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 اَش های کوتوله طرفه و عروسک خیابان یک

 پویان صادقی

 

 درآمد پیش

 

د. این فشان شدناَ بسیاری دست ی های کوتوله عروسک ، بازْبوددوباره گشوده شده ای که  طرفه برای خیابان یک

یکی از رود که  معنایی پیش می راست به سمت انهدام بی یکفعالً طرفگی بدین معناست که با دالیلی چند،  یک

رخ خواهد نمود؛ بدین معناست که در چهارسوقِ بازار خیابان هیچ  از این مهلکه، در نفی امپریالیسمگریز شرایط 

ست که  آن دست صالحی تکوینآن انهدام نخورد و گریز از این مهلکه منوط به شود که به درد  جنسی فروخته نمی

 است.امپریالیسم  دست طالحِ هایش قطع کردنِ فعلیکی از 

پیرایه را  ای که این خیزش بی بندِ شرایط عینی چه، برطرف کردنِ نیم وجه منتفی نیست. هیچ بازگشت این خیابان به

آید و قراین حاکی  ی جمهوریِ اسالمیِ ایران برنمی مدّت نیز از عهده در میانگویا مدّت،  نه که در کوتاهموجب شد، 

ی امنیّتی و  تر مسئله اَند و آن را بیش ن به اضطرار شرایط واقف نشدهعمای حاکم نیز چندااز این است که خودِ زُ

و با  ؛کنند تا چیز دیگر ارزیابی می ی داخلی برای ضربه به دولت و یا طرح خارجی برای ضربه به نظام صرفاً دسیسه

 پس گیرند که  مینتیجه اَند،  اَند و جیک نزده که مردم ایران شرایط بدتر از این را هم دیده مطرح کردن این

ها  آناَند.  های اجتماعی و ... بسته فیلترینگ شبکهترتیبات امنیّتی و و دل به  دشمنان ی چلّهاز رهاشده  ست خدنگی

ها را چه به سیاست. سیاست مال ماست و  و آندستی بجنبانند کنند  صفرشان این است که اصالً فرودستان غلط می

البُد زخمی بوده است »که رهبر نظام بگوید:  این اَش است. ای هرچه هست زیر سرِ آمریکا و نبیرگان منطقه آمریکا.

تر آن مگسان  لیکن برایش بیش ،زخمی وجود دارددانسته است نشان از آن دارد که ، «اَند که مگسان بر آن نشسته

سر باشد، و با کوچک  تواند دیوانه ده تا کجا میورخ زخم خبر ندارد که زعیمِ بیند، که مگس می همینمطرح است. 

از بد "ضی و بسته به رَصد البتّه هم، زخم را امری عَ ی مگس. کند و نه چاره میی زخم را  نشان دادن دشمن، نه چاره

این زخم نه که و امید دارد تا با چند دستور و تشر، رتق و فتق گردد.  کند درک می "فساد"و صرف  "روزگار

طلبد که به نظر با  هایی می آن چارهبَند  نیم ست برآمده از عمق جان جامعه، و بستنِ که سمپتومی بل ،گزیدگی
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منطق  کویرِروییده بر  های خرزهرهفساد و دزدی و چپاولْ آید.  بردهای فعلیِ نظام وشرایط مشخّصش جور درنمی راه

ای  های کاری بار با توجه به زخم ام، همیشه هستند و اینزخم و شیرینیِ سرنگونیِ نظ گردِ آن مگسانِاَند.  داری سرمایه

در آن به سر  "افول هژمونیکش"که زعیمِ اعظمشان برداشته است و شرایط مشخّصی که خود زعیم با توجّه به 

عینی شرایط و قراین آن شوند که قوتشان نعش اجساد است.  تبّتهای  گورستان کرکسانبه بدل توانند  می، برد می

جا کشانده که این خیزش را به امواج دریا تشبیه  دربرده از تیر را بدان به وزارت و جان گوید و آن بانیِ گر میچیز دی

 پیش خواهد آمد.  تر به فته و دیگربار با قدرت بیشکند که آمده و پس ر

های نابسنده،  برآمده از الگووارههای  تحلیل بستن به شبه خیالی و دل احتیاطی و بی ها، بی ی این امواج و خیزاب در میانه

غرب و چپ محور مقاومتی، خواهد کشید. داستان چپ پرو ژرفاای را نیز به  سانچیچون  شناورِ نه که شناگر، هر

به اَش  گیرانه و آن یکی را در دوران کهولتِ معرکهاَند  همین است و از آن است که از فهم وظایف سترگ درمانده

 ک هر رسم و رسومی،تارِ ،ای واداشته که سری به خیره تشه و این یکی را در دوران طفولینداختشوق تجدید فراش اَ

 نگاهی، هم از روی ترحّم، به وی نخواهند انداخت. رده که نیمگاریِ دوشیزگانی بُ به خواست

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ارتجاعی یا مترقّی نامیدن این خیزش، شرکت کردن یا نکردن  ،پیش از همه

 ای که باید گرفته شوند. نتایج سیاسی و نظری همّموضوعاتی که باید بررسی شوند و اَ همّبر اَ ست فرعی بحثیدر آن، 

آحاد  88در همان سال  ،و نباید بپیچد. چه های باید از آن است که از این نسخه تر تکیدهتر و  چپ ایران نحیف

طلب گام در خیابان  های سرنگونی ی مخملین، نه به کالم چپ خورده شکست جنبشِکننده در آن  شرکتمیلیونیِ 

پیرایه، آحاد صدها  د و نه در این خیزش بینهاشان برگرد های ضدِّ جنبش سبز، به خانه نهادند که به فرمان چپ

و تمنّا  خواست دل و عارِ ،ماند ننگ آمال و آرزوی پیروزیِ جنبش سبز برای چپ پروغرب یم هزارنفری نیز هم.

شاهدان و شهیدان و خویشان  فرودستانْ پیرایه برای چپ محور مقاومتی. برای سرکوب و کشتار این خیزش بی

، تاوان و جزا درانی یقهچاکی و  سینه و قاتالن خود را در هر لباسی نیز هم. اعداءشناسند و بددالن و  خویش را بازمی

چون  ما کسی را به خیابان دعوت نکردیم و نیرویی هم و مالیاتی دارد که در پسِ عیش شباب، باید پرداخت.

نداشتیم تا کارگران و سربازان مسلّح را از باریگادها، با بحث و دالیل مشخّص عقب  9191ی  ها در ژوئیه بلشویک
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خطاب  "فاالنژهای مزدور صهیونیزم"ای که فرودستانِ به تنگنا و عسرت درآمده را  مقاومتی . امّا آن محور9بنشانیم

ها را کرد، قطع به یقین، دستش به خون آلوده شد و اخالقاً تا منتهای سقوط را  آرزوی سرکوب آنکرد و 

  .بدا به حالشان األرض کرد. طی

تر به این دلیل است که اصالً خودش نیست  این تکیدگی و رنجوریِ چپ، صرفاً به دلیل سرکوب نیست، از قضا بیش

بیستم، احزاب  ی سدهی دوم  نیمهنمایندگان بهتری وجود دارد. روزگاری در  خواهد باشد میچه  و برای آن

هندگان به ما رأی د زدند که چرا رأی می ، غُرنهادهشدن  دموکراتیزه پای در مسیر سوسیال کمونیست اروپاییِ

تری وجود  خواهید باشید، نمایندگانِ بهتر و کالسیک چه شما می ها بگوید که برای آن کسی نبود به آن دهند. نمی

ها رشد  ی چهل قرن گذشته کلِّ اردوگاه چپ جهان را دربرگرفت، محصول دهه ای که از دهه زدایی دارد. بلشویسم

مدرن بر افق جهان است  های لیبرال و پست یابیِ نگرش ، و سلطه، تحت زعامت آمریکاجهانی داریِ هژمونیک سرمایه

. شرطِ منطقی تحقّق امکان تنیده سرِ باز ایستادن دارد ،"افول هژمونیک"ی  که اکنون و با در افق پدیدار شدنِ طلیعه

برای چیزی  پرولتاریاست.مفهوم از تطوّر هستیِ منطقی ای  ی وهله ، به منزله"بلشویسم"ی  شده در این وضعیت، اعاده

آور  خواهد بالید و تنکرده و مو جای گیتی ن ازایی در جای مابهتاریخ دوباره احضار کرده است، حتماً  که خودِ

 است. "بلشویسم"این گویای زبان  "لنینیسم" خواهد شد.

 

 ی هگلی سکّه

 زیرط خود را به ،پیرایه ی بی لختهخیزش و ی نوینی در پرهیب و هیأت یک  پیشین گفته شد که مؤلّفه ی  در مقاله

نمادین کرده است و گفته شد که نبرد سترگی برای به زبان درآوردنِ این تروما  رد کلیتِ، واناپذیر تروماتیک و بیان

، امپریالیسمِ "افول هژمونیک"عصرِ ـ  دررسیدنِ آغازِ دوراندر خواهد گرفت. این نیز تصریح شد که با توجه به 

را نه به عنوان صرفاً یک  معنایی بیو فرمش،  سنخای اساسی از همان کلیت، با توجه به  آمریکا، به عنوان مولّفه

های  ی فانتزی برای اعاده  اَش از عدم کفایت نمادین و واقعی مبتنی بر تجربه ی درکِ ی نتیجه که به منزله تاکتیک، بل

                                                           
پیرایه که در این دو متن کوشیدیم تا  جا خیزشی بی به پا بود و این یک انقالبجا کوران  سان کردنِ این شرایط با آن شرایط نیست. آن غرض هم -1

هند که توضیح دها،  و جمشید هادیانها  ایم را باید حسن مرتضوی که ما در درگاه انقالب قرار گرفته این وجوه متفاوت آن و تبعاتش را بکاویم.

  !طور دقیقاً؟ چه
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صی که خودش ی مشخّ ی دقیقه و نتیجه ،ورژوازیِ ملّیِ مخروج به مدار و میدانشبوارد کردن و  اَش گفتمانی

است،  "افول هژمونیکش" ای که محصولِ فزاینده الحال در آن قرار گرفته، که چیزی نیست جز شیزوفرنیِ هردم فی

ای  یابنده تروما به صورت گسترش تا خودِ استپیرایه  ماتیکیِ این خیزش بیی ترو همان وهلهو تثبیت حفظ  شمنظور

که مقرّر جمهوری اسالمی ایران )ج.ا.ا(  ی سبزِ ی استحاله از آن است که برخالفِ نسخه ندازد.سوژه را از پااَـ  جامعه

و ترین  بار این پوچ ، این2نبودندوپُز لیبرالی بود و باقی سیاه لشکری بیش  ها و افراد مشخّص و صاحب دَک بر سازمان

و  ،"سیاست پساـ"و  "پایان تاریخ"رهای باغ عدنِ ، این آخرین نوب3َاستارت ریهایی چون آمد نیوز و  ترین هیچ مایه بی

و  و اسرائیل ها ت سعودیپش موسْ موسهایی چون سازمان همیشه در حال  ترین دارودسته شتترین و پلَ این دریوزه

ها و  مصرفی  شده معنازدایی برهوتدر این  های امپریالیسم بودند. ، صاحب نقش اوّل طرح4منافقینیعنی ، آمریکا

ناب در عصر تحقّق  تر از لیبرال، های لیبرال مدرن و چپ های پست روایت ها و خرده ندها و هالیوودها و سلبریتیرَبِ

افول "مبتنی بر  شود. این نه صرفاً افول لیبرالیسمِصور شومِ بوفِ شیزوفرنی بردمیده باید که  واپسین انسان نیچه،

لیبرالی و گفتمان حقوق بشر  "سیاستِ پساـ"و  "سیاستِـ پیرا"خود  دیالکتیکیِ موبیوسی وحرکت که  ، بل"هژمونیک

را معنا  و انهدام بی اهواز و داعشلْالقاعده و اَ ژستانِمیلیتاریسمِ امپریالیستی و دُ "سیاستِ رـاَبَ"و دموکراسی است که 

 .5زاید می

این خیزشِ منطقِ پیرایه و به قول بدیو برای به ودیعه نهادن حقیقت در  آن اعتالی این خیزش بی گفتیم که برای احرازِ

ی بازگشت سمپتوم خودِ سرمایه، خود  تواند در آن کارگذاری شود، چرا که سنخ این تروما به منزله پیرایه که می بی

گوید که این کار را بکن، باید فعالً از خیابان و سیاست خیابانی احتراز کرد. معنادهی و به ودیعه نهادن  میبه ما 

به نشانه گرفتن سرمایه، همان غیاب مؤسّسِ کلیتِ نمادین را دارد و این  پیرایه، توانِ حقیقت در این خیزشِ بی

های این کلِیت نمادین است که در غیر  مؤلّفهـ  لیه سایر جزءگیری منوط و مشروط به از کار انداختن و مبارزه ع نشانه

                                                           
در ایران که تخصّصش دیگر نه حتّا  خواه طلب و دموکراسی وکوپالِ چپ سرنگونی یال ی همیشه غرّان و لیکن بی اَند خیلِ عشیره از آن جمله -2

 میان است.از این ماهیِ سرنگونی های جدال ایران و غرب و گرفتن  اه بر چهارر له دادنیَ در که رفرمیسم کارگری و ... بل

 روِ دور میدان آریاشهر دیدم. ماه پیش، بر برچسبی بر کف پیاده 98اوّلین بار این نام را حدود  -3

برد که با بخش فارسی وزارت عادل الجبیری و  نگاهی انداخته شود، آدمی گمان می ودستهبه سایت این به اصطالح سازمان و در واقع داراگر  -4

 ریکا  طرف است و نه یک سایت ایرانی. می آ کنگره

های  علیه ایدئولوژی» توان به کتاب درخشانِ به طور نمونه می ،برای درک بهتر این اصطالحات و برخی مفاهیمِ دیگرِ به کار رفته در این نوشته -5

 ، اثر فؤاد حبیبی، مراجعه کرد.«داری فاجعه( پایان )آپوکالیپتیسیسم، منطق سینماییِ سرمایه
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را به انهدام خواهد  سوژهـ  جامعهها بدل خواهد شد که خودِ  آنی  صورت نیروی این تروما، به عامل تشدیدکننده این

آمیز به  دموکرات غربی در ایران و گذار مسالمت ی مدنیِ لیبرال ی یک جامعه که اعاده معلوم استدیگر  کشاند.

ست که دچار انسداد شده  ی ثقلی و میدان مغناطیسیِ امپریالیسم غرب، همان چیزی یک ایرانِ بازگشته به مدار جاذبه

امپریالیستی در پیِ تحقّقِ این بازگشت بود. این ـ  لیبرال ، آخرین اقدامی بود که در یک شکل88ِحوادث سال است. 

این انسداد نه به  بر آن نهادیم. "معنای اجتماعی انهدام بی"ه ما نام بازگشت دیگر از آن مسیری رخ خواهد داد ک

ست که خودِ  ی مشخّصی به دلیل دقیقهتر  بیشکه  خاطر شکل دولت در ایران و وجود بازوی سپاه در آن، بل

عنای اجتماعی، م از این انسداد تا آن انهدام بی در آن قرار دارد. "افول هژمونیکش"امپریالیسم آمریکا به دلیل آغاز 

پیرایهْ نشان داد که از چه مایه  تواند برداشته شود و خودِ چگونگیِ تکثیرِ این خیزش بی ست که به سرعت می گامی

تعارف،  بیها،  گینی برخوردار است که در صورت عدمِ اجابتِ وظایف سترگ از سوی بلشویک قدرت سهم

به تصویر  "ی گرگ در زمانه"که در فیلم نمون سازد که هانِ دیاری رهچیز نقب بزند و ما را به  تواند به نابودیِ همه می

ترین اثر بلّا تار،  یا آن درخشان افتاده است؛ چیز از کار آخرالزمانی، که همه کشیده است: یک المکان و الزمانِ

بَرکَنِ  و از ریشه ی این وظایف سترگ است کننده ی پراتیک آن سوژه "لنینیسم"و  "بلشویسم". "اسب تورین"

یا باید انقالبی بود و وفادار به  .باید باشدو محور مقاومت  دموکراتیک سرنگونیِساختاریِ  های سوءِتفاهم

است که این انقالب و  "بلشویسم"شد.  ناکجاو یا راهیِ  ،دهد اَش که لنینیسم نشان می های منطقی استلزام

 د.نشانَ برمیهایش را  استلزام

شد که شکلِ مشخّص امپریالیسم آمریکا، ابتنای آن بر بورژوازیِ ملّی است. یعنی در عوضِ ی پیشین گفته  در مقاله

دستگاه امپریالیستی در  و جیِ قوای نظامی و دم میان و بی مصرَّحبتنایش بر حضور امپریالیسمِ استعماریِ پیشین که اِ

که دولتش چیزی نیست جز عامل شود  کشورهای تحتِ یوغ است و از قضا بورژوازیِ کمپرادوری را باعث می

ریالیسم نوین خود را به (، امپ6دولت رضاخانی را به یاد آوریدمنویاتِ دُوَلِ اعظم امپریالیستی )ی  برنده مستقیم پیش

دِ امکان این ساختار نوینِ امپریالیستی، موجِ کند. های همین بورژوازی، متحقّق می بورژوازیِ ملّی و دولت جیِ میان

همان  بدیلِ ی منزلهوهله، به هر شود که باز خودِ بازگشت به آن مدار را در  خروجی بورژوایی از مدار و میدانش می

تواند  کرانگیِ کاذب می ی بی کرانگیِ کاذب است. خودِ این چرخه یک بیاین  کند. تمهید می خروج،

                                                           
 (.9383زاده، ف. کوشا، نشر مازیار، تهران، چاپ اوّل،  )آوتیس سلطان« یِ ایرانامپریالیسم انگلستان و انکشاف اقتصاد»بنگرید به کتاب  -6
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که بدین معناست  "ی سازگارایی پدیده"اَند:  و از آن جملههای ج.ا.ا باشد  ی برخی از بارزترین ویژگی دهنده توضیح

چه در ادبیات  و یا آن گیرد برانداز در مقابلِ آن قرار می ی حاکمیت ج.ا.ا در قامت اُپوزیسیونِ که بخشی از بدنه

صدر و خاتمی  ی بازرگان و بنی تجربه شود. از آن یاد می "بیت رهبری شدنِ قوّه مجریّه مخالفِ"لگار به وُولنگار و 

گرایش و خودِ این خروج بورژوایی از مدار و میدان امپریالیستی، . 1خوانش کردبهتر توان  را در این چارچوب می

انتهای کاذبی را کلید  ی بی کند و چرخه ر آن عضو مخروج کارگذاری میبه بازگشت به همان مدار و میدان، د  میل

بازگشت رخ دهد و  گاه خواهد ایستاد که خودِ در یک جهان بورژوایی، این چرخه آن دن ندارد.زند که سر ایستا می

افول "در جهان فردای  .تکوین دهددیگری را کارهای مشخّص  راه "فول هژمونیکا"یا جهان با ورود به عصر 

  دیگر برای ج.ا.ا وجود ندارد. ،کرانگیِ کاذب ، این بی"هژمونیک

رود که  جا پیش می کرانگیِ کاذبِ جدال ایران و غرب، تا آن ی بی چپِ محور مقاومتی عاجز از درک همین وهله

برای تحلیل   ترین دوگانه پااُفتاده ترین و پیش . این عاجزانه8تشخیص دهد "مقاومت ـ  سرمایه"سنخی  ،ج.ا.ادر پرهیب 

داری  سرمایه"ی  پااُفتاده و پیش اجزانهی ع دوگانه همانی  وارونهج.ا.ا است که چیزی نیست جز بازتولید 

ی اعظم برسازنده ساختِ  دوگانه لیکناست،  1ین شکلش در نزد منصور حکمتتر که منظوم "نامتعارفـ  متعارف

توان از  چه است می آن کارش است. قلم محافل و آشِ شلهها و  ِ پروغرب با تمامی نحله تحلیلیِ کل اُپوزیسیون چپ

. چپ پروغرب و چپ "ی هگلی سکّه"شود همان  ترین تمثیلش می ن به میان آورد که کاملچیزی سخ

با زاید، کوه همیشه  کوه یک موش نمی اَند. سانی اضداد هم ی هگلیِ وروی آن سکّه محورمقاومتی، دو رو و پشت

 تازد می "ضدِّ امپریالیسم"به قدر که حکمت  هر چهاَند.  هم زاید که در تخالف و واورنِ موش می دو   اختالف فاز 

مند کردن و  ن میانجیبدوتازیدنی  خواهد بر امپریالیسم بتازد، می، چپِ محور مقاومتی کند می "زدایی امپریالیسم"و 

                                                           
گرای  ی اوّل یک اصول دوره نژادِ همین بس که احمدی های آتی به آن خواهیم پرداخت. تر بوده و در فرصت نژاد، پیچیده ی احمدی تجربه -7

 افول جهان معناییِ نئولیبرالِ شیزوئیکی چرخش کرده که ویژگیِ گفتمانِ، وی به سمت همان 19ویژه پس از سال  کالسیک بود، لیکن بهچندان  نه

نی که در پس اِبشار و تنذیر بر کسا فاشیسم است. شبه ،وی نهادجریان توان بر  بوده و بهترین نامی که فعالً می "افول هژمونیک"منبعث از آغاز عصر 

کارگران سوسیالیست  حزب ناسیونال"نژادی، از همان سنخ سوسیالیسم موجود در  سوسیالیسم احمدی بینند. گرایی می ی یک قِسم چپ وی قوّه

 ( است.NSDAP) "آلمان

 ی مهدی گرایلو.  ، نوشته«علیه خیابان»ی  مقاله 8بنگرید به ص  -8

نظم ضدِّ ». به ویژه بخش دوم این جزوه به نام ی منصور حکمت ، نوشته«ضدِّانقالب بورژواامپریالیستی دو جناح در»مقاله  به طور مثال بنگرید به -9

 «. انقالبی و نظم تولیدی
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قصد تن زدن از  که آورد جا سردرمی از همانازقضا و های امپریالیستی،  شکلها و  سنخو شناخت دقیق  متعیّن کردن

  ت قبلی.ای فراروی از موقعیّ ی خود امپریالیسم، بدون ذرّه کرانه ی بی : چرخهآن را داشت

ای  اَند تا توشه طلبِ چپ بر آن خفته زنانِ سرنگونی ست که راه ای جدال ج.ا.ا با آمریکا، همان گردنه و تنگه

ای خود را بر آن  ست که چپ محور مقاومتی و پرو شرق ایران، با کرجی باری سوسیالیستی برگیرند؛ و همان جوی

با لغو کارمزدی در  "سرمایهـ  مقاومت"ومت در دوبُن آن بُن مقاها،  ها و گرداب انداخته تا پس از گذر از تندآب

اَش رانده شود.  به دلتای سرسبز و اقیانوس سوسیالیستی ،"مقاومت"ی تحقّقِ بیرونیِ بن  به عنوان آخرین وهله داخل،

پرسش این است: آیا در این جدال ج.ا.ا با غرب، فرصتی برای کمونیسم وجود دارد؟ چپ پروغرب با بیرقِ 

های مدنی و دفاع  دهد و انواع منشورهای سرنگونی و نافرمانی اَش، به این پرسش جواب آری می خواهی یدموکراس

اَندازد. چپ محور مقاومتی با پرچم مقاومتش، به این پرسش جواب آری  از جناح لیبرال حاکمیت و ... را درمی

ی طبقاتی و  مبارزهمقاومت، به طور وارونی های  بندی به پرنسیپ خودِ صرفِ پای "عجالتاً"دهد و ناصح است که  می

شود که  ی طبقاتی از آن مسیری اعاده می پاسخ ما، یک خیر است. اعتالی مبارزهسوسیالیسم را تکوین خواهد داد. 

  ناکام است.منطقاً  "روی اشاره"که لحاظ نشود، در این را منطقاً باعث شود. این جدال، نه  "روی اشاره"

به نتیجه  ج.ا.اتواند با پیروزی  می "افول هژونیک"در عصر ، کاذب کرانگیِ و غرب و بازتولید بی یرانکه جدال ا این

 کاهلیاهمال و ای  دهد و نه ذرّه می ای حقّانیت به چپِ محور مقاومتی ، نه ذرّهاحتمال. لیکن این یحتمل استبرسد، 

حفظ اسد به هر "گفته شد که موضع  شود. می موجببرای ما  ،در ضدّیت با اقدامات فعلیِ امپریالیسم در منطقه

الّله در سوریه و بازشناسیِ امپریالیسم غرب به عنوان تنها عاملِ  های روسیه و ایران و حزب و دفاع از عملیات "وسیله

های نادرستِ محور مقاومتی،  ها و حدزدن ها تا اعتالها و فانتزی دهشت منطقه، تکلیف است. لیکن میان این تکلیف

اگر ومتی صرفاً مخالفت با اقدامات امپریالیسم در منطقه نیست که مدّعای چپ محور مقا ست منطقاً منسدد. ای لهفاص

اعتالی محور مقاومت به سوی "مدّعای بنیادین این چپ کارگذاریِ بلوف  این بود، مشکلی در میان نبود.

 کمونیستی ی خردِ محور. گویی مکر و حیلهاین قیدوشرط پراتیک کمونیستی به  منوط کردن بی و است "سوسیالیسم

طور که چپ پروغرب  همان .ندازد و مار شوداَ و چوب بی از دست این محور بیرون زده باشد باشانه، شوخ، و تاریخ

بروبرگردِ پراتیک کمونیستی به انکشاف  و منوط کردن بی "اعتالی دموکراسی به سوسیالیسم"خواست بلوف  می

از آستین امپریالیسم   ،ی خردِ کمونیستی و تاریخ، مسامحاً گویا مکر و حیله. باور شودی ایران  دموکراسی در خطّه
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حقیقت آن لیکن خود وضعیت پیشاپیش این دو بلوف را غیرحقیقی کرده است. یضا کند. بیرون زده باشد و ید بَ

این حقیقت را  .تر برکشد و آن را به سطوح فرازین تواند در وضعیت کارگذاری شود هاترین بلوفیست که میتن

ها را  نزاری و فرتوتی چپ پروغرب و چپ محور مقاومتی، آنبخشد.  های خود وضعیت، تعیّن می حدزدن

  مسّاحی. کرده است وش خود بورژوازی کدگذاری کرده است که پیشاپی ای هندسه سایانِ خاک بر پوزه

و ست، پدیدار را مبدأ یزیتیوی پو طمینان دارد. این سوژهست که تنها به چشم خود ا ای مسلک، سوژه ی کلبی سوژه

. اغواکنندگیِ جاخوش کرده استخود چشمانش ی  در سویهداند که کذبْ  دهد و نمی حرکت خود قرار میمقصد 

طلب ایران است،  پروغرب و سرنگونیوروز چپ  نهفته است. این حال 99طلب در اغواکنندگیِ پدیدار چپ سرنگونی

چپِ "پس نام الوقوع ج.ا.ا است.  همراهش همان سرنگونیِ قریب فانتزیِخودارضاییِ هرروزه که  چپی مشغولِ

فیگورهایی چون تمامی منادیان اکونومیسم و منشویسم در تاریخ، ها.  ست برای آن نام بامسمّایی "مسلک کلبی

داری تمهید کرده  گاه ساختاری بودند که خود منطق سرمایه به مثابه یک جای موقعیت سوژگیکنندگان این  غالاش

را تبدیل « در راه حقیقتبرای مردن آمادگیِ فرد مؤمن »ی صحیح  ی بنیادگرا این گزاره سوژه. بپایداست تا خود 

سیاسی، در انهدام خویشتن است تا ما باور ی منحرف  این سوژهاغواگریِ «. ایمانش گواهی  مرگ به منزله»کند به  می

مقاومتی ایران است. این چپ با گرفتن فیگور خودکشیِ  وروز چپِ محور کنیم که ایمان نزد وی است. این حال

ی برا ست درخورینام  "ادگراینب چپ"پس نام خواهد که از این انتحار، ایمانش را باور کنیم.  می ،نمادین کمونیستی

سم و برادران اشتراسر که یو استالین 99اِتاتیست فیگورهایی چون السالِلیکن کذبْ خودِ همین فیگور است. ها.  آن

کنندگان این  اشغال  دیدند و ... اعتالی کمونیستی می ای برای پرده کاری با نازیسم را میان کمونیست بودند و هم

است که  "لنینیستـ  بلشویک"ی  همان سوژهی مؤمن،  سوژهگاه ساختاری بودند.  به مثابه یک جای موقعیت سوژگی

تحلیل مشخّص "گام، با  به بیند و گام خود واقعیت به مثابه دیالکتیک ذات و پدیدار می پدیدار را در چگونگیِ کذبِ

، به "گرایانه حاظ کردنِ دیدگاه کلیّتل"و  "های انکشاف خود واقعیّت بر آستانه"و مبتنی  "از شرایط مشخّص

بیند که اگر الزم باشد برای آن  این سوژه، ایمان را در وفاداری به هدفش می  دهد. حرکت منضبط خویش ادامه می
                                                           

)دیوید یَفِه، انتشار مجازی( « ی مارکسیستیِ بحران( ی نظزیه داری )به ضمیمه دولت و بحران سرمایه»فارسیِ کتاب ی  ترجمهی  بنگرید به مقدّمه -10

 «.و امکان سیاست کمونیستی ، ذاتپدیدار»عنوان  تحت

به سمت سوسیالیسم دولت آریستوکرات و نالیبرالِ پروس، وزرای خواست در همکاریِ با  خفت که می ای لیالسال در خیال خام و زیرجُ -11

د که اکنون همان آلمان است. السال بو ای داری یکی از قدرتمندترین جوامع سرمایه مشغول احداث حرکت کند، لیکن خود همان دولت پروسی،

 رد. دل خوش کرد و مُ یسمو لیبرال یسمپروس چه که در مقابلِ چشمانش در حال تکوین بود را دید و باور نکرد و به همان تناقضات گفتمانیِ آن
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و پراتیک منظبطش اَش  های سیاسی و تحلیلی که بنیان حرکتش را بر آموزه نیز خواهد مرد، لیکن نه که اغوا، بل

را همیشه در  گواهان مایند که باید خویشتنیی چون لنین و گرامشی و لوکاچ و ... هاو سیما اه ارد. شمایلگذ می

 ها دید. محضر آن

و  چپِ پروغرباجتماع، ی  برسازندهبر تن کلیت نمادین  "گی قواره بی"ی یک  پیرایه، به منزله با بروز این خیزش بی

هر دو در شیرجه زد و چپِ محور مقاومتی آن را انکار کرد.  آنبه درون طلب، مطابق تمامیِ انتظارات،  سرنگونی

سر و  گیج سر پسهای برآمده از نزاع ایران با غرب در اوفتادند و یکی آن را تقدیس کرد و دیگری تکفیر.  الگوواره

 مشخّص،  "بلشویسمِ" چپ پروغرب را باید به طاق کوفت. سرِ آسیمهو بوالهوَس سرِ   و محور مقاومتیچپِ  سر خیره

. باید باشدهای چپ پروغرب و چپِ محور مقاومتی  نقشِ بر آب کردنِ این آب در هاون کوبیدنوجب تکالیفش از اَ

و   بهترین موهبت برای نویسنده، داشتن یک دستگاه درونیِ ضدِّ ضربه»گوید:  وگویی می در گفتهمینگوی 

اگر که تری است.  ها موهبتِ واجب این برای ما کمونیست« 92یاب است که به عنوان یک رادار کارکند. ابتذال

 ی هگلی است به عنوان دو محال این سکهّ دو ورِنشان دادن  ،باید باشد، شرط آن ممکن کمونیسم را در ایران مجالی

شان به گلی  نیست که جهان را در فرستادنِ توپ پالستیکی ردادوقالیپُجا محلِّ بازیِ کودکانِ  این. الممکن  و

شدنشان، تنها کاری  قند در دل آب و سپس فریادِ ،ست از کوچه پشتی ای بازی بانش هم که دروازه بینند کوچک می

 آنکه  ست چه است آورد طبقاتیِ سترگی در میان نیست، آن ای رتوریک محاجّه ست. ای کند آزار محلّه که می

 طلبد: لنینیسم و بُلشِویسم. ها را می ترین زُبده ها و ترین آهیخته

 

 ی نوین مؤلّفهـ  تروما بنیان عامِ

ها  سازد. این دال ی را برمیست که واقعیت بورژوای هایی عه دالی مجمو ، دربرگیرندهنمادین کلیتِی  به منزلهکلیت 

ند دولت و اَ جملهآن گیرد که از  ای را نیز دربرمی ها نیستند، نهادهای مادّی ها و خیال ها و گفتمان صرفاً ایدئولوژی

چه واقعیّت هست، توسّطِ خود  های زینده در این کلیت، هر آن برای سوژه . .ان و ..هایش آپاراتوسامپریالیسم و 

های غیاب مؤسّس، منطق سرمایه، به درون این کلیت نمادین،  تنش سرریزِشود.  می دارانه برساخته ساختارهای سرمایه

                                                           
 .34و  33، ص 9361ی احمد پوری، نشر چشمه، تهران، چاپ اوّل،  وگو، ترجمه ده گفت -12
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ست عام  ریزیِ بنیانی پی آید، چه درپی می آن گیرد. به خود میناپذیر را  ابتدا به ساکن شکل یک تروما، یک امر بیان

 ی نوین به ساحت کلیّت نمادین را برسازد.  تا بتواند فهمی از چگونگیِ ورود یک مؤلّفه

ی ریسندگی و بافندگی سیلزی و کشتار آنان توسط پلیس است که  ای چون اعتصاب کارگران کارخانه از پس واقعه

سیاسیِ کالسیک را خلع سالح ـ  یِ حدوثش، کلِّ اقتصاداین حادثه و چرای»نویسد:  ای به انگلس می مارکس در نامه

 ای چنین تروماهای اجتماعی اینبروز )نقل به مضمون( در واقع « کند، چرا که پاسخی برای آن نخواهد یافت. می

توان برای  می 93شود. ها، قدم به قدم به کشف و بیانِ منطق سرمایه نزدیک می است که مارکس برای تحلیلِ آن

ی سمپتوماتیک متون  شناسانه ی آلتوسر، ابراز داشت که مارکس کار خود را تنها از خوانش معرفت تکمیلِ یافته

داده و  های اجتماعی را نیز، آغازگاه خود قرار می که هماره، سمپتوم برده، بل اقتصاددانان کالسیک پیش نمی

  پیموده است. ساخته و با این هر دو، راه می را آشکار میها  ها در تبیین آن آرای ایدئولوگ نابسندگیِ

ی کاالییِ فعلی، از وجهی، قدرتمندترین  ترین سطح انتزاع از مناسبات جامعه ی ناب منطق سرمایه و ارزش، به منزله

 زند. این حد زدن، حد زدنِ قدرت چیز حد می کند و بر همه نیرویی است که در سطح انضمامی و تاریخی عمل می

های  با میانجی ی خویش است. این حد زدن  چیز به مانندِ خویش و زایده ی آن و تبدیل کردن همه کننده واره شی

ی زمین و  کند. از طریق قیمت در مبادله، از طریق رانت در مسئله متفاوت، خود را بر تنِ سطح انضمامی حک می

مزد و قیمت کار در موضوع ارزش  از طریق دستو سود در مسئله خواست و میل،  معدن و نفت، از طریق منفعت

ی مهم اما این است که تمامی این  ی خام در هنر و ... . نکته نیروی کار، از طریق واژه و نشانه به عنوان ماده

دهنده، باید که  ساز و پدیدارهای فریب های بیگانه ی فرم هایی واقعی، اما کاذبند که به مثابه ها، خود میانجی میانجی

 دانست. د شوند تا شناخت صحیح ایجاد گردد. لوکاچ دقیقاً همین واقعیات کاذب را بنیان ایدئولوژی مینق

مبتنی بر تضاد است که این تضاد در سطوح مختلف  ساز قدرتمند، از همان آغازْ واره از سوی دیگر این منطق شی

کارهایی را صیرورت  غلبه بر این تضاد، راه دارد که برای انکشافِ منطقش، خود را بازتولید کرده و ارزش را وامی

اَند: از طریق قیمت برای غلبه بر تضاد ارزش و  از آن جملهکارها هستند و  گفته، همین راه های پیش آن حدزدندهد. 

و معدن و نفت، از 94ای چون زمین ارزش مصرفی در سطح مبادله، از طریق رانت برای غلبه بر مقاومت ارزش مصرفی

                                                           
 کند. الکان مارکس را اولین کاشف سمپتوم قلمداد میچنین است که  - 13
  ی رانت است. آن، الجرم از مقوله سازیِ داری برای کاالیی زمین کاال نبوده و سرمایه - 14
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و سود برای غلبه بر تضاد میلِ به انباشتِ ارزش و میل خودِ سوژه، از طریق مزد و بیکارسازی برای غلبه  طریق منفعت

برای انکارِ چند لحنی  ی خام در هنر و ی ایدئولوژیک به عنوان ماده  بر مقاومت نیروی کار، از طریق واژه و نشانه

 شود. رونیِ آن بوده و قدرت و ضعف آن را موجب میی سرمایه، د گونه ی ژانوس ... . این چهره 95ها بودن واژه

های میانجیِ  حامل تضادهایی است که خود را در سطح نمادین و پدیداری، در فرم ،به مثابه امر واقع ،لذا سرمایه

سازد. در  امر واقع عمل کرده و زادورشد آن را میسور می کند. بنابراین امر نمادین به عنوان حامیِ ساز، حل می بیگانه

د ری است که خود منطقِ سرمایه، موجِکه بیشتر یک کنش ساختا سازی نه کنشی انسانی بل واقع، از وجهی، نمادینه

ی  لهتوان گفت که تضاد ذات و پدیدار، به منز آید. می آن است؛ تنها تو گویی که صرفاً از دهان انسان به بیان درمی

گونه در این  ی ژانوس ماندگار ذات عمل کرده و بدون آن، ذاتی وجود نخواهد داشت. آن چهره ضامن تضاد درون

گاه به تمامی و به  جا که هیچ کنند، لیکن از آن عرصه نیز وجود دارد: این تضادها، در سطح نمادین خود را حل می

شوبند و  آ با بازگشتِ سمپتوماتیکِ خود، سطح نمادین را برمیاند،  اند و یا بهتر منحل نشده صورت راستین حل نشده

زنند. در واقع این تضادها، هماره سرمایه را دچار عدم کفایت نمادین کرده و داستان  می  آرامش تصویر را برهم

یجه هستیِ فعلیِ ی هستیِ سرمایه و در نت کننده و ممکن  کلیتِ نمادینِ بدونِ شکاف و طبیعی را که اَبَرداستانِ برسازنده

ی نوین، همین بازگشت سمپتوماتیک و احضار و ابرازِ آن تضاد  بنیان عام مؤلّفهسازند.  ست را نقش بر آب می بشری

 است.و واقعیت در سطح نمادین  غیاب مؤسسْتنشِ و 

دارانه و  سرمایهی سیاست  ندهاز وجهی، دقیقاً برساز ،ارزش است که ارزش و عدم کفایت نمادینِ این تضاد ماهویِ

های سیاسیِ بورژوایی است. در واقع اگر که منطق ارزش بدون تضاد بود و  داری و گفتمان د دولت سرمایهموجِ

 شناسیم، محلّی از اِعراب نداشت. تضاد منطقیِ گونه که ما می داری، بدان وکاست، وجود دولت سرمایه کم سرمایه بی

ها و آن  دهد. این بحران ی طبقاتی را تکوین می آن و تعارض منطقیِ مبارزه سیاسیِـ  سرمایه، بحران منطقیِ اقتصادی

                                                           
اثر « ی طبقاتی زبان، تاریخ و مبارزه»ی  شود که برای ازنظرگذراندن بحثی موشکانه پیرامون زبان، واژه و نشانه، به مقاله خواننده دعوت میاز  -15

تا  19، ص 9389ی نقد )مجموعه مقاالت(، گزینش و ویرایش از خسرو پارسا، نشر آگاه، تهران، چاپ سوم،  نالی )پسامدنیسم در بوته دیوید مک

ی ولوشینف نیز به  خود اصل مقاله پردازد. شناس مارکسیست روس می بانولوشینف، زوَلنتین ( مراجعه کند. این مقاله به بررسیِ اثری موجز از 13

ی  درباره»( به نام 994تا  14، ص 9313، )نشر آرست، تهران، چاپ اوّل، «سودای مکالمه، خنده، آزادی»ی محمد جعفر پوینده در کتاب  ترجمه

ی مقاله، ولوشینوف  چاپ شده است. البتّه در این کتاب، مقاله به نام میخاییل باخیتین است. لیکن معلوم شده است که نویسنده« ی زیربنا و روبنا رابطه

 بوده است.
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ها در پیش گیرد: در این سطح است که منطقاً،  کارهایی را برای غلبه بر آن دارد تا راه تعارض، منطق ارزش را وامی

غلبه بر تضادهایش،  های متنوّعی را برای شود. در واقع منطق ارزش، در سیر تطوّرش، استراتژی دولت زاده می

ی  داری به مثابه نقطه جا نیز دولت. دولت سرمایه دهد: قیمت، مزد، رانت، هنر ایدئولوژیک، ... و در این صیرورت می

ها و  ، برای غلبه بر بحرانی مازاد خود منطقِ ارزشِ درخودمتضاد و به منزله دارانه ودستگاه سرمایه فرازین دم

داری، انواع متفاوتی را با توجه به  به عنوان یک میانجی، در سطح تاریخیِ سرمایه شود و خود تعارضات، منکشف می

ی میل بنیادین سرمایه، تجلّی  به منزله ،گیرد. خودِ بحران به عنوان بحران انباشت سرمایه ص، به خود میشرایط مشخّ

نرخ سود، به عنوان حامی  اش در هکردِ بازیابان عملبا  . بحرانپدیداریِ تضادهای ذاتی ارزش در سطح نمادین است

ماندگار منطق  کند. لیکن همین تجلّی، عدم کفایت نمادین ارزش و تضاد درون ارزش در سطح امر واقع، عمل می

بازگشت  ترْ ترین تفسیرِ بحران و مهم ها و منسجم ترین بیان منفعت سازد. دولت در واقع منسجم ارزش را نیز برمال می

 هد تا منطق انباشت سرمایه و نیز منطق تضادآمیز ارزش اشاره نرود. د بحران را ارایه می

بورژوازی نیز ـ  دِ ارزش است، تعارض طبقاتی پرولتاریاجا که نیروی کار، تنها عامل موجِ در این میانه اما، دقیقاً از آن

کند. این تعارض و مبارزه طبقاتی )از اعتراضات صنفی گرفته تا تشکیل  خود همیشه در سطح امر واقع عمل می

ی  کننده سندیکا و اعتصاب و اعتصاب عمومی و در نهایت تشکیل شورا و قیام مسلحانه( تنها بخشی است که حل

رود. حدزدن بر این  می "اشاره"ترین مسیر، خودِ آن را  راست و با کوتاه ز منطق ارزش نیست و یکهیچ تضادی ا

چه در باال رفت( و ... نیست.  پدیداری )از سنخ آن زدنِو سد دیگر یک حد " اشارهْ"تعارض، و مسدود کردن مسیر 

اسی گرفته تا سرکوب و خشونت امنیتی. ست. از استیالی گفتمانی و نهادسازی سی که کامالً یک حد زدن سیاسی بل

ست که  ترین مصایبِ خود دست به گریبان است و برای رفع آن، ناگزیر از ترکیبی جا با بزرگ سرمایه در این

ست که سرمایه بر تعارض  حدّیساکن،  ابتدابهگذارد. در واقع خودِ نفسِ دولت،  گرامشی بر آن نام هژمونی می

ست برای چیرگی طبقاتی. بنابراین در سطح بنیادین، سرمایه بر خود دولت حد  ، ابزاریزند و بدین معنا طبقاتی می

 یک حد است.  دولتْهستیِ که خود  زند، بل نمی

ست ساختاری به  سازی امری ، همواره نمادین است و این نمادینهآید به شناخت درمیواقعیت به آن صورتی که 

که این بازنمایی به شکل  ای فلسفی نیست. بل بازنماییو ، یک شناخت "به شناخت درآمدن"این میانجیِ پدیدارها. 
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اقع پراتیکِ همان . این پراتیک در و96شود ق میذیلِ حاکمیت سرمایه متحقّ های سوژهه توسّط پراتیک واقعیت روزمرّ

آغازد و در  میها  و پراتیکگذر است که ایدئولوگ دقیقاً از همین پدیدارها  از این رهاست. ساز  های بیگانه فرم

دهد. متد مارکسیستی، یک خوانش  ، تنسیق میمنطق غیابّ مؤسس در پدیدارهایش متونش تنها به این انکسارِ

مندی و منطق، در  قانون سمپتوماتیک این پدیدارها و این متون است تا با رسیدن به سطح انتزاع و عیان کردنِ

ها را نشان دهد. لیکن نمادینه شدنِ امر واقع به مثابه امر  ارها و راز این صورترازوارگی این پدید خودِ بعدْ ی مرحله

تواند کامل باشد. چرا که هستی آن در گرو حفظ تضادش است و حل این تضاد به مدد  متضاد، کامل نیست و نمی

 ما را به صورتیابد. بازگشت سمپتوماتیک امر واقع،  ساختاری، صیرورت می سازِ صیرورت پدیدارهای نمادینه

 کند. در این بستر، در واقع ایدئولوژیْ نمون می ره "خود موضوع"، به "خود امر"قفانگرانه، به  گرانه و کنش پس

که در یک سطح، ایدئولوژی خودِ  گاهی برای گریز از واقعیت نیست، بل ای کاذب و جای ی صرفاً آگاهی ارایه

کند:  گاهی امن برای گریز از امر واقع، عرضه می ساختاری را به عنوان پناهواقعیات کاذب و پدیداری و امور نمادینِ 

که ایدئولوژی  نامیم. این همه یعنی این چون قیمت و رانت و منفعت و ... . ما این سطح را ایدئولوژی نوع اوّل می هم

ایدئولوژی و  ترْ مشخص تواند وجود داشته باشد. در سطح دیگر مستقرند و یکی بدون دیگری نمی و واقعیت در یک

واقعیت، خودِ همین »توان گفت:  تواند وجود داشته باشد. می منفعت در یکدیگر مستقرند و یکی بدون دیگری نمی

منفعت به دلیل ربطش به میل به انباشت سرمایه  « چون قیمت، رانت، منفعت و ... است. پدیدارهای ایدئولوژیک هم

دهد تا  هایی که ایدئولوژی ارایه می ترین جایگاه اش با سوژه، یکی از امن رّنیز به دلیل درگیری مستقیم و روزم

خواست سوژه که چیزی نیست به جز پدیدارِ میل  ی رویاروییِ سوژه با امر واقع را به تأخیر اندازد. منفعت به منزله

و دولت ذیلِ حاکمیت سرمایه  یها سوژهترین اموری است که  ترین و بدیهی بنیادین سرمایه به انباشتش، جزءِ نمادینه

 یابند.   می سرمایه در

سرمایه به مثابه تضاد است. لیکن تضاد هماره به  سازی سرمایه، صیرورت کسوف و غیابِ ی نمادینه کل پروسه

تواند امر واقعی را اشباع کند. چیزی که  گردد. امر نمادین، هرگز نمی گون و سمپتوماتیک باز می صورت کابوس

ای از امر واقع است که باید  ی تکّه شود. تضاد به منزله ساز تعارض بنیادین می با امر نمادین تطبیق یابد، سبب تواند نمی

ی امر  سرمایه به منزله وانهاده شود تا واقعیت به مثابه واقعیت بتواند در هیأت نمادین وجود داشته باشد و خود هستیِ
                                                           

بادیان، نشر قطره، )محمود ع« ی انسان و جهان( ای در مسئله )بررسی دیالکتیک انضمامی بودن»کارش،  کارل کوسیک در فصل ابتداییِ شاه -16

 ترین شکل ممکن تبیین کرده است.  (، این فحوا را به درخشان9386تهران، چاپ اوّل، 
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ماندگار  ک ناتوانی و یک ناتمامیِ کلیت است که برآمده از تضاد دورنواقع، ادامه یابد. این وانهادگی، در واقع ی

تعارض "و  "خود تضاد"کند. در واقع سرمایه و دولتش برای حل  سرایی می جا شروع به داستان است. سرمایه در این

 "داستان"کند که در سطح مشخص این  ورزی در سطح عام می سازی و ایمان اش، شروع به آرمان "بنیادین طبقاتی

 های زندانش:  . به قول گرامشی در یادداشت"و ایمان به گفتمان  گفتمان"شود  می

دارانه[، دقیقاً به دلیل این اضمحالل ]و ناتوانی ذاتی[، برای واکنش نشان دادن به آن،  امّا نظام تفکّر ]سرمایه

)کلمات داخل کروشه از  91آید. ه صورت ایمان استعالیی درمیکند و ب خود را به عنوان جزم تکمیل می

 (نگارنده است

تار این سطح، قصوی و بدون اشاراتِ منطقاً نامیم. ساخ میو یا همان گفتان ما این سطح را ایدئولوژی نوع دوم  

کند. در  ش به موضوع سرمایه و ارزش میاَ پدیداری که ایدئولوژی سطح اوّل به مدد نوع ساختِست  مندی جی میان

گونِ سطح  ل شبحتوان مکمّ . این سطح را می"خود موضوع"کند به  خودِ وجودش اشاره مین، ابتدا به ساکواقع، 

این سطح، همان دخل و ها، آن منافع نیز وجود نخواهند داشت.  ها و ایمان آرمان ها و داستان ل دانست. بدون ایناوّ

ست که بنابر  ای همان سطح آینه. شود یها برساخته م ها و اَبرگفتمان که مبتنی بر فانتزی خیالین است تصرّف ساحت

دیگر  گونه را در اجتماعِ حالْ پارچگیِ ازلی و اساطیری و طبیعت خواهد که یک یک شده، می های نمادینه انتزیف

گیرد و  ، همیشه جانب واقعیت را میها در جدال واقعیت نمادینه با امر واقع این فانتزی خورده، بازتولید کند. شکاف

کنند. برای واکاویِ این سطح  ، عمل می"واره عادت"باورهای در سطح و یا به قول لنین،  "ایمانـ  باور"در سطح 

کارساز نیست، به تمامی کارساز اصالً آید، نه که  دیگر چندان دست بردن به افزار اقتصادی به کار نمی "داستانی"

واکاویِ این  که از آن استین سطح خودِ اقتصاد نیز تبدیل به داستان و خیال و اوهام شده است. نیست، چرا که در ا

ها  ها و لغزش ادبیات مارکسیستی است که از درون لکنت ی هزمند نظریّنیا تر ـفانتزیک، بیش گفتمانیـ  داستانی سطحِ

تواند که  گونه که ذاتی بدون پدیدار نمی بنابراین همان برد. ها می ی آن اَبَرداستان های مشّخص برسازنده پی به زمینه

وجود داشته باشد، منطق سرمایه بدون این دو سطح، بدون ترکیب ایدئولوژی نوع اوّل و دوم، بدون ترکیب قیمت، 

تواند که وجود داشته باشد و به حیات خود ادمه نخواهد داد. این  رانت، منفعت و گفتمان و آرمان و ایمان، نمی

                                                           
 .985 ص، 9389تهران، چاپ اوّل،  آگه، نشر بیگی، معصوم اکبر ایدئولوژی، بر درآمدی ،تری ایگلتون - 17
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دادهای  ها و حوادث و روی تواند نوع مواضع کمونیستی را برای تحلیل دولت ست راستین، که خود می لیلیتح

 های جذّاب، ولیکن نادَرخور، ببندد و فرمان بدهد: ایست.  سازی ها و نظام گویی شمار، حد بزند و راه را بر گزافه بی

پدیدار و امر ـ  سرمایه، امر نمادینمنطق ـ  ی امر واقع گانه روی و حرکت این سه خود بازشناسیِ درهم

گانه در بستر  کند. این سه نگرانه را عاید می های فانتزیک است که یک شناخت دیالکتیکیِ کل گفتمانـ  خیالین

گیرند. بدون بازشناسیِ این حرکت و تَغیُّر و صُور گوناگون، هیچ  ، صُور متفاوتی میشان حرکت مشخّصِ تاریخی

تواند  از جادررفتگیِ امر واقع و سرریز آن در ساحت نمادین، می تواند در میان باشد. ای نمی نیستیاستراتژیِ کمو

های  ها نیز، گاه قدرت فانتزی ا در این زمانیابیم که حتّ ی ما در تاریخ شواهدی می تحرّکاتی را رقم زند. ولی همه

ست  ای مند بورژوایی، آن جامعه ی قدرت جامعه شود. خیالین به آن سطح است که یک انکشاف انقالبی را مانع می

های بورژوایی که بنا به  ای آکنده از فانتزی ی مدنی که در کنار یک اقتصاد و نهادهای قدرتمند سیاسی، بتواند جامعه

  تر و لذا غلبه بر آن دشوارتر. هژمونیک تر، هرچه آکنده آفریند. شود، بی گانی ادراک می خصلت خیالینش همه

 

 ی نوین مؤلّفهـ  تروما خاصبنیان 

پای در هستی نهاد. این دولت به عنوان یک مقطع و  ،51جمهوری اسالمی ایران، به عنوان دولتی محصول انقالب 

، پای در در ایران سیرِ تکوین دولت مدرنمنازعات طبقاتی و نیز کننده از تعیین تکلیف  هم یک مقطع تعیین آن

 وحوشِ مقطع انقالب مشروطه به این طرف، از حولتحوّالتِ الأقل  دارد که یک عنصر ثابتِ ای اسالمیـ  ملّی جنبش

مرداد برای برکندن خطرِ جنبش ملّی شدن صنعت  28انگلیسیِ ـ  کودتای آمریکاییعملیات آژاکس و . 98بوده است

، عملیاتی شد و 91رانبرطرف کردن خطر کمونیسم از ایاز سوسیالیسم و  سنخینفت و ظرفیتش برای فراروی به 

دارِ  ملّی، به عنوان یک شریک استراتژیک آمریکا، میان پس حکومت شاهنشاهی به عنوان یک دولت بورژواییِ زان

شهری در ویژه  بهطبقات اجتماعی و  و درگیرشدن تمامیِ 51امپریالیسم بود. دررسیدن طوفان انقالب  ایِ خاورمیانه

ساله،  8در کنار جنگ  همه، سیاسی را در ایران رقم زد که کم از جنگ داخلی نداشت. این منازعاتای از  آن، دوره

                                                           
 مقاله( به سرویراستاریِ ژان فوران.)مجموعه « یک قرن انقالب در ایران»به طور مثال بنگرید به کتاب  -18

 ، اثر سیروس بینا.«بحران نفت و بهای استقالل»ی  اثر یرواند آبراهامیان و یا جزوه ،«ایران بین دو انقالب»به طور مثال بنگرید به کتاب  -19
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 والیتِ و عزل منتظری از نیابتِ 61وعام  که به طور نمادینی با پایان جنگ و قتل آفریدفضایی از آشوب اجتماعی را 

در خارج از مدار و میدان امپریالیستی،  از آن پس ج.ا.ا به عنوان دولتی وکش کرد.رگذار ج.ا.ا، ف فقیه و مرگ بنیان

گستردگیِ ن بود. توفندگیِ انقالب و ارای ی حفظ سرمایه در الزمه خودْ این خروجْ وارد باقیِ مراحل حیات خود شد.

 گفتار و عملیاتیگام ج.ا.ا را ناگزیر از  به چپِ ایرانی، گاممعنوی و حیثیتی و نفراتی  درگیرِ در آن و قدرتِ آحاد

نحو  توانست چنین کند، به خودِ که چگونه ج.ا.ا می گرفت. این کرد که به نحوی وارون از خودِ چپ به عاریه می می

داری و  باوری، راه رشد غیرسرمایه باورِ دراوفتاده در چرخ توسعه یگشت. چپِ ملّ بودِ چپ ایران برمی و لحن و چه

از سقوطش کرد: وهمِ  ناچار رق را دچار کرده بود وش که بلوک ای بود های واقعی ... اسیر همان وهمگرایی و  خلق

گمان این چپ در این بود که صرفِ خروج از مدار و میدان امپریالیستی، گریزی اعتالیاب به  .29باوری ملّی

سوسیالیسم را رقم خواهد زد و ناغافل از سنخِ خود امپریالیسم که بر بورژوازی ملّی قوام یافته بود، گزیری از فرود بر 

  .داشته باشدتوانست  دامان امپریالیسم نمی

توانست تنها شکل خروج از کوران و فورانی انقالبی  ، می51ر مشخّصی بود که پس از انقالب ج.ا.ا آن دولت و گفتا

ی  همه سانِ هماَش،  پس از تثبیت سیاسیر امپریالیسم را در نوردیده بود و و ساختاداری ایرانی  باشد که سرمایه

، یعنی آن بوداز  ناچار به ضرورتْ ای شد که بنا ساالرانه ی انباشت سرمایهدارانه وارد الگو های سرمایه لتدو

ینوسیِ س های فرگشتای از سیکل  داری، آن دقیقه جهانیِ سرمایهـ  به عنوان معرفت تاریخی نئولیبرالیسم. نئولیبرالیسم

ی فوردیستیِ رونق مادّی، بر جهان  داریِ تاریخی است که به زعامت امپریالیسم آمریکایی، پس از دوره سرمایه

دارانه به سر آمده بود و با  ی شرقیِ آن یعنی راه رشد غیرسرمایه ی فوردیسم و نسخه که دوره یعنی اینسیطره یافت. 

ترین پدیدارهایش مالی شدن  افکند که مهم نوینی بر جهان سایه می چیدمان رزنانس منبعث از سقوط بلوک شرق،

و  "سازی جهانی"و  "بازار آزاد" جاییِ تولید از غرب به شرق و جهانی شدن گفتمانِ اقتصاد غرب، جابه

سازی و تعدیل اقتصادی و اخذ وام از نهادهای مالی  ج.ا.ا نیز وارد خصوصی .29بود "حقوق بشر"و  "دموکراسی"

                                                           
ها  ی آن داریِ اخالقی و احساسیِ خود را به قاطبه وجه بدان معنا نیست که ادای دِین و وام هیچ کنیم، به آن دوره را نقد می که ما چپ ایرانِ این -20

هایی چون پویان و  شاید بتوان گفت شمایل دهیم. مردی و ایمانشان را تصدیق کرده و فراراه خود قرار می نفی کنیم، برعکس عزّت نفس و پای

 اَند. ؤاد برای ما قدّیسشهرام و کاک ف

که این  سازی معاصر خودمان و فهم بهترِ این سازیِ عصر امپریالیسم بریتانیا و جهانی ای تطبیقی بین جهانی تواند برای مقایسه خواننده می -21

های کارگری و  جنبش) نیروهای کار»گراییِ پسارونق مادّی و به تبع بحرانِ در رونق مادّی دارد، به کتاب  سازی چگونه پای در همان مالیه جهانی

 ( مراجعه کند.9312ی سوسن صالحی، نشر دات، تهران، چاپ اوّل، زمستان  )بِوِرلی سیلور، ترجمه« تا کنون( 9819سازی از  جهانی
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در های منتخب، به تمامی  تک دولت پس از آن نیز تکای مشهور به سازندگی را کلید زد.  المللی شد و دوره بین

تر از تمامیِ گذشتگانش،  گیرانه اکنون که پی ی نئولیبرالی گام برداشتند تاهم شده های اقتصادی نهادینه الگوواره

 . 22ی آن است تر کردن هرروزه تر کردن چتر سرمایه و فربه مشغول گسترده

ی ایران بوده است،  در خطّههای سرنگونیِ ج.ا.ا،  هایی، گاه تا آستانه چه که در این چهار دهه باعث تنش لیکن آن

 ی هفتاد که های ابتدای دهه خیزشنظر از  ِ در واقع، صرف ایران از مدار و میدان امپریالیستی بوده است. خروجِهمین 

شده به استعفای  ی سازندگی بود، ما باید چالشِ ختم دوره های نئولیبرالیزاسیونِ اعتراضات اقشار فرودست به برنامه

در واقع  را بر این بستر خوانش کنیم. 88و جنبش سبز  18تیر  98صدر،  شده به عزل و فرار بنی ختم آشوبِبازرگان، 

کرد و خودِ امپریالیسم به عنوان عالجش مطرح  دار و میدان امپریالیستی، مبتال و دچارشخروج بورژواییِ ج.ا.ا از م

میل به چنان بوده است که  آن این خروجْ رمانِحِاست: بوده در همین در ایران تاکنون . راز قدرت آمریکا شد

که توانسته بود  داریِ ایران ج.ا.ا به عنوان دولت سرمایه .زند را کلید می فتاده به آغوش زعیمی دوراُ بازگشتِ سرمایه

های متفاوت  ِ مناسبی برای بخش ، آزادیِ عمل سیاسیلیبرالی با ایجاد شکل پارلمانتاریستی و تفکیک قوای کالسیکِ

ی مشخّص،  این میل به بازگشت را با دو برنامهتدارک ببیند، ، در زمان شاهنشاهی آرزویش را داشتندبورژوایی، که 

های نظامی  یک درآمیختگیِ غیرقابل تفکیک با الیهدر که اریِ قدرتمند داریِ انحص پاسخ گفت: ایجاد یک سرمایه

پیماید و  ج.ا.ا با این هر دو راه میپایانِ بورژوازیِ ایرانی.  و از سوی دیگر تسهیل شرایط برای انباشت بی برد سرمی به

 هسال 8که از همان فردای جنگ  ها سازی ج.ا.ا با خصوصیدارد.  نیز از جلورفتن بازمی المیدن یکی، آن دیگری ر

فریباییِ که ی کارگر ایران،  ر دادن طبقهفشار قرا و تحت "نفتی"و تزریق هدفمند درآمدهای  شروع شد

توان گفت که در نزاع ج.ا.ا و آمریکا، طرف  در واقع می کند. داریِ ایرانی کرد و می حدّوحصری برای سرمایه بی

ترِ شرایط انباشتش قرار  بیش اَش به ج.ا.ا را مساعدتر شدنِ هرچه بندی شرطِ پایبورژوازیِ ایران بود که  ظفرمندْ

ای شد که  خانه فضای نزاع ج.ا.ا و غرب، گرمماندگاریِ ج.ا.ا در اجابتِ آن شرط است.  هایرازیکی از  داد. می

 مند گردید.  تر، بهره بیش ی این فضا، بورژوازی ایران، هرچه سوگلیِ پر ناز و غمزه

                                                           
و یا  (مجازینام، انتشار  )بی« های اقتصادیِ دولت روحانی( داری )بررسی تحلیلیِ سیاست دولت ایران و بحران در سرمایه»ی  چه بنگرید به کتاب -22

 (.مجازی)بهمن شفیق، انتشار « ی آغازین جمهوری اسالمی( انباشت سرمایه در دورهی طبقاتی در ایران ) دولت و مبارزه»ی  به جزوه
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داریِ ایرانی و  هایی پرقدرت از سرمایه بخشگرایشِ سیاسیِ مشخّصی شده و  موجدِ میلْ در عین حال، همان

و  لیبرالیزاسیون سیاسیی مدنی و  ساختمان جامعههای  منجر به پروژههایی از حاکمیت را درگیر خود کرده و  بخش

ج.ا.ا در  رد که آمریکا ایستاده بود.ک نمون می جا ره خبر و یا باخبر، به همان ا، بیشد که منادیانش ر در ایران می ...

تا که  ،توانست نیست شود میبازگشتِ سرمایهْ به مدار و میدان امپریالیستی  یرودار این خروج بورژوایی و میلِگ

ی حیاتش شده است.  دررسید و این خود شرط مادّیِ الزم و نه کافی برای ادامه "افول هژمونیک"ی عصر  طلیعه

کند و گرایش سیاسیِ  چون سابق کار نمی هماین داللت را دارد که میل به بازگشت، دیگر  "افول هژمونیک"عصر 

اَند  ای را ایجاد کرده ی واقعی باسکاری، صحنه "یستم بازِس"ها در یک  این گرایشدارد.  منبعث از آن، رو به تضعیف

 ای را قربانی سفیه خودش خواهد کرد. ها، هر نیروی سیاسیِ جدّی که ندیدن هر کدام از آن

سو منطق غیاب مؤسّس،  ست که از یک ای اقعیتِ ج.ا.ا محصول گرافِ پیچیدهوچنین بود که کلیت نمادین و  این

شود و از سوی  های نمادین را باعث می فانتزیها و  گقتمانهای پدیداری و  ها و ایدئولوژی همان منطق ارزش، بیان

دیگر خروج بورژوایی از مدار جاذبه و میدان مغناطیس امپریالیستی، که خود از سویی ضامنِ دوام همان غیاب بوده، 

را موجد شده است. این آن کلیت  به آغوش زعیم های سیاسیِ متخالفِ این بازگشتِ گفتمانها و  بیاننیروها و 

د. کن میو همانندانگاری  یابی هویّتی ایران، با آن  ی زینده در خطّه ست که سوژه ای پارچه و تمامیت یکنمادین 

آن بر واقعیت  وارِ پیرایه ای بروز کرد. ریزش بی بر چنین زمینه "منطق ارزشـ  غیاب مؤسسْ"ترومای برآمده از ـ  مؤلّفه

ای که در واقعیت  کاری چیز ماسید و به دلیلِ دست موجود، بر همههای نمادینِ  و خیاالت و فانتزیو کلیت نمادین 

روست که به صورت  اینهم از  جا ایستاد. برای همیشه آن، "قوارگی بی"چون یک  روزه و خیاالت کرد، هم همه

چنین بدون روایت و بیان مانده است و وجه  این 23ی هفتاد ایل دههاو در های پابرهنگان آمیزی، شورش غریب و ظن

آورد.  تروماتیک خود را پس یک ربع قرن حفظ کرده است و هنوز که هنوز است کسی از آن سخنی به میان نمی

ایران و گرای  داریِ نئولیبرالیِ مصرف شده توسط منطق سرمایه برنهاده نمادینِ در میان یک کلیّتِ ی نوین این مؤلّفه

گرایی و آمریکاستیزی و مقاومت و ... ج.ا.ا و حقوق بشر و دموکراسی و  های مستضعف جهان و گفتمان

های پدیداری و گفتمانی موجودِ  رّه کرد و با ویژگیِ تروماتیکش درون هیچ یک از قالبشُ ،طلبیِ پروغرب سرنگونی

ی آنان را  کرد که ج.ا.ا داعیه مستضعفینی فوران میهمان پیرایه از  نیروی بیاین  در کلیت نمادین، جای نگرفت.
                                                           

پژوهش دانش، ی اسداللّه بیات، نشر  )آصف بیات، ترجمه« دستان در ایران( های خیابانی )جنبش تهی سیاست»بنگرید به فصل چهار کتاب  -23

 (.9319تهران، چاپ اوّل، 
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سازیِ نیروی کار و چوب حراج زدن به اموال عمومی و  های تعدیل ساختاری و ارزان داشت و با سه دهه سیاست

دستیِ  شکاف طبقاتی و فقیرسازیِ آحاد پایین ی زندگی، خونشان را در شیشه کرده بود. سازی مایحتاج اولیه گران

 پیرایه تبلوری کوچک از آن بود.  هایی رسیده که این خیزش بی چنان آستانه آن جامعه، به

گرایان، که این دومی در  گرایان و اصول این تروما و ترس از بازگشتش در نزد جناحین نئولیبرال ج.ا.ا، یعنی اعتدال

مقصّریابی انداخته و هر  به تکاپوی اتر به فکر استفاده ابزاری و فشار بر دولت مستقر بود، آنان ر روزهای ابتدایی بیش

دماغیِ حاصل از  طبقاتی و گَنده پُرکینِ جار و جمعیتِ این دو جناحِ لبریزِ از نخوتِروند.  می هرا نشان هایی یک سیبل

هایی، هر کدام از ظنِّ خویش، یارِ  رانی ها و سخن ی ثروت و قدرت، در اظهارات و نوشته ها جلوس بر اریکه سال

زمام گری  ست مبرم تا نشان داده شود که چه ابلیسانِ مشّاطه ای داستانی شدند که نوشتن در مورد هرکدامشان، وظیفه

 مکنت و ی کاران را بر سفره پا و بی اَند و سور مسکنت و نقمتِ کارگران و دهقانان خرده فتهامور را به دست گر

های از  ایران نیز، که با هر دادار دودوری خیابانگرای  غربو بورژوای  آحاد طبقات متوسّط لیبرالاَند.  نعمت نشسته

، از جنبش سبز کنند ر سیل و خیلِ آحادشان میو غرق د کنند می قُرقتیر به باال را در تهران  میدان فاطمی و هفت

ما  فرو رفته بودند که آمیزی تفاوتیِ نخوت چنان بی ام جهانی، در آنتیم ملّی به ج یابیِ گرفته تا انتخاب روحانی تا راه

 تنها اسمِ خواهی و... ایشان خواهی و دموکراسی که آزادی هایمان شد. این جد آورد و تصدیق تمامیِ حرفرا به وَ

طلب  های سرنگونی مثل چپنه که  شان. های طبقاتی عملیاتها و  گرایششده، برای  ست ساختاراً بنا نهاده رمزی

چون  همای  پیرایه را تکّه ی بی ها نیز خندیدیم که لخته که به ریش محور مقاومتی ، بلکه هیچ ه باشیمتأسّف خورد

برای این اقشار مرفّه باالی هرم،  ساختند. آن را برمی آحادارنگ، های رنگ ها و یاپی فوج دافی جنبش سبز دید که فوج

ی  پیرایه ، اخبار این خیزش بیشان در میان اخبار زلزله و هزاران کانال هزل و هجو مجازیِ تلگرامی و اینستاگرامی

هودگی و  برای این بیفرجامی تلخ را  شان. تاریخْ روزمرّگی ی هرم نیز ماجرایی بالیوودی بود برای رفع کسالتِ قاعده

 بودنشان، در تدارک است. اضافه

ها را برچیند. لیکن از این سور فعلی تا آن صور، آکنده از  سفیانیِ آن، سور ما باشد که صور اسرافیل انقالب

ریسیدن . شاید می سالیانبه درازنای  هایی که طلبد. وهله ست که اهتمام و استمرار بلشویکیِ ما را می های تاریخی وهله

 شان را باید بَرکنیم. اَندازد که ما ریشه کلمات بر هم و سودن دستان بر هم و سپس آسودن، ریسه بر دل دشمنانمان می

سیاسیِ ـ   تحلیلی تولید و نشر ادبیاتِ ،ای ها استقرار یابد و به کار شکیبای حوزه باید بر حوزه بلشویک،ـ  لنینیست
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چپ "های ساختاریِ  از موقعیتد، تن دهیِ کمونیسم برآی و سازمانسیاسیِ مارکسیستی ـ  اقتصادآموزش  مشخّص،

به و  24گرایی از جنبش بزند و بر قرارگاه تضاد استقرار یابد. "محور مقاومتیـ  چپ بنیادگرا"و  "پروغربـ  مسلک کلبی

ی  جامعه .در قامت یک پراتیسین بایستدزد و ندافاصله اَ ،جویی و زنان بودن فعّالِ مثالً کارگری و دانشاصطالح 

شود. این جامعه، بخشی را به کل و در سطح واقعی  مدنیِ بورژوایی، با کنار گذاردن بخشی از جامعه ممکن می

کند،  کند و بخشی را با نامیدن و از محتوا تهی کردن و استیضاحی که پیشاپیش سوژه را منقاد می حذف و تبعید می

این استیضاح  طلبانه، چپ و لیبرالی، گراییِ سرنگونی . جنبشگذارد و در واقع کنار می دهد می و ورود جواز حضور

ی  را همیشه در زنجیره "ی فعالیت سوژه"کند که  ، داللتی را ایجاد می"فعّال"پذیرفته و با زدن نام ناخودآگاه را

  دارد. طلبی نگاه می معنای سرنگونی

عصر "در راستای  ،"افول هژمونیک"به توازیِ عصر بر بستر بحرانِ غیاب مؤسس و ما را  ،ما عصر جهانِ یابیِ خصلت

 ین سوژهْاالخ و فراز و حضیض باشیم.  سنگ ی این عصرِ پر زِ شانه های هم نشاند. باشد که سوژه برمی "فعلیّت انقالب

 است. "بلشویکپراتیسین و ی  سوژه"همان 

 

 "افول هژمونیک"و  منطق تکوین امپریالیسم

بایست که  مینه که دسیسه ندارد،  درک کرد. آمیز های توطئه و طرح دسیسهچون یک  امپریالیسم را نباید صرفاً هم

 کند سرمایه از خود تولید می ی جهانیِ چرخه ست که خودِ ی"مازاد"امپریالیسم آن  ،از وجهی بنیانش توضیح شود.

 25ارکسیمـ  هگلی ِ کاذبِ کرانگی ی بی محصول آن چرخه، ی مازادْ امپریالیسم به منزلهپذیر شود.  که چرخشش امکان

ی اقتصاد و سیاست  رابطه جا ما نیازمند بازتعریف خودِ ورده و ناتمام است. در اینخ است که از همان اوّل شکاف

اکونومیستی و  شده، مالی مفهوم دستو منطق و نه دارانه در مفهوم لوکاچی و کوسیکیِ ساختار  هستیم. اقتصاد سرمایه

                                                           
طلبان را برای گذار دموکراتیک از ج.ا.ا  واساس سبکِ کاری سرنگونی است که اسّ  ی مدنی مبتنی بر جامعه آن اسلوب فعالیتِ گرایی جنبش -24

کنند شیک و امروزی و  که فکر می ،طلب های دموکرات و سرنگونی چاره چپ سازد که خود پایه در درک نئولیبرالیِ از جامعه دارد. بی برمی

 اَند. باکالس شده

کرانگیِ کاذب سرمایه:  فراسوی بی»ی  به مقالهخواننده را معنای دیگری مستفاد نشود،   "کارنگی کاذب بی"که از مفهوم  نگارنده به منظور این - 25

 دهد. فر، انتشار مجازی(، ارجاع می محمّدرضا عبادینالی،  )دیوید مک« ی آزادی مارکس گری در نظریّه جی دیالکتیک و خودمیان
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ست که مارکس در جلد  ی اتونومی ی اقتصادی، همان سوژه ی فاکت آمپریستی و انگیزه غیرمارکسیِ اقتصاد به منزله

منطق، مسبوق به تبیینِ مارکس، از همان ابتدا یک تضاد است، ـ  مند کرده است. این سوژه اوّل سرمایه تبیین و ضابطه

های متعدّد  خود را به فرم ،ی منطقش برای گریز از این تضاد ای که در هر وهله ی و ارزش مبادلهتضاد ارزش مصرف

در قامت یک مفهوم بروز کند. این مفهوم همان  "آور ی بهره سرمایه"آخر به منزله  کند تا دستِ متجلّی می

اَش را  ا که چیزی نیست جز خودگستریر اَش نگرد و خودِ پروسه ی کاال می هست که سرمایه به خود به منزل ای وهله

جیِ  داند و به میان گیِ سرمایه است. چرا که خودش را مسبّبِ خودش می به خود احاله داده و این اوج ازخودبیگانه

شود همان  می عیار به صورت تمام این مفهوممشخّصِ نگرد. بروز تاریخیِ  وپاگیر می کار به چشم چیزی دست

ی یک تضاد، همیشه  اعظمِ سرمایه به منزلهـ  ی اتونوم . پس این سوژهتوضیح خواهد شدپایین ای که در  گرایی مالیه

نامند. در واقع اگر ناتمامیتی نبود،  دارانه می کند که سیاستِ سرمایه ناتمام است و این ناتمامیتش را به قسمی جبران می

 گاه خودِ شد که گه وپاگیر بدل می ه چیزی دستیافت و ب دارانه از همان ازلش، تکوین نمی سیاست و دولت سرمایه

سیاست  بنابراینشوند به آن بازگردند.  زنند و دوباره و دوباره مجبور می های سرمایه غُرش را می منادیان و ایدئولوگ

دارانه و  شود همان دولت سرمایه دارانه عجین آن است که در یک سطح  می سرمایه از همان ابتدا و ازلِ اقتصادِ

 دارانه ، همان امپریالیسم سرمایهگذارد شدن می روبه جهانیکند و  گاه که سرمایه رو به بیرون از مرز حرکت می آن

پژمرد.  رو به بیرون الجرم است، و اگر نکند سرمایه به دلیل تضادهایش می خود این حرکتِ . آخرْیابد صیرروت می

اندیشد دولتِ ملّی  که می 26ی حقش هگل در فلسفهرخالفِ بفهمد و،  ه مارکس است که این را میاین درایتِ نظرگا

کند که این خودِ دولت تبدیل به آن  رسند، تبیین می ست که این تضادها در آن به سازش می قرارگاهیگاه و  پناهآن 

اَش   برنده پیش، "ی منفرد سرمایه"و نه  "سرمایه به مثابه کل"ی درایت  شود که به منزله بهترین عقلِ سرمایه می

 ،ترِ جغرافیای جهانی را بیش دن هرچهمشخّص این حرکتِ به بیرون و به درون کشی خودِ شکلِعملیّاتیِ  شود و بارِ می

  گیرد. دوش می حال در قامت پرهیبِ نوین امپریالیسم، به

کند تا خودش ممکن  میدار و ناتمامِ سرمایه، در بیرون از خود تولید  شکاف ست که منطقِ آن مازادی پس سیاستْ

نتولوژیکْ در این اثناست، از که به لحاظ اُ ،ای ست که در یک فاصله از آن است که سیاست همیشه چیزیاست. 

ی  نتولوژیک از اقتصاد که خود چرخهست اُ ای قرار دارد. این فاصله منطق ارزش و غیاب مؤسّس، ی به منزله اقتصاد
                                                           

)حسن مرتضوی، نشر آگه، «. جغرافیای قدرت طبقاتی»، به نام «سال 959مانیفست پس از »در کتاب ی هاروی  به طور مثال مراجعه شود به مقاله -26

 (9389تهران، چاپ دوم، 
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رود خودش است.  چیزی که از دست می بزند، اولین ست این فاصله را برهمکند. اگر سیا منطق ارزش را ممکن می

ی  روزمرّه مدیریتارج و یا انجمنی برای  نگرد بی پایی می نیست که دولت را یا شبسُقم  بهپس روایت اکونومیستی 

زیر ضرب گرفته  است که باید بورژوایی همین سیاست خودِ ،ساکن ابتدابه ،. از همین است که برای لنینیسماجتماع

شود. منطق ارزش هرچه دچار گپ و سکته و بحران شود، باز به مدد منطق و سیاست به حرکت خواهد افتاد. یک 

کرانگیِ  ی بی اَندازد و به آن چرخه حرکت منطق ارزشْ خودش را از کار می به این است که خودِ اکونومیست قایلِ

ِ  گون و اهورایی ی همای آن لحظه گپ و سکته در این منطق را به عنوانکاذب پی نبرده است. لنینیسم بروزِ پدیداریِ 

توان  دارانه و انهدام ماشین دولتش و ایدئولوژی و گفتمانش، می بیند که با از کار انداختن سیاست سرمایه می انقالب

ی  پرولتاریا، تا اعاده ماند برای دولت دیکتاتوریِ کننده بدان وارد آورد. باقی ضربات می ای سخت و نه تمام ضربه

 خود منطقِ ارزش را به تمامی ناممکن کند. 

زند که همیشه در چارچوب آن منطق  می شبه صحنه، حدّی به سیاست بورژوایی چنینیِ سیاست ورود این خودِ  

ی ی براهای بسیار مهمّ بخشد که حاویِ داللت شدنی به آن می های مشخصِ متحقّق ها و فرم کند و شکل حرکت می

فهمد: دولت همیشه وجود  ی مارکسیستی است. نگاه اکونومیستی این حد را به شکل صرفِ امر منفعت می نظریّه

سرمایه، امر منطق ـ  ی امر واقع گانه سهو از دیالکتیک  کندش که منفعت سرمایه را بپذیرد دارد و سرمایه مجبور می

نگاه پست مدرن این حد را به شکل کند.  آخری را حذف می، های فانتزیک گفتمانـ  پدیدار و امر خیالینـ  نمادین

ءِ و جزکند  ایه را تابع حدود و ثغورش میفهمد: دولت همان گفتمانِ متشکّل است و سرم صرفِ امر گفتمانی می

  .شود می تجلّیمارزش به صورت پدیداری در آن  های منطق که فرگشتکند  میانی را حذف می

برای پایاییِ زیستِ  "غریزه"چون مازاد  شود هم در نگاه باسکاری، میـ منطق ارزش،  سوژه مازادِی  امپریالیسم به منزله

چون مازاد  سقوط نکند و یا هم میرا نشود و هترِ مادّ به سطح اصلی ،شناختیِ باالتر هستی ی سطحِ ارگانیک تا به منزله

شناختی به  ی سطح باالترِ هستی برای پایاییِ سطح سوشالیته تا به منزله "ی قدرت و نهادهای اقتدار ساحت نمادینه"

ای که  که حیوانِ یگانه رف آنسقوط نکند. در واقع به صِمیرا نشود و ه حیوانی و مادّـ  ترِ ارگانِ زیستی سطوح اصلی

این ن این سطح تکوین یافت. اقتدار به عنوان ضام ی اجتماعیت شد، نهادِ بعدها نام انسان بر خود نهاد، وارد پروسه

رش نهاد اقتدار را نباید تنها به شکل دولت درک کرد که تحقّقِ شکل مشخّصی از آن است که جامعه در سیرِ تطوّ

شکل در سطح  اقتدارْ نزد ما، مبارزه با این نهادِ ها، پس بر خالف آنارشیستشود، یعنی شکل طبقاتی.  بدان وارد می
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نهادنِ شکل  پیش تازه ابتدا به ساکن برای مبارزه با آن نیز ناگزیر از به ؛و نه هستیِ آناست آن  مشخّص دولتِ طبقاتیِ

موضوع از این قرار است که کمونیسم اتفاقاً نهاد اقتدار  مشخّصی از آن هستیم: دیکتاتوریِ پرولتاریا.

دلیل تضادهای مستقر در بطن خود ی مدنیِ گرامشیایی به  ست که دیگر نه به عنوان چیزی بر فراز جامعه متمرکزتری

ی مدنی را به  کمونیسم جامعهپراتیک خواهد شد. خود جامعه،  بطن و متنِکه به عنوان امری در  ، بلی مدنی جامعه

این اعاده شود. در سطحی باالتر بورژوایی منهدم خواهد کرد تا خودِ جامعه  شرایطِ عنوان ساخت مادّیِ محصولِ

ست  ای تر برای دوره ی مادّی بیش که این وهله ،درک کرد آپاراتوسیمتمرکزتر بودن را نبایست چون امری مادّی و 

تر منجر  ای متمدّن سوژه که باید به عنوان امری ناخودآگاه درک شود که به قوامِ که دیکتاتوریِ پرولتاریا نام دارد، بل

 ایم که تمدّن یعنی درونی کردنِ ما آموخته استثمار فرد از فرد است. ایش عدمِای که از نبایده شود، سوژه می

 یپس نباید را درونی کند. و نبایدی تواند سرکوب حیاتی که می ذیانسان یعنی  و یا شاید بهترْ ها و نبایدها سرکوب

ای که نبایدهای  خود آن جامعه در سطحی باالتر، هیچ نیست جز جامعهاست.  تمدّن کمونیستیاعظم، مؤسّس 

ست  و ارتفاع، مشمول فرآیندی تفویضولی خود تحقّق این نبایدِ اعظم و  خواهد کرد. ضتفویتری را بر خود  بیش

فضیلت انسان بودن در خودِ اَش روایت خواهد شد.  کنونی ترین آورد و نبردِ بشریتِ تا آن که بعدها به عنوان عظیم

تریم. در  خود فاصله بگیریم، انسان گویی هر چه ما از طبیعیّتِاست. تر بر خود  و زمام زدن بیشتر  بیش فویضِتهمین 

دارانه، به صورت  گیِ سرمایه مراد است که هدف از الغای ازخودبیگانه "گی ازخودبیگانه"جا شقّی از  این

ق بدان گاه موفّ ی آن طبیعیّتِ دیگر ناممکن، سیاست فاشیسم است که هیچ اعادهست. ای ارتفاع به آن ا دیالکتیکی

همیشه از وضعی که در آن بین خدا و أبوالبشر بار برای  انسان یک. سطح سوشالیته و جامعهنخواهد شد، الّا با نابودی 

از اشت، هبوط کرده است و هرگونه تالش برای آن وضع، جز آک و آسیب، هیچ دربر ندارد. دزبان کاملی وجود 

ی آن  سیاست فانتزیکِ مبتنی بر اعادهبلوف و آن است که فاشیسم همیشه گذران است و با به صحنه در آوردن یک 

ه هر فاشیسمی داللت بر از آن است کی خود سیاست متعارف سرمایه است.  کند اعاده طبیعیّت، تنها کاری که می

خود را گریبانِ انقالبی شکست خورده دارد که قصد انحالل سرمایه را داشت، ولی رکبِ سرمایه به شکل فاشیسم، 

است ی طبقاتیِ اعتالیابنده  ای مشخّص از مبارزه در مرحلهفاشیسم آن ترفند موازی سرمایه رهاند.  از آن انقالب می

 دهد تا خود غیابِ مؤسّسش نشانه نرود.  عامل بحران نشان می که چیزی را به موازات سرمایه،



24 
 

روست که ما در  مازاد یا پسماند خودِ منطق ارزش است که از آن گریزی ندارد. هم از این پس امپریالیسمْ جوریْ

ریکایی را. در واقع مرکانتیلیست جنوایی و هلندی را داریم و امپریالیسم صنعتی بریتانیا و آم استعمارِـ  امپریالیسم تاریخْ

های صنعتی که به  گراییِ همین امپریالیسم ی مالیه شاره دارد به وهلهایم اِ چه که ما تاکنون به نام امپریالیسم شناخته آن

گذارد  استریتی گام می والو اثیریِ  ی پر زرق و برق مکفی، به دوره دلیل ناممکن شدن رونق مادّیِ مبتنی بر نرخِ سودِ

 "تعویق"به  گرایی، موقتاً اله به مالیهحناممکن شدن انباشت به دلیل گرایش نزولیِ نرخ سود را با اِ و آن بحران و

که به قول جیووانی اَریگی، یک الزام  مندانه بل چون انتخابی هوش ی تعویق، نه هم گرایانه اندازد. این شکلِ مالیه می

شروع به بروز و ظهور  ،21به بر گرایش نزولیِ نرخ سودغل ساختاریِ خود منطق ارزش است که در کنار سایر طُرقِ

شود، در  ای مشخّص تقسیم می دوره به زیرـ "عصر تاریخی"ه قدمتش در هر گراییِ اضطراری ک این مالیهکند.  می

 جهانی سرمایه است که حاصل اضطرارِـ  آن معرفت تاریخی . پس نئولیبرالیسمشود همان عصر نئولیبرالی.  زمان ما می

اَش به تمامی بازنمایی شود. در واقع  گفتمانینمادینه و شود صرفِ پدیدارهای  سازوکارهای انباشت است و نمی خودِ

ست که هر  ای گفتمانیْ بازی کودکانه های صرف پدیدار و یا صرف فانتزیتقلیل این منطق سفت و سخت زیرین به 

های  عاشق داستاننوآموزِ  و "جریان اصلی"صادِ مکتب اقتهای جوراجور در  عاشق منحنی ی خوانده درس بچه

ای از چرخش  شود وهله ، می"عصر تاریخی"آن لقه کند.  را لق ها د است آنلَ، بَمدرن در مکتبِ پستنیواِیجی 

شود عصر  کنند که در زمان ما می ر و عروج و افول و نیست میهای هژمونیک که یکی پس از دیگری ظهو بلوک

  کند: روایت میها را مارکس چنین  این چرخهآمریکایی. 

داد، زیرا ونیز در  ای هلند را تشکیل می گریِ ونیز یکی از بنیادهای مخفیِ ثروت سرمایه اقدامات غارت

ای مشابه بین هلند و انگلستان وجود دارد.  مبلغ عظیمی پول به هلند قرض داده بود. رابطه های زوال خودْ سال

ی خود را در تجارت و  ی هجدهم، مانوفاکتورهای هلند به شدّت عقب اُفتادند. هلند سلطه در اوایلِ سده

تا  9199هاب  سال های اقتصادی این کشور در ترین فعّالیت صنعت از دست داده بود. بنابراین یکی از مهم

، عبارت بود از قرض دادنِ حجم عظیمی از سرمایه، به ویژه به رقیبِ بزرگ خود یعنی انگلستان. 9116

امروزه همین پدیده بین انگلستان و ایاالت متّحده جریان دارد. حجم عظیمی از سرمایه که امروز بدون هیچ 

                                                           
 .94، فصل «سرمایه»به طور مثال مراجعه شود به جلد سوم  -27
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انگلستان با خون کودکان به سرمایه تبدیل شده  شود، دیروز در گواهیِ تولّد به ایاالت متّحد ریخته می

  28بود.

تصویر ظهور و عروج و افول  21ی آمریکا ـجنوا، هلند، بریتانیا و اکنون ایاالت متّحده های سینوسیِ ونیز این فرگشت

هر چه در تاریخ جلوتر  ها توان پاییدن نداشت. داری است که منطق ارزش بدون آن های تاریخیِ سرمایه هژمونی

گسترتر و  ها جهان گسترد، این هژمون تر می را بیش شرویم و هرچه ارزش به طور عمودی و جغرافیایی، منطق می

های هژمونیک قرار دارد و در آن  جایی بین جابهای اشاره دارد که  به آن وهله "افول هژمونیک"شوند.  قدرتمندتر می

مبتنیِ بر  "های معناییِ جهان"جهانی و فروریزش ـ  یالملل های بین و نزاع اقتصادی گستر دامنهای  ای از بحران دوره

فزاینده،  هردم "از جا دررفتگیِ"خود را به صورت یک دهد و  ها رخ می فانتزیـ  پدیدار و امر خیالینـ  کلیتِ نمادین

جهان نوین این  شود. ، جهان نوینی زاده میآن زهداند و از پای این دوره به قدمت چند دهه می کند. نمودار می

اَش  ادوات نوین هژمونیها و  تمامیِ آپاراتوسراه  داریِ قدرتمندتر با زعیمی دیگر به هم تواند یک جهان سرمایه می

ی ظهور رسانده  های جدید، خود را به منصه های کمونیستی، به عنوان کانون باشد و یا جهانی باشد که در آن خطّه

 باشند.

ها مهم باشد، که به نحوی شایسته توسط گذشتگان انجام شده است،  خود این فرگشت که تشریحِ برای ما بیش از آن

این  یِ آن برای ما مهم باید باشد."چه باید کرد؟"یابیِ لوکاچیِ کلِّ عصر و تبعات سیاسیِ تحلیلی و  خصلت

                                                           
 .898و  891، ص 9386کاپیتال، جلد اوّل، حسن مرتضوی، نشر آگاه، تهران، چاپ اوّل، زمستان  -28

)پرویز « وگوی دیوید هاروی و جیووانی اَریگی مارپیچ سرمایه، گفت»تواند به طور مثال به  ها خواننده می این فرگشت ی تفصیلیِ برای مطالعه -29

از سقوط مالی تا رکود »ی جووانی اَریگی، از کتاب  نوشته« قرن طوالنی بیستمپایان »ی  (، مقاله9381، چاپ اوّل، صداقت، نشر آزادمهر، تهران

از  1و  6( و یا فصول 59تا  21، ص 9319)مجموعه مقاله، پرویز صداقت، نشر پژواک، تهران، چاپ اوّل،  «های بحران بزرگ مالی( )ریشه اقتصادی

 ( مراجعه کند.9319)تونی اسمیت، فروغ اسدپور، نشر پژواک، تهران چاپ نخست، « کرد انتقادی سازی، چهر الگو و یک روی جهانی»کتاب 

ی مفهوم  درباره»اَش به نام  گفتارهای تصویری تواند آن را در درس دهد که خواننده می ارایه می "افول هژمونیک"سیروس بینا نیز روایتی از 

 "افول هژمونیک"گوش سپارد. بینا  «ارزش نظریه لوای در داری سرمایه گلوبالیزاسیون آغاز و مپریالیسما دوران پایان»، به ویژه در بخش «امپریالیسم

تر  . به زعم ما، دقیقاً همین گلوبالیزاسیون ارزش است که هرچه قویفهمد می "ها پاکس"مورد شدن نظام  را مبتنی بر گلوبالیزاسیون منطق ارزش و بی

اش مشمول  درست است که سنخ خود امپریالیسم در تطوّر تاریخی کند. به شکل هژمونیِ امپریالیستی، الزام میاز گذشته، زعامت مازادی را 

زند، لیکن کاپیتالیسم جهانی بدون زعامت امپریالیستی به  کند که خود همین سنخ و شکل، شکل مبارزه با آن را نیز حد می های مشخّصی می شکل

 سِ ناب درخواهدغلطید.ومرج مطلق و آشوب و کائو یک هرج
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ی بدون  سلطه"به  "مازاد امپریالیستی" هژمونیِ دگردیسیِ، باعث "ازجادررفتگی"و  "های معنایی جهان"فروریزش 

در دل همین شرایط  شود. های امپریالیسم بدل می کنشاصلیِ ی  شود و در این برهه، میلیتاریسم به پایه می "هژمونی

های  کند و سیاست شیزوفرنی جایْ باز میهای معنایی قطب هژمون،  و فروریزش جهانیِ جهان "افول هژمونیک"

 "فاشیسم"به موقعیت آرمانیِ تر  نزدیکراستی هر دم  یابند و احزاب اولترادست تری می شیزوفرنیک، قدرت بیش

ی  ویژگیِ مشخّصهشود.  تر می آلِ فاشیستی بیش تر، نزدیکی به ایده ی طبقاتیِ پرولتری قوی شوند. هرچه مبارزه می

ترِ این مبارزه به دلیل  سیاسی هردمی طبقاتی و بروز  مبارزهجهانیِ ، گسترش "افول هژمونیک"های  دورهدیگر 

ی  این فروریزش، بدیل تمدّن و جامعههای معنایی بورژواییِ موجود است.  فروریزش کلیت بورژوایی و جهان

نیز  "عصر فعلیت انقالب"رها را توان این عص از همین است که میسازد.  در افق تاریخ هویدا میمنطقاً کمونیستی را 

تر به دلیل شرایطِ عینیِ موجود به سطوح مختلف میدان مبارزه کشیده  برای فرودستانی که هر چه بیش. 39نامید

همین اضطرار سیاسیِ شود.  جهنّمی می عرصاتشوند، این افقِ پدیدارشده، بدل به فانوس هادیِ خروج از این  می

کشد و آن را که درابتدا یک سوءتفاهم  خوان تاریخ برمی را به جلوی پیش "لشویسمب"حاکم بر این دوران است که 

پرولتاریا منطقاً به لحاظ سیاسی قائدِ به  نهد. ی عملیات و پراتیک پرولتری برمی مثابه قاعده تر به کند، سپس جلوه می

است. در یک پیچ دیالکتیکی، این هردو، چیزی نیستند الّا انکشافِ هستیِ پرولتریا در  "لنینیستی"و بیانِ  "بلشویسم"

از همین است که در بطن و متن افول هژمونیک امپریالیسم بریتانیای کبیر، بلشویسم یکی از آخرین فازهایش. 

تاریخ فقط  طور خواهد بود. بار نیز همین ند نشاند. اینبر مس "آن پراتیک برناگذشتنی"توانست خود را به عنوان 

 شود. می "تکرار"هم  پرولتاریاشود، برای  نمی "تکرار"دارها  کامِ سرمایه به
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