرصرفا شعار 

«
اندکهپارهکردن


بارازخودپرسیده

آیااینانیک
اجراکرد.گیریمباآویزانکردنتصویرمریمرجویدرفالنخیابانتهران16.
کمونیستهاباآتشزدنصندوقرأیمقدماتانقالبرا

بنرتبلیغاتیچهربطیبهمبارزاتکارگراندارد؟درکجایتاریخ
فراهمکردهاند؟ 
14برای نمونه بنگرید به :علیه شرکت در انتخاباتی که انتخابی در آن نیست ،و دعوت از مردم برای تحری انتخابات مجلس! ،اتحاد
جمهوریخواهانایران10،بهمن .139۸


بیرأی” هم کافی نیست!و در چهارچوب “تحریم
« 15سیاست درست از نظر ما برهم زدن کل انتخابات رژیم است.از نظر ما شعار “رأی 

صندوقهای رأی را به آتش کشید».شعار رأی بی

میگنجد و در نهایت به نفع رژیم خواهد بود.باید تالش کرد هرجا امکان دارد 
انتخابات”  
رأی کافی نیست باید صندوقها را آتش زد! جمال کمانگر ،حزب کمونیست کارگری-حکمتیست .در اطالعیۀ مشترک نیروهای چپ و
کمونیستنیزمیخوانیم«:هرکمپین"انتخاباتی"در هرجائی می تواند محلی باشدبرای اعتراض  ...نگذاریم این مزدوران تریبون بگیرند ،از

حکومتدفاعکنندوبرجنایتواستبدادواستامارمهرتائیدبزنند...همهجاعلیهشانبهمیدانبیائیموهرتحرک"انتخاباتی"رابهاعتراض
بدلکنیم»،رای ما سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی است! اطالعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست24،بهمن .1398

16بنگریدبهفعالیت کانونهای شورشی در تحری نمایش انتخابات رژی در شهرهای ایران با شعار ( رای من سرنگونی) – او اسفند،سازمان

مجاهدینخلقایران1،اسفند .139۸
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تطابق محض و اینهمانی در نظر و عمل تصادفی نیست .کل اپوزیسیون ،ج.ا را نظامی فقهی-ایدئولوژیک
ِ
این
داندوازاینروخواستش

اندازج.ا 
می
ینبر ِ
میشناسد،بهصرفوجودفضایاعتراضیعلیهدولت«،مردم»رانیزمخالف 
باز 
ِ
گوناشهمدربازارسیاست،اینمتاعرابههرقیمت
،همیناالنوبههرطریقیاست.نحلههایگونا 

سرنگونیج.ا

میکنند.جالبآنکهکلاپوزیسیون،ازچپتاراست،فرایندیراازسرمیگذراندکهماهیتوالبتهنهایت
ممکنطلب 
هیچطبقهایرادرایراننمایندگینمیکنند

ایازسازمانهااستکهمنافعوسیاست


آنتبدیلایناپوزیسیونبهمجموعه
.ازاینرواستکههرچهزمانبگذردبیشترمتوجهمیشویمکهاینان

وتنهاهمانخواستعامسرنگونیرااشارهمیروند
ندارند.ازاینرواستکهاستراتژی

المللیودولتهایغربی


نهادهایبین
برایتغییرسیاسیدرایرانراهیجزتوسلبه
همیناستکهدرتحلیلبهسخیفترینگزارهها

کوکمیکنند.

همیندولتها

خودرا،هرچهبیشتر ،با سیاستروز 
بسنده میکنند و در میدان عمل به راهکارهای یکسانی میرسند که باید بر آنها نام مجاهدینیسم گذاشت .شکلی از
ً
هیچطبقهایربط

رفتارهایتروریستی ،آنارشیکوفردگرایانهکهنهتنهابهمبارزاتکارگری واصوال بهمبارزاتسیاسی 
جاتچماقداریکهبهنام مبارزهباجمهوریاسالمی،مقدماتتولید


ارند،بلکهتنهایکهدفدارند:تکایردسته
ند
کنند.چماقدارانیکهازقضا،دوشادوش

پیشبردسیاستهایامپریالیستیفراهممی

هاوالقاعدههایوطنیرابرای


داعش
ج.ا از اعتالی مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا پیشگیری خواهند کرد .توجه داریم که سیاستهای امپریالیستی آمریکا در
خاورمیانه،ازیکدهۀپیشبهاینسووبربسترفرایندافولهژمونیکآمریکاهموارهبهایجادوضعیتانهداماجتماعی
هاچماقدارانوقدارهکشانآنوضعیتراتددارکمیبینند .


هاوفرقه

انجامیدهاست.اینگروه
ً
ها،جریاناتوچهرههایلیبرالروشناست.نیروهاییکهعلنااز

هاییچونمجاهدین،سلطنت 
طلب


تکلیفماباسازمان
حمایت مالی و سیاسی ایاالت متحده برخوردارند و آشکارا دشمن طبقۀ کارگر هستند .اما از حضرات «چپ و
کمونیست» که بهزعم خود برطبل مبارزۀ طبقاتی میکوبند ،باید پرسید که چگونه استکه از مواضع رادیکالشان،
چیزیجزدفاعازاصالحطلباندربرابراصولگرایاناستخراجنمیشود؟

همانگونهکهنشاندادیم،چهبخواهندیانه ،

ژهمواضعوتحلیلهایدشمنانپرولتاریااستکه

شان،واژهبهوا


چگونهاستکهدرهربزنگاهی،درهربیانیهواطالعیه
شانبیرونمیزند؟آیاجزایناستکهایننیروها،


کندودمخروستمایالتبورژواییاستکهازدهان

خودنماییمی
خواستهوناخواسته،جناحچپاپوزیسیونیتامغزاستخوانآمریکاییهستند؟اپوزیسیونیکهدردشمنیوقساوتبا
افعپرولتاریاازهیچچیزمضایقهنمیکند .

من
گوشهایشدرازترشد ،سمدرآوردودستآخردیدکهباگلۀ االغان
پینوکیوبهشهربازیرفت و هرچهبیشترآنجاماند ،
یکیشده است ودر آخور میچرد .چپ پروغرب نیز هرچه بیشتر بر خوان دموکراسیخواهی نشست وهرچه که از
پیشمیگیرد کهاپوزیسیونراستو

دیدکهبیاختیاربیشتروبیشترهماناستراتژیایرا

سیاستطبقاتیفاصلهگرفت،
وقوعشورشهایدیماه 139۶بیانگرنقطۀعطفیدرفضایسیاسیایرانبود.این

برمیگزیند.
دررأسآنمجاهدین 
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اینددر

دیگرنهدموکراسیخواهیکهمطالباتمعیشتیبودکهبهمحرکو
عاملشورشاجتماعیبدلمیشد.همچنینفر ِ
جریانافولهژمونیآمریکا،بهگرایشبهحضیضیهردمفزایندهدرراهبردعامغربگرایی،بهماابهیکیازدوراهبردعام
ِ
نترتیبغربگراییوبیانایدئولوژیکآن،دموکراسیخواهی،هرچهبیشتردرافق

بورژوازیایرانانجامیدهاست.بهای

بهحیاتیانگلیادامهمیدهد.

خردهبورژواییوبیشترطبقهمتوسطی 
وتنهادرمقامفانتزیای  

بورژوازیایرانرنگباخته
اینکدموکراسیخواهی تنها برگ انجیری است از برای سیاستهای ایاالت متحده .همین است که دموکراسیخواهی
چپپروغربهرچهکوشیدبیشترازاپوزیسیونراست فاصلهبگیرد،
یانجامدو  
اپوزیسیونج.ابهزایشمجاهدینیسمم 
وپابزنیدبیشترفرومیروید .

میگویندوقتیدرباتالقبیافتید،هرچهبیشتربرایرهاییدست
بیشترباآنهایکیشد .

از برجام تا ردصالحیت :ظهور و سقوط اعتدالگرایان
شرطهایپیروزیدرهرنبردوجنگی،شناختصحیحودقیقازوضعیتدشمناست.بدون
یکیازملزوماتوپیش 

شناخت جامع از تحوالت اردوگاه دشمن ،پیروزی در نبرد ممکن نیست .بر همین سیاق ،پرولتاریا در پیکار خود با
گردیسیهایبورژوازیداشتهباشد .

بورژوازیمیبایستفهمدقیقیازتحوالتود

اظرنکتهسنج اینپرسشراپیشخواهدکشید کهچهشدکهدولتروحانی،کهزمانیباشعارچرخیدنسانتریفیوژو

ن
بههیچمیانگاشت،امروزچنینزبون

کردومخالفتهایرهبرنظامرا


تازیمی
چرخاقتصاد،درعرصۀسیاستایرانیکه
دولتیهارااز
خریدهنمیشد،امروز آمرانه  

بهثمنبخس 

ارهایاشدرمخالفتبابرجام
شدهاست.چگونهرهبریکهانذ 
طلبانیکهدرمجلسششمبستمینشستندودرصحنعلنی،


دارد.چگونهاستکهاصالح

برحذرمی
مذاکرهباغرب
میخواندند 17،امروزمطیعانه ردصالحیتخودرامیپذیرندو
خامنهای ازمقامرهبری فرا  
مجلسخبرگانرا بهبرکناری 
بیسروصداازکاندیداتوریانصرافمیدهند.وچگونهاستکهدربحبوحۀشوکجامعهازسرکوباعتراضاتآبانماه

،139۸شوراینگهبانج.ابهجایآنکه«نمایشیازرقابتوفضایبازسیاسی»ارائهدهد،عدمکفایتنیمیازنمایندگان
مجلسرااعالممیدارد .
ً
دیدیمآنانیکه منشاء اینتحوالتراصرفا در دستورات رهبروبهمنظور آمادگیبرایمقابلهباشورشهایفرودستان
میشوندواز
،باتناقضروبهرو 

مینامند
جستجومیکنند و یا کلماجراراجنگزرگریدوجناحاز«نظاماسالمی»  


نشینینمایندگاناصالحطلبدرمجلسششم،طینطقیجنجالیمجلسخبرگانرابهبرکناری


درزمانبست
17علیاکبرموسویخوئینی،
رهبرج.اازمنصبخودفراخواند .
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همانمیشوند.بدیهیاستکهدراین

برخودنهادهاند 
این

ناگزیربادستهجاتفاالنژیکهناماپوزیسیونج.ا 

همانابتدا
تحوالتیکجناحبهحذفجناحیدیگرمشغولاستوبازبدیهیاستکهفرایندیکدستشدنحاکمیتدرحالرقم
ً
بهشکلوکسوتدیگریدرمیآیدوچیزینوینرا

خوردناست.امامسئلهآناستکهاوالدراینفرایند،جناحپیروزنیز
بهتکوینجناحنوینیدرحاکمیتمیانجامد،نهآنکههمانجناحپیشین،با

تکوینمیبخشد .فرایندیکدستشدن 

همانسروشکلقدرترادردستگیرد.درثانیبرایفهمچراییاینتغییرآرایشودگردیسیوتکویننیروهایجدیددر
سطحهیئتحاکمۀایران،میبایستبهتحوالتبورژوازیایرانونیزجایگاهاشدروضعیتفعلیجهانبنگریموببینیم
کهاینتغییرآرایشپاسخبهکدامیننیازبورژوازیاست .
وبرخالفمنظراپوزیسیونغربگرا،بایددرنظرگرفتکهآنچهدرانتخاباتمجلسیازدهمشاهدبودیم،

پیشازهرچیز
نهنقطۀآغاز«تالشنظامبرایحذفجریانرقیب»،بلکهفرازیازفرایندیطوالنیتراست.فرایندیکهباخروجآمریکا
ازبرجاموبهدنبالآنخروجدولتیازدهمازمرکزسیاستدرایران درسال 139۶آغازشد،باحمالتبهخانوادۀ
طلبانحامیشانانجامید.


واصالح
بهحذفکاملجریاناعتدالگرا

الریجانیادامهیافتوسرانجامدرانتخاباتمجلس
این راکهاینفرایندتاکجا ادامهخواهدیافتبایدمنتظر بودودید .دیگرآنکهاینفرایندمدتهاپیشازاعتراضاتآبان
آغازشدهونقششورشهایفرودستاندرتکویناینپروسه اهمیتی ثانوی داشته ودرمقام کاتالیزور عمل

ماه 139۸
شویمنیروییکهازگردونۀسیاستبهبیرونپرتابمیشود ،بهتمامی همانیاستکه


کمیدقتمتوجهمی
یکند.با 
م
عادیسازیروابطج.اباآمریکاداشت.تالشیکهبابرجامجوانهزد،اماپیشازآنکهبهثمر
نقشیکلیدیدرتالشبرای 
بنشیند،دولتترامپآنراازریشهدرآورد .
تعریفمیشد.یکی ایجاد«عمقاستراتژیک» در

سیاستورزیج.ا حولدومحوربنیادین 

درآغاز دهۀنودشمسی،
ایازگزندتهاجمیامپریالیستیوعقبراندن


متحدینمنطقه
خاورمیانه،کهمبتنیبر حفاظت ازخودازطریقحفظ 
میانجیاش توافقبر

عادیسازی روابطباغرب،که
کارمیکرد 18،ودیگریتالشبرای 

نیروهایآمریکاییازخاورمیانه
احمدینژادکلیدخورد.دواصلیکهباشعارچرخشسانتریفیوژوگردش

سربرنامۀهستهایبودواز همان دولت دوم 

وچهرههایکلیدیخودرانیزبازیافت:قاسمسلیمانیومحمدجوادظریف.به

چرخاقتصاد،روحانیرابهقدرترساند
،بادردستداشتنتصاویرسرداربودکهدرپایصندوقهای

هایطبقهمتوسطی،درسال139۶

یادداریمکهبنفش 
پوش

رأیحاضرشدند .
یابد.یکیغربگراییودیگریآمریکاستیزی.

بورژوازیایراندرپاسخبهتعریفمناسباتخودباغربدوراهبردعاممی
ایندوراهبرددرحقیقتزاییدهونیززایندۀتنشهایدرونیبورژوازیایران درمواجههباکردوکارامپریالیسماستو
همواره مهر خود را بر آرایش قوای سیاسی بورژوازی ایران مینهد .این دو راهبرد هیچگاه به تمامی از میدان خارج
بهپینوشت2بنگرید .
حضورمنطقهایج.ا 

18برایتوضیحیمختصردرخصوص
10

نشدهاند.بلکههموارهیکیذیلدیگریبهحیاتخودادامهدادهاست.سلطۀیکراهبردبرفضایسیاسیایرانهموارهبا

سطحیازادغامراهبرددیگردردرونخودممکنشدهاست .نهآنکهاینادغامتماموکمالباشد،بلکهضمنحفظ
،سطحیازادغامنیزشکلمیگیرد وجناحسیاسیمغلوبناگزیربهحدیاز

تنشهایسیاسیوجناحی درونج.ا

تمکینبهرقیبخودمیشود .

ستیزینبود.بلکهخوداینغربستیزی،تاحدامکاندرونراهبردعام

آغازعصراعتدال،بهمعناینابودیراهبردغرب


عادیسازیروابطباغرببدلشد .درحقیقتخوداینهضموجذب
غربگراییهضموجذب،وبهتکیهگاهیبرای 

آغازشد،درسالهایمیانیایندهه،بهاوجخودرسیدو

شدن،پروسهوفرایندیبودکهازسالهایابتداییدهۀ1390
اند،باپارهکردنبرجامازسویترامپ،کلاینفراینداز


همانشده

رسیدایندوباهماین

ایکهبهنظرمی

درستدرلحظه
همپاشید .
فرصتهاوامکانات

بستهاییانجامیده بود 
،درعینآنکهبهبن 

ستیزیدرسالهایمیانیدهۀ۸0

سیطرۀراهبردغرب
تریناش عبارت بود از ناتوانی غرب در نادیده گرفتن قدرت ج.ا در خاورمیانه .آن
نوینی نیز خلق کرده بود که مهم 
بستهایسیاسی-اقتصادییکیازعواملیبودکهزمینۀبهحاشیهراندنراهبردغربستیزیوبرسرکارآمدندولت
بن 

دستآوردهاراچونانمستمسکیبرایحملهبهرقبایسیاسیخودبه
ازیکسوآن 
روحانیرافراهمنمود.دولتروحانی 
بهخوبیازدستآوردهایجناحرقیبچونانکارتبازیواهرمفشاردرمذاکراتاستفاده

کارمیگرفتوازسویدیگر

دهایمنطقهایخودباشد.بااینهمهبر

استفادۀروحانیازدستآور

مدتهاتماشاچی 
کرد.جناحرقیبناگزیربودتا  
سرکارآمدنترامپمعادالترادرهمپیچیدواعتدالگرایانراناگزیرساختتابهرقیبانخوداقتداجویند .
هیچکسبهاندازۀمنازموشکدفاعنکردهاست...
مدعیمیشد «:

همینبودکهسرانجامروزگاریفرارسیدکهظریف
کسی که موشک میسازد برادرش دیپلمات میشود» 19.این دوچهرههایکلیدی نزاع درونیبورژوازی ایران و هیئت
سیاسیآنبورژوازی،یعنینزاعوهمآوردیهماندوراهبردمذکوربودند.بااینهمهدگرگونیاوضاعبودکهکسیچون
همآواییبارقیبخوددرآید .
ظریفراناگزیرساختتاازدر 
دراینمیانبایدتوجهداشتکهقاسمسلیمانیهراندازهکهیکفرماندۀنظامیبود،دیپلماتینظامینیزبود.ازقضاهر
طایفهای،مذهبی
اندازهکهظریفدرمیانرهبرانومقاماتاروپاییمقبولیتداشت،سلیمانینیزدرمیانشیوخورهبران 
شدهاش،
و سازمانی سوریه ،عراق و لبنان تا حدودی مورد اعتماد بود.سلیمانی کسی بود که وجهۀ سیاسی کمتر دیده  
دراینسالها

میکرد.همین بود کهظریفوسلیمانی 
سیاستهای ایران را تسهیل  

بهویژه در میان شیعیان عراق ،اجرای 
ً
ضربهزدن به اقتدار نظامی ایران ،که بیش از هر چیز
جلساتمشترکهفتگیداشتند.ترور سلیمانی ،نه صرفا از جهت  
19ظریف :حمایتهای سردار سلیمانی نبود توفیقات اجالس بن را بهدست نمیآوردی ،خبرگزاریتسنیم15،بهمن .1398
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همارزعملیاتتحریمظریفبود.صحنۀنمادینیبودکهقاسمسلیمانینهدر
جهتتضعیفامکاناتدیپلماتیکایرانو 
میشد.نه تنهانمادین بلکه واقعی:برای آمریکا آن
میدان جنگ کهدر فرودگاه و حین سفریبرای مذاکرات سیاسیترور  
حساسترازمانورهاینظامیسلیمانیبود .

نخستوزیرعراق،

قبیلمذاکراتوازجملهسفربهبغداددربحبوحۀتعیین
ستیزیبهرهبرداریتمامعیاریبهعمل

اعتدالگرایانازنتایجراهبردغرب

بهاینترتیبشاهدیمکهدرآغازدهۀجاری،
سرنگونشدنبهدستایاالت

میآورند.ممانعتج.اازپیشروینیروهاینیابتیآمریکادرسوریه،دولتایرانرادربرابر

تحریمهایاقتصادی،سیاسیو

متحده تاحدودیایمنکردهو پشتوانۀ حضورظریفدرمذاکراتبود.ازآنسو رفع
تسلیحاتینیزنهتنهااقتصادایرانرامتحولمیکرد ومشروعیتیبرایج.ادرجامعهبهارمغانمیآورد،بلکهبهتابیت
عمقاستراتژیکج.انیزکمکمیکرد .کافیاستاشارهکنیمروسیهبرایفروشسالحبهایران،مدتهااستمنتظر
سررسیدتحریمتسلیحاتیایراناست 20.
سیاستورزیرا،با پارهکردن برجام وسپس تحریم

در پایان دهه اما ،ورقبرگشت .دولت ترامپ یکی از رهبران این 
دربوقوکرناکندکه

شخصظریف،بهرسواییکشاندودیگریرانیزدرخاکعراق،نهباگلولهکهباموشکترورکردتا
عصردیپلماسی،دورانیکهمیشدهمقاسمسلیمانیداشتوهمظریف،سرآمدهاست .
میدانیمکهحدودتصرفعرصۀسیاسترابراینیروهایسیاسی،پیشازهرچیز،تضمینتوانوامکاناتآننیروبرای

منافعیکهبستهبهاوضاعواحوالزمانهتحولمییابد.این ضرورت

اشتعیینمیکند .


یابیبهمنافعطبقۀمتبوع

دست
مذاکرهباآمریکابرایبورژوازیایرانونیزگشایشآنافقبودکههاشمیرفسنجانیراازعالیجنابسرخپوشبهقهرمان
بهاعتدالگرایاناجازهدادتاسکانهدایتکشوررابهدستگیرندوحتیدربرههایبیترهبریرانیزبه

ملتبدلکرد،
سالهای92تا،9۶بارهامخالفتضمنیخودرابامذاکرهباآمریکابیانکرد
خامنهای،در 
حاشیهبرانند.بهیادداریمکه 
تبصرههایی از قبیل «حاالبههرصورتدولتمورد
و ناتوانی خود را از مقابله با دولت روحانی ،در قالب توجیهات و  
سمعونظررساند!حکمحکومتیرهبروهمراهیبرایتصویببرجامدرمجلسنیز،بیشازهرچیزاز
اعتماداست»به 
یچونکوچکزادهورسایی ،اعضایجبهۀ

سرضعفوناچاریبودتاموافقت ورضایکامل.بهیادداریمکهنمایندگان
کهدروالییبودنشانتردیدینیست،ضمناعتراضشدیدالحنبهتصویببیستدقیقهایبرجاماعالمکردند:

پایداری
«برجامراالریجانی،شمخانیوحجازیتصویبکردند،مانکردیم»! 
اعتدالگرایانبودکهبهشکلیبهینه،همحفظحضور

اعتدالگرایانجناحرقیبخودرابهحاشیهراندندچراکهذیلاقتدار

میسرمیشد.قاطبۀبورژوازیایرانپیشازبرسرکارآمدن

ایراندرمنطقهمقدوربودوهمحضوربرسرمیزمذاکرات 
روحانی،رأیاعتمادخودرابهایننیرودادهبود.وآنگاهکهاینافقهرچهبیشترازدسترفت،آنگاهکهایاالتمتحدهاز
20وتو قطعنامه آمریکا علیه ایران توسط چین و روسیه،بهارنیوز24،مرداد .1399
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گذارکرد،دولتروحانیوتمامپشتجبهۀسیاسیاشناگزیرقافیه

یاتوافقجامعیاهیچچیز»

بازیبرد-بردبهسیاست«
لحظهایممکنشدکهنهتنهاباازبینرفتن
راباختندورأیاعتمادبورژوازینیزازدسترفت.حذفاینجریانتنهاآن 
هاییکهعمارتاعتدالگراییبرآناستواربودنیز،باباروت


،بلکهستون
ضرورتوجودش،بهفرقهایروبهنزولبدلشد

هزینهوبیسروصدا

میتوانیکنیرویسیاسیراچنینبی
تحریموچاشنیترور آمریکایی ازهمپاشید .تنهاهنگامی  
هایاشدرواقعیت،بهفرقهبدلشدهباشد .
فروپاشیپایه 

حذفکردکهپیشتر،بهدلیل
اعتدال گرایانسقوطکردندوباخودهرآنکسراکهدرروزگاررونقوجالل،حامیشانبود،بهقعرکشیدند.براین

کنارهگیری الریجانیاز حضوردرانتخابات.علیالریجانیکهازفردایجنبشسبز،ضمندرکمقتضیات
سیاق بود 
زمانه،بهخیلاعتدالیونپیوستهبود؛همو کهروزگاریریاستمجلسراملکطلقخودمیدیدوازپشتتریبون آن،
هرچندعدهایاین

رئیسجمهورکشوررا،همچونموشازمجلسبیرونمیکرد،ازکاندیداتوریدرانتخاباتسرباززد.

حملهبهریاستجمهوری 1400تلقیکردند،اماعلتاصلیراحمیدرضاترقی،نایبرئیس

اقدامرا،تاکتیکیبرای
حزبمؤتلفۀاسالمی،اینمجمعکالنسرمایهدارانایران،برزبانآورد.عباراتیکهبهموجزترینشکل

شورایمرکزی 
دلیلاول عدمحضورایشان،شکست
ِ
تدالیونبهفرقهایدرحالزوال«:

تأییدیاستبرچراییکلفرایندتبدیلشدناع

پروژۀبرجاموبی نتیجهبودنمذاکرهباآمریکااست.چونایشاندرتصویببرجامنقشقابلتوجهیداشت 21».نهتنها

ً
علیمطهریسابقا
نمایندهایکهدرتصویببرجامنقشداشتازگردونۀانتخابات حذفشد.

علیالریجانی،بلکههر
ِ
ترینهاشان بودند .پیش از آن که این جماعت توسطشورای نگهبانردصالحیت
اصولگرا و محمود صادقی،برجسته 

ومیدانستندکه
خودواقعیتصالحیتشانراردکردهبود.آنهاخاصیتوکارآییخودراازدستدادهبودند  

شوند،
نبودکهآیندهنگرانیچون

نهنزدسرمایهدارانونهدرذهنیت عمومیجامعهجایگاهیندارند.همی

دیگرنهدردولت ،
محمدرضاعارفوالریجانی،محترمانهدرانتخاباتشرکتنکردندومابقینیزباتیرخالصشوراینگهبانحذف
شدند .این نمایندگان بهتر از حضرات چپ و حکمتیست میدانستند که «مهندسی انتخابات» ،بدون آنکه جمیع
کوزهشانراجمعکردندوبه
سروصداکاسه 


ازاینجهتبی
وبیپشتوانهشدهباشند،ممکننیست .
نمایندگانچنینرسوا  

نطقهای بهظاهر منتقدانه و ژست
خانه رفتند تا کی اختر بختشان دوباره در آسمان سیاست درخشیدن بگیرد! پس  

بایدازارکسترهماهنگمجلسحذفمیشد،امادر

مشمئزکنندۀدفاعازآزادیاینجماعت،اگرچهسازناکوکیبودکه
کلماجراعاملیتیفرعیداشتوریشۀموضوعهمانبودکهگفتیم .

ِ
مدتهابعدازآنبودکهفرایندیکدستشدنآغازشده
«هستۀسختقدرت» ،اگرهمتصمیمیگرفتودستوریداد ،
بود.اینیکدستشدنراوضعیتبودکهبهج.اتحمیلمیکردودربزنگاهانتخابات،نیروی موسومبههستۀسخت

،مشرقنیوز11،آذر.1398

21چرا علی الریجانی نمیآید؟
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قدرت ازوضعیت برایتسویهحسابوحذف و جرح نهایتاستفادهرابرد.هرچندکهخواهیمدیدکهنههستۀسخت
درکاراستونهایناصولگرایانهمانیهستندکهبودند! 

قدرتآنمعناییراداردکهکلاپوزیسیونبهکارمیبرد

تأسیس ستاد فرماندهی جنگ :هستۀ سخت یا بورژوازی؛ کدام یک تصمیمسازند؟
«جلسه ،بسیار جلسۀ مهم و سنگینی است  ...همین آقایان
هایاینمیداناند...میدان

وخط 
شکن
[تولیدکنندگان]...صفوفمقدم 
خطیریاست،میدانجنگاست 22».


نزدکلاپوزیسیونج.ااسطورهایازموجودیتدولتدرایرانشکلگرفتهاست:هستۀسختقدرت.

طیچهاردهۀاخیر
سازیاینهستۀسختقدرتبازمیگرداند .نزداین

فهمیرازوارهازدولتکهتماموقایعوتحوالتج.ارابهتصمیم
شودکهقدرتوتصمیمسازی


ذاتفهممی
قائمبه
اپوزیسیون،هستۀسختقدرتبهماابهموجودیتیصلب،تغییرناپذیرو 
هستهایکهازناکجاآبادیمذهبی-فقهیظهورکردهو
یلمیکند  .

خودرا فارغازمنافعطبقاتی بربورژوازیایرانتحم
کند.هستۀقدرتیکهحاکمیتاشرابهزورسرنیزهو

چوناناختاپوسی برپیکرجامعه چنگانداختهوازآنارتزاقمی
هاینفتیتداوممیبخشد .دراینکهخصائلتاریخیبورژوازیایرانونیزمواجهۀبورژوازیباطبقۀ

بهرهبرداریازرانت

،بهشکلگیریساختاریدردولتایرانانجامیدهکهبهشکلیک«دولتپنهان»،یاهستۀ

کارگردرکورانانقالب57
،بهویژهجهتممانعتازاعتالی
ضرورتغربستیزیبرایبورژوازیایران 

مرکزیقدرتعملمیکندشکینیست.

غربگراوهمچنینقوایچپدربازۀانقالب57یکیازعناصراساسی
ال 
زبقاتیانقالب57ونیزسرکوبنیروهایلیبر ِ 

سادهدلینیز میتواند فهم کند کهبیت رهبری درقامت
صیرورت و شکلگیری آن هستۀ سختقدرتبود .هر ناظر 
دمودستگاهی قدرتمند درون دولت ایران عمل میکند .مسئله بر سر بنیانهای طبقاتی ،چگونگی عملکرد و نیز

هایاینبهاصطالحهستۀمرکزیاست.خواهیمدیدکهآنچههستۀسختقدرتنامیدهمیشودنهموجودیتی


دگردیسی
قائمبهذاتداردونهشکلومحتواییمتصلبوتغییرناپذیر،بلکهخودیکیازاجزایضروریحاکمیتبورژوازیایران

کلاپوزیسیون،بنابهماهیتبورژواییاش ،درمنطقخودپوزیتویستاستوالجرمپدیدارهرموجودیتیرابا

است .
ایمیسازدبهنامهستۀسختقدرت .


،اسطوره
ذاتآنیکیمیگیرد.بهاینترتیبازواقعیتمادییکضرورت


وبسایترسمیرهبری2۸،آبان .139۸
22بیانات در دیدار جمعی از تولیدکنندگان ،کارآفرینان و فعاالن اقتصادی ،
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اعتدالگرایان

آنچهکهدرفرایندانتخاباتاخیر ،ازجانبکلاپوزیسیونراستوچپ ،به غلبۀ«هستۀسختقدرت»بر
عادیسازی رابطهباغرببرای
نبود پاسخیسیاسیبرای 
مشخصشدن  ِ
ِ
تبعات 
تفسیرشد،درحقیقتعبارتبوداز  ِ 

همسویی بورژوازی ایران با امپریالیسم آمریکا ،در
بورژوازی ایران .اینک برای بورژوازی ایران آشکار شده است که  
شرایطی که فرایند افول هژمونی آمریکا در جریان است ،الجرم به وضعیت اهدام اجتماعی میانجامد .پذیرش
سازیسیاستهاییهمراهاستکهنتیجۀآن،معناییجزنابودیامکاناتو


ازجانبآمریکاباپیاده
عادیسازی روابط 

منافعبورژوازیایرانندارد.وضعیتیکهبهنابودیارکانحیاتاجتماعیوازجملهنابودیامکاناعتالیمبارزۀطبقاتی
پرولتاریانیزمیانجامد .تجلیافولهژمونیآمریکا،کهبهظهورترامپیسمنیزانجامیده،ایاالتمتحده راوامیداردتا به

بهمعنایازدستدادننفوذمنطقهایایران،بهمعنای

یاتوافقجامعیاهیچچیز»رویآورد23.توافقجامعیکه

سیاست«
گویسیاستهایآمریکااست.بدونآنتوافق

ایوجهانیوبهمعنایبدلشدنبهبله 
قربان

ازدستدادنبازارهایمنطقه
هاباقینمیماند.امریکهشرایطوبسترمناسبرابرایپدیدآمدنوضعیت

جامع،راهیجزدرگیریوافزایشسطحتنش
انهداماجتماعیفراهممیآورد .
طیسهدهۀاخیر،پاسخبهمسئلۀرابطهباغرب،بهخلقدوجناحسیاسیمتخاصمانجامیدهاست 24.زمانیبودکه
عادیسازی روابطباآمریکااست ،عرصۀسیاست
وگویتمدنها،اعالمکردکهآمادۀ  


جنبشاصالحات،باشعارگفت
ها،خیابانهاوحتی


خواهیاشغالکردوچنانجنبشقدرتمندیشکلگرفتکهدرروزنامه
ایرانراباشعائردموکراسی
مینامیدند،لشکرکشیشد.بیت
گروههایفشار» 
مجلسایرانعلیهآنچهکهامروز«هستۀسختقدرت»،وآنروزگار« 
خامنهایبرایآرامکردنفضاضمناعالماینکه«اگرعکسمراهمآتشزدندباید
رهبریچناندرحاشیهقرارگرفت،که 
مجادالت سیاسی دعوت کرد تا مگر از سوءاستفادۀ دشمن
ِ
حدود 
سکوت کنید» ،طرف مقابل را به عدم تجاوز از  ِ

 23برای توضیحی مبسوط درخصوص چیستی افول هژمونی امریکا و ترامپیسم ،بنگرید به« :امپریالیسم امریکا :عروج و افول هژمونی
ابرقدرت»،پناهی،بابکوفرزانعباسی،سوریهورئالپلیتیککمونیستی،نشراینترنتی .1397،

24به زعم نگارنده وجود این دو نیروی سیاسی را بیش از هر چیز میبایست با وجود دو گرایش متضاد در بورژوازی ایران توضیح داد.

بهطورکلیوسربسته،توسعۀانباشتدرایران،به ویژهپسازپایانجنگوتابیتج.ا،ناگزیرمسئلۀشیوۀتنظیمروابطبابازارهایجهانیوبه
کشد.چنیننیستکهیکجناحازبورژوازی،سرمایههایخردیادرتفاسیریدیگرسرمایۀصنعتی،

دنبالآنتنظیمروابطباغربراپیشمی
خواهانرابطهباغربوجناحیدیگر،انحصارات یادرتعابیریدیگرسرمایۀتجاری-رانتی،خواهاناستقاللودرنتیجهحفظتنشباغرب
باشند .سوایاینکهبرایهربخشازبورژوازیکدامگرایشوزنبیشتریدارد،ایندوگرایشمتضادبرایهرسرمایۀمنفردیدرایران،وجود
دارد و بازتاب این دو گرایش در سطح سیاسی به بروز دو راهبرد عام آمریکاستیزی و غربگرایی میانجامد .وجود دو جناح غربگرا و
آمریکاستیزدرهیئتحاکمهپاسخنیروهایسیاسیاستبهایندوراهبردعام.وجودایندوجناحدوچوبزیربغلیاستکهبورژوازیایران
رمیسازدتابهیکی
برایحیاتخودناگزیربهتکیهبرآنهااست.شرایطوضرورتهایاقتصادی-سیاسیدرهردورهبورژوازیایرانراناگزی 
ازاینراهبردها بیشازدیگری اقبالنشاندهد.اینکودرپرتوگرایشافولهژمونیکآمریکا،تنهاازآنروکهمشخصشدهآمریکابدون
میرودکهتاسرحداتیکفرقهتنزلدرجهیابد .
آواییباجناحسیاسیغربگراراندارد،اینجناح 

نابودکردنبورژوازیایرانامکانهم
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تنهاآنزمانکهمعلومشدپاسخآمریکابهگفتگویتمدنهایسیدخندان،محورشرارتنامیدنایران

جلوگیریشود25.
است،آن«هستۀسختقدرت»توانستدستبهسرکوبجنبشاصالحاتبزند .
عادیسازی روابطبا
درنمایشافولهژمونیآمریکا،میانپردۀاوباما آخرینگشایشمعناداروتوانمندی بودکه امکان 
درحقیقتآنگشایشتنهادرعصرتهاجمامپریالیستیبودکهممکنمیشد.جنگو

میداد.
غربرابهبورژوازیایران 
اینبارامابایکتفاوت:ج.ادرمنطقهسرگرمحفظمتحدین
مذاکرهدورویسکۀسیاستآمریکادرخصوصایرانبود .
دیگرآناصالحطلبان«هوادار

منطقهایدرمواجههباتهاجمیامپریالیستیبود.زمانهزمانۀجنگو«مقاومت» بودو 

انعطافپذیریبهکاراصالحاتآمد،

هادردیازمعضالتدوانمیکردند.پس


وگویتمدن
صلحجهانی»ومدافع 
گفت
کهدهههادرسیاست

اعتدالگرایانی راپذیرفتند

زهردوطیفاصالحاتواصولگراگردهمآمدندزعامت

میانهروهاییا

مهجوربودندوباایشانائتالفکردندتابرایگشایشنوین،دولتیتدارکببینند.جنبشسبزازرهبراندرحصرشچشم
اصولگرایانیچونالریجانی
وبهجایسیدخندان،بهدلقکیبهنامروحانیقناعتورزید .
پوشید،قبایبنفشبهتنکرد 
دویاصالحطلبان،هر

نیزازبرجعاجشانپایینآمدند،ضرورتروزراپذیرفتندوبهطایفۀاعتدالپیوستند.بهویژهدرار
آن چهره و جمع و تشکیالتی که این ضرورت را تشخیص نداد طی فرایندی درازمدت ،به حاشیه رانده و به فرقهای
ناهمگون بدل شد .گشایش این امکان و حضور مقتدرانۀ ج.ا در منطقه ،عواملی بودند که غربگرایان تندرو و نیز
غربگراییوآمریکاستیزی،هردو،وجهۀ
پایبندبهآمریکاستیزی تمامعیارراهرچهبیشتربهحاشیهراندند  .
ِ
اصولگرایان 

ایدئولوژیکخودراهرچهبیشترازدستدادندودررختراهبردهاییعملگرایانهواردمیدانشدند .

ً
ً
اتفاقادردومرحله
میبینیمکهاصوالهستۀسختقدرتیکهحرفاولوآخررادرسیاستایرانمیزنددرکارنیستو 
 
ازتاریخج.ا ،یکیعصراصالحاتودیگریعصراعتدال ،آنگاهکه اوضاعواحوالاقتضاکرده«هستۀسختقدرت»
میدانراخالیکردهوتنهادگرگونیشرایطاجازهدادهتادوبارهبهمیدانبازگردد 26.
گفتیمکهخروجآمریکاازبرجام،بهعصراعتدال،عصر«همسلیمانیهمظریف» پایان داد.اینکوباشکست تالش
حذفهزینههایاینتنشسیاسیبر

عادیسازی روابطباغربو بهتبعآنشکستتالشبرای 
بورژوازیایرانبرای 
گردشسرمایه27،عصریآغازشدهکهسیاستفشارحداکاریآمریکابرایبر«سرعقلآوردنایران»سرفصلآناست.
،وبسایترسمیرهبری21،تیر .137۸
 25بیانات در پی حادثه کوی دانشگاه تهران در سا  ۷۸

نقطهثقل در ساختار حکومت تعریف کرده و بدان
 26الزم به تذکر است کهخودویژگی تاریخی دولت در ایران که والیتفقیه رابهعنوان یک  

میکند اما در این
میبخشد ،اگرچه در پدید آمدن نمود ظاهری چیزی به نام «هستۀ سخت قدرت» نقشی برجسته ایفا  
اختیاراتی ویژه  
مناقشاتاهمیتیثانویدارد .

رواست.درتماماینچهاردهه،اگرسیاستتنشباغرب،هزینههاییرابهانباشت

27توجهداریمکهبورژوازیایرانهموارهباتناقضیروبه

کند.اگرغربگرایینیز،همچون

کند،ازآنسوغربگرایینیزهزینههاییدیگررابرگردشوانباشتسرمایهاعمالمی


سرمایهواردمی
کاستیزی،پرهزینهنبود،اینکسالهابودکهجمهوریاسالمیقبای«دولتدموکراتیک»برتنکردهبود .

آمری
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سیاستیکهتبعاتناگزیرآن نابودیاینبورژوازی،بربسترصیرورتوضعیتانهداماجتماعی است .بورژوازیایران
وتنشهاینظامیآتینیازمندتمرکزقواوتشکیلستادفرماندهی

متوجهاستکهعصرجنگآغازشدهوبرایاینجنگ
است.درعصرجنگهرمانعیکهتصمیمگیریراباتأخیرمواجهکندمرگباراستوبورژوازیایرانهمینرامتوجهشده

است .الزمبودتامراکزمتعددتصمیمگیریوبالتکلیفیوهمچنینلرزشونوسانیکهبرسرمسائلیچونتصویب
،کهازمدتها

لوایحپالرمورخدادهبوددیگرتکرارنشود .ازهمینروبودکهبیترهبری،سپاهودیگراعوانوانصارشان
پیشسردمدارانجناحآمریکاستیزبودند،ضمندگردیسی،مشروعیتکافیبرایتشکیلاینستادفرماندهیرایافتند .
،یاوهنمیبافتکه«جلسه،بسیارجلسۀمهمو

خامنهایدردیداربا 2500تنازفعاالناقتصادیدرآبانماه139۸

سنگینیاست» .رویدادیتاریخیبودکهتمامبزرگانقومدرآنجلسهگردهمآمدهبودند.جلسه،مهموسنگینبود.
ترینچهرههایبورژوازیایراندرآنجلسهبهرهبرخودرأیاعتماددادند تا سکانهدایتکشوررا دروضعیتی


مهم
عهدخلفامیمانست،اعالمکردکهدرعصر

اضطراریبهدستگیرد .بورژوازیدرمناسکی،کهازقضابهبیعتدر 
مذاکره،هر

تشدیدتنشهاینظامیدرجهان،بهتمرکزقوایدولتینیازدارد.بهاینترتیبزینپسجنگواگرالزمباشد

دوتحتنظارتقواییمتمرکزپیشبردهخواهدشد .رهبرج.انیزبهسهمخود،بهبورژوازیاطمیناندادکهشخصیقابل
اطمینانبرایبورژوازیاست.همینبودکهضمناعالماینکهمیدان،میدانجنگاست،تضمیندادکه«:بندههمپشت
کنم،کمکمیکنم،تولیدبایستیپیشرفتکند...متأسفانهاقتصاد


یدکهمنهمدفاعمی
ایستادهام.اینراشمابدان

قضیه 
ایهمسعیمیکننداقتصادراشرطیکنند.ابتکاررئیسجمهورفرانسهچهمیشود،فالن


ماشرطیاست.حاالعده
ابتکارچهمیشود»28.برایدلجوییازبورژوازیبودکهرهبرج.ا،پساز40سال،ضمنبازنگریدرمفهوممستضعف،

ً
اعالممیکرد« :مستضعفین را بد معنا میکنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا حاال اخیرا -یعنی این چند سال اخیر

آسیبپذیران؛ نه ،قرآن مستضعف را این نمیداند  ...این معنای
آسیبپذیر [معنا میکنند] ،یعنی  
باب شده -اقشار  
همهیموجودیزمینخواهندبود» 29.
مستضعفیناست:کسانیکهوارثانزمینو 
ضرورتهایبرآمدهاززادورشدبورژوازیایراناستکهمجلسراازرأسامور

پسایننه«هستۀسختقدرت»،که 
هایآنضرورتهادرجهتیقرار

هاوهمگرایی

برآیندتنشهاوواگرایی

خارجکردهواعتدالگرایانرابهحاشیهراندهاست.

داردکهبهچنینحذفودگردیسیمیانجامد .بورژوازیبرایتنشهاینظامیآتیاینتغییرآرایشرادرهیئتحاکمۀ

خود ممکن کرد و مسؤلیت وکارگزاری آن را نیزبه مقام معظم رهبریاش سپرد .آن جلسه نیز غسل تعمیدی بودکه
اخیاراتکاملرابهرهبرتفویضکرد.پروانهسلحشوریحقداشتکهفریادبکشد«:مجلسبعدیراتعطیلکنید30».

وبسایترسمیرهبری2۸،آبان.139۸
28بیانات در دیدار جمعی از تولیدکنندگان ،کارآفرینان و فعاالن اقتصادی ،
29پاسخ رهبر انقالب به کسانی که مستضعف را بد معنا میکنند.راسخون۶،آذر .139۸
30پروانه سلحشوری :مجلس بعدی را تعطیل کنید.رادیوفردا25،آبان .139۸
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کهحتینمیدانستندفراکسیونچیست ،والبته

دهنیز،چندنمایندۀگمنام 

مجلس ازرأسامورخارج ش
ِ
برای تشکیل این
کفایتمیکرد 31.

وازهمهجاراندهبرایریاستآن

سرداریهمیشهبازنده

اینکدیگرحتیاصولگرایینیزهماناصولگراییپیشیننبود.اینانتخابات

اینتنهاآرایشدولتنبودکهتغییرمیکرد.
عرصۀحذفنیروهایتندرواصولگرانیزبود«.هستۀسختقدرت»درهمینانتخاباتنشاندادکهدرستادفرماندهی

روهاییچوناعضایجبهۀپایداریندارد.تندروتریناصولگرایانیکهدرجبهۀپایداریگردهمآمده

جنگ،نیازیبهتند
بودندناگزیرشدندتابهنواصولگراییقالیبافتمکینکنندوبرایآنکهجاییدرمجلسداشتهباشند،سرلیستیویرا
ائتالفیاصولگرایان،بهاصالحیههایقالیبافتنداد.همینبود

بپذیرند.همینبودکهدوروزماندهبه انتخابات،لیست
هایسابقمیشوریدکهچراچهرههایمبارزبااستکبارراازلیستحذفکردید؟ 32


برهمحزبی
کهرسایی
مرتدانبسیاریظهورکردند.همانها که

درآنسویمیداننیزهمیندگردیسیدرشرفوقوعبود.درجبهۀاصالحات،
کشانضرورتهمگراییباآمریکابودند،قلمهاراشکستندوازدینبرگشتند .فروپاشی


چاکانوعربده

روزگاریسینه
ازاصالحطلبان سابق رابهجرگۀاپوزیسیوننظام

خوانیاشبااوضاعواحوالکنونی،برخی 


جنبشاصالحاتوناهم
درآوردومابقیشاننیزبهچیزیدیگربدلشدند:لیبرالهایحامیمقاومت .مشتنمونۀخروارشان سعیدلیالزبودکه

ً
اعالمکرد«:مذاکرهباآمریکاکامال بیمعنیشده ...مذاکرهراهرابرایدزدهاهموارمیکند» 33.مشتنمونۀخروارشان
محمدعطریانفر بود .رئیسستادانتخاباتیمهدیکروبی،همان کسی کهروزگاریازرهبراناجرایانقالبرنگی در
ایرانبود،سرانجامضرورتزمانهراچنینتشخیصداد«:نه غزه و نه لبنان ،جانم فدای ایران.اینها چرندیات است ...
خامنهایبهعنوانرهبرایرانحوزهنفوذشراازمرزهایاینکشوربهمدیترانهوسوریهولبنانویمن
فردیبهنامسیدعلی 
ً
حزبالله را بدهیم ...برای این گروه چهل سال تالش
هزینههای  
حتما  
آوردههای ماست.ما باید  
برده است  ...این جزو  
ً
شده است 34.».اینان نهصرفا ازسرنانبهنرخروزخوری،بلکه بیشتر ازسراستنتاجسیاسیاستکهچنینتغییرجبهه
ثابتقدم سابقبه
غربگرایان  
نمیبینند .
بالهتحکمتیسموکلاپوزیسیوناستکهچنیندگردیسیایرا 

دادهاند.از

میپیوندندوآمریکاستیزهایجبهۀپایداریازمیداناخراجمیشوند.کلنظامدرحالدگردیسیاست
جبهۀ«مقاومت» 
اکرده!اگربااینجماعتهمنظریمپسبایدبپذیریم

واپوزیسیونیقهمیدراندکه:میبینید؟هستۀسختقدرتکودت

اندوکسینمیدانستهاست .


نیزجزویازهستۀسختقدرتبوده
سعیدلیالزهاوعطریانفرها
31آقاتهرانی :بسیاری از تازه انتخاب شده نمیدانند؛ فراکسیون ،طرح و الیحه چیست؟!،دیدارنیوز۶،اردیبهشت .1399

32بنگریدبه:حمله حمید رسایی به حدادعاد  ،آقاتهرانی ،محصولی و قالیباف /دامادتان را چرا وارد لیست کردید؟،خبرآنالین 30،بهمن

 .139۸

33لیالز  :مصالحه با آمریکا کال بیمعنی شده  /تعطیلی اقتصاد در ایران تقریبا رو به پایان است،خبرآنالین11،اردیبهشت.1399نیز لیالز:

مشرقنیوز1،تیر .1399

مذاکره با آمریکا راه را برای دزدها هموار میکند،

34عطریانفر :نه غزه و نه لبنان ،جان فدای ایران چرند است /انبارلویی :نباید صدای رقبای سیاسی ما از  BBCشنیده شود،الف10،شهریور

 .1398
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یکپارچگیای

ضرورتهایبورژوازیایراناینکودرشرایطفعلی،حولپاسخیمشخصبهرابطهباغرب ،موجب 

سرخطهایخودرابر

نیروهایاصولگراواصالحطلبرادگردیسهکرده،

درمیانبوژوازیودولتاششدهاست.

نسبی
هیئتحاکمۀخوددیکتهکردهوتغییرآرایشیرابهمنظورآمادگیبرایوضعیتجنگیممکنکردهاست.شورشهای
پارچهسازیحاکمیت
فرودستان،اگرچههراسیعظیمبرپیکراینبورژازیواردمیکندواینهراسبهتسریعدریک 
منجرمیشود،امانقشی بنیادین درنفساینتغییرآرایشندارد.درهرصورتبایدتوجهداشتکهاینیکپارچگیرا

اوضاعواحوالاستکهممکنکردهاست .
دولتاش ،برای خنایسازی اعتراضات معیشتی نیازی به تشکیل جبههای سیاسی ،همچون دولت
باری ،بورژوازی و  
پرورشچهرههاییچونرئیسیو

اندیشیهایحداقلیازقبیلرواجادبیاتمبارزهبافساد،


وبهچاره
نمیبیند
احمدینژاد 

البته کشتار و سرکوب اکتفا میورزد .همین است که دولت چندان ابایی از اعالم کمترین مشارکت مردمی در تاریخ
بودکهبهجایفهمهمیننکته،خودرادرگیراثباتاینمسئله

ازتنگنظریاپوزیسیونچپوراست

انتخاباتج.اندارد.
کردند کهاعالممشارکت 40درصدی ازجانبدولت دروغ است!گوییبرایاینکهبفهمیممشروعیتج.ادراذهان
عمومی خدشۀ جدی دیده به آماری کمتر از این نیاز داریم! از همینرو بود که در میان تعجب همگان ،و علیرغم
اعتراضاتخونینآبانماه،جلسۀتعیینمزددرسالجاری،پسازاماواگرهایفراوانوبدونجلبرضایتنمایندگان
تواندونهمیخواهدکهازبروز


گرنهمی
کارگری،رأیبهافزایش 20درصدیمزددادتاثابتشودکهبورژوازیایراندی
.تواعتمادبهنفساینبورژوازیرابنگر

وتنهامیتواندبرایسرکوبآنانآمادهشود

شورشهایفرودستانجلوگیریکند 

ماتنهابهسرهاشلیکنمیکردیم،پایینتنهراهم

وزیرکشورشوقیحانهدرمجلسمیگوید«:

پسازآنسرکوبها ،

که
نشانه میگرفتیم» و رئیس یگان ویژهاش اعالم میدارد« :برای سرکوب شورشهای  ،99امکانات خوبی دریافت
کردهایم» 35.البته توجه داریم که این بورژوازیدر حد وسع خود ،دست به اجرای تحوالتی زده تا حداقلی از جذب

اعتراضاتراممکنکند.ازآنجملهاستبرکناریکسیچونصادقالریجانیازصدرقوۀقضاییه،طرحشعارمبارزهبا
کارآمدسازینظاماسالمی،حذفسیاستورزی

رشدجریاننواصولگراییباشعار«

فسادازجانبابراهیمرئیسیونیز
ً
نمونهایازاینسیاسترااخیرا دردورجدیداعتراضاتهفتتپهشاهد
رانتیواقتصادغیردولتی» بهرهبریقالیباف  .
مایندگانبهعدالتخواهراهیخوزستانشدندتامگرخودراحامیکارگرانومطالباتشاننشاندهند .

بوذیم.آنجاکهن

***

35آماده سرکوب اعتراضات  ۹۹هستی ،ایندیپندنتفارسی24،اردیبهشت .1399
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پس ما شاهد بودیم که بورژوازی ،که تا حدی بر تنشها و اختالفات درونی خود فائق آمده ،فرمان به تأسیس ستاد
نیروهایتندروغربگراوآمریکاستیز،ازعرصهحذفشدهو

فرماندهیجنگدادهاست،تغییرآرایشبهوقوعپیوستهو
دادهاند.دیدیمکهچپپروغربودررأسآنحکمتیسم،ازآن
هایسبکمغزیچونقالیباف  

جایخودرابهتکنوکرات
روکهنسبتیبامبارزاتکارگرانندارد،بافهمیغیرطبقاتی،متناقضوسادهلوحانهباهرحادثهورویدادی،ازجمله
هایشنیزیکسرهباتحلیلهایاپوزیسیونراستودررأسآنمجاهدینمنطبق


شود.تحلیل

انتخاباتمجلس،مواجهمی
میشود.اینانطباقبرایخودشنیزآشکارمیگرددوبرایآنکهمیانخودواپوزیسیونراستمرزکشیکند،ناگزیر

خوردوتمامتاکتیکهایشراپیشوبیشازاومجاهدیناستکه


رودستمی
رومیکند.اما

تاکتیکهایی«رادیکال»

اجرایی می کند .زین پس هرچه زمان بگذرد ،خواهیم دید کهمنظرگاه و جایگاه چپ پروغرب ،ویرا هرچه بیشتربا
سیاستهایمجاهدینیستییکیخواهدکرد .

ً
اینان با فهمی سادهلوحانه از دولت در ایران ،اوال با معرفی جدال موجود بهعنوان جدال درون جناحی ج.ا ،و دوم با
ً
ریشهیابیتمامتحوالتدرموجودیتیبهنام«هستۀسختقدرت»،صرفا ج.اودررأسآنرهبرنظامرامسؤلتیرهروزی

نظمسرمایهداریدرایرانحکمبرائتصادرمیکنند.از

«مردم»ایرانمعرفیمیکنندوبهاینترتیب،بخواهندیانه،برای
آواباکلاپوزیسیوندگردیسیهایج.ارابه

سویدیگرایشانچونقادربهفهمتحوالتدراردوگاهبورژوازینیستند ،
هم
انجامد.ازاینرواستکهمبارزۀ


بستیکهدرهمینآیندۀنزدیکبهسقوطج.امی
بستیسیاسیتفسیرمیکنند؛  
بن


بن
میگذارند ،فرودستان عاصی از تطاول سرمایه را «تودۀ مردم انقالبی»معرفی کرده و ایشان را با طبقه
طبقاتی را وا 
سبز کوچکی به راه انداختند36،
متوسطیهایی که در ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی در دی ماه  ،139۸جنبش ِ

بیهیچتدارکپیشینیبه
منفعتتعریفکردهومیخواهندکارگر ِان نامتشکلایرانرابانامجعلی«مردمانقالبی» 


هم
نهعرصۀنبردکهمیدانگهتیراست».جاییکهدرشرایط

میداننبردینابرابر بکشانند.جایی کهبهتعبیرمایاکوفسکی«،
بیهیچ دستآوردی تنها سرکوبی خونین انتظارشان را میکشد .جایی که یا توسط ج.ا به خاکوخون کشیده
فعلی  
میشوند و یا به پیادهنظام نیروهایی بدل میشوند که استراتژی و تاکتیکشان چیزی جز مجاهدینیسم نیست.

مجاهدینیسمیکهیکیازارکانایجادوضعیت انهداماجتماعی استوبهچیزیجز ازهمپاشیدنتاروپودهستی
توانپیشبینیکرد؛آنگاهکهتبعاتاینمجاهدینیسمآشکار


بستههممی
جامعهنخواهدانجامید.مواضعآتیاینانراچشم
شود،طبقعادتچهلساله،یگانهعلتشکستمفتضحانهشانراسرکوباعالمخواهندکرد .


36
بیمایهراازرویپرچم
شانردنشدنآنطبقهمتوسط  

هانگاهیبیندازیمکهبرخی

خالیازلطفنیستاگربهبالهتوکوردلیاینچپ
ِ

آمریکا،بهعملیضدامپریالیستیترجمهمیکردند!براینمونهبنگریدبه:پارادوکس و جنبش انقالبی توده ها،اشرفدهقانی،رادیوزمانه1،

بهمن .139۸
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تصویرمیکشدکهبرای

لوحوالبتهفرصتطلب رابه 


ابله،ساده
برتولتبرشتدرنمایشنامۀآدم ،آدم است،ماهیگیری
خرید عازم بندری در هند میشود .ماهیگیر سادهدل اما ،اسیر در چنگال آزمندی خود و نیز دسیسههای سربازان
برد،کهبهعنوانفرماندۀارتشبریتانیا،علیه

بریتانیایی،فرایندی رامیپیمایدکهدستآخرنهتنهانامخودراازیادمی
ً
ً
هاازخودنشانمیدهد!حکایتاینچپنیزقطعاهمیناست.اینانکهبعضا


ورشادت
ودمیجنگد

هموطنانهندیخ

ازسرمیگذرانند کهدستآخرذیلنام مجاهدینودرمقام

بهناممبارزۀطبقاتیواردزمینسیاستشدهاند،فرایندیرا

سربازانامپریالیسم،علیهطبقۀکارگرخواهندجنگید.طرداینمجاهدینیسموایستادگیبرحدودورئوسمبارزۀطبقاتی
وپیشبردآنپیششرطانکشافواعتالیمبارزۀطبقاتیپرولتاریایایراناست .
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پینوشت 1
جوشیاستاپوزیسیونخارجازکشورج.ا،بادههاگروهوسازمانودسته وصدهاچهره،کهیکروزشاهد


آشدرهم
همینجا بگوییم که افول هژمونی آمریکا از یکسو و وقوع
انشعاب است و روزی دیگر شاهد وحدت و ائتالف  .
هاییکههیچ کدامازایننیروهاتوانیبرایمعنابخشیبهآنندارند،موجبشدهتاتکاپوییدرایناپوزیسیونرخ


شورش
پاشیسازمانهاو


سووباالگرفتناختالفاتوفروپاشیوازهم
دههاگروهوائتالفجدید 
ازیک
دهدکهدرهیئتوالدت 
مشخصۀآششلهقلمکاریاست

ازسویدیگرظاهرشود.اینهمگراییوواگراییمتناوب،

احزاببهاجزایسازندهشان
کهناماپوزیسیونبرخودنهادهوچنانازهولحلیم «سرنگونی» دردیگامپریالیسمافتادهکه ازبرایرهاییمردمایران،
مرحلۀنهاییبراندازیرادرشیپوردمیدهواعالمیهپشتاعالمیه،منشورسرنگونیصادرمیکند .
ازمنتهیالیه چپتا

.یکیطیفنگاشتیاستکهاپوزیسیونرا

ایناپوزیسیونرابردومحورعاممیتواننمودارکرد
ازیکسومیزانوابستگیمالیوسیاسیایناحزاب،سازمانها
بندیمیکندودیگریمحوریکه 

منتهیالیهراست 
تقسیم

دهد،وازسویدیگر،نشاندهندۀتمایلوگرایشاین


شاننشانمی
هایغربیومتحدینمنطقه 
ای

وگروههارابهدولت

سازمانهابهرفتارهایتروریستیوآنارشیکاست.جالبآنکه ارتباطمعناداریاستمیانوابستگیمالیوسیاسیبه

دولتهایغربیوبروزرفتارهایتروریستی .

بندیهای کوچکتری تقسیم میشود :لیبرالها و ملیگرایان ،سلطنتطلبان،
جناح راست اپوزیسیون ،خود به دسته 
ناسیونالیسم و جداییطلبی ،نیروهای بنیادگرای قومی-مذهبی .مهمترین نیروهای لیبرال عبارتند از :حزب اتحاد
جمهوریخواهانایرانباگرایشسوسیالدموکراتیک،کههستۀاولیهاشرابیشترجمعیازچپگرایانعضوحزبتودهو

مهاجرینسرخوردۀجنبش

همبستگیجمهوریخواهانایران،کهمیعادگاه

اکاریتشکلمیدهند.همچنین،

فداییخلق-
ِ
اصالحاتاست .همچنیننهضتآزادیوجبهۀملیرابایددرهمیندستهجایداد.حزبچپایران واتحادفدائیان
مجموعهجایمیگیرند.کلاینمجموعهخواهانبرقراریدموکراسیدرایرانونیزجداییدینازدولت

خلقنیزدراین
ازطریقاعتراضاتمدنیوگذارمسالمتآمیزازج.ااست.اینمجموعهدرادبیات بخشیاز چپپروغرب(برایماال
صالحطلب نام دارد و اگرچه اتحادیۀ بازنشستگان سیاست

تودهای-
راه کارگر و شورای نیروهای چپ و کمونیست)  ،
هستند و در حال حاضر نقشی در هیچ مبارزۀ سیاسیای در ایران ندارد ،چپ پروغرب ایشان را رقیب اساسیاش
همیناستکهمابهتازگیشاهدیمکهبخشیازبدنۀچپبورژوایی،هممسلکانخودراکهدراتحادیۀ

بازشناسیمیکند.

چپبورژوایی حاضردراینائتالفلیبرالی،
ِ
خطابمیکند! نکتهایناستکه

کردهاند«،بورژوایی»
لیبرالهاجاخوش  
ندارد،بلکهازیکسودرانتخابواژگانمحافظهکارتراستوازسویدیگر

چپهایرادیکال»
تفاوتیماهویباهمان« 
همچنان بر گذار مسالمتآمیز پای میفشارد« .چپ رادیکال» ،پدیدار را مینگرد و فاالنژیسماش را به حساب
گریمیگذارد .


انقالبی
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دهندکهروزگاریجنبشهایناسیونالیستیرا

نیروهایناسیونالیستوجداییطلبراآندستهازسازمانهاییتشکیل 
می

اندکهاعتبارسیاسیگذشتهشانتنهاعاملمقبولیتایشان


نظامیبدلشده

جاتشبه

کردندوامروزبهدسته

رهبریمی
شود.مهمترینایننیروهارادرکردستانمیتوان

استواقداماتشانبهعملیاتنظامیدرمرزهایایرانمحدودمی

نامدارترینهاشان

اشونیزازحدوددودههقبلکوملۀزحمتکشان

یافت.حزبدموکراتکردستانایرانومشتقات
هستند .
بنیادگرایی قومی-مذهبی را میتوان آشکارا مرتجعترین دستۀ این طیف دانست .گروههایی از قبیل االهوازیه ،پژاک،
بنیادگرایانسلفیوغیرهعضویازایندستهاند.ماورایکلاپوزیسیونراستوالبتهبیاندقیقوعملیاتیاینجناح را
مجاهدین و مجاهدینیسم شکل میدهد .بیهویتی سیاسی ،فاالنژیسم و البته بهرهگیری از اعتبارات مالی عربستان،
بستههای
اسرائیل و آمریکا وجه ممیزۀ مجاهدین است .مجاهدینیسمی که از دی ماه  9۶به اینسو تکایر میشود هم 
تولیدمیکند .

اعجوبههاییچونآمدنیوز،ری-استارتوغیرهباز

خودجوشخودرادرقالب
ً
درسمتدیگر ایناپوزیسیوننیروهایچپوکمونیستراداریم.اینبخشراعمدتا میتوانبهدوطیفتقسیمنمود.
نظیربهنظیرهمانلیبرالهاهستنددرآنسوینمودار،ودیگرینیروهایمدعی

سیخواه،که
یکینیروهایچپودموکرا 
ً
توجهداریمکهایندستهبندیکامال صوریاستومدعیانکمونیسم،باادبیاتبهاصطالحمارکسیستی از

کمونیسم.
میکنند که دامنۀ ایدئولوژیکاش تا منتهیالیه جناح راست کشیده
همان دموکراسیخواهی و غربگراییای حمایت  
خواهاناینبخشمیتواننیروهاییچونسازمانانقالبیکارگرانایران(راهکارگر)رانامبرد.

میشود.دردستۀدموکراسی

در جناح مدعیان کمونیسم ،برجستهترین مدعی ،همان شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و نیز حزب
رفتهترینبیان
خطرسمی راداریم.اگربهترینبیاناپوزیسیونراسترابامجاهدینیسمبازشناختیم،شسته 
حکمتیست -
جناحچپاپوزیسیونرابایدحکمتیسمدرنظرگرفت.جالبآنکهوارثبرحقحکمتیسم،حزبکمونیستکارگری-
تقواییچی ،سالها است که سپر انداخته و با وقاحت و البته صداقتی وصفناپذیر ،براندازی ج.ا را بدون همکاری

ائتالفیکهدرمنظراینانالبتهتحتهژمونیچپها

ناممکنمیداند 37.

هاواماالمسیحعلینژاد

سلطنتطلبان،لیبرال

است!گفتیمکهاینانواقعیتراباذهنخودتطبیقمیدهندونهبرعکس .
هایوضعیت،میرودتاتمامایننیروهارابستهبهمیزان«رادیکالیسم»شان،مجاهدترکند:


رسداینکدگرگونی

بهنظرمی
همیناستکهاگرایندستهجاترابرروینموداریباهمیندومحورپیادهکنیم،میبینم

هرچهرادیکالترمجاهدتر!
هرچهبهسمتانتهایمحورهاحرکتکنیم،مجاهدینیسمنیزبیشترآشکارمیشود .


37اپوزیسیون اپوزیسیون راست شدن نه تنها جایگاهی غیر واقعی به این نیروها میدهد و آنانرا بزرگ میکند بلکه عمال آب به آسیاب جمهوری
اسالمی میریزد،.یادداشتیدرموردچپفرقهایوجنبشعلیهحجاب،حمیدتقوایی،حزبکمونیستکارگری .
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الزماستکهتذکردهیم،کمونیسمچیزیاستورایایناپوزیسیون.اپوزیسیونج.ادرتمامیتخودزائدهایاست
سرمایهداریو

.کمونیسموکمونیستهادرراستایاعتالیمبارزاتپرولتاریاوالغایمناسبات

بورژوایی وامپریالیستی


نابودیتمامتجلیاتآنبهدستپرولتاریامیکوشند،نهسرنگونیصرفج.ا.


اپوزیسیونداخلی

اپوزیسیونخارجازکشور
–خطرسمی

کمونیست
دستهجاتیهمچون

کمیتۀعملسازمانده

مجموعههایینظیر


حزبتوده

سازمانهایینظیر


تزیازدهم،نقد
اقتصادسیاسی،نقد
وغیره

نهضتآزادیو

مجموعهفعاالن

آمدنیوزو...

جبهۀملی

حقوقبشر

بیدارزنیوغیره

ری-استارت،

بشرودیگرچهرههایسیاسی.


فعاالنحقوق

کمپینیکمیلیونامضا،

مجاهدین

جمهوریخواه


اندیشکدهنشین،

رسانهها ،پژوهشگران 
کالن 





جنبشهایفمینیستیچون

کک
ح 


احزاب

فعاالن سیاسی-مدنی ،خبرنگاران و مجریان


جنبشسبزیها


سلطنتطلبان،شورای

ملیایران،فرشگرد

حزب دموکرات کردستان،
اخوانالمسلمین،مکتب


کوملهزحمتکشان

بنیادگرایانمذهبی ،االهوازیه،پژاک،
همچونسلفیها


فرقههایدراویش
قرآن ،

جیشالعدلوغیره


وحلقههایعرفانی


نشینها/عدمحمایتمالیازداخل
هایغربیوشیخ 


تروریسم/حمایتمستقیممالیوسیاسیدولت
کشور
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سلطنتطلبی-ناسیونالیسم-جداییطلبی/بنیادگراییقومی-مذهبی 

ملیگرا/
لیبرال -

مجاهدینیسم

راهکارگر

چپجنبشگراودموکراسیخواه

آنارشیگری/

مدعیمارکسیسم/

حزبحکمتیست

شورایهماهنگینیروهایچپو

پینوشت  2
غالب استکه حضور منطقهای ج.ارا،یا بر اساس رانههای ایدئولوژیک ج.ا ،آنچهکه شیعیگری و توسعهطلبی نام
واسطۀاقتصادیج.ادرمنطقهوبهویژهسوریه.برایاینشقآخرینیز


منافعبی
میگذارندتوضیحدهند،ویابراساس

شودازجملهبهدستگرفتنفالنمعدنفسفاتیاواگذاری5000هکتارزمینکشاورزی


مستنداتمضحکیتصویرمی
خواهدحضورمنطقهایج.ارا

بهج.ادرشرقسوریهویاطرحهاینیروگاهیشرکتمپنادرآنخطه.چپبورژوایی ،
می

با مقاصد ایدئولوژیک توضیح دهد .ناگهان متوجه میشود که آخر برای شیعهگری که این همه هزینه نمیکنند .پس
کندوغریومیکشدکهیافتم!یافتم!وبرمبنایچندطرح ناشناختۀ


گردد،اکتشافاتیمی

دنبالمنافعاقتصادیج.امی
به
ً
نهایتاچندصدمیلیوندالری،جنگچنددهمیلیارددالریراهزینهفایدهکردهوبهزعمخودبهتأسیازلنین،حضورج.ا

امپریالیسمتشخیصمیدهد .

رادرمنطقه،تبارز 
خرده
جالباستکهچپمحورمقاومتیهمهمینکاررامیکند.حضورج.ارادرسوریه،تجلیروحسوسیالیسمومبارزات
ضدامپریالیستی اردوگاه شرق در عصر پساشوروی ارزیابی میکند و محور مقاومت را سوژۀ ناخودآگاه سوسیالیسم
اشآگاهیمییابد.برایپرسشحولمنافع


بهسوسیالیستبودن
درمییابدکهدرزادورشد مبارزاتضدامپریالیستیاش ،

یازذهنیتیاکونومیستبرمیخیزد!

:چنینپرسشهای

یبهزعمخودکوبنده دارد
اقتصادیج.اهم،ازسرتحقیر ،پاسخ 
عنواندورویسکۀچپبورژواییهردوباواقعیتیککارمیکنند.بهجای


چپپروغربوچپمحورمقاومتیبه
شانتطبیقمیدهند38.همیناستدیگر:اقتصادگراییعامیانۀچپپروغرب،رویدیگرایدئالیسم

توضیح،آنراباذهن
چپمحورمقاومتیاست .
تنشهایسیاسیپراهمیتیازایندسترانمیتوانبدونرجوعبهاقتصادفهمکرد.البتهمقصودازاقتصادرانبایدهمچون

ً
ضرورتهای

چپ بورژوایی میزان سود آنی این یا آن سرمایۀ منفرد فهم کرد .بلکه مختصرا مقصود عبارت است از 
کندوپاسخبهآنهادرمقطعیمیتواندبهتنشسیاسیونظامی


ۀانباشتسرمایهایجادمی
سیاسی-اقتصادیکهتوسع
بینجامد .
میدانیمکهنیروهاییکهدرفردایانقالب57درقامتدولتج.اشکلگرفتند،ازپیشازانقالب،متحدینی
نخست،ما 
هزینههایمربوطبهآن،حتیاگرموردپسندبورژوازیایراننبود،تاآن
سازمانیدرمنطقهداشتهاند.حفظاینمتحدینو 

زمانیکهج.امیتوانستگردشوانباشتسرمایهرادرایرانتضمینکند،نمیتوانستمورداعتراضبورژوازیباشد.

داردکهسیاستهایخاصوسازمانیخودرانیز

دولتبهعنواننیروییسازمانی،اینامتیازویژهرانسبتبهطبقۀخود

هاومحورمقاومتیهادراینخصوصوموضعصحیح


چیستیوتاریخجنگسوریه،مواضعپروغرب
38برایتوضیحیمبسوطدرخصوص
کمونیستی،بنگریدبه:سوریهورئالپلیتیککمونیستی،پناهیبابکوفرزانعباسی .1397،
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تواندازآنصرفنظرکند.اشخاصیکه


شودکهنمی

کارکردهایعاممعینیمی
اعمالکند«.جامعهموجبپدیدآمدن
آورند.همینبهآنهامنافعویژهای

شوندشاخۀتازهایازتقسیمکاررادردرونجامعهپدیدمی

برایاینمنظورگماشتهمی
شانمتمایزمیکند؛اینافراد[ممتاز]خودراازگروهدومجداومستقل

میبخشدونیزآنهاراازافر ِاد تحتقیمومیت

ً
کنندودولتمتولدمیشود...نیرویمستقلجدیددرهمانحالکهبایدعمدتاحرکتتولیدرادنبالکند،بهنوبۀخود


می
تدریجپیشتررفتهاست -بر


باربهآنانتقالیافتهوبه

ایکهیک
نسبی ذاتیاش -یعنیاستقال ِل نسبی
بهدلیل
ِ
استقالل ِ
ِ
جریانوشرایطتولیداثرمیگذارد...اینکنشمتقابلدونیروینابرابراست:ازیکسو،حرکتاقتصادیوازدیگرسو
عینحالبایدواکنشهایی

درمجموعحرکتاقتصادیحکمفرماست،اماحرکتاقتصادیدر

قدرتاقتصادیجدید...
حرکت
اازسوی
حرکت سیاسیکهخودآنرابرقرارکردهوبداناستقاللنسبیبخشیدهاست،واکنشهاییر
اازسوی
ر
ِ
ِ
ِ
ِ

قدرتدولتیازسوییوازسوی دیگرقدرتمخالفیکهایجادمیکندتابآورد 39».بنابراینبورژوازیناگزیراست
ِ

سیاستهای دولتاش را در حدودی معین،بپذیرد .این هزینهها تا پیش از آغاز هزارۀجدید ،خود را در قالب

هزینۀ 
نشانمیداد.اشغالنظامیعراقورقرابرگرداند .

هایجستهگریختهعلیهایرانبهعلتحضوردرلبنانوفلسطین


تحریم
بهتنشهاییدرسطح

گوییبهضرورتهایاقتصادیکهانباشتسرمایهپیشپایبورژوازیمینهد،


آنگاهکهپاسخ
دوم،
ِ
سیاست بدل شود ،یعنی اگر این ضرورتهای اقتصادی در هیئت مسئله و پرسشی سیاسی بروز پیدا کند ،این خود
ایبدلمیشود.تاهنگامیکهآنپرسشسیاسی


هایاقتصادیبهامرحاشیه

یابدوهزینه

موضوعیتمی
سیاستاستکه
امرسیاسی،بهحیاتخودادامهمیدهند.

هایاقتصادیهمچنانبهشکلنطفههایینهفتهدر


وفصلنشود،ضرورت

حل
شود.برهمینسیاقاستکهمیبینیماشغال


ظاهرمی
تنهاآنهنگامکهامرسیاسیپاسخبگیرد،امراقتصادیبازدرافق
نظامیعراقتوسطآمریکاازسراشغالچندچاهنفتتوسطکابینۀنفتیجورجبوشنبود.بلکهازسرپاسخبهاینمسئلۀ
شمارمیرفتوآمریکاناگزیر


سلطهبرخاورمیانهبه
کالنبودکهیکیازپایههایحفظسیادتاقتصادیسیاسیآمریکا،

حیایتترینعضومجموعه،یعنیدولتعراقآغازشد.

بوددولتیاغیاسد،صداموج.اراازمیانبردارد.اینکاربا 
بی
یبدهد.حضورشرکتهاینفتیآمریکادرعراقوسودهای

هرهزینها

بورژوازیآمریکانیزحاضربودبرایاینسیاست
طوالنیمدتتر .

اشیهایبودبرجنگیهفتهزارمیلیارددالریباافقی
چنددهمیلیارددالریشان،تنهاح 

پررنگترساخت.

،ضرورتهرنوعهزینهایرابرایبورژوازیایران

تالشبرایسرنگونیدولتاسددردهۀدومقرن21
ً
پسمسئلهدرآغازخودمنشأیکامالاقتصادیداشت،وآنگاهکهبهساحتسیاستپرتابشد،دیگرخبریازحسابو
کتاب بر سر هزینهها نبود .جالب است که امروز که نتیجۀ نهایی جنگ سوریه تا حدودی آشکار شده ،بورژوازی و

39
معصومبیگی،نشردیگر،13۸0،صفحات

توضیحاتبه تمامیازانگلساست.تأکیدهاازمااست.ریز،جان،جبرانقالب،ترجمۀاکبر


 .140-13۸
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وچوناننزولخوارانعهدصفوی

هایاشکهتاپیشازاینژستاستکبارستیزیداشتند،نقابازچهرهانداخته
ایدئولوگ 

چهرهدرهمکشیدهاندکهچنددهمیلیارددالردرسوریهخرجکردیموبایدبازپسبگیریم 40.
انجامد.مادامکهتنشسیاسیحلوفصلنگردد،امر


اقتصادیاستکهبهتنشسیاسیمی
اینحرکت
ِ
بنابراینمیبینیمکه

اقتصادی،بهشرطضربهندیدنکلیتگردشوانباشتسرمایه،زیانناشیازآنتنشرابرمیتابدوچونتنشسیاسی
حلوفصل شود ،آنگاه بورژوازی چرتکه به دست میگیرد و حساب میکند که چه داده و چه میتواند بگیرد .همین

حاشیهای بودن امر اقتصادی است که چپ پروغرب را انگشت بهدهان میگذارد و موجب میشود تا از ناهمخوانی

وخرججنگسوریه،حماقتج.اورفتنیبودناشرانتیجهبگیردوچپمحورمقاومتیراحیرانازکشفروحیکه


دخل
برسوسیالیستوضدامپریالیستبودنخودواقفنیست.الحقکهاینموجوداترادرموزههایتاریخبهتماشاباید
نشست .
مقصوداینبودتاازسوءبرداشتدراینکهگفتیمج.ادرمنطقهدربرابرتهاجمیامپریالیستیوبهقصدصیانتنفسخود،
ایکهدرباالطرحکردیمرخمیدهد .

ایستادگیمیکند،جلوگیریکنیم.آنایستادگی،برمبنایالگ 
واره





خامنهایرهبرجمهوریاسالمی،گفتهاستکهایرانبایدمبالغیکهصرفجنگسوریه
«40یحییرحیمصفوی،مشاورنظامیآیتاللهعلی 
بیسیفارسی 2۸،بهمن.139۶همچنین بنگریدبه
،بی 
را کرده را پس بگیرد»،مشاور رهبر ایران :در حا صادرات از معادن سوریه هستی 
سخنانفالحتپیشه،عضوکمیسیونامنیتملیمجلسدراینخصوص:فالحتپیشه 20 :تا  30میلیارد دالر به سوریه پو دادی و باید این

ترینمقاماتج.ابهترازکلاردوگاهچپبورژواییضرورتهای


بلندپایه
پو را از سوریه پس بگیری ،عصرایران 31،اردیبهشت.1399
سرمایهرامیفهمند! 
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