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 های موسمیدوران باد
 

وزد.اامااایناتغییراجهتاآسانافصلاسرماادراجهتیامخالفافصلاگرماامیدانستنداکهابادابهحانادرااقیانوساهنداازادیربازامیمّلا
انباشتاشدهاوابهاا،رسداوارطوبتیاکهابادابااخوداازااقیانوساآوردهقارۀاهندابهااوجاخودامیکهاگرماادراشبهاهنگامیدهد.ارخانمی
ااهمراهاباارسداشباعامی کهااناوابارشافراامیارسدادراآسماناوزیدناگرفتهاوادورانیاازاطوفابادهای موسمیاشکستناجهتاپیشین 

 .وزیدناگرفتهااستابادهای موسمیانجامد.اگویاادراسپهراسیاستاایرانانیزاروزابهادرازاامیا120گاهاتاا

ا

 (گرااینگریی اصولتغیری راهربد عام و قدرت).مقدمه 1

اتغییراراهبرداعامابورژوازیاوا ایعنیاپذیرشاتوافقـاراهبرداپیشینابهانقطۀافرازیناآنارسیدنازاپسااتقریببهنوینیاکهااسوگیری 
ازاا،گرایان.ااصولتثبیتاشداایرانانیزادراسپهراسیاستوامدتاکوتاهیابعداایافتتحکیمااآناپارهاشدنکلیداخورد،ابعداازااـبرجام

انتخاباتااروندابرگزاریاوانتیجۀانمایندۀاایناراهبردابودنداتوانستندادراتمامانهادهایاقدرتاج.ااتفوقایابند.کهاا،سنتیاتااجدید
ایااحتیاهایاغربواقدرتاشورایانگهبانادرارداصلحیتاگستردۀاطیفایجمهورتسیامجلساوادراپیاآناانتخاباتار گرا

گراییابورژوازیاایرانادراجهتانفیاراهبرداغرببوداکهادراجانبداریاناشیاازاتغییریااامددرااینادواپیشاگرایاننزدیکابهاغرب
کنیم،اهایاآنامیدرااینامقدمهانگاهیامختصرابهاایناتغییراراهبرداوابرخیانشانهارخادادهابود.تاممقاواصطلحابهنفعاراهبردابه

امقالهابهادوراناپیشاواپساازاآنازیراعنوا بپردازیم.اهدفاازا«ادوراناکوتاهاتغییر»وا«اشدهدوراناسپری»ناتاادرادوابخشابعدی 
تنهااهایاآن،اهدفازااستاوانهاحتیابرشمردناکاملانشانهوطوراانضمامیادراایراناامرهایاایناتغییرابهمقدمهانهاواکاویابنیان

یزاازاتغییریااستاکهادرامیانۀادهۀاکهاتغییریاکهااینابارادرادستگاهادولتااجراییارخاداداامریانویناوامتماتاکیدابرااینااستا
اارخاداد.ا1380

بارامقاومتابود،ااینراهبرداخرداهایاواپیروزیگرااغربراهبرداکلنااهایناشیاازاشکستکهاگرایانابهاقدرتایابیااصولدست
هیچاشباهتیابهااگرایانگیریااصولکرد.اایناقسماقدرتهایاسیاسیابورژوازیامیحکایتاازاتغییریادراتوازناقواادروناگرایش

اانژادموردااحمدینداشت.اا88واا84هایانژادادراسالگیریااحمدیآناقسماقدرت های ترفندنوعیاتصاحباقدرتااستابا
داشت،اآناتکیهااـشکلاواافقاهستندکهامعترضااماابیـرماتوزیعیااقتصادافرودیناه اکهابیشاازاهراچیزابراجذبااقشارااناپلئونی

واباا«ااشخواهانهعدالت»نژادابااترفندهااواگفتارهایادرحقیقتااحمدی هایاثروتاوامکنت.بهانمادبلاحملۀامستقیماازاق اهما
اازادستانمایندگانااصلیازااصولادفاکتونمایندگیا اکینۀاغربگرایاناقدرتاسیاسیارا سبباگرایاناازااوانیزانهابهاشادزدید.

درابرابرانمایشا«اهنراواادب»پوشیابااکتابهاریابوداوانهابهاسبباشکستانمایندۀاژندهاشکستانمایندۀاثروتادرابرابرانمایش
آنابود؛اآناهمابدونابراهمازدناااصلیگستاخیاواناپیراستگی.اکینهابیشاازاهراچیزاناشیاازاقاپیدناقدرتاازادستاصاحبانا
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سیاستاداخلیابودادرابرابرایکا«االیزاسیوننرم»کهانمادااموسویاقتصادیابوداوا«انرمالیزاسیون»زمینابازی.ارفسنجانیاکهانمادا
شدۀابورژوازی،اگرایاناباختهابودند.ادوانمادانرمالیزاسیونااقتصادیاواسیاسی،ادوانماداراهبرداپذیرفتهبرنامگیامحضابهااصولبی

اپی ادوره ادو ااصولدردر اعام اراهبرد ابه انه اترفندپی ابه ابلکه ایکاگرایان ادزد»های اپاپتی  ااینباخته« اکینۀاابودند. ااصلی دلیل
انژادهاادراتمامادوراناریاستاجمهوریااحمدیبود.اهمینانیزادلیلاقدرتاآن«اپوپولیستاکوتولۀ»هاانسبتابهانشدنیاآنخاموش

قدرتاایدئولوژیکاواسیاسیاخودارااازادستاندادند،اچراکهابورژوازیاا88گرایاناحتیاپساازاشکستااعتراضاتاسالابود.اغرب
جمهوراوقتادرادوسالاآخراگراییاپشتانکرد.اهمیناامراسبباشداکهارئیسسالهابهاراهبرداعاماغربهشتگاهادرااینابازۀاهیچ
اقدرتابهادستاصاحبینااصلیاآنابازگردد.اا92طوراکاملاازاحیطۀاقدرتابیروناشوداتاادرابه

رسید،ادواسالازودتراازاموعداآغازانژاداکهاازاقضاادواسالازودتراازاموعدابهاپایاناگیریارئیسی،ااما،ابرخلفاموردااحمدیقدرت
ادراواقعامحبوب ابوداتریناچهرۀاراهبرداغربتریناوانمادینشد. ادرااسفنداهماناسالیاکهادرااردیبهشتشابرجاماپارهاشده گرا

خوبیانشاناداداکهااسفنداسالابعد،اانتخاباتامجلسابها1«.کنددیگراکسیاباقالیاهمابارشانانمی»فهمیدهابوداکهاادرستیبه
میناامنیتاأتریناراهبرداسیاسیابرایاتداعشابااراهبردیارااکهاسهادههامطلوبحقاداشت.ابورژوازیاو ا«اهاباقالی»فادرامورداظری

اداد.دستابورژوازیارخامیتمایلاوابهدانستاآغازیدهابود،اتقدیماقدرتاسیاسیابهاسیداابراهیمارئیسیابهانباشتشامی

سپهراسیاستاا2کنندۀااینادواراهبردایعنیاسیاستاخارجیادید.هرجاادراعرصۀاتعیینتوانابیشاازاگیریاراامیتمایزاایناقدرت
اامریکابهاافغانستان،احملۀااامریکاکند:احملۀانماییامیجمهوریاخاتمیارااسهارویدادامهماخصلتخارجیادرادورانادوماریاست
اراهبردامقابلاراانیزابااخوداطلبانابرندهابودراهراسهامورداراهبردااصلحای.ابهاعراقاواآغازامسئلۀاهسته داواحتیانمایندۀااصلی 

کستاناپیادراپادرکرد.ادرامسئلۀاافغانستاناتدابیریاکهاوزارتاخارجهادولتااصلحاتااتخاذاکرد،اازاآغازاترورهایاپیهمسوامی
بهاافغانستاناواهمکاریااطلعاتیااامریکاانجامیداتااحملۀاا1377دراسالاامزارشریفایکنسولگراافراداواافغانستاناکهابهاتروراکل

داد.اازایکاسواعدماراابازتابامی«انداریاواتعاملابااجهانخویشتن»تدابیریابوداکهابیشاازاهراچیزا،ا1380ایرانابااآنادراسالا
امخالفتااصول اکه اافغانستان ابه احمله ابا اهمکاری ادیگر اسوی ااز او ابود ابرانگیخته ارا اتندرو ادهانااامریکاگرایان اآبااز که

                                                                 

ادیگرامسجلا1397سالاااسفنددرا 1 ینادراایراناثبتانماداصطلحامقاومتاراابهاشکلیاشدۀاجبهۀابهبشارااسدابااهماهنگیاسپاهاقدسابهاایراناآمداتااپیروزی 
آناروزا»گویدارهاامیگواباالیلزادرامورداآنادیداوکنند.اظریفانهاتنهاابهاآنادیدارهاادعوتانشدابلکهاحتیاازاآنامطلعاهمانبود.ااواچنداسالیابعدادراگف

ابود.«استعفااندهماگراا»آوردناقیداااشتباهاظریفتنهاا«.اکند،اچهابرسداباامنامذاکرهاکندفهمیدماکهااگرااستعفااندهمادیگراکسیاباقالیاهمابارامنانمی
تمایزیابااراهبردااهایاویژۀانمایندگاناسیاسیابورژوازیادراایراناتفاهمیااستاکهادواراهبردامتمایزاآنادراعرصۀااقتصادیادارند،اراهبردامقاومتاکوچکترینازاخصلتا2

روسیهاواهمادراچینااهایاایستادگیادرابرابراغربادراروسیهاواچینااست.اهمادربرندگاناراهبردبااپیشگراییادراسپهراسیاستااقتصادیاندارد.اهمینانیزاوجهاممیزۀاآناغرب
یریاوجوداندارد.اایناایابرایااتخاذاچنیناتدابهایااقتصادیامسلطاتدابیریااتخاذاشدهااستاامااگویاادراایراناکوچکتریناتواناییگیریاازاسیاستدرادهۀااخیرابرایافاصله

اتوانیدامراجعهاکنیدابه:یراناکهاچوناناروزاروشنااست.ادرامورداچینامیوضعیتادراا
/https://thenextrecession.wordpress.com/2022/07/21/is-china-headed-for-a-crashا واا https://thenextrecession.wordpress.com/2021/10/05/china-
at-a-turning-point/ واا https://thenextrecession.wordpress.com/2020/10/28/chinas-growth-challenge/ .اا  
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https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fthenextrecession.wordpress.com%2F2021%2F10%2F05%2Fchina-at-a-turning-point%2F&sr=1&signature=0b4dd5678131b20fb46312c0e7c4172b&user=65e1b37afe9c4e4e96403a17b5fc5326&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTEyNTY4NzQsImJsb2dfbGFuZyI6ImVuIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiaGFzX2ZlYXR1cmVkX2ltYWdlIjoiMCIsIl91aSI6IjY1ZTFiMzdhZmU5YzRlNGU5NjQwM2ExN2I1ZmM1MzI2IiwiX3V0IjoiYW5vbiIsImVtYWlsX2RvbWFpbiI6ImdtYWlsLmNvbSIsInBvc3RfaWQiOjIzMzg4LCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIzLTAzLTA1IiwiZW1haWxfaWQiOiI4MWUzMzk5ZWVmZWE4MzkxMTI5M2NjZTg5MTQyOTJlZCIsImVtYWlsX25hbWUiOiJuZXctcG9zdCIsInRlbXBsYXRlIjoibmV3LXBvc3QiLCJsaW5rX2Rlc2MiOiJwb3N0LXVybCIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiaHR0cHM6XC9cL3RoZW5leHRyZWNlc3Npb24ud29yZHByZXNzLmNvbVwvMjAyMVwvMTBcLzA1XC9jaGluYS1hdC1hLXR1cm5pbmctcG9pbnRcLyIsIl9kciI6bnVsbCwiX2RsIjoiXC93cFwvdjJcL3NpdGVzXC8xMTI1Njg3NFwvcG9zdHNcLzIzMzg4P19lbnZlbG9wZT0xJmVudmlyb25tZW50LWlkPXByb2R1Y3Rpb24mX2d1dGVuYmVyZ19ub25jZT02MzlhZmE1NTQxJl9sb2NhbGU9dXNlciIsIl9lbiI6IndwY29tX2VtYWlsX2NsaWNrIiwiX3RzIjoxNjc4MDE4OTEzOTc3LCJicm93c2VyX3R5cGUiOiJwaHAtYWdlbnQiLCJfYXVhIjoid3Bjb20tdHJhY2tzLWNsaWVudC12MC4zIiwiX3VsIjpudWxsLCJibG9nX3R6IjoiMCIsInVzZXJfbGFuZyI6bnVsbH0&_z=z
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fthenextrecession.wordpress.com%2F2020%2F10%2F28%2Fchinas-growth-challenge%2F&sr=1&signature=f5e532980a5f3bd2d04214e0fec56442&user=65e1b37afe9c4e4e96403a17b5fc5326&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTEyNTY4NzQsImJsb2dfbGFuZyI6ImVuIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiaGFzX2ZlYXR1cmVkX2ltYWdlIjoiMCIsIl91aSI6IjY1ZTFiMzdhZmU5YzRlNGU5NjQwM2ExN2I1ZmM1MzI2IiwiX3V0IjoiYW5vbiIsImVtYWlsX2RvbWFpbiI6ImdtYWlsLmNvbSIsInBvc3RfaWQiOjIzMzg4LCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIzLTAzLTA1IiwiZW1haWxfaWQiOiI4MWUzMzk5ZWVmZWE4MzkxMTI5M2NjZTg5MTQyOTJlZCIsImVtYWlsX25hbWUiOiJuZXctcG9zdCIsInRlbXBsYXRlIjoibmV3LXBvc3QiLCJsaW5rX2Rlc2MiOiJwb3N0LXVybCIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiaHR0cHM6XC9cL3RoZW5leHRyZWNlc3Npb24ud29yZHByZXNzLmNvbVwvMjAyMFwvMTBcLzI4XC9jaGluYXMtZ3Jvd3RoLWNoYWxsZW5nZVwvIiwiX2RyIjpudWxsLCJfZGwiOiJcL3dwXC92Mlwvc2l0ZXNcLzExMjU2ODc0XC9wb3N0c1wvMjMzODg/X2VudmVsb3BlPTEmZW52aXJvbm1lbnQtaWQ9cHJvZHVjdGlvbiZfZ3V0ZW5iZXJnX25vbmNlPTYzOWFmYTU1NDEmX2xvY2FsZT11c2VyIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE2NzgwMTg5MTM5NzcsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJfdWwiOm51bGwsImJsb2dfdHoiOiIwIiwidXNlcl9sYW5nIjpudWxsfQ=&_z=z
https://public-api.wordpress.com/bar/?stat=groovemails-events&bin=wpcom_email_click&redirect_to=https%3A%2F%2Fthenextrecession.wordpress.com%2F2020%2F10%2F28%2Fchinas-growth-challenge%2F&sr=1&signature=f5e532980a5f3bd2d04214e0fec56442&user=65e1b37afe9c4e4e96403a17b5fc5326&_e=eyJlcnJvciI6bnVsbCwiYmxvZ19pZCI6MTEyNTY4NzQsImJsb2dfbGFuZyI6ImVuIiwic2l0ZV9pZF9sYWJlbCI6IndwY29tIiwiaGFzX2ZlYXR1cmVkX2ltYWdlIjoiMCIsIl91aSI6IjY1ZTFiMzdhZmU5YzRlNGU5NjQwM2ExN2I1ZmM1MzI2IiwiX3V0IjoiYW5vbiIsImVtYWlsX2RvbWFpbiI6ImdtYWlsLmNvbSIsInBvc3RfaWQiOjIzMzg4LCJkYXRlX3NlbnQiOiIyMDIzLTAzLTA1IiwiZW1haWxfaWQiOiI4MWUzMzk5ZWVmZWE4MzkxMTI5M2NjZTg5MTQyOTJlZCIsImVtYWlsX25hbWUiOiJuZXctcG9zdCIsInRlbXBsYXRlIjoibmV3LXBvc3QiLCJsaW5rX2Rlc2MiOiJwb3N0LXVybCIsImFuY2hvcl90ZXh0IjoiaHR0cHM6XC9cL3RoZW5leHRyZWNlc3Npb24ud29yZHByZXNzLmNvbVwvMjAyMFwvMTBcLzI4XC9jaGluYXMtZ3Jvd3RoLWNoYWxsZW5nZVwvIiwiX2RyIjpudWxsLCJfZGwiOiJcL3dwXC92Mlwvc2l0ZXNcLzExMjU2ODc0XC9wb3N0c1wvMjMzODg/X2VudmVsb3BlPTEmZW52aXJvbm1lbnQtaWQ9cHJvZHVjdGlvbiZfZ3V0ZW5iZXJnX25vbmNlPTYzOWFmYTU1NDEmX2xvY2FsZT11c2VyIiwiX2VuIjoid3Bjb21fZW1haWxfY2xpY2siLCJfdHMiOjE2NzgwMTg5MTM5NzcsImJyb3dzZXJfdHlwZSI6InBocC1hZ2VudCIsIl9hdWEiOiJ3cGNvbS10cmFja3MtY2xpZW50LXYwLjMiLCJfdWwiOm51bGwsImJsb2dfdHoiOiIwIiwidXNlcl9sYW5nIjpudWxsfQ=&_z=z
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اامریکاحملۀاا3کند.کهاگویاااصلحاتامنفعتاعمومیاکشوراراابیشتراتامینامیاداشتطلباناراهاانداختهابود،انشاناازااینااصلح
اامریکاجبهۀااسویامقابل اانخستادرااینارویدادانیزخادادهابوداامااکماکانابهاعراقاهرچنداازاپیاسخنرانیامحوراشرارتابوشار

هایاالزمادراآنجااهمهاگوشهاچشمیابهابعداازابرانداختناصداماواهمکاریادراکنارشاواشدمستحقانابودیادانستهامیبوداکها
«اپذیرشاایرانادراسازماناتجارتاجهانی»بهاتوافقیامبتنیابراا1383ایانیزاکهادراآبانامسئلهاسومایعنیامسئلۀاهستها4داشتند.

ابودابه ادرادورانادوماریاستا.یافتپاسخامیروشنیاازامسیراراهبرداعاماپیوستنابهاغرباختماشده نژاداجمهوریااحمدیاما
بهاا1385ازاسالاادرپیهایاپینامهقطعاصدورا.ایابودفصلامسئلۀاهسته.امهمترینامسئلۀااینادوراناحلاوعکسابودوضعیتابه

امیاعلیهاایرانارااانجامیداکهابااقرارادادناایراناذیلافصلاهفتمامنشورامللامتحداامکانااقدامانظا1389دراسالاا1929نامۀاقطع
ازایازدهاهزاراسانتریفیوژاسخناا1391ایاپیشارفتاکهاشخصااولاراهبردامقاومتاکهادراسالاگونهایناروندابهدید.اتدارکامی

ازااتشکیلادولتاحسناروحانیقبلاازاادانستاکمتراازایکاسالابعداوایاراانماداپیشرفتایکاکشورامیگفتاواصنعتاهستهمی
گیرداکهاراهبردانژادازمانیاقدرتاراادرادستامیاحمدیا5ایاایراناحلاشود.خواهندامسئلۀاهستهکهانمیاکندهااگلیهامیغربی
دهداکهاگوییابازاهمانابخشیادادهااستاوازمانیاقدرتارااتحویلامیهایاثمر،اپاسخ«زداییاواتعاملاسازندهتنش»گرایان،اغرب

گیرداکهاراهبرداامااسیداابراهیمارئیسیادقیقاازمانیاقدرتاراادرادستامیهایاثمربخشاراادراآستینادارد.اراهبردااستاکهاپاسخ
ایادشدهاازاکمتریناحیثیتابرخوردارااست.ا

                                                                 

اآناکبخشاهراکداماسعیاداردازادهامراجعهاکنیداکهادراجدالیابسیارافرحتوانیدابهامجادالتاسلیمیانمیناواامیندراموردامسایلامربوطابهاافغانستانامیا3 هاتدابیرااتخاذی 
نظامیاناایرانا»ادها(.اهمچنینابرایامروریابراسیاستاخارجیادورانااصلحاتامراجعهاکنیدابهااینامصاحبهاازاامینازhttps://tn.ai/2068348زماناراابهاناماخودابزندا)

 انیوز.ادراانصاف«ابهاوظیفهاخوداپساازاخروجاامریکااازاافغانستاناعملانکردند
ایحامیاناگذشتهایبودنداکهاازاسوایصدام،امستحقاچنیناسرنوشتایلقاعدهاواحتوجودادارداکهاطالبان،ااایدراایرانانقطهانظر»نویسدامیا1382زادهادرامرداداسالاامینا4
کهاقضیهاسقوطاصّدامابهاابنابراینادراایناقضیهااّول»کندایانامینکتهاراابا4ایانیزادراخطبهانمازاجمعهادربارۀاعراقا(اخامنهisna.ir/x4dbL«.ا)هااتحمیلاشـدها،ابهاآنآن

وشحالیماواملتاخکداماازادواظالماکمکانکردیم.اازاسقوطاصّداماهماخیلیابندیاماااینااست:اماابهاهیچوسیلهانیروهایامتجاوزاآمریکاییاواانگلیسیااست،اموضعاواجمع
یکننداوامباابمباجمعیتیارااتارومارا...ااطرفابوداواخوشحالیم،اهمچناناکهاملتاعراقاخوشحالااستاقابیطرفابودیم،اهمچناناکهاملتاعرمااهماخوشحالااست.ابی

اباا ابه«اببخشید،ااشتباهاکردیم»بعدامیگویند:اببخشید؛ااشتباهاکردیم! شّدتامحکومامیکنیم؛ابااملتاعراقاجنایتهااپاکامیشود؟اایناقضیهادومااستاوامااایناقضیهادومارا
رابهابهانهاوجوداسلحاامااقضیهاسوم،ایعنیاتجاوزانظامیابهایکاکشو...اا.نیم؛امتجاوزاراامحکومامیکنیماوااگرامّدعیاحقوقابشراباشد،ااواراادروغگوامیدانیمهمدردیامیک
اجمعی رااسلمیاواتجاوزابهادعتاواتجاوزابهاکشوالمللیایکابمااهمصدااباامردمادنیااایناعملاراامحکوماکردیم،ابازاهمامحکومامیکنیماواآناراادراروابطابین...ااکشتار 

دانیماواآناراامحکومامااایناراانادیدهاگرفتناحقوقاملتاعراقامیا.قضیهاچهارم،اسلطهابعدیاآمریکاابراعراقااست...اا.اسلماوامسلمیناوابهاحریمااّمتااسلمیامیدانیم
 (اhttps://khl.ink/f/3168«ا).پذیریممیکنیماوابهاهیچاوجهادیکتاتوریاجدیدیاراابرایاعراقانمی

ایاکهاهیچاخبریانبود،ابهااینانشاطاعلمیاهستهادادیم،اامروزاازاپیشرفتهاارااادامهامیهاارا،اآناانعطافنشینییازدهاهزاراسانتریفیوژاداریم!ااگرامااآناعقب»ا5
هایامختلفاهایاگوناگونادرابخشها،اایناابتکارات،ااختراعات،اپیشرفت،اایناجوانحرکتاعلمیااینا-هماکهادراچنداسالااخیرادراکشوراوجوداپیدااکردها

کشوراای،انماداپیشرفتایکاهستهاایاواصنعتهستهاایابیاورند؛اثانیًااحرکتهااممکنابودایکابهانهخورد؛اچونااواًلانسبتابهاهرایکاازاآنقطعًاالطمهامیا-
ایاهستهاایاایراناحلاشود.ااگرالجبازیاآنهاانبود،اموضوعهستهاخواهنداموضوعهاااینااستاکهانمییااینمسئله»ا(https://khl.ink/f/20534)ا«.است

ا-داشته،ابرطرفاشدهاایاامضاءاکرد؛اقبولاکرداکهااینااشکاالتیاکهاوجوداهستهایاحلاپیشارفتیم،اامضاءاکردند،اآژانسبراحتیاحلامیشد.ابارهااتاالحظه
اهاییکرد.اآمریکاایاکشورابایداپایاناپیداامیهستهایپروندهاشد،خبابایداقضیهاتمامامیا-هااکهاقابلاانکارانیستاهااسندااست؛ااینهااموجودااست،اایناین

ایاهستهایرااماادرااینازمینهاداریم.احلامسئلههایامتعددیاخواهنداقضیهاتماماشود.انمونهبلفاصلهایکاچیزاجدیداراامطرحاکردند،اآوردنداوسط.انمی
یاکارهایاسهلاواآساناواروانااست؛اامااوقتیاطرفامقابلامایلانیستاایناقضیهاحلاشود،اخبابلهاجمهوریااسلمی،ابهاحسباطبیعتاخود،اازاجمله

 (https://khl.ink/f/23006«ا).کنیدشوداکهاملحظهامیهمیناجورامی

https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1693
https://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1693
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تواناتشخیصاجمهوریانیزامینژاداراادراآماراواارقامامربوطابهاانتخاباتاریاستگیریااحمدیگیریابااقدرتتمایزاایناقدرت
درصداواجدیناا50تااا20جمهوریابیناباخاتمیابهاایناسو،ادراانتخاباتاریاستطلبان،اازانخستیناانتخاآرایااصلحا6داد.

چیادارد.اایناعددادراانتخابابورژوازیامدرنابااحضراتااصلحاتشرایطادرانوسانابودهااست،اکهانشاناازاقهراواآشتیاخرده
درصدابیشتراا30نژادابهابرااحمدیدهداوادرابرادرصدارضاامیا40رود،ادراانتخاباروحانیابهادرصداباالامیا50خاتمیاتاا

درصداا30انزدیکابهگرایانادراسهادورۀااخیر،اچهاآنجااکهابازندهاواچهاآنجااکهابرندهابودند،ارسد.ادراسویامقابل،اآرایااصولنمی
ا.درصداتحققایافتهااستا53ادرصداو37نژاداباابردااحمدیامااااست.ابوده

انمایشاآرایاانتخاباتیاهمامی اآنچهاخصلتبنابرایناحتیادر اکه، ااحمدیتواناتشخیصاداد اانتخاباتابودانمایابرد ادر نژاد
دراهرادواابورژوازیامدرناازاانتخابات.اامریاکهدرصداواجدیناشرایطابود،انهاقهراخردها50گراییاتااگیریاهوادارانااصولاوج

ایاکهاتبلیغاتادورادوماوامهیااشدناعرصهادراانتخاباتانهمابااکشیدهاشدناانتخاباتابهانتخاباتانهماوادهماقابلامشاهدهابود.ا
درصداباالتراازامیانگیناهمیشهاثابتاآن،اکهادرادوراا10تقریباگرایانابهتریادیدهاشود،اآرایااصولنژادادراسطحاگستردهاحمدی

کنداادرهامینژاد،ادرانخستیناپیروزیااش،اازایکاسواشعارادورااولاکروبیاراامصاحمدیادستاآمدهابود،اقراراگرفت.اولاهمابه
زند.اازاسویادیگرادرایکافرصتااستثناییادرامقابلاگرایانادرادورادومارااهمیناامرارقمامیایاازارشداآرایااصولکهابخشاعمده

مهیاااترفندهای ناپلئونیمندانابوداوابسترامناسبیاراابرایاآناگیرداکهاپیشاازاهراچیزانمایندۀاثروتاواثروتشخصیتیاقرارامی
اهوادارامعینا«هایرادیکال»ویژهاوابهابورژوازیایانامطلوبابرایاخردهرفسنجانیاهنوزاچهرها،اازاآنجااکهمقابلادراسویکرد.امی

گرایاناتغییراکند.ادراانتخاباتادهمانیزاتاانتیجۀاانتخاباتابهانفعااصولایافتنخستاکاهشاارطلبانانسبتابهادوبوداآرایااصلح
اتوانستاآرایااصولاحمدی اتاریخیاناگرانژاد اآنادراطول اباالترینامقدار ابه ابهارا اانتخاباتااینااقبال ادو اهر ادر شانابرساند.
خواهیابهاعنوانایکابدیلانمایاانتخاباتااخیرابوداحذفادموکراسیامااآنچهاخصلتزد.انژادابوداکهاپیروزیاراارقمامیاحمدی

کهادرااتقریبابااهمانادرصدیاازاآرایاواجدیناشرایطبه؛ارئیسیابورژوازیامدرناازاانتخاباتابودخردهخواستناعذرااوادرانتیجه
تراصحبتاپیشااینکهاچگونهاچنیناامریاممکناشدادربارۀادستاآوردهابودااینابارابرندهاشد.انتخاباتاپیشینادرامقامابازندهابه

اانژاداندارد.حمدیگیریااگیریارئیسیاوجهااشتراکیابااقدرتکیداداریمااینااستاکهاقدرتأآنچهااینجاابراآناتا7شدهااست،

گیریاکهادرازماناقدرتاکشدبهاتصویرامیازاتغییراراهبردابورژوازیارااانمودیهماعرصۀاانتخاباتاواهماعرصۀاسیاستاخارجیا
درامقیاساداخلیااانباشت سرمایهترابایستادرامناسباتابنادینهایاایناتغییراراهبرداراامینژاداوجوانداشت.اقطعاابنیاداحمدی

                                                                 

رفسنجانیاواا،51،اخاتمیا55تاادوازدهمابهاترتیباخاتمیااهایاهفتمطلبانادرادورهنتخاباتابهاایناشرحااست.ادراجبهۀااصلحهایامختلفااآرایادورها6
اند.اصاصادادهدرصداازاآرایاواجدیناشرایطاراابهاخودااختا42اروحانیا،37ا،اروحانی29(،اموسویا21،ا)درادورادومارفسنجانیا24.6وامعیناامهرعلیزاده
،ا53نژادا(،ااحمدی37نژادا)درادورادومااحمدیا25نژادا،اقالیبافاواالریجانیاوااحمدی11توکلیاا،20گرایاناعبارتااستااز:اناطقابرایااصولایناارقاما

بازتابیاا1384لاسالا)بایداتذکرادهیماکهاآرایاکروبیادرادورااودرصد.اا30وادرانهایتابرایادورۀاسیزدهمارئیسیاا28،ارئیسیا25قالیبافاواجلیلیاواوالیتیا
نژادابهاصندوقاهانفعااحمدیبتواناحدسازدادرادورۀادوماازاهوادارانااصلحاتانبودابلکهاشعارایارانۀانقدیابوداکهاصندوقاآرااراابهانفعاویاپراکرد.اآراییاکهامی

اریختهاشدهاباشد.(
اترنتی.ا،اپوریااسعادتی،انشرااین«انتخاباتامجلس،اجنگاواتغییراآرایشادولتاایران»بنگریدابها 7
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تواناتشخیصاهاامیپردازیم.اامااتااهمیناجاانیزاازااینانشانهرصداکرد،اامریاکهاماادرااینامقالهامستقیمًاابهاآنانمیاالمللیوابین
رئیسیاوااایامشخصاوجودادارداکهابورژوازیاپایاآناراامهراواامضااکردهااست.برنامهنژادابرخلفاموردااحمدیباراایناداداکه
ایمن ا:هااتفویضاکردهااست،اکهابورژوازیابهاآناندمشخصاراابراعهدهاگرفتهپیشایاازرنامهایامبتنیابرابانجاماوظیفهدولتشا

ایناراهبردادراجهتاهمکاریاباامخالفیناغرب.ااشرایط انباشتگسترش اهایاغرباودرابرابرااعمالاتحریماکردن شرایط انباشت
گیریانظماکهنهارفتنیااستاواجهاناجدیدیادراحالاشکل»،اتازگیاوابهازبانارئیسیاچنینابیاناشدهااستجدیدابورژوازیاایرانابه

گریاگراییاوانفیاسلطهاست.اسیاستاجمهوریااسلمیاهمگراییااقتصادیادرانظماجدیداجهانااستا...امقابلهاباایکجانبه
ارقمابزندمی اآسیا انام ابه ارا ابایداگفتاوقتیابورژوازیاسخنامی8«توانداآینده امنصفانه امسمی. ابا اازاسخنوراناتگویدابسیار ر

اااست.«امقاومت»تراازابسیاراباامسمی«اگریگراییاوانفیاسلطهمقابلهاباایکجانبه»ا؛زندسازشاحرفامیگفتار

گیریاپیشینشاناقرارادارد.ابهاهمیناگرایانااست،اکهادراتمیزیابنیادینابااقدرتاصولااخیرگیریانمایاقدرتایناویژگیاخصلت
گیریاتوکارئیسافعلیادولتابااگفتارهایارئیسادولتانهماوادهماخلطادواقسماقدرتوگفتارهایاتکسازیاارزدلیلاهرگونهاهم

الفاظی امعدود ادر انه ارئیسی اقدرت ااست. اایران ابورژوازی ادرون اتحوالت او اتغییر اداشتن ادور انظر ااز او هایامتمایز
بهاهمیناسخنانشادربارۀانظماجدیداجهانیااست.ازند،ابلکهادراتنهابهاتنۀاهذیانامیاازافرطانامربوطیکها«ااشخواهانهعدالت»

ارزادانستناخواستادیگراسخناهمهایادولتاپیشینادانستن،ابهبرجامادرادولتافعلیاراادنبالۀاتلشاینیزاتلشابرایااحیااسیاق
تامبتنیابراگسترشاشرایطاانباشنبردنابهابزرگتریناتغییرادراسپهراسیاستاکشورااست.اپیابازاهمنیزابرجامادرااینادوادولتا
بهاچیزیا...ا«جنوب»دراسیلادیگرانیاناستفادهاازاپتاروسیه،اواچیناواایعنیا،«جهاناجدید»داراناطلیعهگسترشاهمکاریاباا

جدیابرایاابیشوکممعضلیاتواندامینیزااشدههمینابرجامادستمالیانبودهرچندااندارد.انیازبیشاازایکابرجامادستمالیاشدها
کردناایناشرایطااایمنسبباسبباگسترشاشرایطاانباشتابلکهابیشترابهطورامستقیمابهاماانیازابهاآنانهابها.بیافریندایناحرکتا

بلکهاتنهااابزاریااستااـداشتا3وا2اهایکهابرایابهاسرانجامارسیدنشانیازابهانسخهـاست.ابرجامادیگرانهاراهارسیدنابهاتوسعها
اایناتغییرادراچراییاواچگونگی امیابرایارفعاموانع. ابیاناتغییریافتۀادولتاخواستابرجامارا اتحریمادرتوانادر ابا هاامواجهه

.ابهاهمینا9«سازیاتحریممذاکرهاذیلاراهبرداخنثی»بهاسمتا«اهامذاکرهابرایارفعاتحریم»روشنیامشاهدهاکرد،احرکتاازابه
ااکند.برجاماهماکفایتاامراراامی،اشایدایکانیمنخستدلیلادیگراچیزیاکمتراازابرجاما

انهاقدرت اآنکه انهاتلشبارااصولگرایاناربطیابهاقدرتگیریاایننتیجه او اپیشینشانادارد ابرایااحیایگیری  برجاماربطیابهااها
برجامادارد.ابورژوازیاپساازاسهادههاراهبردشارااتغییرادادهاوااینامهمتریناتغییرادراسپهراایهایادولتاپیشینابرایااحیاتلش

ااست اایران ادر ا10سیاست اانقلب ااز امنتج ادولت  اتثبیت ااز اپس ادوران اتمام ادر ا57. ا، ادهۀ ااوایل ااز اایناا1370یعنی به

                                                                 

ا.ا1401بهمناا28توئیتارئیسیاپساازادیدارااخیرشاازاچینابهاتاریخا 8
9 https://www.irna.ir/news/84566858/خنثی-سازی-و-رفع-تحریم-چرا-و-چگونه 

کرد.ااگراتااپیشاازااتواناشکروشنیاتشخیصاداد،ااماادربارۀااصلاآنادیگرانمیتوانابههرچنداشایداهنوزاچگونگیاعملیاتیاشدناراهبرداجدیداراانمی 10
سالهابااچیناواعضویتادراسازماناهمکاریاشانگهایارااا25شدابااحذفابرخیاازاوقایعاایناتغییراراهبردارااندیداوامسائلیاماننداقرارداداجنگااوکراینامی
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کرد.ااکنونابااتغییرااینانظاماتاکتیکیاراهبرداعامابورژوازیارااایفاامیبورژوازیامدرناایراناهراروزابیشترانقشاپیادهخردهسو،
دهد.اغییراخوانکنداهراروزابیشترااهمیتاسیاسیاخودارااازادستامیکماتاازمانیاکهابهاایناتبورژوازیامدرنادستخردها،راهبرد

ابورژوازیقدروارزشاشدناخردهجمهوری،ابیشاازاهراچیزانمایشاهمینابیهرادواانتخاباتاگذشته،اانتخاباتامجلساواریاست
بخواهد،ابلکهاارااکنداعذرشابورژوازیادراآناسهادهۀایادشدهاسربازاصفرابورژوازیانبود،اکهاهراموقعاارادهبود.اامااخردهامدرن

خواهیاوادرا،اکهادراقالباجنبشادموکراسیایمانعمومًاابیاهاینظامسوارهابهارهبریامن،االبتهؤهایامنظامازاپیادهاسپاهیابود
ااکرد.بستراایدئولوژیکاجامعۀامدنیاکنشامی

اعیابهاهایانوینااجتمخواهیاواجنبشدموکراسیزیاسپهراسیاستارااچناناسامانادادهابوداکهاجنبشادراسهادهۀاگذشتهابورژوا
رااتغییرادادهااتقریباتماماسپهراسیاستاراابهااشغالادرآوردهابودند.ااکنونابورژوازیاراهبردشبورژوازیامدرنابهاریاخردهزکارگ

است.ماا«اشدهاریدوراناسپ»وااینایعنیاآرایشابورژوازیادراسپهراسیاستاتغییراخواهداکرداواآنچهاپیشاازااینابودادیگراتنهاا
هایتانخواهیاتاادرااسیهایامدنیاواسپسابهاجنبشادموکرپردازیم،انخستابهاجنبشدرابخشابعدابهاعناصریاازااینادورانامی

دورانا»آغازیدهااسازند.اامااآنچهاپساازااینادورانورزیابورژوازیاراامیطورارابطۀااینادواقسمیاسیاستبتوانیمانشانادهیماکهاچه
عالادراآنافهایااصلیاآناراابیاناکنیماتااسپسابهانیروهایا،انخستاویژگیکوشیماست،اکهادرابخشاسومامقالهامیا«کوتاهاتغییر
اابپردازیم.

 (س یاستدر س پهر آ رایش بورژوایی )سه دهه  شدهدوران سپری. 2

 های نوین اجتماعی . جنبش2.1

اآنچهاامروزادرامقامانخستینا ابهمیاهای نوین اجتماعیجنبشقریبابهانیماقرناپیشاتونیاکلیفادربارۀ باورامنابااشناسیم،
ایابهاگویند،اعمومًااآناراابهانقشاضمیمههاییاازاجنبشازناناکهاازاطبقۀاکارگراسخنامیحتیابخش»بینی،اچنینانوشت:اخوش

،امبارزۀاطبقاتیابهانمایشیافرعیابیروناازاعرصۀاگستردۀاجنبشازنان،اجنبشاسیاهاناکاهند.ادراچنیناحالتیجنبشاخودافرومی
گاهاسوژۀاتاریخانیست؛ادرابهتریناحالتاعنصریامیاناطیفایابد.اازادیدگاهاآنان،اطبقۀاکارگراهیچیااهراجنبشادیگریاتنزلامی

انتیجهبندیناهمگوناگروه اتحلهایاچپااست. امانیفستاکمونیستادربارۀ اگیری  ابورژواییسوسیالیسماخرده»یلشااز کهاا–«
ا11.«تریناعناصراآناساریاواجاریااستتیاواحتیارادیکالفمینیساامروزهادرامورداکلاجنبشا–دشمناسوسیالیسماپرولتریااستا

                                                                 

شابرایاارتقایاهمکاریانظامیاایراناواروسیهانیزاهایااخیراکهاتلویژهادراماهگراهااراابهادیکتاتوریانسبتاداد،اپساازاآناوابهاهمیتاخوانداواحذفاغربکم
اآشکاراشدهااست،ابرایاندیدناایناتغییراراهبردابایداتماماوقایعاراانادیدهاگرفت.

عیتایامتعهدابهاواقایاازاتحلیلاتاریخنمونه»دهدا.اروایتیاکهاکتاباارائهامی401واا400،اصا،اتونیاکلیف،انشرااینترنتی«طبقاتیاوارهاییازناناۀمبارز» 11
ۀااخیرادراایراناروابرایابازشناسیاراستیناآناجنبشیاکهادراسهادهاین.ااز)مقدمۀامترجمان(ا«مادیازندگیااجتماعیاوامتعهدابهاامراانقلبااجتماعیااست

اپرولتاریاااست.ادشمنابورژواییدهداکهاسوسیالیسماخردهکنداواخوانندۀاهشیارارااانذارامیفعالابودهااست،امفاهیمیاارزندهاارایهامیاجنبش زنانعنوانابه
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ااش(بورژواییخرده)حتیاازانوعاهاابهاسوسیالیسمابینیاکلیفاسزاواراسرزنشانیست،اچرااکهااگرادراارجاعاایناجنبشخوش
ابندد.اهراگونهاانحرافیاراامیاراهبینیاوجودادارد،اامااباااطلقادشمناپرولتاریااخوش

ادربارۀاآناجنبشا«نقدالیبرالیسماکارگری»ماانیزادرا چنیناا1970هایادهۀالیبرالیسمابهابحراناهایانوینااجتماعیادرابستراپاسخ 
ا الیبرالیسما»نوشتیم: ادر ازندگیابشری؛اشناسیابازارایافزیباییراستاپاسخشارا اتماماوجوه ابه ابازار ابیشتر اگسترشاهرچه ت:

اۀ.افروکاستاجامعنیت بازارالبسط عقهایااجتماعیایکسانابود:امحیطیاتااشکستانظریهزیستاۀاسخشابهاآلودگیافزایندپ
الیسماراابهاتقریباتماماساحتالیبرایدئولوژیکاایناجناحابوداکهاکمکاکردابهاۀمدنیابهابازاراواقواعداعرضهاواتقاضایشاحرب

انضمامیاواپدیداریاواریادچارانبود،اازاخوانشاشبهلهتاماالیبرالیسماچپانیزاهرچندابهاچنینافروکاستاب.ااشغالاخودادرآورد
هایااقتصادیامدنی،اکهاگوییادراسیاستاۀقصداتقویتاجامعهایااجتماعیابهمدنیافراترانرفت:اوحدتاجنبشاۀمبتنیابراجامع

ماایناجناحابود.الرفتهابود،امخلصاکموجوداازاسویادیگراازادستاسوسیالیسماواقعًاایکاسواوادراااجتماعیاکینزگراییاازاو
ااۀمنزلهایااجتماعیاراابهجنبشافشارد،باادولتاپاامیامدنیاواتقابلشاۀجامعاابرلیبرالیسم،اکهاتماماًا مدنیاوامدافعااۀجامعاپویایی 

بااتمیزیانهاچندانامعتبرا«.اشناختدولتابازامیادراخارجاازابخشادومادوگانه،ایعنیاقشرهایامعینیاازاآناوامشخصاًااۀمنافعاویژ
اا12بینااینالیبرالیسماچپاواجریاناتامدعیاچپاانقلبی هایااجتماعیارا،احالاچپاشعاراوحدتاجنبش»ادامهادادیماکه

دراکناراجنبشاا(ررنگتراازامابقیااماشایداکمیاپ)منداکرد.اجنبشاکارگریاازامنظراایناچپااینابارایهرقصداسرنگونی،انظبه
مدنیاقراراگرفتاتااعلیهادولتاسازماندهیاشود.ااۀهایادمکراتیکاجامعها،اجنبشاجواناناوادیگراجنبشزنان،اجنبشاقومیت

ا.«رااصادراکردا«فعالاکارگری»حالمدنیابوداکهامجوزاجعلاواضربااصطاۀجامعاهایادمکراتیکارزیامیاناجنبشهمیناهم
هایاکوششادراسطحیاانضمامیامانعاازاشکوفاییاسیاستیاپرولتریادر»مشخصامااپرداختنابهاانحرافاتیابوداکهااآنازماناهدف

هایااجتماعیانپرداختیمابلکهاتنهااسببابهاخوداآناجنبشابدین«.ابودا{1395-1380}امبارزاناکارگریادرایکادههاوانیمااخیر
افکنیاسازماندهیاخوداکمونیسمابهامیانجیاشقاق»کهاانوشتیمرارادادیماواقاراادهیاکمونیسمهااسازماندرابرابراآنبهاطوراکلیا
تاوالتیااستاباامعضلسبتیاتشکیناکردنابرقراریامعنادقیقاابهاکمونیسم،اخود ااانضمامیادهیمدنی،اسازماناۀدروناجامع

کند:اساحتامدنیاهرادواساحتشارااکتمانامیاۀ،ایعنیاهمانامنظریاکهاجامعسیاست طبقاتیهایااجتماعیاازامنظراجنبش
کمابینابودیماکهادستبینیاراابیانانکردیم.امااخوشبینابودیم،اهرچنداکهاایناخوشماانیزاخوشا.«طبقهواساحتااسیاست

ااناشماریاهراچند یزابینیاماانیاخویشابردارند.اخوشیاکارگریادستاازاسبکاکارالیبرالهااو.جی.اندکاازاآنافعالیناکارگری 
.ااکنوناکهاازاآنافعالیناارزیابیاکردیمپرولتاریاابااایراادشمناتفعالیقسماسزاواراسرزنشانبوداچرااکهاماانیزاهماننداکلیفاآنا

اا،آزادایۀهاابود،ایعنیااتحادنمایاتماماآنایاماندهاکهاخصلتاوهایاپرارنگاوالعابشاناتنهااآنانمونه.جی.کارگریاواان اراستی 

                                                                 

اصطلحاجوتر.اچپابهراستاآنااستاکهاتماماآنچهابهاناماچپادرااینادوراناحضوراداشتاچیزیاجزاهمانالیبرالیسماچپانبود،احالاشایدااندکیامبارزها12
 انقلبیاتنهاابخشاکوچکیاازاآنالیبرالیسمابود.ا
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بیشاازاهراچیزااتپهاآوردندبراسراسندیکایاواحداواهفتادیدنابلییاکهاهمانافعالینافزونابرااین،اا13ست.هااسخناماااثباتاشد
اروشناکردهااست.اآنافعالیناراادشمنابودناتکلیفادوستایاادیگری

هااازاجنبشتشخیصاداداکهاایناتواناترامیراحتانمایاندشنیاخودامیهاابهاروعصارۀاایناجنبشمقیاسیاجهانیاادرامروزاکها
روابودیماایاروبههایااجتماعیگیریاجنبشبااشکلا1970وااوایلادهۀاا1960.ادراغرباازااواخرادهۀااندهمانانخستاچهابوده

ژوازیانظمابورگویاامعضلتاواتبعیضاتیااجتماعیارااکهارفعاهایانوینااجتماعیا.اایناجنششدندمیمعرفیاانوینکهابااصفتا
اعلی ابیناببرد ااز ابود انتوانسته ارغمامدعایانخستیناایناطبقه ادر اقرار اکاراخود اتوازناقدرتاطبقانددادمیدستور ابسترا. تیاو

راکردهابودنداواذاهااعرصهارااواگکمالابهاضرراپرولتاریاابود.اکمونیستوهاادراآناروییدناگرفتنداتمامایدئولوژیکیاکهاایناجنبش
عیارارااعلیهاپرولتاریااریادراغربانداشت.ابورژوازیاجنگیاتمامگهایاعروجاجنبشاکارهتیابهاسالنسبتشانابااپرولتاریااهیچاشبا

گیریاازاسیاستا)کهاهایانوینااجتماعیاباافاصلهبهاخوداگرفت.ادراچنینابستریاجنبشانولیبرالیسمترانامادیداکهابعدتدارکامی
ا.مااکمونیسرااضرباکردنداکهادراعمقاخوداچیزیانبودامگراضدیتابافعال مدنیاواژۀدراآنازماناچیزیاجزاسیاستاطبقاتیانبود(ا

جایاادهی متمرکز برای عمل سیاسیسازمانداداوااسیاست هویتجایاخوداراابهااسیاست طبقاتیهاادرافرایندارشداایناجنبش
ا ابه ارا گاهیهایی با سازمانجمعیتخود اافزاییهای دموکراتیک بدون رهبر برای آ ا. امدنیافعالی اکهاا«سیاسیغیر»فعال بود

ازداوانهابااتمامارادداد،ااماانهاازانبردیاطبقاتیادمامیمعضلتاواتبعیضاتااجتماعیارااهدفاحملۀاخوداقرارامی یکالیسماصوری 
انشانهامیا«گرایشکمون» شد.اطرحامیانمودمیطبقاتیاواقعاسیاستاتنهااتااآنجاکهاغیربهاگرفت.قدرتاسیاسیابورژوازیارا

شاهایانوینااجتماعیاچیزیانبوداجزاپذیربودناجنبشا«غیرسیاسی»خاستاکهانفیاطبقهابود.امیناهویتیابرسیاستاازادرو
اسیاستابورژوایی،اپذیرشالیبرالیسم.ا

بعیضاتیاتهاباامعضلتاواهبرایامواجابودندابازیابیاتواناایدئولوژیکابورژوازیبروزااهایامدنیادرواقعایناجنبشاگیریشکل
ناماافعلیت انقالباآنارااهاکمونیستاکرد.ادراعصریاکهبورژوازیاخودنماییامیاۀبورژوازیاچوناناخلفاوعدکهادرونانظما

هایااعیابود،اجنبش،ایعنیادراعصریاکهابورژوازیادیگراانقلبیانبوداواپرولتاریااتنهاانیرویاواقعیابرایاتحولیااجتمندنهادهابود
تاواتبعیضاتایسماچیزیاجزاابزاراایدئولوژیکابورژوازیابرایامواجههاباامعضلنوینااجتماعیاباابریدنابندانافاخوداازاسوسیال

ا.انبودندااجتماعی

،انیستندهایابورژواادموکراتیکابرایاتشکیلادولتادموکراتیکاعلیهاطبقۀاارتجاعیازمانۀاخوداهایانوینااجتماعیاجنبشجنبش
ستند.ااجتماعیادراعصراگندیدگیابورژوازیابودهاواهاهاباامعضلتهجنبشاهایانوینااجتماعیاکنشابورژواییاممکنادرامواج

هایانوینااجتماعیانیزاگراست،اجنبشاشاارتجاعیاواواپسگیدتیاکهابورژوازیادراعصراگندیبهاهمانامعنااوابااهماناغلظ
اخواستارفعاگراییاهیچاارتباطیابهگرااهستند.اروشنااستاکهاایناواپسواپس ویااتبعیضاتاوامعضلتااجتماعیاکهاگاخود 

                                                                 

هااشاکارگریاآناجنبشخواهانهاباقیانماندهااست.اازاایناروادیگراسخناگفتنادربارۀابخهایادموکراسیهازامابقیاچیزیابیشاازایکانامابرایاآذیناکردنابیان 13
اهایاآناندارد.هیچااولویتیانسبتابهادیگرابخش
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اایناواپس )بهاا«غیرسیاسی ا»مرتبطااستابهاایدئولوژیااگراییامشخصاًابورژوازیادراتحققشاناخلفاوعدهاکردهااستاندارد.
انشانامیایناجنبش(ا«طبقاتی اغیر»معنایا اقامتیافراطبقاتیاخودارا اکهادر اایناجنبشادهد.ها اپاکاکردنامهمتریناکارکرد ها

هایاجایاآنابود.اتااآنجاکهاخوداطبقهاراانیزادراقامتایکیاازاهمیناهویتطبقاتیابههایاغیرخطوطاطبقاتیاوابرنشاندناهویت
شکلیامستقیمابهاتضاداکاراواسرمایهامربوطانیست،اهاییاکهابهسببادمازدناازاستمهاانهابهطبقاتیاجعلاکردند.اایناجنبشغیر

ااگراابودهاواهستند.هااواپسطبقاتی(اازاآنطبقاتیا)غیرسببابرساختاتصویریافرابلکهابه

پایۀاااوشدهاازاکلیفامراجعهاکنیم.اشانابهاکتابایادگیریهاادراهمانااواناشکلاجازهادهیدابرایابررسیایکانمونهاازاایناجنبش
بهاهمیناسبباخصلتاایدئولوژیکااواداندبورژوازیامدرنامیتراخردهیاابهابیانیادقیقا«طبقۀامتوسط»هایانوینارااجنبشاطبقاتی

جنبشا»کنداانیاچنینانقلامیتاآلمفمینیسبیند.ااواازایکاهااراابیشاازاهراچیزادرافردیتاوافردگراییاآحاداآنامیایناجنبش
زهاادیافردیااستاکها...ازناناراابهامبارانهاوالیبرالااستا...ااینااعتقادا...ابهاتقدساآزیکاجریاناتاریخیافردگرایزنانامحصولا

ایناراانقطۀامقابلاسیاستاطبقاتیاپرولتاریااادرستیویابها.14«دهدبرایاآزادیاخوداازابندهایافکری،ااقتصادیاواحقوقیاسوقامی
نظاماآنادهداوابهادیگراسخناپیادهداند.اهراچندادرستااستاکهابگوییماآحاداایناجنبشارااخردهابورژوازیامدرناتشکیلامیمی

بورژوازیاازاخوداایدئولوژیاکهاخردهراایدئولوژیاآنابورژواییااست،اچبایدااضافهاکنیماکهاااطبقۀااجتماعیااستاامایناشبه
آنچهامهمااستاتمرکزابرافردیتاواتحققاآنابهاعنواناااماااینجاانهابدنهاکهابیشتراایدئولوژیاجنبشااستاکهامهمااست،ندارد.ا

یکاانساناندارد،اهرااۀانیابرایاتحققافردیتاخودابهامثابداریاهیچاامکهاااست.اپرولتاریاادراجامعۀاسرمایههدفاایناجنبش
رفتهاوداریااینارااازانظرادوراکندادراتحلیلانهاییاوادراعملاعلیهاطبقۀاکارگرااست.اکلیفاشستهجنبشیاکهادرانظماسرمایه

ا«شاناندارددیگریابرایاهااماحصلکنند:ابرایاپولادرآوردن.اشغلاآنبیشابهایکادلیلاکارامیوکارگراکماۀزناناطبق»نویسدامی
کند.ااینادرستااستاکهاوااامااداستانامتفاوتااستااوافردیتاخوداراامتحققامیرژبودهدابرایازنامتخصصاخردهواادامهامی

بهامعنایادقیقاکلمهاایدئولوژیابورژوازیاافردگراییکند.اتراآنااستاکهابورژوازیادیکتهامیکندااماادرستبورژواامطالبهامیخرده
واالبتهاپیشاازاهمینااکنندهااورودامیدراایناجنبشاهویتاواجزاآناستاکهاسبکازندگیاواااینافردگراییاستاواالغیر.اازاپسا

ااست.ااستافردگرایی هااویژگیاجدیاایناجنبشاراادراواقعاهمینافردگراییااستاکهااثباتاهویتاکهاطبقهاقلماگرفتهاشده
،اشودجاگیری فرد به جای آن و خواست تحقق فردیت و ایستادگی در برابر آنچه این تحقق را مانع میخط خوردن طبقه، کند.امی

ااینااستاسیاستاهویت.ااینااستاکنشالیبرالیادراقامتانویناآن.ا

تراتواناروشنهاکردیم،ااکنونامیمدنیاوادولتااشاراۀهااباادوگانۀاجامعبهانسبتاایناجنبشا«کارگریانقدالیبرالیسم»ترادراپیش
بخشاوابزرگترینامانعابرایااموراهویتاۀهاابهامثابیابیاتفاوتبزرگترینامانعابرایارسمیتاۀمثابدیداکهاکوتاهاکردنادستادولتابه

                                                                 

 .397،اصا،اتونیاکلیف،انشرااینترنتی«طبقاتیاوارهاییازناناۀمبارزا14
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ارفتند،ابیشترهااهراچهاپیشامیهمیناامراریشۀاخصلتیااستاکهاایناجنبشا15هاااست.تحققافردیتابزرگتریناهدفاایناجنبش
درانگاهیاروابهاگذشته،اایناروشنااکنونا»کنداهایانویناچنینایادامیخصلتاجنبشاینادیویدسناازاگذاشتند.انمایشامیبه

بندیاشدنداتغییریاازامقاومتادرابرابراظلمابهاصرفااثباتاطبقه«انوین»هایامتفاوتابااعنواناجنبشازمانیاکهاستاکهاازا
اما21قرناایشترادرهااتشخیصاچنیناخصلتیادشوارابود،اامااهراچهابناایناجنبشهرچندادرااواا16«.هویتادراحالاانجامابود

دابها؛ابرایانمونهابنگریشوددشوارامیااستاکهاروامیاشویم،اندیدناایناخصلتهااروبهوابااعصارۀاایناجنبشارویمپیشامی
بهارسمیتاشناختناتفاوتابهاا،هاجنبشنمواایناودرافرایندارشد.اشدهاازاجنبشازنانعنوانابخشیاجدابهاکماناجنبش رنگین

هایارود.ابیراهانیستاکهابهاهمیناسبباجنبشهمهاچیزادیگراازابینامیواواهراچیزااگیردبخشادرامرکزاقرارامیامریاهویتاۀمثاب
اااند.هایاپسامدرنانامیدهنوینااجتماعیارااجنبش

توانابراآناامریاکهابهایکامعناامیشوند،اا«سیاسیغیر»بایستاهراچهابیشترابااوصفیاکهارفتامیاهایاپسامدرنایناجنبش
قدرانیزادراسیاستاجناحامشخصیاازابورژوازیابیشتراحلاشدند،اهمانمیا«ترغیرسیاسی»قدراکها.اامااهرچه17صحهاگذاشت

درااآمیزیهمانتگرهاشدند.اایناایااآمیختههم،اهاادراجناحامسلطابورژوازیاادغامکلاایناجنبشاسرانجامشدند.اتااآنجااکهامی
هایابهاایناسوانبودابلکهابیشترابهاسبباخصلتا1990سببامسلطابودناایناجناحاازادههابها،بورژوازیازامشخصاایجناح
ابنیادین ادهیدابرایاروشناشدناموضوعانخستابه ااجازه اایناجناحابود. اسپسابتوانیمارابطۀاابپردازیمدوجناح بورژوازی تر تا

اا.بگذرانیماخواهیادراایراناازانظردموکراسیاجنبشهایانوینااجتماعیاراابااشبجن

یوسد  برایااینکهانیایاخوداراادراتاریخابهادرستیابیابیمابایدابهااکیداکنیم،أبایداتامااپیشاازاآنا بنگریماکهانهادراکناراا18میتیال بار
ناماتمامازناناسخناخواهندابههامیکا«طبقۀامتوسط»اواازاسویااکثریتازنانادرابرابرازنانا.اهااایستادایناجنبشاهااکهادرابرابراآن

هاایعنیابینازوجاپرولتراوازوجابورژواازوجنبرداراانبردابینااشایاازاطبقهبهانمایندگکنداواهاارااآشکارامیتفاوتا،ایستدبگویندامی
اداند:می

                                                                 

اهای مدنیجنبشهانامابردیم.اتصحیحیاالزمااستاوااشارهابهااینکای دموکراتیک جامعۀ مدنیهاجنبشهاابااناماازاایناجنبشا«نقدالیبرالیسماکارگری»دراا15
.ابنابراینامتفاوتااستاسیس دولت ملیأتواهدفاسیاسیااداریتحکیم سرمایههاییابااپایۀااقتصادیاعنواناجنبشدموکراتیکابهـهایابورژواازابنابااجنبش

 بنامیم.ااهای دموکراتیک جامعۀ مدنیجنبشوانهااهای مدنیجنبشهایانوینااجتماعیاراابهترااستاجنبش
راعوضامبتنیابراهاانبودنداوادهایاآنشمارد.انخستااینکهامبتنیابراطبقۀاکارگراواسازمانهاابرمیدیویدسناسهاویژگیامشخصاراانیزابرایاایناجنبشانیلا16
هااگراییاآناقتدارامراتبیابودناودهیاسندیکاییاواچپاسیاسیابهادلیلاسلسلهبودند.ادومااینکهامنتقداسازمان«امتوسطاجدیداۀطبق»وابهاویژها«امتوسطاۀطبق»

اشیو ااینکه اسوم اهبودند. االبیآناکارزارهای انوعی ااز ا)ها ااست. ابوده اگذار ادر امستقیم ااقدام ابه  Nation-States, Consciousness and“گری
Competition”, Neil Davidson, p 249ا) 

گاهیبهااینامعنیاکهاایناجنبشا17 آوردند.ابرایاشرحیامختصراازاایناافزاییارویامیهااهراروزابیشتراازااقدامابرایاتغییرامناسباتادنیایاواقعیابهاتغییرادراسبکازندگیاواآ
مراجعهاایاجنبش زنان در بریتانشدۀاکلیفازیراعنوانافصلایازدهماکتابایاداتوانیدابهسیاسیاشدناوادراعملاجذباجناحیامشخصاازابورژوازیاشدنامیاصطلحاغیربه

 کنید.ا
ابها18 ابرایایاریُدمیتیلاهمسرایکاکارگرامعدناوامادراهفتافرزندابوداکه لااعتصابشانارسانیابهاهمسرانادراحامدتاپانزدهاسالازناناکارگرامعدنارا

 مداشاملواواع.پاشائیاشهادتیااستاازاُدمیتیلاکهابهازباناخودشاروایتاشدهااست.ابهاترجمۀااح«ابگذاراسخنابگویم!»دهیاکرد.اسازمان
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بزکاکردهاانه.اشمااهراروزپوشیدااماامناام،اشمااهراروزاصبحایکالباساجدیدامی!ایکاهفتهااستاکهامنابااشمااآشنااشدهاسنیور
ابرازندهزدهامیواشانه هاارااانجاما،ااماامنااینولیاراابرایاآناهزینهاکردهپایاگذراندهاواآیید،اماننداکسیاکهازمانیاراادراسالنازیبایی 
شونداوایااازایمیرند،ابیمارامکوچکاوارهنیاداریماواهنگامیاکهاشوهراناماامیاۀخاندهما...امااهمسرانامعدنچیان،اتنهاایکانمی

هامنابگویید:اروزافرصتاداریماتااخانهارااترکاکنیماواپساازاآنادراخیابانازندگیاکنیم.احاالاسنیورابا90شوند،اشرکتااخراجامی
اایهابرابریشماست؟ابنابرایناقرارااستاازاچبهامنااست؟اآیااوضعیتامنابهاهیچاوجهاشبیهابهاآیااوضعیتاشماابهاهیچاوجهاشبیها

اصحبتاکنیم؟اهنگامیاکهامناواشمااشبیهابهایکدیگرانیستیم،اهنگامیاکهامناواشمااچنینامتفاوتاهستیم؟امیاناخودمان
کنمانبردااصلی،انبردابینام،اسلحاامپریالیسمااست.ابنابراین،اتصورانمیفمینیسرفتاری،ادرستاماننداکنماکهانرینه...امنافکرامی

بارزهابرایامآورماکهابایدابهاشمارامیهاارااهمابهگویمازوج،افرزنداناوانوهمیهاست.اواهنگامیاکهادواجنساباشد؛ااینانبردازوج
ااکنمااکنوناایناموضوعااساسیااست.فکرامیا.رهاییاازاموقعیتاطبقاتیابپیوندند

اهاابکشانیم.اهاابهابینازوجنبردارااازادرونازوجا«جامعۀامدنیافکنیادروناشقاق»کوشیمابااماانیزامی

 خواهیو جنبش دموکراسی بورژوازی جناح. دو 2.2 

ا امیاتوصیفیدر ادولتاارائه امارکسااز اپیشمیزانارهایی ا»دهداکه امرتبفرضادولتااز امیاۀهایش، اباا«سازدتکاملاآنارا ااما ،
اشکالادولتابااا.گیردمی«اتکاملادولتادراپیونداباامضموناآناقراراۀمرتب»اتوضیح  اتنانظریهابهاسمتاذاتااموراواارائۀرفپیش

تیسماکهناواشوداوابناپارمیاتوضیحهایادولتاباانبردامیاناطبقاتاتکاملاشکلاۀمرتب»مضموناطبقاتیاآنارابطهابرقراراکردهاوا
ارلمانیاپاۀکنداوادستاآخرادولتامتکاملادرادوگاندولتاوادولتاناکاملاراامهیاامیاـمدرن،اچوناناترمیامفهومی،اتوضیحانه

ا«.اگیردایاغیرپارلمانیاقرارامیدرابرابراپرولتاری

راادارید؛اابورژوازی ۀحاکمیت کل طبقاینجاادراانگلستاناشماا»ا:نویسدمیچنینااگانۀاآنوادوادولتامتکاملایناانگلسادربارۀا
شرایطیااینا«.اکننداند،ابرعکس،اآنهااهراکدامادیگریاراابرکنارامیهاایکیاشدهکاراناوارادیکالاماانهابهااینامعنیاکهامحافظه

دواحزبا»ا:کندناپذیرادراقامتاکلاطبقۀابورژوازیادراآناحکومتامیاستاکهابورژوازیاچونانابورژوازیاواحداواتقسیم
اشابازتاباتناقضیادرااینادوگانگیاهمیشگیابورژوازیادراسپهرادولتاسیاسی«.اکنندمبارزهامیاتکهابرایاکسبااکثری

گاهیابورژوازیااستاهستیاوا بهاآنااآزادی، برابری و برادریاقاکردناشعاراانقلباکبیردرامحقاتدراسپهراسیاساکهآ
اا19خورد.برمی

همیشهانزاعیاداردابراسراتاااشاگیریفردایاقدرتاازبورژوازیاکهابرایاتحققاآزادیاوابرابریازمیناواآسماناراابهاهمادوختهابودا
،ااینادبهادورابیاندازرااتمامیاآنایاابهاتحققابخشدتمامیابهاآناتوانستاکهابهنزدیکیاوادوریاازاایناآرمانابورژوایی.ااگرامی

هستیاطبقۀاا؛هستیابورژوازیابنیاناداردایناتضاداخودادرااتوانداچراکهنمیااماا.یافتدوگانگیادراعرصۀاسیاستانیزابازتابانمی
ا ناشدنیابهاتضادیاحلاکاراواسرمایه،اش،ایعنیاترینارابطه،ایعنیاکاال،اوادرابنیادینتریناعنصرشسلولینظامیاکهادرااحاکم 

                                                                 

 است.اا95واا91واا84اصفحاتادولت نزد مارکس و انگلسگفتاوردهایاهرادوابنداازاا19
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.اآزادیاوابرابریاخیزدمیازاهستیاآنابربلکهاآزادیاوابرابریاتنهااشعارادوراناجوانیابورژوازیانیست،اادانیماکهدچارااست.امی
اایده» ترینامبادلهایعنیابنیادینایادراهایامبادلهدانیماکهااینامبادلۀاارزشوامیا«ایااستهایامبادلهآلیزهاشدۀامبادلۀاارزشتجلی 

تواندامتحققابرابریانمیواانظمابورژوازیابدوناآزادیازاایناروستاکهاادستابهاگریبانااست.اتضادیچهااامبادلۀاکارابااسرمایهاب
اا20.پاشدازاهمافرومیا،آزادیاوابرابریاتاانهایتاخودانیزابااتحققشود.اامااهمینانظما

گاهیابورژوازیا ایادراقامتادواپاسخامتناقضانواواکهنهاپرسشدرابرابراهرادرابرابراآزادیایاابرابریابلکهانهاصرفااایناتناقضادراآ
وازیاراادراخوداتوانداقاطبۀابورژکند.ااینکهاکداماجناحامیکنداوابورژوازیاراادراسپهراایدئولوژیکاواسیاسیادوگانهامیجلوهامی

ورژوازیابانضمامیاتنهاایکیاازادواسویاتناقضاگرهاازاکاراااست،ایعنیابستهابهاشرایطجایادهداوابستهابهاشرایطاانضمامیا
داتمامابورژوازیافارغاازااینکهاجناحاپیروزاکداماجناحاباشازااینارواااندازد.گشایداواتااطرحامجدداپرسشاآناراابهاتعویقامیمی

بروزیااشوداواحتیااگردهامیخوردهاتاااطلعاثانویابهابایگانیاسپرواجناحاشکستاشودبهامثابۀایکاطبقهاپشتاآنابهاصفامی
ا اکند. اآذین امقابل اجناح اگفتار ابا ارا اخود اامکان اسرحد ااستاتا امجبور اسیاستبیابد اسپهر ادر ابورژوازی اآنکه ادراانتیجه و

روزاتریناشکلادولتشاهمیشهادوقلوااست،ایعنیادراقالبادواحزبابزرگاکهانمایندگانادواسویاتناقضاهستندابیافتهتکامل
اگزینند.ا،ااینادواحزبانیزاناماخوداراابرمیگیردینکهاکداماپرسشادرامرکزاسیاستاجایامییابد.ابستهابهاامی

شعاراانیزابهااستقاللیبانابودهااست،اگربهدستاساختادولتاملیابااکشوریاامپریالیستیدراکشورهاییاکهابورژوازیاآنابرایا
ااضافهامیایرآزادی و برابری و براد داریابرایاسرمایهایوُراپیشاازیادراکشورهایاغربی اچراکهااگرابورژوا،روشنااستشود.
ابااطبقاتاارتجاعیاخودیامواجهابود،ابورژوازیادراکشورهایاپساساختادولتاملی ابراآنابااداریاعلسرمایهایوُراتنها وه

ااماااضافهاشدناایناشعاراتمایزیاماهویادرانیزابرایاساختادولتاملیاخویشاسرشاخااست.اخارجیانیروهایاامپریالیست
واادچاراآزادیراانیزابهاهماناسرنوشتاشدهاآنابهاشعارایادالالاستقاضافهاشدناآورد.اوجودانمیهایاملیاایناکشورهاابهدولت

ا جاییادراهمانااستقالل سیاسیخواستااکند.میابهاهمانادوگانگیاگرفتارانیزاایناکشورهااراادراسپهرادولتاسیاسیابورژوازی 
آمیزابورژوازیاخیزداکهارابطۀاتناقضجاییابرمیآمیزابورژوازیابااآناازاهمانوارابطۀاتناقضاریشهادارداآزادی و برابریریشهادارداکها

انیزاهمیشهادواپاسخادارد.ا«ااستقلل»ازاایناروابورژوازیادرابرابراپرسشاا21خیزد.برمیاآزادی و برابریباا

                                                                 

اابداقبالی تراژیک»لوکاچااینا20 گاهی  راآنااستاکهادتراژیکابورژوازیابازتاباتاریخیاایناوضعیتا»کند:ابورژوازیاراادراسپهراسیاستاچنیناتوصیفامیاآ
آنااستاکهاهمانااشود؛اشکلاسیاسیاایناپدیدۀاتراژیکادرروامیبهایناطبقهاهنوزانظاماپیشینارااازاپایادرانیاوردهاکهاباادشمناجدیدایعنیاپرولتاریاارو

)تاریخاوا«اود.شبقهابایدابهاشکلاجدیداازاسرکوبابدلاایاجامعهابودابهاهنگاماپیروزیاایناطدهیارستهکهاپرچمامبارزۀابورژوازیابراضداسازمان«اآزادی»
گاهیاطبقاتی،اترجمۀامحمداجعفراپویند ا(178،اص1378،اتهراناهآ

بلامطالعۀاتاریخی«احقامللادراتعییناسرنوشتاخویشدربارۀا»لنینادرا 21 اریبرابری، برادآزادی،هایاملی،ااینادواراا)یعنیاطرحاشعارااقتصادیاجنبش-ازاق 
گیریاگیرداواشکلدرااروپایاغربیاشکلامیا1871تااا1789کند.ایکیادراتاریخیاامریاواحداارزیابیامی(ابروزاتااستقالل سیاسیشعارااداننداواطرحمی

ااشود.درااروپایاشرقیاواآسیااآغازامیا1905دیگریاازا
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یابهااصطلحابرایانیروهاایاحیثیتااگرادراغرباذرهاییماکه،کاریابایدابگوکنماکهانیازابهاتذکراباشدااماامحضامحکمگمانانمیا
وردااشارهانیزامدراکشورهایاا،ماندمیباقیاصفابستنداهاادموکراتابهابهانۀادستیابیابهاآزادیاوابرابریاپشتامثلًاکمونیستیاکها

طلبابورژوازیاپشتاجناحااستقللیابیابهااستقللاتمانداکهابهابهانۀادسهاییامیقدراحیثیتابرایابهااصلحاکمونیستهمان
اشود.االلهانمیصفاببندند.ادراهرادوامورداهماالبتهاچیزیاعایداخلق

دراهماراابهاخوداگرفتهابود(اااپارتیسما)کهاشکلامشخصابیسمارکیواسرنگونیاسلسلۀاپهلویاطومارابنا57دراایرانابااانقلبا
هابوداپایانایافت.اسلسلۀاپهلویادرامیانااینادواانقلب،ادرادوادورۀاایاطبقاتیاکهاباامشروطهاآغازیدناگرفتواپروژهاپیچیدهاشد

ج.اادولتامتکاملابورژوازیاا22خودانمایشیاکاملاازابناپارتیسماکهناوامدرنایاابهادیگراسخنابیسمارکیسماراابهااجراادرآورد.
وااچنگاآوردهاواخودارااتثبیتاکرددراایرانااستاکهاازاپسایکاجنبشاملیاانقلبیاوابااسرکوباخونیناپرولتاریااقدرتاراابها

تواناازاجنبشاایرانادیگرانمیادر.اپساازاایناوهلۀاتاریخیادرانبردهایاطبقاتیاسیسادولتاملیاراابهاسرانجامارساندأفرایندات
ازاتثبیتایعنیادقیقًااپساا1370دانیماازااوایلادهۀاسراغاگرفت،اامااچناناکهامیا23ادموکراتیکا)بورژواادموکراتیکایااملیاانقلبی(

ادانست.دراسپهراسیاسیاایراناجنبشیاآغازیدناگرفتاکهاخوداراادراادامۀامشروطهاواموظفابهاتعمیقادموکراسیادراایرانامیاج.ا

عنواناماحصلاوابها1350تثبیتاشدهابوداراهبردیابوداکهابورژوازیادراکوراناتحوالتاانقلبیااواخرادهۀاا57آنچهادراانقلبا
کهادراقامتایکاجنبشاملیاادولتاملیادراایرانتأسیسافرایندالبامشروطهاآغازاشدهابودابرگزیدهابود.اناگزیرامسیریاکهاازاانق

دیدامگراشدناصنعتانفتابهابعداتجربهاکرداراهیادرابرابرانمیازاانقلبامشروطهاآغازاشدهابودادراتماماتحوالتیاکهاازاملی
امااتنهاایکاا24درانخستینادولتاملیامستقلاایرانابهاتمامیاتثبیتاشد.برگزیدناایستادگیادرابرابراامپریالیسم.اایناراهبرداعاما

روزابهاراهبرداتثبیتایافتهابدگماناواپشتاراهبردابهایارقماخورداکهابورژوازیاایرانارااروزگونهدههاپساازاآناتحوالتاجهانیابه
ناشیاازافروپاشیااتحاداجماهیراشورویادراانتهایااینادههاواادراکنارهشتادامیلدیادراغربااۀکرد.ارونقادهدیگرابهاصفامی

،ابورژوازیا25هایانویناتوسعهاازاسویادیگرازایکاسواواپذیرشاسیاستاازیادراسراسراجهانوتقویتاایدئولوژیکابورژآنا

                                                                 

 کند.للیاایجادانمیپذیرشاایناگزارهادرافرایندااستداللیااینانوشتهاخبرماستاکهاایناگزارهاراامستدلاکنیم،اامریاکهادراجاییادیگرابهاآنامیاپردازیماچراکهاعدماا22
اکاود.امی«اخویشاحقامللادراتعییناسرنوشتدربارۀا»هایاملیاراادراجزوۀالنیناپایۀااقتصادی،اهدفاوادوراناتاریخیابروزاایناجنبش 23 دراکنگرۀادوم 

کننداواحمایتاخوداراادموکراتیکاتقسیمامی-راابهادواقسماجنبشاملیاواجنبشابورژوااهایادموکراتیکهااجنبشکمونیستا1920انترناسیونالاسومابهاسالا
اتیکاازاآزادیاوابهااینامعنیانیستاکهاتماماآناتصویریاکهاجنبشادموکرایماکنند.اروشنااستابحثیاکهاماادرااینامقالهابهاآناپرداختهبهااولیامحدودامی

هایتارفعاشوند.اریزیاواپیگیریاوادرانتوانداوابایدادراجنبشیاسوسیالیستیاطرحاتاوامعضلتااجتماعیامیبرابریاارائهامیادادابهادستاآمدهااست.اتبعیض
ااتواننداوانبایداخواستارفعاتبعیضاتاوامعضلتااجتماعیاراادراشکلاتعمیقادموکراسیاپیشاببرند.هاانمیبحثادرااینااستاکهاکمونیست

دامجبورااستاتااسرحداشوداواحتیااگرابروزیابیابخوردهاتاااطلعاثانویابهابایگانیاسپردهامیبورژوازیاجناحاشکستباالتراگفتیماکهادرانزاعابینادواجناحاا24
ایندۀاآناسویاتناقضااصطلحالیبرالاآنازمانانیزابهاهمیناسرنوشتادچارابود.اامثالابازرگاناکهانمامکاناخوداراابااگفتاراجناحامقابلاآذیناکند.اجناحابه

گاهیابورژوا  آراستند.زیادرامسئلۀااستقللابودند،انیزاتمامابروزاسیاسیاخوداراابهاادبیاتاضدامپریایستیامیآ
اسرمایههایاپایهروند دواتغییرابنیادینادراهاابروزاتاین 25 -داریاآنازمانابودند.ادوانمونهاازامهمتریناایناتغییراتاچنیناهستند.انخستابروزابحرانارکودای 

ا2007-1982هایامنجرابهارونقاسالاوکندابورژوازیادریافتامیاازامشخصاکهدهداواپاسخیابرابسترانزولانرخاسودارخامیکهاا1970تورمیادرادهۀا
اخود امی ااقتصادیاشود. ابهاعرصۀااتحادیهـپاسخاچیزیاجزاحملۀامستقیمابهاطبقۀاکارگرادراعرصۀ افروپاشیاشورویاواگسترشاایناحمله ابا ایانبوداکه



14 
 

قاطبۀارانابااپشتاکردناخواهیادراایکرد.اجنبشادموکراسیمیاشدهواپشیماناازاراهبردااخذاروزابیشتراشیفتۀاغرببهایرانارااروز
دولتاملیاکهاتأسیساایناجنبشانهاادامۀافراینداابرگزیدهابوداوااتخاذاراهبردامخالفاپااگرفت.ا57بورژوازیابهاراهبردیاکهادرا

لحاظاتاریخیانهادرادوراناپایانیانظماپیشیناواآغازابهایناجنبشااپایانایافتهابوداکهاازااساساچیزیانوینابود.ا57دراانقلبا
پایۀااقتصادیاواهدفاآناایافت.یافتهاعروجامیدارانۀاتحکیمکهادرابطنانظماسرمایهاـآنچنانکهاجنبشاملیابودـدارانهارمایهنظماس

اواتغییراراهبردابورژوازیابود.اا«جهانیادهکدۀ»داریاواتشکیلادولتاملیاکهاپیوستنابهانیزانهارفعاموانعاسرمایه

یا ضدایناجنبشادراتماماصوراخودا وسواواامثالارادموکراتیکـهایابورژوانهاهمچوناجنبشاآنهایامقدساتندیسبود.ااپرولتار
ا1980دالادهۀاهاییاازابورژوازیاپیروزادراجرونوشتاۀبااارائایناجنبشا.اندوانهاحتیاناپلئوناکهافریدمناواهایکابوداروبسپیر

،ااگومکتب شیکاادیاعلیهاکارگران،اتحتالوایصهایااقتتمامیاخواهاناواعاملااجرایاسیاستازایکاسوابها،علیهاپرولتاریا
دراتماماصورااعلوهابرااقتصاداواسیاستا.زدعلیهاسوسیالیسمامیاراه بردگیکوسانیلابهاآزادیارااباانشراازاسویادیگرااد؛نبود

اایناجنبشاوظیفه اعلقهفرهنگیاجامعه، اهرگونه ااز اایناصور اپیراستن اایاجز اهم احربه انداشت، اکارگران ابه نراه»ترویجاای
رایافتهابوداواظهوا1980درایکاکلماایدئولوژیاجنبشاقسمیالیبرالیسمابوداکهادرادهۀابود.اا«هنرابرایاهنر»واا«غیرایدئولوژیک

چیزیانبوداابود.ادراکناراایناایدئولوژیاکهاچوناناچسباجنبشابود،اهدفاآناپرولتاریاتوزاسوسیالیسماوابیشاازاهراچیزاکینه
جهانی.ااتأسیسابهرهابردناازادهکدۀاتازهاپیوستنابهاواوا57اخذاشدهادراعامایعنیاکناراگذاشتناراهبردا،ا«آشتیابااجهان»جزا

«انتمقاومتابدوناخشو»اتدریجابهسپسابهاو«انافرمانیامدنی»ابها«مدنیاۀتقویتاجامع»ازاا:بودمشخصاخوبیامسیرانیزابه
یدنابهاهدفانیزانهاتنهاادراایدئولوژیاواهدفاکهاحتیادرامسیرارسا.البتهاازانوعارنگیا«انقلب»ابوداگراالزمااوا«استحاله»اتا

اسوسیالیسماواپرولتاریاابودند.اخواهیاعلیهامسیرهاییابوداکهااندکیایادآورجنبشادموکراسی

طلباناطلبانابود.اامااایناتنهاااصلحتقریبادراتماماطولاعمراخویشاتحتااستیلیارهبریااصلحبهخواهیاجنبشادموکراسی
هاارااداشتند.اجریاناتااپوزیسیونانیزاهرایکابهاسهماخوداکیتشاواارائۀابهتریناراهبردهااواتاکرهبریاایناجنباۀدنداکهاداعینبو
درااهدفاواایدئولوژیاد.نداوارهبریارااازاآناخوداکننتااشکلاواشمایلامطابقاباامیلاخویشاراابهاجنبشاببخشاندکوشیدمی

دستگاهیاوعهدهابگیردانخستابایدادمخواستارهبریاراابه،اهراجریانیاکهامیشدهابودخواهیاازاپیشاتعیینجنبشادموکراسی
بهاجدالابپردازداامسیر رسیدن به هدفتوانستابراسرا،اسپسامیدادشدهاترتیبامیتعیینذبااینادواعنصراازاپیشهضماواجبرایا
بهانامامنصوراحکمتادراایناسهادههااستاکهااحقاجریانیهاابهنمایاایناکوششنمونۀاخصلتارااطرحاکند.ارهبریاۀتااداعی

                                                                 

اطبقۀا گذاراناآغازاشدهابوداواسیاستا1980المللیاشدناسرمایهاکهادرادهۀاتمامیادراالکادفاعیافروابرد.ادومامرحلۀانوینیاازابینکارگراراابهایدئولوژیک 
لیامتقاعداکردهابود.ااگرااوامحورسازی صادراتصنعتیبهااسازی از ِقبل جایگزینی وارداتصنعتیهایاعمدۀاکشورهایادراحالاتوسعهاراابهاتبدیلاسیاست

داریارااداریاراادرامبارزۀاعملیاوانظریابهاپسارانداوابورژوازیاطرفدارابازاراآزاداراابرامسندانشانداوامنتقدیناسرمایهسرمایهایوُراطبقۀاکارگراکشورهایاپیش
اداریراه رشد غیرسرمایهباانبودابدیلیاماننداویژهاداریابهاباراآورد،ابهسرمایهایوُراتقریباهمینانتایجاراابرایاکشورهایاپسدومیانیزابها،هااساکتاساختدراآن

بست،ادراکشورهایاآزاداصفامیاارهایابازداریابورژوازیاپشتاایدئولوگسرمایهایوُرابرایاسیاستاجدیداصادراتامحور.اهمچنانکهادراکشورهایاپیش
 اضماشود.جهانیاهنهاداتاادرادهکدۀااشاازاراهبردابهااصطلحامقاومتارااوامیروانیزابورژوازیاجانبداریپس
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هاابرایانمونه،اایدئولوژیاواهدفادراادبیاتیاچپ.اتنتماماتلشامنصوراحکمتاچیزیانبوداجزاجاسازیاآنا.ااستپیونداخوردها
خواستااوابرایااخواهیابود.اشاجنبشادموکراسیگفتاکهاناماواقعیازاهماناچیزیاسخنامی«اسلبیجنبشا»حکمتازیراناما

ارهب اخواستارهبریاجنبشادموکراسیا«سرنگونی»اری  اجز اچیزیانبود اسراتنهااخواهیاونیز اکهابر ابود اامسیر اوا»با مجاهد
ابگویداکهاآن»ادادبهارفقایشاانذارامیکرداوابندیامیمرز«اطلبسلطنت انمیچیزیارا بهاهرارویاجدالامیاناا26.«گویندها

جدالیابراسرارهبریاواتعیینامسیرابرایاجنبشیااحکومتی طلباناصالحباااحکمتیستتااامجاهدوااطلبسلطنتاپوزیسیوناازا
راپیادهاواسوارۀاخردهابورژوازیاکلشکنندهادراایناجنبش،ایعنیاهماناجدالیابرایابهادستاآوردنادلاآحاداشرکتواحدابود.ا

ا.مدرن

گاهی اطبقاتیاخردهاآ ست.اامااتبعیتاآناازایکیاازادواسویاجدالاواقعیاجهانامعاصرااابورژوازیاممتنعااستاواتقدیراتاریخ 
اهاانخواهداکرد.نایستادنادراسویاپرولتاریاارقمانخورداانتخابامیانایکیاازاجناحینابورژوازیاتوفیراچندانیابهاحالاآازمانیاکه

ولوژیاواایدئ.اندخوداجذباکبهایابورژوازیامدرناراابهاعنوانابدنۀااصلخردهابوداکهاتوانستاخواهیایناباراجنبشادموکراسی
ترادرالنکالبتهاایناپدیدهادرامقیاسیاطبقۀااجتماعیاتاامغزااستخوانانفوذاکرد.اشدۀاجنبشادراقلباواذهناایناشبههدفایاد

ایناآنادارداکهاابورژوازیامدرنارااجذباجناحاخاصیاازابورژوازیاکردهابود.ااینانبایدامااراابرعرصۀاجهانیارخادادهابوداواخرده
اشایادهیابوداکهالشکراپزبورژوازیامدرناکهاجنبشابورژواایناجنبشانهاجنبشاخردهبورژواییابدانیم،اجنبشارااجنبشیاخرده

ادادند.شکلامی«اطبقهامتوسطی»منیناؤسپاهامراا

کمابهایاادستا«مدرنیسمپست»یااا«مدرندوراناپست»پردازانیاکهابهابهابعداابژۀااصلیاعمدۀانظریها1970دراتمامادورانااگویا
مصرفاوا»رااهویتاپیونداخوردهاباااهاشناسۀاآنترهاا.ارادیکالاندبودها27«هاطبقهامتوسطی»،اهمینااندصورافرهنگیاآناپرداخته

راااوراناوا...(داران،اپیشهبورژوازیاسنتیا)مانندامغازههاابااخردهدانند.اامااایناویژگیاکهایکیاازاتمایزاتاجدیاآنمیا28«نمایش

                                                                 

داچهاییخواهیدامردماازاشماافاصلهابگیرندابرویدابهاجایامرگابراجمهوریااسلمیابگواگرامی»گویدادراجایادیگریاازاهماناسخنرانیاحکمتامی 26
یناآخوند،اوا"نه"ا"نه"ابهااایدییدامرگابراجمهوریااسلمی.ابگویخواهیدابهاجایاجمهوریااسلمیابگذارید.اروزاانقلب،اروزاقیام،اروزاشلوغیابایدابگومی

آینداخواهند،امردمامییخواهم،اچونامردمانمخواهم،اجمهوریااسلمیاراانمیدواخردادیش.اهیچیانمیاۀاکثریت،انهابهاشیواۀبهاآناآخوند،االبتهانهابهاشیو
نارااندارنداکهاآمریکااواغربااینااستاکهاشهامتاایکنند.امشکلاجناحاراستاطرفداراطلباناجنبشاسلبیاراانمایندگیانمیبهانظرمااالناسلطنتاا.دنبالاشم

اطرابهامااگوینداآری.ابهاهمیناخخواهیم،اخاتمیاهمانه.اداریوشاهمایوناوااعواناواانصارشابهاخاتمیامیبایستنداوابگوینداجمهوریااسلمیاراانمی
اید؟ااگرایکانداختهگوینداایناچهابساطیااستاراهاامقامیامیا.ابهاقائمزندگویندااینارادیواانترناسیونالاعالیاحرفامیبازند.ابخاطراهمینااستامردمامیمی
ا(1379اتی،ا)جنبشاسلبیاوااثب«اد.ازاسرنگونیاحرفابزنیاخاتمیاکهاهست،اشماالطفاًا-پرواۀخواستیداداشتهاباشید،ابود.اروزنامخاتمیامی-پروایرادیو

نویسدااورمنامینامند.اکلیفابهانقلاازابرمی«اطبقۀامتوسط»انستاکهادراادبیاتادانشگاهیاارزاآناچیزیادبورژوازیامدرنارااهمتواناباااغماضاخردهمیا27
ـاهمچوناسرپرستان،اپزشکان،اپstratumایناطبقه}قشر=» ژوهشگران،ا{امتوسطانوینامتشکلااستاازاکارفرمایاناکوچک،امدیراناواافرادامتخصصاهرارشتها

برااواسطۀاخوداوااحتماالًارتبهاواکارمندانادولتیامحلی.اایناقشراتااحدیابرارونداکارابیکارمندانانظامیاعالیها،ااستادانادانشگاه،انگاران،اتکنسینروزنامه
اذیرفتهااست.ادراشرایطااقتصادیاامروزاایرانابایداایناتعریفارااتدقیقاکردالیکنافحوایاموجودادراآناپا(392)صاا«.کارگرانادیگرانیزاکنترلادارند

ایماکهابهاتکویناهویت،ابهاباوراماادراایناقشرابرگزیدهارااهامناناباشد.اماایکیاازاآنؤیفاواتوصیفاتیاراایافتاکهاشرحاوضعیتااینامتوانابسیاراتعارمیا28
ازاچهاراطریقاموردااستحالهاواقعامیاشود:انخستااستحالۀافردابها»مدرنیسماگویدافراینداتکویناهویتادراپستدانامیشود.اجیاجتماعی،امربوطامی

هااهایابصریاواناملموسافرهنگاتودههایااجتماعیاتابعاانگارهکنندها...ادومااستحالۀامنابعاتکویناهویتا...ایعنیاروابطاملموساوامتکیابهانقشرفمص
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خوشادگرگونیاکند.اایناخصلتابنیادیناچیزیابورژوازیادستعنواناخردههااراابهتوانداخصلتابنیادیناسیاسیاآنسازد،انمیمی
گاهِی عاریهنیستامگرا ا29ایآ ایدئولوژی،اهدفاوامسیرارسیدنابهاواخودبنیاداشکلیاپیگیراتواندابهنمیاستاکهازاهمینارو.

ا.ادنبالهکنداهدفاراادراسپهراسیاستاترسیم اگاهیرویاطبقۀااجتماعیااستاواالبتهادرادنبالهناپذیراایناشبهویاسرشتاتغییرر 
اآید.اتراازاپاپاازاآبادرامیکاتولیک

گاهادراهااهیچ.اآننبودامتشکلگاهابهامعنایاسنتیاکلمهابهاشکلیاخواهیاهیچبورژوازیامدرنادراجنبشادموکراسیحضوراخرده
هایانظامارهنظامابودادراپشتاسوریاازاپیادهکشهاابیشترابهاشکلالحضوراآنحضوریامستمرانیافتند.ااطلباناصلحبندااحزابانیم

ایاتریناویژگیدهحقیقتًااعمموقعابهاسراکاراخودابرگردند.ادراکارزارهایاانتخاباتیاحاضراشوند،انمایشیابیافریننداوابهاتااشهره
هتریناشکلاببود.اچراکهاشهرتاهمانماداتحققافردیتابوداواهمااشهرتبودندامیبایداازاآنابرخوردارانیزاهااسوارهانظاماآنکها

بورژوازیارااهبازیگراناواورزشکارانیارااکهاامروزاسپهراسیاسیاایناخرداظهورانمایشاوادرانتیجهاتثبیتاهویت.ااشتباهااستاکه
زادراعملازادهاوا...انیحمدیاواجعفراعظیمهاییانوظهورابدانیم.اچراکهاامثالاشیریناعبادیاوانرگسامکنند،اپدیدهرهبریامی
انارفت،اچنداسالیازندابودنانبایداحتماًا«اسیاسیاسلبریتی»برایااگویاانبودند.ااشحالاازانوعاسیاسیا«سلبریتی»چیزیاجزا

؛اکنیاخواریابهاآنااضافهوااندکیاشیادیاواجیرهاااداشتهاباشیبرلبرایاایفایانقشیادلابزنیایااچهرۀاخوبیابکافیااستاخوبادری
ا.ابورژوازیاشوینظاماخردههااکافیااستاتاابتوانیاسوارههمین

راسطحادثیراتحوالتابنیادینیاأکهاتحتاتا1357ازاانتخاباناگزیرشادرابهمناا،نتیجهاآنکهاچرخشاراهبردیابورژوازیاایران
هادهکدۀابیکاآناواپیوستناچسباایدئولوژا1980جنبشیاآفریداکهالیبرالیسمانوظهورادهۀاا1370جهانیارخاداد،ادرااوایلادهۀا

هایالشتکرداواطلباناتعییناتقریبابلمنازعااصلحرهبریابهاجنبشاراادراطولاحیاتشاسیساجهانیاهدفاآنابود.امسیرأتازهات
اجنبشسرنگونی ااصلی ابدنۀ اجذب ادر اخردهطلبان ایعنی امدرن،، اابورژوازی اناموفق ارهبری ااعمال اجنبشابرای ماند.
سادراسیأرمقاشدناآناایدئولوژیایادشدهادراسطحاجهانیاواتیرهاواتاراشدناتصویراآنادهکدۀاتازهاتخواهیاباابیدموکراسی

ابود اگرفته اقرار اجدی اجنا.معرضاتهدیدی اپیوستاو اوقوع ابه اداد ارخ اایران ابورژوازی ادرون اکه اتحوالتی ابا اتهدید بشاآن
االیاخودارااازادستاداد.اصابنیانابعداازاسهادههاخواهیدموکراسی

 خواهیابپردازیم.هایانوینااجتماعیابااجنبشادموکراسیتوانیمابهارابطۀاجنبشمیااکنون

ا

                                                                 

دیگراخوداازااشود.اسومابیرونیاشدناتکویناهویت،ایعنیانقلامکاناتحققااینافراینداازاجهانادرونیاخویشتنابهاجهانابیرونیااشیاءا...اچهارمااینکهمی
هایافرهنگیاویادراجهانااشیاءاواتصاویراشکلاراابروزامصرفاواانگارها«طبقهامتوسطی»بدینامعنیاهویتایکاا.«ندکجهانابیرونااحساسااستقللانمی

فرادا}بخواناطبقۀامتوسط{اازاایامنبعاتصورااهایازندگیامصنوعاصنایعارسانههااواسبکهایاباباروزاواشیوهها،امدهااوااسلوبتصاویراواانگاره»دهداوامی
 (149-148دان،اترجمۀاصالحانجفی،اصامدرنیته،ارابرتاجی)نقدااجتماعیاپست«.اگردندخوداوامحملادرکاخوداازادیگرانامی

گاهیاطبقاتی،اترجمۀامحمداجعفراپویندا29  .177-174،اص1378ه،اتهرانانگاهاکنیدابهاتاریخاواآ
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 خواهیهای نوین در جنبش دموکراسیجنبش آمیزیهم. 2.3

.اهایابورژوازیاصطلحاخلفاوعدهیاابها،بیانابورژواییامعضلتاجامعۀامدنیامگرهایانویناچیزیانبودنداگفتیماکهاجنبش
هاپسابهااخودابروزاگیریاآنداداوابهاهمیناسبباشکلهاارااشکلامیشبدولتافهماایدئولوژیکاایناجندوگانۀاجامعۀامدنیاوا

بهاضررااناطبقاتیازچیزیانبودندامگراشکلابروزابرهماخوردناتواهاراندنافهمیاطبقاتیاازاجامعهابود.اازااینارواایناجنبش
هایاپدیدهاۀمثابهایااجتماعیاوابهادیگراسخنابهۀاخوداایناجنبشهااتنهااازادریچایناتااآنجاییاصادقااستاکهابهاآنگران.ارکا

یلاعظیمیاخهرایکامنادیاقشریااستاازااقشاراجامعۀامدنی،اهویتیادرامیاناادراایناصورتاکها،ایابنگریماجتماعیاجدااافتاده
شخصیاکهاخودایمامگرابیاناسیاسیامبینهااچیزیانمییکاپدیدۀاواحدابنگریمادراآناۀهاابهامثاببهاآنازمانیاکهها.اامااازاهویت

یااستاکهامیلدا1980آورد.ااینابیاناهمانابیانابورژوازیاپیروزادراجدالادهۀابهاشعارادرامی«اتقویتاجامعۀامدنی»راادرا
ابود.ابهاهمیناسبباجنبشدشمنااصلی رهماهایااجتماعیانویناکهاازامنظریاجزئیاتنهاابروزاباشاسوسیالیسماواپرولتاریا
کنند.اهمینانقشامیاایفاراازناطبقاتیابهاضرراکارگراناهستنداازامنظریاکلیانقشاعاملابورژوازیاوادشمناپرولتاریااخوردناتوا

نجااآواتنهااابورژوازیاادغاماشوندایاازمدنیابودنشانادراجناحاۀرغماداعیشوداعلیهاادراکلیتاجامعهااستاکهاسببامیآن
امعنایاحقیقیاسیاسیاخوداراابیاناکنند.

اقاطبۀمسلطابورژوازیادراالحاظاایدئولوژیکبهاجناحاهاادراآناادغاماشدندجناحیاکهاایناجنبش،ابهاایناسوا1980اازادهۀ
سازیاطرفداراجهانیخودارااابود.اایناهماناجناحیااستاکهازماناداریاوادراعمدۀسرمایهایوُراکشورهایاامپریالیستیاواپیش

گسترشاخود،افریدمناواهایک،اخوداراامدافعااقتصادیاپردازاناترینانظریهرهناماشهبههماناجناحیاکهاا.دناممیا)گلوبالیست(
هایادولت»اندازیامقابلاهرگونهادستدرا«ا،ابرابریاوابرادریآزادی»اتحققبلاآناداریادراسراسراگیتیاواازاق اتمدناسرمایه

بهاواسطۀاوادرااواانگلیساامریکاویژهاجنبشازنان،ادراهایانوینااجتماعی،ابه.اجنبشدانستمی«اجامعۀامدنی»دراا«خودکامه
هااواحزباهایاحمایتاازادموکراتیکیاازاارگاناکردنداپشتاهمیناجناحاصفابستنداوابهییدانقشیاکهادراکلیتاایفاامیأت

ربابیشاازاآنکهاغالبادراغاهایانوینادراجناحابورژوازیآمیزیاجنبششود.اهمجااختمانمیائلهابهااینامااغا.تبدیلاشدندکارگرا
میانااعمالاخشناامپریالیستی،اازایکسواواانگیزابود.االبتهابرفاجعهازامنظریاداخلیابهاپرولتاریااضربهابزندادرامقیاساجهانیا

داریاآناایابرقرارااستاکهاکوچکتریناآشناییابااتاریخاسرمایهدراپهنۀاجهاناازاسویادیگرارابطها«آزادیاوابرابری»تحققاشعارا
دراداخلاکشورهایااستعمارگراوا«اضداتبعیض»هایانبشایناامرابااحمایتاجا1980کماتااپیشاازااماادستا.دهدراانشانامی

ا«ضداتبعیض»هایاآفرینیاجدیداایناجنبشازانقشااینمونهدیدناتنهاابرایااامااپساازاآنادیگرانه؛ا30داد.امپریالیستیارخانمی
دهداارائهامیاجنگ علیه تروریسمصافاکناماامپریالیستیابهاعنواناجادهفمینیسزاتوانیدابهاتصویریاکهادیپاکومارااامرامیااینااز

                                                                 

توانیمابشکلامشخصاادستاکماباااینشایداهاییاازاخودابروزادادهابود.اچراکهاانترناسیونالادومانیزاچنیناسویهاشایداایناحکمامااچنداناهمادقیقانباشد،ا30
 مواجهاهستیم.اانوینایابگوییمابااپدیده
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ابورژواییاآنهایانوینااجتماعیادروناجناحاگلوبالیستابورژوازیاماجنبشآمیزیاواادغا.اهم31نگاهاکنید هاادرامواجههاخصلت 
ااکند.بهاخصلتیاامپریالیستیاتبدیلامیرااداریاسرمایهایوُرابااکشورهایاپس

زامنظریاا،اخوردناتوازناطبقاتیاعلیهاطبقۀاکارگرابودندشکلابروزابرهمصرفًاااهایامدنیاکهاازامنظریاجزئنتیجهاآنکهاجنبش
اجهانیاقیاسمازاایناطریق،ادراا،فراتراازاآنوااآمیزیادراجناحیاازابورژوازیابهاعاملابورژوازیاتبدیلامیاشوندکلیاوابااهم

ایابند.اخصلتیاامپریالیستیامی

هایانویناکوچکتریناتغییریادراماهیتاجنبشاشود(روزاکمترامیبهروزالبتهاایادراسیاستابورژوازیاایرانا)کهاخیرادوادههأت
هایاناسیاقادراایرانانیزاجنبشابهاهما32آورد.اجتماعیادراایراناواالبتهاطریقۀاادغامشانادروناجناحیاازابورژوازیاپدیدانمی

هااوا...(ادراجنبشا)فعالینازنان،اکاراکودک،اکارگری،اقومیتا«فعالینامدنی»هایاخودادراقامتاهمراهاشوالیهنوینااجتماعیابه
ادموکراسی اادغام ااوجاایناهمخواهی امیایآمیزشدند. ابهوترا اجنبشاارتجاعیاسبز ادر اتاریخیاۀمثابان جنبشاافرازیناوهلۀ
ناجنبشاسبزاحلاوداچنانادرورسمیاخیارسمیاواغیرهابااان.جی.او«افعالینامدنی»خواهیامشاهدهاکرد.اتمامیادموکراسی

گوییم،ابااکمتریناازاایناروستاکهامیاهااباقیانماند.افولابروزاخیابانیاآناهیچارداوانشانیاازاآناازاهااپسشدنداکهاتاامدت
اایرانانیزاچیزیانبودنداجزاتفاوتاجنبش ابرابرابورژواییااکنشهایانوینادر ابهدر اصطلحاخلفامعضلتاجامعۀامدنیایا

گرانارناطبقاتیابهاضرراکاازهایابورژوازی،ابهاهمیناسبباتاازمانیاکهااجزاییاپراکندهابودنداتنهااشکلابروزابرهماخوردناتووعده
وااشدهیافتنداچیزیانبودندامگرااجزاییاادغامیکاکلابیانامیاۀآنجااکهابهامثاباپساازاتثبیتاقدرتاج.ااعلیهاکارگرانابودند.ااما

ااخواهیاایراناوادرانتیجهادشمناپرولتاریا.دراجنبشادموکراسیاآمیختههم

زدندانداشت.افقریاکهایکاهایانویناکوچکتریناربطیابهاآنامعضلتیاکهادماازاآنامیبهاهمیناسببامعنایاسیاسیاایناجنبش
یاوافعالازنانامااچیزیانبودازدادرابیانافعالاکارگرزد،استمابرازنانیاکهایکافعالازناناازاآنادمامیازاآنادمامیا33فعالاکارگری

برطرفاشود.ادستافعالینامدنیابهبهاپساراندنادولتاابایستاازاقبلاتعمیقادموکراسیاومگراتبعیضیادروناجامعۀامدنیاکهامی
ادغامااخواهیهااراادروناجنبشادموکراسیجنبشاایااستاکهاتماماآنهماناوهلهبهادستااینافعالینا«اتقویتاجامعۀامدنی»

امی او اآنکند اسیاسی امیمعنای ارا اها اهمسازد. انیست، اماجرا اتمام ااین اکه ااست اروشن اآنتازه اجنبشاآمیزی ادرون ها
روشنااستابازاهما.اندکهااراابهاخصلتیاامپریالیستیاتبدیلامیخصلتابورژواییاآنشاناهمانندانیایاغربیخواهیادموکراسی

                                                                 

 ،ادیپاکومار،اترجمۀانداارضایی،انشرااینترنتی.«نیسماامپریالیستییفم»ا31
مریکاابااجنبشانوینارهاییارسیداراابااآنچهادراآادختران خیابان انقالبآغازاشداوابهاان یک میلیون امضاکمپیکنماآنچهادراایراناباابرایامقایسهاپیشنهادامی 32

دخترانامصلوباخیابانا»رجوعاکنیدابهاادختران خیابان انقالبتوانیدابرایانقدا)افزونابرااینامیازناناآمریکااآغازاشداوابهافمناامروزیارسیدامقایسهاکنید.
اازارزاابرومند(«ادربارۀادختراناخیاباناانقلب»روزندهاواازاتوراناف«اانقلب

هااواسندیکاهایاکارگریاطوراکهامنظوراازاان.جی.اوهایاکارگریانیزااتحادیهروانیستند.اهمانتراهماگفتیم،امنظوراازافعالیناکارگری،اکارگراناپیشپیشا33
مانیاکهابهاواقعاهااهمینااست.ااماایکاسندیکااتاازوغماچپکارگریاتبدیلاکرد،اتماماهمرواراابهافعالیناتواناکارگراناپیشیماکهامیاهنیست.اهراچندادید

ارگریاحتیاسندیکایاکارگریاباشداوانمایندگیاکارگراناراابرادوشاداشتهاباشداحتیااگرامنحرفاباشداان.جی.اواکارگریانیست،ابرعکسایکاان.جی.اواک
 رانجامالیبرالیااست.اهماباشدایکاان.جی.اواواس«اضدامپریالیست»زمانیکها
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واسطهاندارد.اهمینارد.اهیچاجنبشیابااریشۀاعینیاآنانسبتیابیاهااندریشۀاعینیاایناخواستارتباطیابهاانیزاکهاایناخصلت
اوساطتمیانجی او امحلاکنشها اهستنداکه امیانساناورزیها ارا اهمینامیانجیها اوساطتسازند. او امعنایاها اهستنداکه ها
ااهاجنبش امیرا ابهاهمینامعنا  ۀاند، به واسطسوسیالیسمراندن های مدنی از اساس لیبرالی و شکل بروز عقبجنبشسازند.

واسطۀ کنش آن جناح مشخص جناح مشخصی از بورژوازی عامل بورژوازی و دشمن پرولتاریا هستند و به رونآمیزی دهم
اجنبشیابندبورژوازی در جهان خصلت امپریالیستی نیز می ااین انیز اایران ادر ابه. الیبرالی اجنبشاهای ادر اشدن سبباادغام

ایابند.خواهیاخصلتاامپریالیستیامیشونداوابهاسبباامپریالیستیابودناجنبشادموکراسیژوازیامیخواهیاعاملابوردموکراسی

هااهااکهاایستادنادرابرابراآنلحاکمونیستیادروناایناجنبشطاصازاهمیناروابوداکهاپیشتراگفتیم،ابهاباوراما،انهابرساختنابخشابه
اپراتیسینا«دورناجامعۀامدنیاافکنیقشقا»وا اایدئواهایوظیفۀ ابرابر ادر ااینایعنیاسیاستاطبقاتیارا لوژیاکمونیستااست،
یوسد  قاا؛ابهاهماناسیسیاسیافراطبقاتیاقرارادادنغیر ا.میتیال بار

  (تغیری آ رایش بورژوازی در س پهر س یاست) کوتاه تغییر اندور . 3

 تغییر کوتاه دوران سه خصلت. 3.1

ایاشدهااستاچراکهادیگراهیچامنفعتاطبقاتیافاالنژاـبهاتعبیریامفهومیـخواهیادراایراناامروزاتراگفتهابودیماکهادموکراسیپیش
خواهیادراایراناکند.ابااتغییراراهبرداعامابورژوازیاپساازاسهادههاجنبشادموکراسیراامبتنیابراهیچاراهبرداعامیانمایندگیانمی

گرااهایاکلناراهبرداغربراهبردادراایراناکهابیشاازاهراچیزاناشیاازاشکستبهااغماافروارفت.افارغاازاشرایطاانضمامیاایناتغییرا
آغازاشداواچسباایدئولوژیکاواهدفاا2007وجواکرداکهاازابود،ادالیلابنیادیناعاماواجهانیاآناراابایدادرابحرانیاجهانیاجست

تثبیتاا1980ایاکهابورژوازیادرایدئولوژیامروزاازااا34کرد.روزابیشترامخدوشاواناممکنامیخواهیارااروزابهجنبشادموکراسی
بیشاروشنااستامسیریاکهاوماندهااستاکهاازانظماتکاقطبیاجهان؛ابناییافرتوتاآمادۀاریزش.ادیگراکمچیزیاباقیاکرداهمان
یشاخواهیاراادراآناداشتادراانتهایاخوداتنهااسرابیااکنونامعوجاراابهانماطلبیاداعیۀارهبریاجنبشادموکراسیلحجریانااص

خواهیادراایراناراابهادستاداشت،اگامابهابهاهمیناسبباجریانیاکهارهبریابلمنازعاسهادههاجنبشادموکراسیگذاشتهااست.ا
بدنابهااغماایکااعضاییاازااهمچونشابجناوانقشۀاراه ااهایاقدرتاکناراگذاشتهاشد.اایدئولوژی،اهدفاوارهبریگاماازانهاد

،ادهندعلیمیاازاخودابروزامیاانداکهاهنوزایناانداموارهاءاعضاابدنهاوابدیلارهبریادیگرت.اهاانیسامیدیابهابازگشتاآناانداکهرفته
ااتوانندادراکالبدیادیگراکماکانابهاحیاتاخوداادامهادهند.گوییامی

                                                                 

،ا1932-1929،ا1894-1873،ا1855-1845،ا1835-1825فروداآناحادثاشدندابهاترتیبادراوهایافرازداریاکهادراانتهایاموجششابحراناسرمایها34
سماواپرولتاریاازیابهاسوسیالیتوبیشاازاهراچیزابااکینها1980طوراکهاگفتیمابحراناپیشیناراابورژوازیادرادهۀااند.اهمان؟ارخاداده-2007اوا1969-1982

وژیکاراابهالرزهادرآوردانهاتنهااآنابستراایدئولا2007یکابود.ابحراناژگرایانۀابورژوازیاایرانانیزادراهمینابستراایدئولوپشتاسراگذاشت.اانتخاباراهبرداغرب
ازااافول هژمونیک عصردهداکهاباانامازادراآناچیزیانشانامیبلکهاتصویرادهکدۀاجهانیاراانیزامخدوشاکرد.اایناشرایطابنیادیناواعاماخوداراابیشاازاهراچی

ااابید.نوشتۀابابکاپناهیاوافرزاناعباسیابیااپلیتیک کمونیستیسوریه و رئالکتاباتوانیدادرافصلادوماآنایاداشدهااست.اروایتاایناعصراراامی
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تماماایناسهادههاطلباکهادراایااشارهادارداکهااپوزیسیوناسرنگونیکنیمابهادورهیادامیادورۀ کوتاه تغییرایاکهاازاآنابهانامادوره
مسیریارهبریاکنداکهاراادرامدرنابورژوازیاکوشداخردهکرد،امیخواهیاقداعلمامیچونانابدیلیابرایارهبریاجنبشادموکراسی

رداگذایاکهامیطلباکوتاهااست،اچراکهاهرالحظه.افرصتابرایااپوزیسیوناسرنگونیبراآناحاکمانیستایوانهاهدفانهاایدئولوژی
راپیادهابیشتراکشآنالدارداشوداواهراگامیاکهابورژوازیادراتثبیتاراهبرداجدیدشابرمیترامیشدهانزدیکیادریزشاآنابنایافرتوتا
ورودابدوناجنگابهاجهانیابااخواها)اچهافروریزیاآنابنایافرتوتهرادواامراا35دهد.اشارضاامیسالهبهاتبعیتاازاارباباسی

مدتابورژوازیابهاتبعیتاازابورژوازیابهاباوراماادرابلندچهاچرخشاخردها(خواهاورودابهاجنگیادرامقیاسیاجهانیا،سردیجنگ
مدتاممکنااستادرابلند»اکهامتوجهیمآورداواجملۀاآنابورژوایازیرکاراابهایادمانامیاهمیشهابودنناگزیرامااا.امریاناگزیرااست
اباشیم امرده اهمه اهرارویااکنوناتلشابیا«.ما ااپوزیسیونابرایارهبریاباقبه اجنبشادموکراسییوقفۀ اماندۀ اقالبخواهیادر

هایاخیابانیااینافاالنژیسماترابهایکامورداازاتلشپیشامدتاشود.فاالنژیسمادراجریانااست،ابرایاآنکهامانعاتحققاگرایشابلند
ا36ایم.ختهادنمونۀاسقوطاهواپیمایااوکراینیاپردرا

دنامغاکیادراسیاستاایرانابازشناسیاکردهابودیماکهامسببابازاشایادرالرزهعنوانازمینرااپیشترابها98واآباناماهاا96دیاماها
خواهیاخواهیادراآناسویاآناجااماند.ادراایناسوادیگرانهاازاجنبشادموکراسیشد،امغاکیاکهاجنبشادموکراسیاسیاستاتاریخ

غضباآحادااگرفتناخشماویایااینافاالنژیسمابهاکاراطلبابایداسراغاگرفت.ارؤکهاازافاالنژیسمیابهارهبریااپوزیسیوناسرنگونی
استعداداواطلبادراایناکارابی.اهراچندااپوزیسیوناسرنگونیخواهانهااستمعترضادیاواآبانابهانفعااوراداوااوهامادموکراسی

انداکهاردهاوتاعرصهاراابهاکارگراناوافرودستاناتنگاکمتبوعشاچناناباابلهت،اوقاحتاواقسکودنااستااماابورژوازیاوادولتا
ایاچونااپوزیسیونانیزاممکنااستاتواناعرضااندامیابیابد.اموجودیتاسفیه

امی اتغییرارا ارفتناجنبشادموکراسیخصلتادوراناکوتاه ابهااغما ظهوراا،خواهیتوانادراهمیناسهابندیاکهاآمداخلصهاکرد:
ااخصلتبهاخیاباناآمده.اابورژوازیادچاراسرگیجه،اکارگراناوافرودستان اخردهاواتلششابرایارهبریافاالنژیسم ارهبرانانخست 
ا ایک»اراهبرداعام  ابا ااراا«گراییجانبهمقابله ابه اوارهبراناکاندابهاگردانندگانااصلیاسیاستاتبدیلاقدرتاتکیهازدهااریکۀکه رده

ااصلح ااستحاله افکر ابه ااستطلبیارا اانداخته ااین ابه اقسمتابعد ادر ااصلحاتدبیر، اوم اخصلتاداپردازیم.میاطلبانرهبران
وااستگراازیرایکاچتراآوردهااکهاراستاگروهاضربتیاراابااچپاجنبشاتبدیلاکرده«احزبابزرگامجاهدین»اپوزیسیوناراابها

ابپردازیم.مختصرابهاهرایکاهاانهاده.اایابرادوشاکمونیستخصلتاسوماوظیفه

 طلبان و استحالۀ ممکن . اصالح3.2

اراهبرداغرباصلح انمایندۀ اتطلباناکه افرازیناروزگراییابودند، اکمیابعداازاآنانقطۀ انزدیکابهنها ابهاساعتاپایانیاخود روز
سازیابهاخواستاطرفامقابلادرااعمالاایناپاکابیشترثیرااجتماعیاأهااازاحیطۀاقدرتاسیاسیاواتسازیاآنشوند.اهرچنداپاکمی

                                                                 

 مراجعهاکنید.اا42ایم.ابهاپ.نابخشیاازاآناپرداختهتوانادید،اماانیزادراموردیابهاهاییاازاایناچرخشاراامیاکنوناهمانمونههما35
 «.یکاپرچمادراسهااپیزود»بنگریدابهاا36
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تواننداخوداراادراایناحیطهانگهامیآناایاریبهاطلبانامنفذیااستاکهاترااستحالۀااینااستحالهامااانعطافایاادقیقا،گرددبرمی
نیزاکمکیابهاا1401انداوااعتراضاتاهااآغازاآناراااعلماکردههایاآنثرترینااستراتژیستؤکماتنیاچنداازامدارند.اامریاکهادست

اا«نرمشاقهرمانانۀ»طلباناهااخواهدابود.ازمانیااصلحآن اهاآنگامااستحالۀااخوداراانخستیناراهبردطرفامقابلادرابرابراارهبری 
طلبیا.ادراتماماتاریخااصلحداداشدااگرادوادههاپیشارخامیچنداناهمادوراازاواقعیتانبتوانستامیایاکهاارزیابیاکردند،اارزیابی
امعقول انظام اپرطرفدارتریناتریناواشدنیاستحالۀ اپیشامسیرتریناو اآنانبرد امیاراهبرد اکمتراکسیاتصور ااما اهمینابود. کرد

مرگاراابپذیرنداواابهادیگراسخن،ابهاحیاتاخوداادامهادهندطلبانازمانیامجبورابهاپذیرشااستحالۀاخوداشونداتاابتوانندااستحاله
اتدبیریابرایاتناسخاکنند.ا

کهامرگاااستهاابودانخستیناکسیاتریناآنامنشوطلباناوابهاهمینادلیلاازابورژگراترینااصلحسعیدالیلزاکهاشایداازاعمل
اااالبتهاباابیانیانهراهبردشانار اایارئیسیاراانهاتنهااپذیرفتابلکهآقا37«ناپارتیب»باوراخودابهاچنداناسراراستااعلماکرد.ااوادولت 
تواندادراکسیانمی»،ادراضمناکوتاهیاهمانکرداوااعلماکردا«کندخواستیمابکنیماوانتوانستیماایشانامیچهاماامینآ»اعلماکردا

ضدااقطعبهطلبیاکهابخواهداواقعیتاداشتهاباشداگفت:ااصلحدقیقاترابایدامیا«.ییانباشدامریکاطلباباشداواضدایرانااصلح
بورژوازیاازنمایندگیاافهمد،اتاریخاخواندهااماابیشتراحسابدارااست.ابه.الیلزاهمهاچیزاراادراسوداوازیانامیخواهدابودییاامریکا

اماباختیم.اهااعلماکرده،اباختیمابداصرفد،ابرایاهمینابیادغدغهچرتکهاانداختهاوادیدهانمی

کمابهاکند.ایاادستپذیرداکهابمیردابرایاهمیناتناسخارااتدبیرامیحجاریاناامااحسابدارانیست،اایدئولوژیستااست.ااوانمی
لیلزاا«یبناپارت»پذیرداوادرابیاناخوداسانارفیقاحسابدارشااوانیزادولتاآقایارئیسیاراامیدهد.ابهمیآناراانشانااۀدوستانشاشیو

ا.ا38«تواناوضعیتانرمالاداشتخواهاهمامیباادولتاتمامیت»کنداکهاوااعلمامیازندمیاتاختا«خواهمامیتت»اارااب

بوداکهاانوشتهراامطرحاکردهااسازی(هنجار)بها«نرمالیزاسیون»کردنادولتاروحانیابحثاامندنظریهاحجاریاناهفتاسالاپیشادر
زمینهاواشرطاالزمادولتادموکراتااست،اامااشرطادولتانرمالاپیش»بلکهاا،«دموکراتیزاسیونانیستنرمالیزاسیونااسمامستعارا»

زهاشدنانهاداقدرتاوادولتایخود،اهمانادموکراتاتیدر نهازهاکردنایبهاهراحالانرمال»اادامهادادهابوداواالبتها«کافیابرایاآنانیست
توانابهادنبالاایکامدارامدرجااست.امیزهاکردنانداشت.انرمالاکردنایبهادموکراتایتوانادولتانرمالابوداامااتوجهیما...استا
زهایناحالتشابهادموکراتیتررفتهشیزهاکردنادراپیشارفت.انرمالیپایزهاشدناحداکثریتواناتاانرمالایبوداوامایزهاکردناحداقلینرمال

ادستهنجارسازیابهبهحجاریاناا«.ونیزاسیاستابرادموکراتایمقدمهاااناشکلاآن،اصرفاًایترایانجامدااماادراحداقلایشدنام
                                                                 

صطلحانامد.ااوامدعیااستاکهاایناامی«اخواهدولتاتمامیت»است،اهماناچیزیاکهادوستشاحجاریانا«ادستیک»فهمالیلزاازادولتابناپارتیادولتاا37
رانتیجهاناتوانیادنمایادولتابناپارتیاهمانااتوازناقدرتامیاناطبقاتامتخاصماوامارکساواانگلساویژگیاخصلتعاریهاازمارکساگرفتهااست.االبتهانزداراابه

گیریاعمومًاارتنباشد.اایناقداطبقاتاهیچاکداماازاۀدستانیروییاکهامستقیمًاانمایندگیریابهشودابهاامکاناقدرتپیروزیایکیابرادیگریااستاکهامنجرامی
بایداازاخودشاپرسید.ا)گفتاارااشکلامانندادهقاناناالبتهانهالزومًااوانهاهمیشه.ااینکهاچراالیلزااصرارابرااستفادهاازاایناادبیاتاداردیابیشودابراآحادمبتنیامی

 (1401شهاباشهسواریابااسعیدالیلز،ااعتماداآنلین،اایواگفتاواگوا1398واگوابااسعیدالیلز،ااپیزودانخستاازابرنامۀااینترنتیاجدال،ا
ااینابندرپیافکندنادراسیلاهچ»حجاریانااست:ااگفتاوردهااازااینادوانوشتۀا38 پروژها»وااینترنتاامنشراشدهادرا،اتحلیلاحجاریاناازارخدادهایااخیر،«بار 

 ا،اتحلیلاحجاریاناازادولتایازدهم،ااندیشهاپویا.«روحانیانرمالیزاسیونااست
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قطارانابهاهماردکمیتلشاا.ااوسیاستاداخلیاسرانجامسیاستاخارجی،ااقتصاداواا:دانستدولتاروحانیارااسهاقسمتیامی
اآینداوافعلًاهاادراپیاهمامیبفهمیداکهااینا؛خودابفهماندااولاسیاستاخارجی،ابعدااقتصاداوابعداهماسیاستاداخلیایتندرو

خواهدابهاساماناایوابعدااقتصاداراامایاستاخارجیمشخصاکردهاکهااولاسایاوااعلماکردهابوداکهاروحانا.اولیاراابچسبید
نرمالاسخنااوضعیتخواهیاازاتواناضمناتمامیتآیاامی»دراپاسخابهاایناپرسشاکهاا«نرمشاقهرمانانه»امروزاامااباایکاا.برساند
کند:اشورویادورانابرژنفاواچیناامروز.ادوانمونهانیزاذکرامیا«خواهیانرمالتمامیت»برایاایناا.ااودهدپاسخاآریامیا«گفت؟

امی ادومی ادربارۀ ابه»:نویسد اشاید او اسیاسی امشارکت اکشور ااین ااقتدارگرای ادقیقدولت اطور اسیاست»تر اعموما« انزد را
وجوداآوردناشهرونداناایجاداکردهاواباابهاهایااقتصادیاوضعیتیانرمالاراابرایامااهمزمانابااطراحیا،ناپذیراکردهااستدسترسی

ا«.ازاوضعیتاآشوبناکاپیشگیریاکردهااستا–ولواصوری–مراکزاحلامنازعها

بهاسرانجاماسیاستاداخلیاادریافتاوادرااقتصاداادامهامیا،شدکهاازاسیاستاخارجیاآغازامیاسازیهنجارفرایندابها!خوب
دراایاامروزاحجاریاندیگرایافتهااست؛اچیناامروز.االگوالگوییا،ااکنونابرسد«ادموکراتیزهاشدن»بها«انرمالیزاسیون»تااارسیدمی

مراکزابااایجادااتنهاادراسیاستاداخلیاهماست،ا«اآنرمال»اطوراکاملبهایستداوامیسیاستاخارجیابهاروشنیادرابرابراغربا
سازیاهنجارۀافرایندابهناسهامرحلآ.اآنچهاازاکندگیریامیخوداپیشا«آنرمال»تاهایاناشیاازاوضعیازاآشوبصوریااۀحلامنازع

البتهایااکردهااست.اهراابرایاشهرونداناما«نرمال»وضعیتاهایااقتصادیاکهاگویااچینابااطراحیاقتصادااستاااستاماندهاباقی
پروژهااصلحاتایعنیادموکراسیارجحاناانرمالیزاسیونابرادالامرکزی»ااعلماکردهابوداکههفتاسالاپیشاحجاریانادراهمانا

ابرایا«دارد ااست اجایگزینی انرمالیزاسیون ااکنون ادموکراتیزاسیون، ابرای ابود اآغازی اپیش اسال اهفت انرمالیزاسیون ااما ،
ا«دموکراسی»نهادراسیاستاخارجیاوانهادراسیاستاداخلیاهیچارهابهااالگویاامروزیاآقایاحجاریاندموکراتیزاسیون.اچهاآنکها

ا.برآمدهخوباازاپسااقتصادااالبتهاگویابرد،انمیانبردهاو

اندکیاآشناییابااسیاستاکافیااستاتاابدانیماا.فارسیابنویسیموابهااسادهاکردهاآقایاحجاریانارااکمیا«فرهیختۀ»اجازهادهیدازبانا
نرمالا»ا،ایستادنادرابرابراآننیزایعنیا«اخواهیتمامیت»،اپیوستنابهاغرببرابرااستابااا«دموکراسی»طلبانااصلحانامۀواژهکهادرا
ااینااوصافاا.انباشتگسترشاایمنابرایامیناشرایطاأتراتدقیقایاهمایعنیابورژواییابودناا«بودن ابا یکاازرنگی احجاریانابا

امی اهماناحرفیارا اایدئولوگابورژوا، ابود. ازده اصراحتایکاحسابدار ابا الیلز اکهاهفتاسالاپیشابورژواییاشدنازنداکه او
پذیرداکهامیاتوانابورژواییامیدانستاامروزاوستنابهاغرباوابورژواییاشدناحداقلیاراامقدمۀاپیوستنابهاغربامیحداکثریارااپی

باختهااست،اکسیاهماازاکنداکهااعترافامیابورژوااکمتراصادقانهالبتهاکهایکاایدئولوگابوداواقیداپیوستنابهاغربارااهمازد.ا
یااهمرااتوانابهاغربانپیوستاواشرایطاایمنابرایاگسترشاانباشتامیاذیرفتهاکهبهاهراحالااواپا.دحجاریاناانتظاراصداقتاندار

تاابتوانابهاغربانپیوستاکهابایدامیکهااتفاقًاااعلماکنداحسابداراکرد.اچهابسااچنداناطولیانکشداکهااواهمابااصداقتالیلزا
یااخواهداشد.ااماادراایناهزاطریقانپیوستنابهاغربامتاتنهاااتریناشرایطاانباشتراایمنیااکردایاادقیقهشرایطاایمناانباشتاراام

اصراحتبهحجاریاناا؟طلبیاچهاکنددیگرااصلحا«گریگراییاوانفیاسلطهمقابلهاباایکجانبه»پذیرشاراهبرداعامابااصورتایعنیا
ایابد.دهدااماادرااعتراضاتااخیراپاسخیامیپاسخانمی
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فتهااست.اتغییرایا«احقاشهروندی»بها«اسیاست»مطالباتاآنیاجامعهاازااگرانیگاه»انویسد:پساازاشروعااعتراضاتااخیرامیاوا
ندیاشهرواۀبودااینکامطالب«ااحقاقاحقوق»وا«ابازشناسی»اگراتااپیشاازااینادموکراسی،اصندوقارأیاواکنشاسیاسیاموجدا

امی اتا«.کندچنینانقشیاایفا اککیدامیأاو ادیگراهمچونادموکراسیابه ااینامطالبه اندا«متوسطاۀطبق»نداکه اواشهریاتکیه ارد
شرایطااآقایاحجاریانابرایاتوصیفابیتشاها«جامعهاازاسیاستابهاحقوقاشهروندیاۀتغییرافرکانسامطالب»است.اا«فراطبقاتی»

بیینایکاتبهاباورامنااینهااجملتایکاایدئولوگابورژواابرایاکند،ااوامبتنیابراتوصیفاشرایطادستوراکارارااوضعامیاست.ا
کهاهموارهابایدااجویانهاداشتااماانبایداازایادابردحقـانسانیـتوانابااایناتغییرامسیراهمدلیاعاطفیمی»ا،تاستحالهاواتناسخااس

متأثراوااهاارااازاخودویژهاسیاستانرمالااستاکهادرابلندمدتاسایراعرصهسیاستابهاۀبهازمیناسیاستاوفاداراماندازیرااعرص
ازاآنجسیاستاخارجیاوادموکراسیاوااطلبانافعلًااصلحا،توصیهاروشنااستا«.کندناپذیرامیفرآیندهایااجتماعیاراابازگشت

جامعهاافرکانسغییراراهبرداعامامورداپذیرشابورژوازیاراادرونیاکننداوادراهمدلیابااتا«نرمشاقهرمانانه»راافراموشاکننداواباایکا
طلباناصلحاعمیقاهماناحقوقاشهروندیابهاسیاستارجوعاکردهاواتاوااحتماالًاا«ناپذیراکردنبرگشت»ازاجامعهابخواهنداکهابرایا

اکنندگان.اراااحیااکنند.اایناچیزیانیستامگرااستحالۀااستحاله

حجاریاناراابهاآناحاالاا.یی شودامریکاواند واقعیت داشته باشد که ضدتطلب تنها در صورتی میاصالحا،لیلزاراابهایادابیاورید
اکنید اابگیرد دولت نرمالی استخواهی مانند چین که اقتصاد را پیتیمدولت تماا،اضافه اآن ادرون تنها راهی که دولتاکه

.ابدیناناپذیر تثبیت کند ورود به عرصۀ سیاست استترگشبتعمیق حقوق شهروندی را به شکلی  تواندمی فرایندهای اجتماعی
بااجناحااحقوق شهروندیییاکهابراسراامریکاطلباضدلحطلباممکناراالیلزاواحجاریانامعرفیاکردند،ااصشکلاتنهاااصلح

،اراهیااندزادهاانتخاباکردهطلبیابایداراهیاراابروداکهامیرحسیناموسویاواتاجصورتااصلحدراغیرااینامقابلاگلویزااست.
اا40شود.ا«آبادینازی»ضرغامیاهما.ااماادراصورتاپذیرشااستحالهادیگراچهاباکاکها39اندطلباناآناراارداکردهکهاعمدۀااصلح

ارخادهداطلبانبرایااصلحابهاشرایطابسیاریاگرهاخوردهااست،ااماااینکهاجزاایناایناکهاتااچهاحداایناامکانابالفعلاشود،اقطعاًا
متوسطارااجذبااۀبورژوازیاواطبقطلبانابرایاعملیاتیاکردنااینااستحالهابایداخردهالبتهااصلحا.41ماندبیهابهامعجزهامیشبیشترا

دنبالچۀاخوداآنانابوداواامروزاتاباینداکهاتاادیروزاآناهمابیشاازاهراچیزامنوطااستابهاآنکهاازاپسانیرویاسومیابرکننداواای
اااست.اطلبسرنگونیارااندارد.ااینانیرویاسوماهمانااپوزیسیوناشاستحالهایااچرخ

                                                                 

اند.ادراکناراآنایامنفیامواجهاشدگیریطلبیابااموضعحسینادراپیاآناازاسویاسرانااصلحمیراۀانیخیریادوسالهامنتشراشداوابیأزادهاکهابااتنوشتۀاتاجا39
والیلزااحسباقاعدهادرابراپاشنۀاحجاریاندهداکهابهکهاتکلیفارااهمراهیابااخاتمیابرشمرد،انشانامی«ااصلحاتاۀجبه»گیریاخاتمیاواموضعاۀبیانی
شینااست،ااماایادآوراهماناراهبرداپی«ازداییستاتنشسیا»والها«ادیپلماسیاانزواگرا»یهااماعل15اماوا14بندهایااهایاخاتمیادرچرخد.اهرچنداغرولندمی

 بیند.اتدارکامیازادهاوامیرحسینابود.اهماناامریاکهاحجاریانابرایشاراهبردیاایجابیطلبیاازادرافتادنابهاآغوشاتاجکارکردااصلیابیانیۀاویاحفظااصلح
زیاواجزاآناواکند،ادربارۀاحجاب،افیلترینگافضایامجادرادانشگاهاشریفاپساازااینکهاتماماقداازااشغالاسفارتاآمریکاادفاعامیاآبانا15ضرغامیادراا40

 کند.ارااتکرارامیا«هاآبادینازی»هایاهمیشگیاهااحرفسرانجاماحتیادربارۀافرایندابرگزاریاانتخاباتاوارداصلحیت
ادناتضمینابهابرهمادشود،ابعیدااستاکهابدوناطلباناازاآنابلندامیکهااخیرًااآغازاشدهاوابویاپااپسانکشیدنااصلح«اروهاشورایامیانه»تلشابرایاایجاداا41

اهراکداماازااعضایاشوراادراادواراگذشتۀاانتخاباتاداشتهاباشد.  انزدناقاعدۀاراهبرداعاماجدیداسرنوشتیاجزاسرنوشتافردی 
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یسی3.3  طلبن سرنگونیو. اپوز

شارااازااغمااانداموارۀابهااغماارفتهاکماکانادراتکاپوستاتااازااندکافرصتاباقیاماندهااستفادهاکنداواجنباآنتریناعضواسمج
خشیاازادارارهبریاجنبشابود،اآنابطلبیاداعیهعنوانابدیلیابرایااصلحطلباکهاهمیشهابهناسرنگونیوبیروناآورد.ااپوزیسی
اداراآنااست.ترینابخشاجنبشابودااکنونامیراثاهمیتلاایناسهادههاکمرغمااینکهادراطوخواهیااستاکهاعلیجنبشادموکراسی

راابرایا«اینانسوپاپااطم»اهمیتابودناآناهمانیست،اباالخرهادراتماماایناسهادههانقشاالبتهااهمیتاکمااپوزیسیونابهامعنایابی
اایناجنبشاایفااکرد.

رفت،اکلااپوزیسیونانیزارهبریامیایانااصلحاتاپیشبهارهبریاجرا1390تاااوخراا1370خواهیاازااوایلادموکراسیجنبشا
همهادراحالافعالیتامدنیابرایاتقویتااشازاچپاواراستاواایدئولوژیکاایناجریانارااصادقانهایااغیرصادقانهالبیکاگفتهابود

هاافعالازناناواتفمینیسهاافعالافرهنگی،اطلبشدند،اسلطنتهاافعالاکارگریامیکمونیستا؛دموکراسیابودندجامعۀامدنیاوا
مبنیاااندکاغرولندیکهاهمیشهااجنبشارانظاماپیادهاپوزیسیونادراکمینابوداتااا.واجزاآنایااقومیاطلبفعالاهویتاطلبانییجدا

دراطرحااشدخلصهامیار،ابهاخوداجذباکند.اتمامااستعدادااپوزیسیونابرایاایناکاپیشوایاناداشتا«رادیکالیسم»براکمابودنا
هااازاپساهراشکستیاسالادراطولاتماماآنانیزا«طبقهامتوسطی»لشکرا«.اطلبیاسوپاپااطمیناناج.اااستلحاص»ایناشعاراکها

گاهامعنایاامااهیچاسوگیریکرد.ااینامیسوگیریاا«ادیکالر»قالارااافزودهاوابهاسمتااپوزیسیوناودراسپهراسیاستارسمیاقیل
اسیاسیانمی ستاکهاخودشاسوپاپیااستاکهاندانمیا،تسدانمیا«سوپاپ»اایافت.ااپوزیسیونیاکهاهمیشهااصلحاتارجدی 

ادر ادستااصلحرنیروی ازیر ااز امدیریتامیفته اچنان ارا ابرساختطلبان اتصویر اآن ااز افرارفتن اامکان اهیچ اکه اجنبشاکند ۀ
دیداکهادراوییاچپاجشتوانادراجنبشاداننمونۀابارزاآناراامیامهیاانشود.اهایاموضعیاآندراپساشکستاخواهیدموکراسی
جمهوریاخاتمیادرااواخرادورانادوماریاستا«تعمیقادموکراسی»طلبانادرااصلحازاپساشکستاموضعیاا1380اواسطادهۀا
ج.ااااطمیناناطلباناسوپاپاصلحادهد.جنبشاسبزاایکجااتحویلوقتشابهابگیرداوزیراچتراخودارااایدانشجویانااوجاگرفتاتا

ابودناصلحانبودند، اجنبشی ارهبر اکهطلبان امیااپوزیسیوناد اایفا اانقشاسوپاپااطمینانشارا اآری، اپکرد.  سوپاِپ وزیسیون
ابرچیدهاشدناهراچهابیشتراجنبشااخواهیدموکراسی جنبِش  ایدئولوژیِک  ابا اپوزیسیونانیزاازاسوپاپاخواهیادموکراسیبود.

ا.شوداطمینانابهاچاشنیاانفجاراتبدیلامی

اایگیریزیسیوناخردهاگرفت،ااکنونادیگراچنیناخردهیکیاکردنانیروهاییازیرانامااپوبهاشدامیا1401اگراتااپیشاازااعتراضاتا
ابرابراندازیاج.اامتمرکزاتعارف،اتمامیانیروهااواشبهبیست.اااچشمابستنابراواقعیت نیروهایاسیاسیاموجوداکهادرااینااثنا

یکیانبودند،ابلکهااکنونایکیابودنشانارااخودشاناهماچندانا،انهااینکهاپیشتراتواناواالبتهابایدادرازیرایکاناماگنجاندمیاراااندشده
اانکارانمی اجداییسلطنتازاکنند. هایاعاشقاراپنتاگوناتااچپبگیهایاحقوقنولیبرالاازاطلبان،طلباخواهاناایرانابزرگاتا
اآیند.اسربزنگاهازیرایکاچتراگرداهمامیاحاشیههایاتاامولویامرکزهایاتفمینیسازاا،گراییچریک

بنیادنداچراکهادیگرابنیادیادرانظراگرفت.ابیافقیاوابیراابیشاازاهراچیزابتوانابیااینااپوزیسیوناباشدنمایایداآنچهاخصلتشا
یارایابرساختاتصویرااافقنداچراکهادیگرانهانیروییاذهنیکننداوابیایادراایناسرزمیناراانمینمایندگیامنافعاواقعیاهیچاطبقه
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اکشیدناخطیادرونااینااپوزیسیونابهاگراکاجهانامطلوباآناناراادارداوانیروییاعینیایارایاتحققابخشیدنابهاآنارا.ایایدئولوژ
تصویریا.اگراچپ جنبشماندۀاکوچکاآناراازیراناماجااداداواباقیاراست ضربتیراازیرانامااآناتوانابخشابزرگیاازمیاُمصراباشیم

هاانامشاناهمااکراهادارم.اوظیفۀاآن نفرهاکهامناازاآوردناهشتدید،اجمعیا«ایااپوزیسیونائتلفانیروها»توانادرااولیاراامیازا
ادیگریابهاسوریه،الیبیاواعراقااست ا.ابهاروشنیاتبدیلاکردناخطۀاجغرافیایی  منشورامطالباتا»توانادراماییاازادومیاراامیش 

اازاتکابسیاراگفتهاشدهدومیاسخناپیدااکرد،ادربارۀا...«احداقلیا کهابازاهمابهااایه.ااماانکت42کنیمراراآناصرفانظرامیواما
،ادومیامزدورتراازاآنااستاکهابهاچیزیاراست ضربتیترااستاتاابهالیبرالیسماپایبنداگراچپ جنبشارزدااینااستاکهاتکرارشامی

خواهیاازارمقاافتاده،ابهااغماارفتهاوابهافاالنژیسمامستحیلاگیرند،ادموکراسیپایبنداباشد.اامااهرادوابخشازیرایکاچتراقرارامی
تواندافراینداانهدامااجتماعیامیابهترینانقطۀاآغازیااستاکه»اکنونافاالنژاشدهااخواه اتراهماگفتیمااپوزیسیونادموکراسیپیششده.ا

ابهادستاداعشی اازاپساآغازشاکارارا افرایندیاکه اباشد، اازاآنجاستاکهاجندالله،ااوا«سپاردهایادرونامرزیامیداشته تازه
ویااپوزیسیوناشوند.االبتهااینامسیریانامحتملااستاامااتنهاامسیراممکناپیشر اوارداصحنهامیاجزاآنواااالحوازیه،اانصاراالفرقان
ارسد.ائلۀااپوزیسیونانیزابهاپایانامیغماندهااستاچراکهابااپایانایافتنادوراناکوتاهاتغییرادرااندکافرصتاباقی

دوقلواشاناوااپوزیسیوناطلباناباااستحالۀاممکنش،ااصلحپوزیسیونابااراهبرداجدیدایعنیاکهاحالاواروزانیروهایادشمناکنونا
اا.ازیمردپبا،رستۀ چهارمبهاوظایفاا،وظایفاخودمانتوانابهامی،اظراگذراندیمرااازاناگراشبجنچپااناحیناراستاضربتیاوجباا

 . رستۀ چهارم3.4

ابلکهاکمونیسمانهاچونا ااجنبشچوناناناایده سیاستی ارمبتنیاباطبقۀاکارگرابرایامبارزه،اسالحچوناناخودرهاییاطبقۀاکارگر،
چنیناهما.شدبااجانبهاعلیهابورژوازینبردیاهمهادهی اسازمانعملیابرایااهااواراهبردیتاکتیکشاملاایابداکهنموامیورشداطبقاتی
ازا زهااست.هایابرآمدهاازااینامبارکارگراواحرکتاازاضرورتاۀطبقاۀباامبارزاشرطاحفظاواارتقاءاسیاستاکمونیستی،اپیوندپیش

شکلیابهاسیاستاکمونیستیاکاراعلیهاسرمایهااست.اۀکارگرامبتنیابراجبهاۀها،اسازماندهیاطبقایناروستاکهاپراتیکاکمونیست
کهاای.ابستراعامنبرداکاراواسرمایهاراابازشناختبایداکهاتواناهرادواسویاجبهۀاعاماوافراتاریخیاوجوداندارداوابرایاوضعاآنامی

 سازد.ایگرامیدراآنادراجریانااستارااپوزیسیوناوااپوزیسیوناازایکاسواوامبارزۀاطبقاتیاکارگراناازاسوییاداامروزاینانبردا

اۀدراتوازناقوایامبارزتغییرا»تلشابرایاسطحاپایینامبارزۀاطبقاتیاواتوازناقواابهاضرراکارگراناوابهانفعاپوزیسیوناوااپوزیسیونا
کند.امیاانضمامیادراشرایطاامروزاوضعاعنواناسیاستاکمونیستی اراابها«واقعیتاۀیکیاازاعناصرااصلیابرسازنداۀمنزلطبقاتیابه

مااهدفیااستاکهابایدادنبالاشود.ا،ااینادارانروشناکردناچهرۀاطبقاتیاجامعهاوابدیناسبباتفکیکاصفاکارگراناازاسرمایه
ا43ااستفادهاکردیم.«اهاکارادروناحوزه»تراازااستعارۀاایناسیاستاانضمامیاپیشابرایااشارهابه

                                                                 

 نوشتۀاروزبهاراسخامراجعهاکنید.«ادواالگوادراجنبشاکارگری»وا«اانقلباواانفعال»توانیدابرایادیدنادوانمونهاازاآنامیا42
هاییادیگراتپهاوافوالداطرحاکردیم.ادرانوشتهدرابحبوحۀامبارزاتاکارگراناهفتا1397دراسالا«اهاهااواتاکتیکمبارزاتاکارگران:ااستراتژی»اینابحثاراادراا43
اهااست.هایادرستاوانادرستادراآنامبارزاتاطرحاشدازاصوراگوناگونادربارۀاشرایطاانضمامیامبارزاتاکارگراناواتاکتیکبحثاااینقطعابسیاراشیواتر،اوابه
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ابردناهارهاییاازابینگرفتاراآمدهاتنهااراا،اپوزیسیوناوااپوزیسیون،دراوضعیتیاکهاذهنیتاجامعهادراچنبرۀادوانیرویاازاسرتاپاافاسد
نامیاانبردافعلیاازادواسویاجبهۀارکیااستاکهتصویرامشتایک کل ۀجامعه به مثابمحورااست.اتصویراهماناذهنیتاجامعه

اایهوظیفااتیواارائۀاتصویریاراستیناازاجامعۀاطبقاشود.اازابینابردناایناتصویرارسالامیابرساختهاواپوزیسیوناوااپوزیسیون
درااشنبردامتشکلاکردناآنابخشیاازاجامعهاکهابااهاابایدابهاآناهمتاگمارند.اامااایناممکنانیستامگراستاکهاکمونیست

وایکیاازاوظایفارازاهمیناارد.بگذاراابهانمایشاایناتصویرادروغینابودنااتواند()البتهاتنهاامیاتواندهایاآنانیزامیوهلهانخستین
هایاکارادهسمتامتشکلاشدناتوابلاخودآموزیادرااینامسیرابهبهاپیشابریماواازاق اهایاکاراماستاکهابکوشیمانبرداراادرامحیط

ا.حرکتاکنیمسندیکااوااتحادیهاادرانهادهاییامانند

معه در برابر جاعبارتااستاازادهنداکهاتصویرامشترکیارااارائهامیاۀانبردافعلیامیاناپوزیسیوناوااپوزیسیونجبهاۀوقتیادواسوی
عناانیستامکوشندادروغینابودناایناتصویراراانشانادهند.ااینابدیناهاامی،اکمونیستچهااینادیگریاج.ااباشداچهاغربا،دیگری

وشنگریادربارۀاکهانبردافعلیادروغینااستابلکهابدینامعنیااستاکهاکارگرانانبایدادراهیچاسویااینانبردابایستند.اازاایناروار
چهاپوزیسیونااهاست.ناپذیراکمونیستشونداازاوظایفاکوتاهیویژهاآنجااکهاکارگرانابهاآنافراخواندهامیهرادواسویاجبهۀانبرد،ابه

امستقیماًاپروارنداکهامنافعاآنفارغاازااینکهاهراکدامادراخودابالاچپیامیا،واچهااپوزیسیون ارا اادبیاتیااها ارگریابیاناواازاکبا
ادهند.یمهمابهاکارگرانااختصاصااایقفسهشاناهایاتبلیغاتیکنند،اهمیشهادراویترینبورژوازیاواپرولتاریاایارگیریامیخرده

ااحمایتاخوداتبهاجناحامقابلانسبتادهدارااهایاکارگراناوافرودستاناکهاتمامابدبختیهایاتبلیغاتیاسعیاداردامحتوایاایناقفسه
رساواواهمهاممکناتبلاافشایاراستیناتماماحقیقتابیاایستادنادرابرابراایناتبلیغاتاجزاازاق اداریاراامشروعاجلوهادهد.اازاسرمایه
ارواراابهایکدیگراپیوندادهد.اهاکارگراناپیشبایداکتوانداوامیمیهایاکاراهاادرامحیطاینانوعاافشاگرینیست.ا

شونداکهابااپوزیسیوناوااپوزیسیونانیروهاییایافتامیادراهرادواسویاجبهۀانبردابپردازیم.ابالاچپاپوزیسیوناوااپوزیسیونبها
اکارگراناداردامیادبیاتیاکهاریشهادراسنت بکشانند.اازایکاسواچپاکوشنداکارگراناراابهایکیاازادواسویاجبهۀانبرداهایامبارزاتی 

گرااواضدامپریالیست.ااولیاعملیاتاکمونیستیاراابهاعملیاتیاضداج.ااواخواهاواازاسویادیگراچپاشرقگرااوادموکراسیغرب
ا44کاهد.طلبیاواضدامپریالیستیافرومیسرنگونیکاهداوادومیاعملیاتاکمونیستیاراابهاعملیاتیاضدخواهانهافرومیدموکراسی

                                                                 

تجمعااولاماهامیا)بازخوانیا»واا«دوازمینادراامرامبارزۀاطبقاتی»اازاپوریااسعادتی،«اازاشورایاپتروگراداتااشوراهایاپستامدرن»ابرایانمونهابنگریدابه:
کسیونیسماکارگریادر»،اامیناسهرابیازا«اآواییاسرکوباواانحرافتپهاهمهفت»،اجللااعتمادزادهازا«امواضع( رضااازا«اتجمعایازدهااردیبهشتا،اموردنقداآ
اپور.کریم

آوراایاکسالتظیفهوانجاماکند.اپیشترابهاعنوانادلیلاروشنااستاکهادومیادستاپاییناراادارد،اامااگرایشیادراخوداواقعیتاوجودادارداکهاآنارااتقویتامیا44
اهاتامعرفتیاکهابیشترابازتابااشتبااستاکهانهاصرفاًاارحااینانکاتااکنونابیشاازاهراچیزامواجههابااانحرافاتیطاضرورت»اوانوشتیم:ااشارهاکردهایناگرایشبهاا

بایداتهااست.ابورژوازیارونقاگرفهایاخردهزیادرابخشطبقاتیامشخصیااستاکهاپساازاتغییراراهبرداعامابورژواـهایاایدئولوژیکنضجاگرفتنابنیانابازتاب
راهبرداجدیداا.کندصفامیهایامتنوعاپشتاایناراهبردابهبورژوازیاراادراقالبخردههاییاازهوشیارابوداکهاتغییراراهبردابورژوازی،اهراروزابیشاازاقبلابخش

اعلی ابروز ازادهبورژوازیاامکان اصادقیرخشانها، او اجایگاهها ادر ارا اچپامیها اراستاشریفیادر ادر اکه اکردهدهد، اتسخیر ارا اآن )دربارۀاا«.اندداناها
 هایاکودکانه(کاریفریب
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نشانادهند.اغافلاازاآنکهاامتاااطلعاثانویابرایااینافروکاستشانااستفادهامیاکننداتااپایبندیاخوداراابهاکمونیساید االبتهاهرادواازاق
اغماضااینادوانهابهاخواهانهایااضدامپریالیستیااست.اافشایابیعملیاتاکمونیستیاازااساسامتفاوتاازاعملیاتیادموکراسی

اناپذیراماست.اپرولتاریا،ابهاعنواناستوناپنجمادشمنادیگراوظیفۀاخدشهاعنوانادوستانامنحرفابلکهابهاعنوانادشمنان

ایاواافشاسازیادراهراواقعهاایادرگیراپوزیسیوناوااپوزیسیونهبنابرایناسازماندهیانبردهایاکارگراناواروشنگریادربارۀاجناح
ابهاوزیسیونپوااابالاچپاپوزیسیون هراواقعۀااجتماعیاکهارخانفعادیگریاکناراگذاشت.اوظایفیااستاکهانبایداهیچاکدامارا

هاابایداآناراادرابسترازمانیامشخصیاکهارخادادهاتحلیلاکننداواوظایفایادشدهاراادرانسبتابااآنابهادوشادهداکمونیستمی
هایاهدفانشانادادناویژگیا،نبوددرابسترادوراناکوتاهاتغییراا1401اعتراضاتامشخصاکشند.اهدفاازانوشتۀافعلیاتحلیلا

ایارااهراپدیدهکهاآیداعنواناحسناختامیابرایایادآوریااینانکتهامینابود.ادوابنداپایانیادربارۀااعتراضاتاتنهاابهااصلیااینادور
ابایدادرادوراناخودشاتحلیلاکرد.ا

ارقازاسویااپوزیسیوناتلشیابیا1401اعتراضاتا تواناابرایابسیجاحداکثریاراست ضربتیدستامازد.اازایکاسوابهوقفهارا
اگراچپ جنبشدستاواازاسویادیگرابها.اسرهاکردناکاراجقصدایکبهاخواهیمبتنیابرانوستالژیاجنبشادموکراسیابورژوازیخرده

کهادیگراازاآناتنهاافاالنژیسمیاباقیاماندهابود.اهرادواسوابیشتریناضربهاراانهاازااهایامدنیادروناجنبشیآمیزیاجنبشبرایاهم
ایااچهارا،اایناسرکوباج.اانبوداکهااعتراضاتارااپساازاسهخواهیاخوردندرمقاشدناجنبشادموکراسیبیتواناواعملاج.ااکهاازا

هراچنداکهاهرابوداکهاحیثیتااعتراضاتارااازابینابرد.اا«ائتلفانیروهایااپوزیسیون»فضاحتااافقیاوبیابلکهماهاازاپااانداخت،ا
اایناخواهانهادراسطحاجامعهاسیهایادموکرادوبارۀاانگارهایدرااحیاانوبخشااپوزیسیادو موفقابودند،الیکناتقدیراماندگاری 

ایشینیانمانمعیاراپاوامااهمچونامترمعیارااوااگرامترمرادوراناکوتاهاتغییراوابستهااست.اهاانهابهاتلشااینانیروهااکهابهاطولاعانگاره
ااگرااعتراضاتادیاواآبانا.نیروهایادرگیرادراآنابنگریمبهاوقایعاوابایداازاهمینادریچهاا،طبقاتی ۀمبارزانکشاف نباشداجزاچیزیا

ادرااعتراضاتاعصیانیابودادراتمایزابااتمامااعتراضاتادموکراسی خواهانۀاپیشاازاخود،اتمایزیاکهابااطرحامسئلۀافقراواغنا
یاعاماوضعیتازمینهدرااامروزاکهااعتراضاتی،ااجتماعیاخوداراانشاناداد؛ااگراآنااعتراضاتاعنصریانوینادراسیاستاایرانابود

زندگیاا،زن»باانامااذیلاجنبشادموکراسیاخواهیاوبدااقتصادیاواسیاستاهایاارتجاعیاج.اادرازمینهاحجابابهاوقوعاپیوستا
اکرد.اکمکخواهانهاهایادموکراسیانگارهایاحیاابهاآمددراا«آزادی

اراانیز،ابستریا1401پراآشوباسهاماهۀااعتراضاتاداراناشدند،احتیادرادوراناکارگراناآنجااکهاواردامبارزۀاواقعیاعلیهاسرمایه
براهمازدناتصویراجامعهایاآفریدند.اتیعنیابستریابرایاانجاماوظایفاکمونیساارائۀاتصویریاطبقاتیاازاجامعهاوابرایاسازماندهی

هاییاازاوهلهمعنایادستاگذاشتنابراآنابهدقیقًااگریاصرفابلکهامثابهایکاکلاواروشناکردناتصویراطبقاتیانهایکاروایتبه
نمایااینااعتراضات،ااعتراضاکارگراناکروز،ابزرگتریناکنند.انمونۀاخصلتچنیناتصویریاراانمایانامیواقعیتااستاکهاخودا

بزرگادراغرباتهرانادارداااینامجموعهاکهاسهاسایتازاکارگران ااهفتادادرصداکارخانۀاتولیداقطعاتاخودرواایران،ااست.ابیشاازا
هلاأزنانامتشرطااستخداماتجردااستاواست.ابودهاواهگیراواریسابسیاراپیشاوابیشاازاکرونااآنجااهمها.دهندتشکیلامیاراازنان

فضایاکارخانهابهاشدتااست.اا«حقوقاحداقل»یعنیاهماناا«کاریوزارت»اهاانیزامطابقاقانون اشوند.اپرداختیاستخدامانمی
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دراا1401نظارتاکارخانهابرقرارااست.ااعتراضااواخراآباناماهاهایارفتاواآمداکارگرانانیزاتحتانظارتااست،احتیادراسرویس
بهاپذیرشاخواستارااانهاداراکارخازاوقایعیاکهادراخیابانادراجریانابوداتوانستاسرمایهایگذاریامناسبایناکارخانهاباافاصله

اعتراضاتادیگریانیزادرابرداریادرارهبرداریاکردند.ااینابهکارگراناهوشمندانهاازاوضعیتیاکهاایجاداشدهابودابهرهاکارگراناوادارد.
،ااینادرسیااستاکهاهایاخیابانیاراابایداواگذاشتاوابهاکارااصلیاپرداخترخاداد.ادادوقالانیزاهااوا...هاواپاالیگاهپتروشیمی
اهاابایداازاکارگرانابیاموزند.اکمونیست

خواهانهاوانهاآنچهابایداازاکارگرانابیاموزیم،ادموکراسیاهایانگارهایپساازاایناهمهاتوضیحابهاگمانمابایداروشناباشداکهانهااحیا
نسبتابهااینااجباراندارد؛ااازاجامعهاارتباطیابهاخوداحجاب،ااجباراوقیحانۀانوعاخاصیاازاآنابهادستادولتاواخشمااقشاری

 دستانیروهایامشخصیارقماخوردهااست.ایادرادورانامشخصیاکهابهبلکهامربوطااستابهاپدیدۀامشخصااجتماعی
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