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 نوین ای مؤلّفهـ کلیّت و تروما

 ی سرنگونی( )علیه وسوسه

 پویان صادقی

 

 کند. را ممکن میست که خودِ موضع صحیح کمونیستی  ای ساکن، آن معیار برناگذشتنی درک کلیتِ امور، ابتدابه

ست که به  شده دیدن، آن منظری نهاده بار برای همیشه پیش کلیت را به عنوان امری جوهرین و امری یک لیکن خودِ

. 1شود میتبدیل به امری الهیاتی و صوری  کلیتْ ،کند که در نزد آن ش میلتِآلیسمی غَ یک اسکوالستیسیسم و ایده

ش با تحلیل اَ ر اتصال ناگسستنیکه د استگرا  امیِ انضم رود خودِ توانش نگاهِ کلیت چه از دست می در این وضع، آن

و یا  ءکه با تغییر مناسبات بین اجزاتغییر کلیت  .کند ، خود تحلیل صحیح را ناممکن میمشخّص از شرایط مشخّص

ناک  چون چیزی آشوب همکند،  اعالنِ حضور میهماره چون یک تروما دهد، در اَزَلش  رخ می ءاضافه و کسر اجزا

نمادینِ همیشه ناتمام و همیشه ورود یک جز به ساحت کلیت برهم.  و پیرایه و درهم ای بی ناپذیر، لخته و بیان

اعالن  کند و آن تضاد واقعیْ امر واقع سرمایه به سطح نمادین جاری می دار، با خود نیرویی را از قعر مغاکِ شکاف

پذیر  ن حال خودِ این بیا سازد. افزایی، مضاعف می چیدگی یک کلیت را در یک همکند و پی ناپذیر می حضوری بیان

تقلّایی  شک رخ خواهد داد؛ ست که بی ای ی نبردگونه وهلهاین ترومای نیرومندِ برآمده از مغاک تاریک، آن  کردنِ

 ترین وظایف کمونیسمْ اصلی ، ازلحن و نحو این بیاندخالت در  که در نهایت آن تروما را بیان و زبانی خواهد داد.

 ، منظومه و روایت اعظم است.زرّادخانهبه عنوان یک 

***** 

جهان در پیوند با مفهومی توضیح شده است که بر  مستقیم و غیرمستقیم، چندباره از سوی ما، درک وضعیت فعلیِ

د. این مفهوم در نزد ما دقیقاً ی مشروح آن خواهیم بو ایم که زین پس ناگزیر از عرضه نهاده "افول هژمونیک"آن نام 
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یک چون  همو نه  در نزد نگاه آمپریستی "فاکت"یک چون  همصرفاً دیالکتیکی و نه  "مفهوم"در مقام یک 

شروع  است که خودِ کلیتْ "افول هژمونیک"دهد. بر بستر همین  در نزد نگاه ریاضیاتی، خود را نشان می "گر عمل"

 تغییرِ جهان مشخّص است،ـ  دورانی یک  شده رنهادهب چه کلیتِ آندر  کند؛ می بنیادین عدیلِبه لرزش و جرح و ت

به تکوین  نوینی بر این پیکره شروع و اجزاءِد یاب رت میو صیروشود  ناگزیر می درونی چینش و آرایش اجزاءِ

اَش برای  اساسیی  نتیجهدر سطح منطقی، ایم که  ای شده توان گفت ما وارد دوران انتقالی میکنند که دیگر  می

ای است که در مسیری سرشار از پیوستار و انقطاع به سمت یک  شیزوفرنی صاحب زبانِ کلیتِ پیشین، بورژوازیِ

ست که در مسیری سرشار از انقطاع و ارتفاع به سمت  کند و برای پرولتاریا حرکتی عیار حرکت می فاشیسم تمام

شده  هن ترفندِ اساسیِ پرولتاریا برای تضمین سوقِ این امکانِ تنیدآ "لنینیسم"جغد مینروای  کند. کمونیسم حرکت می

در واقع، به  آید. می به پرواز در "فول هژمونیکا" ومیشِ در این گرگاین جغد در وضع، به سوی تحقّقش است و 

زد که از اَندا تروماها، شکافی در روایت موجود میخودِ چون تروما و کثرت  سطحِ پدیدار آمدن ذاتِ تضادمند هم

نه آن امر فانتزیک و  "لنینیسم"و  "بلشویسم"جا مراد از  در اینشود.  ممکن می "لنینیسم"و  "بلشویسم"آن شکاف 

ی ماست.  در زمانه شبه حُلولاستراتژیک که اذعان  های ناپاک بسیار است، بل ی دهان گون، که لقلقه وهم

 آید. میکه رفته باشد، از پَس  همیشه پیش از آن "بلشویسم"

در خاستگاه خود منتج که  ها، بل دخالت صرف نیروها و گفتمانتابع نه ، "افول هژمونیک"منتج از  این پالریزاسیونِ

ر خود متناقض، از پیش وجود دارد و در سیر تطوّر د های بینادینی است که در سرمایه به مثابه یک ذاتِ از آن تنش

ها، در  این دورانکند.  نما، تقسیم می هایی شاخصه ی مشخّص با مؤلفهیهاها و عصر خود، تاریخ واقعیّت را به دوران

دهند  نشان می ای های معنایی مشخّص و جهان هژمونِامپریالیستیِ های  بلوکسیکلِ خود را با  تاریخ و سیاستْ سطح

افول ". است ها بوده عروج و افول آن شاهد ظهور، مندیْ داری به صورت گرایش که پیوسته تاریخ سرمایه

2درزمانی"ی  دقیقاً آن زمینه  "هژمونیک
واقع شده است که به صورت  های هژمونیک ای است که ما بین این دوران "

3زمانی هم"
که در فرآیندش  مند آمایش ست . این هستی، حیاتییابد اَش تکوین می هستی و منطقی در خود فرآیندْ "

خود را به  "گی ازجادررفته"این  است. "گی ازجادررفته"آشوب و تأللو آن کند و  درز می ترین سطوح به بیرونی

شود  که اوج آن میدهد  ای نشان می معنایی و معنازدایی بی،  ومرج کالمی و هرج "هذیان"شکل تکوین یک 
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که غایت  ی متشکّلْ دارانه عقالنیت سرمایه در واقع فاشیسم چیزی نیست جز یک هذیان بورژوایی و عدم .فاشیسم

گاه که  غاییِ آن هذیان متشکّل بورژوازی است و آن شکلِ فاشیسمْ است. "افول هژمونیک" یِ هر فرآیندِمنطق

دهد، به  های متعارف بورژوایی کفایت نمادینش را به دلیل انکشاف خود واقعیت از دست می به عقالنیت "باور"

دهد. همه  در این میان بورژوازی را نجات میشود. خود باور است که  ای متحقّق می شکل باور به هر امر غیرعقالنی

دانستنش، به غایت باور دارد که  زغم دانستنش بهی برتر از دیگری نیست، ولی یک نازی ددانند که هیچ نژا می

 "ترامپیسم"و یا  "برگزیت"هایی چون  توان در پدیده را می "ازجادررفتگی"واقع نمود این  بهنژادش برتر است. 

افول " عجینِ هذیانِ ست در سیاست آمریکا که این آغازِ جزئی ضد اِلیتیسم نئولیبرال، ترامپیسم گیری کرد. ره

دوران ست به قدمت یک  ای فاصله تشکّلْهذیان متا آن  هذیان در آن متجلّی شده است. از این تجلّیِ ،"هژمونیک

پس گویش و نحو  ی طبقاتی. مبارزه هایش خود مشروط به بسیاری چیزهاست، از جمله خودِ که تحقّق وهله انتقالی

 را باید توانستن خواندن و اجابت کردن. یشها ی خود را باید آموختن و داللت زمانهمنطق 

***** 

افول " های مشخّصی به دوران و عصرِ کیفیت مشخّص بلوک هژمون و نوع امپریالیسم مشخّصِ تافته با آن، کیفیت

بر بستر امپریالیسم هایی بس بنیادین هستند.  کمونیستیْ حاوی داللت "چه باید کردِ؟"بخشند که برای  می "هژمونیک

بورژوازیِ استعماری و بر خالفِ نوع امپریالیسم بریتانیایی که بر بستر الگوی  ،استعمارزدای آمریکایی که خود

 و شکل گلوبال اقتصاد کند حرکت مییابد و  قوام میملّی  مبتنی بر بورژوازیکمپرادور قوام یافته بود، 

اسی دموکردارانه، دیگر دم زدن از  گیر شدن منطق ارزش و استثمار سرمایه که هیچ نیست جز جهان اَش داری سرمایه

ست که در  هاری گرگِ خوابیدن در گوش نرهِ خود همین امپریالیسم،  های گفتمانی های فانتزی به منزلهو حقوق بشر 

 ،اش تزی ی ورِ آنتی به منزله ،بخش ناسیونالیسم رهاییهای ملّی و  جنگست و سخن راندن از  حال دریدن جهانی

که هر چه شیر دهد، یا با تکِ پایی بر زمین جاری خواهد کرد و ست  گاوی های مخملین یک ماده ابیدن در گوشخو

همین شکل مشخّص امپریالیسم آمریکایی،  خودِیعنی که  د کرد.های بورژوای جدیدی را پروار خواه یا گوساله

کند و هرگونه ناسیونالیسم را پیشاپیش در جغرافیای عدم اعتال و ارتقا، حد  بخش را غیرممکن می ناسیونالیسم رهایی

را خلق و  ای های مشخّص کمونیستی ی مشخّص امپریالیستی، پراتیک شناختیِ مارکسیستی این هندسه زند. نقشه می

ش، به ی افول ی، بر زمینهحال همین امپریالیسم استعمارزدا و مبتنی بر بورژوازیِ ملّزند.  ممکن و برخی را خط می
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ای هست که  هژمونی همان کند که تمام هدفش بازگرداندن ناکی حرکت می سمت یک سیاست میلیتاریستیِ خوف

تقابل کمونیستی با این نوع امپریالیسم و  شود. حراز میتر اِ یشرفتنش ب کف، از کند اَش کوشد اعاده تر می هرچه بیش

به نابودی کشاندن نه یک کشور و یک منطقه، که جهانی را دارند، از  هایش که توانِ اَش و طرح شکل مشخصِ فعلی

ی  دستانه ای به یک رتوریک خام هر ادبیات کمونیستیاز سویی  ،هایی است که بدون آن شاخصه

دال دموکراسی، تمام زنجیره را به نام و کام همان  و صَرفِ رفصِشود که  ای فروکاسته می هیخوا دموکراسی

 کمونیسمی دموکرات و طالب دموکراسی نیست.وجه  هیچ به کمونیسمِ عصر ماامپریالیسم، داللت خواهد داد. پس 

پرولتاریاست. غیر این باشد، ما قربانیِ دیکتاتوری شورا و کمونیسم و طبقه و ضدِّ امیریالیسم و  اعظم ما خودِ های دال

جهانی را در گیرودار که  نه کشور ما، بل ،"افول هژمونیک"ای خواهیم بود که بر بستر  سفیه نبردهای طبقاتیِ توفنده

ستیزیِ  آمریکامبتنی بر بورژوازیِ ملّیِ موجود، هر نوع  ریالیسمِپاز سوی دیگر با توجه به سنخ ام برد؛خود فرو خواهد 

هایی خواهد شد که باز  حالت باعث تولید جدال یکخود در ست که  ای رتوریک کودکانهمبتنی بر بورژوازیِ ملّی، 

، یار غار دیگر به عنوان بدیل در افقش پدیدار خواهد شد و در حالت مبتنی بر بورژوازیِ ملّیْ خود همان امپریالیسمِ

ستیزی  در غیاب الگوی کمونیستیِ امپریالیسم خواهد بود که مقدّر استالیسم و الگوی امپریالیستیِ نوینی آن نوع امپر

 بر اریکه تکیه زند. ،های خونین جهانی از پس دهه ،"افول هژمونیک"داری، بر بستر عصر  و واژگون کردن سرمایه

ای  پری شدهها برای زمان س این طلب باشد؛ گرا و استقالل اند ملّیتو وجه دیگر نمی پس کمونیسم عصر ما به هیچ

در هم کوبیدن بورژوازیِ ملّی، به  مبتنی بر بورژوازیِ ملّی، در واقع استراتژیِ اصلیِ مبارزه با امپریالیسمِهستند. 

داریِ تاریخی و انکشاف واقعیت،  ی تکامل سرمایه جا به واسطه در اینجیِ تحقّقِ خودِ امپریالیسم است.  ی میان منزله

دایدی از شود. دیگر شَ تر می یستی، به آن ساختاری که مارکس تصویر کرده، نزدیکی طبقاتی و کمون خود مبارزه

که  ،بورژوازیِ کمپرادور و امپریالیسم استعماری دارـ علیه الیگارشیِ زمین طبقاتی ، چون ائتالف خلقی و همهگونه آن

 در دروان امپریالیسمِ است. ناموجودمبارزه با امپریالیسم استعماری قرار داشت، به دلیل تطوّر خود ساختار،  در مقابلِ

گرد به دوران  خروج از مدار جاذبه و میدان مغناطیسِ امپریالیسم استعماری ممکن نبود الّا یا به شکل عقب پیشین،

بخش. لیکن بروز امپریالیسمِ  جیِ ناسیونالیسم رهایی گرا به میان یدارانه و یا اعتال به سمت سوسالیسمی ملّ پیشاسرمایه

کند. اصالً و  مبتنی بر بورژوازیِ ملّی، خود این استراتژیِ کمونیستیِ مواجهه با امپریالیسم پیشین را بالموضوع می

راهی  های ملّیْ یسماست که تمامیِ آن سوسیال  دقیقاً یکی از شروط هژمون شدنش، خود بروزش بدین فرم بود. از آن

چه باقی ماند خود ملّی بودنش بود  شان و آن های سوسیالیستی مایه درونتر از دست دادنِ  جز هرچه بیش دبرایشان نمان
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سوسیالیسمی پیشاپیش در مسیر اعتال و شکست چنین  که خود را به صورت یک بورژوازی ملّی بازآرایی کرد.

جنایت و خبط عظیم استالین نه  توان گفت بدین سیاق است که میشده است.  نوین تعبیه درون خود شکل امپریالیسمِ

ها و  بود که خودِ همین گسست از سیاست ای باوری ی ملّی که وارد کردن شوروی به درون محدوده کشتارهایش بل

ردای جنگ جهانی دوم، ی انقالب، بر متن استقرار و تثبیت امپریالیسمِ مبتنی بر بورژوازیِ ملّی در ف های اوّلیه آرمان

ی یک گذر از فوردیسمِ قابل تحمّل برای  گی تا آن فعلیت، دیگر به اندازه کرد. از این بالقوّه سقوط آن را محتوم می

چون سقوط  هم وقایعی در تاریخْ شوروی تا نئولیبرالیسم غیر قابلِ تحمّل برای ساختارهای صُلب شوروی، فاصله بود.

در  توان فهمید. تر می توان خوانش کرد و تطوّرِ چین را صحیح این متن بهتر می بررا شوروی دیوار برلین و فروپاشیِ 

خلع  برایونزوئالی چاوزی مبارزات و شود  بهتر درک و تصدیق میکوبای سوسیالیستی مقاومت این بستر است که 

بر این بستر  شود. و دفاع از آن تکلیف می تر فهم شده بیش اَش با امپریالیسمْ مبارزهو  و فراملّی ید از بورژوازی ملّیِ

که تحلیل غلط دارند و مثل حزب کمونیست آلمان، یونان، استرالیا، سوئد و ...مواضعِ احزاب کمونیست سنّتی را 

گذشته ی یک دوران تاریخی در  از آن است که به اندازه :شود تر می گیرند، قابل فهم تاحدّی موضع صحیح می

 زیند. می

ای را از مدار  این میان، خودِ شکل مشخّصِ امپریالیسمِ مبتنی بر بورژوازیِ ملّی، امکان خروج بورژواییلیکن در 

ی مخروج به آن  خطّه کند که پاسخ امپریالیسم بدان داخل کردنِ اجباریِ جاذبه و میدان مغناطیسِ امپریالیسم تعبیه می

امکان هرگونه اعتال را پیشاپیش داریِ تاریخی،  ساختار سرمایهاین خروج بورژوایی، به دلیل تطوّر است.  ومیدان مدار

این خروج به شرطی واجد در خود امپریالیسم نهفته است.  طرز وارونیْ به کند، چرا که افق این خروجْ از آن سلب می

هایی  هدر تاریخ پروژگیری شود.  خود بورژوازی ملّی هدف بایست میشود که پیشاپیش  ورود به فرآیند اعتال می

توان خوانش کرد و  چون بالکانیزه کردن و سرنگونیِ صدام و قذافی و سودانیزه کردن را بر این زمینه بهتر می هم

در عصر توان فهمید.  تر می و سرنگونی جمهوری اسالمی ایران را صحیح نکردو یمنیزه چون سورئیزه  هایی هم پروژه

ی بورژوازیِ ملِّی به منزله سازوکار اساسیِ  ی این داخل کردنِ اجباری و خودِ اعاده خود اعاده ،"افول هژمونیک"

معنایی و هذیان عجینش،  در این عصر و با آغاز بی رود. تر از دست می خود تحقّقِ امپریالیسم است که هر چه بیش

کند،  کنی و امتناع این اعاده را درک میتوان گفت که عمل دخالت امپریالیستی که خود به تجربهْ نامم دیگر می

انهدام ساختارهای بورژواییِ ملّیِ خارج شده و یا مایل به خروج از مدار جاذبه و میدان مغناطیسِ امپریالیسم است. 
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دوران بوش و اباما، آونگ در  است. آنو تصدیق به افولش امپریالیسم  آمدگوییِ در واقع خوش ظفرگونْ این انهدامِ

بود.  ،شده ممتنع دیگرْ حالْی  آن اعادهبینی به  روزگار خوشِ از دست رفته و خوشخوشی به  ن انهدام و دلمیان ای

امپریالیسم شروع به تکوین  دوران جدیدی در سیاستِ، "افول هژمونیک"آغاز شیزوفرنیِ منتج از بر بستر لیکن 

گیِ  کران بی ی چرخه، همان چرخهاین  تر انهدامِ بدون اعاده را نشانه خواهد رفت. نموده است که هرچه بیش

ترین پدیدارهایش  خود را به سطح بیرونیحال ست که سرشته در خود منطق ارزش و سرمایه است که  کاذبی

 باید پرهیختن. بودن متساهلاز  و نبودید ی خود با زمانه راستین پس فرزندانکشانده. 

***** 

این بستر  برمستقیم و غیرمستقیم، چندباره از سوی ما، در خصوص وقایع سوریه و خاورمیانه، تشریح شده است که 

منطقه را در پیوند با  که کلِّ ست ای اصلیشیزوئیکِ امپریالیسمِ غرب، آن عاملِ  ، میلیتاریسمِ"افول هژمونیک"

ـ  گونه که اکنون هستند، با تکمیل فرآیند افول، از دست خواهد رفت که حیاتشان بدین اَش ـ ای حامیان تاریخیِ منطقه

به هر  حفظ اسد"که موضع  استی این تبیین و خوانش  بر زمینهبینیم.  درآورده است که اکنون می به صورتی

ی طبقاتی، به  و اعتالی مبارزه کند که انکشاف خط کمونیستی می کرد و می ، کفایت نمادینی را اجابت"وسیله

ی  در این بستر است که دخالت روسیه و ایران، فعالً تنها گزینهد. رسانَ را یاری می عنوان تنها اَبَرمعیارِ تحلیلِ صادق،

کرد  دل می ست واقعی دلچون یک دخالت امپریالیستی نگریست و یک کمونی شد به آن هم روی میزی بود که نمی

و نیروهای اسد د و نها ایادی امپریالیسم و صهیونیزم و سعودی را نشانه رو های آن تر بمب کند که هرچه دقیق و می

لیکن برای یک منظر کمونیستی، این یک  د.ننروی ک پیشو عراق های گوناگون شام  تر در جبهه هرچه سریععراق 

ند و تا اطالع ک های انکشاف خود واقعیت، ایجاب می ست که تناقض تنیده در خود وضعیت و آستانه ای موضع سلبی

اعتالی محور به  فانتزیِ"که اغوای  چه چیزی از آننه الذکر،  به دالیل فوق ،در این حرکت کند. ثانوی نیز ایجاب می

اعتالی مبتنی بر دموکراسی و فانتزیِ "اغوای تواند در میان باشد و نه چیزی از آن  مینامیم  می "اصطالح مقاومت

. هر چه بود استقرار صبورانه و شکیبا بر مسند و قرارگاه تضاد است و این "اولترا دموکراتیک گراییِ کنفدراسیون

چون  گریزی نیست، همگزیر و را از آن  ی کمونیستی مبارزههایی  گاه در دقایق و منزلست که  وجه تراتژیکی

چون از دست  و یا هم 1111ی  ها برای از باریگادها جمع کردنِ کارگران مسلّحِ پتروگراد در ژوئیه دخالت بلشویک

آرِ چپِ سفیر ـ  ترورکنندگانِ اس چون تحویلِ لیتوفسک و یا هم ها در قرارداد برست دادن زمین در مقابل امپریالیست
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و بدون ایستادن بر  های انکشافِ خود واقعیت بدون لحاظ کردن آستانه اصرار بر امر ذهنیْ .نوپا شورویِآلمان در 

بر این  انجامد. اعتال می به اعوجاج خودِ فرآیندِ چه موجود است و بدترْ ، به از دست رفتن آنتحلیلِ مبتنی بر کلیت

ارتجاعی خواندن رفراندم اقلیم " و "آمریکاییِ کوبانیمخالفت با سوسیالیسم "است که  امپریالیسم آمریکاییبستر 

تمامیِ این  .کرد اتخاذتوان  میبه عنوان مواضع سیاسیِ صحیح برآمده از تحلیلِ مبتنی بر کلیّت، را،  "کردستان عراق

گذر و  به صورت بنیادینی، از ره "تعیین حق سرنوشت ملل"و  "های اوجاالنی کنفدراسیون خلق"رتوریک مبتنی بر 

ارهای خود آن بازتولید کند و توسّط ساخت پریالیسم آمریکا اقتضا میچه که خود شکل مشخّص ام جیِ آن به میان

ِباال  ها دست گونه نیست که چون در اربیل، کمونیست پس بدین شاپیش نهشته در قاموس خود آن است.شود، پی می

شوند، قضیه دقیقاً  گرا نیستند، پس از سوی ما تکفیر می ی کافی چپ ندارند و یا احزاب کردی روژئاوا به اندازه

مدِ برآهایی را حد زده و  صورت است که خود شکل مشخّص امپریالیسم، اعتال و ارتقای مبتنی بر چنین جدال بدین

حق تعیین سرنوشت " کالسیکِ های کند. کمونیستی که بر این بسترها به شکل ها ناممکن می از این زمینه را کمونیسم

رود  چه بیش و پیش از همه از دست می شود که آن کند، دیر یا زود متوجه می عمل می "خواهی دموکراسی"و  "ملل

خود باید بودن و از ی  زمانه جغرافیایمسّاح راستین پس  است. ی طبقاتی ی مبارزهاعتالفرآیند و  خود کمونیسم

 های بیهوده باید تن زدن. زدن پرسه

***** 

ب خواهد کَبدجوری رَگیرد،  چیز را دربرمی د که همهدان ای می لیسم را همان دموکراسیکه سوسیاچپ پروغرب، 

چندان  ن به ترامپِ نَهشا اِفادهو فیس .خورد، چون دیگر خودِ غرب همانی خواهد شد که دیگر غرب موعود نیست

ای را اعاده  خواهند دموکراسی ها می آن اَندازد. نژاد می سانشان برای احمدیفِ شکن، ما را یاد چسان گو و غالب انهذی

، حال دیگر خودِ امپریالیسمْ "افول هژمونیک"پذیر نیست، ولی از بدِ روزگارِ  گذر امپریالیسم امکان ره کنند که جز از 

را نشانه خواهد رفت. پریشانه  و روانمعنا  تر یک انهدامِ بی ی آن نیست و هر چه بیش قادر به اعادهلحاظ ساختاری  به

سری خواهد افتاد، چون خود شکلِ امپریالیسم، سنخ  به گیج، بدجوری مقاومتی و یا بهتر پروشرقِ ممکن محور چپ 

بالموضوع کرده  طبقاتی را با خودش و همه ائتالف خلقی نی بری مبت مبارزهزند و دیگر  ستیختنِ با خودش را حد می

طلب بود، حال خود همین  گیر و ترسان بود، لیکن استقالل اگر بورژوازیِ ملّی در دوران پیشین هرچند ناپی است.

ی کوبیدن بورژوازی ملّ درهم در اینجا استراتژیِ اصلیْ گلوبال است. امپریالیسمِ جیِ تحقّق میانکه بورژوازی است 
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چپ محور مقاومتی که زدوخورد بورژوازیِ اَندازد.  تر سازوکار امپریالیستی را از کار می بیش است که توأمان هرچه

غافل از این است که داند،  اعتال می بسترِ ملّیِ خارج شده از مدار جاذبه و میدان مغناطیسیِ امپریالیسم را با امپریالیسمْ

ی یک  معنا را به منزله حال انهدامی بیو  به شکل انهدام اجباری به مدار و میدان امپریالیستی بازگشتِ خودِ

ی  مبارزه با بورژوازیِ ملّی و مبارزهباید بر پایه اصلی جا استراتژی  در این کند. اعاده میکرانگیِ کاذب  بی

  و شیزوئیک باشد. معنا بامعنا و یا حال بی ضدِّامپریالیستی برای منع انهدامِ

  بینند و خواهی می وکراسیی کمونیستی را در اعتالی جنبش دم های پروغرب که راه بروز مبارزه برخالف چپ

ی کمونیستی  های پروشرق که مسیر انکشاف مبارزه شوند و بر خالف چپ میاروکش آستان بورژوازی ج ِاوّل دست

آخر پاروکش قایق بورژوازی  و دستِ دبینن امپریالیسم آمریکا میاصطالح مقاومت در برابر  را در اعتالی محور به

های اغواگرِ حاصل از فانتزی و استیصال، و  لیم نشدنمان به وسوسهاستقامت ما بر قرارگاه تضاد و تس شوند، می

عالً به چیزی شده است که فقرین کشان،  ی کارگر و زحمت توان و خالقیّت طبقهواقعیت و ایمانمان به خودِ روند و 

ست که امکان  ای دقیقاً آن سویه وقایع این روزهای اخیرْ صورت تروماتیکی خود را داخل کلیت کرده است.

 خودِ این انفتاح و انکشافِ .کند منفتح میرا از جایی خارج از آن دیلماهای ایدئولوژیک، و اعتالیش طبقاتی  مبارزه

ارز بدان ست که خود کسوف و انکسارش، مؤسّسِ کلیت نمادین است. این تب واقعیت، تبارز آن غیابِ مؤسّسی

منطق  رود. دهد و نشانه می را نشان می مؤسّس غیابِ راست و در فرآیند اعتالیش خودِ جهت اهمیت دارد که یک

بین جمهوری اسالمیِ ایران و  تعارضبر متن  هایی نیست که غایت نوین، از سنخ منطق آن قسم جدال این کیفیتِ به

تیر  11چون  هم، 71انقالب  از پسِآمریکا  جاذبه و میدان مغناطیسیِ امپریالیسم به دلیل خروج ایران از مدارغرب، 

سرمایه بر  کار و ظالمِ ستم برآمده از حاکمیتِپیرایه،  بی ست خیزشیکه  و تکاپوی مخملیِ سبز، رخ داد. بل 11

 معاشهای کارگر و فرودستی که از تأمین  تودهد. شکِ برمیشان  ینیِ جامعه که هر روزه تسمه از گردهطبقات پای

داران و  هبا اجحافات سرمای هشان عاجزند و هر روز قلی برای خود و خانوادهحدّأ زندگیِیات یک رروزانه و ضرو

های چند صد  ببینند که با اتومبیلباید ی ثروتمندی را  ساله ن بیستدر مقابلِ خود جوانا روند، دولتشان کلنجار می

های کارگر و فرودستی که هر  توده دونِ انسانیِ خود هستند؛لَزج و  میلیونی خود، مشغول خودنمایی و گذران زیستِ

و در مقابل خود گزینند  نور سکنا می هایی نمور و کم شوند و در مسکن های شهرها رانده می تر به حاشیه بیش هروز

های کارگر و فرودستی که از فرط رنج و تعب و  توده، باید مشاهده کنندهای چندمیلیاردیِ ثروتمندان را  کاخ
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داران و  یابند و فسادهای مالی و اخالقیِ سرمایه رمقی می افقی و بی تر در دهلیزهای بی خود را بیش ههر روز عسرتْ

شهرهای بزرگ و کوچک ایران  به شتابْکه  پیرایه خیزشِ بی... . این ا بنشینند و آقازادگان و نوادگان را باید به تماش

اساسی، دیگر خود را داخل  ی ـمؤلفه جزءرا درنوردیده و صدها هزار نفر را درگیر خود کرده است، به عنوان یک 

 ءِپراتیک زد. جزه تحلیل و ی اساسی دست ب توان بدون در نظر گرفتن این مؤلفه کلیت کرده است. دیگر نمی

ش را در حضورش، کلِّ قوامِ پیکره و اجزائ با توجه به خصلت تروماتیکجدیدی خود را وارد کلیت کرده است که 

بر تواند  کلیت قرار گرفته است که می ی فعالی با دیگر اجزاءِ در رابطه ءاین جز. ناپذیر قرار داده است برابر چیزی بیان

سرریز کند و یا منکوب و  ی طبقاتی اعتالی مبارزهلیت را دیگرگون کند که از آن بستر تحوّلش، تمامیِ داللتِ ک

ها شود که از آن تبدیل شدن تهران به دمشق و مشهد  ی آن شده و تبدیل به نیروی تشدیدکننده ءسرکوب باقیِ اجزا

نمون کند؛ و یا بدل  بهشتی ره های آرکادین، آن کوهستان تواند به دامنه می .کند، شُرّه و ... به حلب و رشت به ادلب

که به  گردد، بل یی آن به خودِ آن برنم این خصلت دوگانه رون، آن رود جهنمی شود، که اجساد بر آن روانند.به آخِ

اش، نه به  ای امپریالیسم و متّحدین نطقه .گردد تر برمی شده پیچیده حالْ در بستر یک کلیتِ ءنوع نسبتش با باقیِ اجزا

وتمام را  مرج تام و قیقاً به دلیل شرایطش، در تکاپوی معنادهی به این تروما، تاکتیک معنازدایی و هرجکه د رغم بل

از این بروز تروما و  وتمام اجتماعی هدایت خواهد کرد. پیرایه را به انهدام تام راست این خیزش بی برگزیده که یک

بر بسترِ کلیتِ در ی یک دوران تاریخی است که  اندازه پیرایه تا آن خواندنِ معنای حقیقیِ آن، فاصله به خیزش بی

آبستن و سرشارِ از انبوهی از  زمانیْ طیِّ طریقِعیار و جهانی و از  ی طبقاتیِ تمام گذر یک مبارزه از رهتطوّر و 

 برساخته خواهد شد. گرانه کنش حوادث، به صورت قفانگرانه و پس

است که  و تشکیالتی ی جدید و تبعات دیالکتیکی آن بر استنتاجات نظری و سیاسی مؤلفه این ورودِ خودِ ندیدنِ

گاهی کشانده  به سوی مقتلرد، هم خواهد مُ اللخورد  بی که میکَاز رَطیف چپ پروغرب ایران را که کور است و 

کلیت را که  ترش، بخواند و دست بار از نوع میلیتانت ، حال این11ی جدید را به سیاق همان  خواهد این مؤلّفه که می

و تبدیل  روی و اعتالیش نشانهرفیت ظ اَش است در به محاق بردنِ های اساسی لفهنیز از مؤپریش  روانامپریالیسم 

ی جدید و تبعات دیالکتیکی آن  این مؤلفه ورود ؛ خود ندیدن4ِی خودش باز بگذارد کردنش به نیروی تشدیدکننده

                                                           
گذارند، از جمله  سفاهت و بالهت خود را به نمایش می« نامه به نسل نوین جویندگان آزادی و برابری»طلب در  خواه و برابری جمعی از دانشجویان سابق آزادی -4

یه دخالت امپریالیستی در کشتار مردم جمهوریِ اسالمی ... از ناسیونالیسم شیعی/ایرانی به عنوان ابزاری برای سرکوب در داخل و توج»شان:  در این فراز از نامه

مال گردد و خود  های راستین پای است که باید توسط ما کمونیست لیسم آمریکا و اسرائیل و عربستاننمایی و تطهیر امپریا این وارونه« کند. سوریه استفاده می
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سرگیجه زمین بر استنتاجات نظری و سیاسی و تشکیالتی است که چپ محور مقاومتیِ ایران را که لرزان است و از 

حال و  11به سیاق همان ی جدید را  فهخواهد این مؤل ریکی کشانده که میی تاها ، به سوی سردابهخواهد خورد

گیریِ وظایف سترگی  گونه از پی بدین، بخواند و تر انهفرودستبافت طبقاتیِ اقتصادی و  ای بناشده بر امر پروژهبار  ینا

ی یک  به منزلهاَش  که خود واقعیت در مقابل ما قرار داده شانه خالی کند و دست کلیت را برای بازتولید دهشت

 .7بگذارد بازکرانگیِ کاذب  بی

وارش و رشد  اتیکش و هستیِ خیزشهای امر واقع سرمایه است، با بروز تروم این هیأت نوین که برآمده از مغاک

های گوناگون  جاست، دیگر عجین وضعیت است، حیاتش مشمول اوج و حضیض ، دیگر همیشه آنناکش شتاب

ی منفتح، آتش به  ابژه کند. ی نوین را طلب میا نگرد و مواجهه پیرایهْ خیره به ما می ی بی خواهد شد، این تروما و لخته

لجتای باید بودن و جُ ی نوینْ ابژهانفتاحِ راستینِ  ی پس سوژه از آن گریزی نیست.اَندازد و دیگر  جان سوژه می

  وظایف هوده را باید پیمودن.

***** 

و  های امپریالیستی کانون های طرح ،ای و جهانی داخلی و منطقه فعلیِ ی کلیت موجود، موقعیتِ پیکرهبا توجه به 

جا در تنور  بی دمیدنِدر ایران، بسته با امپریالیسم  هم طلب و پروغربِ سرنگونیوجود جزءِ  و اَش ای متّحدین منطقه

ی خیابان شدن و اطالق  گرفتار وسوسه اَکنونْ همالوقوع و  ی سرنگونیِ قریب میلیتانسی و سر سودن بر آستان وسوسه

                                                                                                                                                                                           
چه در گذشته  شان هستند از آن بر گذشتهتر  ثابتو تر  که االن صادقرا  های سابق این حکمتیست منادیانش را رسوای عالم کرده و به وقتش از دم تیغ بگذراند.

ترشان ساکنند فرود آورده است، از بس که  جا که االن بیش زارهای بورژوازیِ همان شورهبادهای نئولیبرالی و دموکراتیک با خود برده است و در میان  بودند،

این روزها فضاهای مجازی ست که  طلبی های پروغرب و سکوالرهای سرنگونی وار از تقریرات چپ ست نمونه این نامه، موردی وزن و سیّال و مذبذب بودند. بی

ین وقایع روزهای اخیر نشان داد که همخودِ  .ه شوندباید راندتنفّر که به تیر  متساهل رجمِ نه با طلب های پروغرب و سکوالرهای سرنگونی از آنند. این چپ آکنده

  له که خطرناکند.ابفقط تا کجا نه 
با یک  صرفاً بندد که گویی کند و می ی مباحثش را به آن گونه پهن می گذارد و دایره خود را به نمایش می نابیاییِ «علیه خیابان»ای به نام  ر نوشتهدگرایلو مهدی  -5

های کلیت را تشدید  ندیدن وظایف جدید، تا آن حد سایر مؤلفهتواند با  ی جدید می لفهمؤجنبش سبز از همان ابتدا جنبش سبز بود.  جنبش سبز دیگر طرف است.

ی  مقاله 11ی  گرایلو در صفحه البتهگیرد. کازابالنکا را حریقی سوزان دربر بپیچد که از اویغور تا ای درهم کند که طومار خود کانون محور مقاومت را به گونه

چنین تدبیرهایی ممکن  اتِرهیچ حرکت موثّقی بدون هوشیاریِ کامل در برابر مخاط»نویسد:  ن میچنی  شود ر گپ و سکته میجا که خود متنش دچا ، آنگفته پیش

 اش، های اوّلیه های امپریالیسم ... از قلم افتاده باشد، فارغ از انگیزه گیری نخواهد بود، و در شرایط مشخّصی که منطقه در آن قرار دارد، هر تحوّلی که در آن جهت

و خود را به ندیدن این  کند صحبت میجا گرایلو از حرکت موثق  در این« وضعیت یک فروپاشیِ اجتماعی است. می به عقب و در بدتریندر بهترین حالت گا

اخوان و ان و اعوآن مقاومت را به باد خواهد داد و بادهای میلیتاریسم امپریالیستی،  زند. آشکار است که وی باید هوشیار باشد که این ندیدنْ خودِ مولّفه نوین می

 جغرافیای ایران فرود خواهد آورد. اَش را در ایادی
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اجزاء ی سایر  تشدیدکنندهعاملِ به ی جدید را  تواند این مؤلفه خود می این جزءِ نوین، انقالب به این ورود تروماتیک

خود  رویِ نشانهبرآمدِ  به احراز وتواند در شرایط فعلی  . احتراز از این نوع پراتیک، خود میمبدّل کندها  مؤلفهو 

در واقع دمیدن بر سیاق سرنگونی،  رسان باشد. یاری و منطقش ی گلوبال و غایب سرمایه بر پیکره خیزش و تروما

خیابان هنوز که هنوز است در تسخیر را به باد خواهد داد.  اَش و اعتالیش گی فرازیابنده وتوانِ ممکنِ توش

ای را با هر  وتمام است و حضور در آن هر سوژه ی انهدام تام خواهیِ پروغرب و بدین نمط در تسخیر پروژه سرنگونی

ع ثانوی این خیابان اشاره دارد به یک منش و استراتژیِ تا اطّالتی مجبور به اطاعت از خود خواهد کرد. نیّ

منوط به تبدیل  ایْ منش حوزه ای باید ماند. پس حوزه. ش کردو آن را آیِ خواهی که باید از آن تن زد سرنگونی

ی  ، فاصله به اندازهبعدی ها تا آن خیابانِ از این حوزه به خیابان است. دانشگاه و کارخانهمحلّه و ی مثالً  نکردن حوزه

آهیخته کوشیِ بلشویکی و باید  ست که باید آکنده شود از شکیبایی و سخت شکنج و رنجی یک دورانِ تاریخیِ پر زِ

باید یافت بر به بلشویسم و لنینیسم ح لّاستقرار شکیبا و مسپس با تحلیلِ لنینیستی.  و دیگران شد از صیقلِ خویشتن

ی  مبارزهشده است که  منفتحای  آوردگاه اساسیبا چتر به دعای باران برخواهیم خواست.  اگر که مؤمنیمْها.  حوزه

دقیق و  مایایران و خاورمیانه کرده است و  سیاستِ و سیاست کمونیستی را به صورت واقعی وارد زمینِ طبقاتی

  طلبد. ها و سالیان آینده می را برای روزها و ماهمنضبط 

 


