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راست پنجگاهبا کوك
مهدي گرایلو

شوم بریـدگی ایجـاد کـنم.    ناچار میعملگر افولي تدوین بحث متأسفانه براي چندمین بار است که در میانه
در چند مـاه گذشـته   کنید که حتماً تأیید میآورند. هاي روزمره هم سرعت کل کار را پایین میبرخی مشغله

یرید و مطمئن باشید سر پوزش مرا بابت تأخیر بپذپس . استاضطرارشده، با بسامد باال تکرار وسابقهآنچه بی
و ...ماننـد فیسـبوك  هاي اجتماعیمن در شبکهاما عجالتاً موضوع مهم دیگري پیش آمده است: قولم هستم،

ام کـه گویـا از سـوي    دهفهمیـ هـا  ها و خواندههیافتي تنها برپایه، امائیات داستان اطالعی ندارمزنیستم و از ج
هفتـه سـایت اي بـراي تحـریم   ي اپوزیسیون چپ ایران حملـه شدهکار شناختههاي نومحافظهبخشی از چهره

اي کـه چنـین   ي سیاسـی به دنبالـه چندان غافلگیرکننده نیست، اما این موضوع نفس سازماندهی شده است. 
ران تعبیه کرده اسـت دقـت کنیـد. اجـزا و جمـالت      اي را در ادبیات بخش مشخصی از چپ ایي حدينتیجه

ي نزدیک به ها بلکه بخش بزرگ ــ و در واقع بیشینهفقط این چهرهي نهي این دنباله دربرگیرندهماقبلِ نتیجه
دار را ي ایـن نمـایش خنـده   شکی نیست که آنهـایی کـه همـت عرضـه    اند. اتفاقِ ــ کل اپوزیسیون چپ بوده

ي آمدنیوز پیدا دلیل روشنی براي اجراي آن مثالً علیه تلویزیون صداي آمریکا یا دارودستهحال اند، تابهداشته
تبلیغـات و  محـافلی از همـین قمـاش،   گـذرم کـه گـاه خودشـان بـه میـانجیِ      اند (من فعالً از این مـی نکرده

شدن طرفهسوي یکاي بهسابقهروند اوضاع به طرز بیاند).هایشان را به گوش و چشم مخاطبان رساندهنمایش
برِ ذهنی مایهرفته هرگونه انتزاعِ جان، زیرا رفتهتوان استقبال کردو از این موضوع میرودبارِ آنها پیش میآتش

طـرز  بـه در آن اي که آن ذاتکند: وضعیت آرمانینشان را ناالزم میاالمرِ گُمي یک ذاتبراي شناخت پیچیده
برادران بازگشتهبار در در نطقی که یکامین قضایی وتابِ حدوث تام است:آید، در تبشهودي به تجلی درمی

(یـا  ي هشـتاد دانشـجویی  دههرادیکالچپي از آن یاد کردم، در برابر این پرسش که وجه ممیزه و مشخصه
عاً قضایی نیز ماننـد مجریـان و مخاطبـان آن    ، که طبطلبخواه و برابريدانشجویان آزاديقولِ آن پرسشگر، به

تنیـده در آن کالبـد نفراتـیِ    و تبیین تمایز جدي این دو جوهرِ درهـم برنامه تجهیزات ذهنی کافی براي درك
پس از چندبار تذکر مجري بـراي پرهیـز از   ــهاي سیاسی وقت ایران چه بودواحد را نداشت) از دیگر جریان

، مثالً چپ دانشجوییبیشترِ» رادیکالیسمِ«این تمایز را در خود موضوع ــ سرانجام گویی و تمرکز رويپریشان
کنـد، بـه ایـن معنـی کـه آن جریـان بـرخالف        ها، در برخورد بـا حاکمیـت تعریـف مـی    طلبنسبت به اصالح

تبلیـغ و  «نـه فقـط بـا    اي آن را تدریجی و جزئی امور نبود، بلکه تغییر ریشـه ترمیمها فقط دنبال طلباصالح
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پیش از این دقیقه و در جریان آن او . 1)17ي (دقیقهکردتعقیب می» با سازماندهی از پایین«بلکه » افشاگري
، اگـر واقعـاً   »چپ یـا راسـت  «گوید هر نیرویی، صراحت میبهکند،ها که مجري را هم کالفه میگوییپراکنده

تـوان  اکمیت و نه اصالح آن فکر کند، زیرا بدون این تغییر نمیاست باید به تغییر ماهیت ح» خواهدمکراسی«
ي برپایـه اي و شـکل ریشـه  بـه است که چنین تغییري را » انقالبی«رسید و چپ به این معنی » دمکراسی«به 
خواهی توانستند گوید کشورهاي عربی از دمکراسیبعد). نیز میبه8ي طلبد (دقیقهمی» حقوق بنیادین بشر«

معلوم نیست چـرا بـه ایـن    جماعتایرانی«باید بروند اما » اسد و قذافی و ...«برسند که عملیي نتیجهبه این 
جمـعِ تـرین افـراد آن  رسـیده و تازهترین ، او از نوراهسطح فهم از اموردر این .)11ي (دقیقه»رسدنتیجه نمی

اش به آن جریان اصالً رئـوس سیاسـی   میناشود در دوران تعلقِ ثبتماند و معلوم میمیترهم عقبمنسوخه
مشخص آن را ندیده یا نفهمیده بود. این عجیب نیست، چون به استناد تمام مکتوبات و نشریات آن زمـان، او  

ي پردازي آن جمع نداشت و بیشتر مشغول کار روي مضامینی بود که نوعـاً در نشـریه  هیچ سهمی در سیاست
ي آن چرخیـد. همـه  هم حول همین مرکزِ مضمونی میخاك شدند. مقاالتش در طرح میکالت ـآرتاینترنتی 

ا بودند کسانی که حتا در همین سطح اي جز تأیید نخواهد داشت. امچارهآنها مستندات موجودند و او در برابر 
اتفاقـاً  فهمیدند کـه چنـد خـط مشـخص کـه      میهمه حداقل این رانهم دستی به قلم نداشتند و بااینوشتار
ي مفهـوم  تقبـیح و تخطئـه  «یا » مخالفت با وحدت اپوزیسیون«هایشان خود انگیزترینها و مجادلهترینجدي

دسـت  هایی که براي تغییر شرایط در ایران به هـر قیمـت و بـه   و هشدار به مخاطرات انگاره» خواهیدمکراسی
و افشـاي  تحلیلهاي آن جمع در ي نوشتهه؛ او نه مجموعنداند بود، جعل شده»چپ یا راست«هرکسی، خواه 

گرفتن از نیروهاي خارجی براي هایی که در کمک، در نقد جریان»سرنگونی مخملی«فرایندمحتوا و بنیادهاي 
و در هشـدار  )تلنگري هاي هارِ نشریهنئوکانـتر از خود ما بودند (مثالً لیبرالپیشبرد اهدافشان بسیار رادیکال

ي خواهانـه طلبانـه و خودمختـاري  رانـیِ تجزیـه  دولت بوش در منطقه و هوسهاي نظامیِجوییپیرامون ماجرا
آورد (اگر اصـالً آن زمـان آنهـا را    خاطر میي عراق را بهایران پس از فروپاشی جامعههاي قومگرايبرخی فرقه

هاي آن جمـع  پردازيتاصلی سیاسي ذهنی بخشاصلهخوانده باشد) و نه حتا این واقعیت دمِ دستی را که ف
ي الً در همـان سـطح ژورنالیسـتی جریـان هـم واژه     ي آن مثدرنتیجهگاه چنان بود که » دمکراسی«از مفهوم 

د (چه رسـد بـه   شمیشده حذف ریزيشکلی هدفمند و برنامهتقریباً از کل نوشتار آن مجموعه به» دمکراسی«
و یـا خوانـده و   ،ا فراموش کـرده، یـا همـان زمـان نخوانـده     باز هم ی»). خواهیدمکراسی«ترِ یافتهمفهومِ تعین

بودن آنها در » غیرانقالبی«و » ناپیگیري«راست فقط بابت ي آن جریان به اپوزیسیونِنفهمیده است که حمله
ها ي محدودیت، نبود، بلکه ــ با وجود همه»چپ یا راست«، خواه »هر فعال سیاسی«تحقق مطالبات مشترك 

هاي سیاسی و شناختی و روشیِ نظرگاه آن چـپِ دانشـجویی ـــ معطـوف بـه محتـواي مـنحط        و گاه انحراف
مانـد، اتفاقـاً   با آن چپ ناکام می» وحدت«یون بود که هروقت در تالش براي رسیدن به هاي این اپوزیسبرنامه

1 https://www.youtube.com/watch?v=2-Pv4juWZHo
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ام کـه آن حرکـت   بارهـا گفتـه  کـرد.  نژاد متهم میسرشتیِ سیاسی و ایدئولوژیک با دولت احمديآن را به هم
از وجود تمایالت ، ناشی86دستی نبود و انهدام مقدر آن، حتا در صورت عدم وقوع اتفاقات پاییز ي یکپدیده

هـاي آن جمـع   ي گوشخراش تعدادي از رفتهي سرگشادههاي اخیر قضایی و یا مثالً نامهمتناقضی بود و حرف
ايِ یکی از همین تمایالت بود. نطفهزمانْ، معرف موجودیت آن2پیرامون اتفاقات اخیر ایرانشانبعدينسلِبه 
همین تمایالت ناهمساز ي همبوديِان بر یک مجموعه دردنشانهکه وجود دو عنونوشتمها ي زرنگیدربارهدر 

از این هم نبایـد گذشـت کـه    کرد.ي بیرونی تقدیر میدر آن مجموعه بود که فروپاشی آن را مستقل از ضربه
هاي خاص خود در برابر مهـار ایـن تمایـل، گـاه نـامجهز و گـاه کمـی        ها و انحرافدلیل کاستیبدیل بهتمایلِ

ها بر دوش خود من هم هست. ها و انحرافبود و بخش بزرگی از مسئولیت این کاستیتفاوت بی

و شـدنِ حـاد  طرفـه ي یـک ي دانشجویی، بلکه معرفی نحـوه بنابراین غرض نه دفاع از دقایق آن مجموعه
بـا طـرف  رویـانیِ خـود  ي در مرحلـه کـه  اش است، فراینديي بلوغ نهایییک فرایند منحط در دقیقهآرمانی

آرمـانیِ آن  ناظر قطبشِتداركسایت اکنون که قرار داشت و »جفت و جنین«در یک وحدت اندامیِشمقابل
ي رویـانی بـراي   مایه کـردنِ آن دقیقـه  ي مشترك، یعنی با دستدو تمایل است، همچنان با اشاره به گذشته

او بـراي درك  امـا  ، 3سویه استیکرچه اگکه کنددفاع مییتحریم» منطق«از ي وضعیت کنونی خود، تبرئه
شـده متعین و تعریـف اینک یکسرههمبخشیدنِ نابجا به این فرایند با انتزاعکوشدمیموقعیت موجود خودش 

وضعیت آرمـانی، یعنـی   با تحقق ؛ داندبهمین برخورد سزاوار، طرف مقابل را نیز »منطق«براي رسیدن به آن 
یک طرفايِو اخیراً در تحریم خبري و رسانه،ها در مطالب و مواضع دو طرفکه مدتیهمان قطبش مطلق

آلـی کـه   کشف وضـعیت ایـده  تقال براي دیگر معنایی ندارد؛ تجریدرا نشان داده است،علیه طرف مقابل خود
اسـت،  نیازمند تجرید در امر شناخت و نقد است، زمانی که خود این وضـعیت در جهـان واقـع حـادث شـده     

اي هفته نمایش مسخرهيهاین بازندگان در بایکوت سایت مجلاقدام "کنندگان است:دارتر از کارِ تحریمخنده
در وضـعیتی نیسـتیم کـه    . "همه منطق این اقدام قابل دفاع است و قابل بسط به خود آنانبیش نیست. بااین

یکسـره و  ،موضوعمعنایی داشته باشند. کشند را یدك می» منطق«که بیهوده نام هاي مشکوکی چنین انتزاع
آن»منطـق «هاي بستر اصـلیِ برانـدازي اسـت کـه     ي ایرانی رسانهشیزوفرنیک از سوي تیرهیهاجمدرسته، ت

و در جایی دیگر بیهوده دنبـال چیـزي   ي پنهانی در کار نیستالیهدیگر عینیت بصري آن است؛ هماناینک
اسـپوتنیک و راشـا   هایی چونصورت تحریم و تقبیح رسانهتر به. همین تهاجم در ابعاد جهانیمجردتر نگردید

صارطلبیِ زمانی به این انحکه تداركجریان دارد و این حقیقت که خود سایت المنارتودي و گلوبال ریسرچ و 
، در درك تعـین  شـود آوا مـی هـم آن ي نداشـته » منطق«عصا با بهکنون دستاکرد وراستی اعتراض میدست

2 https://mejalehhafteh.com/2018/01/01/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-
%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-
%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-
%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1/
3 http://tadarok.org/index.php/notes/item/1868-2018-01-22-02-18-31
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آنجـا  ــو عمق نفوذ آن تا دورترین قلمروهاي اپوزیسیون» ي مدنیجامعه«هاي ایدئولوژیک رمزگذاريواقعی 
 ضدامپریالیسـتی از جـنس نوشـته   براندازيفرماي فرمانکه ناخودآگاه در هـاي آقـاي شـفیق    با یک خودآگاه

جـاي شـکی بـاقی    ـــ گیـرد پریشان قـرار مـی  آشکار و در تقابلی ،»آتالنتیکـترانس«هویت متواترِنکوهشِ
، ندکشـید داعش و القاعده هورا میي»انقالب سوریه«براي"به کسانی که تدارك نمایشی گذارد. پرخاشِنمی
تـرین مراکـز   طلـب در کنار جنـگ ی که شب و روزان، کسندنشستی که با بمباران بنغازي به پایکوبی میانکس

"نـد دادن کمپین ضداسالمی و ضـد جمهـوري اسـالمی بود   قدرت امپریالیستی و صهیونیستی در کار سازمان
چـون ودشـ نمیباور؛داریمچون به تکرارش عادت شودخوانده می؛شودباور نمیشود وخوانده میجا)(همان
صریح همان ناپذیريِدارند؛ بیشتر به دلیل امکانینیتسوءآقایاننه به این خاطر که. استبارمصیبتشتکرار

را به صورت تضـارب دو  آرمانیواحدي که بتوان با آن یک امتناعِ» منطق«انتزاعِ کورمال کورمال براي یافتن 
جوهر روي یک فصلهمموجودي همین تکاپو بود که چندسال پیش ترسیم کرد. نتیجهخام و نابالغمشترك

خیر خود را نشـان داد.  این گروه شد و چندروز پیش درقالب تحلیل آنها از وقایع اايِي هستهبیانیهتبدیل به 
وضوح بیهوده و بالموضوع اسـت و از  به،ي آنتحریم براي تعمیم دوسویه» منطق«از تداركي کنونی دفاعیه

ي ي آن صـفات نکوهیـده  ویژه با اطالق دوبـاره که او، بهو آن اینشود تنها یک نتیجه عایدمان میخواندن آن 
؛ تـا حـد   کنندگان نشان دهدکند خود را چیزي متمایز از تحریمتالش می،ها»آتالنتیکـترانس«به همیشگی 

هـا  شـود، امـا احتمـاالً مـدت    متمایز دیده میي غیرمسلّح، از آناننزد خوانندهگویی به آنها، البته این بدوبیراه
ي ناسزاي سیاسی علیه سابقهرغم این حجم از کاربرد کمگرفتار این دردسرِ وجدانی خواهد بود که چرا آنها به

ي شـده ضدامپریالیسـتی و ضدصهیونیسـتیِ صـراحتاً بالموضـوع    تغزّلکنند.امپریالیسم، خود او را تحریم نمی
کـه  در شرایطی،ي این شکلک تحریمی اوباش در اپوزیسیون چپمفقوده» منطق«به هنگام پیوستنتدارك

هـر روز  اش ي دیرینهناسزاخورده» آتالنتیکـبورژوازي ترانس«همان برابردر ناپذیر، در روندي ظاهراً بازگشت
هـاي  در نوشتار و بیانیهکند.کنندگان را هم عصبی نمیشود، قاعدتاً دیگر خود تحریمتر از دیروز میبالتکلیف

د. نـ جریـان دار تر، تر و گاهی غلیظي کمونیسم کارگري نیز این تغزالت، به فراخور موضوع گاهی رقیقخانواده
، واقعاً موجـود خود تحریمِو نه براي معنایی داشته باشد ــ تحریم ــ اگر اصالً چنین اضافه»منطق«تأکید بر 

چنان کند که گزنده آنکه براي حفظ آبرویش نزد طبیبان شایعه میقدیمی استي گزیدهروباهآنپوشیِشرم
اي اش از حملهکردنِ خرسنديفقط براي پنهانکردنِ این تحریمسگی بود؛ هتاکی او به طرف مقابل و دوطرفه

اضـع و مبـاحثی کـه    در بستر مو،نابرازندهدا و اطوارِ انقالبیِاین اَاما است که رو به یک طرف آغاز شده است. 
تجویز را روي کاغذهاي کاهی با خطی ناخوانا بازهاي تجویزي همین بورژوازي براي ایران و منطقه عمالً نسخه

بـه  ، در چنـد سـال قبـل   ی آناتمبراي خلع سالح ایراناي هستهي برنامه»شفافیت«لزوم حکم به د (نکنمی
» منطـق «بـه دفـاع از   ، و ي قبـل در چند هفتهبراي سرنگونی حکومتایران» انقالب فرودستان«پیوستن به 

مانند که از کتمان این واقعیت بازمی) در ساعاتی قبلهاي مخالف این فرایندهاتحریم خبري و تحلیلی جریان
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يتدبیرشـده مـرهم بـه  » گزیدگیداروي روباه«اندکی درآمیختنِمحجوبانه برايدرخواستیداستان او روایت
دانند که این زخم جاي نیش کدام جانور است. در کشاکش میان است که به خاطر شرم او هنوز نمیکانیپزش

هـاي لـک تَماش اعتقـادي.  اش اعتنایی دارد و نه بـه گذشـته  دیگر نه به آیندهتداركاین شرم و آن گزیدگی، 
چپ رادیکال/دانشجویان «به جریان ٤"نامیامین قضاییمثالً"ي من و شدهبه تعلق مشترك و منقضیتدارك
ي هشتاد ــ متلکی که بـراي تـداوم خـود سـخت نیازمنـد      ي نخست دههدر نیمه» طلبخواه و برابريآزادي
هاي آشکار است که آن جریان عریض و طویل از درون داراي شکافپوشی لجوجانه بر این حقیقت پنهانچشم

ي بین و هر خوانندهم خود اعضاي اصلی آن و منطقاً هر ناظر واقعکاي بود که دستماندهجدي و گیرم ناگفته
زخـم زبـان  کـاربرديِ توانند از آن غافل بـوده باشـند ـــ اکنـون از قالـبِ     ها و رفتارهاي آن نمینوشتهجديِ
سـوي خـود   با شتاب بـه ،و غیرکناییت صریحِحقیقیک تدر هیئبار پس از برخورد با دیوار، اینآیند و درمی

بـورژوازي  «کننـده بـا   ايِ جماعـت تحـریم  دهـه تواند همنـوایی یـک  ند: سردبیر آن سایت میگردبازمیتدارك
تحـریمِ » منطـق «ا ضمن حمایت از آنهرا به باد ناسزا بگیرد، اما در تالش براي تحریم خود» النتیکآتـترانس
کـوفتنِ  مرسـومِ  ي ولـو بـا رویـه   ،خـودش د کـه مـدتی   اندازاي را از نظر میاي نکتهیشکل باورنکردنبههفته
مجامع حقوق بشري با همان غلظتی که مثالً فالن سرکوب کرد: هایی میبه آن اشاره،و نعلمیخنوبت بهنوبت

کننـد، بـه تـوبیخ اخالقـی     ي شمالی محکوم میرا در ایران و سوریه و روسیه و کرهشهرونديیا نقض حقوق 
داشته باشـد کـه   در کارشان تأثیرياین حقیقتکهآنعربستان و بحرین و اسرائیل و آمریکا نیز مشغولند، بی

ایـن  اي کـه خود به تجهیـزات سیاسـی و حقـوقیِ نیـروي مـادي     از سوي آنها خودبهیکُمي محکومیت دسته
محکومیـت  ي دوم از همـان سـطح   افزایـد، امـا تـوبیخ دسـته    کنـد مـی  کشورها را عمالً محاصره و تهدید می

ي از آنها براي نظارت بر عدم انحراف برنامـه تداركــ که » هاي شریفوجدان انسان«آنها از سوي » اخالقی«
هـا  سـال تداركخود مانند این مجامع که رود. باالتر نمیکرد ــ گري دعوت میسوي نظامیایران بهايِ هسته

و هـم  شـود مـی تحریم ایران طالبِوقتی هم نیز او ، اش در مذمت آنها نوشته استبراي حفظ توازن نوشتاري
، در چـپ در امتـداد ایـن خطـوط)    اپوزیسیون ايِ هاي رسانهبنديي جبهه(گیرم صرفاً در حوزهتحریم آمریکا

در رفتـار ـــ گ تداركکه بودند آقایانی .مالً فقط ایران را تحریم کرده استعتوزیع قدرت » واقعیِ«ي هندسه
بـا ریسـمان   افـراد از آن خالصـی نداشـت ـــ     دورانِ جنینیِ ي سابقهايِ سوءوضعیتی که جز با احضارِ مناظره

مــرا بــه ســالگیِوچندبیســت،ي مربــوط بــه پــیش از آن زایمــانِ نــاگزیرواپاشــیدهيگذشــتهمنــدرس یــک 
انتظـار  او را اکنـونِ بنـد خـود،  ي توسنبا تسمهجلوترمترچندزد؛ اینک آنها آنان گره میسالگیِوچندبیست

هـا، مـادام   »آتالنتیکـترانس«علیه تداركهیجانات عاطفی داریم؟ انتظار داریم که يما چه انتظارکشند.می
دانـد  مـی خـوب نـد اسـت و خـودش    رِدانـیم کـه   میادامه پیدا کنند؛ هرچند گردد که زمین به گرد خود می

4 http://tadarok.org/index.php/notes/item/1822-2017-10-24-07-00-05
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به زیان کدام طرفنهایتاً به براي تحقق آن فعال شوند، واقعاً موجودچه نیروهاي ماديِچنان،تحریم» منطقِ«
»قضایی؟اکنونِیامااکنونِخواهد شد: تبدیل تحریم » واقعیت

اي بـیش نیسـت (و   اش مضـحکه نداشـته » منطـق «اند و تحریم ماننـد  فعالً که این نیروها فعال نشدهاما 
ترِ شکلِ آراستهاش ــهاي آخرالزمانیي بیانیهیادداشت خود ــ طبق معمول همهي پایانیِپارههم در تدارك

، اصلی بحث بـازگردیم يدنباله، باید بهموکول کرده است)» فرداي یک انقالب اجتماعی«آن را به يدوطرفه
ي فاالنژهـا بـراي   آن آغاز شد. بهانهينتیجهیکی از جمالت ماقبلبراي توصیفتنها تدارك مثالِبه جایی که

در یـک  » یچپ محـور مقـاومت  «ایسم و اکثریتیسم است که با ضرب عنوان ي تودههمان قالبوارهالبد ،تحریم
چپ اپوزیسیونمنتهاالیه راستبرخی متصدیان تا گرفته تداركاز خود اي را ــ وجدان عدهاي، رسانهقشقرقِ

آنها با بدنی گرم از مشروعیت ایدئولوژیکی کـه بـا کمـک ایـن تسـمیه در اذهـان       .مخاطب قرار داده استــ
کـالم  معمـول  و لعن و نفـرینِ نیش و کنایههمان نام، با متوجه نیستند که همین مثالً اند، حتا عمومی یافته

ایـن موضـوع   شـود.  سایت به برخی دیگر از آنها اطالق میمنتشرشده در هاي ، از سوي برخی نوشتهخودشان
ي ما و من ادامه دارد. چندسال طـول کشـید تـا    کمابیش بیرون از ارادهندکردنْرَچندان مهم نیست، چون س

ي تـاریخ در  گرانـه کـار صـافی  و هاي غربال گیر نکنـد؟  در سوراخبار این،سرانجام برخالف بارهاي قبلتدارك 
ي ایرج فرزاد دربارهتحلیل نظراتی شبیهمثالً انجامید؟ چند سال دیگر به طول خواهد ،بیختن و بازهم بیختن

هـا  اش به سرشت خیابان را در سطح اذعان به فقدان رهبري و سازماندهی کمونیستکه بدبینیماه ديوقایع 
» اصالت«دارد، اما همزمان نگاه میهاآشوبراستی و ارتجاعی بر هاي دستبرابر فعلیت سرکردگی گفتماندر 

ـ    عنوان یک شناسههاي اقتصادي آن را بهمحرك و سیاسـت سـنتی ایـران    ي طبقـاتیِ تـاکنون نـاموجود در ج
چندسـال  هـاي حـرف جوهر ، کمابیش شرح و نقدش رفت)خط وسط خیابان (موضعی که در کندتصدیق می

و تـر  واکنشـی ، تـر شـقِ پریشـان  .دنـ کنتکرار مـی را در تحلیل رویدادهاي اجتماعی ایران تدارك پیش همین 
وضـعیت کنـونیِ  و البتـه  یافـت ايي رسـانه شـده خرابجهانِ هر جاي این توان ترِ این موضع را میبالتکلیف

خـط همـان اسـت کـه    فعالً معتبرْي نتیجه؛گذراستاین چیزي که در بهترین حالتزندنهیبمان میتدارك
هاي سرگشـته را دیـر یـا زود بـراي     ایدئولوژیکی که آدمهاي برد پرتابهکه به آن رسید و آن اینخیابانوسط

ـــ گیـرم بـا حفـظ قیـد      تدارك کنند، خیلی کوتاه نیست. مستقرشدنِ مجاب میکنندگان پیوستن به تحریم
در موضـع  تلـویح  بـه 88کننـدگانی کـه در سـال    تحریم» منطق«ــ در پست نگهبانی از گیدوطرفهحیثیتیِ 

کـه  چنـدي  عناصـر تقـویمیِ   کند. ها را جمع میکند، حواسها را گوش به زنگ میبودند، آدماوتحریمِ خود 
سِ کـل نـار  یـک ی از همیشـگ گـذارِ ي تصـاویرِ آن  مجموعـه صـورت  را بـه تدارك فرایند تحقق شکل آرمانیِ 

پیوسـتی بـر   در اپایـداري  نهمین دقایقِ مثالیِعنوان اند، بهثبت کردهاونامشخص به تشخص فرجامینِ امروز 
گذرم. باید اعتراف کرد که ارزشِ میهامن اینجا از آنبنابراین و مختصراً آزمایش خواهند شدافولعملگربحث 

تحقـق  تـازه پـس از   وجـود دارد،  تـدارك ي ي پدیـده زمانمنـديِ ویـژه  ي اي کـه در مطالعـه  شناختیمعرفت
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هاي این زمـانِ ي دقیقهبیگانهیکایک ازهمنه براي درنتیجه منشود و راست آن درك میبهگردشکمالِوتمام
ي دقیق خطـوط میـدان   نقشهجمالت آن مجموعاًکه قائلم اهمیت شناختیايدنبالهبلکه براي سپري شده،

روي از مدتی به این در و آن در زدن، سـرانجام  پسکنند: او را ترسیم میاطیسی ساختارهاي اپوزیسیون مغن
او جابجـایی در بنـابراین و جذب قطب مشخصـی شـد؛   سوي تقدیر خود حرکت کرد یکی از همین خطوط به

خاصـیت تـر از آن  برانگیزمـل بـودنش، تأ واقعـی همـین  صـرف  . این حرکت، بهتماشا کردیمرا یواقعیتحداقلْ
توأمـان بـه بالکانیسـم و    فـرزاد را بـا فحاشـیِ   اي از نـوع که مواد غیرمغناطیسیاستکرختیناپذیريِ قطبش

هـاي اصـیل   تکانـه «هـاي اقتصـاديِ   نیافتـه بـراي هـدایت محـرك    مقاومت، و در حسرت یک رهبـري تحقـق  
بالتکلیف رها کرده است.در وسط خیابانْ، »فرودستان

    **                      *

چـون یکـی از   دارد،تـاریخ پرافتخـاري  عنوان یک ناسزا، بلکه بهسیاستنه درمقام یک ،»ایسمتوده«درضمن
دوسـت و  شـود، چـپ و راسـت و مجاهـد و شـاه     هاي بازي اپوزیسیون ایران بوده که تا رو مـی آسپایدارترین 

بـراي مـن جـذابیت   طبعـاً ایـن صـحنه    حـرام اسـت.  اسـاس از بازيکه قمارافتدمییادشان ناگهانردایتی کُ
» حـرام «تبدیل به یـک  اپوزیسیونیآنچه سیاستی را نزد یک کلیتپرسمو از خود میداردايچیستانیِ ویژه

رسد کـه در  میایسم به وحدت مطلق قدر در برابر تقبیح تودهکند چیست؟ اپوزیسیون ایران همانبالفطره می
اي که از این سیاست وجود دارد ـــ و همـان هـم بـراي توجیـه آن      برداشت عمومیبرابرِ خود قدرت حاکمه.

همه سرِ وقت خدمتی کردند و بااینخوشخیلی هایی است که حال کفایت کرده است ــ تصویر آدمتقبیح تابه
از آن ناخوشـایندتر اکتفـاي توصـیف    تـوان گفـت تصـویر خوشـایندي اسـت، امـا       با خفت جارو شـدند. نمـی  

شود کـه  تحلیلیِ لیبرالی تصور میسازيِدر یک سادهکه 57عنوان رویکردي در چپ ایران ــ به» ایسمتوده«
خاطر تأکید زیاده از حدش بر خطر امپریالیسم آمریکا وارد زمین بازي ضدامپریالیستی قدرت مستقر شـد و  به

شـور  است. متأسفانه من، به جز اندکی در بخش پایـانی  تراژیک این تصویر دردر همان زمین از بین رفت ــ 
ام. ي محتواي اجتماعی و ایدئولوژیک آن رویکرد را پیدا نکردهتر درباره، هرگز فرصت بحث دقیقتعریب اَنیران

ام؛ افتـاده تأخیرهـاي بـه  شود، اما لطفاً این را هم بنویسید بـه حسـاب وعـده   خطم دارد پر میدانم که چوبمی
بـه  ي آن نوشـته نگاشته شد و اشـاره شور تعریب اَنیران اهمیت چنین بحثی امروز بیش از آن سالی است که 

سیاسیِنهندگیِپیشعنوان محصول یک به» بورژوازي ملی«نام اي بهپردازيِ مقولهدر بستر مفهومموضوع این 
هـایی بـود کـه نتـایج     ي رفـع کژفهمـی  دغدغـه ــ بیشتر از سـرِ  پیشین مشخص ــ و نه یک عینیت طبقاتی 

حیثازشناختی الزم است که ذکر این هشدارِ روشمختصر شود. در این مجالِتر میشان امروز روشنسیاسی
زمـانی  یـک تصـویرْ  قـبحِ پدیـداريِ  ي باطلی نیسـت؛ مفروضههیچ نفسه فیباال تصویرِ ناخوشاینددرسیاسی

دهـد. ترِ آن ذات پرهیزمـان مـی  شود که یک مانع ساختاري از شناخت دقیقمیتلقیذاتی صورت یک قبحِبه
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، بـه توجیـه   تـدارك ، و پشت سـرِ آنهـا بـوق و دهـل کمونیسـتیِ     کنندهجاست که آقایان تحریمدرست همین
ساختاري نیست.اي جز همین بسندگیِ»منطق«رسند؛ در پسِ پشت تحریمي خود میبسنده

پیش ایسمِتودهي چپ وقت منهاي یعنی تقریباً کل مجموعه، 57هاي چپگراي رادیکال بسیاري از جریان
ســنخ کـه بــا ایـن  حــزب تـوده اخالقــی و سیاسـیِ  ن بـداهت بطـال  ، همیشــه بـه یــاريِ از فروپاشـی شـوروي  

، معمـوالً ایـن حقیقـت را اگـر نـه     شده اسـت ترسیمهاي برانگیزانندههاي لیبرالی و تصویرپردازيسازيساده
اند که خودشان هم از حیـث سیاسـی و هـم از حیـث     داوري موکول کردهي بعديِکم به مرحلهکتمان، دست
(توجه کنید که صحبت بر سرِ حزبی است که اندحزب بودهآن تر از خطرناكفاسدتر وچندمرتبه اخالقی گاه 

بخـش  راسـتا بـا   هـم تمانی حزب، گردش گفاز اقمار اردوگاه بود؛ بدیهی است که پس از آغاز فرایند فروپاشی
ویِتیستقی از آن که یغالبسوي ادبیات اپوزیسیونیِبهوقت بزرگی از چپ سدر کلیت اپوزیسـیون  تا امروز ش

تنافر حـزب  در سطح ایدئولوژیک، د. اندازمیموضوعیت از خود خودبهرا داشته است، این بحث هم تداومایران 
رف ضـربه  تنافرِ اتحاد شوروي و ایاالت متحـده اسـت).  يادامه88ي حزب تودهبا مثالً 57ي توده اي کـه  صـ

حزب توده از قدرت وقت خورد، دلیل کافی بر نادرستی تحلیلی که آن را به چنان مواضعی سوق داد نیسـت.  
تري از خطاي تحلیلـی حـزب را، البتـه در    من در همان مطلب به اختصار کوشیدم نشان دهم که بخش جدي

بـورژوازي  «ي آن از اشـت ماتریالیسـم عوامانـه   مرداد، باید در همان برد28بستر رویدادهاي منجر به کودتاي 
، برداشتی که عناصر نظري خود را از مارکسیسم رسمی جستجو کردي عینیِ طبقاتیعنوان یک دادهبه» ملی

خود تر،و حتا با ادعایی بزرگــ»بورژوازي ملی«چیزي به نام جا نوشتم، که همانچناناما گرفت. شوروي می
ينحـوه ي در نتیجهعنوان یک پایگاه طبقاتی، تنها بهاتد؛ این موجودنوجود نداریشاپیشپــبورژوازيخرده
؛ موجودیت آنها مشروط و موکول به نظـام یـا وضـعیت    شوندگسترانه وضع میشکلی پسب بهیک انقالتحقق

بالتکلیفـیِ لنـین در نامگـذاريِ نیروهـاي     .انجامـد بدان مـی تر سپسکه کل فرایند اجتماعی اي استسیاسی
بـه آنهـا   شور تعریب اَنیراندر همان باز هاي داخلی کمینترن ــ که انقالبیِ برخی کشورهاي شرق را در بحث

تر و تر، شناختههاي رسمیهایی که او ناچار شد در مخالفت با اطالق نامشد ــ به یاد بیاورید: جنبشاياشاره
آمیـز، گنـگ و   به آنها، و با پیشنهاد نامِ بدعت» بورژواییخرده«و » دمکراتیکـبورژوا«چون تريهپرداختمقوله

بـراي آنهـا صـحه    پیشـین براي توصیفشان، عمالً بر فقدان یک پایگاه طبقـاتیِ  » انقالبیـملی«برانگیزِ پرسش
بـدان  د. ایـن  رکـ تعیـین مـی  گذشتهبهعطفها را ها محتواي طبقاتی این جنبشي آن انقالبنتیجهبگذارد. 

در گـونی  نحوِ شـعبده بهدر روند رویدادهاي انقالب آن کشورها، نیروهاي دخیلسیاسیمحتواي معناست که
اگر درست یادم باشد، در همان نوشته و قبـل  ! ها مؤثر بودرویدادآن طبقاتیمحتواي سپسین بهبخشیِتعین

... ـــ برومرهژدهمــ مختصري در بورژوازي تا حدي نزد خود مارکسموضوع را در مورد خرده،از این بحث
اصـالً  ، چـون  طبقاتی نیسـت يهستندهیک ، یعنی نیستبورژوازي اجتماعی، خردههستیِدر جستجو کردم:

بـدون هـیچ دردسـرِ    تـوان  سـت و مـی  شدنیمنطقاً حذف؛است)ناطبقه (در بهترین تعریف، یک طبقه نیست
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سـرمایه بورژوازي را تصور کـرد ـــ انتزاعـی کـه خـود مـارکس در       ي بدون خردهیک جامعه،یشناختمعرفت
از جامعـه زمـانی   بخشـی عنـوان  صحبت کنیم، بـه هژدهم برومر ...کند؛ اما مثالً، اگر در بستر بحث همان می

.کندظهور میسیاسیحل شود که بناپارتیسم درمقام یک راهپدیدار می

و خواننـدگان  بـه آن باشـد  کـافی تر از آن است که در ایـن مجـال فرصـت پـرداختنِ    این بحث گسترده
کـه تقریبـاً کلیـت چـپ وقـت ایـران، حتـا سـنت         ي جالب آناما نکتهتوانند به همان نوشته رجوع کنند. می

شـکلی بـه ایـن    زد، هـر یـک بـه   می» ي بورژوازي ملی و مترقیاسطوره«را با 57کمونیسم کارگري که چپ 
ظرایـف  تـر اسـت و   ي اخیر بحث کمی پیچیـده باور داشتند (در مورد جزوه» بورژوازي ملی«پیشینگیِ عینیِ 

رغـم  چیزي حـزب تـوده را بـه   چهپس ). طلبدري میتفراخي بیشتري دارد که پرداختن به آن وقت و حوصله
که محصول چیزِ اساسییک کرد؟جعلی بورژوازي، از بقیه متمایز میمشابهت در برداشت عمومی از این سنخِ

اشزمانیآنواقعاً موجوددر همان تعریف یک اردوگاه واقعی بود: از دید حزب، سوسیالیسم ــقرار گرفتن در 
عناصـر خـود را در یـک کلیـت     کـه  بـود راهبردي که قطعاً نه خود من بلکه همان حزب به آن باور داشت ــ

ی هاي رادیکالموهوم چپبسیار بیشتر از سوسیالیسمِ،این شقِ ضعیف سوسیالیسمد. کرمی» وساطت«جهانی 
هایشان به دسـت شـهرداري، یـا حتـا     ها پس از تخریب خانهنشینشورش حاشیهي را نتیجه57که مثالً قیام 

، ایسـم واقعیت نزدیک بود. تـوده دانستند، بهبراي بزرگداشت سالروز سیاهکل میفالن سازمان فراخوان پیامد 
کـرد  هاي بنیادین بود، سعی مـی هاي ساختاري سویِتیسم دچار انحرافخاطر محدودیتالبته از منظري که به

آن را شـکل داده بودنـد، در چـارچوب آنچـه حرکـت      » واقعـاً «نیروها و تمایالتی که به با ارجاعرا 57انقالب 
آنچـه  "پنداشـت درك کنـد:   می»اي مترقی جهان به سوي سوسیالیسمها و نیروهاي از دولتجبهه«عمومی 

چه جایگاه » حرکت عمومی«راهبردهاي اساسیِ آن اینجا رخ داده سوسیالیسم نیست، اما این رویداد از منظر 
این عمالً و گیرم ناآگاهانه چیزي نیست جز شکل خام و پر ایراد همـان دخالـت   "؟هایی داردو چه جهتگیري

انجامید. این رویکرد گرچه آگاهانه نبود و 57ي یک پایگاه طبقاتی براي جنبشی که به گسترانهینِ پسدر تعی
آمـد، امـا   برمـی » سوسیالیسم واقعاً موجود«گرچه دچار اعوجاجات بنیادینی بود که از خود تعاریف و تعینات

گرفتـار  بِـدان  اشهاي رسـمی ها و بیانیهنوشتهویژه در بهتوده حزب تناقضی که اساساً یک فرایند واقعی بود. 
وازي بـورژ پیشینیِعینیت «ي با فرضیه» پایگاه طبقاتیسپسینِتعیین/وضعِ«ین شکلِهمناهمسازيِ به د، بو

کمـابیش همـان قالـبِ    هـا و مواضـعِ رسـمیِ خـود    حلیـل ت: حزب درگشتاش بازمیدر گفتمانِ رسمی» ملی
به کار و درنتیجه در توجیه و تأیید آن 57ي خلق را در تبیین پایگاه طبقاتی جنبش بلوك چهارگانهمفهومیِ

ایـن ناهمسـازي   بـود.  » انقالبـی ـجنبش ملی«پردازيِاش با آن چیزي شبیه مفهومورد عملیبست، اما برخمی
اتخاذشده نه تردید کنیم که سیاست آید که در میزان اعتبار این تصور عامیاویژه هنگامی بیشتر به چشم میبه

هـا از محتـواي   ايي فهـمِ تـوده  از سوي حزب، عیناً همان نگرش مسکو به وقایع ایران بود. محض نمونه شیوه
دهی به کلیت سیاست آنها سهم پررنگی صدر) که در شکلویژه بنیلیبرالیسم سیاسیِ وقت ایران (بازرگان و به
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بورژوازي «و » بلوك خلق«هاي ادبیات مسکو از پردازيیج سیاسیِ معمولِ مفهومداشت، در تقابلی آشکار با نتا
کمـابیش  هـاي اي چـون رویکرد تحلیلـی یـا واقعیـات سیاسـی    هرحال حتا اگر این واقعیاتو ... بود. به» ملی

هاي سپسین کسـانی را کـه   را هم نادیده بگیریم، روایتناهمساز حزب و کرملین در قبال جنگ ایران و عراق
گاه حزب را هنگام دیدار با مقامات امنیتی گاههاي سیاسیِپس از فروپاشی حزب، اعتراض مسکو به خودسري

مجـال  بازهم شرح بیشتر و مستندترِ این موضوع توانیم ناخوانده بگذاریم.اند، نمیکرملین ثبت و گزارش کرده
اي بـراي  . این اشاره صـرفاً بهانـه  گنجندطلبد که در چارچوب اضطراري این نوشته نمیمیتريسبو فراغ منا

» منطق«اقمارِ دور و نزدیکشان ــ چه هواداران وکنندگاناي بود که تحریم»صفات نکوهیده«دقت بیشتر بر 
شکلی خودکار بهدرخود » حرامِ«ن فقط با آوردن نامِ آاند ــ وواج ماندهآنها و چه کسانی که وسط خیابان هاج

ده سال پیش را با بلوغ عقلیِ الزم و بـا کنجکـاويِ   ـترها که چندسالخوردهـمنـازدهند. به مخاطب نسبت می
ایـن تعمیـد عوامانـه کـه اپوزیسـیون از      به یـاد بیاورنـد کـه در    اگر بگردنداند، شایدکافی در ذهن ثبت کرده

از آتش اُخروي زنهار اَبناء ناخلفش را در کلیساکند آن پدر مقدسی است کهس میي سرِ آن هنوز احساصدقه
.بودندبانکی المللیِ بینهايتراکنشپشتگرم بهي ضروريهاانگاريترها برخی سادهپیش، دهدمی

دم کـه  زگریزيها ي مرگ حیدرخان و طرح اتهام قتل او علیه جنگلیبه قضیهاهزرنگیيدربارهمن در 
نفسه دلیلـی  آنجا گفتم که مرگ او فی.ودبشور تعریب اَنیران ترِ آن بحث هم دوباره همان البته منبع مبسوط

ها و پذیرش رهبري میرزا بر بر خطاي تحلیلش در حزب کمونیست ایران پیرامون ضرورت همکاري با جنگلی
کرد) نیسـت.  اهللا خان حمایت میترِ احسانزاده که از گرایش تندي سلطانروانهآن جنبش (در برابر خط چپ

درك » بـورژوازي ملـی  «توضیح دادم که چطور حیدرخان نیز جنبش میرزا را با فرمـول قـالبیِ  در آن نوشته 
سیاسـی حمایـت ارزشانقالب در ایران دمکراتیکـي بورژواداشتنِ مرحلهخاطر جریانبهزعم او بهکرد که می

ي کـرد، امـا مـدعی بـود کـه در ایـران مرحلـه       چنین تحلیل طبقـاتی مـی  اینا را زاده هم میرز(سلطانداشت
را » بورژوازي ملی«دمکراتیک انقالب سپري شده و کشور مهیاي انقالب سوسیالیستی است و درنتیجه ـبورژوا

سـلطانزاده)  خـط چـپ حـزب کمونیسـت (   جنـاح  . بعید نیست برخی متمایل به دیگر باید ارتجاعی دانست!)
هـایی را زده باشـند کـه چـپ     هـا، همـان حـرف   مان پس از شنیدن خبر قتل حیدرخان به دست جنگلیزآن

تصـویرِ  «حـزب تـوده زده اسـت. ایـن     » شدنخدمتی و بعد جاروخوش«ي تاکنون درباره57رادیکال ایران از 
ده ــ خط مقابل لنین زاسلطانامثالاگر صدبار دیگر هم تکرار شود، دلیلی بر این نخواهد بود که » ناخوشایند

ـ برحیدرخان در هپروت بـه سـر مـی   امثال کمتر از هاي خاورزمین ــي انقالبدر کمینترن حول مسئله د. دن
ي درستی و نادرستی یک رویکرد هایی که معیار نهاییِ داوري دربارهپردازيادبیات چپ باید از آن نوع کلیشه

جویند، آزاد شود. همین حربه براي حمله به چپی که هاي شخصی آن میرا پیش از هرچیز در لطمات و زیان
ایسـمِ جدیـد هـم    این تـوده "است: افتادهاز چند سال پیش به کار نامند نیزمی» محور مقاومتی«آن را امروز 

البتـه حـواس   ."رسدبار به پایان خود میهایش به همان شکلِ رقتخدمتیمانند اسالفش پس از انجام خوش
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از سوي خود من ،پیشاپیش بگویم که چنین معیاري براي داوريشدطوراگر اینآدم هم باید جمع باشد، اما 
مقاومـت دانسـتنِ روشن است کـه متـرادف  وضعیتی همان حرف قبلی است.در هر حرف ؛هیچ اعتباري ندارد

این عدمِ ترادف آگاهم. اما از تبعات احتمالیِخوبیبهمنوبالهت محض استالیسم سوسیباالحال موجودفی
آن را بـا  آور شـکلی خمیـازه  بهاي که فایدهو بیقالبی،سازانه، تکراريهاي سادهآن برداشتتصادم روزمره با از

تـر از ایـن نیسـت کـه     کنم؛ چیزي مسخرهپیدا میکنند، احساس انزجارنظیر میهنظیرب» بورژوازي ملی«یک 
دخالتگري بورژوازي یا عاملِ،ي فالن و بهمان جناح بورژوازي لبنان و عراقاهللا و حشدالشعبی را نمایندهحزب

اي هـم  ممکن اسـت بـا آنهـا وارد دادوسـتدهاي سیاسـی     هابورژوازيه این البته کصدم. یبدانایران در منطقه 
هـاي  هـا، نیازمنـدي  کمونیسـت ي نیروهاي مبارزاتی جهان و ازجمله خودنند همهها هم مابشوند. آن جنبش

توان آنها را به ماشین نظـامی سـرکوب   وجه نمیهیچاما بهاي دارند. سیاسی و دیپلماتیک و نظامی و اقتصادي
ایـران  » داريسرمایه«اهللا ابزارِ مزدبگیرِ تحقق منافع اقتصادي و ژئوپلیتیکیِ حزب.فروکاستداريسرمایهفالن 

در منطقه نیست. حتا اگر در ایران یک حکومت سوسیالیسـتی مسـتقر بـود کـه مهـار و تضـعیف اسـرائیل را        
اهللا با آن ي حزبیف کرده بود، رابطهاي خود تعرهاي سیاست منطقهگذاريعنوان یکی از عناصر اصلی هدفبه

بینیم تفاوتی نداشت. باید به این حقیقت باور داشته باشیم که آنها، گذشـته از  خیلی با آنچه اکنون میقاعدتاً 
منطقـه و جهـان،   در هـا و ... داريها و تیـول ها و فئودالیسما و سوسیالیسمهداريي روابط خود با سرمایههمه

ذات هستند.بههایی قائمجنبش

،تداركي مشخص کلی، و حقیقتاً نه براي برخورد با مسئلهموضوعِهمین تر شدنِ تنها براي روشنباراین
و افـاده ...  فـیس در همـان یادداشـت  آقـاي شـفیق  بازگردیم و بر آن درنگی کنـیم.  زند یاو ماي کهبه کنایه

ضـدیت بـا   «پیگیـري در  فالنـی گفتـه اسـت    کـه  کشـد  این شکل به کنایـه مـی  حرفی از مرا به) 4(پانوشت 
این حرف که دهدتذکر میسپس و انجامد،به سوسیالیسم میدر نهایت» مقاومتپایبندي به «و » امپریالیسم

جـایی  ،انگیـز اسـت  تحیرتا که حیراما چندروز بعدش هايبا حرفتذکر اواین تناقض فاحش. است»چرند«
در » وچکـش هاي مزین به داسپرچم«گوارا و دیدن چند تمثال چهبابت در پاسخ به یکی از خوانندگانش، که 

که گویـا  در برابر سفارت آمریکا (پس از ماجراي اعالم پایتختی قدس) اعتراضی جمعی از اهالی بیروت تجمع 
نتیجـه  باورانـه  بـا امیـدي همچنـان هـزاره    و 5کندشادمانی می، کودکانهاهللا برگزار شده بودبدون حضور حزب

هاي آرایـش  نطفه«سرانجام گویا کمونیسم مشغول بیرون کردن سازشکارها از گود مبارزه است و گیرد که می
هستندگیري در حال شکل» ي محور مقاومتبندي سوسیالیستی در منطقه با رها شدن آن از چنبرهآتی صف

از ایـن  و » ي سوسیالیسـتی اسـت  آینـده از آنِ خاورمیانـه  «معمـولْ طبق و » زندنقب میخوب موش کور «و 
ي او و بـه اتکـاي   کـه در همـین نوشـته   خـواهم پرداخـت  بعدتر اگر فرصت شود به عناصـر فاسـدي  . هاحرف
نـد)  اگیري شدههاي منطقه مشتقواقعیتازعملگر افول یاريبهاختی و روشیِ آن (که آشکاراي شنزمینهپس

5 http://tadarok.org/index.php/issues/item/1842-2017-12-15-14-28-43
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اگر جاري مربوط است بسنده کنیم: کلیِ ، اما اینجا بهتر است تنها به آنچه به موضوع دهندآزار میخواننده را 
يچشمداشـته تحقـق افـق  و افزایش احتمال اهللاي تغییرموضع حزبدربارهایشاني خیالبافیِ سراسیمهفرضاً 

بـر اسـاس   د، چـون  نبدان» چرند«دیگر نباید حرف مرا واقعیت داشته باشد، البد » ي سوسیالیستیخاورمیانه«
انجامیـده  سوسیالیسممقاومت سرانجام به گیريِ عجوالنه از علَم و کُتَلِ یک تجمع خیابانی، گویا همین نتیجه

ي قریب آن را درنتیجـه عنپیدایشتدارك که » بندي سوسیالیستی در منطقهآرایش آتیِ صف«این آیا است! 
مبارزات صنفی کـارگران لبنـان بـراي    فالن کشد، محصولِ مثالً انتظار میمعصومانهزدنِ موش کورنقبخوب

و در برابـر اسـرائیل  مقاومـت هاي این کشـور در  کمونیستپیگیريِهمان یا است،بودهشانافزایش دستمزد
کـار اهللا دارد دیـدم کـه حـزب   و فرضـاً مـی  صد البته اگر در لبنان بـودم و ، تداركالبته من اگر جاي ؟ آمریکا

پایکوبی ي هولناكکه با چنین وقاحتی از بابت تماشاي این صحنهجاي اینکند، بهتعطیل میاش را همیشگی
آن با تمام نیـرو هشـدار دهـم کـه     ي کادرهاي رزمندهبه ویژه این سازمان و بهخطاب به کردم کنم، سعی می

باشـد،  تنـاقض آناما از این وقاحت اگر بگذریم و حواسمان فعالً بـه  ند.بکشخود کنار از مسیر تاکنونیِمبادا 
ي چپ حال زیستهي تابهترین گونهپسند تنبلسازيِ عامهو دیگر کسانی که باز با همان سادهتدارك بینیم می

سـم  سوسیالی«اند ش نوشتهزیراند و نقاشی کردهچپ محور مقاومتی یک»چشم، چشم، دو ابرو«در جهان، با 
عمد الزاماً بهحتا ند، نه کندندان قروچه میجمعی به آن اند و دستهنشستهدورشو بعد» گذرداز مقاومت می

ي مکرر را نبینند که آنچـه نهایتـاً   این نکتهي منهادهند در نوشتهاز سرِ همان تنبلی ترجیح میبساچهبلکه 
در » پیگیـري «کـه  گفتـه بـودم   ؛قعیـت موجـود آن  مقاومت اسـت، نـه وا  » مفهوم«انجامد به سوسیالیسم می

بندي گاه به تلویح و گاه به تصـریح در  این صورتدهد؛مقاومت را به سوسیالیسم میل می» مفهوم«مقاومت، 
عنـوان یـک   وتازِ سرمایه بـه مقاومت در برابر تاخت،انتزاع، در سطح فرجامینِمقاومتها آمده است. آن نوشته

خودش يبا همان معصومیت خیرخواهانهاز وقایع تداركبینی کنیم و به روایتخوشکلیت جهانی است. اگر 
زدوبند روسیه بـا  ي درنتیجه، مثالًروزي فالن نیروي مقاومت در فلسطین و لبنانو فرض کنیمایمانِ بیاوریم

)داشتماجراي انتقال سفارت ازافولعملگربا استعانت از ادوات ایدئولوژیک اوآمریکا و اسرائیل (تحلیلی که 
ها با و در عوضِ آن کمونیستجلوي درِ سفارت آمریکا در بیروت تجمع نکرددیگر ،یا حتا با تطمیع اقتصادي

زده شده بود راهی آنجا شدند، این یعنی از دیدنشان ذوقتدارك که » وپتکگوارا و داسهاي چهپرچم«همان 
مقاومـت بـه   » مفهـوم «د: پنـدار مـی چرنـد شـنود،  ز زبان دیگري مـی وقتی اتصدیق همان حرفی که او آن را 

ي اجتمـاعی  بخش بزرگی از بدنهبعید نیست که گراید. در چنین شرایط فرضیِ عجالتاً محالی سوسیالیسم می
تـدارك کـه  بیـروت ـــ  مقاومت در »پیگیرترِ«سوي این نیروهاي ، بهدهکرو حتا سازمانیِ آن نیروهاي سازش

دل قـوي  یشـان هاپـرچم بـه رنـگ و نقـش    معمولِ کل چپ ایـران پسندي و ظاهربسندگیِسرِ سادهبازهم از 
پیگیـري در  اي نـدارد.  شـده کنم، مقاومت پایگاه طبقاتیِ پیشـاپیش تعیـین  تکرار میسرازیر شوند.ــداردمی

د. تا آن وضع خواهد کررا در مرکزهمساز است » مفهوم«این طور سرشتین با اي که بهپایگاه طبقاتیمقاومت،
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تمایز ایـن مفهـوم از   محتملِپیامدهاي از، من یابدصورت خودآگاهی تحقق میکه یک کل بهايدقیقهچنان 
هاي نـاگزیرِ با تمام کژوارگیخود را مقدماتی،در دقایقنشده آگاهم، تمایزي که هنوز تعیینآن پایگاه سزاوارِ

.کندپدیدار میمقاومت موجودنیروهاي واقعاًهمین صورت بهواقعیت 

*                     *                    *

ايِ دقیقـه آن نقاشیِ سـه ايِرسانهي ی دارند که کار محاصرهمحکمـخودـبرايکنندگان دالیلِ تحریمدرنهایت
بـا  رسـانه جهانِرسد چوننمیگرفتن بر آنها به جایی خُردهکند. برایشان ساده میرا» چشم، چشم، دو ابرو«

ي اَرحام را داشته باشد.حکمِ صلهي مشخصرسانههرکه در آن سرزدن به شرط شکل گرفته استاین پیش
واحد، بیشتر شـبیه  » منطق«ي یک تحریم برپایهکردنِ دوطرفهمانند یراهکارِ بدیعاختراعِدر چنین وضعیتی 

کنندگان تحریمدالیل دهد.زنِ خودش را طالق میاست که براي تالفیاي خوردهرودستخودزنیِ آن باجناقِ 
ي خـدایگانِ  تأخیرافتادهگرِ نزول اجاللِ بهماه نظارهدر دياي دارد: آنها عاقبتسابقهروشن است و عمومیت بی

اي و هـاي تـوده  صـالت مـو الي درزِ ا از دیـد آنهـا  البتهاز عالَمِ مثُل به کف شهر بودند که » انقالب اجتماعی«
، امـا و  کردنـد قضیه را تماشا میشان تر از بقیهرفت؛ برخی از همین قماش که کمی سرگشتهطبقاتی آن نمی

تحقق نیافته و درنتیجه احتمال انحـراف  ها ها بر این حرکتاگر آوردند که سازماندهی و سرکردگی کمونیست
ي مربـوط بـه آن   رود. در دو نوشـته هـم مـی  »ي و داعـش تجزیه و پهلو«هاي امپریالیستیِ سوي نسخهآن به

ايِ طبقاتی یا حقانیت تـوده »اصالت«، از آنجا که در تأیید نگرشویژه در دومی، گفتم که این دو رویدادها، به
ي دوم اشتراك دارند، وحدت جوهري هم دارند. قید احتیاط دسته»هاي آغازینو محركمطالبات اقتصادي«

تـاریخِ  فـراز و فرودهـاي   بـاره  که از سرِ دوراندیشی باشد، ناشی از همان سرگشتگی اسـت و درایـن  بیش از آن
ي برداشت معیوب ماتریالیسـم عامیانـه از   مفهوم کاذبی است که درنتیجه» اصالت«است.صادقشاهدتدارك 

ي عین و ذهن تولید شـده و در ادبیـات   رابطهتبیینِ باوري در قوه و فعل، و به نوعی دیگر از انعکاسیيرابطه
اي کـه  شـناختی در مـورد سـاختارِ برخـالی و اسـطوره    ،بامـداد بیورسـپ  ویـژه در  ، بهمنچپ راه یافته است. 

بازتـاب  «ايِ آن از طریـق  سـطوره را، مگر درقالب بازتولید ا» ي صفر نوشتاردرجه«چیز اصیل در یابی به دست
،گـزارش دومـین پاکسـازي   ، در حـال ام. درعـین قـدر کفایـت نوشـته   هگل، ناممکن ساخته اسـت بـه  » متعین

مانـدگاري  از درونرا »اصـیل «ي ابـژه یـک  ي گسـترانه وضـعِ پـس  از لکـانی  ـهگلیتمایز این تلقیِ ام کوشیده
مستلزم بازقلمروگذاري مذموم فرایند » ي اصیلنسخه«ي ي دلوز که در آن هرگونه پیدایش انگارهباورانهنهفته

هـاي بنیـادین   از سوي یک ماشین پارانویاك است، توضیح دهم. این تمایزها به ترسیم تفاوتشدن ي وقفهبی
هایی که امروز به صراحت خود را هاي نظري کشید، تفاوتیلي زمانمنديِ رخداد در هر یک از آن بددر نحوه

کـنم کـه   یـادآوري مـی  گزارش دومین پاکسـازي  دهند: با دعوت از شما براي بازخوانی متن طوالنی نشان می
پـروا بـه سـوي انقـالب اجتمـاعی      گـاز و بـی  کسانی کـه تخـت  براي کنندگان، یعنی تحریمبراي زمان ساخت 
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کوژِو بود؛ براي این جماعت اصالً يرد اشارهاسپینوزاییِ مو»چشم بر هم زدنِیک«مان تاختند، از جنسِ همی
براي وضعیت حتا . دراینشده استشدن محض اندیشیدهبهمفهوموجود ندارد و شدنو مفهوماي میان فاصله

والت خیابـان  تحـ بـر  غایبسازمان عموديِهماننیازي به سرکردگی و رهبري بخشی به رویدادها مشروعیت
کـار  » اصـالت «صـحبت از  "ت و گسترش آن افقی و ریزومی اسـت:  صرف شدنش مشروع اسنیست؛ رویداد به

ــ حال » چیزِ دیگري شدن«، همین »شدن«! چیز اصیلی جز همین کار، همین نکنید! فقط خود کار را بکنید
کننـدگان  چیـزِ تحـریم  انگیـزي همـه  طـرز حیـرت  به. "که باشد ــ وجود ندارد» چیزي«هر » چیز دیگر«این 

ي دلوز، گیرم در جهـت منفـی، اعتبـار مضـاعفی     هاي تولیديِ نظریهشیزوفرنیک است و این انصافاً به توانایی
هـاي  قوه و فعل را احضار کردند و فقدان رهبـري و نفـوذ انگـاره   ي سنتیِرابطه، آنهایی که همچنیندهد. می

مطالبـات برحـق   «اصـیلِ ي نیافتنِ فعلیت سوسیالیسم از قوهدلیلِ تحققهاي خیابانی را سوسیالیستی در نیرو
الخـط  را به همان روایت خطیِ دیامات دایر کردنـد: یـک بـردار مسـتقیم    زمانوضوح دانستند، به» فرودستان

ایـن  نیـوتنیِ کنـد؛ علیـت   ي بالقوه را به یک فعلیت سپسین منتقـل مـی  دادهسویه که یک وضعیت پیشیک
قـالبی، عامیانـه و شـدیداً مبتـذل     ايدستی و مدرسهدمِرویکرد سـازمان  «اي از شـده دقیقاً خود را در روایـت
و تکـرار احمقانـه   ضـمن ،لنـین کردن دستاوردهاي عملیِحیثیتاش بیدهد که تنها فایدهنشان می» انقالبی
است. ترین نحو ممکن موردبه بیبلشویسمي واژهدار خنده

هگلـی اسـت کـه    » مطلـقِ «پـذیرش الگـوي   » چیـز اصـیل  «در مقابل، تنها بدیلِ ممکن براي رسیدن به 
و با کمک تعابیر و نمودارهاي درخشـان کـوژِو آمـد، تنهـا پـس از      گزارش دومین پاکسازي که در همان چنان

مقـدماتش  » اصالت«اش را، کند: پایگاه طبقاتیي فرایند، آغازگاه خود را رو به گذشته وضع میتکمیل چرخه
برحـق آنهـا پوشـیده    وجود ندارد، حتا اگر تمام هیئتش از کـارگران و مطالبـات  پیشاپیشرا. هیچ امرِ اصیلی 

شود محصولِ سپسـینِ خـود فراینـد اسـت.    ي اصیل آن وضع میعنوان هستهآنچه در مرکز فرایند و بهباشد.
ناشـی از فقـدان رهبـريِ   عنـوان مخـاطرات  هـا از آنهـا بـه   که سرگشته» تجزیه و پهلوي و داعش«هاي نسخه

ی از تنـدروها سـاختند،   ي چنـد وجبـ  اي براي حفظ فاصلهها، بهانهوقالي سوسیالیسم بر آن قیلیافتهسازمان
ايبه همان انـدازه » و پهلوي و داعشتجزیه«ها هم به این فقدان ندارند. با رهبريِ کمونیستايربط ضروري

هـاي  سـرکوب بـورژوازي  کند مقاومـت نـه ابـزارِ   محتمل بودند که بدون رهبري آنها. کمونیسمی که باور نمی
تجزیـه و  «کمونیسمی که مقاومت را درست ماننـد  است، » تجزیه و پهلوي و داعش«منطقه بلکه نیروي مهار 

همـان خـودش عمـالً  شود بکههم هر تحولی رهبر د نابودش کرد، پندارد که بایدشمنی می» پهلوي و داعش
گـزارش دومـین   هاي بخش پایـانیِ گیرياجازه دهید بار دیگر یکی از نتیجهاست.» تجزیه و پهلوي و داعش«

ي میان حمید اشرف و تقی شهرام مربوط بود را یادآوري کنم: شـهرام ناخودآگاهانـه   که به مشاجرهپاکسازي 
اي از ي مـوردنظرش صـرفاً مجموعـه   اشرف بفهماند که نیروي م.ل. پیش از طـرح بحـث جبهـه   کوشید به می

او نیسـت، مقصـود سـاختار و    يجبهـه يرمزهاي ایدئولوژیک است (دقت کنید که موضـوع تصـدیق فرضـیه   
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شـرط  راستین نیروي م.ل. نه پیشبخشیِ او به هویت سیاسی م.ل. است). از دید شهرام تعینِزمانمنديِ تعین
م.ل.ها را به جبهه بر اتحاد عقیدتیِبودنِمقدمي آن بود (مشکل او براي فهماندنِ چگونگیِ جبهه بلکه نتیجه

در ساختاربخشـی بـه   ناپذیري و تنافر مطلق دو نـوع زمانمنـديِ اساسـاً متفـاوت     خاطر بیاورید: مسئله انطباق
ي آن صـد  ي مکـرر در همـه  انـدکی بـر ایـن نکتـه    داوريامیدوارم بـدون پـیش  بود). ذهنیت اشرف و شهرام 

کنـیم،  نـدگی مـی  اي کـه مـا در آن ز  منطقـه خُردکُن درنگ کنید: در وضعیت مشـخصِ هاي اعصابايصفحه
اولیه و مابعدالطبیعیِ برخورد با پدیدهعنوان یک موجودیت سیاسی،بهسوسیالیسم نیسـت،  مقاومـت ي شرط

ي اجزاي گونـاگون  گوید که اختالف سلیقهاي هم میي چنددههاست؛ وگرنه حتا تجربهاین مواجهه ينتیجه
ر بـا نینجامیده است.از یکدیگر آنها ، هرگز به تمایز جوهريِمتفاوتهاي شرطاپوزیسیون چپ در تعیین پیش

نامحتمـل  ها سـرازیر شـوند،   خیاباندرهاي کاذب طبقاتی»اصالت«به یافتهتقدس» فرودستانِ«دیگر که آن 
دیگر در منطقه ايِ تودهیافته و منضبط یک انقالب سازمانرهبريِسرخِ پرچم ها »آتالنتیکـترانس«که ندانید

د.نسپاربديِ دیگر وايبه دست یک پیباز را 

*                      *                     *

شود، میتبیینصورت یک سازوکار اجتماعی بههاي ایدئولوژیک معموالً میداني ساختاريِکه جاذبهرغم آنبه
او شخصـی  درونی و ي یک غریزهدر قالبها در این میدانآدمی ي حضور اي که در نتیجهتمایل اجتماعیاما 

تفـاوت  حجتـی بـر  تنهـا  شـود. ایـن واقعیـت نـه    مـی داوريکند، مقدمتاً در همـان سـطحِ شخصـی   میعمل 
وارونْنیسـت، بلکـه بـه   ي داوري نظام شناختیِ حاکم بر امرِ تبیین و نظام حقوقیِ مسلط بر قـوه ناپذیرِ یگانگی

آشـکار و   »مطلـقِ «ي فرجـامینی اسـت کـه    لحظـه ممکن براي وحدت دیـالکتیکی آنهـا پـیش از    تنها تجلی
:نواز هم هستچشم. ظالمانه است، اما یابدتحقق میپیداي خودآگاهیدرون

ي تدفین اگر در خاطرم مانده رهینِ بخت بلند من اسـت کـه آن شـب در صـف سـنگین      چیزي از قضیه
کوتاه و مقَطّع شـده بـود، مـدتی    هاي دیرهنگامِ جماعتپوشان بودم؛ با افسوس مشترکی که از بدگُمانیسیاه

دارِ عزایی تصنیف شد، حرمت مسئلهپنجگاه در نیریزِ راستي خاطیانشریطهي پیاده رفتیم؛ شبی که مقدمه
هـاي مضـطربِ تـار انـداخت.     گذشت، دست سکوت را بر پـرده ي سوگواران بر منظره میکه با طنین قطعنامه

اي بود مشایعت کردیم و زود پراکنده شدیم. در دلم بود که وقتی گورستان خلوت شود، به تابوت را تا حوصله
افتاده کاره ماند. آن چهارمضرابِ ازکوكعزیتی که در تعجیل پدرمردگان نیمهگردم: به نواختنِ تهمان مقام باز

چنین کوکی داشت.

1396ماه بهمن


