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دلی بر او بگذشت گفت: خواند. صاحبآوازى به بانگ بلند قرآن همیناخوش

این زحمت خود چندان چرا  تو را مشاهره چندست؟ گفت: هیچ. گفت: پس 
 !مخوانخوانم. گفت: از بهر خدا  دهی؟ گفت: از بهر خدا میهمی

 
 گر تو قرآن بدین نمط خوانی 

 ببرى رونق مسلمانى 
 

 ، باب چهارمگلستان سعدي 
 

 اشاره 
گاه تهدیدي  تا امروز هیچ  .ایمتاریخ بشر قرار گرفته   هايبرهه  ترینبحرانییکی از  در  

هاي زنده نشده بود. در شرایطی که  گریبانگیر بشریت و تمامی گونه  مهلکاین چنین  
بیماريبحران زیست  استمرارچشمگیر جهانی  هاي همهمحیطی و شیوع  زیست    انداز 

داري  ساختاري سرمایه  بحران  در بطن،  انسان را بسیار دشوارتر از هر زمان دیگر ساخته
بحران سرمایههژمو  و  جهانی  نظام  در  قدرت  و  دارينی  رقیب  ظهور  انواع   شاهد هاي 

خانمانجنگ  ساختاري  می  نیز  سوزهاي  بحران  شتابی  جهانی  داري  سرمایهشویم.  با 
شود، کورسوهاي امیدبخشی که گاه این سو و آن سو حکایت از  روزافزون تشدید می

شاهدیم  بیش از هر زمان دیگر  چه  و در عوض آنبازد  زود رنگ می  داشتهبدیلی مترقی  
ي پذیرش اجتماعی  هاي افراطی بنیادگرا و ناسیونالیستی است که زمینهانواع ایدئولوژي 

 یابد.  می
مالی بزرگ  بحران  بروز  پی  سال  سرمایه  در  در  سو  2008داري  شاهد  بدین   ،

با سرکوب ایم که ي جهانی بودهها در عرصهها و انقالبجنبش  ها وخیزش   اي ازسلسله 
اي هاي جهانی و منطقهي سیاسی و نظامی و اقتصادي و ایدئولوژیک قدرتجانبه همه

الوصول هاي اجتماعی دسترسی به اخبار بسیار سهل مدد رسانه. اگرچه به شدندمواجه  
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یابد  ها گردش میدر این شبکه طور پیوسته خبرهاي جعلی و نادرست  شده است اما به
 است. شدهدشوارتر از قبل  حتیرسانی شفافیت اطالعبدین ترتیب و 

کننده  ي نظامی روسیه به این کشور یکی از مقاطع تعیینبحران اوکراین و حمله 
در بحران اقتصادي و سیاسی کنونی نظام جهانی سرمایه است. در مورد آن چه کسی  

در بوق  هستیم که دایم  هاي جریان اصلی  اجماع رسانههد  شااز سویی  گوید؟  راست می
از سوي دیگر  شومیو کرنا   را    نیکرملدروغین    غاتیتبلمتقابالً  صداهایی که  نیز  د و 

م با    .کنندیپخش  از جنگ ناتو  فریبتاریخی  و  و  افروزي  تبلیغاتی  دستگاهکاري  هاي 
 . ربطبیبسیار   گاهبا پروپاگاندایی سطحی و  ،روسیه

. براي آنان چیز دارندوبیش پاسخ روشنی به همهکاران چپ و راست کمنومحافظه
و در  .  عداوت کنندو با آن    ند را تشخیص بده  ،، اردوگاه شرّکافی است اردوگاه اهریمن

کاران راست نومحافظه.  اندگرفتهجاي    شاندوستان  ،این اردوگاه شر  ، دشمنانبرابر این  
کاران چپ نیز درصدد احیاي  سرخ کرملین هستند و نومحافظه اهریمندنبال احیاي به

هاي روس یا میلیاردرهاي  ي الیگارشبار در جامه«سوسیالیسم واقعاً موجود» ولو این
زي با بازساچه بسا با حسی نوستالژیک نسبت به دوران جنگ سرد،  دو گروه  هر  چینی.  
جدید جایگاه    و گرم  سردکنند در جنگ  ) تالش می1990تا    1945(  آن دوره فضاي  

   بازسازي کنند.ي خود را کهنه 
؛ آنانی که در فضاي پردازمکاران چپ میطور مشخص به نومحافظهدر این مقاله به 

  ایسم»، «چپ محور امپ»، «نئوتودههاي اخیر با عناوینی مانند «آنتیدر سال  زبانفارسی
از تاریخ درس    اینانراستی  به   چرا  براي این که ببینم.  ها یاد شده استاز آن مقاومت»  

را  ،گیرندنمی ام و تالش  متمرکز کرده  این جریان  نظريهاي  ساختار   بر  بررسی خود 
 یکساز زمینه سازتواند در هر مقطع سرنوشت ام ببینم چرا این ساختار نظري میکرده

 د. باششان رايبسیاسی  جدید  رسوایی
 

 مقدمه
سال با  در  و  اخیر  میان  بحران   تشدیدهاي  ژئوپلتیک  و قدرتهاي  نوظهور  هاي 

سرمایهقدرت جهانی  نظم  دیرپاتر  برخی  هاي  میان  در  دیدگاهی  احیاي  شاهد  داري 
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عمدتاً جانب یک  هاي ارتجاعی  میان قدرتهاي برگرفته  که در نزاعگرایان بودیم  چپ 
برمی  را  نزاع  مهمطرف  براي گرفتند.  معیار  یا  ترین  همدالنه  موضع   يخصمانهشان 

ا و  امپریالیسم  این  برخی  مریکا  بود.  دعوا  طرفین  به  نسبت  پایدارش  متحدان 
  ه است.تر مشهود و نمایان بودداخلی سوریه بیش  ویژه از هنگام جنگها بهگیريوضع م

به نفع این دولت   خودخواندههاي این چپ گیري هاي اخیر شاهد موضعدر تمامی سال
امریکا در این میان چه موضعی    بینیمصرفاً باید ب،  مسأله ساده استو یا آن دولت بودیم (

چپ را تحت    ایشرگ   . در فضاي جهانی ایند، کافی است موضعی مخالف آن بگیریم)دار
هاي روسی»  «طرفداران تانک  اقتدارگرا» و  هايگرایان» و «چپ عناوینی مانند «اردوگاه

خوانند و شواهد  در فضاي ایران بسیاري اساساً این چپ را «ساختگی» می  برند.نام می
 »ي این جریان افشا«حاضر نه    هدف یادداشتما  اکنند.  و قراینی هم براي آن ارائه می

کار یاد  عنوان چپ محافظهدر این مقاله از آنان به  .آن استنظري  هاي  چارچوب  نقدکه  
عالوه بر آن  کار هستند و  ست جدید محافظهکنم چون اساساً در خدمت تقویت رامی

مقاله عنوان  تانکبه  در  طرفداران  را  آنان  روسی  کنایه  تمامی    نامیدمهاي  در  چون 
قرنمداخله یک  طی  روسیه  نظامی  مداخله  گذشته  هاي  اتحاد  (شامل  نظامی  هاي 

 اش) طرفدار نظامیان روس بودند.  هاي اقماريشوروي در دولت
آگاهی  براي  نظرم  پیزمینه  از  به  و  چپ    پروپاگانداي گیري  شکلآمدهاي  ها 

آن دسته مبانی نظري پرداخت که امکان پذیرش  به  تر از هر چیز  مهمباید    کارمحافظه
  هاي نظريزمینه پدید آورده است. اگر این    آنانان  یهایی را در مچنین دیدگاهمکرر  

در هر    هااین دیدگاهبار  گاه بازهم شاهد برآمد فاجعهطور جدي واکاوي و نقد نشود آنبه
  به گمان من در مقطع کنونی تاریخ، به زیانحاصل نیز    ساز خواهیم بود.بزنگاه تاریخ

رفت از بحران جهانی  تنها راه براي بروندر شرابطی که  خواهد بود چراکه    بشریتتمامی  
هرچه چپ را  پذیرش اجتماعی بدیل  شانس    ، دکندچپ ارائه میکه  کنونی راهی است  

 . تر خواهد کردکم
،  نادرست  شناسیشناختگونه  اختصار نشان دهم که چهکنم بهدر ادامه تالش می

مغشوش   یا  غلط  و  مبانی  تاریخی  نظري  معیوب    یا تجربی    - ناآگاهی  و  کج  نگاه 
کار را پدید آورده  ایدئولوژیک به تاریخ چارچوبی براي تکرار فجایع تحلیلی چپ محافظه 
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در  است. همچنین تالش می نگاه  این  بدهم که چرا  نشان  اتحاد شوروي   روایتکنم 
  ریشه داد.لنینیسم  –از مارکسیسم سابق 

 
 شناسی شناخت  تناقض

کار از دیالکتیک مارکسیستی درکی سطحی، نادرست و به شکل  درك چپ محافظه
توان گفت اساساً فاقد درك دیالکتیکی هستند.  متناقضی ایستا است به نحوي که می

باور دارند کاریکاتوريآن  ابژه  مارکسیستیاز دیالکتیک    چه به آن  ها  است که در آن 
داري به نظامی ایستا با بازیگرانی یکتا  گاه سرمایهها نشسته است، در این نجاي رابطه به

 داري فاقد پویش دیالکتیکی است.  بدل شده و نظم جهانی سرمایه
گر و تحت سلطه نیستیم، بلکه  ي سلطه میان سلطهدر نگاه این چپ ما شاهد رابطه

گر گر یا تحت سلطه هستیم. سلطهشاهد بازیگرانی ثابت در طول تاریخ در مقام سلطه
کنند.  آنان که در برابر غرب ایستادگی می  نیز  غرب استعماري است و مبارزان ضدسلطه

اي است که در کاخ ي اجتماعی که صرفاً ابژهروست که امپریالیسم نه یک رابطه ازاین 
  اً داري که یک هستی دایمسفید و پنتاگون جاخوش کرده است. بدین ترتیب، سرمایه

مراتب ثابتی  یک هستی ساکن که در آن شاهد سلسله در حال تغییر است بدل شده به  
داري در مقام یک نظام جهانی  درکی از پویش سرمایهآنان  از قدرتمندان جهانی هستیم.  

د یا  نداري و گذارهاي هژمونیک ندارپیرامونی سرمایههاي مرکزي و نیمهو رقابت قدرت
   . کنندمی پیگیريون انگلوساکس يمیان کشورهاصرفاً در را کم گذار هژمونیک دست

هاي  نامهکه اساساً ناتوان از درك دیالکتیکی است به تبع درسکار  محافظهچپ  
شمرد و در این میان دایم در تالش است اتحاد شوروي اصولی براي دیالکتیک برمی

اهمیت تلقی  چه را غیرعمده خوانده بیتضاد را به «عمده» و «غیرعمده» بدل کند و آن
بشر، حقوق شهروندي، حقوق  براي این چپ حقوق  بدین ترتیب،  کند و کنار گذارد.  
اقلیت حقوق  آنزنان،  با  قیاس  در  سرمایه  و  کار  تضاد  حتی  و  دولت  ها  تضاد    –چه 

اتحاد شوروي وجود داشت «تضاد بازد. آندانند رنگ میهاي جهانی میملت گاه که 
عمده» تضاد اردوگاه شوروي با اردوگاه امریکا بود و امروز هم گویا تضاد عمده میان  

ا و  بیچین  همه  بقیه  کممریکاست.  یا  بینشی  اهمیت  اساساً  این  هستند.  اهمیت 
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رویارویی  ي مبارزات اجتماعی  ضددیالکتیکی است، چراکه اگرچه در مقاطعی در پهنه
قرار  ها در دل ساختاري پویا از تضادها  یابد اما این اولویتاي تضادها اولویت میپاره  با

هاي جدید در  اي از تناقضعمده شدن مجموعهکه در آن پیوسته شاهد برآمد و    دارد
تناقض محافظهکنار  چپ  قالبی  رویکرد  دلیل،  همین  به  هستیم.  قدیم  به  هاي  کار 

توضیحاتی  ضددیالکتیکی است.  نفسه  و فی  دیالکتیک مارکسی اساساً قلب این دیالکتیک
ادامه درباره ارائه میي گرهکه در  این چپ  بیشهاي نظري  ناکنم  درست و  تر مبانی 

 دهد. غیردیالکتیکی این چپ را نشان می
 

 نظري  تناقض
شناسی معیوبی که فاقد نگاه دیالکتیکی به مناسبات اجتماعی است  به تبع شناخت

شکل خود  نوعی  گیري  شاهد  ذات  در  که  هستیم  چپ  این  نزد  نظري  دستگاه 
هاي صوري دایماً به تفکیک   این چپ  در این چارچوب،کارانه و ارتجاعی است.  محافظه

می متوسل  مخرب  مبارزهو  تفکیک  سوسیالیستی،  از  دموکراتیک  تفکیک  ي  شود. 
یر مبارزات ها از ساي ضد امپریالیستی، تفکیک مبارزات زنان و اقلیتطبقاتی از مبارزه

 . هااهمیت انگاشتن آنو کم
طور مشخص تا قبل از استقرار دولت شوروي در پی انقالب  ي بیستم و بهتا سده

پرچمدار مبارزات دموکراتیک براي برابري   جدبهآمد آن، چپ اکتبر و جنگ داخلی پی
حقوق دموکراتیک بوده  تمامی  طور کل  در مقابل قانون، کسب حقوق شهروندي، و به

تاریخ جهان سرمایها پیوسته ست.  مبارزات  تاریخ  از دو قرن گذشته  ي داري در بیش 
است. حق طبقه  بوده  دموکراتیک  حقوق  براي کسب  نیروهاي چپ  و  کارگر  رأي،   ي 

حقوق مدنی، آزادي بیان، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات ازجمله اهدافی بوده که  
انگلستان ي کارگر  طبقهش چارتیستی  کرده است. جنبمبارزات چپ آن را دنبال می

آن   کوشید   به سهم خود  کسب حق رأي براي مردان کارگر را در دستورکار قرار داد و 
چپ همواره در   د.نکار فرادست این کشور تحمیل کرا به بورژوازي و طبقات محافظه 

 صف اول مبارزه براي حقوق دموکراتیک حضور داشته است، 
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کار با یک چرخش قلم، با بورژوایی خواندن حقوق دموکراتیک، محافظهاما این چپ  
از مهم ترین دستاوردهاي مبارزات بشریت و تمامی فرودستان  دموکراسی را که یکی 

بورژوازي   به  و  ان دمی   متعلقاست،  انقالبد  هدف  را  «بورژواآن  دموکراتیک»  -هاي 
حال داند.  می یکدیگرند در  مکمل  سوسیالیستی  و  دموکراتیک  مبارزات  که  چپ   ، ی 

سوسیالیسم را که به زعم نگارنده حدّ اعالي دموکراسی است اساساً به شکل    کارمحافظه
 کشد.  مراتب بوروکراتیک به تصویر میسیستمی از سلسله 

کار نسبتی نیز با مبارزات ضد  دهنده آن که این چپ محافظهي جالب و تکاننکته
داري ندارد و آن را هم به انحاي گوناگون و در هر مقطع به شکلی تابع و مقهور سرمایه

سازد. در حالی که مبارزات تر» ضدامپریالیستی (بخوان ضد امریکایی) میمبارزات «مهم 
ي و ضد امپریالیستی یک کلیت واحدند، نه اجزایی پراکنده  داردموکراتیک، ضد سرمایه

 حذف دیگري باشد. مستلزم که انتخاب یکی  
می سالمثالی  به  باید  ناگزیر  و  نخستین زنم  در  بازگردم.  انقالب  نخست  هاي 

هاي مستقل کارگري و انواع مبارزات ضد هم تشکلهاي انقالب این جریان چپ  سال
ها و جز آن) را در برابر  م انواع مبارزات دموکراتیک (مانند زنان، ملتداري و هسرمایه

اهمیت و فاقد اولویت دانست و بدین ترتیب عمالً  ستیزي که با امریکا شکل گرفت کم
یاري  به شکست آن  پایان  رساندها  بعد و در پی  باعث شد که چند سال  امر  . همین 

برنامه اجراي  که  درجنگ  ساختاري  تعدیل  برنامه  ي  اجراي  شد،  آغاز  هاي  ایران 
بینشدهتوصیه  مانند صندوق  امپریالیستی  نهادهاي  در  ي  جهانی  بانک  و  پول  المللی 
هاي ضدکارگري  ترین» برنامهي بازار کار با سهولت تمام و به شکل یکی از «موفقحوزه 

مقاومت  در جهان اجرا شود. چرا که آن نهادهاي دموکراتیک و طبقاتی که حداقلی از  
رغم  کرد مطلقاً وجود نداشت. به عبارت دیگر، این خوانش از چپ بهپذیر میرا امکان

نها در  عمالً  ضدامپریالیستی  موفقادعاهاي  اجراي  براي  را  زمینه  هاي  برنامه  یت 
سرنوشت تراژیک مبارزات    ، البته فقط به سهم خودش.امپریالیستی فراهم آورده است

ها نیز بارها و بارها گفته شده و نیازي به تکرار در همان سال  زنان و مبارزات کارگران
 بینم. جا نمیدر این هاآن

از یک رابطه  امپریالیسم و تقلیل آن  از  به یک کشور درك نادرست   ي اجتماعی 
از دستگاه نظري نادرست این چپ  نیز نمونه   گرسلطه  است. اگرچه  ي نمایان دیگري 
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دوران  به  که  دارد  طوالنی  بسیار  تاریخی  و  قدمت  خود  عام  مفهوم  در  امپریالیسم 
رسد که در اغلب  و رم و ایران و غیره میهاي بزرگ باستانی مانند چین و یونان  تمدن

برداري از منابع  ها، انقیاد سیاسی و بهرهموارد شاهد فتوحات نظامی، تصرف سرزمین 
بوده رویه اقتصادي مردم تحت سلطه  این  نیز شاهد تکرار  هاي  ایم و در دوران مدرن 

و پرتغال و فرانسه هایی مانند روسیه و عثمانی و اسپانیا امپراتورمآبانه توسط امپراتوري 
داري امپریالیستی در پی گذر از تولید مانوفاکتور به تولید  ایم. اما سرمایهو انگلستان بوده
گیري صنعت مدرن از قرن نوزدهم به بعد ظهور کرد و در پی آن شاهد  صنعتی و شکل

قدرت حوزهرقابت  گسترش  براي  امپریالیستی  نفوذ  هاي  اصوالً  ي  بودیم.  هریک 
قهرآمیز مارکسیست رقابت  بوخارین  یا  و  لوکزامبورگ  و  لنین  مانند  انقالبی  هاي 

سرمایهقدرت محکوم هاي  را  اول)  جهانی  جنگ  (مانند  نظامی  حاد  اشکال  در  داري 
و  ها  کردند، نه این که از یک طرف در برابر طرف دیگر دفاع کنند. این رفرمیستمی

هاي خودي دفاع و جنگ را توجیه لتبودند که در آن مقطع اغلب از دوها  ناسیونالیست
ي کار از امپریالیسم ناشی از عدم شناخت رابطهکردند. اما تلقی نادرست چپ محافظهمی

و سرمایه است.  سرمایه  آنان  توسط  بلکه  سرمایه داري  نیست  ایستا  واقعیت  داري یک 
روابطی پویش  مجموعه  تاریخ  در  از  مقطعی  در  است.  خورشید   داريسرمایه  دایمی 

انگلستان هیچ جا غروب نمی امریکا داراي بیش  امروزکرد و  استعمار  پایگاه  نیز  ترین 
همان طور که  داري یک فراشد و دگرگونی دایم است  سرمایهنظامی در جهان است.  

آیا    ،ترین قدرت نظامی جهان نبودیک قرن پیش امریکا این موقعیت را نداشت و بزرگ
هاي نظامی چین در  گیري پایگاهر آینده شاهد شکلاین فرضی دور از انتظار است که د 

 امتداد طرح کمربند و جاده این کشور باشیم؟
در کنار تفکیک نادرست مبارزات دموکراتیک و سوسیالیستی از یکدیگر و درك  

کار سومین معضل بزرگ نظري این جریان درك نادرست از امپریالیسم نزد چپ محافظه
است. این چپ خودخوانده در عمل پیوند مبارزات طبقات   نادرست از «انترناسیونالیسم»

بیند.  نمی  را  کارگر در سطح جهانی و یا حمایت از مبارزات سایر مردم در سایر کشورها
، انترناسیونالیسم یعنی گردآمدن حول این یا آن دولت «سوسیالیستی» انبلکه نزد آن

دولت اردوگاه  برابر  سرمایهدر  رقیب  دولت   رايبزمانی  داري.  هاي  این  بسیاري 
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بایست منافع این «دولت» را داراي اولویت دانست،  سوسیالیستی اتحاد شوروي بود و می
انگشت اما  نزد برخی دیگر هم چین و  باور داشتند.  انور خوجه  آلبانی  به  شماري هم 

نشان، حمایت از رقباي امپریالیسم امریکا  اگرچه امروز نه از تاك نشان مانده نه از تاك
انترناسیونالیسم  و نماد  است  شده  کشورها  آن  انترناسیونالیستی   !منافع  سنت  با  این 

هاي اول و دوم کامالً مغایر است. در انترناسیونال اول و دوم کم در انترناسیونالدست
حق مردم براي  عالوه بر همبستگی با مبارزات کارگري در سایر کشورها، انترناسیونال از  

نند حق مردم لهستان براي تعیین سرنوشت خود که بارها در  تعیین سرنوشت خود (ما
هاي آن زمان ادغام شده بودند یا حق مردم ایرلند براي استقالل از انگلستان)  امپراتوري 

داري توسط لینکلن در امریکا و مواردي از این دست حمایت شده  یا مبارزات ضد برده
آن بودیم که  تدریج شاهد مینترن) بهگیري انترناسیونال سوم (کبود. اما از مقطع شکل

رنگ می انترناسیونالیسم  کمینترن  روح  از  بعد  نهایت  در  و  از شاهد  بازد  کاریکاتوري 
از احزاب  ه جموع م  بودیم که در آن   اتحاد شوروي  توسطانترناسیونالیسم پرولتري   اي 

 شدند. تر» همسو می«برادر» براي محافظت از منافع «برادر بزرگ 
مردم  مبارزات  انواع  بخشیدن  پیوند  که  انترناسیونالیسم  روح  برخالف  بنابراین 
(شامل مبارزات ضدامپریالیستی) در کشورهاي مختلف جهان بوده در روایت این چپ 

کار از انترناسیونالیسم شاهد گردآمدن حول حمایت از کشورهاي دوست براي  محافظه
به عبارت دیگر در روایت چپ    هستیم.  با کشورهاي دشمن (به رهبري امریکا)  عداوت

که باید در  هاي بزرگ جهانی  کار انترناسیونالیسم به مناسبات ژئوپلتیک قدرتمحافظه
 تقلیل یافته است. کنار کشورهاي دوست قرار گرفت 

 
 

 ء و نفی ماعدا تجربی: اثبات شی  تناقض
ي مهم و انکارناشدنی این است  نظري طرح شده، نکته هاي تناقضنظر از اما صرف

اي در سیاست خارجی کشور روسیه نیست. در که تجاوز روسیه به اوکراین اتفاق تازه
نیروهاي نظامی  همین دوره از  استفاده  اخیر شاهد  اندکی  ي  بودیم و  در سوریه  مثالً 

پیش و در پی اعتراضات در قزاقستان شاهد حضور نیروهاي روس در این کشور بودیم.  
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لهستان، حضور  در دوره اشغال  اتحاد شوروي هم مواردي مانند  مجارستان    نظامی ي 
انقالب شورایی این کشور، بهار پراگ، کودتاي نظامی در لهستان، اشغال   بو سرکبراي  
کار هریک از این  شدنی نیست. اگر به باورمندان چپ محافظهی افغانستان فراموشنظام

اشاره ابتدا  احتماالً  بگویید  را  دروغموارد  به  رسانهپردازياي  امپریالیستی  هاي  هاي 
زند.  اي از مداخالت نظامی امریکا در جهان را مثال میکند و بعد در ادامه سلسله می

کند که به سایر کشورها یکا هر کشور دیگري را مجاز میي نظامی امرگویی مداخله
 ء در حکم نفی ماعدا است.  اثبات شی براي آنان تجاوز کند و

پاسخ چپ محافظهعنوان مثال، کمبه پیشوبیش  قابل  به مطلب حاضر  بینی  کار 
ي کند. سپس تمامی سایر موارد را ساختهاي از جنایات امریکا ارائه میاست. ابتدا سیاهه

گوید، به  هاي اقتصادي چین میخواند. کمی از پیشرفتدست مدیاي امپریالیستی می
کند و نهایتاً با ناگفته گذاشتن  مرزهاي روسیه اشاره میهاي ناتو براي گسترش در  برنامه

کوشد با یک سلسله ناسزا به چپ طرفدار ناتو و اسراییل بسیاري از مسایل دیگر می
 .سروته قضیه را بند آورد

 
 و تجدید حیات آن کارآبشخور تاریخی نظرات چپ محافظه

این   این است که  از    دركاما پرسشی که باید طرح کرد  این  دیالکتیکنادرست   ،
داري و سوسیالیسم، امپریالیسم و انترناسیونالیسم از سرمایههاي نادرست در باب  نظریه 

رو نیستیم، این یک  کجا ریشه گرفته است. ما صرفاً با برخی نظرات منفرد نادرست روبه
گونه تکوین اما منسجم است. این چارچوب نظري چه   ،اگرچه معیوب  ،دستگاه نظري

 یافت. 
ها و در  ي ناشی از تناقضبهگیري این دستگاه نظري حاصل تجربه گمان من، شکل

انقالب اکتبر   انقالب    1917نهایت شکست  اتحاد شوروي که در پی  در   1917است. 
رو دیر یا زود باید روایت  اي در تناقض با مارکسیسم بود ازاینروسیه شکل گرفت پدیده

ترین مشکل در محدود ماندن انقالب  ساخت. نخستین و مهم می  از مارکسیسم  را  خود
یستی به یک کشور بود. اساساً ساختن سوسیالیسم در یک کشور ناممکن است. سوسیال

هاي  اي از انقالب لنین و انقالبیون شوروي نیز انتظار داشتند انقالب شوروي با سلسله
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انقالب وقتی  تکمیل شود.  اروپا  در  تنها  سوسیالیستی  و شوروي  ماند  ناکام  اروپا  هاي 
تناقض بنیادي شکل    دوکرد  نهایی حیات پیدا میتکشور سوسیالیستی بود که باید به

ملت سوسیالیستی در نظامی جهانی متشکل از دولت  –یک دولت    حیات  گرفت. تناقض
تناقض انقالب سوسیالیستی در کشوري به لحاظ اقتصادي    و  داريهاي سرمایهملت  –

شود.  توانست حلنشینی از سوسیالیسم میمدد عقبمانده. این دو تناقض تنها بهعقب
نشینی از سوسیالیسم هم نیاز به ساختن روایتی نو از دیالکتیک مارکسیستی و عقب

 ) بود.  »لنینیسم –مارکسیسم «چارچوب نظري جدیدي از مارکسیسم (با عنوان 
آموزه پروژهبرخالف  بودن  مارکس در مورد ضرورت جهانی  ي سوسیالیسم و هاي 

روزمند سوسیالیستی در پی انقالب روسیه  هاي پیبرخالف انتظار لنین براي وقوع انقالب
اروپا، شاهد دست به قدرت در هیچیابی کمونیستدر  اتحاد    ها  به جز  کشور دیگري 

شوروي نبودیم. تناقض نخست در همین جا شکل گرفت. «شوروي سوسیالیستی» یک 
داري را تشکیل داده هایی که نظام جهانی سرمایهملت- ملت بود در میان دولت  –دولت  

ها در نظام  ملت  –ملت نیز تابع همان قواعد بازي دولت    –بودند و به تبع آن این دولت  
سرمایه.   مثال،  جهانی  تمامی  براي  لنین  دوران  در  شوروي  انقالب  ابتداي  در  اگرچه 

لنین ملغی اعالم شد. اما حتی در همان    قراردادهاي استعماري روسیه و ایران از سوي
خارجه کمیسر  تروتسکی  که  زمانی  و  با    دوران  رقابت  در  که  بودیم  آن  شاهد  بود 

منافع چپ در کشورهاي قدرت اتحاد شوروي  موارد  از  بسیاري  در  امپریالیستی  هاي 
کرد. ما در ایران تاریخی تلخ از این مسأله را فدا می  داريمختلف امپریالیستی و سرمایه

همراهی    شدن صنعت نفت، ازداریم. از جنبش جنگل تا مبارزات ضداستعماري براي ملی
 ایم.  شاهد بوده 57چه بعد از انقالب بهمن تا آن 32با کودتاچیان بعد از 

تر حزب تر در روسیه و به طور مشخص هاي غیردموکراتیک تاریخیبر سنت  افزوناما  
برنامه یک  اجراي  صنعتیفشردهي  بلشویک،  شکلي  نیازمند  دولت  شدن  یک  گیري 

غایت  همین روست که نظام حاکم بر شوروي به  گراي متمرکز و سرکوبگر بود. ازتوسعه 
هاي بعد از جنگ داخلی در این کشور امکان فعالیت  ضددموکراتیک بود. نه تنها در سال

درون حزب    پذیر نبود بلکه حتی وجود فراکسیون هاي گوناگون امکاناحزاب و تشکل
زب در دوران ي رهبران اصلی حوبیش همهدانیم کمشد. و چنان که مینیز تحمل نمی

هاي فیزیکی شدند. آیا دور از انتظار است  هاي فرمایشی و تصفیه استالین مشمول دادگاه
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که چنین نظام غیردموکراتیکی دموکراسی را یک امر بورژوایی تلقی کند و آیا دور از  
 با دموکراسی عناد داشته باشند؟   هایی از این دستانتظار است که هواداران نظام 

دیگر،   جهانی  از سوي  نظم  در  که  بود  کشوري  گرفت  اتحاد شوروي شکل  وقتی 
زد، اما همین کشور باید قواعد بازي حاکم بر مناسبات ژئوپلتیک سرمایه ساز مخالف می

را می رهبران سرمایهجهانی  با  رقابت میداري مذاکره میپذیرفت،  آنان  با  کرد،  کرد، 
  اي شدهاین گونه بود که شاهد بودیم روایت قلبکرد و زد، ساخت و پاخت میچانه می

تر». شاید  برداري از احزاب برادر به نفع «برادر بزرگاز انترناسیونالیسم شکل گرفت. بهره
زیست و صرفاً  اي دور از اتحاد شوروي میبراي یک مبارز امریکاي التینی که در فاصله

امرشاهد کشاکش امپریالیسم  با  این کشور  اینهاي  بود  چندان محسوس    یکا  مسأله 
ایرانی، لهستانی، اهل چک یا مجارستان که به آیا براي یک مبارز  اما  از نباشد.   کرات 

و   مبارزان  منافع  به  این کشور  زدن  پا  پشت  اتحاد شوروي شاهد  تأسیس  بدو  همان 
 کند.  مبارزات داخلی بوده نیز همین امر صدق می
د در شوروي شکل گرفت که دموکراسی را بدین ترتیب است که مارکسیسمی جدی

می یکی بورژوایی  شوروي  کمونیست  حزب  از  تبعیت  با  را  انترناسیونالیسم  دانست، 
تدریج مواضع سیاسی احزاب برادر را در خدمت منافع سیاست خارجی ت و بهگرفمی

  هایی مثل «راهاین گونه است که تئوري  ي کارگر جهانی.ساخت تا منافع طبقهخود می
گیرد تا در خدمت سیاست خارجی اتحاد  داري» یا «دوران» شکل میرشد غیر سرمایه

 . بودها در کشورهاي پیرامونی  ترین حاکمیتترین و مرتجعشوروي در حمایت از راست 
از دیگر   از جنگ دوم جهانی  در سال که  کشورهاي سوسیالیستی  برخی  بعد  هاي 
اي متفاوت از اتحاد شوروي پیدا کردند (چین مائو و  مشیخطتدریج شکل گرفتند و به

و   وبیش سیاست مشابهی در قبال احزاب برادر خود داشتندآلبانی انور خوجه) نیز کم
. شاید تنها استثنا در این  این احزاب مدافع حزب کشور مادر در سرزمین خود بودند

سال در  که  بود  کوبا  انقالب  میان  پیروزي  از  بعد  مبارزاتیدهاي  شاهد  آن   ر 
ویژه امریکاي  مارکسی آن در ارتباط با انقالبیون جهان سوم (به  روحدر    تیانترناسیونالیس

 التین و افریقا) بودیم.  
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 ي جهانی خوش آمدید! مضحکه بهشود: تاریخ دوبار تکرار می 
پایانی    نگارتا مدتی اداري  فروپاشی اتحاد شوروي و گذار شتابان چین به سرمایه

دو    هاي پیشین. اما این وضعیت دیري نپایید و بعد از گذشتبود بر حاکمیت روایت
احیاي   بار دیگر شاهد  امریکا طی چند  چپ محافظهایدئولوژي  دهه  افول  کار شدیم. 

هاي نوظهور نظم حاکم بر اقتصاد  اي از قدرتي گذشته و ظهور چین و مجموعه دهه
جهان در دوران هژمونی مطلق ایاالت متحده را تا حدود زیادي برهم زد. افول قدرت  

ابتداي   »ي این کشور ازهاي «بشردوستانهاقتصادي امریکا و در پی آن یک سلسله جنگ 
اي  ن از سویی و تقویت قدرت چین و مجموعهآبار  و نتایج فاجعهي جدید تاکنون  هزاره

هاي نوظهور در برابر امریکا، رقباي جدید را به رقابت با امریکا واداشت. این  از قدرت
و سقوط    2008به این سو کامالً مشهود شده بود. بحران مالی    2010ویژه از  مسأله به

انقالبآن و اجراي بسته   مالی متعاقب از کشورها،  بهار  هاي ریاضتی در بسیاري  هاي 
بازهم مداخالت   تقویت اسالم سیاسی و رسواییاصطالح  بهعربی و  هاي  بشردوستانه، 

ي خاورمیانه ایجاد کرد، شرایط را براي  ویژه در منطقهباري که مداخالت امریکا بهفاجعه
اتکاي قدرت اقتصادي خود مناسبات  ت. چین بهنمایی رقباي این کشور مهیا ساخقدرت

استراتژیک  دراز متحدان  عمدتاً  نفتی که  ثروتمند  با کشورهاي  اقتصادي  امریکا  مدت 
اند برقرار و طرح کمربند و جاده را معرفی کرد. روسیه نیز به اتکاي نیروي نظامی  بوده

به  عمالً  را  کشور  این  و  شد  اسد  سقوط  مانع  کرد.  پیدا  حضور  سوریه  در  خود 
 ي خود بدل کرد.  مستعمرهشبه 

وضوح از همان مقطع آغاز شد. اما جنگ سرد نیاز به ایدئولوژي جنگ سرد جدید به
کم بخشی از افکار عمومی را  ن بدون تبلیغاتی که دستتوابخش دارد. نمیمشروعیت

هایی از این دست را پیش برد. دموکراسی و آزادي ها و رقابتهمراه حاکمان سازد جنگ
 جز  به  راهی.  است  بوده افروزي  که از دیرباز ملک طلق امپریالیسم امریکا براي جنگ 

 زمان جنگ سرد هست؟ به دیگر ایدئولوژي  بازگشت
هاي سیاسی  هاي چین نسبت به بروز بحران از آن مقطع به بعد از سویی نگرانی

کینزي در هاي  هاي طبقاتی باعث اجراي برخی سیاستداخلی به سبب تشدید شکاف
زرادخانه کوبید.  سوسیالیسم  طبل  بر  دیگر  بار  دیگر  سوي  از  و  شد  کشور  هاي  این 
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آنانی که  از شوخی روزگار،  .  ند گ سرد جدید آماده شدتبلیغاتی چین و روسیه براي جن
سیاسی معمول  مدعی  ناسزاي  اکنون  بود  دگراندیشان  به  دادن  مائویست  نسبت  شان 
به بعد حرکتی از جنس طرح نپ    1980ي  ي چین از دههدارانه شدند که گذار سرمایه

به و  بود  جنگی  کمونیسم  دوران  از  بعد  شوروي  اتحاد  در  انبالنین  اولیه واقع  ي شت 
در این کشور رخ داده است. متقابالً تالش شد از تزار جدید روسیه نیز    )!(  سوسیالیستی

هاي امپریالیسم امریکا  نماییاي پیراسته به تصویر کشیده شود که در برابر قدرتچهره 
کند. لشکر ابلهان به صف شد. مخالفان چین و  اسالم سیاسی ایستادگی می و القاعده و 

دیگر  باشوروي   مرتجعان  ر  جدید  اردوگاه  و  ناتو  و  اسراییل  و  سیا  عوامل  شدند 
از کشورهاي  اقتدارگراي یکی  از رهبران  ضدامپریالیست شکل گرفت. کافی بود یکی 

گاه با آغوش باز  داري به این دو کشور نزدیک شود. آن پیرامونی سرمایهپیرامونی و شبه
این رهبر مرتجع و رئیس را جشن  اجمهوري مادامورود  لعمر به کمپ ضدامپریالیسم 

 گرفتند. می
 

 سخن آخر 
خورده و نه  هاي ایدئولوژیک شکستگرا به دستگاهنه باورمندانی جزمگرایان  چپ 

اند که تیم محبوب خود را در هر شرایطی و با هر  هاي فوتبالي تیمهواداران شیدازده
تشویق کنند. آنان براي جهانی عاري از سرکوب و استثمار  اي  عادالنه یا ناعادالنهبازي  

ي نفوذ استراتژیک این یا آن دولت  زهنه این که مدافع حو  ،د نکنمبارزه میو بیگانگی  
آنان از منظر  .  ترین شکل ممکن هستندنان مدافعان دموکراسی و رهایی به نابآباشند.  
پردازند نه از منظر منافع این یا آن  خواه به تحلیل وقایع میهاي اجتماعی ترقیجنبش

کار» ههاي «چپ محافظدر پوشش چپ توسط جریانهاي اخیر  چه در سال دولت. آن
هاي دست  ترین دیدگاهارائه شده در حقیقت فراهم ساختن زمینه براي حاکمیت افراطی

 . قابل دفاع نیستراستی در سطح جهانی است و به هیچ عنوان 
اینآن  در  بهچه  موقعیت  اقتضاي  به  بنا  این  جا  از  حکایتی  نوشتم   چپاختصار 

یاوهضد همان  تکرار  با  که  است  جدید  شکستامپریالیست  گذشته  خورده هاي  ي 
و گرفتار پارانویاي  مدنی    هايآزادي   و، ضد حقوق بشر  تیکدموکراکوشد تصویري ضدمی



 پرویز صداقت  14 

ي طبل  دیریازود صدادون تردید،  ته بالبهراسی از چپ نزد افکار عمومی ارائه کند.  غرب
نان از چپ  آان بار دیگر شنیده خواهد شد. اما نباید فراموش کرد تصویري که  شرسوایی 

کنند، از امکان تبدیل چپ به یک نیروي اجتماعی تأثیرگذار در افکار عمومی حک می
   یک خیانت تاریخی است.گر ار دیبکاهد و این شدت میبه


