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گیگَزیدروباهدارويِبويِ

مهدي گرایلو: نویسنده

چیزي دوبارهحجمی که داشت، همههم با آني پیشین، آنانتشار نوشتهي کوتاه از دوست نداشتم با این فاصله
حسـابِ  بههم پوزش مرا بپذیرید و این را اي هم به هرروزنویسی ندارم؛ پس نگار نیستم و عالقهروزنامهبنویسم؛ 

ي زیـر شد، شاید چندصفحهکمی دیرتر منتشر می» ي امتناعپشت و روي پرده«اگر .یدگذارني جدامقالهیک 
پیوسـت دیرهنگـامی بـر آن بدانیـد کـه اخالقـاً از       را ایـن انـدك  گنجانده شده بود؛ خوش داشتید جاهم همان

.انتشارش گزیري نداشتم

*               *              *

بـار نـه بـا دشداشـه و     چندوقت پیش اشرف غنی، البتـه ایـن  : مآغاز کنبحث را مثالِ کُمیک با یکبگذارید 
واشنگتن رفـت؛ در  بهآمد، نمیاو يشدهزیاد به تصویرِ عادتاتی که ي افغانی، بلکه با کت و شلوار و کراوپیژامه
سـربازانِ  »هاي واالي انسانیِارزششهامت و «آنچه در مدحِ ،بترکداشکه چیزي نمانده بود بغضِ نمایشیحالی

داد کـه  سـربازان قـول  ي یکی از همین مردهها سرود، به بیوهمرثیهخواند میباخته در افغانستان آمریکاییِ جان
کـه حتـا یـک    هم از بابت این» دهندگانِ آمریکاییمالیات«آخر به ، و دسترودخونِ همسرش هدر نرفته و نمی

نشده خرج نخواهد شد، اطمینان ی و امنیتی ایاالت متحده در افغانستان بیهوده و حسابهاي نظامدالر از هزینه
کنیم، درخواست تمدید حضور نظامی آمریکـا در افغانسـتان عایـدمان    کل داستان سفر را که زیر و باال میداد؛ 
ازاي بـه ن اسـت کـه   مشـکل ایـ  قدرها هـم سـاده نیسـت و   اینبراي مقابله با طالبان؟ شاید، اما مسئله . شودمی
ي فیزیکـی  شـود؛ ضـابطه  گر خلقجایی دیدر آندر افغانستان، باید همان مقدار از » طالبان«شدن مقداري کم

به وقتی یی مثلِ غنیهاآدمدلیل است که همینبه. امشرح داده» ي امتناعپشت و روي پرده«این واقعیت را در 
و ناگـاه خبـردار   ، جمهـورِ آنَنـد  ان هـم ریـیس  کشور است و خودشیکشانخیالبهکه گردند باز میهایی خرابه

شان ي سفرِ فرنگبرنامهاي جز این ندارند که براي تکمیلِ عربستان به یمن حمله کرده است، چارهد که شونمی
گداپروردگی بـدجور  »خُلقِ«. کندحمایت میسعوداز عملیات نظامیِ آلافغانستانبیانیه دهند و اعالم کنند که 

ي که یک دلِ سیر به نطقِ او در آمریکا خندید، مختصري هـم بـه بیانیـه   توان پس از آنزند و میتوي ذوق می
رقصی بـراي ریـاض   ماجرا بیش از خوش. در دفاع از بمبارانِ یمن خندید»دولت افغانستان«ي موسوم به ملغمه

دعواهـاي طالبان اسـت؛ افغانسـتان پلـیس کـافی بـراي مهـارِ       برد گفتگوهاي صلح باسازيِ پیشمنظور آسانبه
نقـدترِ کمـک . براي شرکت در ائتالف ضد یمـن هم ندارد، چه برسد به هواپیماي جنگندهرا خیابانیِ پایتختش 

اعزام برخی از نیروهاي تحت امرش به یمن : ها به عربستان را حکمتیار همین چندروز پیش پیشنهاد کردافغان
غنـی بابـت   کـه هـاي دردسرسـازي  ي یمنـیِ آدم نسـخه ها؛ به زبـانِ سـاده یعنـی تقویـت    بله با حوثیبراي مقا
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انگار حذف طالبان غیرممکن ؛ زدي ترحم میهاي آمریکایی، خیسِ عرق ضجههاشان در محضرِ ژنرالگذاريبمب
بـا  کابـل  يمـذاکره . نتقـل کـرد  جا به جاي دیگر متوان آنها را از یکاست و فقط بنابه همان قانون فیزیکی می

هم تقویـت  معنا دارد و آني او تنها یک ویژه»خُلقِ«همان در دستور کار غنی هم باشد، با فرض بهاگر ،طالبان
پسـند کشـت آزمایشـگاهیِ    ثمـرات سـعودي  فراتـر از  حتـا  امـا  .میانجیِ کارهاي مشکوك در عدن اسـت آنها به
مردمـی  نگرانـیِ تواند به ائتالف اعراب بکند، ترسیم خطوط ترین کمکی که افغانستان می، ارزندهطالبان/القاعده

افـزار و  براي بمباران یمـن، قبـل از تـأمینِ جنـگ    . اندايِ قربانی در سطحِ جهانی بودهدههـي دواست که کلیشه
» انسـانیت «اند احسـاس  آن شریکي عمومی نیاز است که به کسانی که در »دغدغه«جور نیروي زمینی به یک

شـکلی  بهافغانیروزهاي سپهر سیاسی، ناپذیرِ قربانی است؛ در ادبیات بودارِ اینافغانستان انبارِ کاستی. بخشدمی
پـذیريِ عمـومی در برابـر    و آسـیب » خـوردگیِ انسـانیت از تروریسـم   زخـم «ي لوحانـه مند به عالمت سادهنظام

ي عرب بپیوندند، خیـالِ  ضدحوثیِ اتحادیهيدغدغهشود؛ درنتیجه اگر او هم به یتبدیل مکُشینسلي مخاطره
.ي نظامی دادتوان دستور حملهشود؛ سپس میتر میشان راحتي اعضاي مجموعه از بابت انسانیتبقیه

شـده متحـد ها، بر سرِ چند درخواسـت مشـترك   رغمِ تفاوت سلیقهعمومیت ایدئولوژیک اپوزیسیونی که به
شود، قلمرویی که همواره خودآگاه سوژه را با رنگ و لعابِ همان منتقل می» دغدغه«رفته به ساحت است، رفته

متعـینِ سیاسـت   در ناخودآگاه عامنامموقفي مبسوط به سازوکارِ تعبیههاترپیشفریبد؛ هاي متلون میسلیقه
حکمتیاراشاره کنم که تقریباً از جنسِ همراهیِ غنی ومصداقیخواهم به اکنون فقط میم؛ ااپوزیسیون پرداخته

:بیندازدعبید زاکانی حکایت این یاد شاید شما را هم د وگردد حول و حوشِ موضوعِ ایران میاست، هرچن

و "سگی": گفت"چه جانوري تو را گزیده؟": پرسید. داروگري بیاوردند. روباهی عربی را بگَزید
چیـزي از داروي  ": چون داروگر به سـاختنِ دارو پرداخـت، گفـتش   . شرم داشت بگوید روباهی

"!نیز بدان درآمیز» گزیدگیروباه«

*              *            *

از شـرمِ اپوزیسـیونِ دیجیتـالیِ امـروز ایـران بـدانیم کـه       زودتـر از موعـد  ي را نمونـه برگشتهبختاگر این 
طرفـیِ  ادعـايِ بـی  طـرحِ وقت براي ، آنبا داروگرش تعارف داردکننده، ي تاریخیِ گیجیک واقعهاش باغافلگیري

کنم فقط یک لحظه خودتان را جـاي  بسنده است؛ خواهش میايبهانه» گزیدگیروباه«درد ، پیامراويِيرسانه
ـ   اپوزیسیونِیک اعتماد بیش از حدببینید که ي جهانیِ اینترنت بگذارید تاشبکه ، تـاریخ ار تعارفی بـه عقـل مکّ

گیـرِ عصـرِ   ها و مقبوالت جهـان توجیه جزم.نفورماتیک ضروري استهاي اَعینیت صفرویکتضمینِ چقدر براي 
زیدگیگَتوأمانِ داروي روباهيدافعه و جاذبهبه، »شفافیت«گذاريِ مشکوك مفاهیمی چون و ارزش» اطالعات«
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شکلی خودکـار  بهتر هاي سرخالیهاپوزیسیون ایران، هاي سبزرنگجايِ الیهجبرانِ صراحت گاه نابهبهنیاز دارد و 
.دهندبه این نیاز پاسخ می

بخـش  .نـد گفتکـم ن اش دربارهموافق و مخالفشد و نگاشتهاي ایران و شش کشور پیمان هستهيدیباچه
؛ کرد، صراحتاً به استقبالش رفـت خی دو طرف تعبیر میي تاریبزرگی از اپوزیسیون که این را به پایان مخاصمه

اري از ب نبـود، زیـرا ماننـد بسـی    چنین مخالفـانی چنـدان غریـ   سوي فرضِ چنان تعبیري، چنان استقبالی از به
هـاي  زده ایـن را آغـازي بـراي بـه جریـان درآوردنِ پرونـده      ایرانی، آنها هم شـهوت کنشگرانِ سیاسیِ طرف غیر

درنتیجـه  .، دانسـتند تیبانی از نیروهـاي مقاومـت منطقـه   پشـ تا از حقوق بشر گرفته،رب علیه ایراني غدیرینه
تمدیـد و  چیزهایی ماننـد  به بیش از پیش اپوزیسیون يپیوستهطیفکرانِ راست بسترِ اصلیِطبیعی است که 
مأموریت ماندوار بامیدداحمد شهیتغلیظ.

گَـزَد  را مـی هـا نآوقتی روبـاه  کههاییراستیدستیعنی : استن هنوز بخشِ صریحِ اپوزیسیون حال، ایبااین
ي برنامـه از همـان آغـاز  تعیـینِ تکلیـف بـا اینهـا کـه     گرفته است؛انشد چه جانوري گازِنگویشرمندگی میبی

قبـالِ  شـان در موضعکردند ومحکوم میهاي غربیوزارت خارجهلحنِ معمولِ را درست با همانکشور ايهسته
، ایـن روزهـا کـارِ    گویده و میکه آمریکا گفتههمانی بودیا هر کشورِ دیگر،هاي غرب علیه ایران تک پروندهتک

اسـت، کـم بـه آن    سوسیالیسـم نتظـر  مکه ناشـکیبا  نیزاپوزیسیون چپِ همینبالِسختی نیست، چرا که حتا 
ي معتـرض بـه بازرسـان    چپگراشقِهمین هاي گفتهبه رِ مکررات نکنیم و در عوضپس تکرا. گویدبدوبیراه نمی

و » نـوکري «، »چاپلوسـی «بـه  بپردازیم که ،ايِ ایراني هستهشفافیت برنامهعدمِالمللی اما همچنان مخالفبین
بـراي خـودش،   نوشدارونویسـی وقت ، اما بهزنداش حسابی طعنه میگَزیدهغربگراي روباهرقیبِ » بگیريِمواجب«

:آنيیک نمونههم این؛ کندزمزمه میقدري با داروگر ي داروي همان مرضزیرلب درباره

از سـوي دول غربـی و   اي ایران اتهاماتی است کـه اصلی معضل انرژي هستهيکه گرهو سرانجام این"
. شـود بمـب اتمـی وارد مـی   اي آن به جمهوري اسالمی براي تـالش در دسـتیابی بـه    متحدان منطقه

آنها بـر شـفافیت در   . گویندگانگسترهاي غربی از لزوم اعتمادسازي توسط جمهوري اسالمی سخن می
جمهوري اسالمی ایران موظف است که . گویندآنها درست می. کننداي ایران پافشاري میانرژي هسته

در معرض دید جهانیان و . قرار دهدبا شفافیت تمام در معرض دید جهانیاناش را ايهاي هستهبرنامه
ن ملل و سازمان جهـانی  هاي وابسته به سازماهاي همین دول غربی که در پوشش سازماننه جاسوس

معضـل جمهـوري   . شـوند ي ایـران مـی  ااي و در پوشش کارشناس وارد تأسیسـات هسـته  انرژي هسته
آمیـز  ي این رژیم آگاه نیستند و صلحاهاي هستهه مردم جهان نیز بر کیفیت برنامهاسالمی این است ک

دلیـل  بـه اًخالفین جمهوري اسـالمی، بلکـه دقیقـ   دلیل پروپاگاند مفقط بهنه.کنندبودن آن را باور نمی
مـردم جهـان بـه اطالعـات     ... کاري نسبت به اهداف خـویش عملکرد خود جمهوري اسالمی در پنهان
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اي ایران را برطرف ودن انرژي هستهآمیز بصلحيزمینهتی که تمام تردیدها در اطالعا. دقیق نیاز دارند
جمهوري اسالمی موظف اسـت و بایـد   . اي غرب را خنثی کنندده و پروپاگاند جنگی ماشین رسانهنمو

که بتوانند این روند را سـازمان دهنـد بـه    مراجع صالحی. این اطالعات را در اختیار جهانیان قرار دهد
کـه در  نام آزاداندیشیهاي خوشهائی نظیر کوبا تا شخصیتنمایندگان دولتاز . اندازه کافی موجودند

).از من استتأکیدها(".تر قرار دارندبارزه براي دنیائی بهتر و انسانیصف م

احتماالً هاي دلسوزانه، توصیهایني پایانی نیامده بود، ممکن بود خواننده گمان برَد که در جمله» کوبا«اگر 
ي غرب است، معلوم نیست چرا ـــ شـاید   که پناهندهکه با آنستاخواه ایرانحزبِ مشروطهي بخشی از بیانیه

گراییِ اندوهبارش ــ به خاطرِ ملیباال بهدستجـور بـدبینیِ   ها در کارِ تاریخِ معاصر ایران، یـک پنهانِ غربیدست
یـک  امیدفرسـايِ  آرزويدر کمونیسـت  تـا سـه ـدوتحلیلـی اسـت کـه    اما راسـتش  ؛ جان ناپلئونی هم دارددایی

:یدپیدا کناینجا توانید میمشروحش را اند؛بدان رسیده» یستیسوسیالي خاورمیانه«

http://www.omied.de/index.php/item/1493-2015-04-04-22-53-23

ي سنگ بزرگ نشـانه "هم : کنندناچار یکدیگر را تقویت میخوبی هویداست که بهدو چیز در این عریضه به
در سراسـرِ آن  مـا ي داسـتانِ زیـده د، گرچـه اَعرابیـانِ گَ  آیمیگزیدگی داروي روباهبويو هم کمی "نزدن است

چـی عجالتـاً   تـدارك خود این گروه. کارِ جانورِ دیگري استگویند که این زخمباالبلند، به داروگر می» تحلیلِ«
از مصادیقِ گذشته . اش هستند، که خوانندگانِ احتمالیبیانیهمخاطبِ من هم نه نویسندگان آن اهمیتی ندارد و
طـرف  بـی /ايِ ایـران موضـعِ عینـی   ي هستههایی چون پروندهي سیاسی که اصرار دارد در بزنگاهنابالغِ یک گونه

ي مسـتعد  توانـد در اندیشـه  کـه مـی  ،سیاسی در مقامِ یک مفهومي زیست»گونه«هاي واقعیِ این بگیرد، داللت
ترین شکلِ عینیت، که امـروزه مـرضِ فراگیـرِ    هم گفتم عالیباالترکه چنان. جامعه منتشر شود، خطرناك است

تقلیـل هـر   !یابـد تحقق میت دیجیتالیِ یک کُد صفرویک ي اجتماعی به ذاانتزاعِ هر دادهبا هاست، تمامِ تحلیل
زعـمِ  کـه بـه  جهـان  مـردمِ و است» اطالعات«به چیز آنتبدیل شرط الزم براي ،به یک عدد در مبنايِ دوچیز

يتمـام تردیـدها در زمینـه   "شـرط ، تنهـا بـه همـین    "به اطالعـات دقیـق نیـاز دارنـد    "این تحلیل گانِنگارند
المللیِ وابسـته بـه   ها و نهادهاي بینغربیزدایند؛ اینجامیخوداز ذهنِرا "اي ایرانانرژي هستهبودنِآمیزصلح
هـاي  آدم«ايِ ایـران، ي هسـته سـالمت برنامـه  ي صـحت و داوري دربارهمشروعِ و یگانه مرجعِ نداجاسوسآنها 

در یک نقطه بـه هـم   هانامها و خوشجاسوسبازهم بینیم خوانیم، میمیرابیانیه هرچه اما. هستند» نامخوش
هـر آدم  بایـد  کـه مـوذي فصـلِ مشـترك   یک :است» اطالعات«دیجیتالیِ و شفافیت هم عینیت رسند و آنمی

نامِ رغمِ بهسازد، میجاسوسالمللی یک بیناناظراو هم مانند نچیزي که از برساند که گمانهرا به این نامخوش
انتشـار گسـترده در   به اطالعاتی است که پیشاپیش براي قابلیتاش مانده، دسترسیانوزگارردرکه از او نیکی
موتورِ اندوزي،هیافتترین سپهرِ یهمگانفعالً از بد حادثه. انداگزیر در مبناي دو کدگذاري شده، ني عمومیعرصه
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؛ درنتیجه، مرگ نشداز غصه دقتوان آید و نه میبرمینویسانبیانیهو در این مورد نه کاري از دست استگوگل 
:شودمیگزیدگی تندتررفته بوي داروي روباهرفته

خواهان و آرزومندان ها، عدالتهاي شریف، کمونیستشمار انساناین افکار عمومی جهانیان، انبوه بی"
. جمهـوري اسـالمی متقاعـد شـوند    اي هاي هسـته آمیز بودن برنامهآمیزند که باید از صلحجهانی صلح

جمهوري اسالمی به مثابه یک دولت موظف است براي حفاظت از جامعه و مردم ایران در مقابل خطر 
مشکالتی کـه تـاکنون آوار سـر    يهکند و براي رفع همیسوزي که این مردم را تهدید مجنگ خانمان

یـدگانی از محافـل و جریانـات    این مردم شده است، به قضـاوت افکـار عمـومی جهـان و نظـارت برگز     
)جاهمان(".المللی تن دهدبینيپیشرو

ها، رسـاندنِ  شرفبیانبوه میانِ » هاي شریفانسان«که این موضعِ خوبی باشد، مسئولیت یافتنِ فرضِ اینبه
ي اروپـا و  آمریکا، اتحادیـه داريِ به آنها، و قانع کردنِ وزارت خزانهمنحصراًايِ ایران ي هستهسناد شفاف برنامهاَ

بـه حـرفIAEA   هـاي فرمایشـیِ  جـاي گـزارش  دن یا نکردنِ ایران بـه که براي تحریم کرشوراي امنیت به این
اما مسئولیت نتـایجِ  . بیانیهي خود نویسندگان گوش بسپارند، برعهده»نمایندگان دولت کوبا«و »هاکمونیست«

بـدبیاريِ ماسـت کـه   از ؛ ي خود این نویسندگانهم باز برعهدهايعات هستهبارِ پافشاري بر شفافیت اطالفاجعه
کند و حرف نمایندگان دولت کوبـا  تعیین میي صلح نوبلکمیتهنام و آزاداندیش را هاي شریف، خوشفعالً آدم

خریـدار نـدارد؛   » جهانیـان «تر از امثالِ احمد شهید هستند ــ متأسفانه میـان  ــ که براي من هم خیلی محترم
اگر اصالً چنین چیزهایی وجود داشته باشـند، معمـوالً   هم،»المللیبرگزیدگان محافل و جریانات پیشروي بین«

انقالبیِدولت «ايِ دولت کنونیِ ایران یا هاي هستهسازيِ پروندهشفافوانگهی .شوندمیشوالیهي ي جایزهبرنده
هـم  هاي باشـرف، فقـط یـک نتیجـه دارد و آن     نیت آگاهانیدنِ آدمحتا به،نویسندگاناین ي »اریاپرولتي آینده
در معـرضِ  «اما گذاشت» در معرضِ دید جهانیان«شود یک سند را چطور می:شرف استهاي بیشدنِ آدمآگاه
کنـد کـه   حکـم مـی  » اطالعات«طرفیِ ساختاريِ نفورماتیک، عینیت و بیپس از انقالبِ اَ؟نگذاشت» وسادمدید 
نامسئوالنه . نیستطرفی، دردسرِ کمیبیفهمیم که این تازه داریم میتازه! ل میان کاربرانَش تبعیض نگذاردگوگ
هایی که در این هـاگیر و  هاي ناکجاآباديِ راه سومیمعموالً در بیانیهاطالعاتیشفافیتي دربارهوپال گفتن پرت

ي خاورمیانـه  "ي سوسیالیسـتیِ فـردا  ترسـیم خطـوط جامعـه   به ... ی کهمجامع"تشکیلِ دنبالِافتند می،واگیر
حکومـت  ، بـراي  بیانیـه ي ي صادرکنندهتوان حدس زد که مجموعهمی. شود، زیاد دیده می)جاهمان(دمشغولن

بـدونِ  ب ویـک سوسیالیسـم بـدونِ کـاگ    : بیننـد خاصـی نمـی  نیازي به تدبیرِ امنیتـیِ هم شانکارگريِ آینده
اینجاي بحث مربـوط بـه   . دانندنامِ جهان میهاي خوشافزارِ اتمی که زیر و زبرش را مردمان شریف و آدمجنگ

کـو تـا   دهیم؛ حـاال اي است که میزنیم و بیانیهحرفی است که می": داستان است» نزدنی بودنِ سنگ بزرگ«
آن براي جهانیاناریاپرولتانقالبیِدولت ي جاي آقایان بودم هنگـامِ سرمسـتی از رؤیابـافی دربـاره    . "و شفافیت
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سوسیالیسم جوربراي ساقط کردنِ این: شدمحداقل نگرانِ امنیت رؤیاي خودم هم می،دولت تراز نوین کارگران
ارمنسـتان  چیزي در حدّ ي غرّهچشمي ایاالت متحده نیازي نیست؛ هاي خرابکارانهبه لشکرکشیِ ناتو یا دسیسه

، اما اگر اندبینخوش» ایانقالبی پرولتاردولت «الوقوع بودنِ به قریبچقدر نویسندگاندانم نمی. بسنده استهم
در جهانی کـه در  تردید براي تداومِ این دولت، بیشان شریک شومدر رؤیايچندلحظه من هم اجازه بدهند که 

کنـد  رصد میهم را ِ آدمیزاد خوردنآبهاي جاسوسیِ آمریکا اگر الزم شود حتا با ماهوارهدیدبان حقوق بشرآن 
و تـازه  اسـت » شـرف هاي بیآدم«هاي نظامیِ ، دورتادورش پایگاهحسابی برو داردافروزانجنگو حرفش میانِ 

بالِ لـوازم تشـکیل   درنگ دند، بیریزچیزي چون داعش بیرون میهر درز و شکافشاز چندسالی هم هست که 
» بـودن آمیزصـلح «یا »شفافیت«اي چون شدههاي قالبیِ رمزگذاريبه ارزشارجاع؛ رفتمبِ مخوف مییک کاگ

دارد؛ مهم نیست که در این اوضاع و احـوال چـه کسـی بایـد بـر      اي براي من معناي مشخصی هاي هستهبرنامه
ذهنیت عمومی به پذیرشِ سازوکارهاي امپریالیستیِ فراتر از اقناعِ ؛ هاي خوبآمریکا یا آدم: کندت رنظاچیزهمه

شـکلی  اسـت کـه بـه   »بودنآمیزي صلحدغدغه«اي، خود ي هستهیک برنامه» آمیزبودنصلح«مرسوم نظارت بر 
یایی صـدام  ي تسلیحات شیمکردند که برنامهي پیش به جهان القا مییک دهه. شودایدئولوژیک تولید انبوه می
سلیحاتیِ صدام چندوچون وضعیت تبازرسیِالمللیِ گماشته براي که امثالِ ناظرانِ بینبسیار خطرناك است؛ این

ه چنین موضعی کـار  در رسیدن ببیانیهقدر درست است که کشف بزرگی نیست و هاي مشکوکی بودند، آنآدم
اي کـه  گونهماهیت سیاسیِاند و اکنون هاي باب وودوارد سرریز شدهها از کتابفروشیکتابشاقی نکرده است؛

این قصه را هم سردرگم باف خیالهاي چیتداركحتا بتواند تر از آن است که واضحاستاحمد شهیداشنمونه
داوري شجاعتی بیش ازات صدام، ي شیمیایی بودن یا نبودنِ تسلیحدرباره»نداشتندغدغه«اعالمِ زمان آن. کند

آش چنان شور شد که با تکرار همین ،ي چند سالفاصلهاما به. طلبیدالمللی میي شخصیت بازرسان بیندرباره
شیمیایی اسد، براي باور نکردن و شـرکت نکـردن   هاي افزارجویی بر سرِ جنگدر بهانهبارافتاده، اینبازيِ ازرونق

در . ازخداخواسـته پیشـنهاد پـوتین را پـذیرفت    ،انگـار جهـان  : شجاعت هم دیگر الزم نبـود در آن، همان اندك 
افکنی در دلِ شـهروندان یـک جامعـه    بحث مفصلی شد پیرامون وحشت» ي امتناعپشت و روي پرده«ي نوشته
بخوانید تا الاقل در لطفاً آن بخش را حتماً) (هوموساکر(ه موقعیت حیات برهنه قریبِ آنان بي سقوط عندرباره

این نگرانی در زبانِ تمام شـهروندان منتشـر   ).ذهنیت شما، من در برابرِ اَنگ احتمالیِ آگامبنی بودن ایمن بمانم
شـناختیِ  زنند؛ پشـتیبانِ روان حرف می» نگران«اند، ، حتا هنگامی که شادمانبعد آناناي بهشود و از مرحلهمی

عمـومی  يدغدغـه مشخصِ بازرسان، همین تلفانش در عراق، بیش از گزارشِ ازپیشهاي آمریکا و مؤماجراجویی
زیدگی گَزیده به داروي روباهگَورزيِ عربِ روباههاي آمریکایی از جنسِ میلدسیسهشهوانیِجذابیت راستش. بود

سـازوکار  سـخن بـه  همـان مقالـه،  هاي پایانیِ در بخش. است، حتا اگر از اندیشیدنِ به آن هم شرم داشته باشد
ي آن کافی شدهي تلخیص؛ مبسوطش آنجاست و اینجا فقط یادآوريِ این نتیجهکشیدي واقعیِ میلابژهتعیینِ

طلبـد کـه   ورزد، چیـزي را مـی  ي ضمیرش خالف آنچه آگاهانه بدان میـل مـی  است که آدمی در کُنه ناشناخته
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ي مـا  هاي ناخودآگاهانـه لتشکلی ساختاري از رهگذر دالبهي راستینِ میلتنفر دارد؛ ابژه/اش از آن شرمآگاهی
کشمکشـی اسـت   ،خواهیممیکه کنیم خواهیم و آنچه تصور میتناقض میانِ آنچه واقعاً می. شودمینمامطلوب

ورزي بـه آنچـه از آن متنفـریم    عشـق . کنـد مـان نمایـان مـی   هايها و هم در خوابکه خود را هم در دردنشانه
زده امـا نـاگزیر طلبیـدنِ    شـرم : ي سیاسی با داروگـر تعـارف دارد  کیلِ ذهنیتی است که در عرصهشرط تشپیش

، پیچـد گزیـدگی مـی  ي سـگ مان نسخهمان برايدر شرایطی که خودشیفتگی» زیدگیگَچیزي از داروي روباه«
ي غرب براي دیدبانیِشتهپیداست که جهانیان حتا اگر از تأیید ناظرانِ گما. چپ استي قالبیِ اپوزیسیونِسوژه

ایـن  » آمیز بـودنِ صلح«ي دغدغهي امپریالیسم هم امتناع کنند، در سطحِ ناخودآگاه به ساختههاي دستپرونده
... و » دسترسی به اطالعات«، »شفافیت«، »آمیزبودنصلح«ي هاابژهنیز بیانیهبراي . ورزندها قویاً میل میپرونده

کشش اعجیبی دارر د،نتیکآدمی به آنها، جـایگزین کـردن جاسـوسِ بـد بـا      تا آن حد که براي ا طفاي شهوت
.بسنده است»نامشریف و خوش«جاسوسِ 

ايِ ایران نباشیم، حتا اگـر ماهیـت   ي هستهیم و نگران چندوچون پروندهکندلیريبیایید بیش از اینها پس 
قلبی ؛رفعِ نگرانی کند» جهانیان«هاي مصنوعی قلبممکن است عجالتاً ازکه چیزي استاز آن واقعاً فراترآن 
احترام به . هایش حرمتی ندارندشود، دغدغهتنظیم می» هاشرفبی«شناختیِ ي زبانا دسیسهبآهنگشضربکه 

سازانه بـراي رفـعِ تکلیـف از خـود در     به یک انتزاعِ سادهها، ولو با توسل به نمایندگان دولت کوبا، نگرانیاین دل
اینک در ذهنیت خـود  جا همآلِ نابهاین ایده! دولت انقالبیِ پرولتري: کندیت وخیمِ امروزِ منطقه، کمک میوضع

: ستجاقدرِ کافی نابهبههم نویسندگان 

اي روشـن  تحوالتی که به هیچ وجه نوید آینـده . خاورمیانه دستخوش تحوالت عمیقی استيهمنطق"
خود نه جزئـی از حـل مسـائل خاورمیانـه، بلکـه جزئـی از       ...جمهوري اسالمی ایران .به همراه ندارند

نشـینی  سیاست تعرضی آن به زیان مردم منطقه و ایران است و سیاست عقـب . مسائل خاورمیانه است
اي خاورمیانه امروز هیچ منبع الهام، هیچ الگوي امیدبخشی نـدارد کـه آینـده   . آن نیز به همین ترتیب

)جاهمان("اي سوسیالیستی را نوید دهدصلح آمیز در خاورمیانهروشن و 

اش به زیانِ مردمِ منطقه سیاست تعرضی"یا"ي خاورمیانه استجمهوريِ اسالمی بخشی از مسئله"که این
خارج کشـور، از زبـانِ یکـی از    خبريِ ي شبکهي تفسیريِ یک در برنامهچند شبِ پیشبار را من آخرین"است

یا درست. طلبِ ایران در تحلیل رویدادهاي یمن و در دفاع از تهاجمِ عربستان به این کشور شنیدماعرابِ جدایی
اسـرائیل در فلسـطین و   ،یمنبحرین و عربستان در ،و سوریهي خوبی براي داعش در عراقبهانهنادرست، فعالً

ي آمیز بودن برنامهصلح«ي دغدغهيدنباله،این گزاره، در این سطحِ تحلیل. ستامنطقهکل و آمریکا در لبنان،
ي مصادیقِ این سیاست تعرضی در نوشته. قدر مشکوك به کدگذاريِ امپریالیستی است، و همان»ايِ ایرانهسته

، طلـب جداییعربِ که خواهند گفتهایی را همانرند احتماالًاگر بخواهند بشماایان مشخص نشده است، اماآق
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مقابله بـا گسـترش داعـش در    دفاع از دولت اسد،حمایت از مقاومت لبنان و فلسطین،: ندکوار تکرار میطوطی
: ي کنونیِ تاریخِ تطور عقل استتی، شاخصِ وهلهحکومبا هر » وحدت اپوزیسیونی«جور خصومت این؛ ...و عراق

حکـمِ یـک   پیوسـته بـه  که در آن الیه از ذهنیت آنها مشترك استعقالنیت کنشگرانِ سیاسیِ قالبیِ این عصر، 
زبانِ که کسی از آن خبر ندارد، در ذهنی در ناخودآگاهیاشتراكتحققِ مانند؛ میعقباز آن ضرورت ساختاري

براي بحث بیشتر، رجـوع کنیـد   (، ضروري است عقلي همین وهلهساختاريِ ي ضرورت به اندازهان،زیدگگَروباه
تر از آنی است که ظاهراً گستردهموقف نام عاممرزهاي پهناورِ ). »ي امتناعپشت و روي پرده«ي به همان نوشته

آن در ی کـه در  همه دشـنام خاورمیانه، با آندر مقیاسِسوسیالیسمچیانِکتداريبیانیه: زنیممیهربار تخمین
ي دغدغـه «بنـديِ  ، همچنان مطلوباتش را در بسـته داده شدهامپریالیسمهاي سیاستبه هایشتحلیلقالبِ شبه

ي موقفی که با یک زبـانِ مشـترك بـه    طیف پیوستهچپِکرانِ.گیردتحویل میامپریالیسماز همان » یانجهان
نیست؛ اما شرمسـاري از  گزیدگی به سگمرد اعرابیِ عبیدتمارضِبیش از دهد،میعناصرِ ناهمسازش عمومیت

قابـل  ي تـا سـطحِ تخطئـه   تواند مانع آن شـود کـه او   راستی او را گَزیده است، سرانجام نمیبابت جانوري که به
حق با آقایان است ؛ ...ها واسد، نیروهاي مقاومت، حوثی: برودر منطقه پیش دموجودهاي عجالتاً بدیلترین قبول

تلقیِ پیامد بیانیه؛ نومیدي نیست) مدتکم در کوتاهدست(سوسیالیستیي "بخش هیچ الگواماله"خاورمیانه که
؛ اگـر آزمـونگر   است) (open-bookآزاد کتابآزمونِیک درمطالبچونان دسترسی به منبعِاز سوسیالیسم آن 

هـا  دادن بـه پرسـش  در پاسخفقطآنها بگیرد، دهندگانآزمونکتاب را از ، جزوه وي امتحانوسط جلسهناگهان 
غافلگیرشدن بـا فرمـانِ ممنوعیـت    ! هم خورده شده استانشند حقنکاحساس میمعموالً د، بلکه نکنگیر نمی

حتماً بـه یـک   همکردنِ این واقعیت است که از همان آغازي فراموشکتاب و جزوه، نتیجهاستفاده ازي دوباره
کُشـیِ  جـاي گالیـه از حـق   هم اگر روزي با این وضعیت مواجـه شـدید، بـه   شما . ندداده بودرا دلیلی این اجازه 

.شاید این هم بخشی از خود امتحان است؛تان تقلب کنیددستیبغلترین زرنگممتحن، سعی کنید از

زایـشِ  مجـالِ  یمـن  سوریه ودر روزها که اینست بعید اصددرصد ، با این تعبیرِ شرافتمندانه از سوسیالیسم
را شـبیه  بیانیـه مضمر در این بخشِاین واقعیت، موسیقیِ متنِ سوسیالیستی فراهم باشد؛ ـجنبشِ کارگريیک 

تماشـايِ عمـالً موقعیـت موجـود  بـراي  » تدارك کمونیستی«ي این درنتیجه نسخهکند؛آژیرِ عزاي عمومی می
"یابیِدهی و سازمانسازمان"د دهرا میاش ي توصیهاجازهاکنون وجدانشهم، زیرا تنها چیزي که استرویداده

ي وجـدانی حتـا بـا    ایـن گـره  و متأسـفانه ) جاهمان(ست ا"ها و مجامع کمونیستیایجاد انبوه سازمان"مردم و 
ها بیشتر از دولت حوثیمن هم یک دولت کارگري را البته . شودارتقاي سطحِ عمومیِ دانش سیاسی هم باز نمی

با ي عرب تشکیل دهد، اتحادیه» مجامع کمونیستی«دانم تا کسی همت کند و برود در یمن نمیم، اما پسندمی
دهم فعالً روي ترجیح میدر چنین وضعیتی .آوردمیمردمِ آن کشور زندگی چه بالیی سرِ جزیره ي شبهالقاعده

.اندها حساب کنم؛ عالی هم نباشند، بهتر از بقیههمان حوثی
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و هاي چـپ و کران،یسیون و عمومیت موقف واحدش، به رژیم ناخودآگاه آن مربوط استباري، وحدت اپوز
د؛ شـو منتشر مـی آغازد و به متن میدغدغهياز حاشیهوحدت؛ آگاهی ندارندراستش از این یگانگیِ ساختاري

یـک ناخودآگـاه سیاسـی    عملیـات  گـواه  ، ابوسعید ابوالخیر» ي شکنقطه«شناختیِ پرکار، مانند زبانعنصرِاین 
اي ي داللـی دنبالـه با آن نوشته شده است،ي دیگرِ اپوزیسیون و هر بیانیهبیانیهکه ایننِ مشترکیدر زبا.است

هاي لیبرالـیِ رایجـی چـون    کلیشهبه شود و آغاز می» ايِ ایراني هستهآمیز بودنِ برنامهاطمینان از صلح«باکه
چیزهـاي آشـناي   از آن به پس و قاومت،سالح مخلعبه احتماالً ، از آن»ایران در منطقهسیاست تعرضیِ مهار «

.نـدارد دهی به آرایش سیاسیِ منطقه بنا بر تدابیرِ ژئـوپلیتیکیِ امپریالیسـم  جز بازشکلبرَد، معناییراه میدیگر
ي افتـد، فقـط در همـین زنجیـره    بدون آنها از کار مـی نبرد با تروریسمتک این عناصرِ مشکوك که گفتمانِ تک

شده است و اینجا دیگـر  گفته پر بحثي پیشي تشکیلِ معنا در همان مقالهزبانی معنا دارند؛ ساختارِ این نحوه
تري چون ي مشکوك موجود مشکوكنه با دغدغهیابیم که شرطی این معنا را درمیبهنیازي به تکرار آن نیست؛ 

شـده  هـاي تعبیـه  انگیزيِ این ابژهشهوت. کنیمداللیِ مقاومت به کل این زنجیره نگاهمرجعِ از ، بلکه »جهانیان«
میـل  /سـاختارِ منطقـیِ آگـاهی   یکوفقطیکي خطوط آن در همزمان همهي حضورِنشانهبراي کل اپوزیسیون

کننده نیست؛ با نگاهی بـه  المللی بازرسیاست؛ این وحدت منطقی مزاحمِ بدبینی به تبعات نظارت نهادهاي بین
هست کـه اگـر   دموکراتیکقدرها ي مشترك زبانی آنیابیم که این زمینهغرب درمینوینِ مدنیت تاریخِ تساهلِ 

تاب معرفیرا، حداقل در سطحِ همین » شریف«معرفی یک جایگزینِ باشند،دافعه داشته مرسومشهاي بازرس
ناپذیر است؛ وگرنه آنچه که در عالمِ واقع امکانبدیلیي طرحِ اجازه: هم از این بیشتر نیستبیانیهبیاورد؛ انتظار 

نویسـندگانش آن را صـادر   آوریم چـرا اصـالً   ست که ما سردرنمیاخواهد به اذعانِ خودش چنان بعید میبیانیه
آمیـز بـودن  صلح«ي اگر ایجاد اطمینان درباره:درعوض، بیایید تعارف را کنار بگذاریم و هوشیار باشیم. اندکرده
»سالحِ مقاومـت خلعِ«هاي دیگرِ این زنجیره، مثالًابژهبراي تعقیبِعمومیبه افزایشِ عطشِ » ايي هستهبرنامه

آمریکا نظرِ من همان بهتر که بینجامد، بهو افسارگسیختگیِ عربستان وتاز داعشختدر برابر توحش اسرائیل، تا
اي ي هسـته برنامـه »شفافیت«.ندنمابایران اي ي هستهنگرانِ برنامههمچنان مانند گذشته دلاَش »جهانیان«و 

بهاي پایـان حمایـت از   هب؛ارزدنمیطوري به چیزي هاي شریفش، همینحتا آدم،»افکار عمومیِ جهانیان«براي 
قـدرها کـه   اقبالم آنکاري ترجمه کنید، بکنید؛ خواهید این را به سازشاگر می.ارزدنمیاصالًدیگر که مقاومت 

از آن است کـه بنشـینیم و سـالخیِ   ترپذیرفتنیپاید، نگی که دیري نمیتحملِ اَعجالتاًنُماید کوتاه نیست و می
اي »مجامع کمونیسـتی «بدهیم که براي توقف آن تنها راه ممکن تشکیل بیانیهبشر را تماشا کنیم و سپس بنی

ي ي بعـدي ایـن کمونیسـم را برویـد از شـبکه     سفارشِ بیانیه!شان دادتوان تشکیلفعالً نمیمتأسفانهاست که 
.وهابیت بگیرید

*                  *                *
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بـالِ چـپِ ایـن    گـواه اي، اخالقِ اپوزیسـیون را حسـابی تسـخیر کـرده اسـت؛      افزارِ هستهداشتنِ جنگبحِ قُ
چیـزي بـر   اي هسـته تسلیحِآور کهي خمیازه، براي اثبات این کلیشهشکل اما همدل و همزباناپوزیسیونِ ناهم

:، کوباستافزایدیک کشور نمی» مقاومت«

مقـاومتی جانانـه را در مقابـل    "شـیطان بـزرگ  "مـایلی  80يهدهـه در فاصـل  5کوبائی که بیش از "
تعرضات این شیطان سازمان داد و سرانجام نیز این کوبا نبود که به شکست سیاست خـویش اعتـراف   

اش براي به انزوا کشاندن کوباي مقـاوم را  بود که بیهودگی تالش مذبوحانه"شیطان بزرگ"نمود، این 
اي، بلکه از دستیابی بـه بهتـرین نظـام    مندي هستهبا نه از موشک و تواناعتبار مقاومت کو. اعالم کرد

سوادي، از وجود کمترین شکاف طبقاتی در جامعـه و از صـدور  بهداشت عمومی دنیا، از محو کامل بی
)جاهمان("شودپزشک به سرتاسر جهان کسب می

اگر بیشتر از نویسندگان چرخشِ رائول ــ یرِ بگیرونگــ حداقل تا پیش از ي کوبا ام به تجربهکه احترامبا آن
تکـریمِ به یاد دارم که نزد من دلیلی بـراي  » مقاومتتندیس«نباشد، کمتر نیست، اما چیزهایی را هم از همین 

زیرچشـمی ردکـردنش را   فراموش کردن یا حداقل کهاستقباحتیبیشترِ کوباست و براي نویسندگان احتماالً 
دي   فی بـود کـه در مناقشـه   شاید اگر امروز هـم خروشـچ  :کندمیخود توجیه خودبه نـاسـتقرارِ   بـا ک پیشـنهاد
ز هـم ماننـد آن دوران ایـن پیشـنهاد را     بـا اوبسـا  ، چـه دادمیفیدلاي شوروي در کوبا را به هاي هستهموشک

ي هـم بـراي جزیـره   نآ"سواديمحو کاملِ بی"و"دستیابی به بهترین نظام بهداشت عمومیِ دنیا".پذیرفتمی
بهداشـت  «؛ را داد» افزارهانقد جنگ«جوابِتوان اینها نمیاکتفا به ي افتخار است، اما با فقیري چون کوبا نشانه

کند، خوب است که موشک داشته باشد و میمقاومت اي که بیخِ گوش آمریکا در برابرِ تهاجمِ آن »عمومیِ عالی
اصـالً مثـالِ خـوبی بـراي     ،بیانیـه » کوبـاي مقـاومِ  «.هم داشته باشـد بد نیست که موشک اتمی محضِ احتیاط 

هـم  که بنیاد اخالقیِ این ادعاها را » جهانیان«شده در ضمیر ضبط»شرافت«، چون ذیلِ کُدادعاهاي آن نیست
ي نامـه نظام، مقاومت مخالفانِ »شرافت«هاست که مفهومِ تاریخیِ شود مقاومت کرد؛ مدتاصالً نمیسازد، میبر

ي پـیش  طور که چنددهـه همانشریفهاي ؛ درنتیجه بسیاري از آدمکندرا خنثا می» جهانیان«اخالقِ سیاسیِ 
کنم تکرار می. سالح شودخلعِاند که مقاومتاي نداشته باشد، امروز هم مایلدادند کوبا موشک هستهترجیح می
و اش، مهارِ نیروهاي مقاومـت در منطقـه  ي موشکیایران یا برنامهايِ ي هستهي ضروريِ تعلیقِ برنامهکه دنباله

 امر چنان چیزي اسـت، ایـن   جهاندیگر در حتا برخی نقاط است، و اگر غایت ایـران  سـخت بـر دوشِ  تکلیـف
تردیدي نیست که ایـن پافشـاري و واکـنشِ اقتصـادي و     .فشاردي بها پاکند که بر تداومِ آن برنامهسنگینی می

تهران را ي شمالیِ نیمههاي تا همین امروز خیابان88خورد که از غرب به آن، به سد منافعِ کسانی میسیاسیِ
.سنجیموقت میرا آنداريبا سرمایهنبردداخلی و خارجیِمدعیِهر کنند؛ عیارِ خالی نمی

*               *              *
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ي عربسـتان بـه یمـن    از حملـه هـم چند روزِ پیش حماس: مبحث را پایان دهتراژیکبا یک مثالِبگذارید 
سـوریه، ایـن یکـی آشـکارتر از     مخالفـان دولـت  پشـتیبانی از حمایت کرد؛ پس از مواضعِ بیمارِ این سازمان در 

افزونش توقف آن را دهد که این موجود سنگی است غلتان در سراشیب که سرعت دمنشان میینپیشمصادیقِ 
از بام افتادنِ تشط سـازمانی کـه زیـاد از آن    «جاي شادمانی بابت در مواجهه با این واقعیت، به. کندناممکن می

آن بخنـدیم، برخـورد مشـکوکی    به ریـشِ  حماستباهیِکه با تماشاياین. باید متأسف بود» آیدخوشمان نمی
خاطرِ بهافتاد و اکنون هم اگر درون آن نیروهایی هستند که است؛ بهتر بود که این سازمان به چنین وضعی نمی

از عنوان یک تـدبیرِ سیاسـیِ ضـروري بایـد     بهدهند، تن به چنین انحطاطی نمی، جدیت در امرِ مقاومت منطقه
ي کـارِ نکـرده  گـویم کـه   گفته بودم، باز هم مـی هاتري آنچه پیشپیروِ همههمه،بااین. موضعِ آنان حمایت کرد

نظـامیِ  شاید بعضاًهاي مالی، سیاسی و کسی در فلسطین انجام دهد؛ بعید است پشتیبانیبایستمیحماس را 
 ترور خاخامکنونیِامثالِ قطر و ترکیه از خط یورش عربسـتان  هااین سازمان، بتواند جاي عملیات یا بیانیه علیه

سـعود حتمـاً   آلاز حمالت عربسـتان بـه یمـن،    زبانی حمایتبراي حتا را بگیرد؛ ي خلقجبههاز سوي به یمن
که حماس تا کجا بدین امر آویو از اعراب نیست؛ ایني تلهاي دیرینهداشتارتباط با چشمکه بیدهایی دارشرط

حمـاس، پایـانِ مقاومـت    چـرخشِ ؛ این هنوز از نتایج سحر اسـت کهقط مطمئنمدانم؛ فواقف است را من نمی
پـاي  سال یـا پدیدارشـدنِ نیروهـاي مبـارزِ تـازه     هاي کهني جریاناندامِ دوبارهباید منتظرِ عرضِقاعدتاًنیست و 

یم که در آن مجال شواندازيِ مفهوم مقاومت نزدیک میاي از پوستآرام به وهلهشاید آرام.دیگري در غزه باشیم
شود؛ در برابرِ ارتقاي امر نبـرد بـا   شکلی عینی تنگ میبه،حماسرسمی بازيِ سازشکارانی چون خط براي سیاه

تـر از تمسـخر بـر دوشِ    دروغ شُسته است، مسئولیتی سنگینشرابِسر از خمارِ صبحِ صادقی که امپریالیسم به 
.شان تعارف ندارنددهند، با مخاطبِ بیانیهاي میکسانی است که اگر بیانیه


