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هاي زرنگیدرباره
نویسنده: مهدي گرایلو

خوانـد واکنشـی شخصـی بـه     میدر ادامه که آنچه بود قاعدتاً این خواهداین نوشته يخوانندهارزیابی محتمل 
هـاي مختصـر   گفتـه و بـاز هـم ماننـد    1داده استجواب تدارك کمونیستیسایت چون،اي شخصی استحمله

من ناچارم این حق را به خواننده بدهم، چون دشوار ؛ داردرا این جواب بیشتر شکل یک دعواي دونفره اشیقبل
خورده روي اي که براي پاسداري از یک منیت زخمهاي خودخواهانهالیهجواب را از آنتر هاي اصلیمحوربتوان 

گویممی» دراز«گویم ومی» لقلقهپر«ویم و گمی»مغلق«گفت که تدارك البتهاند، منتزع کرد.هم انباشته شده
اما بـاز  گویم تا خواننده را کمتر دردسر باشد، می» لقلقه«بار ساده و بیبار و براي آخرینجور چیزها؛ ایناز اینو 

قول مشخصی فقط به دو مطلـبِ او  گوید من بدون هیچ توضیح یا نقلمیتدارك نخواهد بود چون کوتاه چندان
کـدام موضـع   "که بگویمآناند، بیحرفشان را عوض کردهزرنگیباام که زدهپایه اتهامام و سپس بیدادهلینک 

ه بیشتر و نه ن،وساده تخریب یک جریان استصافاین وچه بود و حاال چیست.تغییر کرد و موضع مزبور قبالً
ایـن  "البتهرا بدون توضیح بیشتر بیاورم وکه لینک دو مطلب امکردهن اکتفا ایفقط به من گوید میو ؛ "کمتر
روشن اسـت  آن است که موضوع کامالًانمود کردنِ. وجا انداختن موضوعی بدون وارد شدن به آن استيهشیو

تدارك."دده قرار است جاي استدالل را بگیرشناسانه است. ژست و افااي روانحقهد. نیازي به بحث ندارو اصالً
دنـ دانمـی شان را تعقیب کرده باشد، خوب سال گذشته مطالب سایتسه ي دقیقی که در هر خوانندهاحتماالً و 

اي نماند، چشم! هرچند بعـد  اي و بهانهکه ناگفتهاما براي این؛یستچکردنعوضحرفزرنگیباکه مقصودم از
ي دربـاره » درازگـویی «تـدارك قـول  ح و بـه همـه توضـی  و آنشور تعریب اَنیـران  و گزیدگی بوي داروي روباهاز 

هرچند بعد از آن باز ، و انصافی استبی» شناسانه و ژست و افادهي روانحقه«تغییرمواضع غیررسمیِ او، داوريِ
توضیح بیشتر اي نیست جزاما چارهشود، گویی میدوبارهي تر تاحدقول مشخصدو نوشته، توضیح بیشتر و نقل

ایـن را  ، البته با تالش براي ذکر منابع جدیدتر، از جمله همـان دو لینـک مـورد اعتـراض.    ترقول مشخصو نقل
ي کرد، یعنی بـا اشـاره  پیدا می» رسمیت«رفتم اگر میتداركبه استقبال تغییرموضع قاعدتاً باید بگویم که من 

دادنرسمیتپرهیزد آن میچیزي که تدارك ازآنشد.ها و مواضع قبلی، طرح میتحلیلبودنِ به نادرستصریح
ایـدئولوژیک مرسـوم   ـسقوط در تابوهاي سیاسـی که از تبعات حیثیتیِم اینیکُافزا: همدلیلِهم به دو، آناست

و ... بخـورد)؛  » روسـپـرو «و » خـط مقـاومتی  «خودش هم مثلِ مـن اَنـگ   که از اینترسد (مثالً چپ ایران می
بنـد  نیمگاهرا همغیررسمیزند و درنتیجه حتا همان تغییرموضع رو همچنان گاه به نعل و گاه به میخ میازاین
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اد)؛ دلیل دوم هم نشان خواهم د» قولمشخصاً و با نقل«ي نوشته د (این را در ادامهگذارناتمام و بالتکلیف میو
بـه خطـاي   یـک مجموعـه   گـذارد  کـه نمـی  ی اسـت غرور بیهوده و مزاحموضوح در پیوند با یکُمی است، که به

هر تغییرموضعی که داشـته  کند که خوانندگان یادآوري میبه در پاسخش به من، تداركاقرار کند. اشگذشته
ي رویدادهاي یمن و مرگ موزگـووي را  حلیلش دربارهباره ماجراي ترا همیشه صراحتاً اعالم کرده است و دراین

دانـد کـه اینهـا نیسـت. موضـوع      دار است، چون موضوع اصالً اینها نیست و او هم خوب میآورد. خندهمثال می
ي موزگووي (یمـن از  ربط بودنِ قضیهخواهد شد؛ هکذا بیهمتردر همین نوشته مشخصاصلی مشخص بود و 

نه براي مـنِ منفـرد بلکـه    ي سیاسی، عنوان یک حلقهبههم موظف است که تداركهمان اول وارد بحث نبود). 
اصـلی موضـوع از ،رويتر و بـدون طفـره  ي دوم براي هوادارانش شفافبراي مخاطب عمومی و در درجهنخست 

انـد،  ونیمه و نایکسره اتخاذ شـده نصفهگاههم غیررسمی و که آنمواضع جدید دید که بیان خواهیم حرف بزند. 
اي از تناقضات تحلیلی هم در متن و هـم در  صراحت تعیین شود، فقط مجموعهکه تکلیف مواضع قبلی بهآنبی

ي جدي و دقیق آنها را نبیند.خوانندهاردگذارد که امکان ندباقی میتدارك هاي ها و بیانیهها، گفتهروح نوشته

روحیـات احتمـالی   زنـی پیرامـون  گمانـه به ،تداركسردبیر کوتاه وقت یادداشتجا بگویم که بیشترِهمین
ت  ياي تشـکیکات دربـاره  پـاره ي من و برخی دوستان سابقم که امروز تکلیفشان مشـخص اسـت،   گذشته لیـح

؛ گـذرد مـی ي مـا یلیِ خودشان در نقد گذشتهل، و یادآوري کارهاي تحگستانابزارهاي معیشت امروز آنها در فرن
ي شد، نیازي بـه ایـن نوشـته   اگر کل آن یادداشت به این مطالب محدود میاي ناسزا به من.ي مجموعهعالوهبه

ي مختصري خواهم کرد اشارهايحاشیهينکتهچندو ذیل عنوانِمطلبِ حاضرالبته من در پایان من هم نبود. 
چرایی و تحلیلِعنوان به» قید و شرط فرديهاي بیجنبش آزادي«دستی که آنچه ایشان زیر برچسبِ دمِبه این

بدیع تحلیلِکه دهد، گذشته از آنهاي ایران به خواننده تحویل میي هشتاد دانشگاهچپ دههپیدایش چگونگیِ
است. شرح بیشـتر  خاطرکردنِ خویشتنآسودهسازي براي بینی و سادهور سادهجاي نیست، بیشتر یکو نوآورانه

تعویق افتاده است، اما احاله به محال نشده است. گوید از سوي خود من هم بهمیتداركطور که موضوع، همان
اي کـه او  فایدهبیهايحقبهنوع اما نه از آنحقبهــ البته تداركدر این مورد، و در مورد انتظارات دیگري که 

دارد، در انتهـاي  ام منابع فکري و مخازن جنبشـی گذشـته  » طبقاتیِ«اوقول ز من براي نقد بهدنبالش است ــ ا
ي اصلی این نوشته نه آن حواشیِ نهایی، بلکـه  همه انگیزهباایننوشته صحبت مختصري با خواننده خواهم کرد.

ي بـه شـیوه  تـدارك  زدایی از ادبیـات  یادآوري و توضیح دوباره ــ و امیدوارم فرجامینِ ــ همان ضرورت تناقض
مـان دو  ، از جملـه ه به منابع قدیم و جدید و البته جدیدترِ آن، یا در تأیید گذشته یا در ردّ آن، با ارجاع رسمی

تنها زرنگی پیشین سـرِجاي خـود بـاقی اسـت،     شویم که نهها متوجه میدرهمین بررسی؛ استشدهمنبع لینک
از راه خواهند رسید.تر همهاي تازهبلکه زرنگی
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دلخوشـی برسـم،  تدارك ي چیستیِ مواضع اصلی کم خودم به قطعیت نهایی دربارهکه دستالبته براي این
و 2ايي هسـته بیانیـه تـدارك که هنوز همـان  به اینو دیگر خوانندگان کردنِ من راي قانعاو باین است که من

شدنِ این بـرآورد  آورد؛ این یعنی بالموضوعاست، دالیل متعددي می3ها و مرگ بِدنُفتحلیلِ بازداشت برُتبیست
ات از غلیانپاسخ. این بود، بیرون بیایداي که در آن گرفتار شده از ورطه»واقعاً«خواست، میزرنگی، ولو با اوکه 

ناچـارم میـان ایـن دو    اینجا و من شودختم میهالُقمهعلیه نانِ حرامِ حرامو به غلیانی ،آغازاگویکهمیشگی
نِدرواقعرسم کنم.، اصل موضوع را حدبـه  کنونی مناي مثل خواندن یا نوشتن پاسخچیز مشمئزکنندهگُوارد

،اسـت اي مثـل خـودم  »ي آدم ازخودراضـی فیس و افاده«هاي اش فهرستی از نشانهي اصلییادداشتی که بدنه
ي آن الها به من کرد تا بنویسـمش، زیـرا البـه   از همین کمکتداركوهاي گوارشی ممکن نیست بدون مکمل

در »مـنِ کمونیسـتی  «شخصیِ یـک هاي داشتهبراي دفاع از ئن شوم که ممطفهرست، چندخطی هم نوشت تا
، حاضر است تناقضی را که نزدیک به سه سال است با خود »منِ ضدکمونیستی«یک هايوراجیو هاژستبرابر 

بـراي  و بپرهیـزد.  کتمانغیرقابلبند امانیمیتغییرموضعتحمل کند، اما از اعالم صریحهمچنان کند، حمل می
طبعاً هردوطرف را از ، ودشتا آخرالزمان تمدید رفت می» من«این دو ی که در کشمکش میانتناقضفهم متقابل

ها گزیري نیست، چـون از  انسانشخصِپارانویا و نقش آن در تثبیت ضمیرِ یکُميتوصیفی دربارهاي مقدمهدرجِ 
آزار اي کـه خواننـده ؛یابدبسط میهاي سیاسی ها و واکنشيگیربه موضعبعد همین خصیصه است که جایی به

است.ترآزارندهچندبار بارهایندرداند که نوشتن د، نمیبینمی

اش کشـف یـک محـورِ    موضوع و متعلقِ اصـلی کهگرددبازمی، 4برادرانِ بازگشتهي اخیر من، ماجرا به نوشته
و مواضـع  ایـران کُـرد  قـومگراییِ ام) در تحرکـات اخیـر   گذاشـته افـول عملگـر ایدئولوژیک واحد (که من نامش را 

؛ پرسیِ شمال عراق، بودهمهنیز درقبال همکاريِ شش سازمان و کوملهـسنت ا.م.كهاي چپ منشعب از جریان
ایـن  با اشاره بـه محتـواي   منتشر کرده است، یادداشتی که در واکنش به بخشی از آنآغازِهمان درسردبیر سایت 

رسیده باشد. اما اگـر در  ي مذکور] [در نقد مواضع قومگرایانهتواند خود به این نتایج گرایلو می":نویسدمقاله می
مباحثات ما به این نکات حساس شده باشد، عدم اشاره به آن مباحثات چیزي نیست جز سرقت ادبی و يهنتیج

یـک  يهصادرسرقت ادبی در جهان سیاست معنایی بیش از ادبیات دارد. در جهان سیاست سرقت ادبی یعنی م
بحث معین از یک کلیت واحد، جدا کردن آن از کانتکست بحث و گرفتن آن در خدمت اهدافی دیگـر. اگـر نـه    
دلیلی بر آن نیست که مباحثی را از جریانی بر بگیـریم و نـامی از خـود آن جریـان نبـریم. مـا در طـول تمـام         

5."مهم هستیایم و هنوزهاي دور و نزدیک گذشته با این روش روبرو بودهسال

2 http://tadarok.org/2017-08-10-18-08-29/1493-2015-04-04-22-53-23
3 http://tadarok.org/2017-08-10-18-08-29/1441-2015-01-03-15-03-10
4 https://mejalehhafteh.com/2017/10/17/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%90-
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-
%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88/
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هاي سایتش متواتر اسـت کـه خـود را کلیـددارِ فـالن و      در نوشتهتدارك کمونیستیي این عادت کودکانه
مـثالً  کنـد؛  ش مـی هـاي خـوی  زديِ بدون ارجاع از یافتهپندارد و دیگران را متهم به دبهمان تحلیل یا موضع می

هـاي او  يبـردار ذکر کـاله بردار، وقتی که از کالهمخاطبِاش با یک توانید در همان آغاز مجادلهاش را میسابقه
دیـابی کنیـد  رجمـالت  تقریباً با همـین  کند، خطاب به ملت ایران تنظیم میفراتر رفته و کیفرخواستی عمومی

بـه حتـا بـدتر، یـا وکنـد، نمـی ذکرراآنمرجعوداردبرمیکسیازرابحثیسیاستجهاندرکهکسی... "(
نیست. فقط درصدد مصادره و تحریف و مسخ آن بحث براي بحثآنياشاعهدرصددزند،میدستويتخریب

ی اسـت و هـیچ درجـه از رنـگ و لعـاب کمونیسـتی نیـز        یورزي منحط بورژوامقاصد دیگري است. این سیاست
ند کسـانی کـه از   اي نیست. کـم نبودنـد و نیسـت   هررو، این نیز براي ما چیز تازهبهکند.تغییري در آن وارد نمی

رسـانند و در عـین حـال بـه خـود مـا دشـنام        گیرند، در بازار دیگـري بـه فـروش مـی    می»الهام«هاي ما بحث
قدر آنهم که دامنِ مرا گرفت دفعه اینزند و واقعاً توي ذوق میی است کهخُلقِ زشترفتههمروي؛6)"گویندمی
پیوندهاي تحلیلی ناپیدا اما درموردبرادرانِ بازگشته آنچه در بود که نتوانستم ندیده بگذارمش. آورچندشم برای

گراییِ کُرد مقو» مشخص«ي ي سنت حکا و متعاقباتش بر سرِ مسئلهشدهي متالشیهاي مجموعهموجود در تکه
ي محورهـاي  هاسـت دربـاره  سـال هـایی اسـت کـه    ها و گمانهي اندیشهي کوچکی از مجموعهنوشتم، صرفاً پاره

زده اسـت؛ ایـن   بـه ذهـنم  د نسـاز هاي مختلف، برمیبستر مشترك این مجموعه را، ولو با انشعابگوناگونی که
هاي گونـاگونش  ها و سخنرانیها از سوي خود حکمت در نوشتهانشعابآن رغم نقدهایی که بعد از بستر، حتا به
ي اصـلیِ  دو چهـره نظریات در، حتا هاي مخالفشد، و البته در آثار طرفوارد میجا مانده در حکا به قطعات به

برادران بازگشـته  هایی که در ارجاعنیز ادامه یافت.ي ا.س.ك)ي دوم حککا (حلقهسیل استعفاي پس از کنگره
را تـر  دهام، تنها موارد کوچکی از این حقیقـت بسـیار گسـتر   هاي خود حکمت و دیگران دادهها و گفتهبه نوشته
مـاجراي ایـن وحـدت    تـري دارد. ي بـزرگ عقبـه و سـابقه  که موضوعبیانگرِ آنَندو درجاي خود دهندنشان می

قبـل  هـا مدتاز ي کُردستان و قومگرایی کُرد است و از قضیهترچیزي کالنبعد، بستري در کل سنت ا.م.ك. به
هاي تحلیلـی مهتـدي   بهانهتوان نشان داد که همان میمثالًام. حتا کردهجستجومن آن را در آثار خود حکمت 

هـاي  بر پایـه استوارنیز که اعتراض حکمت را برانگیخت، براي توجیه استفاده از فرصت جنگ یکُم خلیج فارس 
جهانی داخلی و هاي بنديتقسیمو رویکردش به » امپریالیسم«حکمت از خود ناپیداي بسیاري از عناصر تبیین 

ضـدانقالب  دو جنـاح در «مراحـل پـیش از تشـکیل حکـا، مـثالً در      حتـا بـه  شانتدویناست که داريسرمایه
... و » ایرانسوسیالیسم خلقیِسه منبع و سه جزء«، »ي بورژوازي ملی و مترقیاسطوره«،»امپریالیستیـبورژوا
راآن اوراق زیـادي کـردنِ فهرستقدر وسیع است که حتاموضوع آنفقط یک مورد است! این تازه .گرددبازمی

ساله کارِ چند ساعت و 40ي یک مجموعههاي مختلفهمه نوشته و سخنرانی از جناحبررسی آند؛ کنسیاه می
هـایی کـه   مطمئنم کـه در موضـوعات و مناسـبت   اماگیرد؛ ها زمان گرفته و هنوز هم میچندروز نیست و مدت

6 http://tadarok.org/notes/1608-2015-12-16-13-06-33
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ـــ نـه   روزهـاي ضـرورت و از سـرِ  بـار هربار مانند ایند، نباط پیدا کنها ارتممکن است با بخشی از این بررسی
ي همـه خواننـده  بـااین د. بـو خواهد نهااي از آن بحثتکهگزیري از طرحِ پژوهانه دانشگاهی ــهاي تاریخدغدغه

ترتیـب بـا ایـن    اصالً چیزِ دیگري بود که به همین برادرانِ بازگشتهغرض از نوشتنِ دقیق البد فهمیده است که 
بخش از این موضوع ارتباط برقرار کرد.

درآورديِ مـن مقاله نه خود کُردایتـی، بلکـه عملکـرد همـان مفهـومِ     آنموضوع اصلی بحث که گفتم، نانچ
هـاي  که ماننـد بسـاطی  تداركواست، هاي مختلف این گرایش قومیسنتبخشی به در وحدت» عملگر افول«

را این موضوعاصالً مقالهکلیت بحثگویا دردست کجِ سارقان است، به حواسشمطلببیشتر از اصلِ ،توپخانه
هاي بقایاي سنت حکمت مطالبی در نقد کُردایتی و همراهیهرازگاهی این جریاندانم که میالبته ندیده است.

طلبیِفرصتهمانم، البته باآذرین و مقدگروه همان اند:نوشتهبسیار پرتر هم يدیگرکسانِبا آن نوشته است؛ 
و بـا  کوملـه، خیلـی بیشـتر   حکـا و  جنـاح چـپ   به شاننتیجهدیرینه و معموالً بیي یارگیرانههايذاتی و اشاره

هـا و  ، خـود شـاخه  تـدارك ؛ باز هم بیشتر از 7انداند و مصاحبه کردهنوشتهتداركمرقوماتازترجزئیاتی مفصل
من خود . اگر کسی مانند 8ندامنتشر کردهشانهاي مشترکگذشتهیادآوريِو در علیه هماحککمشتقات حکا و

در صـف  ي اینها و خیلی بیشتر از اینها را دارد، مشغول شود و ببیند که دادن به همهي خواندن و گوشحوصله
ـ و اسـناد پر پسندتر محکمهمالکیت چه کسانی با مدارك ثبت جور ادعاهاي این تـدارك تواننـد جلـوتر از   ر مـی تَ

گـردد، البتـه معمـوالً    تـرم بـازمی  هـاي قبلـی  به نوشتهخود کُردایتی ي بحث من دربارهقدمت وانگهی بایستند. 
نوعی سانسور درونی، به هر دلیل منطقی ؛مآورده باشخاصیاز شخصمستقیماً نامی و ارجاعیدر آنها که آنبی

پرسـی  پس از ماجراي همـه داد. ها پرهیز میشناختی که الزاماً قابل تأیید نیست، مرا از ذکر مستقیم نامیا روان
پرسـی و محتـواي سیاسـت بـارزانی در ایـن      ي خود همهکردستان، نخست قصدم فقط نوشتن مختصري درباره

هـا، و  مختلف سنت حکمت ــ حکا، حککـا، حککـح  قطعاتوارِ مطالب و مواضعِلسلهموضوع بود. اما با انتشار س
ي کُـردي و هـم   از آنها سخن رفت، هم بر سرِ همکاريِ شش حلقـه برادران بازگشته هاي منفرد ــ که در چهره

را پس از انتشار، وقتی متن :و بر موضوعِ اولیه سایه افکندبسط یافتخودپرسی، قضیه خودبهخود همهمورددر
:نـد اگذشـته خـودم سانسـورِ سـد  هـا از  ها و ارجاعچطور نامبار اینکه کردم از اینمیحیرت ،خواندمدوباره می

ش بـراي تحریـک بـه نوشـتنِ آنچـه نوشـتنَ      گذشته از ضرورت طرحِ فوري آن مفهوم نویافتـه (عملگـر افـول)،    
هاي فـاتح شـیخ   ، تنفر و انزجار من از شنیدن صحبتپراکَنَدمیهاي متروك را به هواناخواه گردوغبار خانهخواه

شـدم، ي کسانی که روزي با آنها تداعی مینئوکانیِ همهـتماموربیلوفیلهاي اَ، یا خواندن بیانیهدر آن مصاحبه
براي حفـظ حقـوق معنـوي    و کردغفلتتداركکه هاییري بود تا هوس سرقت از نوشتهتيفورعصبیمحرك

7 https://www.youtube.com/watch?v=Ggihdumpmhk, https://www.youtube.com/watch?v=nbxRTNmK_FY,
https://www.youtube.com/watch?v=BfsUXiFDNSs, https://www.youtube.com/watch?v=aCKcEE96ECs ,
https://www.youtube.com/watch?v=TsRuuFSJRcE , http://www.wsu-iran.org/bepish/bp92_mhm_kurd.pdf
8 https://www.youtube.com/watch?v=3TxFyQnAr6M , http://www.azadi-b.com/G/2017/10/post_29.html ,
http://m-ghazvini.com/?p=446, http://cpiran.org/archive/2017/10/maghalat/page6.html
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بـرادرانِ  کـدام بحـث   را کنار بگـذاریم،  » عملگر افول«اگر مفهوم محوري ثبت نکرد؛ داكایرانآنها را در مؤلف، 
ي پـرده ذکـرِ بـی  وبسط بیشتر و شرحمگري من تازگی داشت،ي کارهاي چندسال گذشتهدر مجموعهبازگشته

این واقعیت کـه مـثالً ا.م.ك. بـراي تشـکیل حکـا بـه کوملـه امتیـازِ قـومی داد، چیـزِ چنـدان غریـب و             ها؟نام
پاافتاده وضوح ثبت چنین مکاشفات پیشقصد مقاله هم بهشود؛ آناي نیست که کسی مدعی کشفدشواریافته

همـه تأکیـد   است که دیدنش با آن؛ گفتم که مضمون اصلیِ نوشته چیز دیگرينبوداي شدهشناختهـدیربازـو از
ش که هنگام خواندنْشرط آناي است، بهکار سادهي متنْصریح و چندباره پولمـان  رفـتنِ کیـف  خیلی نگرانِ کـ

هـاي  ي این امتیاز به انشـعاب امتیاز ا.م.ك. به کومله و تسرّروشنیِبه واقعیتی به مذعن هم تداركاگر نباشیم. 
تشـم  نـه سـارق را مح  ،سـرقت دو سـطل آب از دریـا   و باور کند کـه  باشدو آرام فروتن، بهتر است بعدي است

هرچیـزي  قبـل از  رود چپ کـه در آن انتظـار مـی   یِفرسایقلمرود؛ چه رسد به وادي کند و نه دریا را خشکمی
تمام شده باشد.آبادي حرمت موي سفید محمود دولت، بهمالِ من و مالِ توقشقرِقِ و » سرقت ادبی«هاي دغدغه

ي دربـاره بـرادران بازگشـته   وار در اي کـه کنایـه  کند و با بررسی اجزاي جملهتأویل متن میسایت سردبیر 
احتمـاالً "گرایلـو زند کـه  ام، حدس میآوردهتداركي نیافتهرسمیتنشده و درنتیجه صراحتاً اعالمتغییرمواضعِ 

ي عبارت نشـان  »حتا«اند و آن نزد وي دفاع کرده][= تداركمازدن با کسانی است که از مباحثات مشغول پلمیک
دهد که او خود را ناچار به بیان آن دیده است تا بالفاصله همان را تخریب کند. او از این خرسند نیست. برعکس، می

د را ناچار اند که جناب گرایلو هم خوهایی را به میان کشیدهکه کسانی بحثخیال مبارکش ناراحت شده است از این
بینیِ یک قیـد  هلمزي تنها با بررسیِ ذرهي جرم چیدنِ شرلوكجور صحنه. این"دبینبه تکرار الاقل برخی از آنها می

هـاي ذهنـی   پنهان گاه خود مـن هـم مشـغول ایـن بـازي     است و ایرادي هم ندارد؛ از شما چهکنندهسرگرم» حتا«
کنند و من هم دفاع میتدارك کمونیستیند که از مواضع باشکسانی در ایران که هیچ بعید نیستشوم. وانگهی می

کردم. متأسفانه جز خود چنین افرادي کسی نیست که دیدمشان البته از گفتگوي مستقیم با آنها پرهیز نمیاگر می
خودشـان  حظـات منطقـیِ  مالام، طبیعی است که بنا بهام یا اگر هم دیدهکدام آنها را ندیدهگواهی دهد که من هیچ

ي هر جریان ، که البد دربارهتداركفقط در مورد این نهند که به این جریان گرایش دارند. ااند و بروز ندادهتقیه کرده
تـرین وضـعیت   من همیشه در نـامطلوب اما خوب یا بد،رج کشور است محتمل است. چپ یا راستی که مرکزش خا

در شرایطی که هیچ مـدافعِ زنـده و حاضـري    مخاطب وانزواي بیام: در نوشته،ايهر نوشتهي ممکن براي نویسنده
شـود. ها و صفحات اینترنت محـدود مـی  ي موجود به کتاببراي دفاع از موضوع مورد نقد در برابر نیست و کل ماده

باور کند.رانجیبانه این حرفتداركبهتر کهچه

ایـن  يرا پیش بگیـرد؛ بـا ایـن فـرض و برپایـه     خوديکارآگاهانهصفرِتواند فرضِباشد! میاگر هم باور نکرد،
کسانی کهکندگوشزد میبه همه تداركاین است که شود میعاید خواننده، تنها چیزي که»حتا«با فالِ بینیکف

احساس خُرسـندي از  به تداركتوانم نیاز دارند. من میکنند و مرا به واکنش وامیرا در ایران دارد که از او دفاع می
هـم  در آنچـپ،  آورِ رقـت ي عمـومی  با توجه به منظرهیادآوريِ داشتنِ چند هوادار در داخل کشور را درك کنم و 
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ي یک دلگرمیِ کامنتی بـه یـک خواننـده   در ولو شده، بودنشپربینندهبرتداركپافشاريِبینم؛ موضوعِایرادي نمی
آلکسا بنديِرتبهاش به و اشارهاست (بنگرید به کامنت آقاي شفیقمسبوق به سابقه نیز از آن چیزهايدلسرد اخیر، 
خُـرده  تداركکند: هاي دیگر هم بروز میشکل). این صیانت ذات تدافعی البته به9مقالهایندر پاي ب،و سیمیالر وِ

يه وراجی در زمینـه ب"جاي آن هاي سایتش را نادیده گرفته و بهبرخی نوشتهچون منگیرد که چرا کسیمی
دهـد کـه در   جریانی را مورد حمله قرار مـی ...اما ،پردازدنیران و شریطه و امثالهم میاَویالفاظ شعبان و کوبان

شته نگه داشته گذشته با تحمل بیشترین فشارها پرچم انتقاد کمونیستی را برافرايهاي الاقل دو دههتمام سال
آمیز؛ گذشـته از  وتاب اغراقاش هم نادرست است، چه برسد به این آب. متأسفانه این ادعا در حد فروتنانه"است
بقایاي سـنت فـدایی   و دیگرو مهدي سامعمتصديِ چپ در ایران (از اشرف دهقانیدفاتري که تقریباً همهاین

تـري  وگل دارند، چیز جـدي حق آبتداركاز قبلي حککا) در طرح این ادعا زدهي طالقگرفته تا خود خانواده
ین همـ در کننـد. میغوغاشبراي تصاحباین مجموعهکهتوان گفت این است که پرچمی در کار نیست که می
در بالفاصـله ،در داخل کشـور احتمالیخواستگارِداشتن چند باکه چپ رسندي و تفاخُرِ دخترانهخنازلِسطحِ 

.تاج عروس، نه چیزي به بار است و نه چیزي به دارقاپیدنِکشی بر سرِ فعالً براي گیسآید، آن فرود می

و شوق شنیدنِ صداي مداوم به خرسندياین نیازِ تبعات سیاسیِکند که بهآن به ما رو میرفته بخترفته
شـروع  براي دچارشـدن بـه آن اصـرار دارد   تداركتفاهمی که سوءازاین موضوع: ار برسیمضّتشویقِ حجهانگیرِ 

که در آن بـه  ، برادرانِ بازگشتهآن بخش از .کشدیماَشدربردهبهجانهايهداشتي آخرین تخطئهشود و به می
ام را دوباره بخوانید:ارجاع دادهاشیغیررسمو تغییرموضعِ تدارك

حرفشان اي به گذشتهاشارههاي سوسیالیسم، زرنگیِ کسانی که بینشدنیِ تجزیه و تالشیِ الشهي تمامحتا اگر در این پهنه
هاي نظـريِ یـک   ي پایهرحمانهشویم که نقد بیکنند، غنیمتی باشد، باز هم هرلحظه بیش از پیش مطمئن میرا عوض می

شـود، ضـرورتی از جـنس    اي ظـاهر مـی  تکرارشونده که بسته به موقعیت موجود، هربار با رنگ و رداي تـازه ـذالِ پیوستهابت
ي امپریالیسـتی بـراي   ترشوندههاي زنده و زندهاندیشی است که در طرحهاي پریشانمقابله با گسترش و پرورش دارودسته

ضـامنِ مطمئنـی   ايگذشـته ؛ مشخص است که هـیچ  و در خون فرو بروندي منطقه و کل جهان، حاضرند تا زانتغییر چهره
هـاي مبتـذل   ي برخـی شناسـه  پرستیِ احیاشدهداشتنِ این نیروها از توحش و تعصبی که فعالً در کسوت قومبراي دور نگه

زند، نیست.اپوزیسیون چپ موج می

، جایی که من به اي اختصاص داردصفحه23یک متن پایانیِيهي تدارك به یک پاراگراف از صفحتمام جوابیه
شـرح و بسـط   جـا  همـان کـه البتـه   پردازممیافولعملگرهمان چیزِ موسوم بهگیريِ مختصري از بحث نتیجه

ـــ کـه کـارکردش    عملگـر ایـن  . نوشته بودم که بـا اسـتخدام   ماهموکول کردتر اي مفصلبه نوشتهبیشترش را 
هاي ژئـوپلیتیکی اخیـر آن   در محدودیتی معنادار تأکیدي ایدئولوژیک بر افولِ قابلِ بحث اقتصاد آمریکا و اغراق

9 http://tadarok.org/1818-2017-10-15-15-54-28
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ي نتایجاز جملهاند.ي امپریالیستی شدهشدههاي شناختهبنديهاي گوناگون چپ دائماً وارد صفاست ــ جریان
هـاي مختلـف   ي قطـب خواهانهصورت رویاروییِ سهماي بهازعات منطقهمیدان منتوصیفعملگرْشدنِ اینفعال

مشتقات حکا و حککا امروز دقیقاً با همین تحلیل و با تکیه بر شـعار پایـان   گفتم که است. داري جهانیسرمایه
هـاي  پـردازي ي مفهـوم بـا همـه  من بحثکنند؛ این ا توجیه میراست خود ربهشي بزرگ، گردطرح خاورمیانه

کـنم  و تکرار مـی استي اصلی آن نوشته مایهوضوح درون) بهافولعملگراش (مشخصاً خود مفهوم درآورديمن
شود:د و بد متوجه میخوانَبد میه درنتیجش آن را ندیده است؛دارسابقهي دوستانههاي مالبا نگرانیتدارك که 

همـین  درنـگ  بـی سیاسـیِ استنتاجاته شده بود که فتگ،تداركارجاعی بهپاراگرافآنازپیشیکی دو خط 
ي هنگام توصیف رویدادهاي منطقه دربارهبسیاري ی بود کههایجوهر و محتواي انکارناپذیرِ تحلیل، افولعملگر
ايِ ي هستهنیز در بیانیهتداركکردند، و میارائهخواندند میبورژوازيِ دخالتگر ایرانو روسیهامپریالیسمآنچه 
، امـا  گرفـت کمـک مـی  نتـایج کمابیش از همین روسیه هاي ژئوپلیتیکیِدر شرح عملکردشکلی دیگر بهو خود

زرنگـیِ همـین حتا اگر باکه گوید میگفته مشخصاًپیشيپاره.را کنار گذاشتهاآنظاهراً سروصدا بیمرور وبه
گسـترش و  «و » رنـگ و رداي تـازه  «اسـت.  بیرون کشید، باز هم غنیمتاین ورطه هم بتوان خود را از تدارك

هـاي  بـه همـان جریـان   راجع ،باشدتداركبه ايطعنهکه بیش از آننیز» اندیشهاي پریشانپرورش دارودسته
تـوحش و  «ي گزارهقومگرایی کُردي درآمدند؛» رداي«به تعارف که همگی ناگهان و بیبودمورد بحث در مقاله 

 سوتایـن موضـوع را   آشـکارا » زنـد موج میهاي چپ ي برخی شناسهاحیاشدهپرستیقومتعصبی که فعالً در ک
تفـاهم  تواند متن را با سـوء میتدارك .ندارد)ي کُرديپرستانهقومتعصبتدارك(واضح است که دهدنشان می

تا زمان نوشتنِ آن مقاله گمـانم  تر نکند: اش هم بشود؛ اما بهتر بود کار را خراب»زرنگی«تواند منکر بخواند؛ می
یرون ب» تجزیه و تالشی«ي از آن ورطهنحوي بهخود را کوشد تا میاین حلقه، زرنگیولو با همین بر این بود که 

در نقـد کمونیسـتی   حفظ اگویی که با تصویر پرچمِ دو دهه دهد که براي نشان میشي اخیرجوابیهکشد؛ اماب
، اما نپـذیرد کـه   شیرجه برودآن دوباره با سر به درون ، حاضر استکندايِ خود را حفظ میوحدت آیینه،ایران

ده است:عوض شحرفش 

در همین سـخنرانی  اهیچ موردي نیست که موضع ما تغییر کرده باشد و آن تغییر را توضیح نداده باشیم. حتهیچ و مطلقاً
مورد تحوالت یمـن و اشـتباه مـا    ت: گرایلو نیز به صراحت در دو موضوع به اشتباه ما در ارزیابی اشاره شده اسيدهشلینک

جناب را تحریک کرده اسـت تـا   تر از آن است و همین نیز احتماالًدر ارزیابی از این تحوالت و مورد دیگري که بسیار مهم
اي کـه  مربوط به دنباس است و اختالف دیرینهموضوعد. توزي خویش را در قالب آن نیش به نمایش بگذاربار نیز کینهاین

وي مـا بـه   ياشـاره گرایلو در برخورد به جنبش مقاومت دنباس با ما داشته است. موضوع این است که در سخنرانی مـورد 
هاي حرکت در دل جدال بـین روسـیه و   این نیز پرداختیم که تکیه کردن به استراتژي ضدآمریکائی روسیه و نشناختن راه

طـور کـه آلکسـی    طور که در دنباس این واقـع گردیـد. همـان   غرب به معناي خطر نابودي یک جنبش انقالبی است. همان
هاي فاشیست، بلکه توسـط  توسط اوکرائینیثر چنین اشتباهی از دست داد. آن هم نه انقالبی جان خویش را در اموزگوويِ

دار کـرده اسـت. گرایلـو دروغ    اي مـا را جریحـه  هاي لوگانسک. این خاطر مبارك روشنفکر فـیس و افـاده  »محور مقاومتی«
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توزي امروز وي نیز کند و کینهمیتوزي کینهایم. این خود اوست که دارد گوید. ما هیچ چیزي را زیرسبیلی عوض نکردهمی
.دیروز او دارد»سريخیره«ریشه در همان 

در سـخنرانیِ  گویـد  مـی کـه ایـن و ضـمناً ،»زیرسبیلی عـوض نشـده اسـت   «چیزيگوید می!؟توزيکینهکدام 
مـورد  تغییرموضـع و تنـاقض  ؛ اما ، راست استزده شده استنباس و موزگووي در مورد دها ن حرفآموردبحث 
شده منتشرامسالهمان سخنرانی که در تیرماه فایل صوتیِدر بخش یکُم !نیستمربوط به اینهااصالً بحث که 

کند که را وادار میتداركاخیر در منطقه،»تغییرات ژئوپلیتیکی«کند که نخست گوشزد می، آقاي شفیق است
ي سـاعته ذکـرِ یـک  بـه ژئـوپلیتیکی تغییـرات رساند و سپس براي توضـیح ایـن   بروز رویکردها و مواضعش را به

شـکاف میـان   عربسـتان و دوري ترکیـه از آمریکـا و    وي اخـتالف قطـر   اي از اَخبار و وقایع روز دربارهمجموعه
وها و چندوچون خطوط انتقال نیرمیدانی جنگ در سوریهي ترسیم نقشههاي سلفی و وهابیِ قبالً متحد و گروه

... و کُردها بـه ارتـش اسـد   » يناجوانمردانه«ي حملهاسقاط هواپیماهاي طرفین و و نبرد هايجناحو تجهیزات
هـاي  طـرح هاي آمریکا بـراي تأثیرگـذاري در منطقـه افـول کـرده و      تواناییکهگیردنتیجه میآنگاه؛پردازدمی

در آغـاز قسـمت   ؛ سپسجدیدي ضرورت داردگیريموضعو ايِ غرب شکست خورده و اکنون رویکردخاورمیانه
:کندمیگیريموضعتر از جایی که متن باال از آن نقل شده است، کمی قبلدوم سخنرانی، 

در برابر آمریکا قادر است بایسـتد و ایسـتاده اسـت؛    است کهتنها دولت جهان اي کرد کهبه موقعیت روسیه اشارهاوالً باید 
اگر بـه کنفـرانس داووس ... دقـت کنیـد؛     ي چین با آمریکا متفاوت است؛ابطهچین قادر است بایستد ولی نایستاده است. ر

آمریکا را عنوان پرچمدار بازار آزاد جهانی معرفی کرد، یعنی چین مناسبات خود با شی، رئیس جمهور چین، آنجا خود را به
روسیه در رقابت با آمریکا نه فقط دالیل ژئـوپلیتیکی بلکـه حتـا    برد که مناسبات روسیه با آمریکا است؛ به آن سطحی نمی

اسـت،  و تجـارت آزاد دالیل ایدئولوژیک دارد. برخالف چین که بر اساس ایدئولوژي نظام موجود جهانی طرفـدار بـازار آزاد  
تـا  دهد (فایل دوم، کمـی پـس از آغـاز) ...    که اقتصاد روسیه به آن این اجازه را نمیخاطر آنطور نیست، بهروسیه اصالً این

دهـی انقـالب   گردد، این تأثیر به نفـع امـر سـازمان   گذاشته است بازمی(سوریه)جایی که به تأثیراتی که روسیه در منطقه
هایی که در سوریه یدئولوژیک، بلکه در خود تالشاجتماعی است؛ به نفع فعالیت کمونیستی است؛ این را نه فقط در سطح ا

نظـر اجتمـاعی   کننـد از نقطـه  انـد کـه سـعی مـی    اي در سـوریه تشـکیل شـده   بینید؛ یعنی نیروهاي مردمیشده است می
هاي متفاوتی را پیش ببرند. من اطالع دقیقی از این نیروهاي مردمی سـوریه نـدارم، ولـی جـاي تحقیـق دارد کـه       سیاست

شود، نسبت به آن چیـز سـیاهی   بروبرگرد فضاي عمومی ارتجاعی تضعیف میکنند. بیها در چه جهتی حرکت میببینیم آن
؛ ویرایش از من است)17ي دوم، دقیقهفایل(10که قرار بود اتفاق بیفتد.

آن را بـا شـده  گیريموضعِ نتیجهاین ربط منطقیمن اوالً : را باشتداركجدیدترِزرنگیِزرنگیِ قبلی که هیچ، 
ي که میانـه فهمم. ایننمیاند،ها شنیده و خواندهرسانهکه همگان آنها را ازژئوپلیتیکیتغییراتريِ اخبامثنويِ 

کنـد، چـه ربطـی بـه     ي متحدشان علیه اسد دیگـر ماننـد قبـل کـار نمـی     قطر و عربستان شکراب شده و جبهه

10 http://tadarok.org/audio/1794-2017-06-29-21-12-55
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تمـایز آن از  «و » ین کشور براي ایستادن در برابر آمریکادالیل ایدئولوژیک ا«و » هاي اقتصاد روسیهمحدودیت«
هـاي روسـیه را  ي مساعدتر براي پیشبرد برنامـه شدنِ زمینهباال فراهمدستو ... دارد؟» رویکرد بازارآزاديِ چین

قطـر از عربسـتان جـدا شـده و     ندارد!تأثیري کهها این برنامهایدئولوژیک محتوايتعیین دهد، اما در نشان می
سپس تدارك به این نتیجه رسیده ي ضد اسد در سوریه شده، و اینها منجر به تضعیف جبههترکیه از آمریکا، و 

ي داخلـی  هاي بازار آزاد و انباشت سرمایهي علقهبرپایهاست و این کشور ضدارتجاعیروسیه دخالت ماهیتکه
رخ نداده بود و قطر و عربستان و ترکیه و آمریکـا هنـوز   ژئوپلیتیکیتغییراتاصطالحبهاگر این کند؟! رفتار نمی

که در ادامه به آن ،قبلیآیا همان مواضعِ ؟بودمیگونهچتداركمواضعِماهیت دخالت روسیه و کنار هم بودند، 
ربطی به یمن و مرگ موزگووي گویم که من میيجدیدضعِ امواست؛ همین مضاعفرنگیِزاشاره خواهم کرد؟

روسیه تحرکاتمحتواي هاي قدیمِ این جریان بر سر تعیین ندارند؛ بلکه به همین تحلیل جدید و مغایر با تحلیل
آورد. مـن  بـه روي خـود نمـی   آنهـا را  تداركاست که مین تغییرات هو موضوعاتی از این دست مربوط است و 

کـردنِ  عـوض هـاي اسـبق همـین حـرف    نمونـه 11: عرف حزب باد)چهارم(امضاي شور تعریب اَنیرانتر در پیش
بـا  ، چـون  شـود مـی هـم  امروز بدتر پاسخ ماند؛زمان بیام؛ آنتفصیل آوردهرا بهبعدش انگارونَیِنگارغیررسمی و 

و اسـت براي اثبات این ادعا که هر تغییرموضعش را صـراحتاً اعـالم کـرده    تدارك: شودانکار میزرنگیِ جدیدتر 
را یمن و مرگ موزگووي،مثالً ،موضوعی غیر از محل دعوارد نکرده است، » زیرسبیلی«قول خودش چیزي را به

هـاي  نشانه. سپس با شرح فهرستی از)اصالً تغییرموضعی نیستهم جا ینهمو خواهیم دید که (کشد پیش می
هـاي  چینـی مقدمـه ایـن و بـدون ربطـی بـه   دا سروصـ موضعِ واقعاً تغییریافتـه را بـی  ،ژئوپلیتیکیشرایطتغییر

ي محتـواي دخالـت روسـیه در منطقـه و تمـایز آن بـا جـوهر        دربـاره ضـع اایـن مو .کنـد طرح میژئوپلیتیکی
بـا  را دو گاه به هـم برسـند)  المللی اینکه در سطحِ موضعِ بینآفرینیِ جهانی چین (ولو آني نقشدارانهسرمایه

، و به آنهـا خـواهم پرداخـت   اش وجود داردو البته ایمن از خطاهایی که در روایت کنونیِ تدارکی،تمام اجزایش
محـض  هاي مختلفم طرح کـرده بـودم؛   در نوشته،ژئوپلیتیکیتغییرات، و خیلی پیش از این من سه سال پیش

: در موقف نامِ عامدر نمونه، 

...شـوند؛  توأمـان نـاممکن مـی   » دارانه با غـرب حفظ و گسترش روابط تجاريِ سرمایه«و » ایستادن بر موضع«براي مسکو 
دهند. تحقق این رؤیا تنها با تبدیل شدنِ پایان می» ي بزرگروسیه«شکلی به رؤیاي انتخابِ هرکدام از دو گزینه، هریک به

خـاطر، بـازتعریف مجادلـه در    همـین ن ممکن بود که فعـالً خیلـی دور اسـت. بـه    این کشور به ابرقدرتی اقتصادي مانند چی
عنوان کشـمکشِ امپریالیسـتی میـان روسـیه و     ، و توصیف موقعیت به»هاي متکثرِ سرمایهرقابت بلوك«ي چارچوب ضابطه

قتصـاديِ روسـیه چقـدر دقـت     هاي اکه اطالق صفت امپریالیست به ظرفیتن نادرست است؛ گذشته از اینوبآمریکا، از بیخ
ي نفوذ ناتو، نگرانِ از دسـت دادنِ بـازارِ کـار و    کنم که در شرقِ اوکراین، پوتین بیش از گسترشِ حوزهعلمی دارد، فکر نمی

11 https://mejalehhafteh.com/2015/11/15/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%90-
%d8%aa%d9%8e%d8%b9%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%90-
%d8%a7%d9%8e%d9%86%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-
%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88/



11

دو قطـبِ مسـببِ   «روز، رسـیدن بـه فرمـولِ    هـاي بـابِ  ي منطقیِ این تحلیـل ي کارآفرینانِ روس بوده باشد. نتیجهسرمایه
» نـه ایـن و نـه آن   «ي شـده ریـزي اش را از خلیل ملکی تا گیدنز، بارها به شکلِ برنامهکه محصوالت سیاسیاست» مناقشه

12ایم.دیده

هاي رایج انباشت سرمایه براي ي پوتین از پارادایمپوشی روسیه، جایی که چشمي امتناعپشت و روي پردهدر یا 
): 75و 74شود (صفحات اش یادآوري میايهاي منطقهپیشبرد برنامه

هـاي  تحلیـل را نـولیبرالی دانسـت.   ...توان دولت امروزِ روسـیه  نمیي مشخصدر این لحظهنظر من روست که بهازهمین
... آنها را ویژه در چندسالِ گذشتههاي ساختاري در اقتصاد این کشورها بهگذاشتن بر اجراي برخی تعدیلمعمول با دست

ي کـافی آشـکار   انـدازه ي طراحانِ این گذارِ ساختاري در آن کشورها بهدهند. انگیزهقرار می» دولت نولیبرال«ي در مقوله
ي در ایـن لحظـه  «گذارد دولت پـوتین  باورِ من آنچه نمی. اما به...ذاردگاست و جایی براي هیچ اعتمادي به آنها باقی نمی

رغمِ موافقتش با خود انباشـت  مقیاسِ حاکم بر انباشت، بهبا این نام تداعی شود، مخالفت آن با نظامِ سیاسیِ جهان» خاص
کند مان شکلِ انباشت هم محروم میخود او را از اجرايِ روسیِ هدر شکلِ اقتصاديِ موجود آن است؛ این مخالفت درجاي

دادن به نظـم سیاسـیِ مسـلط بـر سـازوکارهاي انباشـت ایـن عصـر، و         ترها گفته بودم که انتخابِ پوتین میان تنپیش...
ي کننـده طورمشخص در اوکراین و سوریه، تعیـین پشتیبانی از برخی نیروهاي ایستاده در برابر تهاجمِ امپریالیستیِ آن، به

هاست.عدمِ پذیرشِ او به باشگاه نولیبرالپذیرش یا

اش با روسیه:عملکرد جهانیچین و تمایزِ منطقِدر مورد مشخصِ،)78ي بعد (صفحهو کمیو همانجا 

ي روسیه گفته شد، درمـورد چـین   اي گذرا به این نکته بد نباشد که آنچه دربارهشاید براي پرهیز از خلط مصادیق، اشاره
یکی قدرتی امپریالیستی است که نظـم نـولیبرالی جهـان را پذیرفتـه اسـت و تثبیـت و گسـترش        است: اینیکسره باطل 

ي آن از رهگذر بازتولید جوید، و نه در تخطئهموقعیت خود در آن را در محملِ سازوکارهاي درونیِ همین نظام جهانی می
خـواهم بگـویم ایسـتادگیِ خطـوط     مقاومت است. مـی هاي ي بارآورِ رشد و گسترشِ جنبشاي که زمینهشرایط اجتماعی

هردلیل پشتیبانِ آن در برابرِ آمریکا و متحدانش، هیچ ربطی به رقابـت امپریالیسـتیِ چـین    هاي بهجهانیِ مقاومت و دولت
13.با جهان غرب ندارد

یا هاي گفتمانیجنبهدر تمایز با چین، هاي اقتصادي روسیه، باز با تأکید بر محدودیتشور تعریب اَنیرانیا در و 
ایـن رفتارهـا   دار بودن اطالق صفت امپریالیسـتی بـه   و مسئلهرفتار آن در منطقه،» ایدئولوژیک«تداركقول به

): 16و 15(صفحات 

12 https://mejalehhafteh.com/2014/11/11/%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81%d9%90-
%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%90-%d8%b9%d8%a7%d9%85/
13 https://mejalehhafteh.com/2015/03/31/%d9%be%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%90-
%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%87%e2%80%8c%db%8c-
%d8%a7%d9%90%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-
%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88/
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طـبِ  کـه هـیچ ق  دارانـه نیسـت یـا ایـن    کنم که رأيِ من ابداً این نیست که مناسـبات تولیـد در روسـیه سـرمایه    تکرار می
ام ـــ مـثالً همـین چـین از     کـرّات گفتـه  کـه بـه  ست که ــ چناناي جز آمریکا در جهان وجود ندارد؛ بدیهیامپریالیستی

هـاي اروپـاي غربـی را بایـد در     هاي توأمانش با آمریکا و قـدرت ها و همکاريمصادیقِ مفهوم امپریالیسم است و کشمکش
روسـیه قابـل   هاي اقتصاديظرفیتکه چقدر این مفهوم به گنجاند؛ اما گذشته از اینهارِقابتیِ امپریالیستروابطي مقوله

امپریالیسـمِ  «ي بـا فرضـیه  گرا در تحـوالت اوکـراین  تبیینِ عملکرد نیروهاي روساطالق است، اصرار داشتم و دارم که 
، و در کـرد] آن قتل بِدنُف را تحلیل مـی با تدارك[= فرمولی که »مراکز قدرت سرمایه ... در مسکو«یا حتا منافع » روسیه

سـازيِ  که سادهانجامد ... خالصه آنگرایی میمنطقاً به فرقهنابکمونیستیِبدیلِمورد نقش یک نماییِ بیمقابلِ آن بزرگ
ي پردهپشت و روي«ست یکسان دانستنِ ماهیت ژئوپلیتیکیِ عملکرد روسیه و چین در تقابل با غرب؛ در اياندیشانهکوته

بـرد، و روسـیه ـــ    ي اقتصاد امپریالیسـتی پـیش مـی   شدهگفته بودم که چین این تقابل را در میدان نبرد تعریف» امتناع
و نیروهـاي  ي گفتمـانی از رهگذر ایجاد و تقویت زمینهطورمشخص در اوکراین و خاورمیانه که موضوع بحث ماست ــ به

کشند؛ این واقعیت که اي رشد و گسترشِ امپریالیستیِ سرمایه را به چالش میاي که اساساً مشروعیت سازوکارهاجتماعی
اندرکارِ استثمار نیروي کار است، نافیِ آن نیست که در تحلیل نقش پوتین در اوکراین، ارجـاع بـه   سرمایه در روسیه دست

14بن نادرست از کار درآید.وهاي روسی از بیخي سرمایهواسطهمنافعِ بی

و امپریالیستی روسيهاسرمایهايِ دخالتگريِ منطقه«قالبیِ هاي موقع اصرار داشتم که نباید با فرمولاز همان 
افتادن به مواضـعی را دارد  ، رویدادهاي منطقه را تحلیل کرد، و گفتم که چنین تعابیري خطرِ »ایرانیبورژوازي 
ایـن فرمـول از نتـایج    روشن اسـت کـه   کنند. از عملکردهاي امپریالیسم در منطقه دفاع میتاًحایا صرکه ضمناً

جا و همانماهمعرفی کرد» عملگر افول«عنوانبا اآن ربرادرانِ بازگشته اصلی همان مفهومی است که اخیراً در 
جنگ یکُم خلیج فـارس و در  هاي مشتقات حکا و حککا در زمان راستبهچرخشتحلیلیِ اصطالحهاي بهتوجیه

، در پیوند بـا  گویم موضوع اصلی آن مقالهباز هم میم (اهپرسی شمال عراق را شاهد این مدعا آوردماجراي همه
گفـتم و شـاهد   هـم شورتعریب اَنیران و گزیدگی بوي داروي روبارهدر .ین بود)هم،امهاي گذشتهي نوشتههمه

هـا ـــ   ها و امپریالیستايِ بورژوازياز این تحلیل ــ تقابلِ منطقهخاصِ خودهاي به نسخهنیزتداركآوردم که 
آنچـه  که اي هم ندارم بگویمقصدم این نیست و عالقهتداركبرخالف شود. تر، متوسل میشکلی خفیفگیرم به

هاي اقتصـادي و  محدودیتویژه در مورد تمایز چین و روسیه و به،اوجدید خنرانیِآن سشده از ي نقلقطعهدر 
هايها و تحلیلگیرياز موضعدر برخی دیگر البته و توان یافت ــ می، دولت پوتینایدئولوژیکهاي خودویژگی

طور ضمنی هواداران به، صریحبا چرخشی چشمگیر و انکارناپذیر اما نه که در آنها تداركي گذشتهسه سالِـدو
رداري گرتـه از جاي دیگريشود ــنیز دیده می، دادد حمله قرار میرا مور» فرمول امپریالیسم روسیه« شـده  بـ

ارزشِ آن هم نه به نام نخستین طراحش، بلکه مالک ندارد؛قبالً گفتم که حداقل در ادبیات چپ، نظرگاهاست؛
مؤسسِ نظرگاه نیزي فالن نشدهدادهارجاعاز تکرارِ ولو اش است. شده در آن و به توان درونیبه حقیقت منعکس

14 https://mejalehhafteh.com/2015/11/15/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%90-
%d8%aa%d9%8e%d8%b9%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%90-
%d8%a7%d9%8e%d9%86%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-
%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88/
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،اسـت هنیافتـ صـراحت تغییرموضـعِ که منکر تداركمشکل این است که باید به تواند استقبال کند. آن تنها می
ي ایـن تغییرمواضـعِ   همـه ؛جور چیزها نداردن و اینمربطی به یتغییري که مدنظر من است،کنم که یادآوري
و » روسـپـرو «القـابِ اش تعمیـدیافتنِ مـن بـه    ي اولیـه ها آغاز شد و نتیجـه همین بحثپس ازدقیقاً یواشَکی 

ي قبلـی، و  بیانیـه صـریحِ بـا ردّ  ایـن تغییرمواضـع  صریحیافتنِ انتظار رسمیتبود؛تداركاز سوي » شرقـپرو«
ي به اشاره به چیز نیازون هیچ بد، واضع قبلی در آن طرح شده بودنداي که ممانند همان بیانیهدرست درقالبی 

ژست و شناسانه اي روانحقه"است و نه در تمام سنت چپ انتظاري تماماً سیاسی ، »مرجع اصلی«چون کاذبی
طـور  ها ــ همـان تا پیش از این جروبحثواقعیت این است که ؛ "قرار است جاي استدالل را بگیرداي کهو افاده
اکنون که همبودآنیکامالً ضد تداركموضعِ گفتم ــتفصیل قول و مستند و بهنقل، باشور تعریب اَنیرانکه در 
حرکـت  ياجـازه کـه  » هـاي اقتصـادي روسـیه   محدودیت«و » ي ایدئولوژیک دخالتگري پوتینجنبه«ي درباره

شـور  همـان بـار در اي را کـه یـک  خواهم که ناچارم قطعهپوزش می(گویدد، میندهامپریالیستی به آن را نمی
):آوردخود نمیرويدوباره بهاست که تداركدوباره نقل کنم؛ دردسر اصلی،آورده بودم، تعریب اَنیران 

تبا در دونتسک نیز اقـدامی  وروین نیز نیست که دستگیري رهبران بف دیگر تردیدي در ادنُترور بِيهو در پرتو واقعاکنون 
صـورت گرفتـه اسـت. اتهامـاتی کـه بـه طـرق        ییهاي طبقـاتی بـورژوا  سیاستاز پیش طراحی شده و در راستاي همین 

اند که اتهامـات وارده بـر فرمانـدهان گـردان     پایههمان اندازه پوچ و بیشود بهغیررسمی به رهبران بوروتبا نسبت داده می
رژیـم فاسـد یـانوکوویچ و    يمانـده هـاي پـس  .. ایـن تنهـا و تنهـا پاپوشـی اسـت کـه بـه ذهـن بـوروکرات         .خفاش بودند

دانـیم بـه خـود مبـارزان رادیکـال در      و سرانجام الزم می... د کنهایی از قبیل آخمتوف خطور مینشاندگان الیگارشدست
رفقا، سکوت تاکنونی شما در مقابـل کـرنش الیـت تـازه بـه قـدرت رسـیده در دنبـاس و بنـد و          . دنباس نیز هشدار دهیم

ـ رمایه در غرب و شرق اوکراین و در مسکومراکز قدرت سهاي آن با بست تـر  ري، تنها این الیت را در انجام مقاصد خود ج
نبـاس  تواند گریبانگیر خود شما شود، شما در مقابل جنبش مقاومت در دنظر از سرنوشت شومی که میصرف. نموده است

هاي مستقل خود را تشکیل دهید، بشکنید، سازمانو براي فرارویاندن آن به انقالبی اجتماعی نیز مسئولید. سکوت خود را 
ماشین مرگبار سـرکوب  هاي خلقی بهی که هنوز دستگاه اداري جمهوريجایعمال قدرت خود را در همه و هرهاي اارگان

15.تحول نیافته است، شکل دهیدییدولت بورژوا

و بـدون  »یایـدئولوژیک فقط ژئوپلیتیکی بلکه حتا نه«دارانه و غیرسرمایهشکلبهباألخره روسیه تغییري نیست؟ 
، )"دهداصالً اقتصاد روسیه این اجازه را نمیچون "(کندي روس در منطقه حرکت میسرمایهمنافع يهمالحظ
مراکز زدوبند با «ازطریق است که» سیاست طبقاتیِ بورژوایی«مناطق تحت نفوذشقدرت در سیاست که یا این

ماشین مرگبار سـرکوب دولـت   «درصدد تشکیل هاو اکنون در آنجاشودهماهنگ می»قدرت سرمایه در مسکو
ي شـریطه ي و گاه به کنایه (مقدمـه ) شور تعریب اَنیران(صراحت گاه بهاز همان زمان تاکنون ؟است» بورژوایی
ام وـــ را یـادآوري کـرده   غیررسـمی و پوشـیده  ها ــ یا در بهترین حالت تغییرمواضع جور تناقض) اینخاطیان

15 http://tadarok.org/2017-08-10-18-08-29/1441-2015-01-03-15-03-10



14

گویـد کـه   مـی یاداشـتش سـایت در  است. بودهآنهانکارِ اــ بدتر از قبل ــ و اکنون ،تاکنون هیچتداركجواب 
ش به وقایع یمن و ماجراي مرگ تغییر نگرشَکه گفتم چنانهروقت تغییرموضع داده صراحتاً اعالم کرده است و 

ي همـان  اگر بگذریم، مورد موزگووي که در ادامـه د؛ از یمن که موضوع بحث نیستآورمیموزگووي را مصداق 
در سـخنرانی  دهـد؟ آقـاي شـفیق    را نشـان مـی  شود، کدام تغییرموضعدوم سخنرانی به آن پرداخته میبخشِ

را و نـه  دست نیروهـاي روسـگ  دهد که طبق اسنادي که اخیراً به دست آورده است، قتل موزگووي بهتوضیح می
ن همـا درکنم کـه چنـین اسـت؛ او    ام، اما فرض میهواداران کیِف رخ داده است. من آن اسناد را شخصاً ندیده

،رسد خود آقاي شـفیق اسـت ـــ در ایـن جوابیـه     نظر میسخنرانی، و سردبیر ــ که از اشارات داخل جوابیه به
تکیه کردن "و و درنظر نگرفتنِ خطرِ روسگرایان »نگاه استراتژیکدرك و «نداشتن خاطرِد موزگووي بهنگویمی

شـد؛  کُشـته "هاي حرکت در دل جـدال بـین روسـیه و غـرب    روسیه و نشناختن راهیِیآمریکابه استراتژي ضد
و شـکلی در مـورد مـرگ بِـدنُف     قول اخیر بهها پیش، و ازجمله در همین نقلکه همان حرفی است که سالاین

که موزگووي منطقاً یعنی این؛فرق اصولی نداردموضعِ قبلی باهنوز وزده شده استهمدستگیري اعضاي برُتبا 
فکـر  تـدارك ؛ قـبالً کـه   لحـاظ کنـد  هم را » مراکز قدرت سرمایه در مسکو«خطرِ منافعِ باید حواسش نبود که 

احتیـاط از سـوي دولـت    کرد کیِف موزگووي را کُشته است، طبعاً توجهش بیشتر به ضـرورت حفـظ جانـب   می
شـده  اغماضـترمدعی است به آن معترف است همین یافتنِ یک خطرِ پیشتدارك مرکزي بود؛ کل خطایی که 

است که ناشی از کشف چند سند جدید است (بر فرض درستیِ آن اسناد). اما اتفاقاً ایـن کشـف جدیـد بیشـتر     
عبـارت دیگـر، کـل    داشت؛ بـه » درت سرمایه در مسکومراکز ق«قبالً در مورد خطرتداركمؤید نظري است که 

قـد از برُتبـا   یگر مثل قبل تمامداین است که ،ش کرده استبه صراحت بیانَست مدعیتدارك که تغییرموضعی
؛ »استراتژیک نداردو نگاه درك «نیز متوجه آن است، هاروسي که از جانبتهدیددرقبال چون ،کنددفاع نمی
ماهیـت تشخیصـی اسـت کـه درمـورد     بلکه برُتبا نیست؛ ي خالقه و هوشیاريِ استراتژیکقوه،بحثاما موضوعِ

مشـترك  هاي چپ ایران و بلکه جهان و بسیاري از جریانتداركمیان زمان، آندر اوکراینروسیههايسیاست
، با توجـه  سپسبازداشت کادرهاي برُتبا ومنجر به مرگ بِدنُف وکه پیشبرد اهداف مراکز سرمایه در مسکوبود: 

کنند، نه را تقویت میقدیمجدید، موضعِ اسناد؛شدهم خود موزگووي مرگ ، تداركي اخیراً مکشوفهاسنادبه 
 جدید رُتبـا   تـدارك اي کـه  فاصـله را! » هـا ِ روسبـودنِ سیاسـت  دارانه و ایدئولوژیکغیرسرمایه«حرفامـروز از ب

درمـورد  شاَزمـانی آنآورد، صـرفاً بـه بـرآورد اشـتباه    مـی » تغییرمواضعصریحاعالم «گیرد و آن را مصداق می
اخیراً است، این است که نماي که مدنظر»نشدهصریحاً اعالمتغییرمواضعِ «اما شود؛ هوشیاري برُتبا محدود می

ناگهان روسیه ــرود و عملکرد پوتین کنار میي تدارك دربارهتحلیل از » مراکز قدرت سرمایه در مسکو«عامل 
موضـع  شود. ایـن  تبدیل میایدئولوژیکدارانه و به بازیگري با اهدافی غیرسرمایهــچینبرخالفبازهم ناگهان، 

ها در با روسیه، پس از آن جروبحثتلویحیهمدلیِتغییریافته و غیررسمی جدید را، البته بیشتر در سطح نوعی 
شور تعریـب  و من در ،شد دیدمیاز مدتی قبل از سخنرانی تیرماه نیز تداركهاي دیگر ها و بیانیهبرخی نوشته
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تـر  توانـد بـا بررسـی دقیـق    موارد دیگري هم هستند و خواننده مـی .16به مواردي از آن اشاره کرده بودماَنیران 
ي ها در تناقضـی آشـکار بـا روح و مـتنِ آن بیانیـه     این نمونهآنها را بیابد. تداركي هاي سه سالِ گذشتهنوشته

هـا و  ضـد روس ربـ دستگیريِ اعضاي برُتبا،ي مرگ بِدنُف و به بهانهتر، کمی قبلتداركبودند کهشدیداللحنی 
مـن  ).15؛ لینـک در پانوشـت   اي از آن در نقل قول اخیر آمده استه بود (پارهدنتشر کرگرایان اوکراین مروس

.دونَشو میدخوانَمیي اینها را همهکند و همت میسپارم که اي میها را به خوانندهي این تناقضداوري درباره
و ضـرورت  ایـن خطـر  ها به در همان نوشتهمن هم ها نیست. روسسیاست با خطر تصادمیا تأیید انکار مسئله

دیگـر نـه   ،ي سیاست روسـیه در منطقـه  کنندهاگر تعییناین است کهپرسشم؛ بوداشاره کردهي آن مالحظه
اسـت، چـرا هنـوز چنـین     ایـدئولوژیک دارانـه و  هاي غیرسرمایهبلکه فالن انگیزهمسکودرسرمایهقدرتمراکز

نداشت و چنین خطري را ندید؟تژیکاسترادركقط این بود که فو آیا خطاي موزگووي خطري وجود دارد

گیـرد، امـا بـه روي    بیند، مواضع جدیـد مـی  اش را میاین است که نتایج مواضع قبلیتداركزرنگیباري، 
تغییرات ژئـوپلیتیکی و نه آن هاي قبلی استتحلیلي باطل بودنِ مواضع جدید نتیجهاین آورد که نمیشخود

صریحاعالمِ «شاهدي برايمورد موزگووي را هم که همین یا مثالً کشف اسناد جدید در مورد مرگ موزگووي؛
کـه موزگـووي   ــ جز فهمیدن ایناي است که در آن هیچ تغییري آورد، ازقضا مربوط به مقولهمی» تغییرمواضع

ایـن زرنگـی   اما بدتر این است که وقتی به رخ نداده است.نبود ــ راي تشخیص خطر روسیهبآدم باهوشیزیاد
تغییرموضـعی درکـار نیسـت و   اصالً اینهاجز شود که مدعی میتدارك شود، بالفاصله اي کوچک میفقط اشاره

."کندتوزي میکینهایم. این خود اوست که داردگوید. ما هیچ چیزي را زیرسبیلی عوض نکردهگرایلو دروغ می"
گوید.میهمین را هایش خواهیم دید که جوابیه ضمن پرخاششوند؟ مواضع قبلی هنوز تأیید میآیا این یعنی 

هـاي  محـدودیت همـان  دلیـل  اگر در مورد روسیه (حال بـه شود کهاین منکر سخت بتواند تداركوانگهی 
نیست و چیـزي  این کشوري داخلیِمنافع سرمایه،ايهاي منطقهدخالتمحرك ) یا هر چیز دیگراشاقتصادي

هـاي  هرحال بعید است کاري که محـدودیت ؛ بهطرز اولی چنین استاست، در مورد ایران قاعدتاً بهایدئولوژیک 
بخـش  اش را بدهد، یـا مـثالً خطـوط جهـت    ترِ ایران اجازه، اقتصاد کوچک»دهداش را نمیاقتصاد روسیه اجازه«

زیـر  از زمـان انتشـار تحلیـلِ   همـه  بـااین باشـد. » ایدئولوژیک«منطقه کمتر از روسیه عقیدتی و رفتار ایران در 
جا جابه» تلویحبه«آن را رد نکرده است، اگرچه »صراحتبه«ي ایران، تدارك ايِ گذشتهي هستهي برنامهدرباره

:عدول کرده استتوان از چنین تحلیلی گرفت،اي که میواسطهاز آن یا از نتایج سیاسیِ بی

16 http://tadarok.org/2017-08-10-18-08-29/1596-2015-11-01-15-27-26, http://tadarok.org/2017-08-10-18-08-
29/1583-2015-10-04-23-21-10
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مراتب فراتر از امکان یا عدم امکـان دسـتیابی   اي ایران در جریان است، چیزي است بهجنگی که امروز بر سر انرژي هسته
يهمنطقـ درایـران بـورژوازي موقعیـت تعیـین سـر بـر ازهمـه  ازهمه و پـیش ایران به بمب اتمی. این جنگی است بیش

17شود.داري نمایان میوجوه رقابت درون بلوك سرمایهيخاورمیانه و در جهان معاصر. در این جنگ همه

ناپـذیرش  هاي کتمـان تکذیب نشود، این مجموعه با تناقضصریحاًشوند؟ اگر بخشیچطور با هم جمع میاینها 
موقع و سرباززدن از پذیرش رسمیِ خطاي مواضع اولیه، بر حفظ یک غرور بیتداركاصرار شدنی نیست.معتجم

،هـاي جدیـد  تحلیـل غیررسـمی بـار آن مواضـع، حتـا هنگـام طـرحِ      وکمال از نتایج فاجعهاو را از گسست تمام
کـه  هاي روسیه ـــ سیاستطرخي قدیمیِهمان مقولهدردوباره خطاي موزگووي را که مثالًدارد، طوريبازمی

ـــ  برانگیختـه بـود  یقـدیم ي اولیـه و اتخـاذ موضـعِ    را به صدور بیانیهتداركو بار دامنگیر بِدنُف شده بودیک
؛ بـه  گـردد ، بـازمی »بدیل سوم«به فرمول قالبیِ چپ در قبال رویدادهاي سوریه، یعنی داند و بدتر از آن گاه می

: بازخواهم گشت، اما نخست به دومی دقت کنیدترسپسموضوع موزگووي

روسیه در سـوریه مثبـت بـوده    گوید تأثیر حضوریشده از آن سخنرانی مآقاي شفیق در همان بخش نقل
نظـر اجتمـاعی   کنند از نقطـه اند که سعی میاي در سوریه تشکیل شدهنیروهاي مردمی"ي آندرنتیجهاست و

» دهـی انقـالب اجتمـاعی   سـازمان «مثـل چیز عجیب و خطرناکیازبازو "ببرندهاي متفاوتی را پیش سیاست
همـان  بایـد ال دوبـاره کنم پـس از سـه سـ   و احساس میچشمگیر،گردي استاین خودش عقب؛زندحرف می

:بپرسـم تداركبار مستقیماً از اینرا،پرسیده بودمسو بارها از مخاطبان بدین» در موقف نام عام«پرسشی که از 
اجتمـاعی انقـالب ابـداً که موضوعهنوز هم باید تکرار کرد؟ي کنونی اصالً یعنی چهدر سوریهانقالب اجتماعی

هاي سوسیالیسمِ دفاع از اسد و حداقل نشانه؟استموضع ممکنتریندرستاین است و حفظ اسدنیست، بلکه 
؛ به سوسیالیسم نیز باید اولویت نخست چپ باشـد ربط ، حتا از دولت عبادي در عراقِ مطلقاً بیهیچاش که بعثی

انقـالب ي گزینـه خـاطر تقویـت   نـه بـه  داشـته، یمثبتـ ي جنبهها در این میدانو ایران اگر هم دخالت روسیه 
هـاي  انقـالب «از شـرِ ایـن   یـا دولـت عـراق   حفـظ اسـد   دلیل تالش آنها بـراي بهعکس بهدقیقاً ، بلکه اجتماعی
چندسـال  چیزي است که مستلزم حذف اسد است و این هماندر سوریه انقالب اجتماعیبوده است؛ »اجتماعی

در «تکـرار چیزهـایی کـه خصوصـاً در     بـه د. طلبمیقیمت انقالب سوسیالیستی، هرقیمتی، ولو بهبهآمریکا است 
تردیـدي  گـویم کـه   هاي بعدي گفته بودم، باز هـم مـی  و نوشته» ي امتناعپشت و روي پرده«و » موقف نام عام

غرب حاضر است فعالً در سوریه که منجر به کنارگذاشتنِ اسد هم بشود،»اجتماعیانقالب «یک در ازايندارم 
و ادعاهـاي  کُردهـاي شـمال سـوریه   مـورد  در سوریه تحمل کنـد؛ ستی را همالییک رژیم اقتصاديِ سوسیحتا 
کـه متوجـه قیـد    آنآقـاي شـفیق بـی   ،درضمندهد.ین واقعیت را نشان میهمتا حديشانسوسیالیستیشبه

طلبانـه فرصتکند که این قید گذارد، فکر میمی» نیروهاي  مردمی«باشد که روي این بسیار خطرناکیاحتیاط 
مـن  ": کنـد ي اطمینانی ایجاد میي تحلیلش، براي او جاي فرار یا حاشیهدر مواجهه با خطاهاي احتمالیِ آینده

17 http://tadarok.org/2017-08-10-18-08-29/1493-2015-04-04-22-53-23
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اطالع دقیقی از این نیروهاي مردمی سوریه ندارم، ولی جاي تحقیق دارد که ببینیم آنها در چه جهتـی حرکـت   
ي تحلیـل و پـژوهش   و چهـل سـال تجربـه   »دو دهه پرچمداريِ انتقاد کمونیستی در ایران«؛ پس از "کنندمی

ي نیرویی که هیچ اطالعـی از  درباره» اصوالً«سیاسی، هنوز هم باید به ایشان یادآوري کنیم که یک کمونیست 
هیچ تضمینی نیست که ؛تواند براساس آن تحلیل خود را بنا کندندارد، حق صحبت ندارد و نمیهاچندوچون آن

بسـته تبلیغشـان   دهـد و چشـم  را به آنها نسبت مـی » انقالب اجتماعی«ق افق که آقاي شفیايمردمینیروهاي
ي احکـامی کـه   همـه ي نهاییِ نتیجهدرست مانندــداندشان نمیکند که چیزي دربارهکند، اما اعتراف میمی

ن هم همـان  ترینشاو پررنگ،کردارائه میسوریهمردمینیروهايي ونشناخته دربارهندیدههاترچپ ایران پیش
عجالتـاً و  «کُشی یا همپیمانی دیگر براي غرب از کـار درنیاینـد کـه    کُردها بودند ــ دوباره یک باند تجاوز و آدم

انقـالب  «کننـد؛  هاي تسلیحاتی آمریکا استفاده میاز کمکشاناجتماعیانقالببراي پیشبرد » طور تاکتیکیبه
نـه  بازارِ کنونی ایـن کشـور، و   کمونیست در سوریه دقیقاً یعنی آشفته» نیروي مردمی«با رهبري هر » اجتماعی

قابـل  نفع اسد ، بلکه اتفاقاً براي مهار آن بهاجتماعیانقالبدلیل تقویت نه بهیا ایران حضور روسیه چیزي دیگر؛
و نیروهاي دولتی«نیست، بلکه تحکیم و تثبیت » مردمینیروهاي «؛ چیزي که ضروري است تشکیل تأیید است

نیـروي  «یـک  ي سروکلّه، پیداشدنِنیروهاي مردمیهمه ي آندر ملغمه؛است» ارتش رسمی«و » هوادار دولت
داعـش بـود و   درخدمتصرفاً هاوقتآني عراق و سوریهوضعیت در، اجتماعیانقالبولو با افق،دیگر» مردمی

اي است کـه برُتبـا و موزگـوويِ    این دوباره همان گزینه.ي همپیمانان آمریکاسود کُردها و بقیهدر حال حاضر به
و بِـدنُف البد مرگ برخورد با برُتبا ودلیل؛ش بودندپیگیري شرق اوکراین در قضیهتداركدنبال آنها فقید، و به

شـور تعریـب   همچنان بنگرید به(وقت و بالموضوع بودگريِ بیهم همین انقالبیتر مرگ خود موزگوويسپس
که در وضعیت تالش برُتبا براي آن؛ دهدنسبت میآنهاکه آقاي شفیق به هاییندانستنـاستراتژي، نه آن )اَنیران

وضعیت مشخص بسـیار  شد، در باشد، حتا اگر منجر به مرگ موزگووي هم نمی» بدیل سوم«وجود آمده یک به
ام و از همان زمان گفتهشان. براي سالمت سیاسیتر از آن مهمبراي جان او و یارانش، بلکه فقط خطرناك بود، نه

وقـت  در شـرایط  ،شرق اوکراین، سوریه یا عراقدر » اجتماعیانقالب«ي هوسرانی دربارهگویم که هنوز هم می
بخش دوم همـان فایـل   از 30ي راستی از آب دربیاید (در دقیقهت دستشدتواند بهمیمنطقه اوکراین و امروزِ

د موزگووي براي شرکت در انتخابـات  ندهکند که نشان میاشاره میهاییهمان یافتهسخنرانی، آقاي شفیق به 
بـاز هـم   ؛ پیش گرفته بودهااي کمابیش مخفیانه علیه سیاست کلی روسسراسري براي جلب رأي دنباس، رویه

عنوان بدیلی دربرابـر سیاسـت   بهايانهروچپي برنامهچنینتوان حدس زد که می، هایِ این یافتهدرستبا فرض 
موزگووي یا بِدنُف یا » مرگ شخصیِ«دقت کنید که اگر توانست موردتوجه کیِف قرار بگیرد). ها، تا کجا میروس

ي خطاهاي تحلیلی او قرار دهیم، ممکن راي پژوهش دربارهدیگر را محرکی ب» انقالبی«هر فعال سیاسی و مبارز 
، در مورد حیدرخان و ماجراي مـرگ  اَنیرانشور تعریب ربطی برسیم. توضیح مختصري که در است به نتایج بی

دادم، ي اختالفات داخلی حزب کمونیسـت وقـت   ي بحث درباره)، در حاشیههاجنگلیمشکوکش (با متهم یکُمِ 
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ي متقنـی  ها کُشته شـد، بینـه  ي احتمالیِ جنگلیکه حیدرخان در دسیسهگنجد: اینتقریباً در همین مقوله می
بسا بتوان به این هاي داخلی حزب در اشتباه بود، نیست؛ چهبنديکه او در دفاع از آنها در جناحبراي پذیرش این

طور کلی درست بود (دقت کنید که این فقـط یـک   هرغم مرگ تلخش، سیاست موردنظر او بنتیجه رسید که به
اگرچـه متفـاوت بـا انتقادهـاي     خود من نسبت به نگرش حیدرخان به میـرزا،  ي نظر انتقادي زاویهاست و مثال

کـه  تـدارك گرفتـه از  مورد موزگووي نیز، حتا با این فـرضِ وام در همان نوشته به تفصیل آمده است). در رایج، 
روایـت خـود   اند، موضوع مرگ او نباید گمراهمان کند: اگر موزگووي کُشته نشده بود و بهشتهروسگرایان او را کُ

» بدیل سوم«همچنان در حشرونشرهاي اسکایپی با فالن چپگرا و بهمان ژنرالِ کیِف در پیِ ساختنِ یک تدارك
کرد؟از آن پشتیبانی میهنوزبراي انتخابات رادا بود، آیا تدارك

نـام مـن و نـام آن را چنـدبار     یادداشـتش در تداركاست که مقاومتیهمان من یادآوراین موضعِمطمئناً
و معنـادارتر ترمعقولمقاومتفعالًبا همان سماجت قبلی اصرار دارم کهلیکن کنایه در کنار هم آورده است؛به
حیثیتـی از  هـاي متلـک ؛اسـت تداركموردنظر » نیروهاي مردمی«دست به» انقالب اجتماعیدهی سازمان«از 

بـا  . دانـم داري نمـی اند و من عجالتاً مهار آنها را چیـز اولویـت  دیرباز در ادبیات چپ کارکرد قالبی خود را داشته
فُحـش بدهـد، امـا ضـمنی و     مقاومـت ینهمـ به داند که حق را براي خود محفوظ میاینتدارك ي اینها همه

:کندهم بیتلویحی و خجوالنه از آن دفاع

الشـعبی دارد  اي به ترکیب حشداشارات ارزنده] مقاومتخط[هادي معصومی زارع از تحلیلگران وابسته به همین گزارش 
حـائز  اي بسـیار  خیزد که حشد جریانی وابسته به جمهوري اسالمی ایـران اسـت. ایـن نکتـه    با این درك به مقابله برمیو

ان یا جاسوسان نشیعیان در عراق: دوستان، دشم«نالیست عرب، نیز در تحلیلی مفصل به نام راهمیت است. ایلیا مغایر، ژو
تـري از حشـد الشـعبی بـه     تصویر متفاوت و پیچیـده ،الرأي منتشر نموده استيهر روزنامت ... دکه در سه قسم»ایران؟

که همچنین شیعیان طرفدار مرجعیت شیعیان طرفدار جمهوري اسالمی است، بليهدهد که نه فقط در برگیرنددست می
کردایتـی بـه   يهطلبانتوسعهيهاسیاستيهگیرد که در نتیجها را نیز در بر میها و حتی یزیديعراق (سیستانی)، سنی

يهها به ویژه از آن رو حائز اهمیت اسـت کـه در راسـتاي پـروژ    اند. وقوف بر این امر براي کمونیستحشدالشعبی پیوسته
، تبلیغـات بـر علیــه   طلبــی امپریالیسـتی ابـزاري در خـدمت توسـعه   سـیون کمونیسـم و تبـدیل کـردن آن بــه     سکوالریزا

يیغاتی است کـه محورهـاي مبـارزه   لکند. با چنین تبنقشی کلیدي ایفا می»اسالم سیاسی«حشدالشعبی به مثابه تبلور 
18د.خزیده می شو»یهودیت سیاسی«به زیر ستارة شش پر پرچم »اسالم سیاسی«طبقاتی جابجا شده و به نام مبارزه با 

از من است)تأکید(

چیـز بـه تلـویح اسـت و او     هرچند همـه د،نندارتداركي انکارکردنی نیست که این مواضع هم ربطی به گذشته
وقـت اَنـگ   گـذارد تـا یـک   کند و جاي تأویل را بازمیشکل صریح فرموله نمیهمچنان تمایالت جدید خود را به

گفـتم  مـی شـور تعریـب اَنیـران   و گزیـدگی بوي داروي روبـاه در ها قبلاز مدت.به خود او هم نچسبدمقاومت

18 http://tadarok.org/1818-2017-10-15-15-54-28
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، یا حتا روسگرایان شرق اوکراین که گاه بـا  ها، حوثیب اهللا، حشدالشعبینیروهاي متعلق به خط مقاومت ــ حز
ي ، بـرخالف همـه  نیسـتند، بلکـه  یـا روسـیه   ايِ ایـران  ي منطقـه ــ ابزار توسعهشدندچپگرایان آنجا درگیر می

طلبـیِ  وسعهتن همادر برابر تنها واکنشِ واقعاً موجودچپ، هاي رنگارنگ طیفي مورد عالقه»نیروهاي مردمی«
ایـن  و تقویـت  تجهیـز تا زمـانی کـه   نیزدر منطقه هااین دولتو سیاست نداَتداركي مورد اشارهامپریالیستی

طـرح شـعار   هـوس خطاي وحشتناکی است که به؛ و در چنین وضعیتی، قابل تأیید استطورکلی به،ستنیروها
ایـران،  اي هـاي هسـته  برنامـه محتـواي  ي افکنی دربارههراساهللا و حشدالشعبی،مهار حزب،مقاومتسالح خلع

آمیزبودن این برنامه، و ... (کـه  براي نظارت بر صلح» المللیهاي شریف و خوشنام بینوجدان انسان«فراخوان به 
، پـی گرفتـه بودنـد)    19شاَايي هسـته در بیانیـه تداركخود وکمبیشازجملهاي از چپ ایران و طیف گسترده

الاقـل بـا تماشـاي    کـه  شد احساس میگاه ،ياي هستهبیانیهآن که پس از گذشت چندسال از تداركبیفتیم؛
تـا  خـاموش  چـراغ حاضـر اسـت   هایی ماننـد مـتن بـاال،    گاه در نوشتهوضعیت منطقه گوشی دستش آمده و گه

اتـ ، مقاومـت شـدن بـا مفهـوم    زده از تـداعی وحشتناگهان ید، بیااین موضع سرحد بِ مـرز دوبـاره بـه عقـب     ل
:ایستداي میي هسته، به دفاع از بیانیهتغییرمواضعبا انکار هرگونهطبعاً بازهمد و گردبرمی

کسـانی مثـل جـان    االمللی از افراد خوشنام شدیم و حتـ اي ما خواستار تشکیل ابتکاري بینهستهيهلئدر رابطه با مس... 
20...پیلجر را نام بردیم

ش پیـدا نکنـد. امـا همـین        دوان از موضوع دور میگوید و دوانجمله را میین تکالبته ا شود تا قضـیه زیـاد کـ
بـار را ي فاجعـه آن بیانیههرگزتداركگریزِ که اگوي اعترافشویمهم کافی است تا مطمئن عجوالنهسکسک
رسمییعنی در سطحِ کنار نخواهد گذاشت. و صراحتاًرسماًدهد،خودش را هم آزار میوضوح اش بهیادآوريکه 

ن موضـعِ  همـا هنـوز ایـن گـروه   هاي صریح تعین یافته اسـت ـــ   ها و نوشتهــ سطحی که تاریخاً تنها با بیانیه
خوشـنام و  «قول خودش بههاي مجمعی از آدمپیشنهاد تشکیل تداركابتکار ادعاییِ.دکنمیرا تبلیغمشکوك

؛آمیـز اسـت  اي ایـران صـلح  ي هسـته خیال مردم جهان را آسوده کنند که برنامهآنان تا بود المللی بین»شریف
؟ هایی بر سرِ جهـان آورده اسـت  حال چه بالها تابهکردنِ همین نگرانیبا علَمامپریالیسم موقع پرسیدم که همان

هاي تسـلیحاتی  ، برنامهاناي ایري هستهآمیزبودن برنامهي صلحدغدغهــهانگرانیدستکه اینیادآوري کردم
امپریالیسـتی  وسواسـی ـــ ...و شیمیایی اسـد  هايبارها و عملیاتاني مشغولی دربارهدلاخیراً یا لیبی و عراق،

اش، در ایـن دلواپسـیِ خطرنـاك    ايي هسـته بیانیـه در » گَه به نعل و گَه به مـیخ «با آن تحلیلِتداركاست و 
هـاي نظـامی، داشـته    اي، حتا بـا جنبـه  هستهجديِيندارد که ایران برنامهگفتم که هیچ ایرادي شریک است؛ 

، آن را »لیزیرسـبی «خودش تعبیریا بهزرنگی، گیرم با تداركکردم روزها فکر میپس از زدوخوردهاي آنباشد؛ 
سـاختن از ایـل و   در ایـن وضـعیت حاضـرند بـراي ملـت     درمقایسـه بـا کسـانی کـه     نوشتمکنار گذاشته است؛ 

19 http://tadarok.org/2017-08-10-18-08-29/1493-2015-04-04-22-53-23
20 http://tadarok.org/1822-2017-10-24-07-00-05
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کـه  امـا آمـد  تـدارك يدرجوابیـه همین هم غنیمت است؛ ،»تا زانو در خون بروند«شان، با پرچم سرخ شیرهع
اگر چیـزي تغییـر   دانماست. نمیقدیمو حرف همان حرف ، هیچ موضعی تغییر نکردهبودهبرداشت من اشتباه 

ها آمده است را باید موضـعِ در بیانیهرسماًجز آنی که در مواضع، باألخره کدام موضعبا این همه تناقض نکرده،
؟بدانیمتداركواقعی

                **                   *

: ايي حاشیهچند نکتهاما آن

درست فهمیده است که آنها این نکته را اما داند،نمیوراجیرا چیزي جز و ... اَنیرانو شعبانو شریطه،تدارك
رغـمِ  اندیشد؛ بـه اي میخوانی کند، اسطورهکه اسطورهجاي آنهستند: کمونیسم فعالً بهضدکمونیستیشدت به

عنـوان  شـدن بـه  اسـت؛ بـراي تثبیـت   در موقـف نـام عـام    هایش متحـداً  ها و انشعابها و اختالفي جداییهمه
حضـور فعـال دارد؛   انـی تعریـبِ اَنیر اش در یـک  اپوزیسیون و با کمک از تمام منابعِ عقیدتیِ انترناسیونالیسـتی 

المللـی در  هـاي بـین  خاطر اعتقاد پوالدینش بـه اولویـت تحلیـل اقتصـادي و یـافتنِ ردپـاي رقابـت سـرمایه        به
اعتقـادات ظـاهراً   مجهز است؛ و درست به همـین دلیـل بـه    »عملگر افول«ي هاي منطقه، به اسطورهکشمکش

کـاذب مفهـوم ملـت،   بازمیسرنوشتتعیینحقي ش دربارهارتدکس کـوچ  یـک لحظـه از   گردد تا علیه قداست
دهیم.مان با کمونیسم ادامه میکه چنین است، بِحل که ما به ضدیتروزي تاایستد.نشعبانی

ي بخشی از گذشته» شوربختانه«امهگفتبرآشفته است، راتداركکه برادران بازگشته ازدر آن پاراگرافاما، 
درسـت بـا   . تـدارك  از آن صحبت شده بود، همپوشانی داشته استمن با سنت عرض و طویلی که در آن مقاله 

هـاي دیگـري از   ، جنبـه »شوربختانه«بار با تجزیه و تحلیل دقیق قید ، اینرا کافته بود» حتا«همان مهارتی که 
کشـف کـرده اسـت. امـا     ،کرده بودممقاومت انها در برابر پذیرششسالکهانفعاالت بیمارگون روح و روان مرا، 

نویسد:ضمن این تشخیص پزشکی می

اش را به یک روشنفکر ازخودراضی است. روشنفکري که هنوز هم که هنوز است خطاي دوران جوانیيهاین فیس و افاد
شوربختانه سرگذشت من، بر اساس یک برآورد از بیخ "کرده: از نظرات حکمت دفاع میخود نبخشیده که چرا زمانی مثالً

گوي ما هنوز هم هنگام سخن گفتن از کنید؟ استاد مغلقدقت می."دارد ...نادرست، با بخشی از این گذشته همپوشانی 
اش "یآغاز جوانيسرانهانتخاب خیره"تواند احساس شوربختی خویش را بیان نکند. او آن گذشته را آن گذشته نمی

خویش را به جریان يهداند. گرایلو گرایش گذشتخود را هنوز هم مقصر میتداند و روشن است که از این بابمی
دوران يهسراندهد، آن را ناشی از انتخاب خیرهکند، بر هیچ بستر اجتماعی توضیح نمیکمونیسم کارگري تحلیل نمی

مباحثات درون حزب يهکشد، زمینرا به میان می»ي تـاریخیین زمینـهانتقاد از ا«داند. وي آنجا هم که اش میجوانی
نظر را. نزد او این طبقاتی تحوالت موردـهاي تاریخیهاي مختلف کومله را مدنظر دارد و نه زمینهکمونیست و شاخه

ها و ییانی و درازگوهاي زبلقهمعرفت در جریان است. لقياي از مباحثات است و در قلمروزمینه،تاریخیيزمینه
اش نیز شود. این همان روشی است که او در مورد انتخاب دوران جوانیجا ناشی میهاي وي نیز از همینپردازيحکایت

دهد و نه برمبناي تمایالت و گرایشات جنبشی توضیح می"بر اساس یک برآورد از بیخ نادرست"گیرد و آن را به کار می
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پذیرفت. چرا؟ به این دلیل ساده که او شاید خود را فراتر از آن جنبش و از آن تأثیر میکه خود به آن تعلق داشت 
داند که او نیز به همان دالیلی به آن جریان رو آورد که مثال امین قضائی نامی. اما اگر داند و کسر شأن خویش میمی

توان با میگونه به تحلیل نشست؟ قطعاًاید اینسري به آن جریان پیوست، حقیقتا چرا دیگران را نبشخص گرایلو با خیره
سري آغاز طلب را نیز جوانانی دانست که با خیرهخواه و برابريدانشجویان آزادييهگسترديههمین معیار مجموع
هاي اجتماعی پیوستن گرایلو و آن خیل که نه زمینهور حکمت بستند. نتیجه؟ نتیجه اینهاي منصجوانی دل به افسانه

بعدي این مجموعه از یک سو یع دوستان و رفقاي وي به جریان کمونیسم کارگري اهمیتی دارد و نه تجزیه و تالشی وس
پردازان محور هاي غرب و از سوي دیگر به نظریهفروختگان و دالالن سیاسی در استودیوهاي رادیو تلویزیونبه خود

کند انتقاد نیست، از خود انتقاد کند. آنچه او بیان میگرایلو باید حقیقتاًاما اگر قرار بر انتقاد باشد، مقاومتی از نوع گرایلو.
ساله بود قادر به 6اظهارفضل است. درست مثل این که یک دانشجوي ریاضی به سرزنش خویش بپردازد که چرا وقتی 

سري مانع شد. مم اما خیرهام که بفهدرك لگاریتم نبود. این انتقاد نیست، بیان تلویحی آن است که من نبوغش را داشته
یک خودشیفته است. موضوع این نیست که او چرا زمانی به آن جریان پیوست. موضوع این است که تمجید از نبوغ خود

که او همان زمان چرا انتقاد کمونیستی موجود به آن جریان را چنین کسی با داعیه کمونیستی باید به این پاسخ دهد 
مفصلی نوشته بود که عنوان آن را به خاطر ندارم. در يهترها نیز مقالنکنم همین گرایلو پیشاگر اشتباهنادیده گرفت.

بررسی تاریخ آن حزب از همه و آن مقاله نیز او تمام زمین و زمان کمونیسم کارگري و کومله را شخم زده بود و در
آن حزب را دامن زده بود. این سکوت ی ازینخستین موج جدا98چیزي سخن گفته بود منهاي تحولی که در سال هر

.دهدهاي مختلف و به طرق مختلف خود را نشان مینهفته است که در فرصتورزيِبیان یک کینه

تمام زمین و زمان کمونیسـم  «دانم نویسنده درمورد کدام متن من که در آن پیش از هرچیز بگویم که من نمی
شـور  در » امضاي چهارم: عرف حزب باد«جز در انتهاي بخش به؛زندحرف می» امکارگري و کومله را شخم زده

ادرشده ازسوي حکا، حککا و حککـح (کـه  ي روزِ مشترکاً صیک بیانیهاي گذرا به ، که در آن اشارهاَنیرانتعریب 
پـردازي  مفهـوم ي تـذکري دربـاره  و ،از آن بیانیـه بـود)  تداركخود پرداختن به انتقاداي براي هم بهانهتازه آن
ي یادآوري گذرا و مختصر و چندخطی و حتا بدون اشـاره شده بود، همچنینبورژوازي ملی و مترقیياسطوره

ابداعیِپوپولیسممفهوم از،هاي تقی شهرامدر پیوند با موضوع بدعتگزارش دومین پاکسازي و مستقیم که در 
ي سـپري  عنوان یک گذشتهدر یک جمله از آنها بهکه فقط عامنامموقفدرآمده بود، و نهایتاً در ا.م.ك.سنت 

همـه و  «ي و دربـاره امنوشـته »زمـین و زمـان کوملـه و حککـا    تمام «ي ، کی چیزي دربارهمبودکردهشده یاد 
دانم نویسنده از چـه حـرف   یاي ندارم و نممن مطلقاً چنین نوشته؟! »امهرچیزي از تاریخ آن حزب سخن گفته

تواند گسـترده باشـد و اصـالً در یـک نوشـته      آغاز همین مطلب هم گفتم که چنین بحثی چقدر میدر زند؛می
سـنت حکمـت بـود و نـه حتـا      طبقـاتی هايپایهنه نقد هم برادرانِ بازگشتهموضوعِوانگهی گُنجاندنی نیست.

دو عنوانِ اساساً ناهمساز ذیلِ ه اما با یک ماداي شد که اي که بسترسازِ حرکت مجموعهتمایالت عمومیبررسی 
ي مشخص از تاریخ چپ ایران را شکل ــ یک دوره» طلبخواه و برابريدانشجویان آزادي«و » چپ رادیکال«ــ 
دهی به روند فعال در شکلـر اما همیشهمجبورم دوباره بگویم که هدف اصلی نوشته معرّفی یک عنصر مضمداد.

درنگ به است؛ نامی که بی» معاصر«طرز خطرناکی سنت کومله بود که بههاي مختلف کُردایتیِ همگراییِ شاخه
ها، بلکه بخش بزرگی از چپ ایران و جهان فقط آن جریانبود و گفتم که همین عملگر نهافولعملگرذهنم زد 
بار هم وسهدهد. دخط میي کُردستان، تر از مسئلههاي کالنِ امپریالیستی و بسیار عامحول برنامهحاال را همین
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اي دیگر اسـت کـه بایـد در آینـده بـه آن      در خود متن گفتم که شرح و بسط این مفهوم ابداعی مستلزم نوشته
و شـد  ایران گره خـورد  چپ هاي جریانکُرديِ برخی پرسی و تمایالت پرداخت. این موضوع با موضوعِ روزِ همه

د و کـه کـار دسـتم دا   » شوربختانه«قید ، و آن شتركي مگذشتههمپوشانی واعتراف بهآن مقاله. يمایهدرون
اي کـه  تأکید بر این نکته بود که اخالقاً و اصوالً اجازه ندارم بـه ابـژه  کرد، فقط براي آشکارهمگانم را بر مراضَاَ

هم » شوربختانه«آوردنِ لفظم. اعتراف کناین تعلق کم به دستکه آنزمانی به آن تعلق داشتم، ناسزا بگویم بی
اما حاال که او به آن پرداخته است، براي خودم هم ؛شده نبودکند، حسابرویش حساب میتداركقدرها که آن

گذارم. فعالً این را بگویم کهرا با شما در میان می»ايغصه«سرنخی از بعد کند و درنتیجه کمیجلب توجه می
و کار کوچکی نیسـت آن، سپسینِ و تمام فراز و فرودهاي ا.م.ك.ي رسیدهـخطـآخرِـبهسنت انتقاديِبازخوانی 
هـاي مختلفـی   ، اما به فراخور موضـوع ن چیزي نخواهد بوداايِ موضوعی هم گُنجاي چني چندصفحهیک مقاله

هایی معموالً به استقبال چنین ضرورت. نُمایدگاه گریزي به بخشی از آن ضروري میي کُردها چون همین قضیه
ها چنان گسترده اسـت کـه پـس از مـدتی بعیـد اسـت       ي این ضرورتو از طرفی تردید ندارم که دامنهروممی

کفـاف  کَسی ه عقل و دانشِکجاییمطمئن باشد که تا تواندمیتداركگفته بماند؛ درنتیجهاناساسی موضوعی 
هرروي تـا جـایی کـه اعتـراض     . بهدک گفته خواهند شیبهیکشان را داردنهایی که انتظار شنیدبدهد، داستان

، آیـد که نام او هم چنـدباري در آن مـی  سرفصلیبهدرانتظار رسیدنکهاستیتدارکفقط همین است، حق با 
، نه به ضرورتی که ممکن اسـت چنـین کـاري را    دنظر دارچپ ایران جامعتاریخبیشتر به تسریع در بازنویسیِ 

در حککـا  ي دوم پس از کنگـره ي هااستعفاموج برسد،یعینیتچنیننوبت بههنگامی که اًمطمئن؛ ایجاب کند
اَش راسـتی هـاي دسـت  که عمالً در کوران رویدادهاي بعدي نادیده ماند تا باألخره کسی مانند آذرین با تحلیـل 

، از قلـم نخواهـد افتـاد؛    کنـد اي بـزرگ جعـل  »تحـول «تـدارك قـول  یـا بـه  تاریخیرویداديسعی کند از آن 
قـدرت حـزب و در وقـت حکمـت   ناخوشـایند و وحشـتناك  مواضـعِ علیهیاعتراضاياستعفاگرترتیب همینبه

نام سـازندگان  ذکر ، بودهآفرینتحولو تاریخیچنان تعبیري، بههاي دیگرشها و نوشتهو در سخنرانیسیاسی
زنگ تشویق حضّارند، فراموش نخواهد شد.بهتابانه گوشبیهمچنان نیز که تحولو تاریخاین 

که او نیز زمانی به این سنت تعلق داشـته  ي جوابیه ــ که از اذعانش به این؟ نویسنده»شوربختانه«اما چرا 
کـه بـه   هرگز این تعلـق را، بـا آن  برخالف منگویدآقاي شفیق است ــ میخود توان احتمال داد که است، می

انتخاب سیاسی معینی "داند، زیرا نمیخود جوانیيسرانهخیرهانتخابف و جدایی انجامید، شوربختی یا اختال
بود که بر متن آن شرایط با آمال و آرزوهاي معینی گره خورده بود و همراه با روشن شدن این حقیقت کـه آن  

ز بـه پایـان رسـید. بـه همـین      جریـان نیـ  ی براي تحقق آن آمال و آرزوها نیست، دوران تعلق به آن یجریان جا
هـاي  هاي سیاسی تا متارکههاي تاریخ ــ از انشعابجداییبزرگی ازبخش درستاً توضیحِحقیقتاین ."سادگی

: همـه حاضـر   ام بـدهم جداییچراییِ ي که من هم باید دربارهاست از توضیحی سهمیزناشویی ــ است و البد 
و احتمـاالً برخـی از   بـود کـه مـن   اعتـراف کـنم کـه سـنتی    برایِتـان  معتبـر ـههمیشباشید تا با همین توضیحِ
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از ايمرحلـه نداشـتیم؛ گـویی   گزیـري خورشیدي، از ورود و سپس خـروج از آن  80ي م در دهههایايهمدوره
آن کـه بـا آن . امـا  شـد مـی ناپـذیر چـاره تَـرك آن  بعدو از مقطعی بهخودخودبهفرایند یک بلوغ فکري بود که 

ایـن جـزم   آقاي شفیق تشـکر کـنم کـه   ازباید صادقانهبابت و از این ــ نم پریده بود اغفلتاً از ده» شوربختانه«
وقتی خوب فکـر  باز همــبه یادم آورد که هر لغزش کالمی پیغامی صادر شده از ناخودآگاه استم رااَفرویدي

هـاي  خیصتشمزاحمِه کد مانَباقی میتر جدي» احساس شوربختیِ«یک براي من جاي مقدار معینی از کنم می
هـا پـیش از   حتا از مـدت کنم کهچون فراموش نمیدارد؛ مختصري هم از آنهااما استقاللِ،نیستیشاناطبیِ
بـودنِ  ايدوپایـه تر تکلیف تا هرچه سریعآوردمیبرم و خودفرمان به جریان فشار یک ضرورت مهم86ي ضربه

در مـرور انکارناپـذیر  بـه نشـان از تضـاديِ  شد وآن نمایان میبودنِیعنوانویژه در دوطورکه به، 80ي چپ دهه
این مسـئله تنها پاسخی براي بحث نهموردبعد معلوم بود که ادبیاتاز جایی بهد؛کنروشنرا ،داخل آن داشت

کند و من به آن تعلق داشتم یاد میکه » جنبشی«. آقاي شفیق از دافزایدش بر شدت تناقض می، بلکه خوندارد
اسـت. مشـکل درسـت    طلبخواه و برابريدانشجویان آزادياست، همان پیداشکه در نوشتهچنانآن،منظورش

جنـبش رو  «یـک  بـاألخره  کـه آن مجموعـه   تشـخیص ایـن  وجود نداشـت و  اصالً جنبشیجا بود: چنین همین
خـود بـراي کننـده معمایی سردرگمتبدیل به » محدودیک خط فکري و سیاسیِ ضرورتاً«است یا » گسترشبه

تـر  روشـن اگـر بخـواهم آن را بـه زبـانِ     وردید کهنمجموعه شده بود؛ پرسشی نانوشته اما مستمر جمع را درمی
چـپ  «هسـتیم یـا   » طلـب خواه و برابـري دانشجویان آزادي«آیا ما "ناپذیر بود که پاسخيدشوارهین ا،برگردانم
اند، ي آن حرکت حرف زدهدرباره86بیهوده نیست که نه آقاي شفیق و نه دیگر کسانی که پس از . "؟»رادیکال

و انـد خاطر نیاوردهبهیا د ــ مانْي پهناورترِ عنوانِ موازي نادیده میــ که زیرسایهآن را ياولیهو اصلیهرگز نامِ 
و در تدبیراندیشی 85عنوانی بود که در پاییز » طلبخواه و برابريدانشجویان آزادي. «اندیا به آن توجهی نکرده

آن چیـزِ  اي عمـومی و رو بـه   نه فقط دانشجویان چپگرا، در زیـر بیانیـه  وقراردادن کلیت دانشگاه،براي مخاطب
عنوان انگیزِدافعهدر بطن این انتخاب، پرهیز از عواقبِدرج شد؛ نامیدیم، میدانشجویی » جنبش«مشکوکی که 

ي قــدرکافی گویــابــهایــن محوریــت داشــت و ،دانشــجویانعمــوم بــراي » چــپ رادیکــال«يزمخــت و زننــده
کـه  ايرفتـه ـایـران ـازـاکنـون هـم که من و رفیقِبود زمانی ماه پس از هشتقضیه مربوط به این ست.چیزهایی

زمانِ مـن  ي آناي را در نشریهنوشته،بودمانخود به گردنخودبهی آن جریان سیاستصمیمات مسئولیت اصلی 
و منتشـر کـردیم   کشور هايدانشگاهشده در ها و مواضع یک جریانِ چپ شناختهستــ علیه سیاپیشاهنگــ 

توضـیح و  اي وجود داشت در مشقت باورنکردنی؛شد»پ رادیکالچ«گذاري ناممنجر به ان نوشته همهمعنوانِ 
همه «گفت که تواننمیکه این، و فهماندنِهاي چپ دانشگاهواقعی در مجموعهتبیین ضرورت اعالم تمایزهاي 

؛ این را فقط برخی از »همه با هم دانشجو هستیم«، »یک جنبش هستیمبا هم همه «،»با هم یک چپ هستیم
کـه  گیرنده شکلـمروربهبودند به یاد خواهند آورد. مثالً این استنتاج اضطراريِبگومگوهاآن ی که در مرکزآنهای

تبـدیل بـه   ،»نژاد اسـت هایی پرهیخت که جوهرشان ضدیت صرف با دولت احمديباید از مشارکت در حرکت«
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شد که توضیحش گاه » چپ رادیکال«ــ در ادبیات »علیه وحدت اپوزیسیون«ي مفهومی ــ با عنوان یک مؤلفه
کـه از دیربـاز   شد، چه رسـد بـه سـنتی   مکن میغیرم» طلبخواه و برابريدانشجویان آزادي«براي خودمان در 

الجرم . بودو ...» شدناجتماعی«و » ي مطالبات مردمیرهبري همه«و » شدههاي شناختهتولید چهره«دنبال به
توانند انکار کننـد کـه   ت که حتماً کسانی آنها را به یاد دارند؛ آیا آنها میدعواهایی جدي وجود داشها و اختالف

من که در همان ناپذیر بود؟اجتناب،دیریازود،خورد، گسست در کل مجموعهبه زمین نمی86سنگاگر شهاب
جاي افسوس و حس شـوربختی  ،رسدمرگی که سرِوقت فرا نمیگفته بودم: خاطیانيشریطهپاراگراف آغازینِ

بمیریم، و این مانخودبه مرگردن بود، بهتر بود اگر قرار بر م؛ منطقاًگذاردرا براي همیشه در زندگان باقی می
اش رفته است که وقتی از دسـت رفـت نتیجـه   از دستبه یک دیالکتیکمربوطباخته کهنه و رنگالبته آرزویی 

خودفروختگـان و دالالن سیاسـی در   «،خطـاب بـه مـن   کـه اجـازه دارد همچنـان شود که آقاي شفیقاین می
د.خوانَب»دوستان سابق شما«را » مثالً امین قضایی نامی... یا هاي غربتلویزیونـاستودیوهاي رادیو

پوشاند) و خطوط را می(بلگراد: خونْدر موقف نام عام در بخش پایانیِتر خوانده باشید، اگر دقیقهرحال به
خیلـی  اما نهوحدت) از این موضوع، گاه به اشاره و گاه به صراحت، ستبرِ(سنگي خاطیانشریطهنیز در پایان 

ند، زیرا یـا  رؤیت نیستی، امروز قابلرونهاي داز رویدادهاي مربوط به آن کشمکشبسیاريسخن رفته است.پر، 
رهـاي  ؛ یـا در تغای انـد رفتـه فروموضـع سـکوت   خارج از کشور در در اکنون آن هاي اصلیِطرفوشفاهی بودند 

که این مختصات دقیق، تازمانی. نداشد، مکتوم ماندهنوشته میبراي تبیین خطوط سیاسی مجموعهآنچه فاحشِ
الجـرم  اي کـه  شوند، ترسیم نشود، حکـمِ کلـی بـراي مجموعـه    با تمام آن جزئیاتی که چنین نادیده گرفته می

حال، هرقدر هم بااین؛ حکمِ آخر استیا بدخوبهایش، سازيي ساده، با همهشودمایه تصور میدست و یکیک
امکـان  ، شـده بالموضوعـوقتهماني که در آن یک علقهمحفوظ باشد اي افسوس براي من درمورد گذشتهحقِ

درمـورد  تـدارك کـنم کـه   توصـیه مـی  ، گرفترا میشخودسوي مرگ مقدرِبهکل مجموعه پیشروي انتقاديِ
ي این گذشـته، از بیـرون   و فکر نکند که آنچه دربارهمطمئن نباشدآن گذشتهاتناپذیريِ بازیابیِ مستندامکان
پیکرِواقعیت تمامدهد ثبتش کرده است، گویاي هایی که ما را به آنها ارجاع مییده و در تحلیلشنو از دور دیده 
ي خودش رقم خورده بود.ماندهبا تضادهاي درونی و نادیده،ضربهآن اي است که مرگش قبل از پدیده

نزدیک ن جریان آبهآمال و آرزوها کدامگرایلو را"که در مورد اینتداركپرسشِرايفتن پاسخی بیانهایتاً 
دالیل شخصی . طرفانه نیستحتماً موضعِ من در هر پاسخی بیچون،استطراح سؤال ي ، به عهده"؟کرده بود

منابعی عمیقاً برآمده از د بسیار گُسترده و نتواند مینکناي که هرکس را به جریانی نزدیک میهاي فرديو علقه
ایـم، آنـی   راستین خیلی از کارهایی کـه کـرده  شود که بدانیم دلیلِزمانی دشوارتر میکارد.نشناختی باشروان

، بگذریـد کـه  هـم  و رفقـاي سـابقش   آقاي شفیقیامن و رفقاي سابقم از کنیم.گمان میدالنهسادهنیست که 
از ایـن سـطحِ   قدر پیچیـده اسـت.  همینحزبش پیوستن بهراي بهم بلشویک مؤمنِکادرِفالني تعیین انگیزه
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خـام و  واسـطگیِ شود، آن بییک جریان تعیین میفردیت و تکنیگی تا سطح کلیت که در آن محتواي طبقاتیِ
هاي بسیاري بـراي  . میانجیاز دست رفته استمحض پیدایش خود طبقات، بهبیندمیتداركاي که سازانهساده

تـرازِ  انگیـزِ جنـون آور و ي تکثر سرسـام که مسئلههاي کُلی تاریخ وجود دارند دادنِ عالیق فردي و جریانآشتی
هـاي آزادييدغدغهو نسلیهايمحركگویا عمدتاً دهد که آقاي شفیق تشخیص می.کنندرا حل میتکینگی

دهد.آن را به خود من هم نسبت می» ماکسیمالیستیِ«شقِّدر کار بوده است؛ مشتی جوان قیدوشرطبیفرديِ
طبعـاً در  دسـتی گرایـیِ دمِ این تقلیلگیرد، اینجا هم سالی شکل میهاي جوانمانند هر حرکتی که در محدوده

بگویند؛هم بهتر است دیگراندرمورد خودم . یستندرست دیگر خیلی ارديدر مومواردي درست است و البته 
گـر  ، حتا ادادنرا تعمیمرسیده از درزِ درـدرمیانیکیمعات ستَگوش ایستادن و مفال،ي اینهااما گذشته از همه

ي و بـه نتیجـه  استاش ذاتیگرفتار مشکالت اخالقیِ،باشدمرجعتحلیلبلکه تولید یک زنَکیخالهنیت نه کارِ 
.رسدخاصی نمی

روایت خـودش  اي که بهرافتمندانهزندگی شآقاي شفیق حیف است که ها، ي درگیريفارغ از همهدرضمن 
را در برابر مستمريِ پناهنـدگیِ فـوراً   استکردهآن پاسداريمرزهايبا چنگ و دندان از پس از خروج از ایران 

، امام به آنها دادههاي گذشتهنوشتههاي خودم را چندباري در من فُحشرفقاي سابق قرار دهد. آن ي شدهتأمین
بازگشتهبرادرانِ؛ آخرینش همین آقاي قضایی در همین ت آن اطالعی ندارملّیي حالبته نه بابت نانی که درباره

هـاي  لقمـه ياز شـماره م آمـد.  به چشم»هر فعال سیاسی«معیشتش، پیشنهادش براي شکل بود که بیشتر از 
رسد که ببیـنم  فقط دستم به این میفعالًو ،خبرمبیانددر فرنگستان خوردهایانِ دور آن آشناحیاناً حرامی که 

هرحال بدیهی است که بههایشان داد. ها و گفتهچه جوابی باید به نوشتهاحیاناً گویند و نویسند و چه میچه می
. اووروزِ امروزِ رفقاي سابق آقاي شفیق به قدر به من مربوط است که حالوروزِ امروزِ رفقاي سابقِ من همانحال
تـوانم حـدس بـزنم کـه     دارم، از همین راه دور هم میدوستانِ قدیمبرخی از آنبا شناختی که از خُلقیاتالبد 

در مورد منابع اطالعاتی که، چونهاي او موضوعیت ندارددر صحت صحبتتردید؛مقصود آقاي شفیق چیست
امـا  آنهـا را بـاور کـنم؛   نکـرده  تحقیـق حتـا  اول است و در این مورد من حاضرم دستد داراقتصادي ارتزاق آنها 

کردن از آبروي اعتصـاب  به خرج،مخودکرداريموضوعی که مرا براي اثبات راستدهم از ترجیح میاوبرخالف 
حتـا در آخـرین جروبحثـی کـه     کشاند، خوريِ هلنديِ دیگران میپناهندگی و شرح مفتهاياردوگاهغذایم در 

؛پوشـی داري و عیـب خویشـتن ذات بـه قائمهايارزشدلیلبهفقطنه، بپرهیزم؛داشته باشمممکن است با کسی 
جز جایی که ضرورتی ناظر بر بهگذارم.بباقی مخاطب در ماز خودممکن است تصویري که آخرین خاطربهشاید

معصـومیت ، یا و دیگرانخودمزندگی اقتصاديِسالمتيبارهدرهاي داوريکند، بقیهشناخت و عمل حکم می
بـه خداونـد   را دانَکشـ هاي گذشته و حال کشـانده و مـی  هرکس دیگر را به تجربهوکه من » آمال و آرزوهایی«
1396ماه آباناست.آدمیان زندگیِناگفتنیِزوایاي م به عالم کهگذارمیوا


