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بودنمقدرات بدیل
مهدي گرایلو

ي دیگر!باز هم یک وقفه

ديِ لَبولتون با کارنابگرچه ي لیبی در ایران است. کردنِ برنامهطور جدي دنبال پیادهروشن است که آمریکا به
روي ه را ازبـود، قافیـ  اولقّـی  ي شمالی که موضوعِ دهـن ایران زودتر از کرهدهد، اماو میموقعش این را لُبی

اکنون را از آنچه همکشور وضعیت اجتماعی داخل اگر اجرایی شوند،آمریکاهاي تحریمخوانَد؛مصراع دوم می
با بسامد و توزیـع جغرافیـایی بیشـتري تماشـاگر تحرکـات      توانید شما میاحتماالًکنند وتر میهست وخیم

باشـید.  مـاه ديرویـدادهاي  ي یافتـه تعمـیم الگـوي  مطـابق بـا  یهـای بستر غائلـه در روزها رایج ایناعتراضی
ي یا مقولـه فقرواحدهاي گوناگون اجتماعی تحت مفهومِطبقات و گروهاعتراضاتبخشی اقتصادي به وحدت
گسترده و همدلی سیاسیِ ها که پوشش خبريقالبیِ چپشود و این تعبیرِتعقیب میقویاً معیشتي عوامانه
» علیه فقرقیام«ي واحد موسوم به نزدیک به کاخ سفید با این مجموعههاي انویژه جریغربی و بهي هارسانه

برداري از تحوالتی است که مسـتقل  براي بهرهیراستدستفقط نمودي از تالش سنتی و همیشگی نیروهاي 
نظـرِ  مطلـوب تـرِ بـزرگ هـاي برجـام فشار براي شکلی خودجوش جریان دارند، دیگر کارایی ندارد. از آنها و به

تـالش  ي ضربتی بـراي ، آغاز یک برنامهي بلندباالي پومپئوبراساس سیاههو شرکا ی مثل شکوري رادهایآدم
ي در وضـعیت محاصـره  بایـد مقـاومتش   است که بنا به برآوردهاي واشنگتنسالح نیروییخلعدوباره جهت

و ترین ضعیف،از حیث مادي و ذهنی بدترینشده در ایران، تخاذا. لیبرالیسم اقتصاديِدوتضعیف شي اقتصاد
نـد  گویمیابزار براي رویارویی با این موقعیت است؛ هم تجربه و هم عقلِ آزموده ترین ذات خود نامربوطبنابه

سو آزادسازي اقتصاد فقط به تقویت و گسـترش بسـتر مسـاعد بـراي اجـراي آن      از یککه در این مختصات 
و سـپس سراسـر منطقـه    کشوربراي تواند نشینی میترین عقبکوچکدیگر کند، و از سويبرنامه کمک می

؛ ایدئولوژیکنـد شـدت  بـه عقالنیـت هاي معمـول بـه   ها توصیهجور وقتاینباشد؛ نتایج منفی سنگینی داشته
حتـا الزم نیسـت   عاجل بودنِایدئولوژیکاینبرايوترین کار است؛ ترین انتخاب عقالنیدرعوض ایدئولوژیک

کـه  دهـد تـذکر مـی  ي شـمالی  به کـره شود متعصب میکهکمیدیپلماتهمیشهاللهی باشید: الورفحزب
، اي نیسـت اش هم کار سـنجیده گویم غیرشتابزدهمن میي نیست؛اايِ شتابزده کار سنجیدهسالح هستهخلع

هرحال تمایزي اساسـی  به؛ ندارداي کار عجلهگوید دراینمیاون معاونِ به وار باره متلکدرهمینچون ترامپ 
داشته باشد که شـاید در  را اي عجلهآن شود ترامپ در مورد یکُمی میان ایران و کره وجود دارد که باعث می

چیسـتیِ سیاسـی   اي اسـت کـه   هاي مقاومت منطقهاي مربوط به جنبشمورد دومی ندارد؛ این تفاوت مقوله
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اینـک  سازد که هـم میی بندي قدرتهمین موضوع از ایران شکلت و تنیده اسره با آنها درهمایران برخالف کُ
سـود  : قدرتی که تاکنون تثبیت مطلق در فـاز نظـام را بـه   برایش پیدا کردیمعادلتوان نمیدر سراسر جهان 

ي آنچه در ذهـن رهبـري   صحبت دربارهخوبی براياینجا مجالالبته . به تأخیر انداخته استفراملّینهضتی 
ي دیپلماتیـک  وبیـا بربـه  و با توجه به سوابق تاریخی اساساًمن که جز این،نیستگذرد و آنچه واقعاً میره کُ

معنـاداري بـا   پیونـد هـیچ  انقالبی حفظ ظواهر باکه یا لیبیِ قذافیِ متأخر ي شمالی هایی مانند کرهحکومت
180از هـیچ چـرخش   خـاطر همـین بـه د، بدبینم و نخارج نداریادر داخل و تأثیرگذارمبارزاتی هايجنبش
جایی که حرکت اجتماعی چون ،شومغافلگیر نمیشان همالمللیبیناجتماعی و در رویکردهاي اي آنها درجه

و ویتنـامِ امـروز نگـاه کنیـد    بهاست کافی باره یستند؛ دراینتغییر ماهوي نبیانگر هاسنخ وارونگیایننیست،
اش داوريِ زیـادي  ي انقالبـی و انترناسیونالیسـتی  بـا اسـتناد بـه گذشـته    صـرفاً ي کوبـا هـم   نسبت به آینده

ي بینانه که متعلق است به محافل لیبرال و دغدغهخوشبرآورد ره، هرحال درمورد کُبه؛ بخش نکنیداطمینان
سـت؛  از شـوروي ا دیـروز ، تکرار طرح نیکسون در جدایی چینِداريِ جهانگیرِ چینِ امروزمهار سرمایهآنها در 
صفرتاصـد ندي یک گاوبهایسادگهمینبهموضوع کند فرض میکه تَرَش منظري تماماً امنیتی استبدبینانه

اي ماندهبه حسابِ تهپیشتاز است و من آن راالورف در این جناح تذکریانگ نیست؛ میان واشنگتن و پیونگ
یکش گهگـاه ابـراز   یابیِ دیپلماتاز نکتهکه کمی مستقلگذارم میدر اوبکاگهاي نوعیِشخصیتاز تعصب
یـک وزیـر   وگرنـه  تر است،سالح موجههاي خلعايِ برنامهکند؛ این بدبینی با توجه به سوابق دودههوجود می

وجدان بابت خود را از زیر بار عذابرسمی، اظهارنظرهنگام دتواني دیگري میبا چه انگیزهي مادرزاد خارجه
میلیشـیاي خیـالی  یا نبـودنِ آل بودنایدهباکاريد؟ ي کیم جونگ اون نجات دهوعههمدلی امنیتی با مجم

فکـر  جنگ سـردي جالب ي هان بهانههمابهبیشتر ، اما من هم ندارمایران هاي مدعی اپوزیسیون مارکسیست
معنـوي و توانـایی   ي سیاسی، لوازم انگیزهکه يادر کشور، گزینهموجودواقعاًهاي از میان گزینهکه کنم می
،شـته باشـد  را داخـارجی  ناشی از محاصره و عملیات ایذایی یی به تشدید فشارهايپاسخگوبرايالزميماد

مهار ؛ گیردشکل میمقاومتگرایشِنتریعطفنامنبیشتر قدرت سیاسی و اجتماعی در چگالش هرچهتنها با 
هاي فرض آن است (چیزي شبیه کمونیستسالح مقاومت پیشلیبرالیسم با سوسیالیسمی که تضعیف و خلع

د، و شـواهد  کشـ مـی جامعه را نیز بـه نـابودي   همراه با آن لیبرالیسمیا ناممکن است یا ائتالف مقتدا صدر)، 
از همـین نـوع   کند، شرایط تعریف میبدیل عنوان که خود را بهحاکی از آنند که کل سوسیالیسم اپوزیسیون 

چـون خـود ایـن    هـاي خـاص نـدارد،    آدمصـلبِ ست که این عدم انعطاف ربطی بـه شخصـیت   بدیهیاست. 
آنچه ایران که گفتم چنانبخشند. تر از عالیق مکتبی تعین میهایی عینیي شخصیتی را نهایتاً وزنهخصیصه

هاي واقعـی  با جنبشانداموارآن بر حفظ یک پیوندايِچنددههرکند، اصرامتمایز میهمانندانشره و را از کُ
گیـرد و  فاصـله مـی  تثبیـت ي یابی در موجودیتی یکسـره در مرحلـه  سبب آن از تعینکه بهاست در منطقه

هاي پررنگ گفتمانی دارد، اما استقالل عملِ این پیوند البته جنبهکند. گونه پیدا مینهضتکمابیشسرشتی
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فشارهمراهی با در اپوزیسیون نیزانحطاط بدیل پیشنهاديِ کند؛ و خود تضمین میجنبشی الزم را نیز خودبه
ي مجموعـه شویم کـه  با دقتی بیشتر متوجه می؛ شودچکیده میین پیوندهاراي قطع همبجهانیيیکپارچه

معیشـتی  تـرْ اصـطالحِ عامیانـه  اي اقتصـادي یـا بـه   که گویا از زمینـه اخیر» اعتراضات خودجوش«موسوم به 
شده بـراي  ساختهدر بسترِ ازپیشاي که دارند، رغم هر خاستگاه اجتماعیو به، خواسته یا ناخواسته آیندبرمی

کردهاي اقتصادي لیبرال به گسترش این بستر کمـک  رویمسلّم است که.ندیابمیجریان انتقال همین فشار 
خـوبی متوجـه ایـن حقیقـت هسـت؛      اش با لیبرالیسم بهکنند و دولت ترامپ با ضدیت مسلکی و عقیدتیمی

توانـد  ، نیروي مادي مهارکننـده نمـی  هستهرچه بارهاینستگاه سیاست خارجیِ فعلی کشور دربرآوردهاي د
؛ درنتیجـه بیشـتر بـه    بیرونـی ي اقتصاد و نه در رویـارویی بـا فشـار    ذهنیت لیبرال داشته باشد، نه در عرصه

کـه بنـا بـه    توجـه کنیـد  منطقـه  درهاي مقاومـت بخش با جنبشهمان پیوندهاي تعیناستقامت اجتماعیِ
یا حشدالشعبی اهللا اي چون حزبند. تا آنجا که پدیدهرگیمیسالح در تعارض قرار سرشت خود با مفهوم خلع

یک سازمان نظامی وابسـته  صرفاً کندسنتاً حکم مییاپوزیسیوني فاهمهکهگونهآنیک جنبش است، و نه
طـرف  فعـالً  به ایران، این تعارض به جاي خود باقی خواهد ماند و ما هم باید طرف خودمان را انتخاب کنیم؛ 

، مرعـوب تبلیغـات چـپ و    هم را کنار بگذاریـد وکه دیر شود این تپیش از آنو شما هم سومی در کار نیست 
ي مـارکس  و پشت این تعارف وجدانی که ذهنیـت آموختـه  ،ها نشویداي اعتراضت تودهي اصالرهراست دربا

از جـنس مطالبـات اقتصـادي    مـثالً  ویژه اگـر ایـن خواسـت    گیرد ــ بهقرار نمیمردمخواستهرگز در برابر 
ي اي مقاومت در مجموعهي مفهوم و مادهجامعه باشد ــ گیر نکنید. تضعیف و بلکه حذف یکسرهفرودستان
ناگهانی با شعارهاي خلقیِعمومو از طریق یک خیزش اجتماعیانقالبولو با عنوان ،مرکزش استکه ایران

اي که خیالیي سوسیالیسمِتري از دستاوردهامراتب گستردهی و ویرانگر بهتبعات ارتجاع،معیشتیاصطالحبه
واسـطه و  سـطح برخـورد بـی   ن آاز اي الزم است فاصله؛ داشتهد کنند خواها روي کاغذ جایگزینش میچپ

تدارکاتش بـه اسـتقبال آن   ها با تمام پشت سر نئوکانانقالبیِ چپکه اپوزیسیونِ همیشهخلقیعمومغریزيِ 
هـا  تـوده «شـعار خطرنـاك  که بـا  منظريِ نوعیِ آنارشیسو حقارتنگرشیفقرِکه هم هنگامیرفته است، آن

همیشـه سوسیالیسمقصدنام و بهبهي تصویر واقعیت، غیرمسئوالنهماجراجویانه و سازيِ و با ساده» فهمندمی
هیچ اصـالتی در رفتـار   کند.سمت چپ سرایت میسرعت بهبهبت از خودش به جا گذاشته است، مصیتلّی از 

بالفعـل  تواند مانع نقد کلیت حرکت نمیباشد ــ چیزيینینیم دقیقاً چنبــ اگر حتا آنچه میها غریزي توده
آفرینی بخشی، ذهنیتي، افقبسترسازدر امپریالیسم عینی، نقش کلیتدر این بشود. مشخصشرایطدرآنها 

خیـزش اصـطالح  این بهکنندگان چپگرايِ تشویقاست و یباً مطلق تنها محرز بلکه تقرنهو سازماندهیِ فرایند
آنها، جـز بـاد سـر چیـزي     تعلقات عقیدتیسويبههاي طبقاتی دلخوش به گرایش ذاتیِ خودجوشی، هاتوده

دنبـال  ي کسـانی کـه بـه   همـه همـراه ندارنـد.   خواهند شد،نحتا دیده هماي که در آن معرکهبراي ورود به 
ي از تظاهرکننـدگان و اعتصـابیان هـرروزه   سوم، یک نیروي انقالب سوسیالیسـتی وپا کردنِ یک بدیل دست
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ویــژه در دو ســال اخیــر، کــارکرد ي گذشــته و بــهدر دو دهــهانــد کــه هــاییهمــاندوبــاره داخــل هســتند، 
آمریکـا  امپریالیسـم افـول  شـان از ه اکونومیستیسویه و معموالً یکسرهاي قالبی، یکشناختیِ تحلیلاسطوره

کار غرب تبدیل کـرده  هاي نومحافظهمیدانِ مانُور تندترین جریانبه بازیگرنحويهریک از آنها را بهسرانجام 
ي تغییر توازن قواي اقتصادي ي آیندهاحتماالت مربوط به روند چنددههدربحثیدر این یادداشتمن است. 

هاي خیلی نزدیک اسـت و  بر سرِ افقاکنون صحبت من م؛ آورمیهاي ژئوپلیتیکیِ پیروِ آن نجهان و جابجایی
یـا  ،ندازاکارراهسازمانده و حزب بلشویکیک تصویر اروتیکباذ خودخواهانه التذا، در این زمانمنديِ تحمیلی

هم فقط در آن،ی نظامی بهمان تروتسکیفرماندهنین و لفالن سیاسیِرهبريتحت خِ کارگريارتش سریک 
د بـا تعصـبی   اگر داخل پرانتـز قـرار نگیـر   ماه،يدجوانانِ میلیتانسیِ هشدارآمیزِاز بدتعبیرشدهمشاهداتاثر 

:تولیـد اسـت  اضـافه چـار دبلشویکي در عرضهاپوزیسیون دانید که ؛ میدهدمضاعف گارد سفید تشکیل می
، در فلنـگ را بسـت  هاي ضدشورشجوخهیِمشقبا شلیک چند تیر 80ي عقلی که در اواخر دههپسرك بی
به دست ي ممکنبه هر شیوهکرد کههاي اکید میتوصیهاروپا به خوانندگانش از ماه هاي ديبزنجریان بزن

اي هاي انقالبی چه حساب ویژهگفتم که آمریکا روي این حماقتدعوتي من در مقالهد. اننرسبمردم اسلحه 
هـاي سـابق در   تـر از تغییرنظـام مخملـی   خیلی رادیکـال »انقالب اجتماعیِ«یک هوسبازي با باز کرده است؛ 

ي ها نیـروي پیـاده  و در انجام آن این قماش از کمونیستاست اَش ايدستور کار کاخ سفید و شرکاي منطقه
؛اسـت آمیزجنونگريِاین انقالبیدربرابرگیري قاطعموضعتأکید من دوباره بر دهند؛را تشکیل میداوطلب

ه لبتـ و امـاه  ديفرودسـتان همـان تحریـک اکنون هم، راهبرد اصلی آمریکا »مهار ایران«ي ضربتی در برنامه
؛خزنـد ببیـرون  هاي خودتا نیروهاي اصلی نیز سرِوقت از سوراخاستعنوان آغازگرانِ ماجربهکارگران جامعه 

گـدار بـه آب   بیزدههاي هیجاننفهمیدیم و توده"ها با این مضمون که جور وقتپشیمانیِ بعديِ معمول این
، بـیش از آن  "با دست خودشان تحویل رقیـب دادنـد  اي راي چنین فاجعهزدند و نیروهاي واقعی مهارکننده

کردن به آن را داشته باشد، و این بخشی از دالیل تأمین آسـودگی  شنیع است که کسی اکنون جسارت فکر 
پیشین نسبت به چنین یک تمایلِ مثبت یا آگاهی دروغْکسانی که بهخیال اپوزیسیون است: حواستان باشد،

کـه  یسـت تردیـدي ن . دهند، بدون تعارف جاسوسـند ت مینسباعتراضاتاین غریزه و ساختار وضعیتی را به 
در فقر؛ درعوض،تحویل گرفته استا آمریکا از خود لیبرالیسماین طرح رپیشبرد ي مادي مساعد براي زمینه
کـه  بیش از آنندکدرنگی که ایجاد میعصبیِ بیپذیرفتاريناختیِ اهمیت انگیزشیِ آن، باشي زیستمرتبه

اسـت؛ در  آن راشُـد فزیـان  بـه در بـدوِ امـر   باشـد،  ي تاریخي سازندهآن سوبژکتیویتهوضعیت مطلوبی براي 
اسـت،  ستی راپیروزي از آنِ نیروهاي دستبخت اولستم، اتفاقاً يواسطهبیي صورت تجربهگسترش فقر به

حیـث ؛ ازایـن هـا تمـایز مـاهوي ندارنـد    بـا راسـت  مثل مورد ایـران ها یا وجود ندارند یاخاصه جایی که چپ
در ناپذیرشـان  کتمـان سـهم  تواننـد  نمـی سال گذشته 15ویژه در بهکشور هاي اقتصاديِ مشخصجهتگیري

دانیـد کـه قضـیه فراتـر از     ، و شما میرا انکار کنندتحقق حرکات قهقرایی مساعد برايي زمینهآوردن فراهم
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داري است که وقتی با ي تولید سرمایهذاتیِ شیوهومرجي از هرجادرجه، و مربوط بهفسادي ي عامیانهکلیشه
ا تداوم و ام؛ کند کارستانکاري میشود، زده جفت میترین تدارکات یک لیبرالیسم اقتصاديِ شهوتسراسیمه

هاي ، که با متغیرها و شاخصفسادچوندر قالب مفاهیمی موضوعدرك عموم از بنديِ رایجگسترش صورت
تا با نظام مفاهیم دخیل در تحلیل مارکسیستیِ دنهمبستگی بیشتري دار» سرمایهامنیت«ي مرتبط با مقوله
، و هاستیابی ذهنی و معنويِ راستفوقبی براي تشخیص میزان تي مناسسنجهاتفاقاً ، داريعملکرد سرمایه

نُمایـد مفهومی بسنده میفقرکه مادامدرنتیجه ؛ استکارنومحافظههاي نمطلوب جریامنظر شدت آن ازاین
در روند ــها، در تحلیل وضعیت از تقبیح شعاري آن جلوتر نمیها هم براي خوشایند تودهــ تا آنجا که چپ

ادي مـ از سوي امپریالیسم براي تضعیف شدهریزيشکلی برنامهبهاي که پیشاپیش شوندهبستر آماده و تقویت
از ازخـود دفاعو آمادگی ذهنیِ هرگونه توجیه، دلیلي ابزارهاي دفاعی و جامعه و گرفتن همهیک ی و اخالق

و السـاعه غریـزي، خلـق  هـاي اعتـراض بطـن تواننـد در  ها هم میترین حرکتكخطرنافراهم شده است، آن
و عمـو  آذرابنهفتـه باشـند، مفهـومی کـه کـارگران      فقـر  اي چونیحسانم عام و نیافته علیه مفاهیوساطت
دانند. وحدت مشکوکی که از طریـق  بانه خود را به یک میزان در آن سهیم میمرزيِ ي هاي بازارچهاسکروج

ي سو عملـه است که از یکاي خوردهدهنصدبار ي گیرد، لقمهناپذیرشدنِ هدفمند فقر شکل میاین میانجی
ند و از دیگرسـو اوبـاش حـزب کمونیسـت     کشـ میبراي آن زوزهشانسرخط اخبارهر شب در آمریکاصداي

هـر سـتمکش   آورنـد کـه زیـر پوسـت هـر کـارگر یـا        کننـده مـی  را شاهد ایـن ادعـاي وسوسـه   کارگري آن 
اي فاشیستیي خردهنوشتم که در پدیدهخیابانعلیهمن در پنهان است.بلشویک ذاتیاي یک دهزحرومیتم

براي این جریان اقتصـاد  شود:صورت یک هستی برساخته از تقسیم طبقاتی درك نمیمثل ترامپ، اقتصاد به
بخشیِ وجودي به یک ي حسانیِ سوژه از پدیدارهاي اقتصادي در وحدتبا حفظ تجربهکند وبساطت پیدا می

تا آنجا که شود،تبدیل میو نامنقسم اندازه بسیطي همانان یک فرقهبه حق ارتزاق مؤمنجنبش خودفرمان،
؛ دهدسازي شرکت را با همدلیِ چشمگیري پوشش میاعتراض کارگران فوالد اهواز به خصوصیآمریکاصداي

بـا یـک   رود و مـا  شود، از بین می، یا آنچه عادتاً زیربنا و روبنا خوانده میعقیدهدلیل تمایز اقتصاد و همینبه
گذارِ حرکـت فهمانـد   به بخش سیاستاز اروپا توان وجه نمیهیچشویم که در آن بهدست روبرو میسطح یک
(درسـت آغـاز ایـن مرحلـه از     تصـمیم ایـدئولوژیک بـا فـالن منفعـت اقتصـادي در تعـارض اسـت        که فالن 

براي درك وضعیت و اتخاذ افولعلمی شبهشود کاربرد مفهومِ ي امپریالیستی است که باعث میسوبژکتیویته
آل در حـد ایـده  ،یابی درقبال آن، ولو از سوي چپ، بالموضـوع شـود: وقتـی اقتصـاد    رویکرد انتقادي و بدیل

تبدیل به بخشی از یک مراسم آیینیِ خرافی بند بر کاخ سفید مسلط است، شکل نیماینک بهاي که همپدیده
فایـده اسـت کـه    قـدر بـی  بودنِ فالن تصمیم، همـان ممکننایا شود، استناد به آن براي توجیه غیرعقالنیمی

هایی که با لیبرال» فرودستان«در دفاع از امپریالیسم که تی وضعیدر بودنِ خود آن آیین).معنیبه بیاستناد
اتصـال کوتـاه  ،شـود سرشاخ میکنندمیگوشزدرعایت یک عقالنیت اقتصاديِ نوعیِ اروپایی را به او اهمیت 
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ي اکثراً ها، بر قاعدهتودهمعیشتیاصطالح بهاعتراضاتواسطگی ماهويِبیکارانه واین دلسوزي محافظهمیان 
د، گیرمیپیشیقطعاً ، حتا در شرایط یک رقابت سالم»هافقرا با سوسیالیستطبیعیِهماهنگیِ«ي شدهنقض

آخرین چیزي که به چنین آرایش عجیبی کنم که میبار تأکید براي چندمینچه برسد به تناسب واقعیِ قوا. 
شباهت دارد، انقالب اجتماعی است.

بـه  داري را انتظـار داشـت کـه    این سطح از بلوغ و خویشتنایران کم از بخشی از چپ توان دستآیا می
ایمـانیِ تقـدیس  اي فراتـر از  ي خود را در مرتبهسوبژکتیویتهنگاه نکند و گفتمانصورت یک سوسیالیسم به

آدمـی  پاافتـادگیِ مسـتمر الزم اسـت تـا     تر از این پیشعالیفقط کمی شعوري طرح اندازد؟ انقالب کارگري 
ي امپریالیستی کالنیهامشارکت ایجابی در برنامهسالح نشود؛ ي فشار و خلعمزد برنامهمرتبه و بیمأمور دون

هـاي توانند بـا ابـژه  بیش از دیروز میروز ي واقعیت، امسطوحِ دوگانهآیینیِوحدتدلیل همان درست بهکه 
جهـان را خواهـد   موجودات ترینمرتجعنظام عملیاتیادهپها چپاز باز هم گفتمانی چپ انطباق پیدا کنند، 

یـک  يي برسـازنده عنـوان مـواد اولیـه   که لحاظ کردنشان بـه قدرها وضوح دارند اینک آنها همدادهساخت.
مـزدورِ  بینـی آن را بالموضـوع کنـد:   ، عـوارض حیثیتـی قابـل پـیش    بینانه و هوشـیارانه سیاسی واقعدیدگاه

د، سـزاوار  پوشانَمیوپتکداسپرچم ح بالهت خود را با تصحیخدمتی که سماجتش بر عدمسروپاي رایگانبی
کند، با یکی از میي ممکن به هر شیوهبه تسلیح تشویق ش را آن است که در همان کشتارگاهی که سالخانَ

،ي خلـق گَردها که بـه پـاس شـرافت شـهدا    این سنخ از کافهلیبرالیِجیغِ جیغسالخی شود.هاهمان اسلحه
ي ارزیـابی هزینـه و فایـده   ، و حتمـی اسـت  مثل همیشه تعصب دارند بر جلدسفیدخریدنآوريرقتطرز به

است.با خودتانموضوع

                **                  *

براي اثبات وفاداريِ ی هم هست که ماندگانمغفوليشدنِ دوبارهدیدهبرايتکرارنشدنیاین فرصتی درضمن 
ي نئوکانیِ ناکافی ؛ افشاي سابقهآورندشوند، سر و کاله را با هم میمأمور آوردنِ کاله میي خود وقتی دیرینه

بـا  هـم در شـرایطی کـه رجـوي     آنضرورت سیاسی ملموسـی دارد، دور خیلیهاي خیلیي رقبا در سالبقیه
اگـر  کنـد؛ نامِ اپوزیسیون مجال دیدار بـا بولتـون را پیـدا مـی    ستیزانِ صاحباش بیشتر از اسالمروسريِ اَبدي

ماه اما و اگرهایی که در دياشتهاي هر جریانیي خوشاز حاشیهه دلیل است کرقابت جدي است، فقط بدان
هـاي  محتاطانه با خروج آمریکا از برجام و آغـاز اعتصـاب  مواضعِ جور ایننرخ کهداشت، فقط کمی پس از آن

مینا احدي بـا  ؛ سپسدنشووارد میدان میگروهگروهبا مواضع جدید حریفان جدید شکند، میسوسیالیستی 
با این اعتراض که انتخاب صـادق زیبـاکالم از   1کنندوله تحصن میاش در برابر دفتر مرکزي دویچهتهارودسد

ي اصالحات جایی گفته ي آزادي بیان غلط است چون او در دورهي ساالنهسوي این نهاد براي دریافت جایزه
1 https://www.youtube.com/watch?v=pQRcgGDdeZU
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بوده، اما در ایرانِ بدون 12وقت آنباشد، در ایرانِ 18و نروژي آزادي مطبوعات در فرانسهبوده که اگر نمره
روزآناو ی،کمونیسـت هـاي  وتقسیمتوانست باشد، و بنابراین بر اساس ضربهم نمی1جمهوري اسالمی حتا 

روایـت ایـن خـانم، نـامزد     بـه شـود؛  اي ارزیابی میناسزاوار براي دریافت چنین جایزهامروزمدافع حکومت و 
در کههستندزاده، و جعفر عظیمسهیل عربیآرش صادقی، دریافت این جایزه براي هاکمونیستپیشنهادي
ولـه  گویـا دویچـه  امـا  .اندیباکالماستوارتر از زپايي موردنظر اوخواهانههاي آزاديرمانبخشی به آراه واقعیت

کوشد فرق جـایگزین  میهرچندو 2فهمدمقتضیات زمان میها را فقط در پیوند با روزتر است و احوال آدمبه
دلیـل  برایش دشوار است فهمیدن هنوز البد خودش را پیدا کند، مطلوب ي ها با گزینهپیشنهادي کمونیست

توانـد مـی سـال پـیش   15تـر از  امروز چـاالك که اي معلم سالخوردهشدنِبه برندهاعتراض خیابانیهمهاین
، پایش بـه نقاشـی پـرچم آمریکـا روي زمـین بخـورد      که بدون آنتااز در و دیوار آویزان شود فنی بزند وتنه

هـا بـا   تـاکنون ایـن رقابـت کمونیسـت    که نکته آن. اش برساندي سخنرانیخودش را به کالس درس و جلسه
ـــ بـا فرمـول    تکـراري و فوريــ ترهاسرخطپرچم، از سوي ها براي احراز مقام نخست در احترام بهلیبرال

تعبیر و ايِ مستمر در اپوزیسیون یک فساد ریشهعنوان عالمتبهو » از طبقه به ایدئولوژيبازتاب «خطیِ تک
تر از اینهاست، چون وقتی خـود  اکنون اما موضوع جديرا هم خورده است؛اش لیل شده و فحش سیاسیتح

شـود آن  لـوم مـی  انـد، مع افتـاده انقالب تهیدستانبعد در خیال سازماندهی ماه بهخصوصاً از ديترهاسرخط
شـناختی  ي جامعـه ي اجتماعی به عنوان یـک داده تا آنجا که استنادشان به طبقهتکراريو فوريتعبیرهاي 

طلبـیِ حیـوانی در سـطح نظـري بـه      ها یـک فرصـت  جور وقتزودي طبق معمول این؛ بهزننداست، لَنگ می
ي ترکیب اجتمـاعی  ر دربارهربسحوصلهآماريبرآوردهاي از سر و پیکرشان هایی ارجاع خواهد داد که نوشته
بندي ماتریسـیِ شکلتفوقبا شدن تولید ارزش ي کارگر پس از انقالب انفورماتیک و دیجیتالیزهطبقهجدید 

جـاي الگوهـاي قـدیمی تمرکـز     نیروي کار زنده پشت کامپیوتر خانگی بـه ي درایهشناختی هر انزواي هستی
ها براي دفـاع از میـراث   کند. آخرین مقاومت لیبرالسرریز می، کتور و ماشینیسممانوفاپرولتاریا در جمعیتیِ 
اي مانند احدي و شرکا که از پـیش از طوفـان نـوح    هاي انقالبیي مدرنیته، در برابر کمونیستشدهدستمالی

از «آنچـه  کشـف  تـا شکنددر هم میاند، با نطق پومپئو ي پیشتاز بودهرصد تغییرات در ترکیب طبقهمتولیِ 
عـزمش جـزم   فعالً یک انقالب فعلیت دارد، ترامپ شود.موکول هاپایان بحثهبتابد می»طبقه به ایدئولوژي

شـده  سـالح هـاي لیبرالشـان را خلـع   هپیالـ کـه هـم  ترهـا سرخطو هاستمینا احدي جلودار کمونیستاست،
»ي آگـاه هاماندنِ روشنفکران از تودهعقب«تیِمائوئیسعوامي د، در مورد خودشان نگران تکرار کلیشهبیننمی

2 http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%87-
%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-
%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-
%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85/a-43846353
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خـاطر مواضـع   بـه کننـد فکـر مـی  کـه  کنند را برانداز میطلبانی اصالحند و سپس زیرچشمی قدوباالي هست
اند.از آهنگ تحوالت جامعه جا مانده،گذشتهماهدر ديي خاتمی و چندتاي دیگر از شیوخشانمحتاطانه

از روي پوستش توان میباشدکه اي از هر قوم و قبیله، راشخریداربیلِنجبجنسهم ، آنراالوقتابن
د، رآومـی زورترامـپ  وقتـی  . سـرخط چـه کمونیسـت  پشیمانطلبِ، چه اصالحي شناختدوزدر دکان چرم

قـدر  و شمارشـان آن دنشـو وله وصول میپیشنهادهاي مختلفی، علنی یا یواشکی، از داخل و خارج به دویچه
رتـی  وپخـرت به دنبال آن، هررود ته لیست.میبدنیمجاهدتهمه با آنخدا زیباکالمبندهشود که زیاد می

باختـه  وجورشدنِ سوسیالیسم، یا باید مالتابد، تا آنجا که براي جفتمی» اياي به هر ایدئولوژياز هر طبقه«
ي مجموعـه چـاپ بعـدي  ویـش در  اهـاي در خـوانی اُوراد و پرسـه دار هم پرولتر محسوب شـوند و یـا   و دکان

وطبقه انعکاسیِنسبتدار من به کارآمديِعتقاديِ ریشهابیحساب د. بااینبیاینسرودهاي انقالبی کوهستان 
که در آن تکلیفمـان بـا اتفـاق یـا     عاجلیکم درمورد وضعیت ، دستکنددالیل جدید هم پیدا میایدئولوژي 

پس اند، روشن نیست؛که خودشان واضع این فرمول بودهترهایی سرخططلبان و یگاه طبقاتی اصالحافتراق پا
اصـلِ  :حـرف بزنیـد  هابدیلدر مورد ویترینِ هایستاستالینمطمئنِبالغتو باها را بگذارید کناراین تحلیل
بودن است.ارزاننباشد، قطعاً بودناحمققضیه اگر 

المللی، فارغ از نفرات ي مخاطرات ذاتیِ جوایز بینکه دربارههاییحرفدارِ مخاطبِمعنیدر محدودیت
هایی مانند ناگهانیِ جریانشدنِاجتماعیاصطالح ي بهزمینهطور معکوسبینیم بهمیدنشوزده می،شانبرنده

اولِ اپوزیسیون ا به بوقچیِ نمرهي رجوي رتر به آنچه دارودستهشبیهگروه احدي بر اساس سازوکارهایی هرچه
اجتمـاعی انقـالب بوي هرجا که باشند، مردد یا مصمم، بههمترها سرخطد و آیی، فراهم مه استتبدیل کرد

اي ي مادي و ذهنیکنم که در زمینهرا تکرار میدعوتي این ادعاي مقالهرسانند.میشاممیز به خودشان را 
فقط از حیث ترکیب پرسـنلی  که با رویکردهاي دولت ترامپ به احتمال باال تقویت خواهد شد، اپوزیسیون نه

تبعـات  گذشـته از  کسانی کـه ایـن تقـدیر را    ي رجوي تقلیل پیدا خواهد کرد.به فرقهمفهومیلحاظ بلکه به
ي ایـران داشـته باشـد    توانـد بـراي آینـده   که میهولناکیدلیل عواقب اجتماعی آن، بهناپذیرِحیثیتیِ جبران

اسـم آبرودارتـرِ فاالنژشـدن    فقـط شدناجتماعیاینجا . جبهه بگیرندزودتر علیه این فرایندباید د، نپسندنمی
قـد از تحرکـات قـومی و    هاي ریز و درشت ایـران تمـام  در وضعیتی که کل کشورهاي غربی و همسایه؛ است
اعتصـاب  سـالمت نفـسِ   کننـد، اعتمـاد بـه    اي مـی و رسـانه افـزاري جنگاي در کشور پشتیبانی مالی، فرقه

آنهـا  اتمطالبـ ي سـابقه بـی و معیشـتیِ با این توهم کـه جـوهر اقتصـادي   فالن کارخانه کارگران خودجوش
ي برنـده . خیالی ایدئولوژیک مشکوك استیک خوش، خواهد بودهاضامن مرزبندي با این جریانخود خودبه

ها پیشاپیش مشخص است و کسانی که با علم به این حقیقت همچنان بر طبل ایفاي حتمی این ماجراجویی
مان اوباش خواهند بود. تحولی کـه  ، شریک جرم هکوبندها مینماندن از راستها براي عقبنقشِ اثباتی چپ
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کـارگري  يبدنـه حتماً با بخشـی از  سالح ایران و نیروهاي مقاومت در منطقه مهار و خلعیا در بسترِ با هدف 
یک گـونی  شکل نوبتی از اندام را بهفرصت عرض،ردگیصورت چپیدستجامعه و با شعارهاي اقتصادي نابِ

دهد تا هـم  پوش مهتدي میپیژامههايپیشمرگیک گونی از گیرد و به زاده میعظیمکاغذيِ يهااتحادیهاز 
اپوزیسـیون بعـد از   خاطر ایفاي نقش مؤثرش در این برنامه ادا شده باشد و هم حق بقیه؛حق سوسیالیسم به

ي شـبه یـک آمیز مشـروعیت شدنِ جنونگونیبهگونیاین تازگی بهمصادیق تاریخی، کلی جستجو در بایگانیِ
.نامیده استجنبش خلقیِ عمومخصلترا نیروهاي بدیل

هر برانـدازي یـا تغییـر حکـومتی     که هم خالی از فایده نیستي پرگفته تهنکاین گفتنِهرحال دوبارهبه
آن در خـود آن چونـان روحِ خـودآیین و خودگسـترِ هگـل،     آگاهیِکه است ي فراگردانقالبانقالب نیست.
اطالع بیکننده در درون خویش آگاهیِ عملاز اینهنوز ي کنشگرِ آناي که سوژهلو در دقیقهمستقر است، و

باشـد؛  که خودآگاهانه آنبیاش آگاهانه است، شدنِ نطفهي بستهانقالب از همان لحظهبه عبارت دیگر،؛ است
در ایـن معنـا،   ود نـدارد. ، اصالً وجضرورت داردآگاهی حرکت شود جدا از آنچه در همین میآنچه اجتماعی 

یافتن است، نه چیـزي عـارض بـر    خود مفهومی است که در حال تحققماندگارضرورت درونشدنْاجتماعی
تعریـف و اجـرا   ضـربتی طـرحِ صورت یک را بهکوشد تا انقالب میبیرونسیاسی از یک تصمیمآنجا کهآن؛

دشـوار اسـت   چـون  ؛ دکنـ مـی جعـل بیرونهمان از شدنشهمراه با سازوکار اجتماعینیزش راذهنیتکند، 
بـودن  لوحی کـه بیـرون  هاي سادههم به آدم، آنکردچه باید لنین در » بیرونِ«با بیرونفهماندنِ تفاوت این 

ی ماننـد کمونیسـم   چپدرست به همین دلیل انگارند،انگیز خود را یک امتیازِ خدادادي براي خویش میرقت
؛ کنـد تعریف میهاي ضربتی طرحهمیندر ایفاي نقشصورت فرصت اش را به»نشداجتماعی«هم کارگري 
بـاور کنیـد آنچـه جریـان     کهی کافمشروط به این شرطشوید، در چنین شرایطی فوراً اجتماعی میشما هم 

کننده است و آنان هم وسوسهترهاسرخطهمین بسندگی است که براي انقالب است و نه طرح ضربتی.دارد 
وجـود  فـراهم ببیننـد و   هـم  بـراي خودشـان   سرانجامرا اجتماعینفوذگسترشفرصت دارد که را نیز وامی

گذرد انقالبی است که فعالً خودآگاهانـه  آنچه میتعبیر کنند که طوراینمثالً اي را عنصري از نارضایتی توده
در ایـن خـودفریبیِ شـایع یـک     ؛یک انقالب در آن مشهود اسـت ودجوش ي خنیست، اما هرچه باشد مقدمه

طلبانـه و از سـرِ یـک خودخـواهیِ ماجراجویانـه و      اي فرصتگونه، بهايِ مندرج در مفهوم انقالبحقیقت پایه
ي یک سوبژکتیویتهنیست، نه به این دلیل که عینیاًیک واقعیت صرفخودجوشی: افتداز قلم میهوسبازانه

يکـه آن را مقدمـه  ي اهسوژرو که داشته است؛ بلکه ازآنینقشدر ایجاد آن نحوي بهباألخره آگاه وکم بیش
ي غاییِ آن انقالب قـرار  دقیقهفعلیتپیشاپیش در موضع کند، با همین تعریفعریف میتانقالب خودجوش 

انقالبـی بنـامم،   » خودجوشی«آید: اگر من وضعیتی را یک پدید میمسئولیتدلیل مفهوم همینبه؛ گیردمی
از بطـن آن خودجوشـی پدیـد    کنشگري من و دیگران که با يانتیجهي مسئولیتم درقبال آن فقط به دقیقه
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هاي فرق زمانمندي؛ شودآغاز میخودجوشیي د؛ مسئولیت از تعریف همان دقیقهمانَنمیمحدودآمده است،
در نگرش بـورژوایی آنچـه یـک بـالقوگی را بـه      نیز در همین است:به این پدیده وایی و پرولتري دیدگاه بورژ

رخرود خطی رو به جلو میايبا هندسهکه زمانیي رویدادهایی است که در کند، مجموعهفعلیت تبدیل می
امـا در  اسـت. قابـل تصـور  هـاي گونـاگونی بـراي نتیجـه    ؛ و چون آن رویدادها حادث هستند، بدیلدهندمی

معنی که پس از حـدوث نتیجـه،   ایناست، بهضرورتي میان آن وضعیت اولیه و نتیجه از نوع پرولتاریا رابطه
شـود،  مشـروط بـه نتیجـه مـی    هـم  مقدمـه  خـود سازد که در آني خود کلیتی را برمیاین نتیجه با مقدمه

وجـود نداشـته اسـت: در ایـن دیـدگاه نتیجـه       از آغازکه اگر آن نتیجه وجود نداشته باشد، مقدمه نیز طوري
همـانی کـه   ي ایـن برقـراري یـک رابطـه   عبـارت دیگـر  یـا بـه  ، ي مقدمـه چیزي نیست جز وضعِ خودآگاهانه

در فراینـد  ضرورتچونان ظرفی که در آن یک شد، یعنی تجربه میزمانصورت بودنِ پیشین آن، بهناآگاهانه
شدنِ رویداد ناشی از آن است که سوژه خـودش را  تلقیحادثنمودار شود؛حادثامرِسانبهتواند میتحقق

آمـده  دسـت ي بـه انگارد؛ اگر او را عضو ذاتی فرایند درنظـر بگیـریم، دیگـر نتیجـه    چیزي بیرون از فرایند می
جاي سوسیالیسم مـثالً بـه   بهخودجوشانقالباصطالح بهوقتی یک منظر، ازاینمطلق داشته است؛ضرورت

نبودن در برابر خطر فاشیسم یا عدم تعقیـب رویکردهـاي   جمعحواسمسئول فقط انجامد، سوژه اشیسم میف
اي تمامـاً  شود که از مقدمهاي میخودش بخشی از رویداد فاشیستیدرست براي مهار این خطر نیست، بلکه 

: اکنـون  ستکل فرایند روبرواز » زمان«ي حذف ناگهانیِ با مسئلهفاشیستی آغاز شده است؛ در این حالت او 
پس از وقـوع،  ست.افعلبالبلکه نه بالقوهفاشیسمِعنوان یک بهآن خودجوشی اولیه نکردنِتعریفاو مسئول 

آنچـه  . نبوده اسـت بالقوه جز آنچه اکنون فعلیت دارد، در گذشته هیچ چیزي ي فعلیت، دیگر یعنی در دقیقه
من در فرجامین عینِ ضرورت است؛شود، از منظر کلیت عنوان یک احتمال یا امکان دانسته میبهپیشاپیش

ي میان خودجوشـی و  هاي گذشته اشاره کرده بودم که اطالق الگوي نسبت بالقوگی و فعلیت به رابطهنوشته
در آن تحقق یافته است؛ نزماي کلیدي است که این رابطه پیش از ورود عامل انقالب نیازمند فهم این نکته

علـت و  ،قوه و فعـل صورت تضاد میان همانی بهشود یک اینفقط زمانمند بودنِ سوژه است که باعث میاین 
هـم  » مسـیر اصـلی  «خطا، تصـادف، یـا انحـراف از    ؛درآیدیِ دیگرمنطقیا هر دوتاییِ و،سوژه و ابژه،لمعلو

بـه فعلیـت انقـالب    » بـالقوگی انقالبـی  «مین جداییِ ناشی از زمانمندي اسـت: اگـر یـک    یِ هانمحصولِ وهم
دهند؛ شما نسبت می» مسیر اصلی«نینجامد، عادت است که آن را به خطاي رهبريِ آن یا انحراف انقالب از 

هـا  چـپ از سـوي  57در بررسـی انقـالب   هـا تودهاصیلقیامانحرافها را تحت عنوان خرواري از این تحلیل
اي دارند که پیـروزي  هاي منشویکی و ضدلنینیستیتوانید منکر شباهتی شوید که با تحلیلاید و نمیخوانده

هاي کائوتسکیستی در تر از این جِرزنیاما مهمد؛ دانستناصیل فوریه میها در اکتبر را انحراف انقالب بلشویک
ي وارونِ اند، نسـخه ده از آنها باب میل تحلیلگر نبودههاي پیروزمندي که نتایج و حکومت برآمتحلیل انقالب

ن در تفاسـیرِ مفسـرا  سـال گذشـته   چنددر ایـد کـه   را هـم خوانـده  ییهاتحلیلداستان است؛ مثالً حتماً آن 
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تقلیـد از آنهـا خیـلِ    دنبـال و بـه  بـه سپسو هاي جریان اصلیو رسانهئوکان و لیبرال،نازاعم، راستیدست
از و لیبـی  ي مـردم سـوریه  طلبانـه انحراف قیام حـق «ي درباره، و جهانایران مارکسیستظاهراًگرانتفسیر
اي را تجسم هاي ایرانیمارکسیستاراجیف حاال از همینتوانم من می؛دنشومییافت وفور به»اشاصلیمسیر

هنگـام  زننـد و فـردا   هاي ضربتی شـیرجه مـی  وپزِ طرحدرون دیگ پختبه ندار و پر اشتهاهدکنم که امروز
... وشدمنحرفخودمسیرازانقالبآورند که:آش و کاسه میدوباره ي ایران چرایی فروپاشی جامعهتحلیلِ

کـه پیشـاپیش سـاختار    هسـتیم یفیزیکی حاکم بر زمان و مکانقوانین براي ما که مشروط به ي ماجرا.بقیه
را تعیـین  چگونه خود فعلیت است کـه بـالقوگی  که، درك ایناندبندي حسانیت و فهم ما را شکل دادهمقوله

م.نگاه کنییک مثال حقوقی از منظر این موضوع به کند، دشوار است. پس بگذارید می

مشی یک جریان سیاسی در بزنگـاهی تـاریخی، فرصـتی از دسـت     وقتی بر اساس اشتباه در تعیین خط
گردد، رهبري آن جریان گاه از سوي خـود جریـان و گـاه از سـوي     زیان جامعه برمیرود یا روند اوضاع بهمی

سیاست حزب توده نمونهشود؛ براي اش مؤاخذه و تخطئه میبابت خطاي تحلیلی،آیندگانمعموالً دیگران و 
ـ در این مفعالً کنم مرداد را درنظر بگیرید و خواهش می28با کودتاي در جریان مقابله ل مناقشـه نکنیـد.   ثَ

و بلکه بر کلیت جامعه گذشته گروهدانند که بر اتفاقات بدي می» مسئول«را سازمان ها رهبري جور وقتاین
عمـومی  شـور، چیرگـی   ، انهدام تشکیالت داخل کنآاعضاياست: ضربه به سازمان افسران و اعدام بخشی از

. در پـیش از آن سـال  شرایط بیسـت جامعه مثالً به فضاي سیاسی و اجتماعیو بازگشتو سرکوب،خفقان 
خیـزش  بالقوگی، یعنی یک ک یالزم میان امتداد زمانیِ،با بار حقوقیِ خود» مسئولیت«ي چنین حالتی واژه

براي ما عینیتـی  آمیز را یک انقالب پیروزمند اجتماعی یا یک کودتاي خشونتفعلیتو ،سراسريخودجوش 
دسـت  توانست به جاي کودتا به انقالب یا چیزي ازاینترتیب که گویا روند امور میایند، بهبخشمحسوس می

و دیگـر معنـاداربودن  عبـارت بـه چنـین نشـد.  اصـلی مسـیر دلیل فـالن خطـا یـا انحـراف از     بینجامد، اما به
زمانمنديِپیشینِدرجِالزم و ملزومِآنبرنیامدنِو کیفرِ مالزم با ازعهدهمسئولیتطرح مفهومِنبودنِربطبی

اي بـه  جامعـه است.،موردنظر گرامشیعامشعوري عموم، به آن دهنده به فاهمهدر مقوالت شکلموردبحث
انـد و درکـل   هـاي بلندمـدت محکـوم شـده    اعدام و تعدادي هم بـه زنـدان  بهعقب بازگشته است و تعدادي
،ي اجتماعی از دست رفته است و درنتیجه گویا باید دوباره از اول شـروع کـرد  دستاوردهاي یک دوره مبارزه

وگروهرهبريِتوبیخ و تعویضهم این فرایند ي و البد شرط اولیه،ها شدرفتهآرام مشغول بازیابی ازدستآرام
بخشـی بـه   ي عینیـت بسیارخوب، من با ایـن شـیوه  جور چیزهاست. گرفتن از اشتباهات گذشته و ازایندرس

اي جـز ایـن بـراي    جور مجازات یا شاید انتقاد از خود مشکلی ندارم، چون ظاهراً چارهمسئولیت از طریق یک
دهـد،  را انسانِ جایزالخطا تشکیل میاي که مرکز آنوخطاي سوبژکتیویتهو مبتنی بر آزمونزمانمندپرورشِ 

اما بیایید حالت دیگري را ام هم مصداق دارد. تش در برخورد خود من با بخشی از گذشتهراسوجود ندارد، و 
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اصـطالح  : اگر یک بـه بارتر استدر آن سیر منطقی امور همین است، اما نتیجه کمی خسارتفرض کنیم که 
ایجـاد  تـر ـــ   استقرار نازیسم در آلمان، یا ـــ مثـال ملمـوس   ر به رهبري منجهمان از سويتحلیلیخطاي

تصـمیمات و برآوردهـاي   نتـایجِ  رهبري درقبـال  آن مسئولیتلیبی شود، معناي دقیق امروزِ وضعیتی مانند 
سـازمان فراخـوان پلنـومِ    ي مرکـزيِ بایـد کمیتـه  بخشی به مسئولیتبراي عینیتباز آیا نادرستش چیست؟

باال اخراج ه یا دستمرتبکاهشد و مجازاتی چون بکشمؤاخذه به رهبري را انتقاد از خود کند، دهد، بگسترده
اینها جبران مافات؟! نیتبهاشتباهات گذشته ازگرفتندرسبهسازمانی براي او در نظر بگیرد و بعد بنشیند 

است؛ حتا اجـراي  دارخندهپیدایش وضعیت،درکسفالنمسئولیتدر این حالت صحبت از واقعاً یعنی چه؟ 
شویم در موقعیتی هستیم کـه  و ناگهان متوجه می؛استدارخندهترین مجازات هم براي آن مسئولسنگین

تنبیه یا تصحیحی تدبیر اند که فرضاً بتوان برایشناصالً معنی و مفهومی ندار» انحراف«و » اشتباه«و» خطا«
نکـرده اسـت، بلکـه خـودش از     خطایی رخ داده باشد؛ رهبري سازمان »خطا«امکان ندارد در این مورد کرد؛ 

چه محکی براي تمایزگذاشـتن میـان   اینجاهمان آغاز بخشی از فاشیسم یا بربریت بالفعل کنونی بوده است. 
پدیـد  را آن ذهنیـت اولیـه   خـود  و جنونی که » پس از اصالحِ ذهنیت اولیهها رفتهبازیابی ازدست«يکلیشه

اي به فعلیـت چنـین فاجعـه   تواند میاشتباهبرآوردسبب یک صرفاً بهايچه بالقوگی؟ آورده است وجود دارد
که یک روند را بدهدصدور این حکميبه خودش اجازهکسی تا و چه حجمی از وقاحت الزم استنجامد؟ بی
شما دیگـر  اکنونمنحرف شد و کار به اینجا کشید؟اش اصلیاز مجراياز جایی به بعد ، مثبتخودذاتدر

نگاه کنید؛ تمام آنچه روي داده است، در یـک لحظـه بـوده و آن هـم     » در زمان«اجازه ندارید روند اوضاع را 
هاي ممکن بـراي تحـوالت پـس از یوگسـالوي     از بدیلیکیفروپاشی بالکان فقط شماست؛انتخابي لحظه

افقیکاندیش براي ي فالن نیروي نیکگذاريِ اولیهنبود؛ وقتی آن فاجعه واقع شد، دیگر کسی معناي هدف
موضوعِ برد و ناپذیري هاي داللتفهمید؛ درچنین تکینهها را نمیهنگام ورود به همان ماجراجوییدیگربدیل

فالن بازیگر برگ «ي سیاسی مطرح نیست که بشود با این بهانه یا تشخیص منطقی که مرهباخت در یک مقا
جور جاها حتا یک جا هم نه، این؛ و هیچدیگر موضوعیت ندارداحتمالْ.کار را یافتشکال ا»غلطی را رو کرد

هـایی  بـه آدم اينیچهتواند همدلی کند با این متلکدار در برابر نیچه هم میسوسیالیست یا فرویديِ موضع
بـاف غایت: عنکبوتوبِش آمدشش ششجفتجايبهروزِ لعنتیها آناز بداقبالیِ آنخورند که میافسوس که 
ي ، از همان لحظـه خود اوایمانیِبیدلیل بهفهمد که ي خود گرفتار شود میتنها زمانی که در تارِ تنیدهعقل

بـه تعلیـق   سـاختارها شـود، زمانمنـديِ  حادث میتروما وقتی وبِش در فوران بوده است. ششهاریختن تاس
ي انتخاب اولیـه خواهـد بـود؛ متوجـه باشـید کـه       واسطهتقدیرِ بییگانهواقعه این معنی که امرِ ب، آیددرمی
ترومـا : شـوند نـاموجود مـی  آغـاز ـهمـان ـازگذشته، ، عطف بهمحتملـآغازـدرهاي دیگر بدیلآنحالتدراین

ي هـر ابـژه  پیشـین  وقوع آن معنـاي  نیست، بلکه ــ ذاتاً مثبت یا حتا خنثا ــي مقدماتیشکست یک پروژه
بـار  ایـن ،میـل ي ي اولیـه ي همـان ابـژه  ز بازتجربـه تروما چیزي نیست ججهتازاین؛ دبرَرا از بین مییمیل
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سـت،  داني شـما  خطاي ارزیابی اولیهابژه را پیامددرآمدنِـکارـازـفاجعهتواننمیدیگر ؛فاجعهیک صورتبه
سازد.میفاجعهـآغازـازاز آن یک است که تانتروماتیک کنونیي تجربهخود علیتفچون

پـس از تضـمین   کنـد و ايِ خودش مصاحبه مـی ي ماهوارهبا شبکهکه 3نگاه کنیدحمید تقوایی حاال به 
خـودش  دنبـال صـدور انقـالب و دخالـت در کشـورهاي دیگـر نیسـت و       تحت رهبري او بهکمونیسمِکه این

اصـوالً  و مخالف استو موشکی اي ي هستهبرنامهنوعاز بیخ با هرجنگیده وحکومت دینیهاست که با سال
جاي بههم اش براي حفظ حکومت پیشنهاديوداند میندر شأن انسانیتوجود زندان و بازداشت سیاسی را 

نیـز  و در کشور المللی هاي بینرسانهي حاصل از عملکرد آزادانهبه شفافیت اطالعاتیِ اتکایش جور ابزارها این
دلیـل  اي اخیـر بـه  هـاي تـوده  گوید حرکـت می، استدر تشخیص حق و باطلخواه جهانشعورِ مردمِ آزادي

دلیل حزب او هم همینهستند و به» ذاتاً چپ«شان ي اجتماعیِ پیدایشو زمینهمعیشتی شعارها و مطالبات 
ي آنهاسـت و رادیکالیسـم ایـن حـزب و رادیکالیسـم خودجـوشِ اعتراضـات چنـان         طبق معمول رهبرِ بالقوه

حتا احتمـال  ، یماهیم و شنیداهي چیزهایی که در چند ماه گذشته دیدرغم همهد که بهگوهرنهماهنگ و هم
ـ   طلبـان هـم  سـلطنت باالگرفتنِدست بـودنِ غایـت سوسیالیسـم در    ذاتاز درونبرآوردهـاي او هبـا توجـه ب

هـا باشـد؛   جـور حـرف  ي ایـن حواستان به توحشِ افسارگسیختهفر است؛هاي کنونی مردم، تقریباً صخواسته
ي شـده ا از سـازوکارِ بیمـه  روند موجود با تصور آنهـ ذاتیِهاي ها و ظرفیتاعتماد امثال این شخص به قابلیت

دنبال تحلیل هم نخواهند فهمید، و حتماً دوباره بهوقوعازپسها مطمئن.شان در تناظر استشدناجتماعی
هـاي  طلبـان و قومگراهـا و دارودسـته   آمریکا از سـلطنت "اش خواهند رفت: علل انحراف امور از مجراي اولیه

وضعیتی آنها و قومگراهـا یـک   دروقوع چنان ؛ "را به انحطاط کشاند» انقالب اصیل مردم«کار دفاع کرد و تبه
در آن کـه  بسـته شـود   شـرایطی  ایجـاد و بنابراین بهتر است دهانشان قبل از دهندرا تشکیل میموجودیت

کسی جـز خودشـان  شان به شرمی و پرروییِ همیشگییی که این جماعت با بی»خطا«و » مسئولیت«کشف 
با چه ابعادي بایـد  و اي چه فاجعهاي نخواهد داشت. ي عینی و کارکرد جبرانیمعناگردینسبت خواهند داد،

سـالح  خلـع «و » مهار ایـران «روي دهد تا آنان باور کنند که از همان آغاز انقالبی درکار نبوده و هدف همان 
کمونیسـمی کـه خـودش    هـا بـوده اسـت؟   ضربتیِ کمونیستشدنِاجتماعی، ولو هرقیمت ممکنبه» مقاومت

زور هـم  بهدر چنان عملیاتی ه دلیلی داردچاصالً د، گنجاني فوريِ خود میبرنامهداوطلبانه این اهداف را در 
اي وجـود  دارد که وقتی جامعـه شده ي تجربهقاعدهآیا کسی شکی در این وانگهی،اجتماعی نشود؟که شده 

ش اجتماعی است؟برد تفنگاي به شعاعِدر دایرهر نیرویی ، هنداشته باشد

سراسر سابقه در چپ و راستش با جنونی مشابه و بیي عمومی اپوزیسیون که روحیهاین درنظرگرفتنبا
ي تـرین دشـمنان آنهـا و تسـلیم یکسـره     کامل مردمِ خود در برابر وحشـی سالح خواهان خلع،تاریخ بشریت

3 http://wpiranfa.com/?p=10440
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انقـالب ي حاصـل از  تنها نتیجهاند،المللیهاي بیناهبه دادگتروریستعنوان بهاي هاي مقاومت منطقهاهرم
ي گذشته، آنچـه  خیاالت خطرناکی خواهد بود که در دو دههيدوبارهگرفتنِاین حضرات جانسوسیالیستیِ

را عقـیم گذاشـت، فقـط ایسـتادگی ایـران و      ي جدیـد خاورمیانـه هایی از نوع سازي آنها در قالب نقشهپیاده
ها لیبی، سالعراق ويپس از تماشاي تجربههمآن،د. فراموش نکنید که حتا روسیه نیزنیروهاي مقاومت بو

؛ بدون وجود مقاومت، اسـرائیلی  ایران براي حفظ اسد در دمشق، وارد سوریه شددرنگ بیاز بسیج قواي بعد
چه مثل همیشه ،ايز جنوب لبنان فراري داده شد، مهار خود را براي هر ماجراجوییاهللا اکه تنها با زورِ حزب

، هـیچ نیـروي   مقاومـت گشوده خواهد یافت؛ در نبود بار در مریوان، در بیروت، چه دوباره در اربیل و چه این
مختلف وجـود  کشورهاي اش در ايراندنِ پشتیبانان منطقهشکستن قدرت داعش و عقباي براي درهمواقعی

مطالبـات اقتصـادي   هاي سوسیالیسـتیِ هایش که به ظرفیتهامثال حمید تقوایی و دخترخال؛ نخواهد داشت
یـافتن ایـن   فعلیـت مردم ایمان دارند و رهبري خودشان بر این اتفاقـات را علـت کـافی    خودجوشاعتراضات

کننـد و نـه پـس از وقـوع آدم چنـان      میکر فهااین واقعیتنه پیش از وقوع به دانند، امیدبخش میبالقوگیِ
از دیـروز،  امروز متحـدتر که است یکلیت اپوزیسیون چپنُمايي سرشتصرفاً چکیدههایی هستند. او میدان

و سـم ایو تودهسماسالمیـو ملییپرستن روي این نکات را با زدن برچسبِ میهنگذاشتکند انگشتسعی می
ایرانیسم و مصداق پانهم ها شوند، البد این دغدغهردي متحد میخشهوت و بیوقتی ... از میدان به در کند؛ 
ي در غائلـه هـاي بـارزانی  از شـیطنت مـثالً کـل اپوزیسـیون  پرستیِ کریـه شوند و قومشووینیسم پارسی می

. شووینیسم آن ذهنیتی است که یک واقعیتپرسی شمال عراق، نمودي از انترناسیونالیسم مارکسیستیهمه
، خـاص سیاسـت کنـد، چـه در ارتقـاي نامشـروعِ جایگـاه      میفراتاریخیمقدس ورا تبدیل به اصلیتاریخی
ي یک اصلِ عمومیِ مارکسیستی، و چـه در  به مرتبهها حق تعیین سرنوشت ملتو مورديِ لنین در مشروط

،پرستیاَنگ میهنحیثیتی از ترساگر هرحال ؛ بهانقالبمابعدالطبیعی يمقدمهعنوان تقدیس خودجوشی به
هـا بابـت تأکیـد بـر اهمیـت راهبـرديِ      جور وقتقالمِ مرسوم ایندیگر اَوایسم، تودهچماقداري،بوسیچکمه

ي جامعـه کامل یـک  ش انهدام انتیجهبراي موجودیت کل منطقه،مقاومتواقعیت ژئوپلیتیکی ایران و نقش
دوجین اَلفستان و جیمستانِ نُقلی است که چندکشور به سهـدوي و یا در بهترین حالت تجزیهبزرگ انسانی 

نیروهاي از ي محلیهاي مسخرهبا لباسو دائمی مفتیمیزبانیِ ،در نظام جهانیناشتنها کارکرد قابل تصور
بـودن صددرصـد   هـا  خلقحقوقِفعِادمبودن و انترناسیونالیستبودن به ستپرمیهنواکنش سریع ناتو است، 

سـالح و تضـعیف سیاسـی،    خلـع کنم که دوباره تکرار میچماقدارپرست عنوان یک میهنبهپس دارد؛شرف
اپوزیسـیون، اعـم از   هايمؤلفهتمام سقوط آزاد به اعماق مصیبت است. ،مقاومتنیروهاياجتماعی و نظامی 
شـان اعتنـا   و دعواهـاي ظـاهري  اکنون بخشی از عوامل اجرایی این نمایشند؛ به اختالفـات  چپ و راست، هم
همان انـدك موشـکافی   تر از آن است که براي کشف آن بهکه امروز وحدت ذاتی آنها نمایاننکنید، خاصه آن
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انـد؛  تعیـین شـده  نیز پیشاپیشترسیم شده و بازیگرانش که هاست این نقشه مدت.4گذشته هم نیازي باشد
هاي نارضایتیصفر است.حاضر کمتر از درحال،گفتهپیشدیق مصاجز نیروي مادي و ذهنیِ بدیل آن، بهابعاد 

سـازي آن  ی که بـا پیـاده  وضعیتيبالقوهبدیلها تقویت خواهند شدتشدید تحریمکه احتماالً بااياقتصادي
شـکلی هدفمنـد و   بـه ي مـادي الزم بـراي اجـراي آن را    فقـط زمینـه  وجـود خواهـد آمـد نیسـتند،    نقشه به

که این واقعیتآنواش دچار اشتباه شویماین آشکارتر از آن است که درباره.کنندفراهم میشده ریزيبرنامه
پیوسـتن  ي لیبرالیسمِ مسلط بر اقتصاد ایران هرچه باشد، چارهخواهد ببیند.بیند، نمیآزموده را نمیچندبار

زننـد نیسـت؛ در   مـی تـر  ب خطرنـاك مراتو با اهدافی بههایی که این لیبرالیسم را از موضع ترامپ اعتراضبه
گیـرم بـا کـاربرد قـالبی و     ومقاومتشرایط موجود، مهار این لیبرالیسم با درکی بیرون از چارچوب مفهومیِ 

فقط منحرفانه بلکه ناممکن است.، نهمارکسیستیآیینیِ پرسشگان و واژگان

*                   *                 *

ي بحث به ي حجم و حوزهگسترش غیرمنتظرهکار معهود بپذیرید؛انجامي دوباره در بابت این وقفهعذر مرا
ي رفقـایی کـه بـا    از همـه آن موکـول کـرد؛  پایـان را بـه  طرح موضوعات جاريشد تعویقی انجامید که نمی

ت که در برابر این تشویق ي بجاسها را چندباري ایجاب کردند، این انتظارمالحظاتی توافق دارند که این وقفه
چیـزي کـه  چنـان ، آنناپـذیرترین عقبگردهـا بـه منطقـه    عمومی زیر پرچم سوسیالیسم بـه تحمیـل جبـران   

پذیريِ بعدي درقبال آن دیگر هیچ معنایی نداشته باشد، سکوت نکنند. هر درجه از تأثیرگذاري در مسئولیت
رود، ایـن چشمداشـت را مضـاعف    هایی که احتمال سرایت سریع تحوالت خطیر پیشِ رو در آنها مـی محیط

و یکسره نـاقض آن  ،انگیزیرتهایی حکند؛ استعداد دانشگاه براي پیوستن کورکورانه به چنین ماجراجوییمی
چه در دانشگاه، چه در کارخانه،ست.جامعه اعالیکشتگاه افکارِنهادادعاي پرگفته و پرشنیده است که این 

تعریف شخصیت دیگـري از حـامالنِ راسـتین آن پـرچم     بیش از همیشهدیگري، اکنونو چه در هر محیط
صداي ایران در فصل شهوت تکثیرنـوعِ  از آنچه اپوزیسیونِ تکصدایی باالترتا؛ کاري الزم استضرورت دارد

ندازد.در گوش جامعه طنین بیکند، حیوانی خود تولید می

1397خرداد 

4 http://hekmatist.org/-اطالعیھ-ھا/٧١٢١-نشست-مشترك-سازمان-كردستان- حزب- كمونیست- ایران- كومھ-لھ-و-كمیتھ-كردستان-حزب
,html.حكمتیست https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=3m1qMHsvMc4,
https://www.youtube.com/watch?v=6ziEPjL4150,
http://www.rahekaregar.com/elamiye/2018/02/03/2beyaniyah.htm,
http://www.rahekaregar.com/elamiye/2018/02/26/biyaniy.htm


