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   حميد محوی:نويسنده

  ٢٠١٣ سپتمبر ١٠
  

  نقدی در باب
  »بيانيۀ نويسندگان و فعاالن سياسی چپ ايران دربارۀ اوضاع سوريه«

  

  صحنۀ اّول .آکت يک

   انداز نقد توضيحات مقدماتی در چشم

 کنندگان  ءايميلی ھمراه با يک لينک از سوی يکی از امضا) ١٣٩٢ شھريور ١۵(مبر  سپت۶صبح روز جمعه 

 شھريور ١٢دريافت کردم که به تاريخ » ...بيانيۀ نويسندگان و فعاالن سياسی چپ ايران دربارۀ اوضاع سوريه«

  .ھدايت کرد] راديو کوچه[فحات ارسالی من را به يکی از ص) ١(لينک .  منتشر شده بود١٣٩٢

تأمل مختصری داشته باشيم، از ديدگاه من، وقتی انتشار مطلبی از ] راديو کوچه[در اينجا بايد روی موضوع ھويت 

ی و يا از سطح يکی از سايت ھای رايگان مانند بالگفا يا يکی از نشريات ئ رايانه ۀسطح ايميل و يا از شکل پروند

ً (...)  ھيمشه موضوع ھويت - دست کم از ديدگاه من - ی فراتر می رودئحاشيه   مطرح خواھد سياسی رسانه قويا

 خيلی زيادی می تواند در روند ارتباطاتی  زيرا تا حدود-  برای ما مطرح باشد  يعنی چنين موضوعی بايد فوراً - بود

ت رسانه در مفھوم پيغام شرکت  اين معادله بين ھويت پيغام و ھويۀدر نتيج. معنی دار باشد] پيغام[برای محتوای 

برای اين که اين موضوع کمی بيشتر روشن شود، چون که ممکن است برخی با چشم ترديد به اين نظريه نگاه . دارد

آتری انتخاب ئبه عنوان مثال برای يک گروه ت. را روشنتر سازد آتر شايد بتواند آنئکنند، يک مثال عينی از جھان ت

آتری به روی صحنه می ئيغام نمايش معنی دار است و در تشکل مفھوم اثری که گروه تمحل نمايش در رابطه با پ

چند سال پيش از : ی روشن سازد ئيک مثال عينی شايد اين رابطه را بين پيغام و محمل رسانه . آورد شرکت دارد

از کاغذ درست به روی صحنه آورد که شخصيت ھای آن ) از نوع عروسکی(آتری نمايشنامه ای ئاين يک گروه ت

شده بود، و محل نمايش را نيز يک چاپخانۀ قديمی در حومۀ پاريس انتخاب کرده بودند که سالھا پيش بسته شده و از 

در نتيجه نمايش با شخصيت ھای کاغذی اش با محل نمايش در رابطۀ ديالکتيک بر قرار می . خاطرھا رفته بود

بين شخصيت ھای کاغذی و چاپخانه ای که از زير گرد و غبار کرد،  و فضای شاعرانه ای را در تمام لحظه ھا 

اميدوارم به اندازۀ کافی موضوع ھويت رسانه به عنوان . زمان پذيرای تماشاگران شده بود به نمايش می گذاشت

در نتيجه موضوعی که شايد بتواند برای ما تا .  يکی از عواملی که در تشکل معنائی شرکت دارد، روشن شده باشد
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 دست کم -باشد » بيانيۀ نويسندگان و فعاالن سياسی چپ ايران دربارۀ اوضاع سوريه«ودی روشنگر مفھوم پيغام حد

  .است] راديو کوچه[جوی ھويت  و  جست- به عنوان يکی از اجزاء پيغام 

 نيز منتشر اين بيانيه در سايت ھا و نشريات انترنتی ديگر احتماالً «بی گمان برخی ممکن است بگويند که : تبصره  [

، و نتيجه بگيرند که انتشار اين بيانيه در راديو کوچه اتفاقی بوده و ارتباطی با محتوای پيغام نداشته است، »...شده

 فرستندۀ اين پيغام يکی پاسخ اين است که اوالً . ...چرا که ھر سايتی می توانسته و می تواند اين بيانيه را منتشر کند

در نتيجه چنين انتخابی از سوی . ر ارسال پيغام لينک راديو کوچه را انتخاب کرده است کنندگان بوده و دءاز امضا

يکی از نمايندگان بيانيه، بايد برای ما معنی دار باشد، به احتمال قوی اين سايت از ديدگاه او برجسته تر از رسانه 

 گزارشات و مطالبی را که با ھا معموالً » راديو کوچه«عالوه بر اين نسل . نظر می رسيده استه ھای ديگر ب

حتی در سطح نگارش ديدگاه، به عنوان .  منتشر نمی کنند- غالبا -  معموالً -بنيادھای ايدئولوژيک آن موافق نباشد 

کدام منتشر نشده و از آن پس ھيچ  نوشته ام که ھيچ» راديو فردا«مثال من در مجموع ھفت ديدگاه يا کامنت برای 

جوھايم  و نامۀ انترنتی نفرستادم و مراجعاتم نيز به آن تنھا در اشکال اتفاقی در جستبرای اين روز» کامنتی«

روزنامه نگاران و مديران چنين . رو نبوده انده در حالی که افراد ديگری با چنين محدوديتی روب. محدود بوده است

لوژيک نھائی خودشان را نيز  خوانندگان و منتقدان خودشان را تشخيص می دھند، وپاسخ ايدئوسايت ھائی فوراً 

  .]ھميشه در اختيار دارند، يعنی استفاده از قدرت برای خاموش ساختن حقيقت

در اينجا برمی گرديم به موضوع راديو کوچه، خيلی ساده ھر يک از کاربران انترنتی مثل من می تواند برای کسب 

   .جو کند و اطالع دربارۀ اين رسانۀ چند منظوره  در ويکيپديا جست

در مورد مديريت و بنيانگذاری آن البته بين . دفتر مرکزی آن در مريلند در اياالت متحده. چه می بينيم؟ خيلی چيزھا

، راديو کوچه در سال اورشليم پستاّما به گفتۀ «  اختالف نظر وجود دارد،» بھروز بھبودی«و » اردوان روزبه«

در مورد اسامی اين . شکل گرفته است) اسی برای ايرانپايه گذار مرکز دموکر( به کوشش بھروز بھبودی ٢٠١٠

 ً در نتيجه . ندکار دار ھا و از مابھتران ھا سرو» به« با گروھی از بنيانگذاران می بينيم که روزبه و بھبودی، ما دائما

غرافيای با وجود نام فروتنانه اش، بعد وسيعی در زمينۀ ج» راديو کوچه«خيلی زود می توانيم تشخيص بدھيم که اين 

 ١٠۴و اکنون پيغام (...) سياسی را نشان می دھد که از مريلند تا اورشليم پست و تا کوآالالمپور گسترش پيدا کرده 

از کوچه تا .  را پوشش می دھد- با يک موضوع جنجالی به نام فريبرز رئيس دانا -نويسنده و فعال سياسی چپ 

  .ری را عرضه می کندجبھۀ چپ با عبور از اورشليم پست ترکيب معنی دا

پرسيديم، چه می بينيم، در اينجا بايد بپرسيم که در اينجا چه چيزی را نمی بينيم؟ متأسفانه چه در رسانه ھا و چه در 

مراکز آموزشی و فرھنگی و ھنری ما متأسفانه با يک نوع ادبيات از خودبيگانه ساز يا به شکل ساده تر بيگانه ساز 

بررسی مضرات آن نزد عموم ارباب رجوع ھا در اينجا امکان پذير نيست و نياز به  ۀ که خاص-رو ھستيم ه روب

و به ندرت پيش می آيد . اين و آن آشنا می شويم» بنيانگذار« ما ھميشه با يک عده -امکانات فوق العاده تری دارد 

سال ھا پيش در . ره کنند اشا،که به زمينه ھای مادی و امکاناتی که چنين ساخت و ساز ھائی را ممکن ساخته است

انترنت مقاالت متعددی از نيلوفر بيضائی منتشر می شد که البته حاال ديگری خبری از او نيست، در سايت شخصی 

در ھمان روزھا من اين . لمانادر » آتر دريچهئبنيانگذار ت«نيلوفر بيضائی : خود او در سايت گويا، او نوشته بود 

آتر بنيانگذاری کنند؟ و بعد ئ از خانم نيلوفر بيضائی چند نفر ديگر می خواھند تپرسش را مطرح کردم که حاال پس

مشکل درک . »حاال که ما در غرب به آزادی رسيده ايم، با اين آزادی چه کار می خواھيم بکنيم؟«مدعی شده بود که 

و امتيازات خودشان را تا چه  تا چه اندازه اربابان جھان، آزادی ھا ،چنين نظرياتی، وقتی حل می شود که پی ببريم
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 ً  کشف می کنيم که اين امتيازات طبقاتی تا چه اندازه نه تنھا بر اساس اندازه عموميت می بخشند؟ متأسفانه غالبا

اينرسی نظام «عناصر از سرکوب وخشونت طبقۀ حاکم عليه توده ھا بلکه روی دريای خون نيز به عنوان يکی 

  .حاضر بنيانگذاری شده استدر جھان سرمايه داری عصر » يافته

که اختالف نظر در دعاوی مقام بنيانگذار آن موجب واکنش و مداخلۀ » راديو کوچه«در نتيجه می توانيم بگوئيم که 

مرکز «خواه و بی اصل و نسبی باشد، و به عالوه افسانۀ مشھور دل» کوچۀ« شده است نمی تواند ھر اورشليم پست

ً بنياد مش» دموکراسی برای ايران بنياد دفاع از « درواشينگتن واقع شده ھور ديگری را تداعی که مرکز آن اتفاقا

که يک سازمان غير انتفاعی برای گسترش دموکراسی در جھان است و يکی از اھدافش طرح ) ١(»موکراسید

کت ئی يکی از شرامريکابراندازی جمھوری اسالمی می باشد، و به ياد داريم که ھمين بنياد برای دموکراسی 

طی جنبش سبز به عنوان يکی از رنگ ھا و نيرنگ ھا در طيف (  در پاريس بود ٢کنندگان در طرح گوآدالوپ 

ً ). انقالب ھای رنگی  در ٢٠٠٩ سال تأسيس آن نيز بر اساس توضيحات ويکيپديا به سال عالوه بر اين اساسا

 که ندا آقا سلطان را برای اھداف تبليغاتی کوآالالمپور باز می گردد يعنی در اطراف جريان امپرياليستی جنبش سبز

رسانه ھای چند منظوره ای ] راديو کوچه[و در نتيجه می توانيم بگوئيم که ...  و تداوم جنبش سبز به قتل رساندند 

امپرياليستی پشتيبانی شده و به جعبۀ ابزار پنتاگون تعلق دارد که برای تخريب و /است که از سوی محافل بين المللی

 مثل -نقشه کشيده است ) »ديکتاتور مذھبی«(ۀ ايران و قتل عام ملت ايران به بھانۀ براندازی جمھوری اسالمی تجزي

ھميشه با زير پا نھادن تمام قوانين و معاھدات بين المللی، يعنی دخالت مستقيم از طريق تروريسم و جنگ نرم و 

 در واقع - جان انسانھا و به نام دموکراسی  به نام حقوق بشر و نجات- سخت عليه يک کشور مستقل و حاکم 

 و به ھدف سرقت دومين و يا سومين ذخيرۀ گاز طبيعی جھان، يعنی منبع انرژی که بايد پس از -» دموکراتور«

ايران، «طوری که ژان ميشل ورنوشه در کتاب ه ب. پايان دوران نفت که از ھم اکنون آغاز شده، جايگزين شود

  . ده است، آن کسی که بر منابع گاز ايران تسلط يابد بر آسيا و اروپا تسلط خواھد يافتتوضيح دا» تخريب ضروری

بيانيۀ نويسندگان و فعاالن «خواھيم ديد که بين محتوای ) دريافت ايميل (ۀبا اين مقدمه و پس از شرح مختصر واقع

عليه سوريه معرفی کرده که حرکت خود را به عنوان حرکت ضد جنگ » سياسی چپ ايران دربارۀ اوضاع سوريه

  که ھويت آن را در باال مورد بررسی قرار داديم، چه رابطه ای وجود دارد؟ » راديو کوچه«اند و اين 

  ... ايميل ) ١٣٩٢ شھريور ١۵(مبر  سپت۶صبح روز جمعه 

 خودم می از... وقتی پاراگراف اّول را خواندم از فرط ھيجان و تحريک حسی خواندن بقيۀ متن برايم ممکن نبود 

خودم جواب دادم، شايد علت اين است ه بعد ب. ما اين ھمه نويسنده و فعال سياسی چپ داشتيم و نمی دانستيم: پرسيدم 

بين اسامی تنھا با نام فريبرز رئيس دانا و ايرج سيف و نام خود ارسال کننده . که تو حاشيه نشين اين شھر ھستی

ش را در فھرست گاھنامۀ ھنر و مبارزه حفظ کرده بودم  و دائما از دوران که مدتھای مديد بود که نامآشنائی داشتم 

مقاالتم را برايش ارسال می کردم، ولی آشنائی خاصی با او نداشتم و تنھا   ... اتھديدات اتمی عليه ايران و جنگ ليبي

 ً دانم به چه علتی حساب او را از  نمی به شکل ابھام آميزی می دانستم که بايد فعال حقوق بشر باشد، با اين وجود دقيقا

 عبدالکريم الھيجی يا شيرين عبادی جدا می دانستم، و به ھمين علت ابھام آميز نام او را در فھرست امثال مثالً 

 ً يعنی تمام گزارشات و .  از خودم نا اميد شده بودمگاھنامه ام نگھداشته بودم ولی با توجه به دريافت اين ايميل واقعا

  . بی نتيجه می ديدمنوشته ھايم را

بگوئيد بيانيۀ «: در ايميل اول نوشته بودم : با ھمان ھيجان حسی دو ايميل پياپی برای فرستندۀ حقوق بشری فرستادم 

و پاراگراف اول  » .اين پاراگراف اول است«: و در ايميل دوم نيز نوشته بودم »  ناآگاه، در بھترين حالت ناآگاه١٠۴
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در ھمين پاراگراف، متن تناقض عميق خود را آشکار می کند و برای :  سپس ادامه دادم و. را در ايميل کپی کردم

در رابطه با . ھمين پاراگراف نشان از نبود درک واقعی از واقعه دارد. خواندن بقيۀ متن انگيزه ای باقی نمی گذارد

 مداخله گر تلقی کردن و ھر دو  دولت سوريه را جنايت کار دانستن و به عالوه جمھوری اسالمی را وقايع سوريه،

 و ھم امريکادانستن و از ھمه مھمتر بی آن که روی نقش » حمايت عربستان سعودی و قطر« ھمگون با  را

 نفر نويسنده يا مزدور ١٠۴واقعا و بی ھيچ ابھانی دو پاسخ بيشتر ندارد، اين ...پيمانانش در اين بلوا اشاره کند

 تصميم گرفته امريکاو گوئی تنھا ھمين حاال است که . وضعيت سوريه ندارند ھستند يا ھيچ اطالعی از امريکا

  » نفر از اعضای القاعدۀ ايرانی، ض١٠۴  بگوئيد. مداخلۀ نظامی کند

کلمه ای که در پايان خط می بينيد قرار بود جملۀ ديگری باشد ولی به اندازه ا ی ھيجان زده بودم که نمی دانم » ض«

خاطر نمی آورم چه می خواستم بنويسم، يا نوشتم يا ه االن ھم ب. دنبال آنه  و ايميل نيز ببقيۀ جمله به کجا رفت

حاال که به اين موضوع فکر می کنم می بينم . جمله گم شد و ايميل به ھمين شکل رفت. نمی دانم چه شد... ننوشتم 

ی را می بينم که نيمی از آن حذف شده و که بايد کار ناخودآگاه من باشد، چون که غالبا در خوابھايم کلمات و جمالت

نگارش اين متن . در پی بقيۀ آن می گردم و يا اگر جمله و کلمه ھم کامل باشد وقتی بيدار می شوم فراموش می کنم

 و ھيجان حسی مثل حالتی نزديک - نيز تا حدودی با انگيزۀ يافتن ھمان جمله ای انجام می گيرد که در ھيجان حسی 

در واقع آگاھانه نوشته بودم، ولی تحت تأثير ھيجان حسی بودم و می دانستم که .  گم کرده بودم- اری بين خواب و بيد

اين قطعۀ آخری بايد حذف شود، به ھمين علت بود ناخودآگاھم آن کار را اوتوماتيکمان برايم انجام داد و حرف آخر 

ه اره برايم باقی گذاشت تا اين بار در بيداری برا نيز مثل ھميشه که در خوابھايم برايم  باقی می گذارد، نيمه ک

  .دنبالش بگردم

  

  صحنۀ دوم. آکت يک

در اين بخش از نوشته، به تحليل متن بيانيه می پردازم و از ھمان روشی استفاده می کنم که ھميشه در وبالگ ميان 

و بحث دربارۀ کلمات و جمالت فرھنکی ايران در بررسی آثار ميان فرھنگی به کار برده ام، يعنی خيلی ساده تأمل 

  .و نظريات مطروحه

  

  :تحليل عنوان بيانيه و پاراگراف اّول 

ً ه نخستين موضوعی که توجه ما را ب » نويسنده و فعال سياسی چپ «١٠۴ ھويت اين خود جلب می کند، مشخصا

ً  نفر به شکلی مطرح شده اند که گوئی در نويسنده بودن و فع١٠۴در اين بيانيه، اين . است  چپ ال سياسی و مشخصا

بودن آنھا معموال نبايد ترديد کرد و  آنھا را به ھمين شکلی که معرفی شده اند به عنوان امری محرز و ثابت شده بايد 

  .ام به گام نشان دھمگدرصورتی که چنين نيست و ابھاماتی وجود دارد که من سعی می کنم . بپذيريم

 آميز مت، اين است که نشان دھم تا چه اندازه اين بيانيه می تواند ابھاھدف من از موشکافی کلمات در ترکيب جمال

ما وقتی به عنوان مثال از محمود دولت آبادی و يا برادرش حسين دولت آبادی حرف می زنيم و می گوئيم اين . باشد

 ً پيدا کرده ولی می دانيم  با آنھا آشنائی دارند، حاال يکی از ديگری شھرت بيشتری دو نفر نويسنده ھستند، ھمه تقريبا

البته اين دو نويسنده را به عنوان مثال مطرح کردم . که اين دو نفر نويسندۀ ادبی ھستند و داستان و رمان می نويسند

وقتی از فريبرز  رئيس دانا يا ايرج سيف نام می . اشتباه نشود.  کنندگان اين بيانيه نيستندءولی در فھرست امضا

البته .  در رسانه ھا می دانيم که ھر دو اقتصاد دان ھستند و در اين زمينه مقاله می نويسندبريم، به دليل حضورشان
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 ً می .  چيز ھائی نوشته اند ولی وضعيت ھيچ کدام از آنھا در رابطه با جھان نويسندگی روشن نيستبقيه نيز حتما

ب در زمينه ھای سياسی و اجتماعی توانيم بگوئيم که فردی مثل منوچھر صالحی نويسنده است چون که مقاله و کتا

 - از بين نويسندگان خارجی –می توانيم بگوئيم که . می نويسد، و چھار تا مقاله و دو تا کتاب ھم ننوشته است

در ...استدومنيکو لوسوردو در ايتاليا استاد فلسفه است و در دانشگاه فلسفه تدريس می کند و کتابھای متعددی نوشته 

  . اثر به وجود آورده باشدۀموعجالق می کنيم که يک مطردی اواقع نويسنده به ف

ً ١٠۴ولی بين اين   بتواند به عنوان نويسنده مطرح باشد و  نويسنده ما به سختی بتوانيم فردی را نام ببريم که واقعا

  . نيز مطرح خواھد بودهعالوه بر اين موضوع اعتبار آنھا به عنوان نويسنده در اين و يا آن زمين

 نويسنده در اينجا تا حدود خيلی زيادی دچار تزلزل می شود و بيشتر شبيه يک عنوان ١٠۴ن اساس، مفھوم بر اي

 نفر خودشان را به عنوان نويسنده معرفی ١٠۴البته چون که اين . نظر می رسد تا يک واقعيت عينیه تبليغاتی ب

 نفر می تواند برای عموم دريافت کنندگان ١٠۴ کرده اند، در اين صورت با وجود تمام ابھاماتی که در نويسندگی اين

 چون که آنھا می گويند -داشته باشد، از ديدگاه اخالقی و زيبائی شناسی، ما می توانيم ادعای آنھا را بپذيريم » بيانيه«

  ). علمی–ھنری ( ولی تنھا به عنوان داوطلب جھان نويسندگی و ادبيات -

  البته من در اينجا و شما در آنجا در حال حاضر ھيچ - » سياسی چپفعال  «-حال می پردازيم به موضوع دوم 

سنجه و نشان مشخصی در دست نداريم که فعاليت سياسی اين افراد را اندازه بگيريم ولی می توانيم روی اصطالح 

ً . توقف کنيم» چپ« حرف می زنم، در ذھنيت شخصی خودم به کمونيست ھا » چپ« وقتی از اصطالح من شخصا

ولی فکر می کنم که . ی کنم و آن ھم به کمونيستی فکر می کنم که در مبارزۀ طبقاتی به بيراھه نرفته اندفکر م

در ادبيات روزنامه نگارانه در سطح بين المللی، به عنوان مثال مجاھدين . کمی ابھام آميز است» چپ«اصطالح 

از [خلق را به عنوان يک جريان چپ معرفی می کنند، تی يری ميسان روزنامه نگار و پژوھشگر فرانسوی که گويا 

 ھر چند که در سال گذشته برای آزاد سازی مأموران اطالعاتی فرانسه -ترس دولت فرانسه به سوريه پناھنده شده 

طی مقاله ای در شبکۀ ولتر حتی آنھا را ] که به دام ارتش سوريه افتاده بودند، نقش ميانجی را به عھده داشت

» يستجانوران مارکس«شدار بدھم که اين ومارکسيست معرفی کرده بود و موجب شد که من از طريق ايميل به او ھ

 التقاطی و متناقض که آنھا  اسالمی معرفی می کردند يعنی يک ايدئولوژی کامالً - نيستند و خودشان را مارکسيست

د کرد که اين سازمان ئيو تی يری نيسان نيز تأ. را از ھمان آغاز به پياده نظام امپرياليستھا در ايران تنزل داد

لی از جريان ھای چپ ھستند که پشت پنتاگون موضع گرفته اند خي. تروريستی از سوی پنتاگون تأمين مالی می شود

-ت سياسیأھي«نيست نيستند، حتی اگر نامشان از ديدگاه من اين جريان ھا کمو. و برای ليبراليسم ھورا می کشند

در حال حاضر ما در طيف جريان ھای سياسی راديکال با . باشد» )اکثريت(اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران

ئی امريکا رو ھستيم که خودشان را کمونيست معرفی می کنند، ولی در پی اجرای يک طرح کامالً ه ی روبجريان

ھستند تا مقدمات مداخلۀ نظامی امپرياليست ھا را با ايجاد جنگ داخلی و عمليات مخرب فراھم سازند، اين جريان به 

 اين گروه تروريستی راه سوم که به جعبّۀ ابزار در نتيجه بر اساس ادبيات سياسی رايج. شھرت دارند» راه سوم«نام 

  .تلقی می شوند» چپ«پنتاگون تعلق دارد نيز 

در واقع طرح جمله پردازی و . می تواند ابھام آميز باشد» فعال سياسی چپ«در نتيجه می بينيم که تا چه اندازه 

ی که عليه ايران تدارک ح متحده در طرراتژی اياالتستراتژی آن در رابطه با خواننده، تا حدود خيلی زيادی از ست

اياالت متحده بر آن است که تمام تمايالت مخالف را به شکل . ديده منشأ می گيرد و ھمگونی خاصی با آن دارد
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ما با ھمين شگرد و ستراتژی » فعاالن سياسی چپ«در جملۀ . پارچه عليه ايران بسيج کند اتحاديه ای گسترده و يک

  .رو ھستيمه زی تمام تمايالت مخالف روبگردھمآئی و متمرکز سا

است که در واقع يک نفر بيشتر آن را » کمونيست ھای انقالبی« يکی از سايت ھای به اصطالح کمونيستی، سايت 

کلکسيون تھيه کند و ترجمه ھای غلط » چپ«اداره نمی کند و کار مدير سايت نيز ھمين است که از نشريات مختلف 

البته من ھم مدتی در اين سايت بودم .  بفرستد،درس ھائی که در اختيار داردآتی را برای ادبيات کالسيک مارکسيس

 و حضور برخی گروه ھائی که تحملشان برايم ناممکن امريکا به دليل آگاھی يافتن و حساس شدن به طرح ولی فوراً 

 غير مستقيم از طريق مجلۀ ھفته با اين وجود به شکل.  را در آنجا حذف کردمفمبود، مثل راه سومی ھا، تمام آرشي

در ھمان سايت حضور داشتم تا اين که سرانجام به دليل انتشار برخی مقاالت از سوی تجزيه طلبان و مقاالتی در 

 شما وقتی - در خارج از کشور - چنين وضعيتی نشان می دھد که . مدح اوجاالن، با اين مجله نيز خداخافظی کردم

و به محض اين که . ن دفاع کنيد، سايتی باقی نمی ماند که بتوانيد با آن ھمکاری کنيدبخواھيد از استقالل کشورتا

  .ئی قرار می گيريدامريکا در آن اتحاديۀ منسجم بخواھيد با گروھی و سايتی ھمکاری کنيد فوراً 

ه نشان داديم،  در نتيجه ما در تحليل نويسندگان و فعاالن سياسی چپ ايران، و نشان دادن ابھاماتی که در اين جمل

ً » راديو کوچه«رسيديم به طرح اياالت متحده عليه ايران و از   رسيديم به وضعيت عمومی رسانه ھای ايرانی تقريبا

اولترا ليبراليسم «در واقع (ئی امريکادر خارج از کشور و پيامدھای آن برای افراد و فعاالن ديگری که با طرح 

در اين . انزوا: مخالف ھستند ) ه در کتاب ايران، تخريب ضروریبه تعبير ژان ميشل ورنوش» آنگلوساکسون

ً . صورت من می گويم زنده باد انزوا و حاشيه نشينی  به دليل چنين وضعيتی پيامد ديگری نيز دارد، مشخصا

وابستگی به نيروی خارجی، و از سوی ديگر از فرط انتقاد به ريش مال و چادر و سنگسار و تکرار اين موارد، 

 اخير، دچار کند ذھنی خاصی شده اند و از آنجائی ۀسيون ھا و خاصه مدافعان حقوق بشر، دست کم طی سه دھاپوزي

 ً  پژوھشگر و با مطالعه ندارد، توان که انقالبی گری يعنی بازار انقالبی گری و دموکراسی نيازی به افراد الزاما

 ً ھستند در روياروئی با انزوا ... فرھنگی و سياسی  متھم به کالھبرداریبحث و جدل نداشته و از آنجائی که واقعا

  . جز برچسب زنی و اتھام زنی برايشان باقی نمی مانده جويان راھی ب

دربارۀ اوضاع «ۀ اين نويسندگان و فعاالن سياسی مرتبط است به يعالوه بر اين در عنوان بيانيه می بينيم که بيان

اگر چه اين .  توضيحات پاراگراف اول در رابطۀ ديالکتيک قرار داداين بخش از تيتراژ بيانيه را بايد با. »سوريه

پاراگراف اول مربوط به مدير راديو کوچه می شود و به پيکرۀ اصل متن بيانيه تعلق ندارد، ولی با اين وجود صفحه 

اد است که آرائی متن به شکلی است که احتمال يکی دانستن آن با متن اصلی از ديدگاه خوانندۀ پر شتاب خيلی زي

اين شيوۀ صفحه آرائی از ديدگاه من چنين . دائما در حال کليک کردن و از اين صفحه  به آن صفحه پريدن است

آنھائی که اين متن را در سايت راديو کوچه خوانده اند مطمئنا می توانند اين مورد را به . احتمالی را ممکن می سازد

  ش راديو کوچه و متن اصلی تفاوتی مشاھده کرده اند يا نه؟ من يادآور شوند که در خواندن متن بين گزار

در نتيجه و در ھر صورت می توانيم در بخش گزارش راديو کوچه، يعنی در پاراگراف اول، ببينيم که موضوع بر 

است ولی عنوان بيانيه به ھيچ عنوان چنين موردی را نشان نمی دھد و ھيچ  » ضد جنگ«سر يک جريان اعتراضی 

بودن خيلی سرد و » ضد جنگ«برای » دربارۀ اوضاع سوريه«. ندارد» ضد جنگ«خاصی به يک جريان شباھت 

حتی می توانيم بگوئيم تا حدود خيلی زيادی به خطر قريب الوقوع جنگ عليه مردم سوريه و بمباران . بی رمق است

 که به شکل مؤدبانه و محکمه پسند کتيکانيوم ضعيف شده و بمب ھای اتمی تاور/ با تاماھاک-   احتماالً - اين کشور 

آشپز که دو تا شد آش «به قول ضرب المثل معروف . نظر می رسده بمب ھای سنگر کوب می نامند، بی اعتنا ب
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 آشپز به انضمام آشپز راديو کوچه سروکارداريم ١٠۴، در اينجا ما نه با دو تا آشپز که با »شور می شود يا بی نمک

صتی موجب ارتقاء کار خالقانۀ آنھا در کار جمعی باشد، سير قھقرائی پيموده به شکلی جای اين که چنين فره که ب

  .که آش خيلی بی نمکی از آب درآمده است

در اينجا ما کار تحليل و بررسی عنوان بيانيه را به پايان می بريم، و به تحليل پاراگراف اول می پردازيم که به 

ً . يانيه به خوانندگانش استبرای معرفی متن بيادداشت ناشر عبارتی   بر اين ياد داشت اھميت خاصی دارد، مضافا

اين که در طرح صفحه آرائی، در متن اصلی ادغام شده و خطر يکی پنداشتن اين دو بخش برای خوانندۀ بی دقتی 

  .مثل من بسيار زياد است

کوم کردن جنايات دولت   تن نويسندگان و فعاالن سياسی چپ ايران طی بيانيه ای ضد جنگ ضمن مح١٠۴« 

 لبنان، و حمايت عربستان سعودی و قطر از کشتار و سوريه و بشار اسد، دخالت جمھوری اسالمی ايران، حزب هللا

 و امريکاالقاعده، النصرت و اسالمگرايان و ھرگونه دخالت نظامی  ھای تندرو قتل عام در سوريه به دست گروه

  .».ھمپيمانانش را در سوريه محکوم کردند

من را بخاطر اين ھمه پر حرفی بايد ببخشيد، ولی برای رفع ابھام ترجيح می دھم برخی موارد را به شکل تکراری 

اين قطعه به متن بيانيه تعلق ندارد و مدير راديو کوچه برای معرفی . مطرح کنم تا جای سوء تعبيری باقی نماند

طور خالصه برای ه ر آن است که تمام داستان را بروشن است که اين پاراگراف ب. بيانيه در نظر گرفته است

خوانندگان پر شتاب انترنت روايت کند و چه بسا که خوانندۀ پرشتاب به ھمين پنچ خط بسنده کند و کليک خداحافظی 

 . ترک کند،با آن بزند و متن بيانيه و صفحه را با اين تصور که موضوع را دريافته است

يم که اين جملۀ پنج خطی چگونه تمام تعيبر ما را در باال در مورد مفھوم عنوان بيانيه در اينجا چه می بينيم؟ می بين

ه می د می کند، در واقع اگر چه فضای عمومی رسانه ھا از اعتراض به جنگ مستقيمی که اياالت متحدئيتکرار و تأ

تکيه به داده ھای پيشين خود حدس ندازد اشباع شده، و خواننده می تواند به راحتی با خواھد عليه سوريه به راه بي

 ولی در واقع اين سرآغاز نامۀ ناشر راديو کوچه حرف امريکابزند که ضد جنگ يعنی حتما ھمان مخالفت با حملۀ 

در واقع مدير راديو کوچه ھمانگونه که می توانيم از ھر خبرنگار يا مدير سايت امپرياليستی انتظار . ديگری می زند

ً داشته باشيم به شکل   تحريف می کند، در اين جا ماھرانه و در عين حال ناشيانه ای تمام داستان جنگ سوريه را قويا

 ناتو و اسرائيل به سوريه نيست – نويسنده به ھيچ عنوان متوجه حملۀ قريب الوقوع اياالت متحده ١٠۴اعتراض 

، دخالت جمھوری اسالمی طی بيانيه ای ضد جنگ ضمن محکوم کردن جنايات دولت سوريه و بشار اسد« بلکه 

و حمايت عربستان سعودی و قطر از کشتار و قتل عام در سوريه به دست گروه «و سپس » ...ايران، حزب هللا لبنان

 و ھمپيمانانش را در امريکاو ھر گونه دخالت نظامی «و در ادامه » ھای تند روی القاعده، النصرا و اسالمگرايان

  ».سوريه محکوم کردند

ه بندی ھا غالبا ترتيب قيد مطالب بر اساس اين که اول مطرح شده باشد و يا آخر اھميت خاصی دارد، در طرح جمل

در اين جمله جريان ضد . زيرا غالبا مطالبی که در ابتدای جمله مطرح می شود، تأثير بيشتری روی خواننده دارد

ه و بشار اسد، دخالت جمھوری جنايت دولت سوري«نظر می رسد که مقدم بر حمله عليه ه  نفره ب١٠۴جنگ 

حمايت عربستان سعودی و قطر از کشتار و قتل عام در « و سپس در مرحلۀ بعدی از . اعتراض شده است» اسالمی

ھر گونه دخالت نظامی « ياد شده، و در پايان» ھای تندروی القاعده، النصرت و اسالمگرايان سوريه به دست گروه

  .محکوم کرده است» ..ه و ھم پيمانانش را در سوريامريکا
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در مجموع اين تابلو يک تحريف شرم آور تمام عيار را نشان می دھد که تنھا از  عھدۀ آن نوع افراد بيمار روانی بر 

 ً  قدرت و ابتکار عملشان نيز از ھمين فقدان شرم و حيا و احساس می آيد که با احساس گناه بيگانه ھستند و مشخصا

ش ژان ميشل ورنوشه نويسنده، منتقد، روزنامه نگار و جغرافيای سياسی شناس چندی پي. گناه منشأ می گيرد

به تفصيل نشان داد که تا چه اندازه نظم نوين جھانی و اولتراليبراليسم » ايران، تخريب ضروری«فرانسوی در کتاب 

مرج جھانی و جنگ به آنگلوساکسون تا چه اندازه در زمينۀ اخالق سير قھقرائی پيموده و تا چه اندازه به ھرج و 

در نتيجه می توانيم به سادگی حدس بزنيم که چنين نظمی در ساخت و . عنوان بھترين نوع ھرج و مرج نيازمند است

سازھا و اجرای طرح ھايش تنھا به يک عده افراد بيمار روانی و مضمحل از ديدگاه روانی نيازمند است که اوامر 

در اينجا موضوع اين آسيب شناسی روانی تنھا به .  گذارندءناھی به اجراآن را بی چون و چرا و بی ھيچ احساس گ

برند در  راديو کوچه مرتبط نبوده بلکه تمام اپوزيسيون ھای ايرانی را نيز که در جبھۀ غرب امپرياليسم به سر می

  .بر می گيرد

 ً ً   و مشخصا  منشأ گرفته ، و از تھی بودن  از جراحت باطنی بيمارناک  ھمانھائی که از فرط ذلت اخالقی که قطعا

وجود باطنی شان رنج می برند، در فقدان احساس گناه، اين چنين قادر به تحريف حقيقت ھستند و جان ميليون ھا 

انسان به خون خفته و ده ھا مليون انسان ديگر و شايد ميلياردھای ديگر را که در صف مرگ انتظار می کشند را به 

د جنگ و قحطی و پيامدھای مابعدی آن را بايد به عنوان عناصر دائمی و محرک نظم تحقير می گيرند که در تھدي

اختی مطرح کردم ولی چنين رويکردی به اين نالبته من موضوع را در اينجا از ديدگاه روانش. نوين حھانی تلقی کنيم

 و رويکرد تاريخی ھميشه  عکس ايدئولوژی طبقاتی،هب. معنا نيست که برای ديدگاه طبقاتی اھميتی قائل نبوده ام

  ...نسبت به خصوصيات روانشناختی تقدم داشته است

 چنين تحريفاتی ھيچ تعريف ديگری جز اين ندارد که آدم بايد خيلی بيمار و بی قانون باشد که بتواند يک چنين قطعۀ 

چنين بيانيه ای . کند روانۀ بازار رسانه ھای نوين - اعتراض به جنگ -نکبت باری را به عنوان بيانيۀ اعتراضی 

 ً ً مشخصا  ھمانطور که در تحليل تيتر بيانيه ديديم، نه اعتراض به جنگ بلکه کامال در راستای تشويق به جنگ  و دقيقا

  .نوشته شده است

 - که اين روزھا از آن حرف می زنند - عليه سوريه »  و ھمپيمانانشامريکادخالت نظامی «موضوع اعتراض به 

 ً چرا؟ به اين علت که طرح حمله به سوريه تنھا به دو سال و نيم گذشته .  تحريف تمام عيار است به تنھائی يکاساسا

در آستانۀ «طی مقاله ای تحت عنوان ميشل شوسودوسکی باز نمی گردد بلکه طرح حمله به سوريه، چنانکه  

  :  مطرح کرده است »ايران: سومين جنگ جھانی، ھدف 

به گفتۀ ژنرال وسلی .  ای در عمليات نظامی پی در پی در نظر گرفته شده بودجنگ عليه ايران به مثابه مرحله«

طرح عمليات پنج «:  اسبق ناتو، طرح عمليات نظامی پنتاگون مرکب از چند کشور بود ه، فرماند)٢۶(کالرک 

در کتاب ) ٧٢(».، ايران، سومالی و سودانا برای ھفت کشور، اول عراق، بعد سوريه، لبنان، ليبي ساله، در مجموع

  : ، ژنرال کالرک می گويد٣٠صفحۀ » امريکاعراق، تروريسم و امپراتوری «

گو پيش  و  روزی که به پنتاگون برگشته بودم ، با يکی از افسران عالی رتبه فرصتی برای گفت٢٠٠١مبر در نو« 

ع به ھمين جا آمد، و او می گفت بله درست است که ما به سوی جنگ عليه عراق حرکت می کنيم، ولی موضو

، اخاتمه نمی يابد، بلکه جنگ عليه عراق مرحله ای از يک طرح پنج ساله است، اول عراق، بعد سوريه، لبنان، ليبي

  )٢(». ايران، سومالی و سودان
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البته چنان که ديديم و ميشل شوسودوسکی نيز در جای ديگری به اين موضوع باز می گردد و توضيح می دھد که 

  . اجرای اين طرح پنج ساله دچار تأخير شده اندئی ھا در امريکا

در واقع دخالت نظامی بازار آزاد جھانی به وسيلۀ ارتش ناتو عليه ... نکتۀ ديگری که اعتراض به دخالت نظامی 

سوريه، از ھمان آغاز تظاھرات شروع شد و ما گزارشات متعددی در اختيار داريم که اين ادعا را به اثبات می 

 مداخالت قطر و عربستان رويدادی نبوده است که مستقل از طرح اياالت متحده صورت گرفته هتيج در ن-رساند 

بلکه طرح جنگ داخلی . باشد، و به ھيچ عنوان به شکلی که رسانه ھا جلوه می دھند جنگ خانگی بين مذاھب نيست

 حتی چند ماه پس از آغاز زد و و. سوريه، در واقع يک مداخلۀ تمام عيار نظامی و يک جنگ اعالم نشده بوده است

  ... مستشار فرانسوی به دام نيروھای دولت سوريه افتادند و اسير شدند١٩خوردھا در سوريه 

بی گمان برای اثبات چنين وقايعی ما مقاالت و تحليل ھا و مدارک متعددی در اختيار داريم، ولی به ھيچ عنوان نمی 

. المی باعث و بانی اين جنگ بوده اند و مرتکب جنايت جنگی شده اندتوانيم بپذيريم که بشار اسد يا جمھوری اس

چنين نگرشی که از سوی راديو کوچه و به ھمين گونه بيانيۀ به اصطالح گروه نويسندگان و فعاالن سياسی چپ ضد 

  .  با تبليغات رسانه ھای حاکم در جھان امپرياليستی تطبيق می کندجنگ مطرح کرده اند کامالً 

  :يانيه در پاراگراف اول چنين نوشته شده در متن ب

 ديگر ۀسرانجام پس از سی و يک ماه جنگ و منازعه بين نيروھای اپوزيسيون و حاميان بشار اسد که با مداخل«

. کشورھا يکی از خونبارترين صفحات تاريخ در خاورميانه را رقم زد، آنچه بيم آن می رفت در شرف وقوع است

ت متحده به سوريه بعد از دوسال منازعات خونين طرفين و در نتيجه تضعيف نھادھای اعالن حمله نظامی اياال

  ». در خوانش آن نقش داشته استء است که غرب از ابتدائیمردمی ، اتمام سناريو

» بين نيروھای اپوزيسيون و حاميان بشار اسد...سی و يک ماه جنگ«در اين بخش از بيانيه به روشنی می بينيم که 

اين جنگ به ھيچ . به ھيچ عنوان ھويت مداخله گران را روشن نمی سازد» ...با مداخلۀ کشورھا«ده البته معرفی ش

اين . عنوان محصول روياروئی اپوزيسيون و بشار اسد نيست، آن اپوزيسيون االن در جبھۀ بشار موضع گرفته است

ن اطالعاتی اياالت متحده، فرانسه و ناتو جنگ از آغاز يک مداخلۀ خارجی بوده و با مستشاران و نفرات و مأمورا

حتی از سال ھا پيش در محل حضور داشته اند و حتی تعدادی از اين مأموران و مستشاران به اسارت نيروھای 

  ...ارتش ملی سوريه درآمدند

 سياسی  نويسنده و فعال١٠۴در نتيجه می بينيم که نوعی تبانی و ھمآھنگی ايدئولوژيک بين راديو کوچه و بيانيۀ 

چپ و در عين حال رسانه ھای حاکم در جھان امپرياليستی يعنی ھمان ھائی که به اين جنگ دامن زده اند ديده می 

  .شود

در فرصت ھای بعدی ممکن است به گسترش اين تحليل . در اين جا من موقتا اين تحليل را به ھمينجا خاتمه می دھم

  .بپردازم

  

  :پی نوشت 

1) http://radiokoocheh.com/article/220907?shared=email&msg=fail 

2)National Endowment for Democracy (NED) 
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