
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

    

     اني پوآرمان

  ١٣٨٩ ]سرطان[ري ت٢۴پنجشنبه 

  

  یرعلني غّتيّ فعالۀ درباریمختصر
  

اب منطق داگر ما، نه فقط امروز، که سال:  شکل آغاز کنمني بحث را به ادياجازه دھ  داد سخن یکيالکتي ھا ھم در ب

رم،ي با ذکر مثال برشمارکي به کي آن را ني قوانتسر،ي معروف ژرژ پلۀ و به سبک جزوميبدھ  ی ارزشني کوچک ت

) کي پراتیعني( و سپس آن را در عمل مي کلمه درک کنی واقعی را به معناکيالکتي دءنخواھد داشت مگر آن که ابتدا

  . ميبه کار بند

رنيتنخس اده ت اھر س ه ظ ستي اکيالکتي درس دني و ب ه ن م از طبده،ي پدکي ک اعاي یعي اع  و اتّي خصوص،ی اجتم

 ی ما از فی وقتب،ي ترتنيبد.  جنبه، در آن واحد متضاد خود را ھم دربر دارداي صهي دارد که ھر خصیجوانب مختلف

ار علنیاوتمتف ی جنبه ھات،ّيّ فعالني ام،ي کنی صحبت میاسي سّتيّالمثل فعال ه ک ا ی و مخفی دارد ک  جزء از کي تنھ

رار مگري دکي رابطه با کي دو جنبه، در ني که انيضمن ا. آنست دي گی ق ري دکي و رن ازندیثر ما را متگ از .  س

ا کي ،یاسي سّتيّ که فعالستي ممکن نیعني. ی مخفاي است و ی علنايً الزاما یاسي سّتيّ فعال،یکيالکتي دري غینگاھ  ج

  .  عناصر متضاد را در خود داشته باشدني ایدوھر 

به . ّ مشخصطي است از شرای دارد، تابعی ترشي و وزن بّتي اھم،یاسي سّتيّ دو جنبه از فعالني از اکي که کدام نيا

در .  بالعکس، استاي ،ی در مقابل کار علنی کار مخفّتي اھمۀ کنندنييّ مشخص، تعطيّ مشخص از شرالي تحل،یعبارت

 پر رنگ ی علنّتيّ مستقر شده است، فعالیم بند بورژوازي نی که دموکراسئی در جای و به طور کل،یرب غیکشورھا

دارد، بی که ھمان دموکراسراني اري نظئیّ تر خواھد بود، اما در کشورھاشيتر و ب م وجود ن  تّيّ فعالدي شک بای ھ

اي آمرسمي کارت مکۀًبه عنوان نمونه، مسلما اگر ما در دور.  را مھم تر دانستیمخف دگک ردی متّيّ و فعالی زن  -مي ک

دی مستي به چپ، سر به نی سمپاتیّ را به ظن حتی که ھرکسی دوره ایعني رازو را ۀ کفدي بایً ضرورتا م- کردن  ت

ه ،یادي ضرورت تا حدود زني اوباما، اۀ دوریکاي که در آمری در صورتم،ي آوردی منئي پای مخفّتيّبه سمت فعال  ن

  .  ھم مثال آوردرهي سوھارتو و غۀ دوری اندونزاي نوشهي پان زمیلي از شبي ترتني توان به ھمیم.  استیفًکامال، منت

اه مراني اۀژي وطي مسأله در چارچوب شراني به احال رنينخست. مي کنی نگ م ت ستي سؤال اني و مھ ه آن  تّي ماھاي ک

ا منفده؟ي گردريي دستخوش تغ از آن است،نفکي الیّ که توحش و سرکوب جزئ،ی اسالمی جمھورميرژ  یً پاسخ مطلق
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اره استست،يّ جا نوع و شدت سرکوب مطرح ننيًضمنا در ا(است  ورد اش وحش م ). ّ بلکه نفس خود سرکوب و ت

ما شاھد کشتارھا . ميبوده ا...  و چند سال گذشته، ما شاھد سرکوب کردستان، ترکمن صحرا، اھواز و آمل و ی سیط

وده ا۶٧ در سال ژهي شصت، به واهي سۀ در دھیساي سانيو قتل عام زندان ام. مي، ب ه تم وارد باني ایب ادي م ل ھ  ی قت

رد" اصالحات" به اصطالح ۀر در دوی ارهيزنج م اضافه ک ا. را ھ بع٢٢ پس از عيوق م س  ّتي خرداد سال گذشته ھ

 ی کوچک از آن بود و حتیت دانشگاه تنھا قسمی و کوزکي کھرعي که وقایتيسبع.  کرداني عری کافۀ را به اندازميرژ

  . را ھم گرفت" یخود" از عناصر یدامن برخ

ا درجی حال، در دوره انيبا ا.  ھمان است که بودمي رژّتي که ماھدي توان دی می به سادگنيبنابرا  ۀ سرکوب به منتھ

د، و آن ی نمريي تغزي چکي شود؛ تنھا ی آن کم تر مزاني دوران، مري با سااسي در ق،ی رسد و در برھه ایخود م  کن

ِھم وجود خود سرکوب است   ) ً جا ظاھرا چپ متفق القول استنيتا به ا. (ِ

رمي که رژميني بی می وقتّاما شکني با کوچک ت شکی حت،یالتي ت ته از ت ه ھ" یخود "یستي رفرمالتي آن دس ه ب  چيک

 شروع، ی است که برایھي دھد، بدی با سرکوب پاسخ م- روندی فراتر نممي رژیّوجه از خط قرمزھا و چارچوب ھا

سزاّتي از اھمیرعلني غاي ی مخفّتيّ فعال،یاسي سّتيّتداوم و رشد فعال سمتنيو ا( شود ی برخوردار ميی ب ا آن ق  ی ج

  ).  زندی مدني و نشندني از چپ خود را به ندی باره بخشکياست که به 

ه بخشمي حال شاھدنيد؛ با ا به نظر برسبي عجی بر آن کمهي تکدي ساده است که شای به قدرقتي حقنيا  ی که چه گون

 را رانيّ خاص اطي شرااي و برکت اصالحات است ضي پرفۀ دوری سنت ھاري، که از قرار معلوم ھنوز اس"چپ"از 

د ی مغيرا تبل" روباز"و " ی علنًماکار تما "انه،ي اشتباه گرفته است، به شکل ناشی غربیبا اروپا ه نيا( کن ا " ک ًتمام

  !)  خود آن ھا پاسخ دھنددي است که بای پرسشست،يچ" یعلن

ان تم اھم صرا گف ه مخت ا ،ی علنتّيّ از فعالوهي شنيً طور ک اريً عموم س.  اصالحات استۀ دورادگ االیاريب  نّ از فع

 خود را یاسي سّتيّ فعالاي اصالح طلبان بوده اند، و اني از ھواداران و حاماي ء در ابتدا،ی چپ فعلانيجوان و دانشجو

رخوردگدر  ا س ا ب د، ام رده ان از ک مت گراستمي ستي اصالحات و کلانيجر از یّآن دوره آغ ه س ود، ب  شاتي موج

رده کي دموکراتالي سوسدي از اصالحات و عقای گروه، گرچه در تئورنيا.  شده اندلي چپ متماونيسياپوز  گسست ک

ا خود ی علنتّيّ فعالۀويد و شن کنی مري در ھمان دوره س،یّ، اما ھنوز در فاز عملندا ان ب م چن ّ خاص آن دوره را ھ

  . دن کنیمحمل 

ً بلکه صرفا بالھت و ،ی و مخفی علنتّيّ از فعالیستي نه شھامت و درک مارکس،یکردي روني به شخصه در چنمن

ه لي اشخاص در تبدلي موارد، تمای توان در برخی میحت. نمي بی مئیماجراجو  کيدر ( شاخص ۀ چھرکي شدن ب

ه دال) ازاتي امتی سرکي به دست آوردن یبرا" شھرت"کالم،  را ليرا از جمل ه اشيگ ار علنني ب ه ی سطح از ک  ب

  . حساب آورد

ه حت"چپ "في طنيا ار مخفیّ ذره ای، ک وم ک ه نی مفھ ه اي ست،يّ را درک نکرده است، متوج ه خود را ب  عامدان

ه اصطالح علنیندانستن م رای زند، که سبک کار ب ا ب ه تنھ ا، ن ه حتءاعضا ی آن ھ رای، ک ا و سای ب  ري سمپات ھ

اع از ی برای حتف،ي طنيمضحک آن جاست که ا.  کندی خطر مجادي به آن ھا مرتبط ھستند، ای که به نوعیکسان  دف

  !  دھدی جلوه مکساني یکي چراتي مسلحانه و عملۀ را با مبارزیعملکرد خود، کار مخف

ار مخفني بیّتي قادر باشند تا در ھر موقعدي مسلح شده اند، بامسي مارکسی کنند به دستگاه فکریّ که ادعا میکسان  ی ک

ار مخفۀوي شقيتلف.  استیاسي سّتيّ از فعالیستي درک مارکسۀ شالودنيا.  به وجود آورندیوندي خود، پیوعلن  و ی ک

  .  بوده و ھستوني روش کار انقالب،یعلن
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اميني بی می ما به روشنیوقت اب ھ ه کت س، لی ک ارکس، انگل سنين م ه راني در استي مارکسني از متفکریاري و ب  ب

ع رژهي ھا قابل تھی از کتابفروشی رسد، به راحتیچاپ م ونمي است و در واق ا آن ی در مقطع کن ه ب ه مقابل دان ب  چن

شککيّ پردازد، اما به محض اطالع از وجود و رشد ینم امون،يسيپوز االتي ت ان تم ه ناگھ رای ب وان خود را ب  ی ت

ه راحترد،ي گیھدام آن به کار م و انافتني وانی می ب شکتّيّ متوجه اھممي ت ار ت ه خصوص مخف،یالتي ک اه ی و ب  نگ

  . ميداشتن آن، شو

ازماندھ.  توان پنھان کردی را نمیاسي سشي گرااي جنبش، و کي ا س شکیّام ان سازالتي و ت ل پنھ  دي و باستي آن قاب

شکیسازماندھ:  نھفته است نکتهني در ھمی و علنی کار مخفقي تلفۀباشد؛ جوھر ا مخفیستي باالتي و ت  باشد یً تمام

د، ی طبقه بندزي نالتي درون تشکدي اطالعات باني ایحت.  از آن باخبر نباشدالتي خارج از تشکی کسچيو ھ  شده باش

 شيگرا گروه و یري ضربه پذ،یطي شرانيتحت چن.  نداشته باشندی افراد به تمام اطالعات دسترسۀ معنا که ھمنيبه ا

را. دي آی منيئپا بش و گ ر آن، جن ا در براب ا در روز روشن و در دوني است، آکسی علنیاسي سشيّام  گراني ددي ھ

دي بی را ماتي شنوند، نشری مگراني شود، شعارھا را دی مامانج ا مخف و و نن ان ب م زم بش، ھ  یخالصه حضور جن

  .  استی آن، علنالتي و تشکیبودن سازماندھ

ه ر روب ده است و آن ی بحثني چن،ی ھ رار ش ا تک ا و بارھ ذکور " چپ" بارھ ه ام(م ه تغیديک )  رودی نمرشيي ب

م مستادهي اشتباه خود اتي به غاکردي رویلجوجانه رو ه آن افتخار ھ دی و ب صد من پلم.  کن دافع کيق ران م ا رھب  ب

 و رندي گی قرار می خطنين است که در چینً صادق و عمدتا جوایروھاي بلکه مسأله بر سر نست،ي نیکردي رونيچن

  .  شوندی مفي طني رھبران ای ھای ندانم کاری فداًتاينھا

 از سرکوب یدي، شروع دور جد) به آن بپردازمگري دی کنم در مطلبی میکه سع (یاباني اعتراضات خدي کاھش شدبا

زا ا، اف شارھاشيھ صادی ف اآرامی اقت د ن وازات آن رش ه م ای و ب اعی ھ زای اجتم سشي و اف کل گلي پتان  یري ش

ات ري دیاعتراض صادنيا (گ ات اقت ا مطالب ار ب ز آنی ب سأل) در مرک پ و کي در یرعلني غتيالّ فعۀ، م شکل چ  ت

ارگر ل توصري غتّي از اھم،یک ورد میفي قاب ودی برخ سل جدۀفي وظنيا.  ش ه رودي ن سألی چپ است ک ار ۀ م  ک

راشي از پشي بیرعلنيغ ه ب سی تمرکز کند، به خصوص آن ک ه، ني جوان ای اعضا ازیاري ب  ی ضربه، مکي بدن

 . باشدّتيّ فعالۀأس از ادامي اي یاسي ساتي حیشگي ھماني پایتواند به معنا


