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گروه جهانیِ ب
مهدي گرایلو

ي یهودیـان.  ایسـت دربـاره  ستیزي شـایعه سامی
)اخالق خُردرنو، (آدواَند.یهودیانِ زبانهاهواژوام

، داري، همباشیِ تولیدکنندگانِ آزاد در پیوندهاي نابیگانهمیهنِ پس از سرمایهگزارش مارکس از سامان جهان
خواهـد  اي بدان سخن او چیزي از زبانی که این همباشیِ افسانهبااینهمهست؛ ي انسانیزدودهو ستمترازشده

که آن آزادي در سرشت خود گریزپـا و ناپایـدار   شدمسلّمبر مناستوارنامه ... پس از گوید؛ گفت، به ما نمی
کـه انگلـس سرلشـکر ، ؛ ناگزیرگرایدستم میي ناهمترازي و دوبارهبه بارگذاريِنیرو بهاست و سامانه نیز بس

، آشنا بودهاي گفتاريِ آوردگاهیِ تراکنشهاي امنیتبایستهمیدانی و هايچندوچونِ جنگبا مارکسبیش از 
آموزشِ همگـانیِ آن  ي ادر نامهجنگ بازشناخت و هنرزبان گفتگوها در همباشیِ آینده را هنگام پژوهش در 

ي دوکـاره کمـک یـک ابـزارِِ   بهسازيِ آموزشِ همین زبانبراي ساده؛کردانقالب پیشنهاد جهانی به اردوي را 
.سـاخته شـد  تر بیسیمبود که سپسرزمایشي به رمزواژهرزمندگانعملیِگردانی و سنجشِ پایبنديِدبیره
اي همیشه روي صفحهمیهني جهانسامانهمیراي آرایشِهم هست و آن اینکه ي دیگري مالحظهباره درین

ي خرابکـاري سـرگرم آزمـایش بـراي     یافتـه کوچک امـا سـازمان  هاي گسترده خواهد شد که در زیر آن گروه
نژادي آدمیزاد هستند.يدهرترین ترین و تباهتي انسان از روي الگوي ژنتیکیِ پسسازيِ گونهشبیه

بـا  را فرمانـده فرمـانِ  ؛ کـارگران  داردیدرسـت ناهايآماردارياز سرمایهگذارجهانِ ي شمارِ یهودیان، درباره
زبـانی کـه در برابـر    بـه  اسـت، و گزندبیتوطئهاي که در برابرِ رسانهبا : رسانندبه هم میبه پارسیبیسیم و 

است.رویینههراس

*                    *                   *

ي ي همدسـتانه نقشـه انجام شد، اما باید آن را بخشِ کلیديِدست اسرائیل بهزاده یاد فخريگرچه ترور زنده
تـر  ؛ سـپس دانستالمللیِ انرژي اتمی بینکارگزارِهاي جاسوسیِ بدنامی چون آمریکاي بایدن، اروپا و سازمان

ویـژه آنکـه   ، بـه اسـت چکانـدنِ ماشـه  در آویوتلدست پیدايبدین باز خواهم گشت، اما تا آنجا که سخن از 
تبلیغـات اسـرائیلیِ   تـرور و  خود هوش باشیم که بِباید نخست ، کنایه کار را پذیرفته استپرده و بهدرشخود
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تـرور پـس از  .ترِ آن را بـه هـم نزنـد   اندازِ گستردهجنگ و چشمبرآوردمان از وضعیت راهبردي ،پیرامونِ آن
ضدمقاومت به کار افتاد تا این رویداد را گواه ناتوانی ایران ي جهانیِرسانشیِ جبههگزارشی و ي ي پیکرههمه

سـی و عقیـدتی و   سیاهـاي کارشکنیي با همهد؛بنگارهاي اصلیِ راهبرد کالن مقاومت کردن ستوندر بیمه
و دستبوسـی هنـر هرچـه از  ویژه در چندسال گذشته ي پس از انقالب و بهچهاردههکه در ها امنیتی لیبرال

اي گونهقلمروي قدرتش را بهآخر دستآنکهرو کردند،براي غرب داشتند کالهدر جنبانیمي و دخورتوسري
اهللا و انصـاراهللا و  چـون سـپاه قـدس و حـزب    پـاسِ پـایمرديِ نیروهـایی    بـه روز گسترش داده ونمایان روزبه
بیشتر را نیز در دیدرس هرچهپیشرَويِ جهانیِ و در ایستارِ قدرت آسیاي باختري ایستاده امروز حشدالشعبی

را از چنگـالِ  منطقه وتنها یکهکه پیروزمنديياراده؛ مقاومت و کانونِ ایرانیِ آن استاگر گمان و بیبیدارد،
صـداي رسـا بـر    هـا بیـرون کشـید، همینَـک بـه     ها و تازيي آمریکا، اروپا، اسرائیل، تركهمدستیِ تبهکارانه

را جـاده تنـد کردنِ شیبِ توان وارونه، هرگززیانَشي گرانیِ همهاین ترور، با و،دکوبهاي اورشلیم میدروازه
دوختن به مگسک تفنـگ، و سـرانجام پـس از    سال پشت سنگ قوزکردن، چشم؛ ارزش راهبرديِ بیستندارد

چندان نیست کـه  شود، یکی از همدوشانَش جایگزین میدرنگ باخطا رفتن تیر، زدنِ کسی که بیچندبار به
براندازي که گورِ هاي پابههاي توطئه و جارچیانشان در حلقهدستهبرآوردش کار محاسباتیِ سنگینی بخواهد؛ 

از چپ به گرفتارشدنِ ایران را ي زمینگیرشدن مقاومت و گوشهدربارهآویو تبلیغاتیِ تلآژیر، رایگانمزد یا بهبه
خـود  را بـا  در برابرشان نباشد کسیآنها باشند و آرزوي روزي که ، دهندراست و از راست به چپ پژواك می

آویو در اپوزیسیون چپ هاي نُقلیِ تلهاي بستر اصلی و بوقچیرسانهوانگهی، گزارشِ .برندمیاسرائیل به گور 
آن ي اي ماننـد همـه  دهـد، یـاوه  ترسد و پاسخی چنانکه بشـاید نمـی  میایران ، با این مایه کهایرانو راست

؛ بـازبینی فراینـد   شـود شـان سـرازیر مـی   رسـانی روز در کاریزهـاي دروغ شـبانه کـه  ایسـت هاي بازنشدهعقده
ي مقاومت، و اکنون گردایه،دهد که ایرانوهفت پر نشان میپنجاهسرزمینیِاي گسترشِ عقیدتی و چهاردهه
ي هـا ویـژه راهجـاي آن  بهباشد، یاموخته از سازوکارهاي بهنجار تراکنشِ قدرت در جهان امروز نچیز اگر هیچ

کیفرکشـیِ و همزمـان  اَش،جهـانی ي راهبرديِ در راستاي برنامهسنگرِ دشمناناندنِ سنگربهرخود براي پس
ي پاسخدهیِ درخورِ این رویـداد،  ي شیوهو دربارهدر چنته داردبسندهرا آنها ي هاي بزدالنهآدمکُشیبسزا از 

ي هر فشنگ استیصـال علیـه مقاومـت   بهرهکه با شلیک بیگفته یاوهـعمري یکزادهنارساز مشتی گمان بی
خواسـته پـیش   آنکـه دسـت بـاال دارد و کـارش بـه     ؛ تر استدانپندارند، بِهشده میکار مقاومت را تمامهربار 

که مگر مرز اردنــمرزهاي اسرائیلي همهزند؛ ها آرایش خود را به هم نمیزنَکخالههاي رود، به گَواژهمی
و زیـر  مقاومـت سپاه قدس و ي در دیدرس دیدبانی توپخانهک همینَد ــنخواهد مانخودآن نیز چنین سربه
ينـده و بالَخیزنـده پیکـرِ چـون  سـهمگینی و غافلگیرکنندهنیروي، و از جنوب نیز استپوشش موشکیِ آنه

هاي لیبرالیسم جهـانی و  گزارشسیلِ رغمِبه،آویوتلشود؛هاي کشیده نزدیک میگام و با گامبهها گامحوثی
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داند که مرگ با چشمان می،ایراناپوزیسیونِچپ و راست در یشپرسروصدادندان اما بیهاي قورباغهي بِرکه
در او خیره شده است.شکارگر

کـه ایـن تـرور    ،اَشايآمریکا و کارگزاران منطقـه کالن فراموش نکنیم که رویارویی مقاومت با سیاست 
درگیريِ دو نهـاد امنیـت ملـی نیسـت؛     ناپذیر آن است، گذشته بخش جداییايِ هستهي ترورهاي مانند همه
جنـبشِ سرشـت خـود یـک    ندارد، بلکـه در  رارو ساختار امنیتیِ یک دولت یا سامان سیاسیهیچمقاومت به

آرمانگرایانـه و  ي هـا و دسـتورهاي امنیتـیِ آن در نسـبت بـا درونـه      خود درنگگسترنده است که خودبهخود
هستیِ یک سامان اجتماعیکه اندازه طبع، یک جنبش بدانافتد؛ بهي دوم اهمیت میاش به ردههپیکارجویان

گمـان  پایانه نیست؛ این بیتمهیدات خویشتنمشغولِدلکند، مان میخود را با پاسداشت امنیتیِ خویش اینه
براي آنکه ارزش یا زیان راهبرديِ یک شکست یـا پیـروزي امنیتـی را در    ست، اماپذیريي آسیبیک دریچه

کسـانی کـه حتـا از    ؛به نبرد نگاه کنیمآنخوداندازِ درستی ارزیابی کنیم، باید از چشمذهنیت آن جنبش به
دولـت یستار همدلی با ایران، این ترور را یک پیروزي سنگین براي اسرائیل شمردند، ایران و اسـرائیل را دو  ا

گیرنـد؛ ایـن درسـت همـان     انگارند که در یک بازي دزد و پلیس امنیتی از یکـدیگر امتیـاز مـی   همستیز می
ایـه، مقاومـت نـه یـک جنـبش      اندازنـد؛ در ایـن نم  هاي بستر اصلی جا مـی ها و سنجشست که رسانهنمایی
ایـران در زمـین   حکومـت یا دولتهاي امنیتیِ شونده، بلکه بخشی از بازوهاي نظامی و اهرمايِ جهانیمنطقه

کنـد: ي نبـرد نگـاه نمـی   پهنـه رو از این دیدانداز بـه  هیچشود؛ خود جنبش اما بهجنگ با دشمن انگاشته می
یـافتگیِ  ي واقعیـت درجـه ي امنیتـی باشـد،   ي یک سـامانه یانهپاهاي خویشتني او بیش از آنکه ارزشسنجه
نهد؛ در دیده داشته باشید نیاد میآگاهانه را بي مرگایست که سربازیگريِ او براي آن یک سوبژکتیویتهانگاره

نگرنـد:  دست ترورها نیز از آن بـه بودوبـاش خـود مـی    ست که خود جانباختگانِ اینکه این همان نگرشگاهی
ي زاده، بـا همـه  یـاد فخـري  هـایی چـون سـپهبد سـلیمانی، فرمانـده ابومهـدي و زنـده       رفـتن چهـره  ازدست

ي سـوبژکتیویته کند کـه سبب سرانجام در اصلِ فرایند گسترش مقاومت خللی ایجاد نمیاش، بداندریغناکی
 این پیکـار  ،خود آنهااین جنبش و از آن جمله ذهنیت  اروییِ امنیتـی  بـه یـک رویـ   را در آن آنهـا و کـارکرد

سی) که بیویژه بیهاي غربی و وابسته به غرب (به؛ پس از ترور سپهبد سلیمانی، بخشی از رسانهکاهدفرونمی
آمیز این پرسش را نگري بزك کنند، در رفتاري شیطنتکوشیدند رخسار و گفتار خود را به عینیدورویانه می

دعـوت دولـت   طـور قـانونی و بـه   رسمی حکومت ایران کـه بـه  یک مقام نظامیِ«کشیدند که حذف پیش می
تـا  تواند براي دولت آمریکا داشته باشـد؛ اي میچه پیامدهاي حقوقی» همسایه به این کشور سفر کرده است

خواندنـد،  حقوقیِ ایـن تـرور فرامـی   ضدي سویهربدرنگآنجا که سخنگویان حکومت ایران نیز جهانیان را به 
ي پیامِ امکان یـک  ندهرَي خود بازباما این رویکرد در گوهرهبندي را نزد آنان نیز بازیافت؛ شد همین گزارهمی

خواهـان  ناروا بر مـن سـتم رانـده اسـت و مـن     هیک دست نیرومندتر ب"دادخواهی از ایستارِ مظلومیت است: 
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نگریسـتند، پـیش از   گمان خود بـه خویشـتن مـی   راست آنکه سلیمانی و ابومهدي، آنچنانکه بی"اَم.دادرسی
ي حقـوقی  اي بودند که مشروعیت خود را فراتـر از هـر سـامانه   منطقهـهرچیز رزمندگان یک جنبش سراسر

ت دفـاع، بایـد   را نیز بـیش از یـک مقـام رسـمی وزار    زادهگیرد؛ فخرياش میی از آرمانِ خودبسندهالمللبین
هـا و  همین جنبش انگاشت؛ ارزیـابی هزینـه  جبهه ــ و شاید با نگاهی دیگر، سرباز خط آتشِ ــ پشتنیروي

آلیسـتیِ پدیـداري کـه    و بنیـاد ایـده  داشـتنِ سرشـت جنبشـی   چشـم ا بـا در رفتنِ آنها تنهپیامدهاي ازدست
رد ابـزاري   تساخيفاهمهآن بودند معنا دارد، سنجشی که دراندرکارِدست یافته با ایدئولوژيِ بنیادبخشِ خـ
پذیر نیست.امکان

بینی کرد، ایـن  شد پیشآنچنانکه میما نیاز به گفتنِ بیشتر ندارد، اناپذیر بازگشتپس از ها؛ و اما لیبرال
رموها باز هم با همان زبان درازِ آموخته و کاربسـراغ  بـه هـاي اروپـا و آمریکـا    د براي لیسیدن اثـر انگشـت  لَک

رواداري در برابر فراینـد خـورد و زاد   ترین دلیل منطقی برايي جنایت رفتند. امروز که یافتن کوچکصحنه
حتـا  » گـروه ب «ي سـاله چهـل ياسطورهتر شده است، از هر زمان دیگري ناممکننشدنیانگلیسمِ تماماین 

ي تـاریخ  تـر از هـر دقیقـه   آید. آنهـا کـه دریـوزه   به کار آنها میفشار بیشینهاوباشِ رکتازيِ بیش از روزهاي تُ
ـ هایشـان را در  تبارشان، بود و نبود خودشان و حرامزاده آینـده در    جابجـایی روي پیامـدهاي  گ هـاي دو مـاه

اي بستر اصلی، ایـن عملیـات را برآمـد تصـمیم     هاي سیاسی و رسانهبینند، همسخن با سنجشمیواشنگتن 
دانند که گویی به پایان عمر خود رسیده و خرابکار میچنددولتیِ گروه کوچکآمیزِ یک خودسرانه و شیطنت

گفتـه شـد،   مردم پـیش از آینـده  و ها همان لیبرالچنانکه در زند؛ وپا میبراي بازیابی شرایط زیستش دست
تـی و  وهفضـدپنجاه ، و فروکاسـت سیاسـت   و سپس آمریکـا از اسـرائیل  گرایش به جدا کردنِ اروپا از آمریکا

غـرب نیـز از آنهـا رویگردانَنـد، در     "خردمندانِ"خرَد بدخواه که حتا ي چند بیبه رفتار دشمنانهضدمقاومت
ادین هاي نمفرآوردهو همانندانَش از» گروه ب«ي روش پندارهبدیناست؛ ي لیبرالیسم ایرانی سرشته خمیره

يي یـاوه داعیـه بـه شـان مزدورانـه ي سالیان زندگیِهمهها را در که لیبرالاَند ي خودبنیاديکارکرد اسطوره
بازتوجیه کرده است؛ پر روشن است کـه  و بازتولید د ابزاري،رَخنقاديِر پویشِ هدر برابرِ » پایگاه بِخردانگی«

ها ها بیشتر از راستچپ،کم پس از جنگ ویتناماست که دستي افولاسطورهاین اسطوره همزاد ساختاريِ 
هـاي  ي افول گرچه سـوخت آغـازین خـود را از دریافـت داده    اسطورهنکته آنکه اند؛در بازنویسیِ آن کوشیده

اي پس گیرد، اما درست مانند هر اسطورهداري جهانی میشرایط واقعی سرمایهجغرافیاییِ اقتصادي و سیاسی
ي ریزهاي تـرازِ پیشـینِ خـود، بلکـه برپایـه     پیامد دروندیگر نه بهخود،و ترازگستريِ برخالیِ کارافتادناز به

با نمـودار کـردنِ درسـتیِ    اي که جغرافیایی و اقتصاديهاي سیاسیداده:کندکار میبروندادهاي ترازِ نوینَش
باورناپـذیر  جزئیـت در تـراز  را کلیي یک واقعیت ي شناختی دربارهسیاسی یا گزارهداوريِافول، یک عینیِ 

ي ، از هر دادهکلیتي همان واقعیت در ترازِ تر سوژه را براي سنجشِ درستیِ آن گزاره دربارهسازند، سپسمی
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هاي اقتصـادي بیشـماري کـه پیرامـون     ها با بازبرد به پژوهشد؛ براي نمونه مارکسیستنکننیاز میعینی بی
تـوان دخالـت   «ي گـزاره انـد،  ردانش انجـام شـده  هـاي قـدرت اقتصـادي آمریکـا در برابـر همـاو      کاهش اهرم

کشند؛ سـپس ایـن گـزاره در    هاي کنونی جهان به چالش میرا در بسیاري از کشمکش» امپریالیستی آمریکا
هاي میدانی بدون هیچ نیازي به یافتهدیگر جایی که باید براي فهم یک راهبرد کلیِ سیاسی بازشناخته شود، 

علیت،مانند عملگرِخودکارِ ذهنی يمقولهدالِ بسیط یا انکار آن همینَک به یک ، چون شودکنار گذاشته می
یک اسطورهتبدیل شده است: آنچه در ترازِ پیشینِساده به یک ابزارِ خودفرمانِ فاهمه براي شناخت و خیلی
اسـطوره از  تـرِ کلـی شد، اکنون در ترازِ بـاالتر و  نشانه انگاشته میدرنوشته در ترکیبِعینیِو طبیعیمدلول 

زودي سـازد؛ بـه  پندارینِ خودش را میمدلولِ نوینْرود و سامان داللت براي دالِ بسیط ترازِدیدرس کنار می
یابد.خواهیم دید که همین اسطوره چگونه در ساختارهاي همانند دیگري وردش می

شـدنِ سـپهر   تیـره پیونددستی که ترور براي برانگیختن ایران به واکنش تند، و بهدماین سنجشِ باري، 
ي رفتهـلودیرینه وگفتگو با دولت بایدن انجام شده است، بخشی از سیاست  ؛ در ایـن  هاسـت دمکـرات خـود

 رفتارهاي تحریکآمریکاسنجش گویا سیاست گیهود و واکنشِ بهفشارِگروهآمیز به آهنگایران احساسیِفته
شـمار در  ي دسـت چنـد بـدخواه انگشـت    بازیچهکردهافولي شود، چنانکه گویی سیاست آمریکاسو میبهسو

قدرت هاي دیگرِبه الیهگاه را سرپا نگاه داشته و هاچهل سال است که لیبرالاین سنجشاست؛شده منطقه 
کـه  اش شـده خریـداري هاي تازيِ تازهشغالکسره وارونه است؛ نتانیاهو و رابطه یاما این نَشت کرده است؛ نیز 

فیزیـوتراپی در کیـف پـولِ    شان یکبار براي همیشه پشت کارت ویزیت یک مرکزِي نگهداريي ماهانههزینه
هایشـان ي برنامـه بازیچـه تر از آنَند که آمریکـا و اروپـا   شدهریزيبالفور حساب شده است، برنامهآقاي باشرِ م

ي گـرایشِ اصـلی   ناخواسته ابـزارِ مهارشـده  هایشان تا همین امروز، خواسته؛ آنها از زمان پیدایشِ دولتدنباش
،بحـرین اي چـون اسـرائیل،  هاي امنیتیدوگاهراست آنکه ارسیاست غرب در آسیاي باختري بوده و هستند؛

نـامِ  که بـه و آسیاي میانه،قفقازفروپاشیِ شوروي درهاي تورانی و اَنیرانیِ تراشهو ،شمال عراقاقلیم ،امارات
بـراي هـایی  پایگاهپیش از هر چیز، در محاسبات اروپا و آمریکا اندشدهوپزپخت» هاي منطقهملت«دروغین 
ــاکتیکی و راهبــرديِ نقشــهپیشــبرد ــا همهــاي امنیتــیِ ت از آرایــش امپریالیســمهــاي چشمداشــتســاز ب
ي رم که سامان اجتمـاعی و شـیوه  افشپاي میي پرگفتهبر این نکتهتند. و هسبودهجغرافیایی جهان سیاسی

ي دوم دارد؛ آنچـه  هاي امنیتی در پیشبرد ایـن نقشـه اهمیـت رده   دست اردوگاهتولید اقتصاديِ چیره بر این
ديِ هـاي اقتصـا  نیازمنـدي ؛ هـایی در بیـرون آن اسـت   تر است حفظ نظم اردوگاه براي انجام عملیـات بایسته

المللیِ گـردآوريِ  هاي بینسازماننیکوکاريِ ، و چه با داريچه با سرمایه،چه با سوسیالیسماین نظمپردازشِ 
کاربريِ اصلیِ خاك این اردوگاه بنگرید: شمال عراقي به اقلیم براي نمونه. شودهرجورشده فراهمباید ، اعانه

، و سـپس  امنیتی و نظامی علیه ایران، عراق، سوریه و حتا ترکیـه کردوکارهايسازي و پشتیبانیِ همانا آماده
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هـاي دستهي ؛ همهلیسندهاي خود را میزخمعملیات ست که پس ازیمزدورانبخشی بهبازتوانهی و دپناه
گـذاري  بمـب هـاي یکـی جـز خودشـان    که در زمین بازيِ بچهو ... چپ و راست بنیادگرا و قومگرا و تبهکارِ

سـتاد مشـترك آمریکـا و    96مـاه دارند؛ در دیي مهمات و زاغهي پایگاه سهمیهشدهدر این خراب،کنندمی
ي اربیـل دفتـر مرکـزي   شدهکشیبرقهاي تازهطویلهدر ،هاآشوبو رهبري آمایش اسرائیل و عربستان براي 

مـرز خـود را بـدون روادیـد بـه روي داووداُغلـو       ، اردوگاهبراي فشار به بغدادبه دستور همین ستاد و زند؛ می
راست آنکه آن چند کرور دهـاتیِ ؛ دهددولت مرکزي پناهندگی میبه خرابکارانِ فراريِهمزمان گشاید و می

جاسوسـان و خاورشناسـان   ها در آتشِ اشتیاق غربیبرکت دمیدنِبهکه استحفاظی يمحدودهدر این گرفتار
، حتـا در  اي به هم دارنـد و احساسات احمقانهانددار شدهها شناسنامهتازگی،بوي بزپیژامه و غارنشینی و به 

و اَنـد  آشِ کشـک خالـه  نیسـتند،  ملتآید ملت برمیـپیدایش یک دولتهمان معنایی که از فرایند بورژواییِ
کـارکرد  الزم بـراي یـبِ حفظ نظم و ترتداشتنِ آنها و براي آرام نگاهاي ندارد جز اینکهچارهاردوگاهمدیریت 

د؛ غرب کسی را به مـدیریت  شامِ شبِشان را جور کني ممکن به هر شیوه،ي استحفاظیاین محدودهي بهینه
؛ نزد امپریالیسم، سرشت اقتصـاديِ  تدارك بیندنظم را در آن این گمارد که بهتر از دیگران بتواند اردوگاه می

ترین اهمیتی ندارد.آمیز خود اردوگاه کوچکشرارتاین نظم در برابرِ کارکرد راهبرديِ 

تنهـا  ــ نـه هااین اردوگاهنابوديِ آنچهپیرو،بهافتد؛ تر میدرستبارچندیني اسرائیلدربارهاین حقیقت
و این فروکاستنی بهي آنهاستکند، همین سرشت امنیتی و خرابکارانهمیبایستهرا ــ ي آنهاهمهاسرائیل، 

پایانِ سیاست تبعـیض  با فرضِحتا ها نیست؛ سطینیبر فلرفتهستمِ ملیِتاریخِ چونهایی انگارهکوتاهسپهر 
اسرائیل در سرشت خود همان که بوده خواهـد مانـد؛ پرسـشِ    ها، الطرفین براي گذشتهبرآورد تاوانِ مرضیو 

کـه  سـت جهـانی تـر  اي و سـپس جنگـی و امنیتـی منطقـه   يسـامانه شکستن یـک  درهمچگونگیِ ،ايریشه
انجـام  هـا ایـن اردوگـاه  آنچـه  کنـد؛ اردوگاه را تعیین میفعلیتکارافتادن در آن بیش از یک پرسشِ ملیبه

ه آوريِ فراهم،دهند، در کلیت خودمی گسـتره ي کـالن برنامـه يبرسـازنده هـاي شماري از همنـ  ي سیاسـت
که بر پیکر کسانی؛ وستآسیاي باختريآرایش سیاسی و سرزمینیِیِدگردیسي آمریکا و اروپا براي دیرینه

ناپـذیرِ خـود ایـن    اندازند، بخشِ جداییي طبقاتی یا قومی و ملّیِ خودبنیاد میي یک سوبژکتیویتهآنها جامه
فـالن  بِسان یک کارگزاريِ برآمـده از  دست ازینايهستندهآفرینیِي نقشپندارهگسترشِ همگانیِ اند.برنامه

پیشـرانِ خـط   شناختیِ موردنیاز براي سوخت روشکه ،جغرافیاییمنافعِ اقتصادي یا سیاسیسامانِ خودبنیاد
 ترسانَبچهلولويتولیددنِ دشـمنیِ  پذیر کـر کند، براي همهفراهم میرا»گروه ب«چون یسرودوگوشیکک

» گروه ب«هاي خرابکاريي که اپاافتادهپیشاهمیت دارد؛ در گزارشها کیشباوريِ راستلیبرالیسم با توطئه
هاي ایـن  نگارد، همیشه آنهایی که شخصیتمیي ایران با جهان زدنِ رابطهرا کانون رسوايِ تالش براي برهم

پندارنـد، اَنـگ تـوهم    کم همبازيِ آمریکا و اروپا مـی گمارده یا دستگروه پندارساخته را در سنجشِ واپسینْ
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ت خرابکـاري را بـر دوش   ویژه اگر خود این گروه پیشاپیش، برپرده یـا درپـرده، مسـئولی   ند، بهخورتوطئه می
بـر  ي پیش که سروريِ آمریکـا دههششپنجباور به اینکه خرابکاران هنوز مانند "گرفته باشد؛ در این گزارش 

روزگار ي توهمِ توطئه است، چرا کهیک عادت کهنهگوشِ واشنگتن هستند،بهجهان مسلّم بود، مزدور حلقه
راهروگَردهـاي ي دسـت  ، و امروز این سیاسـت کـاخ سـفید اسـت کـه بازیچـه      کردهافولدگر گشته، آمریکا 

نیز درست با همـان  جاروشن است که این"یهود شده است؛راهروگَردهايتر قدرت، و از همه مهمجورواجور
یک حکـمِ بسـیار   جزئی ترازِابژه چونان یک خُردهکه با بازنماییِ روبروییمشناختیِ خودکار ي اسطورهسامانه

کلیِ آنچه در دست انجـام  در برابرِ طرحِ سوژهمقاومت ذهنیِروشد و بدینکناورناپذیر میآن حکم را بکلی
و سـازانه بـاوران، تنـدروها، دلواپسـان و همانندانشـان، کودکانـه و سـاده      توطئـه "د: ربـ مـی از میـان  را است

آنکه ، بیانددهبراي انجام ترور بو» گروه ب«يتوطئهکنند که بایدن و اروپا نیز پشت گمان میبینانهیکدست
"ده اسـت نگـاه کننـد؛   هایش به کف خیابان کشیده شهاي تند قدرت در آمریکا که زبانهسر سوزنی به تنش

در ذهن سـوژه  » ي جهانیِ آمریکاي بایدن و اروپا علیه ایرانتوطئه«جزئی و باورناپذیرِ ترازِسان اینجا ترور به
ـــ  بایـدن و ترامـپ   تند هاي عینی پیرامون تنشآن ــ با نگاهی به یافتهشود و چون باورپذیريِ نگاشته می
مقیـاس،  و کـالن کلـی خورد؛ حال آنکه توطئه در سطح یکباره خط مینیز توطئهکلیِ ي ، انگارهدشوار است

گویم که ساخت اسـطوره  پاي میز گفتگو براي پرورش و گسترش فرایند برجام است؛ باز میکشیدنِ ایران به
عینـی هاي ي دیگري ــ براي آغاز کار خود به یافته، و چه هر اسطوره»گروه ب«ي افول، چه ــ چه اسطوره

ي باورناپذیريِ حکم در ترازِ جزئیت نیاز دارد، اما پس از آن براي گسترش این نگـاره  ستوار کردنِ نگارهبراي ا
ي نه یک نشانههمینَک ي توطئهانکارِ نگاره؛ وابسته نیستي بیرونی هیچ دادهدریافت به به ترازِ کلیت، دیگر 

ي مفهـومی یـا   یـک سـازه  )، بلکه یک دال بسیط است: در جایگاه مدلولب (بازبرَنده به یک چیزِ بیرونیمرکّ
ي توطئـه را  اي کـه انگـاره  عملکـرد داللـی  ،نجام کارکردهـاي شـناختیِ سـوژه   براي ابایستهاي ذهنیِمقوله

پاي گیرد؛ توطئهکلیِي خودکارِ رسانش و پرورشِ طرح سانِ سامانهزبان بِگذارد تا خودبیرون میپیشاپیش 
اسـطوره   سگفتمانیتوطئه هـاي گفتـاري را رمزگـذاري کـرده و     کـنش » انکـار توطئـه  «ي ت که بـا کـارکرد
بـدون بازگشـت بـه    هـر سـامان داللـت،    ياُسـتوارنده هاي ادیپیِ پذیرساختنِ تراکُنششیوه براي امکانبدین
کـار  از این اسـطوره  محضِ اینکه بهکند؛ میهاي پندارینتولید مدلولهاي طبیعی و عینیِ ترازِ پیشین، یافته
دیـو و پـريِ  هـاي قصـه یکی از ي دیگر، به شدهي رمزگشاییمانند هزاران افسانهنیز ها لیبرالداستان ، بیفتَد
.دشوتبدیل میکودکان يشبانه

بـودنِ دلیلی بـراي واقعـی  دنبال خردهبهدر بایدن هنوز گفته شد، این اَجنّهناپذیربازگشتاما چنانکه در 
کـی هـم کـف دسـت     چیزَاروپـا بـراي بازسـازيِ برجـام     یدنِ چگردند، با ایـن گمانـه کـه او بـا بسـی     خود می
بند را به آب داد و گفـت کـه اروپـا    خیلی رسوا هایکو ماس دیروز همه ؛ باایناندازدي آنها میدرازشدههمیشه
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ا همکـاري خواهـد کـرد؛    مریکـ بـاره بـا آ  اسـت و دریـن  افـزوده برجـام برجام خواهان یک بازگشت به جاي به
اي که ترامپ تنها با یک امضـا  ، اَنگ غالمزادگیایرانی باور بکنند یا نکنندخریدارِشده اما بیحراجهاي لیبرال

بـا  ي بایـدن اروپا و آمریکـا » گروه بِ«؛ پاك نخواهد شدشان، حاالحاالها از آبرودانیبر شرمگاهشان داغ کرد
ي ایـران،  گشـایی از سـینه  زرهکـه در عمـل چیـزي جـز     د آمـد نـ سـراغ ایـران خواه  دوازده شرط پمپئو بـه 

آنچنانکه در عراق و لیبی به کار افتاد، نابودي اجتماعیي پیشاپیش آزمودهيانجام توطئهبراي شکردنآماده
این نمـایش با ، افزودهبرجامپاي ن بهفشار براي کشاندنِ ایرانیست؛هاي مقاومت شکستنِ ستون مهرهو درهم

       کـه شـبانه و   اسـت افسارسـرخود یـک چمـوشِ   که جز این آنچـه در دیـدرس ایـران اسـت رفتارهـاي تنـد
رود، چیزهـایی درِ گـوش   آویـو بـه ریـاض مـی    با هواپیما از تلي جهانبدون هماهنگی با بقیهخاموش چراغ

ي رفتـه ـیک شگرد لوگردد و فردایش انفجار، د و چند ساعت بعد بازمینشنونمیدیگرانگوید که میمیزبان
؛ گوي او نیستندقربانست که بلههاییقدرتيهزینهسالح کمبراي خلعبسترِ اصلیِ سیاست امپریالیسم غرب 

اي و همیان دورِ نخسـت ترورهـاي هسـت   ي عراق و لیبی، و حتا در نسبتدرست همانند این رفتار در پرونده
ي ها براي فروختنِ همـه هاي لیبرالندزدوي سگ؛ با همهشده استغرب براي آغاز فرایند برجام دیده فشارِ

گذاشت، پـایمرديِ  نافرجامي قدرت در ایران، آنچه پیشبرد آن را سرانجامي شوم به سیالهفقرات این پرونده
ي توطئـه قدرت و در سراسر منطقه بود؛ باشـد کـه در برابـر   مقاومت در این جنبشي خودبنیاد نیرو و اراده
هاي استحفاظی ي آچارچیِ محدودهگاه شماري از عملهبهگاهکه ،دورِ نوین این سیاهبازيتبهکارِ کارگردانانِ

،آورنـد، همـان نیـرو و همـان اراده    به روي پرده مـی » گروه ب«بوقیِ پردازيِ بهتر با کالهخود را براي صحنه
.فتدبه کار ا، ه استها دیده و از سر گذرانداین سالآنچه در تر بهتر و آزمودهوختهآم
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