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  »طعنه ی تيرآوران« 

  
  باکم از ترکان تير انداز نيست
  .طعنه ی تيرآورانم می کشد

  
طی يک ماه گذشته يکی از آن انگل های اينترنتی که اين روزها فراوان وجود دارند گنده گوئی 

کرده و از ( ! ) » انشعاب در چپ «و » جنگ، صلح و انتخابات «های مضحکی زير عنوان 
قصد جوابگوئی به آن الطائالت را ندارم . بهانه در پوستين من هم افتاده استخالل آنها و به اين 

، زيرا اينگونه هوچی گری های کليشه ای بيش از آن که يک بحث نظری سالم و بی غرض باشد
يک تقالی غرض آلود و سازمان يافته است که در پوشش بحث نظری، برخی اغراض سياسی 

م بيشتر توضيح برخی نکات برای دوستانی است که طی اين قصد. پوشيده تر را دنبال می کند
يکماهه بارها پرسيده اند چرا به اين گونه افاضات پاسخی داده نمی شود، بخصوص که پيش از 

ديگر، از خارج کشور » عقل کل «اين شخص هم طی دو ماهه ی اخير، شاهد افاضات يکی دو 
                                                                           .بوديم

محيط اجتماعی ما، محيطی است آميخته به حسادت ها، حب و بغض های شخصی، فرصت طلبی 
ها، باند بازی های ناسالم، و از همه ی اينها بدتر فعاليت خبرچين ها، و عناصر خود فروخته و 

خارجی و مجری خط مشی آنها وابسته ای که عامل سيستم اطالعاتی رژيم يا سياست های نفوذی 
در چنين محيطی بسياری از موضع گيری ها و اظهار نظرهای به ظاهر هستند و بديهی است که 

عقيدتی هم در واقع نظر سياسی نيست، بلکه تبلور همان اغراض و حب و بغض های شخصی، 
است که نا هنجاری های روانی و اجتماعی، و از همه بدتر، اجرای موذيانه ی سياست هايی 

قصد آنها آلودن، مسموم کردن و تخريب محيط سياسی و روشنفکری، ايجاد تشتت و تفرقه، 
شناسائی فعاالن اجتماعی، روابط ميان آنها  و مواضع و نظرات افراد و محافل، نفوذ در آنها و 

ت اينها اگر چه زشت و منفی، اما برخی از واقعيا. تخريب و متالشی کردن يا لو دادن آنها است
و عوارض عرصه ی اجتماعی و سياسی ما است و به همين دليل کسانی که در چنين محيطی 

نمی توانند بدون توجه به اين عارضه ها و آثار آنها عمل کنند پای کار جدی و عملی رفته باشند 
از سوی ديگر .  زندگی می کنند1968و تصور کنند که در يک محيط روشنفکری مانند فرانسه 

مپرياليستی هم بيکار ننشسته و بويژه در منطقه ای مانند خاور ميانه و در کشوری قدرت های ا
آنان وقتی در چشم انداز آينده ی   . مانند ايران در شکل های مختلف نفوذ و فعاليت می کنند

نزديک کشوری احتمال تغيير و دگرگونی را ببينند، برای آنکه از سير حوادث غافل و در 
 ی تاريخی غايب نباشند، به شکل های مختلف به ايجاد محافل و گروه های لحظات تعيين کننده

وابسته به خود، چهره سازی های کاذب از عواملی که در خدمت آنها هستند، سمپاشی عليه 
در جريان های مخالفان خود و سعی در تخريب  آنها، چيدن مهره های خود و تالش برای نفوذ 

لحظات تعيين کننده غايب نباشند و بتوانند تحوالت را در جهت سياسی موجود می پردازند تا در 
ش امکانات ارتباطی و اطالع رسانی جديد و قدرتمندی پيدايش و گستر. دلخواه خود هدايت کنند

مانند اينترنت هم طی سالهای اخير، با همه ی مزايائی که دارد، اين آشفته بازار را آشفته تر 
وچی و فرصت طلب و عوامل و  نيروهای ناسالمی که در پس ساخته است و امروز بازيگران ه

پرده سر در توبره ی اين يا آن دارند هم از اين امکانات جديد و قدرتمند بخوبی بهره برداری و 
بروز در نتيجه، آثار و عوارض عملی اين نا هنجاری ها به شکل های گوناگون . استفاده می کنند

                                                                                      :می کند 
عده ای کاغذ سياه کردن و وراجی درباره ی فعاليت های اجتماعی را به جای خود فعاليت 

                                                                                                                .اجتماعی گرفته اند
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طبيعی است که وقتی فعاليت اجتماعی وجود داشته باشد درباره ی آن بحث هم ميکنند و چيز هم 
حرف .  اصل و نقطه ی شروع اين حرکت است، خود فعاليت اجتماعی استاما آنچه. می نويسند

ود داشته باشد زدن و نوشتن راجع به فعاليت های اجتماعی وقتی معنا پيدا می کند که فعاليتی وج
عبارت ديگر اينگونه بحث ها يکی از امور فرعی و تبعی است که فقط وقتی فعاليت اجتماعی ه ب

پس بطور طبيعی وقتی بايد درباره ی فعاليت های اجتماعی . وجود داشته باشد معنی پيدا می کند
رگرم انجام آن مطلب نوشت و کسانی بايد اينکار را بکنند که خود درگير در اين فعاليت ها و س

اّما در وضعيت حاضر با خيل کثيری طرف هستيم که فتوی صادر کردن راجع به ديگران . باشند
و کاغذ سياه کردن درباره ی کار اجتماعی را به جای خود اين فعاليت ها گرفته اند و کارشان 

. شان استفقط نسخه نويسی و اظهار نظر درباره ی ديگران يا دنياهای خيالی و غير واقعی خود
جز همين کاغذ سياه کردن . داور مادرزاد هستند بی آنکه خود هيچ گاه بازی کرده باشند يا بکنند

ها کاری ندارند و مانند کسانی که سرگرمی شان حل جدول های کلمات متقاطع است و دائم مشتی 
ای تکراری کلمات محدود و معين را در اين جدول ها جابجا ميکنند، اينها هم با مشتی کليشه ه

 اما باز هم در مقايسه با ساير عوارض اين اگر چه يک وضعيت بيمارگونه است. بازی می کنند
غير عادی و ناهنجار موقعيت کنونی، کم ضررترين آنها است؛ زيرا در اين حالت حداقل سوء 

چ  هي،با اين حال درگير شدن در اين نوع بحث های اخته و بی پايان ذهنی. نيتی در کار نيست
کردن فعاالن اجتماعی و باز داشتن » زمين گير « کند جز  عايد کسی نمی رانتيجه ی ثمر بخشی

                                                                                      .آنان از کار واقعی شان
گيزه های فرصت امروز عواملی هم که با ان. اما موضوع هميشه به همين سادگی هم نيست

يک . طلبانه يا وابستگی های مبهم و مشکوک در عرصه ی رسانه ها فعاليت می کنند کم نيستند
اين وبالگ به وسيله يک يا . خط تلفن و يک دستگاه کامپيوتر برای راه اندازی وبالگ کافی است

 و ضمن گذارنددو نفر اداره می شود و بر خود نام حزب فالن، يا گروه و نشريه ی بهمان را می 
بازی با الفاظ دهن پرکن و ايسم و ايست هائی که غالبًا معنای درست آنرا هم نمی دانند، بدوًا در 

 و قابل اتکاء و جدی مخاطب و خواننده اين تصور را ايجاد می کنند که با يک نيروی سياسی
د و در شيوه ی اما وقتی يک ناظر هشيار مدت کوتاهی مطالب آنها را دنبال می کن. روبرو است

کار آنها که فقط گنده گوئی های اينترنتی، بازی با مشتی کليشه و لجن پراکنی به ديگران است 
نيستند و بسياری اوقات در پس همه ی اين هوچی گری » چيزی «تأمل می کند، در می يابد که 

موًال با دستگاه اطالعاتی نيز مع. ها فقط يک فرد کم سواد، بيکاره و فرصت طلب نشسته است
 کاری ندارد، حتی از گوشه ی چشم نظر – حتی وقتی از خود آنها هم نباشند –اينگونه عناصر 

 به آنها دارد؛ زيرا عملکرد آنها در مجموع برای آن دستگاه مطلوب و حتی مفيد مساعدی هم
نيروها است، زيرا با ايجاد تشتت و تفرقه، تنش آفرينی و لجن پراکنی به اين و آن و درگير کردن 

و بی اثر ميسازند و » گير زمين «با خود، فضا را مسموم ميسازند و به اين ترتيب هم نيروها را 
 جاذبه و اعتبار اين رسانه ی جديد و قدرتمند و امکان بهره برداری معقول از آن را از ميان هم 

ميکشند، زيرا چون در چنين فضائی بسياری از نيروهای سالم دوام نمی آورند و کنار . می برند
وقتی محيط و شرايط فعاليت اجتماعی را محيطی می يابند که در آن از يکسو بايد هر نوع 
خطری را به جان خريد و از زندگی و منافع شخصی خود گذشت و در ازاء آن در معرض انواع 
 تهمت ها، هتاکی ها و لجن پراکنی ها هم قرار گرفت، دلسرد می شوند و از چنين محيطی کناره

حاصل نهائی اين .می گيرند و اين همان نتيجه ای است که مورد نظر دستگاه های مزبور است
که وقتی چنين شرايط ناسالمی حاکم باشد، نه تنها آن نيروهای بالقوه ای که بايد جذب فعاليت های 
اجتماعی شوند و رفته رفته رشد کنند، جذب نخواهند شد، بلکه بخش قابل توجهی از نيروهای 

که در شرايط عادی و سالم می توانند منشأ اثرات بسيار باشند چون تحمل چنين محيطی ال هم فع
را ندارند، از آن کنار می کشند و عرصه به جوالنگاه افراد و عناصری تبديل می شود که از 

  .جايی تغذيه می شوند و مأموريت شان مسموم نگاهداشتن محيط است
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وقتی يک . تجزيه ها و از هم پاشيدن ها نيز معلوم استاز سوی ديگر نتيجه ی انشعاب ها، 
د مشترکات اجزاء و اعضای تشکيل دهنده يکپارچه و منسجم که هدفی را در ح اجتماعی نيروی

 که بين آنها تشتت و ی خود تعقيب می کند، به تعداد زيادی اجزاء کوچکتر تجزيه و تبديل شود
مين قدری هست که صرف کشمکش با يکديگر منازعه حاکم باشد، از يک طرف نيروی آنها ه

شود و اگر هم نيرو و مجالی برای تعقيب آن هدف بيرونی و مشترک باقی بماند، اين اجزاء 
پارچه ی اوليه را ندارند و از طرف ديگر اين کوچک ديگر وزن و قدرت و تأثير آن بلوک يک

 و روابطشان با يکديگر را تشتت و منازعه زمينه ی شناسائی افراد و گروه ها و نظرات آنها
از اينرو شاهد هستيم در شرايطی که ساده ترين فعاليت های اجتماعی نيروهای . فراهم می کند

سالم و ناوابسته به شدت سرکوب می شود، اين نوع قارچ ها که عامل تجزيه هستند، تند تر از 
واهند ميگويند و همه شعار می دهند و بی هيچ مزاحمت و محدوديتی به هر کس هر چه می خ

ضمنًا الزم نيست همه ی کسانی که در يک . می نويسند و کسی را هم با آنها کاری نيست
ت آن اگاه باشند و بدانند سررشته را چه نی از آنها کار می کشند، از ماهيمجموعه ی اين چني
 و فن وجود يک يا دو نفر که بند نافشان به منبع اصلی وصل باشد و به فوت. کسی بدست دارد

                          .اين کار هم آشنائی داشته باشند کافی است تا جمعی را نا آگاهانه به دنبال خود بکشند
تازه از اينها که بگذريم به محافل و عواملی ميرسيم که به قدرت های امپرياليستی يا وابستگی 

ی تغذيه ی مالی ميشوند و آنها  برنامه می گيرند و در مواردی حتدارند و از آنها الهام يا خط و
می دانند و علنًا از » ناجی «هم در اين آشفته بازار فعاليت دارند، اعم از آنهايی که آمريکا را 

مواضع و سياست خارجی آن حمايت می کنند، يا آنان که روزگاری در گذشته مواضع ضد 
شده اند و چون تا آن ًحد پيش نرفته اند که مستقيمًا و » تواب «ز امپرياليستی داشته اند اما امرو

برای خوش رقصی صراحتًا از سياست خارجی آمريکا در منطقه و ايران پشتيبانی و دفاع کنند، 
بطور غير مستقيم عمل می کنند و هر کس را که چيزی در باب ماهيت سياست های امپرياليستی 

ی وابستگی ه نزديکی با جمهوری اسالمی يا حتا موضع بگيرد، ببگويد يا در برابر اين سياست ه
                                             .به آن متهم می کنند

بيندازيم و آنها را از اگر از بيرون يک نگاه عمومی مخصوصًا به بحث های سياسی اينترنتی 
ون بخش قابل توجهی از اين لحاظ موضوع و مضمون تقسيم بندی کنيم ، خواهيم ديد که مضم

خواه منفی و خواه ( بحث ها، داوری ها  و اظهار نظرهای کليشه ای و تکراری نويسندگان آنها 
امون يک مسئله ی معين که تفکر راجع به خودشان يا ديگران است، نه بحثی پير) تأييد آميز 

اين يا آن کتاب هم ی و رونويسی از اگر برخی کليشه های کل. شده باشدی صرف نوشتن آن جد
گاه چاشنی اينگونه نوشته ها باشد در اصل موضوع تغييری نمی دهد و از تنها چيزی که در آنها 

                              .خبری نيست فکر يا تجربه ی جدی و بکری است که بايد از نويسنده مايه گذاشته شده باشد
منم منم زدن های يک نقاش درباره ی خودش يا تخطئه و بدگويی از نقاشان ديگر، از او نقاش به 

بنابراين کار يک هنرمند . نقاش با تابلوهای نقاشی و آثارش نقاش می شود.  نمی آوردوجود
 است که بجای مجادله کردن با ديگران درباره ی کارهای خود يا کارهای آنها، به خوِدواقعی اين 

 اين تابلو های اوست که بايد نشان دهد او نقاش هست يا .کار، يعنی خلق اثر هنری خود بپردازد
يک شاعر را ادعاهای دهن پرکن او درباره ی خودش يا بدگوئی از ديگران در اين يا آن . نه

اين واقعيت در مورد .شاعر بايد بتواند شعر خوب خلق کند. روزنامه يا رسانه شاعر نمی کند
ی و سالم همين دليل کسانی که درگير کار جدب. اليت های اجتماعی و سياسی هم صدق می کندفع

يا سياسی باشند، چندان تمايلی به ورود در اين نوع مجادالت و اتالف وقت و نيرو در اجتماعی 
مشکالت و گرفتاری های کار جدی و فضای عمومی آن تمايل و مجالی برای .آنها ندارند

                                                .بازی ها باقی نمی گذاردن پرداختن به اي
غرض از بيان همه ی اين مقدمات توضيح و روشن کردن اين نکته است که چرا ما به سياه مشق 

ما که نمی توانيم کار خود را تعطيل کنيم تا شريک و طرف . هايی از اين دست اعتنا نمی کنيم
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همين چند صفحه هم اگر بيقراری های تلفنی رفيق عزيزی نبود که از . مچنين بحث هايی شوي
                                                         .د بارها تماس گرفت و پافشاری کرد، شايد روی کاغذ نمی آمدسوئ

ی مقيد هستيم زمانی به ما در ايران به تجربه به فرمولی دست يافته ايم و بنا به يک تصميم جمع
بحث ها و تعريضات پاسخگوئی کنيم و در آنها درگير شويم که حداقل سه شرط زير اينگونه 

                                                                                                                :وجود داشته باشد 
 و روشن داشته باشد، يعنی بحث از  و پيشينه ی سياسی معلوم طرف بحث شناسنامه و هويت)1

چنين بحث هايی . ناحيه کسانی مطرح شده باشد که انگيزه ی سالم و صادقانه پشت سر آن باشد
معموًال بين کسانی می تواند مطرح شود که به اين جنبش تعلق داشته، در صفوف آن حضور 

انی هم که با انگيزه های تفتيش عقايد، تفرقه افکنی، اما کس. داشته و با مسائل آن درگير باشند
تضييع افراد و يا دنبال فرصت طلبی های سياسی به اين بحث ها دامن می زنند هم کم نيستند و 

                                                            .ورود به اين بحث ها و درگيری در آنها وجود ندارددليلی برای 
موضوع بحث به مسائل واقعی و موجود جامعه و جنبش مربوط باشد و از نياز و ضرورت ) 2

شرايط جاری ناشی شده باشد تا گره ای از مشکالت جنبش را بگشايد و از لحاظ مضمون و 
                                                                           .سطح کيفی مطلب نيز قابل بحث و جوابگويی باشد

موضوع اساسًا مناسب بحث علنی باشد و بی هيچ توجيه و ضرورتی، هزينه ی بدون فايده ) 3
برخی که مخصوصًا از داخل کشور برخی بحث ها را مطرح می کنند، مصونيت . ببار نياورد

                                                                                                      (!)هايی دارند که ما نداريم 
و » انشعاب در چپ «و » جنگ،صلح و انتخابات «ا بطور مشخص تر درباره ی نويسنده ام

خود می متعدد که خواننده او، من تا پيش از اين گنده گوئی ها، بدالئلی » پا منقلی «يکی دو نفر 
تواند بعضی از آنها را حدس بزند، اصوًال موافق ورود به چنين مجادله ای نبودم و با وجود 
سمپاشی های پنهان و آشکار اين فرد، هم خود از ورود در چنين عرصه ی بيهوده ای پرهيز 

 مفيد در درگيری داشتم و هم رفقای خود را از اين کار منع می کردم تا وقت و توان نيروهای
اما مدعی حد خود را نگاه نداشت و پا را از گليم خويش بيش .  نرودرهای جانبی و بی حاصل هد

با اين حال اکنون هم با چنين کسی و اصوًال با چنين کسانی بحث موضوعی . از حد درازتر کرد
اما می . ثی استدارد و نه خود نوشته چيز قابل بح» اهليت همکالمی «نداريم زيرا نه نويسنده 

خواهم بگويم اگر نويسنده ی اين مطالب، بجای حل مسائل کالن ايران و جهان،جواب اين سؤال 
نقلی های او از کجا تأمين می شود، کمک خيلی ساده و کوچک را بدهد که حقوق ثابت پا م

 بيشتری به حل مسائل اجتماعی کرده است، زيرا همه ی کسانی که دستی در کارها دارند می
دانند که آن دو سه نفر حقوق بگير بوده اند و برايشان اين سؤال مطرح است که منبع اين پرداخت 
کجا است و آنان که اکنون در سلول های انفرادی دست و زبانشان از همه جا کوتاه است بسياری 

 ققنوس مدعی، پس از به زندان افتادن آنشايد هم به همين دليل . چيزهای ديگر هم می دانند
و وقاحت تا آنجاست که هنوز جوهر آن فحاشی (!) فعاالن هوس اوج گيری به سرش زده است 

 که اکنون متأسفانه در اسارت به سر می برند خشک نشده است که ها و هتاکی ها به فعاالن چپ
 و در مدعی و پا منقلی های او با تغيير چهره ی خود اين بار به نام کميته ی فالن و سايت بهمان

 همدردی و خبر رسانی باز به شيطنت ها و شايعه پراکنی های بد خواهانه در اطراف آنها جلد
 به  و مصروعخطاب می کردند و عصبی» لمپن «اينان که تا ديروز اين نيروها را . پرداخته اند

                        .           ، خوشامد می گويندآنها بد و بيراه می گفتند، امروز رهايی برخی از آنها را از زندان
 و او به اين شنيده ام باالخره وقاحت اين فرد، تحمل يکی از همبندی های سابق را به سرآورده

اما گناه از خود مدعی . دمل نيشتری زده و بخشی از چرک و عفونت آنرا بيرون ريخته است
او بايد می دانست جنبشی که از مشروطيت . نظر نگرفته استاست که حد تحمل ديگران را در 

تا کنون طی يکصد و پنجاه سال در صف مقدم مبارزات انقالبی مردم ايران قرار داشته و آنهمه 
سنگ خورده و سنگر شکسته است، ولو در دوران ضعف و پراکندگی پس از شکست و سرکوب 

خيز کهنه سرباز و سنگربان قديمی خاموش خود، باز هم آنقدر در گوشه و کنار اين خاک بال
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بجامانده دارد که به يک فرصت طلب بيگانه و از گرد راه رسيده اجازه ندهند با همان بازی های 
 تير در ميان يک مشت جوان خام سلطنت طلب خود را جا کرده 18فرصت طلبانه ای که پس از 

                             .قش ها را در اينجا هم بازی کنداست، ظرف چند ماه در ميان آنان هم سر برآورد و همان ن
 سر بر آورده است، از سال پيش  تير18او که از دل يک جريان بی ريشه و بی هويت پس از 

. ن آنها رخنه کند اما موفق نشدتی تالش کرد خود را به فعاالن دانشجويی نزديک و در بيمد
جريان مستقل دانشجوئی اگر چه جريانی نو پا است، هشياری کافی برای محافظت خويش در 

آنگاه بنای . برابر نفوذ عناصر فرصت طلب، ناشناخته و مشکوک را دارد و به او راه نداد
 گذارد تا اين سر –نی تر  و محتاطانه و بعد ها عل ابتدا در لفافه–سمپاشی و فحاشی عليه آنان را 

ظاهر شده و گنده گوئی هايی » نماينده ی تام االختيار جنبش چپ ايران «آخر هم که در هيئت 
                                  .کرده است که تنها می توان آنها را ناشی از تأثير شگفت آور مواد روان گردان دانست

 از اين مدعيان خلق الساعه فراوان هست. و اين ماجرا منحصر به راوی قصه ی ققنوس نيست
که پس از مدتی که مشت آنها باز شد، آرام آرام صحنه را ترک می کنند و مأموريت به چهره ی 

                                 .ناشناخته و تازه ی ديگری محول می شود تا او نيز چند صباحی همين کار را ادامه دهد
 گمان می کنم دوستان و رفقای ما هم تأييد می کنند که در چنين معرکه ای ما بايد  پيش از هر -*

چيز کارمان را پيش بريم و بحث نظری را نيز با اهل آن و به تبعيت از ضرورت ها و مصلحت 
                                                                                                          .کارمان به انجام رسانيم
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