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دعوت
مهدي گرایلو

ي انتشـار  کـم آمـاده  آوري زیـاد شـده اسـت، کـم    طرز سرسـام که بخش یکُمِ آن متنِ اصلی که حجمش بهبا آن
زنـد  حرف میموگرینی وقتیشود، اما ترجیح دادم این یادداشت کوتاه را مستقل و زودتر از آن منتشر کنم. می

ایـران . او در پایان نطق کوتاه خود پـس از خـروج آمریکـا از برجـام، از     شوداي مجاز میي چند دقیقهاین وقفه
کنـد  که دولت ایران تنها طرفی است که هنوز هم سعی میداند ، چون میخواست که به تعهداتش پایبند بماند

این را نیموگریو ها حرف مفت استهاي اروپاییبیانیهدلیلی براي باقی ماندن در این قرارداد پیدا کند؛ درواقع 
از آید، بلکه بیشتر از دست آنها کاري برنمیمطمئن است که که خاطراینفقط بهنهداند،هم به همان خوبی می

گفت متحدان اروپاییِ آمریکا دیروزفهمد که زدن این حرف را میهنگامبولتون نفسبهاعتماددالیل او که آنجا 
از زن هنگام روخوانی متن پیامشي اینریختهي درهمقیافهشد.هاي ترامپ همراه خواهند آخر با دغدغهدست

بود سراي محقرش خل میهمانپشت دخانم تناردیهقتصدهنوز مشده اما ایعضي شبیه چهرهپشت میز خطابه،
ي آن بـا وجـود همـه   ي اعضـاي خـانواده بـه کـوزِت    ي بـاطنی همـه  ي عالقـه که وسط الف و گـزافش دربـاره  

وقـتش رسـیده   د کـه  کنمیاَش الیحپیشخوانْروي سنگینش یدن مشت کوبژان والژان با ، ناگهان اهنامالیمتی
قیمت را بگوید.وراستها را وِل کند و ركاین حرف

هـا  زنـی و گمانـه ها به اخبار و شایعات ي توجهدر شرایطی که همهــمجلس ایران که در چندروز گذشته
FATFي درخواسـتیِ گانـه لوایح سـه کلیات سرگرم تصویب جلب شده بود ــترامپقریبِعنتصمیمِيدرباره

مبارزه با تأمین مرتبط با و اصالح قوانین مبارزه با پولشوییي پیوستن به کنوانسیون پالرمو، اصالح قانون (الیحه
به ترامپ گوشزد کرد؛ هم را ي معناداري نکتهدر همین گرماگرم، یه بودچند اصالحدرج با البته مالی تروریسم)
تحـت مـدیریتش بیشـترین همـاهنگی را بـا گفتمـان و رویکردهـاي سیاسـی و         بهارستانِــ که رئیس مجلس 

داشته است ـــ  ر قیاس با کل مجالس پس از انقالب، حتا مجلس ششم، اقتصادي حاکم بر دولت مقارنِ خود، د
بـه  اقبـال عمـومی   جـور  ایـن ر انتخابات لبنان به آمریکا تشـر زد کـه   اهللا و متحدانش دبا اشاره به پیروزي حزب

را ي دیگـرش نمونـه است و»هاي مظلومملت«ي این کشور درقبال ي رفتارهاي قلدرانهثمرهنیروهاي مقاومت 
ر بـا  آیا ایـن را اگـ  توان دید. جانبه از برجام میخروج یکرايبــ ترامپ احتمالیِهنوز روزآنــ در تصمیمِهم 

ده کرعوض جاي خود را اپسیدلوانی که مخالف تصویب لوایح بودند نگاه کنیم، بدین معنی است کهعینک کس
ند باال پیدا کندستنیروهایی رودیاحتمالش مهر آن مثالً، وهستندنگران رویداد مشابهی در ایران اشخاصیو
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روزي کـه قـرار بـود    صـبح  هم درست در آن،لوایحمجلس در تصویب آن به شتابزدگی1ِهاي کیهانبا کنایهکه 
ی بایگـان یکجـا  کنار برجـام  را کل این مصوبات ممکن است ند و غروبش ترامپ تصمیم خود را اعالم کند، همدلَ

خـروج  کـه آیـا   کنـد  تعیـین مـی  آخر دستست که اروپاگوید رویکرد یا نظر فعالً نظرِ دولت است که می؟کنند
مـن تفاسـیر   براي فهم این موضوع، فقط چیزي در حد رفع یک مزاحمت است یا فروپاشی کل قرارداد؟آمریکا
نتـایج مشـارکت   ي دربـاره هـم  ،ایـران هـاي سـابق و فعلـی    دیپلماتبرخی تفسیرگران و زیادي از سوي نسبتاً 

هرچه مطالـبِ ؛برجام خواندماهللا در انتخابات پارلمانی لبنان و هم پیامدهاي خروج آمریکا ازآمیز حزبموفقیت
راحت صـ تر بودند، تفسیرهاي موضوع دوم بیشتر ابهام داشتند. تصمیم گـرفتم عـدم  مربوط به رویداد اول صریح

ي هاي آنهـا دربـاره  فرض را بر این بگذارم که چیزي از تحلیلو محض احتیاطدومی را به اولی هم تعمیم دهم
صـراحت ي سابقهبیآورم. درنتیجه در وضعیت کمیابیِ هردلیلی از آن سر در نمیاتفاقات لبنان هست که من به

پیـروزي  ايِي معنـاي منطقـه  ترجمهي من ــ ش تقصیر فرضِ محتاطانهش تقصیر آنها بود و نیمیــ که نیمی
مثـل ایـن،  یکیـوـصفروضعیتدر واگذار کردم، چونجور متون ي اینبه اهلِ ترجمههم اهللا را باتی حزبانتخا
تر بسـامد کـم ، حتـا اگـر   کندخالی میتر صریحیزبانا کم حرصش را بدستسپاه يفرماندهمانندکهآنيگفته
. تر استنادارمعبقیههاي مغشوشِترجمه، از است

مـا  وانـد  اش گـزارش شـده  نویسـی در تاریخِ رمـان که دارد هاي خاصی هموغصهوسط اروپا غماینوانگهی
فرد و تبطند با عواطف منحصربهمرروحی هاي ؛ این گرفتاريایمرا هم دیدهشانو کارتونایمرا خواندههاآنهمگی

بـر سـرِ   و احسـاس شـوربختی   چونـان تلّـی از ناخرسـندي    ویژه پس از واترلـو  ناپذیري که بهدركـدیگرانـبراي
کنم و ؛ جسارت میو فروید تحلیلش،کرد، نیچه تحقیرشش میبیینکه هگل ت؛ همانندوار شدآنویسندگان قاره

باید این جماعت، بینی قدمِ بعدي پیشامرِساز درخُلقیِ مسئلهيعقدهکردن این لحاظدهم که بدون تذکر می
دوم و هـاي مجلسـیِ دسـت   هـا بـا لبـاس   تناردیـه دانید کـه  مییم.حساب کنهدهچند رويجاي چند هفته به

از حواسشـان هسـت کـه    مـا ارونـد، مـی عیانبه مجلس عیاشی اَو با ذوقپوشندشان شیک میزیورآالت بدلی
قیمـت دست بر قضـا بیایند و زاده فالن نجیبکنجکاوِ عیالِ وقت توي چشم ي تاالر جم نخورند مبادا یکگوشه
همچـون مکـرون کـه   ، بـین آنهـا  ؛ لُو برودسرکار علّیهکارشناسیِنگاهیک باشانتجملِ ساختگیسرتاپاي نازلِ 
از چنـدتا  اسـتثناي  بـه ، هـا اتفـاق فرانسـوي  بـه اکثریت قریـب و راستش مانند ــبعدي اسالفش از دوگل بههمه

بـه ترامـپ   بـا پـانتومیم   سـعی کـرد   از همان کُـنج  ، آورندچندششدت یکبهــ ظاهر و باطنش شانهافیلسوف
هـاي  آن دغدغـه ي زدن دربـاره بـراي حـرف  رئیس مجلس احتماالً درست است و برآورد اخطارآمیز بفهماند که 

بر سـرِ آنهـا،   هامحتوم اروپایینظراتفاقي دربارهاشبا پوزخند پنهان زیر سبیلِ متکبرانهاي که بولتونفراهسته
1 http://kayhan.ir/fa/news/131924/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-
%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-
%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-
%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-
%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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کـه  را راد ؛ آدمی مثل شـکوري معتبر کرداش را باید اول مخاطب معقول ایرانی،دهدبه خبرنگاران اطمینان می
،خـواه تحـول هاي متناسب با رویکردهـاي اجتمـاعیِ  معنا در زبانساختاريهاي ناشی از ایهام تفاهمسوءیمنبه
با خیال آسوده ي رسمی دولت در روزنامه،از نطق ترامپپسدو روز تنهاد که رسبه نظر میسنجنکتهقدرها آن
نویسد:بخونسردي کافیبا و 

میسور اسـت و هرگونـه آهنـگ تقابـل همچـون سـنگی       » تعامل سازنده و هدفمند«دستیابی به این اعتماد تنها از مسیر 
اي هاي بزرگ جهانی و منطقهمبنا ایران در کنار دیگر قدرتداد. برایني نازك این اعتماد را مورد هدف قرار خواهد شیشه

، »ي جـامعی برنامـه «که بدون دستیابی به چنین بیندیشد. حقیقت آنبزرگ» ي جامعه اقدام مشتركبرنامه«تواند به می
حاصـل  ،ي غـرب آسـیا اسـت   ي رشد و توسعه و حل مسائل دیرپا و مزمن تاریخی منطقهنظم و امنیت و ثبات که مقدمه

اي هسـته ي صـنعت فراتر از موضوعات مطرح در پرونـده » ي جامع اقدام مشتركبرنامه«نخواهد آمد. روشن است که این 
ي جهانی به ایـران  است، تغییر نگرش جامعه» بزرگبرجام «ي ورود به مسیر دستیابی به ایران باید باشد. اما آنچه مقدمه

تغییر دولت در ایران و بازگشـت  ،ي جهانی... قطعاً در دستیابی به چنین پارادایمی در مناسبات میان ایران و جامعهاست
کري در ـاُباما» گراییاجماع«نئوکانی به » گرایییکجانبه«ي ایران، و تغییر رویکرد ت حاکمهنگرش اصالح و اعتدال به هیئ
اي و تسـریع در دسـتیابی بـه    ي آمریکا، نقش بسزایی در تغییر در الگوي مـذاکرات هسـته  سیاست خارجی ایاالت متحده

نَند).از متأکیدها؛ 97اردیبهشت 20، ایراني روزنامهداشت (» کوچکبرجام «

دا و شکلک خواستند به ترامـپ حـالی کننـد کـه     یکی با اَها یکیي تناردیهچنین بود که مکرون و بعد بقیهاین
قـدر  کـه آن خالی نکنـد  کسانی را هایش زیرپايبا لگدپرانیاست و بهتر است او هم بزرگبرجامصحبت بر سر 

تعامـل سـازنده و هدفمنـد ... بـر سـر      «بههنوز دو شبِ پیش او هايحرفشنیدن ي صدر دارند که بعد از سعه
اي مطمئناً حق با بولتون است که اروپا هر بیانیه.اندیشندمی» اي ایراني صنعت هستهموضوعات فراتر از پرونده

کـه ترامـپ   اياهداف راهبردي باالدستیبرابردر . هاي آمریکا همراه خواهد شدبا دغدغهسرانجامهم که بدهد، 
ران تعریف کرده است، اروپـا  هاي ساختاري در ایبراي ایجاد دگرگونیاش دنیایینگهبادکرده از غرورِ یِي با سینه

دست خودش را هم دنبـال  اغراض پایینالي آنها البهاش با گدامنشی همیشگیم مخالفت ندارد، بلکهنَجتنهانه
ش مخفی نگه اايسدهنعمت نیماز چشمان ولیتواند این حقیقت را از هرکس هم که پنهان کند، نمیاو کند. می

شـده اعتقـاد دارد،   خورهاي سـفره در برابـر عمـلِ انجـام    ماندهپسکه بدجور به قراردادنِبولتون درنتیجه دارد.
ایبنـدي اروپـا بـه    معناي واقعـی پ همگیآن روز کنم وکار را میموکول کرده است:پس از وقوع چیز را به همه

کردنـد کـه بـا    ي گذشته اعالم میوقتی لندن و پاریس و برلین مدام در چند هفته.د فهمیدیتعهداتش را خواه
برجام تأکیـد دارنـد، نگاهشـان بـه تحقـق      اصالح کنند، اما همزمان بر حفظ و هاي واشنگتن همدلی مینگرانی

اخبار مربـوط بـه  ه کبود؛ آنها درحالیبعدي » هاي بزرگبرجام«سوي همین اهداف راهبردي از طریق حرکت به
خـل ایـن فراینـد و    نـد، تصـمیم او را م  کرددنبـال مـی  نفهـم ترامـپ   ز دولت زبـان تر ارا دقیقهاي ایرانی الیحه
واضح اسـت کـه اشـتراك    ند.دیدي شبیه آنچه در لبنان گذشت میاي احتمال برآمدهاي انتخاباتیکنندهتقویت
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هـایی بـر   عنـوان اصـالحیه  تکمیلی دنبالش بودند، ترامپ بههاي بعدي وهدف وجود داشت: آنچه آنها در برجام
یافته که معمـوالً  جور فاشیسمِ تخفیفهمین برجام خواهانشان بود. اصرار او بر این رویکرد از آنجا بود که با یک

ول از هاي انقالبی ایران شبیه شده است، چون دیگر به تحشود، خیلی به چپتربیتیِ او تأویل میاشتباه به بیبه
هدف او از طرح درخواست تقریباً در میان بگذارد.ایران خواهد موضوع را مستقیماً با مردم باال اعتقاد ندارد و می

ي واهی بود تا کاري کند که همه مطمئن شوند ، اصالحِ آن نبود، پایان دادن آن به هر بهانهبرجاماصالحِنشدنیِ 
در شوراي روابـط خـارجی آمریکـا بـراي همیشـه داخـل گیومـه بـاقی         ي ایرانوزیر خارجهاخیر هايرفکه ح

دهد زیرا چنـان  ي عکس مییادآوري تهدیدآمیزِ نتایج انتخابات لبنان، در مورد ترامپ نتیجهقرار. بدینمانندمی
ها جور تهدیـد این.مضاعف بشود،جهانِ هراسان از تروریسمدر برابر ژست حقانیت او د نشوبرآمدهایی باعث می

هایشـان  در دنبـال ضـمانت اجرایـی بـراي بیانیـه     دربـه دو شب است که بیشتر بترساند را هاقاعدتاً باید اروپایی
سـاخته نیسـت.  دهنـد، قرار وثیقه بیانیه مـی بهتا اطالع ثانوي اما معلوم است کاري از دست آنها که گردند،می
ها نارضایتی داخلی را کاراتر از دیپلماسی قالبی لیبرالترامپ که فشار مستقیم اقتصادي براي تشدید هرحال، به

عـام قیمـت سرووضـعِ    ، در مألدرا به مجلس اعیان دعوت کـر مفلسکه این هتلدارهاي نیمهاز اینبیند، بعدمی
ي هاي کارشناسانهبراي ارزیابید که داو سپس جلوي چشم خودشان توضیح گفتها به رسانهپوش آنها را بدلی

کند.مینهم خُرد آنها تره

ندارنـد  هاجسارتاز آن ها هم چیزهایی جلب شوند که اروپاییسوي آنها از این پس باید بهتوجهاحتماالً
هاي بعدي و از دید ترامپ موضوع اصالحات موضوع برجامآنهاشان نگران نباشند، چیزهایی که از دید دربارهکه 

موشـکی در جـوالن، در   تحـرك فـالن  يدربـاره اسـرائیل  درنگ طرح دعواي بیضروري در برجام قبلی بودند. 
جز این اي چارههاست چپ و راستش مدتبود که ايجهانیيجامعهشبِ اعالم تصمیم، پیام معناداري به همان

که بعد از این آمار تهدیدهاي توان انتظار داشتد. مینشترکی داشته باشميخواهانهصلحهاي دغدغهکه دنندار
موشکی ادعایی از سوي اسرائیل در جوالن و عربستان در یمن افزایش یابد؛ همین حاالیش هم حتا آلمـان کـه   

مورد زد و خورد موشکی اخیـر  کرد، درمیايِ دیگرش خود را نخود هر آش رهقادو همکمتر از حداقل در ظاهر 
از یچپـ دستاصطالح هاي بهي بیانیهاحتمال صدور دوبارههمچنین.کندیمایران را متهم طرفه یک، در جوالن

اندیشی بـراي تضـمین   و چاره،اي و موشکی ایراني هستهمخاطرات برنامهي هاي ایرانی دربارهسوي کمونیست
اصالً صفر نیست.جهانیيجامعهيانهخواهصلحهايدغدغهن هما

          *                     **

از عواقـبِ  شـان فارسـی کیفیـت  ؛ ایـن جماعـت   شـرمنده قول اخیرنقلیِ ناجورانشایوبستچفتبابتدرضمن 
یک وفتقِرتق، در خیالِروي دستش» برجام کوچک«ي مردهباکه کسی .شان استهایاندیشیمصلحتبالفصلِ 

حشـو معنا بگـذارد. هميگزارهدو براي یک نهاد ي آخر در جملهاست، باید هم هم اي فراهسته» برجام بزرگ«
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تغییـر در الگـوي   «و ...» دسـتیابی بـه چنـین پـارادایمی     «شـأنِ  هاي همچه غفلت در انشاي گزارهحشو است،
و » نئوکـانی گرایـیِ یکجانبـه «ي رویکردهـاي  پنداشـتنِ خیالبافانـه  هـم باشد و چه نقیض...» اي مذاکرات هسته

خورنـد و تأسـف مـی  هایی مثل ایشـان طلبرایی، اصالحگاجماعاین فروکش خاطربه». ريکـگراییِ اُباماعاجما«
نتیجه، سـرانجام  همه باال و پایین پریدنِ بیها پس از اینکه اروپاییایند؛ کننقند در دل آب میاُفولیهايچپ

متضـمن برخـی بـدیهیات    گویـا ي مشترکی در اعالم پایبندیشان به برجام امضـا کردنـد،   با خروج آمریکا بیانیه
کی نتایج مشـکو مربوط بهما دردسر لیکن بخش دیگرِزودي واقعیت مشخص خواهد شد، است؛ بهافولحسانیِ

یـک اسـطوره، و   گیرنـد، چیـزي کـه از افـولْ    است که ناظرانِ این فرایند از یک موضع اپوزیسیونیِ رادیکال می
هــاي هــا در جهــت تحقــق ابــژهســازد کــه بــراي تجهیــز و بســیج ســوژه مــیگفتمــان جــور درحقیقــت یــک

شود.ي خویش، از واقعیت ماديِ فرضیات خود مستقل میشدهتعیینازپیش

ي این است که سیاست آمریکـا ممکـن اسـت بـه تصـمیم ایـران بـه آغـاز دوبـاره         ظاهراًها اروپایینگرانی 
اما این فقط ظـاهر داسـتان   . دجنگی بینجاموضعیت گیريِ شکلتا سطح ها تشدید تنشسازيِ درصدباال و غنی

اي ایـران از همـان   دانند که طرح موضوع خطر سالح هستهچون آنها خوب میدار است،است و کمی هم خنده
اش را بدون کسی که دنبال جنگ است، بهانهآنتر از سالح شیمیایی عراق و سوریه نبود.اولش هم خیلی واقعی

یـران بـه   پایبنـدي مطلـق ا  با علم بهــ و همین امشب بولتون ــ وقتی ترامپ کند: سازي هم پیدا میآغاز غنی
دسـتاویز ین را د و همـ نـ کنپایبندي مـی ي نتانیاهو متهم به عدمسناد مسخرهاَاستناد به برجام رسماً ایران را با 

اصالً فرضی » ايِایران هسته«براي اتخاذ سیاست جنگی علیه یک یعنی این د، ندهقرار میشانتصمیمات بعدي
در حملـه  طور که براي اثبات ادعاي حمایت ایران از القاعده د، همانندارسازي نغنیداشتنِی به واقعیتاحتیاج
سازي واقعاً موضوعِ دعوا بود، اصالً نباید از د؛ اگر غنینبینمیني هیچ مدرکی ي به ارائهنیازهم هاي دوقلوبه برج

همـان خـوبی   بـه  و هاي اطالعاتی خود اروپـا و آمریکـا بهتـر از مـن و شـما،      شد! این را سازماناول دعوایی می
ي واقعـی  مسـئله نخیـر، دانسـتند. دانند که صحت و سقمِ دعاوي مربوط به تسلیحات شیمیایی عراق را مـی می

کـس علیـه کسـی  انداختنِراهاگر قرار بود حقیقتاً نگران جنگوروهاچشمبیچیز دیگري است و این هااروپایی
اي کـه  هاي واهی تکـراري بهانههمان ند که به دشمیاي مسخرههايي باشند، اصالً نباید از اول وارد بازيدیگر

قـبالً  آنهـا  ي اصلی. مسئلهنداي ایران را هدف قرار داده بودي هستهاین بار برنامهاند،ساز جنگ شدهبارها سبب
دولت ترامپ نظرِ اولِي اروپا، رانهموضوع مهم این است که برخالف این تبلیغات خودنمایانه و مزوگفته شد؛ اما

نـدارد؛  دیگر جنگ کبیر میهنی یک انداختن قصد راهنخستيوهلهدرحداقل چیز دیگري است و احتماالً هم 
گویاکه است ي دیگر روي یک گزینهگذاري از طریق سرمایهساختاري اتتغییرایجاد هدف اصلیاز قرار معلوم،

: گسترش تحرکات اعتراضی داخل کشور شودتر میگذرد پررنگو هرچه زمان میکمتري داردآمایشیِ ي هزینه
خود محوریتی را که همیشه ون خودبهدر پیشبرد این گزینه، اپوزیسیترشدنِ وضعیت اقتصادي. ي وخیمدرنتیجه

ایـن گزینـه از   ي اعتراضات و اعتصابات پس از آن در ارتقـاي  ماه و زنجیرهاتفاقات ديکند.پیدا میدنبالش بود
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با توجه بـه ایـن بسـتر عینـی و     ترامپ ي امید محض به یک راهبرد بالفعل سهم چشمگیري داشتند.یک نقطه
رسـمی چشـمگیري از اپوزیسـیون نیمـه   بخشحتا، والبته اجماع کل مخالفان چپ و راست جمهوري اسالمی

حـول محـور   ...)،هـا و زنـان و  و قومیـت هـا  مـدنی و حقـوق اقلیـت   فعاالن اصطالح (از قبیل آن بهداخل کشور
آماده، تقلیل استتأویل و قابل ي رجويدارودستهخواهیِ نوعیِ که در واپسین تحلیل به سرنگونیهایی سیاست

کـه احتمـال موفقیـت آن چقـدر     ، بگذریم از ایـن این طرح را پیش ببردهابدون همراهی اروپاییحتا تا شودمی
ي اینک به یک هستههمترین جناح آن، اپوزیسیون ایران، حتا چپکلیتاست کهاین یک واقعیت مسلّماست. 

بـا  گـروه رجـوي  در حشرونشـرهاي  پـس  ماهیت واقعی آن ازاینشودواحد فاالنژ فروکاستنی است که سبب می
افـول  گفتمـان  ،مقومِ سوبژکتیوِ ایـن فروکاسـت  د.تعیین شوآمریکا و اروپا و منطقهانو مرتجعانکارنومحافظه

بیشترتفصیلِهاي بعدي بهنوشتهسلسلهدر زودي بهاختصار گفته شد و بهبرادران بازگشته که در است که چنان
اعتراضات مردم سازماندهیِموضوع"کند: خواهد آمد، مشروعیت الزم براي مشارکت در این فرایند را تأمین می

"چون آمریکا افول کرده است.نیست،بازي در زمین آمریکااینواست، براي ایجاد تغییرات بنیادین اجتماعی 

کورکورانـه     به فروکاست افـولی افولتوجیهی و وجدانیِ گفتمان سوابق این کمک ي هـا بـه یـک عاملیـت
يتالش ترامپ براي تشدید تحریم اقتصـاد براندازانه در بستر عملِ امپریالیسم، دیروز و امروز پیشِ چشم است. 

را فـراهم  ي داخلی و پیشبرد چنین طـرح خطرنـاکی  ارهاشک بستر اجتماعیِ مساعد براي افزایش فشایران، بی
که عموم نیروهاي سیاسـی کـه در   شود مورد شکی ندارد، اما مشکل درست زمانی آغاز میکند؛ کسی دراینمی

ي عنوان یک دادهفعالنه آن بستر را بههمیشه یکسره مناند، گرفتار شدهتغییر ي ي قداست مفهوم احمقانهچنبره
آن انقـالب  کـار شـد و   بـه دسـت ین یعنـی بایـد   و هم،خراب استت اقتصادي یوضع"گیرند: موجود تحویل می

یک لحظـه  باید هوشیار بود تا ست و العاده خطرناکیي فوقمراقب باشید که این تله؛"کالسیک کارگري را کرد
در طول ایم که شاهد آن بودهتاریخاً ما وانگهی د. شوترجمه نزحمتکشانبه انقالب ي منحطیپدیدههم چنین 
اندیشـی از  جـور معـاش  ، یـک موجودهايدادهي گذشته و در سراسر جهان، اتفاقاً در برخورد با همین چند دهه

مشـکوك گفتـارِ   کنـد. فـرضِ  مشروعیت کاذبی پیدا مـی تغییري تحت فشار، با شعار اپوزیسیونیِ بطن اندامواره
جور تطبیـق داروینـی بـا    بر این است که این یک محرك یا عاملِ بیرونی است که اندامواره را وادار به یکتغییر

مبسوط خود در طرح مقدمات روشی و معرفتیِزودي منتشر خواهد شد، اي که بهکند؛ موضوع نوشتهمحیط می
ي خوانـدنش را  دانـم کسـی حوصـله   کنم که سخت بعید میوکم از این قرار است و پیشاپیش باید اعتراف بیش

ي تبعیـت از  برپایـه عقالنیـت  تبیـین مفهـوم   که گویممؤکد میاما اینجا با ارجاع زودهنگام به آن؛ داشته باشد
ي تنازع بقا، با مغالطات بنیادینِ رقابـت آزاد انطبـاق کامـل دارد و احتمـال آن     پایی در عرصهي خویشتنغریزه

در برابر فشارهاي عرَضیِ محیط، درقالـب نیروهـایی بـا    تغییرطلبانه جا رویکردهاي که همهرود که دلیل اینمی
افـول  و ارزانِ دسـتی د، همین بوده باشـد. روشـن اسـت کـه گفتمـانِ دمِ     انظاهر شدهلیبرال قتصادي ايبرنامه

بر مشاهدات تجربـی  ــداروینریگخوانیِ مردهحاصل از سادهقالبی ــ، با حاکمیت این داروینیسمِ امپریالیسم
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ن البته با است و ایتغییر زیرا در بنیادهاي عقیدتی این گفتمان همچنان فرض بر ؛کنددانشمندان، رِزونانس می
لیبرالیسم و جامانده از مدرنیته براي دوقلوي بهمیراثدر کُنه که ايلوحانهسادههاي باوريها و آیندهبینیخوش

ي حیثیـت از  اعادهدرعوض، با کشف ضرورت شناختی و سیاسیِد.خوانَمی،استمندرج باورسوسیالیسمِ تکامل
ماده براي بازگشت به وضعیت اولیه داد. طبعاً این با عقل جـور  کاريِي مرگ، قاعدتاً حق را باید به محافظهرانه

ر از آنهاسـت. ولـی ایـن       دست سوسیالیستویژه اگر لیبرال یا از آنآید، بهدرنمی رِ مـا پـ هایی باشیم که دور و بـ
دلیـل  کمتـر از توانـد چیـزي   دهـد، نمـی  انه نشان میمأیوسصورت نوعی تعصبِناعقالنیت صریح که خود را به

حقانیت کیهانیِ حرف من باشد.

گفتمـان،  آگاهی پرولتـري را یـک   اجازه نداریمخواهم گفت که اش هاي بعديو در بخشدر همان نوشته 
؛ بـدانیم ،داشـت در ذهـن  آنفوکـو از  کـه  اً در همـان معنـایی  دقیقـ یـن واژه بلکـه   ي امفهوم عامیانهبهفقطنه

بر که من فعالًگريضدامپریالیستیکنم که درعوض اذعان میاست.گفتمانشناختیِ هستیآگاهی نقیضِمرگ
رو مـوظفم کـه پیشـاپیش بـر    ، مجموعاً به یک گفتمان قابل تقلیل است و ازایـن اهمیت سیاسی آن تأکید دارم

این یعنی ایمان آوردن صحه بگذارم.چهارچوب گفتمانی دیگري،، همچون هر محذوفات ایدئولوژیک آنواقعیت
شـرایط  «واضـح اسـت کـه موضـوع بـر سـرِ       ؛را نداردآدمیایمان تأمینالزم براي دانیم کمالِبه چیزي که می

تضـمینِ  را بـه ناعقالنیالقاعدهعلیيِسپارتنمن این است و چنین چیزي تسلیمی نامشروط نیست. » مشخص
ش ام؛ شـرح چنـدوچونَ  گذارد، از سـر گذرانـده  هاي مارکس بر آن میاندیشیِ مهارنشدنیِ آموزهمرگتأییدي که 

زنـد،  اي و شعاري هم بخـواهم بگـویم، در آنچـه او از آن حـرف مـی     اگر کلیشه، اما (ها)د براي همان نوشتهبمانَ
بـاالي هـر   کـه  روزهاي مملکتـی اینپیدمیک اهايسلحشوريهاي اضطراري من هست، شدگیقدرکه تسلیمآن

نیسـت؛ منظـورم موقعیـت    د،کنـ سرِ چوب میتغییرينشانهبهلَچکش رادخترکیاش شهريتقسیمِ برق جعبه
از و ،کُرسی در اپوزیسیونسبقه و صاحبصاحبهاي مارکسیستسو فوجی از از یککه در آن اي استسابقهبی

،یشدر مـورد خـو  انحصـاري رسالت تاریخیِیک با تصور هرکدام، و شرکاي عرب و جهودشترامپسوي دیگر 
خـاص خودشـان،   تغییرات ساختاري ي در برنامهو کشاورزان اصفهان انِ کردستانکولبربدبختیگنجاندن براي

، ناموجهکاريِمحافظهیک به پذیرش مشروطهم شما را صراحتبا کمال پس ؛ با یکدیگر رقابت نفسگیري دارند
بـراي بهبـود   سـابقه  بـی هرجـاییِ  جد و جهداین مواهب معنويِ باران اَندودن ازدر دامنامساکی مازوخیستیو 

:کنمدعوت می،زندگی مردم

اهللا در انتخابات لبنان استقبال کنید و امیدوار پیروزي حزبتسلیح روزافزون و از یترین تعارفبدون کوچک
بـا توجـه بـه واقعیـات موجـود، هـیچ راه       م بخورد.حشدالشعبی در عراق رقبهی از سوي ي مشاباشید که نتیجه

دود، نیست.پروا روي قامت جهان میدارِ خود را زمین زده و بیاي که عناندیگري براي مهارِ اسب وحشی
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