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ترور فرماندهان مقاومتيدرباره
مهدي گرایلو

تعریـف  ، تنها تشکیالت نظامیِ رسمیِ جهانِ امروز است که بـا آنقدسيشاخهویژه طوربهسپاه پاسداران، و 
بـا  ي حـاکم  طبقهدمزبهدستو زیرفرمانقانونی چونان ابزارهاي مسلّحِمارکسیستی رایج از ارتش و نیروهاي

تـاریخ  درشـده  وتعقیباهداف صراحتاً و تلویحاً تعریف.شودنمیحفظ مناسبات طبقاتی موجود، تحلیلهدف
و امنیـت  منافع«این سازمان نه در چارچوب مفهومی سرکوب طبقاتی و نه در نظام داللت پیدایش و پرورش 

و آیینجنبشـی خـود  عنـوان  بـه درك جـوهر آن  نیازمنـد هـا تـر آن فهم و شناخت درستگنجند و نمی» ملی
فعلـیِ ي ي فاصلهتوان دربارهمی.ستداريي جهانی سرمایههاي موردنیاز سامانهیافتگینظامدر ناپذیر استحاله
ي پایبنـد بـه   سـوبژکتیویته در هیئت یکاي که مطلقيایدهآگاهی متشکل بر این جنبش از تحققِ سازمان

نیست: روااما در اصالت این جوهر تردیدي ت،فسخن گیابدخ نمود میبخش تاریتمامیتاخالقمندي انحاللیِ
رین پیگیرتي مرکز فرماندهی و سازماندهی مجموعهخواسته یا ناخواسته به اینک هم،آنقدسنیرويسپاه و

تبـدیل  ـــ  ناسـازِ آنهـا  و گفتمـانیِ ذهنـی مختصاتــ ولو با جاري علیه ارتجاع و ضدانقالب جهانیمبارزات
ي این مجموعه از مرزهاي آسیاي بـاختري بـه دیگـر نقـاط دور و نزدیـک      و احتماالً دیر یا زود دامنهاندشده

هـاي بـزرگ   با افول تدریجی جنـبش ، میالديي هفتادیانی دهههاي پاتقریباً از سالیابد.جهان گسترش می
پاشی اردوگاه شرق، و تحقیقاً با فروکشیدن شوروي از سیاست تهییج و تقویت آنها،مبارزاتی در جهان و عقب

؛ انـد وقفـه بـی این تکـانش یگانه نمایندگان اي نبوده و امروز نیروهاي مقاومتشاهد چنین پدیدهجهان دیگر
اي که از کنندهگذاشتن تحرکات متوقفو تالش سیاسی و عقیدتی براي عقیم،ي مذکورتکانهگسترشحفظ و 

یـک  ، نـد به آنَسنج آوردهو پا ي خویشتننوعیِ یک سامانهعقالنیت ابزاريِيتعبیهدرصدد ي لیبرالیسم ناحیه
کـه بایـد   غـایبی اینـک  هـم نظام آگاهیِ ضامن سوسیالیسـمِ  ، حتا اگرستناپذیر سوسیالیستیرسالت تخفیف

هايکژوارگیها و کاستیاز شود، از نو احضارهاي رسمی چپ هاي فکريِ فاسد سنتقالببرايبدیلی درمقام
.گذردنسادگیبهي مقاومتهاي مفهومیِ نامتعین منظومهبنديصورتساختاري موجود در

هـا)، توانسـت عمـالً    این نیرو تنها با پشتیبانیِ سیاسی و نظامیِ ایران (و در سوریه با حمایت هوایی روس
ماشین جنگیِ تجهیزشده براي انجام شـرارت هولنـاکی را در   ستون فقراتتنهایی و همزمان در چند کشوربه

جانبـه علیـه مـدنیت و موجودیـت جوامـع      طورهمـه هاي امپریالیستی و مرتجع جهان بههم بشکند که قدرت
ي را ارانجام چنـین کـ  اراده و یارايدر جهان یقدرتمنطقه سازمان داده بودند؛ اعتراف کنیم که اکنون هیچ 

ي آن، یـا هـر   هـاي ویـژه  هاي مادي این نیـرو، انگیـزه  که ناشی از توانایییگانه بیش از آند؛ این استعداندارد
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ي مبـدأ ایجـابِ  آگاهانـه ي مـرگ ي خصیصـه و پـاداش باشـد، نتیجـه   کـرده ي ي روانی قائم بر معادلـه مؤلفه
قنـاعیِ  هاي اروایتبازفراتر ازکت در این فرایند ــاز آن سخن رفت: مشاربراي روز هبوط ست که در اياراده

رکـت در  ي هزینه و فایـده و ح مشروط به هیچ محاسبهها ــتودههنگام توجیه،دولتی از آنویژه بهرسمی و 
ورزيِ مبـارزاتیِ ایـن نیروهـا در    کـه سیاسـت  کـرد انکارتوان نمییگر دمدار سنجش دستاوردها نیست؛ امروز 

رغـمِ  بر تداومِ کار، بـه هاازایی نیست و اصرارِ مراکز معنوي و ایدئولوژیک آنسراسر منطقه معطوف به هیچ مابه
اش، با هیچ عقالنیت عرفیِ مورد تأیید بـورژوازي انطبـاق نـدارد؛ ایـن     هاي مادي و انسانیِ تاکنونیتمام هزینه

سـلوك  و ،بنـديِ مقاومـت نیـز انتشـاریافته    ست که به تمام عرَصات غیرایرانیِ صـورت یکسره ایرانیاي ویژگی
شخص ابومهدي مهندس شاهد این مدعاسـت؛  نصراهللا و سیدحسن ي کسانی چون مبارزاتی و عقاید ابرازشده

هـاي  فیـت رظبود و نبود از فارغ . شودمیمتوقفشود، نزد آنها مبارزه و انقالب با تحقق دستاوردها پیروز نمی
، مطمئنـاً نیروهـاي   سـت تنه بـر دشـمنی کـه مـورد حمایـت جهـانی      چیرگیِ یکمادي و فیزیکیِ الزم براي 

ي ایـن مؤلفـه  هاسـت کـه   هاي چپگرا، مدتها و سازمانطور ویژه گروه، و بهعالمدر سراسر رایججریانِخالف
موالً میـان  حتا تواناییِ ذهنیِ حل تناقضی که مع؛ آنها اندکردهي ذهنیت خود حذف از شاکلهاساساً انقالبی را 

سـت داده و  آیـد را از د وجـود مـی  ي جـاري بـه  و مختصات فرهنگی و نمـادینِ مسـئله  شاني عقیدتیسامانه
هـاي عقیـدتیِ   ي مسـتعد شـارش در مـدارِ بـازي    شدهخود را به یک کیشِ رمزگذاريسان مکتب متبوعِبدین

نگره گرد آیین شیعه انسجام گفتمـانی یافتـه اسـت،    اند؛ درعوض، مقاومت که درنخستینکردهتبدیلسرمایه 
دهد: و با موفقیتی غیرمنتظره به فراسوي هرگونه مرز آیینی انتشار میقعیت بیرونیِ خود را با انعطاف کافیوا

شـکلِ با یـک سـاخت یـا    جهانرَوايایابد، ابژهشیعی انسجام میـایرانیخاصِذیل مفهوم مقاومت که با شعائر 
بخشیِ فرجـامین شکلی ناسازوار خودتحققــ که بهملیروحتلقی هگل از اشود؛ این بایمانی متبلور مییکلّ

ري دارد: یـک ملیـت خودآشـکارگر در    هـاي بسـیا  سـت ـــ هماننـدي   آن مستلزم نفی مـرز یـا هویـت ملـی    
ي طبقـاتی صـیقل بخـورد، امـا در     ي خود؛ قاعدتاً این باید در تعبیـر مارکسـیِ سـوژه   سازيِ ایدهشمولجهان
جهانی ـاي کلیبخش در هدف/برنامهیک ملت خودتحققپرسشِي ارتش سرخ در جنگ جهانی دوم نیز تجربه

طلبـی روسـیِ   ا بـه عظمـت  اینـک آن ر ها هم، ثبت شده است؛ چپهاي ساحت جزئیتتفاوتي و دربرگیرنده
ي شود که پذیرش تلقیِ چیزوارهناشی میشاناندازه از سفاهتکنند که همانمضمر در استالینیسم ترجمه می

حکـم شـده   ؛طبقاتی در فرایند قلمروگسـتريِ دولـت نـاپلئون   ـامپراتوري درمقام یک صیانت ذات ملیاحیاي
در ایـران و  نـام  با بار ي تاریخیِ عصر مدرن، ایناز آن دو تجربهبار دیگر و پسروحزایشِ ناگزیر این است که 

اي کـه ضـدانقالب   ه و ارتجاعیجویانهاي مقابلهتالشرسد نظر میدرنتیجه گاه بهصورت پذیرد؛ پیکر مقاومت 
دهنـد،  بخشـیِ نـاگزیر از خـود نشـان مـی     بـراي مهـار ایـن خودتحقـق    هاي داخلینفوذيالمللی و لیبرالبین

.گیرندواکنش میغیب ارتشاز نخواهیخواهیهاي بزرگ تاریخی، دلیل نیروي ذاتیِ حقیقت زایشبهدرست
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، واقعیتي سنگینی به این جبهه وارد کرد و این شک لطمهابومهدي مهندس، بیترور سپهبد سلیمانی و 
ي چیسـتی و چرایـی و پیامـدهاي    و حقوقی دربـاره ژئوپلیتیکیـهاي سیاسیمالحظات و تحلیلاز تمامفراتر

ي انسـانی و موجودیـت   عقبـه سـزاوار که ايپاسخ خونین و کوبندهو سنجش ،سیاسی و میدانی این عملیات
مندانـه و تبعـاً   یک حضور فرّههاي فرديِي قابلیت، جاي افسوس بسیار دارد؛ مسئلهاستآن مجریانِسیاسیِ 

خودي در شخصـی  طور خودبهشود نوعی رهبريِ کارآمد بهاي مطرح است که باعث مینفوذ اخالقی و معنوي
بـا همـان کیفیـت سـابق     ،و سـازمانی آن از طریـق یـک جـایگزینیِ اداري   خسارتجبرانو کندبروز خاص 

نهایت یافته، ابعاد بیقآگاهیِ تحقدر یک مرگهمانیِ عقل و ایمان گذشته اینازینپذیر نباشد.امکانسادگی به
تنهـا از  خسارتپرداخت، یعنی به قلمرویی که در آن ددهتحویل میي االهیات موضوع را به گسترهدارد که 

وشیِ ذاتـیِ  خودجد:شوتجربه میي االهی وعدهدیده همچون تحقق که براي طرف خسارتگذردی میمجرای
تولید و دوباره این اطمینان در عملی طوربهایست که کنندهتسویهقاهرِيمؤلفهدر سراسر منطقه، امر مقاومت 

وکـم  دشمن چیره شده و باز هم خواهد شد؛ بـیش رعبِ حقیقت بارها بر تمام ادوات جنگیِد کهشومیتولید
هـر  فهمغیرقابلیدالیلبهکهتجربه دریافتهبهامپریالیسم همهاي موفقِ ذهنیت منتَقم، خود شمار آزمایشبه

.شده استبازستانده از او ي سنگین ا بهرهبهمواره ، دست آوردهمدت بهامتیازي که در کوتاه

*                     *                    *

استیضـاح و انتخابـات،   عملیات از منظر موقعیـت داخلـی ترامـپ و رویـارویی او بـا دو بزنگـاه      گرایش تحلیل
تعویضِ شأنِشرط تضمین این تحلیلْ؛ندفتها نیز کلیت آن را پذیرو چپشدزود از سمت راست طرح خیلی

ي ي مواجهـه شناختی رویکردهاي سکوالر (لیبرال و چـپ) بـه مسـئله   ي روشانگارهجزء و کل است که پیش
سیاست روز ست، چونان جزء تابعِي یک کل راهبردياي که ذاتاً از مرتبهامپریالیسم و مقاومت است: مواجهه

بخشی به جایگاه پرسش مقاومت در ذهنیت امپریالیسم را مثالً در ها این گرایش به جزئیتشود. چپتلقی می
دهنـد؛ در  از خـود نشـان مـی   دوتـوانِ با ،نسبت این منازعه با تقابل آمریکا و چین یا آمریکا و روسیهتحلیلِ
منتشر خواهـد  تأخیري تحمیلیپس ازو زودي(و در بخش دوم آن که بهي مرگ ي رانهاستوارنامهي مقدمه

هاي اجتماعی بـه آن  ویتهشناسیِ سوبژکتیشد)، تأکید شده است که سرشت جنبشیِ مقاومت، از حیث هستی
ي کـاربرد و  بخشد و آن را از گسـتره هاي اقتصادي مییا رقابتمحض هاي ژئوپلیتیکی تقدمی نسبت به تقابل

که خـود امپریالیسـم در صـورت لـزوم     ، درحالیکند؛ درنتیجهدانشگاهی خارج میعرفیِهاي تکافوي سنجش
د، آورهـاي آخرزمـانی روي مـی   بـه احضـارِ بیـنش   قل ابـزاري عهاي بیرون از قلمروي اعتبارِبراي فهم پدیده

نــوعیِ خطـاي روشـیِ  ،درپـی پـی وقفــه وبـی ،بیسـت سـال  بـه نزدیــکعامیانـه ي مارکسیسـتیِ هـا تحلیـل 
نـوین انسـان ــ تعبیرِ فوکوبهــ که براي تعارض با الوهیت ذاتیِ خلقِ یککنندتولید میهایی را سکوالریسم

.اندشدهو تجهیز بسیج،ي تاریخهاي تکینهدر انقالب
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پیشاانتخاباتیِ ترامپ براي خروج گرایشِاین عملیات با تبعات ي توازيِتوان حتا دربارهدر سطح خُرد می
شـواهدي  مجلس عراق براي خروج نظامیان آمریکا از کشور، از قرائنی چون تصمیمِفت و ها بااز عراق داستان

جـور  ایـن خوانـد،  هاي تهدیدآمیزِ فعلی ترامپ علیه ایـن مصـوبه نمـی   که با توئیتگذشته از اینیافت؛برایش 
کنـد و قواعـد   وضع میرا در تقابل با هر نوع مقاومت امر واقع داري سرمایهاي که در آن کلیت جوهريعوامل

رفته تعریف د، رفتهسازیسیونیسم میقدرت بسیط اپوزي انداموارگیِ بلندمدتش را تابعِ کنندهعقالنیت تضمین
ي خود را براي توضیح چرایی وقوع این عملیات گرانهکه قدرت تبیینچنانکنند، آنو جایگاه جدیدي پیدا می

اخیـرش را  ي اقدامعاتی دربارهکاريِ اطالد که پنهانهخوااز ترامپ میدهند؛ سناتور منندزیمطلقاً از دست م
ها کجاي این کردم که کمونیستفکر میتوضیح دهد.به کنگره این عملیات را انجامیتمام کند و دالیل واقع

که عامالن تأویل کنیم ايشدهي سنجیده و محاسبهبه انگیزهدست تصمیمات را ایندلیل اصلیِ اگر ائتالفند:
بیش از حد اشابژه، مشاهده و کندي چندساله متقاعد میبراي پیشبرد یک نقشهجنایت را به انجام کارشان 

یک نمایش یا توافق دوطرفهطرف در نارو زدنِ یکاي به شکل مسخرهد و کل ماجرا بهنشوعرفی و مبتذل می
رغـم  بـه ینطـرف "اسـت:  فابریـک اپوزیسـیون  که موردپسند خیلـی از تحلیلگـرانِ  یابدتقلیل میاز آن نوعی 

،در صف اولِ این رویکرد؛"اندداشتهبا هم تعامله پرددر پشت، همیشه لفظی و فیزیکی معمولزدوخوردهاي 
اوها علیهها چندبار سپهبد سلیمانی را از انجام عملیات اسرائیلیست که آمریکاییهاآرتص مدعینویسِستون

هـا بـه   ! تمایل این نـوع تحلیـل  ها اعتماد پیدا کرداندازه به آمریکاییاو بیش از ترتیببدینآگاه کرده بودند و 
شـکلی  بـه رسـد،  گـر مـی  آن بـه مشـاهده  هـاي خُـرد  اي که سطح پدیـداري و داده زدایی از معارضهوهریتج

موضوع و درنتیجه ربدر نوعی ارزشگذاريِ تلویحیسیاسیهايشارکتآورترین متهوعنمایانه، یکی از متناقض
رواج دارد؛عینیتحلیلنام که بهگذاردرا به نمایش میموجود قراردادنِ آن در یک ماتریس اخالقیِ پیشاپیش

ي ماهیـت واقعـیِ   کننـده ورزيِ روز فرونکاهد، تعبیـرِ تعیـین  موضوع را به سطح سیاستطرفحتا اگر یک اما
ی از جـوهر کشمکشـ  ، حداقل براي یکـی از طـرفین،  تی موضوع مشاهدهطرف شنید. وقماوقع را باید از همان

خود بر خود خودبهنیزعامالنخونسرد ي روایت کارآگاهانه از واقعه براي فهم ذهنیت ست، پشت صحنهواقعی
اي بگردد که او را واداشته تـا  دنبال آن دلیل ساختاريِ نهفتهبهکند و عامل نیز تازه باید صحنه تقدم پیدا می

بـراي  را ارزش تـوجیهیِ خـود  هـد کـه پـس از عملیـات    موهومی انجـام د عقالنیِاستناد دالیلِ عملیات را به
داعشی يهامارکسیستدهند: ره از دست میبایک،استیضاحمعقولِ کنگره و مترصدانِ دمکراتهاي حسابرس

نمایی مطلقِ تصویر عمـلِ نیروهـاي مقاومـت در    ي انشعابات کمونیسم کارگري) با وارونههکلیبارزتر از همه،(
ي کشـورهاي درگیـرِ اتفاقـات    ي وقایع منطقه، عملیات ترور را موجب شادي مردم ایران و عراق و بقیهصحنه

یلم شاديِ سفارشیِ چنـد  توئیت پمپئو از فاعتبارکه کمی عجوالنه و تنها بهکذباین گزارشِاوراقِ دانند؛ می
اي که براي تشییع پیکرها به خیابان آمدنـد، فـوراً   سروپاي عراقی تدوین شده، در برابر جمعیت غیرمنتظرهبی

اً قطعي کمونیسم کارگري، شادي مشترك داعش و احزاب برادرش در خانواده.شدندبه دستمال توالت تبدیل 
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اعدترین وضعیت براي این در مسحتا ، اما کندسمپاتی ایجاد میجوامع منطقه الحال معلومهاي الیهبرخی در 
جهاد نکـاح معـاف   مسئولیت سنگین از حاضر در ائتالف،صادقِهاي کمونیسترسد که نظر نمیبههم ائتالف 

دوبـاره توئیـت   اي که قبل از عملیات به آنها اعتقـاد داشـته،   جاي ذکر دالیل سیاسیبهند؛ درنتیجه پمپئو وش
بودند، براي مهـار جمعیـت   آزادينان وکار وها خواهان پیش در خیابانهایی که چندهفتهکه عراقیکندمی

حتا مقتدا صدر هم در برابر ، زیرا وقتی از سر بگیرندخود را ها بیایند و مطالباتکننده دوباره به خیابانتشییع
شتهسالحِ کتائب را کنار گذاي خلعدماههي چنکند خواستهمجبورش میگیرد که اي قرار میشدهعمل انجام

دیریـازود  امتـداد ایـران و امتـداد آمریکـا در عـراق      دیگر قطعاً ، المللی شودهاي بینو خواهان تشکیل گردان
ي کـه کـدام طـرف معـرّف انقـالب و کـدامیک نماینـده       ایـن بـر سـرِ  ي مسلّحانهعقیدهیک اختالفصورت به

ي عظیم نامگذاريِ هایی که پس از چرخش هزاره، تجربهکمونیست؛ دکرد نواهخسرریز یابان به خضدانقالبند، 
در اینترنت مکتوب و ،هاي اضطراريي مشروعیت رادیکالیسمناپذیر را براي ایجاد امکان بحث دربارهفجایعِ نام

فقـط  گرچـه  ،ایـران ماهآبانانقالبي عالوههاي اخیر عراق بهماهانقالبِند: جاي ائتالفَاند، همینمستند کرده
طور خودکار و متقاعدکننده جاي آن شوند و بهرسند، اما به گذشته عطف میعملیات به داد پمپئو میازپس

شـور تعریـب اَنیـران    ي در مقدمـه ؛ اندجوي کنگره را ابداً قانع نکردههاي بهانهگیرند که دمکراتدالیلی را می
سوسـور و لکـان توضـیح    همچنـین  اسـت؛ امپریالیسمبه ماسبق، گفته شد که نام درست این علیت معطوف 

رود.اش از میـان مـی  و زبانِ نامندهآن چیزانِ شناختی می، تمایز هستییک چیزند که پس از نامگذاريِ اهداد
معطّلی فهمید که بیك که كاستثناي ح(بهایران و اپوزیسیون ،هاي اروپاییهاي نوعاً دمکرات، دولتالبته آدم

درست به همـین دسـتاویزْ  )، 1رفتآنبه استقبال است و صراحتاً عراقانقالببسط خداداديِعملیات جمعه 
، زیرا بنا به برآورد آنها ترورِ روز جمعه باعث شد که تحرکات ضـدایرانی در  کنندارزیابی میب عملیات را مخرّ

آنهـا  احتمـالی و بهانه براي سرکوبدنگیرقرار الشعاع واقعه عراق و لبنان، و ضدحکومتی در خود ایران، تحت
د، نوسـانِ  کنـ دفـاع مـی  2اپوزیسیونمتنوعآنچه از حیثیت اخالقی فهرست باره و درین؛فراهم شوددر آینده 
میـان  آبانـه مکند و به تمایزي الاَدريشروع میگذاردمیچیزيی که داعش بر نامست که از پذیرش نامیرایی

ي تأثیرات منفی ترورِسازيِ عقاید خود دربارهدر یکپارچهآنها .رسدمیچیزي آنندهچیز و ناموجه درخود آن
براي شکستن علمیروشی جریان دارد، به اي که علیه همان دو فرمانده»انقالب«ي بزرگ بر روي دو فرمانده

افـزار میـان عناصـرِ    جنـگ در واقعیت از طریق ایجاد یک پلِ ترابـري هـواییِ  پیشاپیش پیوندي نیاز دارند که 
سیاسی توجیهات کفایتعدمان تسلیحاتبرقرار شده و گاه با بخشی از همي توزیع جغرافیاییِ داللت پراکنده

بـا  شـود تـا   ي مجلـس غایـب مـی   کند: اگر فراکسیون کُردها در جلسهدر توئیتر را جبران میو ایدئولوژیکش

1 http://rowzane.com/ca/article=177325
2 https://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/4656-2020-01-03-19-38-09,
http://hekmatist.com/fa/etelaeye/qasem-soleimani-was-killed, http://www.azadi-
b.com/J/2020/01/post_555.html, http://tadarok.org/index.php/issues/item/2133-2020-01-03-21-40-56,
https://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1093&Id=2, http://www.azadi-b.com/J/2020/01/post_533.html
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رسـواییِ نیسـت کـه همچـون کـابوسِ    ي نقـره دلیل آن سـی سـکه  دازد، بهآن را از رسمیت بینشکنی نصاب
برَد کـه مشـروعیت دایـر بـر     ؛ قبل از آن از فرصتی بهره میشودمیهر شب در حسابش تکرار اشحرامزادگی
عنوان واقعیت مستقلی که در هیچ هیاهویی نبایـد فرامـوش شـود، در اختیـارش     عراق به» انقالبِ«نامگذاري 

هـاي مـالی  دردسرِ حواشیِ همیشگیِ تراکنشوقتی این قبیل موجودات را از ،گذارد؛ فرصت سیاسی اخیرمی
ي نقـد علمـی در   رفتههاي ازدستکند که جایگزینِ آشناي مطلق، در معنویت خاصی ظهور میددهنجات می

خیلی بیشـتر از پـول بـه آنهـا و     تواند میانقالبی، چون یک معنویت سکوالرهاستياندیشانهگردهماییِ چاره
را نه در جهت تقویت روحیه و فیزیـک اعتراضـات،   کند تا عملیات ترورایران کمک اپوزیسیونبرادرانشان در 

ي فهمد و از آنجـا کـه بـرخالف بقیـه    ك میكحقیقت را فقط حانگار ي آن ارزیابی کنند.برندهحاشیهبلکه به
مجاهـد و  شـانه بـا   بـه شـانه یدفاتر چپ تکلیفش با خودش و مخاطبش روشن است، زودتر از آنها و در رقابت

یانش انقالبواواستخوان جلويتکهیک چون همکه وضعیت جدید امکانیگرفتنِدندانهبخود را براي ،داعش
کند.آماده می،خواهد انداخت

ككدنبـال ح بـه ، نتیجه، پس از مدتی فحاشی بیدر انتخاب سیاسی خودایم که آخراالمر کل چپ دیده
زودي گذرد که بـه آذر هم میشانزدهماز قشقرق نمایشِ اوباش پالسچی در دانشگاه در روز قصهرود. این می

حضـور و فعالیـت   خـالل  در گاه اي که یافتهعمومیتیا تمارضِ هدفمند مرض به آن خواهم پرداخت:مستقالً
بــا و لیبــی و ســوریه ي ي پرونــدهضــدانقالبی در ادامــهجــوهراًطلبــیِ جانبــه در بســتر یــک ســرنگونیهمــه
، خـود را از طریـق تزویـري    ي قـاطع امپریالیسـم  و آتـش تهیـه  ، تـأمین مـادي  ي، تبلیغ سیاسیگسترزمینه

ازاي کـه تـاکنون   »مـرگ بـر نئولیبرالیسـم   «و » مرگ بر امپریالیسـم «آورترین صورت چندشساختاریافته به
تـازگی،  االیام و بعضـی بـه  ی که بعضی از قدیمهایانقالبیدهد.شده است، بروز میمخابرهي جهان چهارگوشه

بـراي اجـراي   امپریالیسـم تر توضیح داده خواهد شد، با همـاهنگیِ قبلـیِ خـود   پیروِ منطق رسوایی که سپس
سالمت شان عملکردهاي امپریالیسم را مخلِ هاي مناسبتیو در بیانیهاندضدامپریالیست شدهمأموریتی معینْ

، یک عملیات پهپـادي ابعاد کلیِ ناپذیرِ اجراي بخش جدایی، کنندمستقل خود معرفی می»انقالبِ«و استمرارِ 
کـه اپوزیسـیونِ  بـااین برانگیزند.ها در جلسات تصویب لوایحِ جنجالشکنیِ فراکسیونآتش تا نصابياز لحظه

، شفرماندهانَترور و عامالنِنآمراحقِ مقاومت با بهحسابِي خود براي تعلیقِ تسویهبا وسعِ محقّرانهنیز چپ 
قـدرت مهارناپـذیر   کند، آبستراکسیون مینتیجه همچنان بیها مندرج در این بیانیهمواضعِ زیراکسیِاز طریق 

هـا فـروش یغلَـوي بساط حراج این بین شود، مطمئناً اعتبار سوسیالیسم را از هایی که روزِ آنها نزدیک میایده
.بیرون خواهد کشید

1398ماهدي


