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قررار  مخاطب  0202فرانتس که خدا را از میدانی خالی در شب استر 
ضراوت  این زمان قضاوت تو نیست، بلکه زمان ق»داده بود، تاکید کرد: 

 چه که باید از دستچه که اهمیت دارد و آنماست؛ زمان برگزیدن آن
چره کره رررورا    چره رررورا اسرت از آن   برود، زمان جدا کردن آن

 نیست«.- مارکو پولیتی1

 

 دشمن داخلی
 منطق جنگ وحشت است. 

ثراند، زیرا ؤحتی اخبار جعلی م تمام اخبار وحشتناک، شناسی جنگ،در نشانه

کنند. چرا هنگامی که ایاالت متحده بر سر فلوجه بمب عداوت و ترس تولید می

کشند می 0ها زندانیان غیرمسلح را در بوچاریزد یا هنگامی که روسفسفرا می

در حالی که جنگ  گوییم؟ا جنایات جنگی سخن میارهشویم؟ آیا ما درببرآشفته می

 ا اتوماتیک از جنایات.به خودا خود جنایت است؛ یک زنجیره

پرسشی که باید بدان پاسخ داده شود این است: چه کسی مسئول این جنگ 

-است؟ چه کسی خواستار آن بود، آن را برانگیخت و عنان آن را گشود؟ پاسخ نازا

آن نداریم. اما همه ا پوتین است، شکی درباره رهبرااستالینیسم روسی تحت 

شدت خواهان این جنگ بود و فعاالنه در توانند ببینید که شخص دیگرا نیز بهمی

 ا آن است.حال تغذیه

المللی را بنا به درخواست الوروف ا اروپا کنفرانس بیناگر در فوریه اتحادیه

ح توانست متوقف شده باشد. اما به جاا آن، ترجیتشکیل داده بود، ماشین جنگ می

ا اوکراینیِ حارر در هاا ]جنگ[ را برافروزند. یک نمایندهداده شد که شعله

ام، چرا ناتو به این زودا زده شدهمن شگفت»ها صادقانه اظهار کرد: وگو با روسگفت

                                                      

1 Marco Politi 

0 Buchaشهرا در اوکراین.-م : 
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ها را به کند؟ با انجام چنین کارا روسدر مورد جنگ اظهار کرد که مداخله نمی

 «.تشدید جنگ دعوت کردند

که کنند قادر به اندیشیدن نیستند. چوندر جنگ شرکت می کسانی که

 کسانی قابل درک است. سادگیهها کامالً بشناختی آن هاا سیستم عصبیِاستدالل

 ممکن است حفظ کنند و کسانی را که شان راباید جان اندازندراه میهب که جنگ را

اول از همه بایستی دشمن داخلی را داشته باشد بایستی بکشند. و  ها راقصد جان آن

  خفه کنند.

بشریت است: یعنی وجدان، اگر که آن را داشته باشید.  3انیتدشمن داخلی حسّ

ا آن در متنی که در طول جنگ جهانی اول نوشته است درباب فروید درباره

دشمن داخلی خود را در مقام شک، درنگ، »گوید: هاا جنگ سخن میرنجوراروان

 «به اندیشیدن است. کند. دشمن داخلیْ ارادهریز آشکار میترس و گ

ها و نظام سیاسی مصمم به شکست دشمن جا، تمام رسانهامروزه، در این

را متهم به کار کردن براا پوتین  5ا آیندهروزنامهمدیر  4یکو رامپینیاند: فدرداخلی

شوند و فرانچسکو اا ایتالیا سانسور میکلمات پاپ توسط کل نظام رسانه 6کنند،می

 کند.ها میدعوت به بدنام ساختن مردد 7مرلو

ایم، سازاِ گفتمان عمومی بسیار به پیش رفتهنظامییند افرما همین حاال نیز در 

 زیرانه در حال هدایت مغزها به سواا سیاسی و خبرنگاران ایتالیا سربهو طبقه

تمایز برقرار کردن میان صداهاا  جماعت. در آن اندجماعت ناسیونالیست

                                                      
3 sensitivity 
4 Federico Rampini 
5 L’Avvenire 
  بنگرید به:6
https://www.la7.it/laria-che-tira/video/federico-rampini-contro-marco-

tarquinio-ignobile-mettere-sullo-stesso-piano-sanzioni-e-

bombardamenti-33-33-2322-437755 
7 Francesco Merlo 
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ا تروتسکیستی یا زمینهفکرانی که پیشنگاران راست افراطی و صداهاا روشنروزنامه

 شود.را دارند، سخت می 8ا متداوممبارزه

توجهی شده است. در طول سال گذشته متحمل جهش قابل اا در دونظام رسانه

اندمی دائماً براا اهداف درمانی بسیج شده بود و بیست و چهار ساعته به ما دوران پ

دادند، و از یک هاا سبزرنگ، و تجهیزات هوارسانی را نشان میها، روپوشآمبوالنس

هاا بیشتر کردند، ها و سرممشخص به بعد شروع به نشان دادن تزریق سرنگ انقطه

ا تشویش. شخصی رانگیز و القاکنندهبواهمها وقفهآن هم طی یک جریان بی

اا اا بر یک جهش رسانهااِ درمانی مقدمهبینی کرد که این حصار رسانهپیش

هاا کننده است. و حاال بیست و چهار ساعته ما مناظر وحشتناک، اندامتعیین

وچهار بیستبینیم. شده و گریز دردناک و از سر استیصالِ مادران و کودکان را میمثله

شنویم هایی را مینظران و ژنرالخراش مفسران، صاحبته صداا فریادهاا گوشساع

 کنند.دهند و دشمن داخلی را ساکت میکه فراخوان به جنگ می

 

 کردم؟کردم، چه میف زندگی مییاگر در کی
کردم؟ روزها این کردم، چه میزندگی می یفکیام: اگر در بسیار از خود پرسیده

ا مقاومت ایتالیا در برابر فاشیسم مشارکت شکنجه داد. پدر من در جبههمن را ال ؤس

ا من نیست که از مقاومت مردم اوکراین داشت، و من به خود گفتم، آیا این وظیفه

ها آن را به خطر هایی بجنگم که تهاجم روسحمایت کنم؟ آیا نباید بر سر ارزش

 انداخته است؟

 9نگامی که مجبور به فرار از پادگان در پادواآورم که پدر من هسپس به خاطر می

وا  جا سرباز وظیفه بود.شد، رد فاشیست نبود، منظورم پادگانی است که وا در آن

براا وا فاشیسم قسمی شرایط طبیعی  فاشیسم را هرگز یک معضل تلقی نکرده بود،

                                                      
8 Lotta Continua 

 جریان چپ افراطی در ایتالیا
9 Padua 
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که ارتش طور که براا اکثریت جمعیت ایتالیا چنین بود. هنگامی بدیهی بود، همان

به مانند بسیارا دیگر گریخت و به دیدن  ایتالیا بعد از هشتم سپتامبر ازهم پاشید،

اش به خاطر ترس از بمباران از شهر گریخته اش در بولونیا رفت، اما خانوادهخانواده

ا مارکه بگریزد، کسی بودند. بنابراین، همراه برادرش تصمیم گرفت به منطقه

ها گروهی از آوارگان جنگی دیگر را تصمیمی گرفتند. آن داند براا چه چنیننمی

اش براا دفاع از زندگیوا ها پیوستند. ها مالقات کردند و به آنیافتند و با پارتیزان

ها کرد، به نظر او کمونیستوگو میها گفتپارتیزان شد. هنگامی که با پارتیزان

ها توریحی براا ید که کمونیستترین آنان بودند، و او فهممندترین و مستعدسخاوت

 شد. تبدیل اا براا آینده دارند: پس او به یک کمونیستگذشته و برنامه

جا بود که براا من توریح کردم و فردا در آنزندگی می یفکیاگر من در 

و تمام  10هاا غربی،ارزش 11دموکراسی، 12داد که به خاطر دفاع از جهان آزاد،می

مجبور به دفاع هستم، از  13اند،با حرف بزرگ نوشته شدهشان این کلماتی که همه

کردم. اما ممکن بود که براا دفاع از خانه و برادرانم، دفاع کردن شانه خالی می

 شوند.تصمیمِ پیوستن به مقاومت بگیرم؛ تمام کلماتی که با حروف کوچک نوشته می

مقاومت اوکراین دانم که چگونه به این پرسش پاسخ دهم: آیا در بنابراین نمی

چه که کنم یا نه. اما آنکنم یا آیا به یک سرباز روس گلوله شلیک میمشارکت می

اا که جهان آزاد براا چراییِ فراخواندن دانم این است؛ دالیل برجستهمطمئناً می

است. و اشتباه همین لفاظی اروپایی است  دهد، اشتباهها به مقاومت ارائه میاوکراینی

 نمایش دارد.  ابه ادامهکه اصرار 
  

                                                      
73 Free World 
77 Democracy 
72 Western Values 

 ها را با حروف بزرگ آورده است.براردا در متن اصلی تمام این واژه 13
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 حقارت 14ی فرگشتمثابهبهنازیسم 
است در سوریه،  گونه که دو دههوحشت در اروپا رها شده است، همان جنونِ

هایی بسیار دور هستند ها مکانافغانستان، عراق، لیبی و یمن رها شده است. اما آن

جا مردمانی ا آنبگویم؛ سکنهتر ا آن بسیار متفاوت از ما هستند، یا دقیقکه سکنه

 پنداریم.و پست می تنفر داریم هاهستند که از آن

اش را در هاا استالینیستیوالدیمیر پوتین، که هرگز میل امپراتورمآبانه و روش

جمهور، تجار و خبرنگاران ما پنهان نکرده است، این جنگ را ساا ؤرهنگام مالقات با 

شان واکنش گذشتهمردم روسیه به حقارت سی سال به این خاطر آغاز کرد که اکثر

هاا ها به حقارت ورساا در سالاا که آلماننشان دادند، درست به همان شیوه

 میالدا واکنش نشان دادند. 1932ا دهه

متجاوزانه از حقارت است. هر کس  رستگارانازیسم فرگشت حقارت است، و نوید 

زمان را بداند باید  1992ها از روس توسط خواهد عمق حقارت تحمل شدهکه می

 را بخواند. 16اسوتالنا الکسیویچ 15دست دوم

«. نداردصدا دست یک »گوید: می شی جی پینگ خونسردگونه که اما همان

ها ها و روسدست پوتین کافی نیست. دست دیگر دست جو بایدن است که اوکراینی

ا آورد: به لحاظ سیاسی اتحادیهدست را به جنگ کشاند تا بتواند چهار نتیجه به

جلوگیرا کند، آراا خود در  0اروپا را تخریب کند، از ساخته شدن نورد استریم 

 انتخابات کشور را افزایش دهد، دشمن روسی را شکست دهد.

را لغو  0ا نورد استریم پروژهدولت آلمان اند. دو هدف اول به خوبی کسب شده

ن مجبور است تقاراا خود را از طریق بازار آمریکا رو، اروپا اکنواست ازاین کرده

                                                      
74 EVOLUTION 
75 Second Hand Time:بنگرید به 

https://www.bompiani.it/catalogo/tempo-di-seconda-mano-

9788845297533 
76 Svetlana Aleksievic 
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اا اندازهبه صورت برآورده کند، جایی که قیمت سوخت کمی باالتر است و در هر

 نخواهد بود که حتی جایگزین گاز روسیه باشد. 

ا ناتو درآمده و مجبور شده است ا اروپا به انقیاد ارادهبه لحاظ سیاسی اتحادیه

چیزا است که  کند، این دقیقاً مخالف شناساییک ملت خود را به عنوان ی

مشغولی ا اروپا براا گریز از دلا اروپا قصد کرده بودند. اتحادیهگذاران اتحادیهبنیان

کرد. و بدل ناتو آن را به یک ملت  0200ناسیونالیستی متولد شده بود، اما در اوایل 

هاا با شعله خود غسل تعمیدی در حال محترم اروپا، به مانند هر ملتملت حال 

 جنگ است.

ها سیاست آمریکایی %55تر است زیرا ا دیگر مسئله پیچیدهبراا دو نتیجه

جنگِ رییس جمهور را  کنند )این مسئله که اکثریتخارجی بایدن را محکوم می

محکوم کنند هرگز قبالً وجود نداشته است حتی در ایام جنگ ویتنام و عراق(. اولویت 

رسیده است، اما  %44به  %36ها مثبت نیست، بایدن از ال با توجه به نظرسنجیالکتور

ا بعدا ها انتخابات نوامبر را خواهند باخت، و دورهاین کافی نیست. احتماالً دموکرات

خواه ) باید ببینیم کدام یک، اما ترامپ را انتخابات ریاست جمهورا را یک جمهورا

 برد.غیرمحتمل نخواهم شمرد( خواهد 

خواهان کسب آن است، یعنی شکست  ا آخرا که بایدنطور براا نتیجههمین

آلود مردم اوکراین، روسیه تر است. فارغ از مقاومت خشمروسیه، اوراع حتی پیچیده

نظامی  سازوبرگچیزا است که عزم آن را کرده بود، یعنی تخریب در حال کسب آن

میرند و کریمه. هزاران سرباز روسی میاوکراین و تحت کنترل گرفتن مناطق جنوبی 

اا که پوتین ذره افتند، واقعیتیهاا روسی در طول نبرد بر زمین میو حتی ژنرال

اهمیت براا آن قائل نیست. جان فشانیْ روح عرفان ناسیونالیستی روسی است، 

خوانده باشد، به  18و الکساندر بلوک 17گونه هر کسی که تولستوا، ایزاک بابلهمان

 ابینی است که این نبرد در محدودهین موروع واقف است. بنابراین قابل پیشا

وارد  اجتماعی اقتصادا و افاجعها مرحلهخواهد یافت و روسیه به  اوکراین تداوم

                                                      
77 Isaak Babel 
78 Aleksandr Blok 
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 جنگ داخلی در کشورا با . در این مورد، رمناً بایستی واقف باشیم کهشودمی

 اا است.سابقههاا بیاا داراا خطرکالهک هسته 6222

 

 زندگی در بهشت
کنند. من ها از جنگ حمایت میدرصد روس %83ها، بر طبق برخی از نظرسنجی

آید غیرقابل اعتماد است. کنم آمارهایی که از مسکو میکنم، فکر میاین را باور نمی

 محتمل است.  مند باشد،ت گرفته از حمایت اکثریت بهرهکه تجاوزِ صوراما این

روا هاا اولتراناسیونالیستی اا از جوانان روس نیز به سوا ایدهاقلیت فزاینده

ا نفس روح روسی است که در ها جنگ در اوکراین تزکیهآوردند، گویی براا آنمی

با  19آخالبیستین تر است. ابلهی به نام ایواناا براا مخاطرات بیشمقام مقدمه

متشکریم از اوکراین که دوباره روس بودن را به ما »کند: طنینی شورمندانه اظهار می

 «.آموخت

گرایی ارتدوکس سنت طوالنی شهیدنگارا وجود دارد که برآمده از روح قسمی

نوردد و گذرد و مرزهاا قرن بیستم را درمیاست، سنتی که از داستایوفسکی می

شود. پدیدار می 01و حتی خود الکساندر سولژنستین 02ی گروسمانمجدداً در واسیل

بودگی عرفانی، در کلمات کشیش زوسیما که در حال مرگ است در کتاب این قربانی

ا ما مادر، گریه نکن، زندگی بهشت است و همه»شود: خالصه می کارامازوف برادران

اا به تصدیق آن ارادهخواهیم آن را تصدیق کنیم، زیرا اگر در بهشتیم، اما نمی

 «.داشتیم، از فردا بهشت در سرتاسر دنیا برپا خواهد شد

گوید رنج، سردا، فالکت و شکنجه بهشتی که داستایوفسکی از آن سخن می

است. در یک کالم: صلیب. ناسیونالیسم ارتدوکس روسی عاشق رنج است، چنان که 

                                                      
79 Ivan Okhlobystin 

 م-روس است. کشیش ارتدوکس، کارگردان، مجرا تلویزیون و بازیگر
23 Vasily Grossman 
27 Alexander Solzhenitsyn 
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قدر کند و دقیقاً همانیا نزدیکی به مسیح مصلوب را پیشکش مگویی رنجْ نشانه

عاشق مردمان است که از زنان و مردان مجرد ]و نه انتزاعی[ متنفر است: 

که دقیقاً بخاطر  -که مرتکب جنایت عارا از احساس شودراسکولینکوف پیش از آن

 «.انگیزندچقدرمردمان نفرت»کند: اعالم می -عارا از احساس بودنش باید انجام شود

تقابلی  اند و اینقرار گرفته یوانگی روسی در مقابل یکدیگرجهل آمریکایی با د

گوییم که داراا قدرت اا سخن میها )که البته از طبقهآسان نیست. آمریکایی

ماندگی و اند، به جز عقبها نبودههستند( هرگز قادربه درک تفاوت اا و سیاسیرسانه

و با سیلی زدن درست شود. اما  مادونی که باید استثمار شود، به انقیاد کشیده شود

گرایی نجات شمولماند، چیزا که در آمیزه جهانفرهنگی روسی باقی می تمایز

ها را تحمل  هر دو این پذیر نیست،سادهرنجور خود  اش و نیز در مکتب فکرابخش

 کند. کند هیچ و تحمیل هم میکه می

اند که در حال ا پرتگاهی کشاندهدیوانگی روسی و جهل آمریکایی اروپا را به لبه

 رسد.به نظرمی حارر بازگشت از آن دشوار

 

 کشوری پیشتاز در جهان آزاد
( را رهبرا [W]کنم، با حرف بزرگدر کشورا که جهان آزاد )یادآورا می

کشد، و از میان این سه نفر کند، پلیس به طور معمول روزا سه نفر را میمی

 .کشدمی همه بیش از را پوستسیاهاشخاص 

ها باال رأا سیاهان و چپ ، هنگامی که0202بعد از قیام جورج فلوید در سال 

ا پلیس را کاهش دهد و براا بهبود بودجه رفت، حزب دموکرات متعهد شد تا

ها وفا گذارا زیادا بکند؛ البته که به هیچ کدام از این وعدهشرایط اجتماعی سرمایه

ا پلیس نیز کاهش نیافت. بر عکس .. رخ نداد. و بودجهنشد: لغو بدهی دانشجویی و.

 کند.ها افزایش پیدا میا آنتنها بودجه

دارد میوااا رسیده است که فرد را پذیرش مهاجران به درجهدر مرز مکزیک رد 

 (.فعالً عقب نشسته استبخورد )او  را جمهورا ترامپهاا رئیسروزحسرت  تا
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ترین سطح خود رسیده است. بعد از از بایدن به پایینبه هزار و یک دلیل، حمایت 

]وقایع[ آگوست در کابل، بایدن مجبور بود ثابت کند، که گرچه آمریکا جنگ را علیه 

تواند آن را در برابر روسیه ببرد. بنابراین وا ترین کشور دنیا باخته است، میمتزلزل

بگیرد، الوروفی که  هاا مکرر سرگئی الوروف را در نظرتوانست درخواستنمی

اش، مرزهایش، و بدین ا امنیتکرد، روسیه خواهان بحث دربارهپیوسته تکرار می

 ناتو طی بیست و پنج سال گذشته است. مستمر  ترتیب گسترش

دهند، پیرمردهایی که علیه عجز به مانند کارا که اغلب پیرمردها انجام می

تقابل سرراست با روسیه گرفت و براا کنند، بایدن تصمیم به دردآور خود شورش می

رودررو شدن با پوتین آماده شد. اما هنگامی که زمان کشیدن اسلحه از غالف سر 

تزاریست کرملین -کار استالینیستها تنها گذاشته شدند تا با جنایترسید، اوکراینی

 رو شوند.روبه

اا فراهم رسانهاروپاییِ مقاومتِ اوکراین اسلحه و حمایت -اسپانسرهاا آمریکایی

 طوالنیهایی که تاریخ ، اوکراینیمیرندمیها هستند که اوکراینی این حال اند. باکرده

 ناسیونالیستی سوق داده است.-ها را به سوا موارع اولتراسرکوب، آن

 

 کندلتیک جدید هاویه را تسریع میژئوپ 22سفیدان-جنگ میان

در فروپاشی  قشی اساسیکه ن 03شناسی روانی جنون پیرافارغ از آسیب

کند، چه چیز محرک روسی( ایفا می-اروپایی-نژاد سفید )آمریکایی پریشانهروان

استراتژیک این جنگ است؟ جواب قطعی بایدن است: دفاع از جهان آزاد و معناا 

غرب ررورا است، چیزا که بایدن بر طبق آن تصمیم گرفته است دوباره رهبر 

مند، و بعد از پنج قرن استعمار، خشونت، غارت نظام ]جهان[ بشود. دفاع از غرب

طور که به زودا مشاهده خواهیم کرد، انتخاب است. همان نژادپرستی سخت شده

                                                      
22 Inter-White War 
23 senile dementia 
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 سفیدان انحطاط نژاد سفید را تسریع کرده-آمریکایی براا آغاز جنگ میان-روسی

 شود.و به فروپاشی آن منجر می است

سفیدان است، که در آن نژاد سفید -انمی یفوریه شروع شد جنگ 04چه در آن

جهانی پدیدار خواهد -ژئوپلیتیکی پسا جنگد: اما از دل این جنگعلیه نژاد سفید می

 که همین حاال در حال پدیدار شدن است. قطعاً -شد

جهان آزاد قلمرو سوسیالیستی را شکست داد،  1989هنگامی که در سال 

ان و تحمیل مالی نولیبرالیسم گشود، سازا جهبراا خصوصی شکستی که مسیر را

است و آیا  بازگشت و ابدازده شدند که آیا نظم جدید بیها شگفتایدئولوژیست

هایش به پایان رسیده است. اظهار نظر ها و جنگتاریخ با تمام تعاررات و انقالب

ها جوالن دموکراتلیبرالزده بود و کمی شتاب در این مورد 04فرانسیس فوکویاما

 ناپذیر است.دادند ]که[: دموکراسی و بازار زوجی شکستمی

 معنا بودن خودش راا دموکراسی که با قانون آهنین بازار جفت شده بود، بیواژه

توانند نمایندگان خیلی زود افشا کرد: هر چهار یا پنج سال شهروندان جهان آزاد می

کارگیرا قانون هارا فراتر از بتوانند کشان نمیخود را انتخاب کنند؛ اما نمایندگان

خودکار آن را تضعیف  منطقا سیاسی قادر نیست ارادهبازار انجام دهند؛ قانونی که 

  کند.

به بعد دموکراسی به یک  0216نتوانست دوام آورد و از سال  کالهبردارااین 

 است. یافتهتقلیل تکرارا  شوخی

دهد نوشت که شرح می اش کمی کمتر از فوکویاماست، کتابیفردا که حماقت

اش به نام در کتاب 05نژادها آغاز شده است. ساموئل هانتینگتون رویاروییا دوره

ژئوپلتیک این برخورد را در حالت کلی شرح داد، که در دیدگاه  06هابرخورد تمدن

هاا تمدنی در برابر وا باید تعدادا )هفت یا شاید کمی بیشتر یا کمتر( از بلوک

 یرند.دیگر قرار بگیک

                                                      
24 Francis Fukuyama 
25 Samuel Huntington 
26 The Clash of Civilizations 
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را خط  -قومی، مذهبی، فرهنگی  -ا هانتینگتون هویت به نوعی، نظریه

کرد و جنگ آمریکا علیه کشورهاا اسالمی و ا نیروهاا متعارض توصیف کنندهجدا

به  کرد. اشتباه هانتینگتونبینی روا میان غرب و جهان چینی را پیش تقابل پیش

اا بدل به مسئله اتر ربسیار پیچیدهیندا افرا ا وفوکویاما نبود، اما نظریه ااندازه

 کرد. پیش پاافتاده

سازا کل سپهر اجتماعی و دموکراسی همزمان شد با خصوصیلیبرالپیروزا 

اثر آن بود،  07«تمدن اجتماعی»سازا عمومی فعالیت کارا. فروپاشی سختِ ثباتبی

سیاسی و باالتر از همه به  ا تنظیمنوعی از تمدن که در آن منافع اکثریت به وسیله

به تعلیق درآوردن قانون طبیعی جنگل را  شد که امکانا آموزش حفاظت میوسیله

 کرد.فراهم می

دارانه مدارس عمومی را خواهی سرمایهدر کنار بسیارا از چیزهاا دیگر، تمامیت

ا دوم قرن بیستم معنااِ اخالقی و نابود کرد. فرآیندهاا آموزشی که در نیمه

طلبی و اومانیسم را برابرا ذره فهمانده بودند وذرههمبستگی در زندگیِ انسانی را 

یورش فراگیر تبلیغاتیِ  اند؛زدایی جایگزین شدهتعلیم انسانیت کردند، باتبلیغ می

هاا عظیم جهانی قرار دارد و در ا شرکتسلطهثیر أتناپذیرا که تحت اجتناب

 دواند.شده ریشه میااا بشرِ شبکههاا شناختی گونهفعالیت

ترین اثر کانفورمیسم که تا به حال شناخته شده است، العادهو بدین ترتیب خارق

ا سیاسی و هر شکل فرهنگی را که هر قاعده جهل و موهومات تبلیغاتی تولید شد:

 همساز با تحمیل سود نبود، از بین بردند.

ا هاا دیجیتال ممکن شد، سلطهمدد تکنولوژابهسازا تمام اقتصاد که مالی

 .پذیر ساختانضمامی را امکانامر انتزاعی بر امر  قطعی

 ثباتپدیدار شد، کار بی بدیلبدون  خودکاردارا مالی در مقام یک نظام سرمایه

خودکار محصور شده  و آینده قاطعانه در زمان حالِناممکن است بستگی همنشان داد 

 . است

                                                      
27 social civilization 
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رنجورانه گفت: تاریخ به پایان رسید، فالکت رواناز این منظر فوکویوما صحیح می

ه به انقیاد جا بود و سوبژکتیویتبه مانند آتش جنگلی در حال گسترش، در همه

 دیجیتالیِ فراگیر درآمد. تأیید اا ودارویی توده-دیکتاتورا روان

 0219پاییز در جهانی  مقیاسدر ی یهااز راه رسید. بعد از آشوب  سپس فاجعه

ا ویروس نیز پیدا کنگ، سانتیاگو، تهران، کیتو و... شیوع یافت( سر وکله)که در هنگ

 شد.

 پاره کردندر حال تکه فروپاشی روانی آفرید که اکنونو ویروس شرایطی را براا 

 ا جهانی است. صحنه

ا کار در بخشی اعظمی از جهان شد، اما حاال هاویه مانع گردش کاالها و ادامه

گرداند و خطر اتمی تخیل مصرف را بازمی-توزیع-ا مجرد تولیدخطر جنگ زنجیره

بعد از بیدار که فرد یایی ؤربوسی کا سانبهکند، درست افسرده را دچار گسست می

 واقعیت دارد.این کابوس کند میفقط کشف  از آنشدن 

 انتقام

بندا جهان در امتداد خطوطی نامرئی شد سفیدان منجر به تقسیم-جنگ میان

که اندکی با ژئوپلتیک و ایدئولوژا مرتبط است و بیشتر با تاریخ استعمار و استثمار 

 نژادا سروکار دارد.

ی که طرح محکومیت یورش روسیه به اوکراین به سازمان ملل ارائه شده، هنگام

در کنار چین از  -هند، پاکستان، اندونزا، آفریقاا جنوبی -ترین کشورهاپرجمعیت

تصویب این طرح سر باز زدند. براا اولین بار سناریوا ژئوپلتیکی در حال پدیدار 

هاا کند. امپراتورات میشدن است که در امتداد خطوط پرشکن استعمارا حرک

دیگرند، در حالی که جهان سفید متعلق به گذشته در حال تصادم یا پیوند با یک

 شود.غیرسفید در افق پدیدار می

روسیه ورق شانس این بازا است، نقش دیوانه را بر عهده دارد، عنصرا درونی 

 کند.زدایی جهان سفید عمل میا مسیر مفصلاست که به مثابه
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ها تواند پاکستان باشد، که تحت فشار آمریکاییدیگرا که دیوانه شده میعنصر 

از  08وزیر عمران خان ها از سوا دیگر له شده است. نخستاز یک سو و نفوذ چینی

موفق  09لحن شدیدا براا تقبیح دخالت آمریکا استفاده کرده است و نواز شریف

رد در پاکستان تازه آغاز شده شده است تا وا را از دولت کشور اخراج کند. اما نب

 ور شود.تواند به زودا شعلهاست و می

جا مشاهده کرد، و حتی نیازا توان در همهاند را میکه دیوانه شده عناصر دیگرا

 ها نیست.به نام بردن از آن

 دیگران نیز دیوانه خواهند شد. 

گسست میان یند افرسفیدان در اوکراین کاتالیزورا براا قسمی -جنگ میان

 هاا آن هستیم. ا اولین تکانهشمال و جنوب ]جهانی[ است که ما در حال مشاهده

ام، اما فردا بود که افتم، که هرگز از پیروان او نبودهگاهی اوقات به یاد مائو می

این نظریه را  مائو 1962هاا آورم که در سالگفت. به خاطر میچیزهاا جالبی می

 شهرها را خفه خواهند کرد.ها کالنا حاشیهارائه داد که به زود

اش بود )که بعدها مورد اعتماد همراه 32پیائو،این نظریه مشخصاً مورد پیروا لین

را  31دار بزرگحذف شد(، اما دیدگاه سکان 1971در حال پرواز با هواپیما در سال 

ریا یا ا اتحادا استراتژیک میان کارگرهاا جهان صنعتی و پرولتاباید به منزله

اا فهمید. شعار انترناسیونال کمونیست جمعیت دهقانی کشورهاا حاشیه

پرولتاریا و مردم »ها در عبارت توسط مائویست« پرولتاریاا تمام جهان متحد شوید!»

 بندا شد.صورت بار دیگر« دیده متحد شوید!ستم

اا هنشینی است، جنبشرسید که استعمار در حال عقبها به نظر میآن سال

شکست آمریکا در ویتنام  1975ها را دفع کردند و در سال امپریالیست بخشرهایی

 رسید.بخش به نظر میرهایییند افرا اوج یک لحظه
                                                      
28 Imran Khan 
29 Nawaz Sharif 
33 Lin Piao 
37 Great Helmsman 
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گونه که امید داشتیم به پیش نرفت: استعمار در اشکال جدیدا اما امور دقیقاً آن

 یا شد.گرایی و استعمار فرهنگی احا اقتصادا، استخراجبه مانند سلطه

با نگاه به گذشته به عنوان  توانمی را «حاشیهْ شهرها را خفه خواهد کرد»فرمول 

مشاهده وسیله استعمار شده بهبراا اتحاد میان کارگران صنعتی و مردم فقیر بدیلی

. مائو گفت: اگر همه چیز خوب پیش رود، پیوندا میان کارگران شمال و دهقانان کرد

وجود خواهد آمد. اگر چیزا اشتباه شد و کارگران شمالی شکست بخورند، جنوب به

خواهند  دارا امپریالیستی را خفهخواهند بود که سرمایه کشیدهاین مردم ستم گاهآن

 کرد.

کرد. این اریکاتورا را ببخشید، اما مائو شوخی نمیسازا کامیدوارم که این ساده

محاصره کرده بود، تا  از حاشیه کالً همین بوده است: شهرها را 30طوالنی پیماییراه

  زمانی که در یک کشورِ عمدتاً دهقان قدرت را به دست گرفت.

هاا غربی در حال ترقی به ا حقارت تحمیل شده توسط قدرتها خاطرهچینی

اا که آن پرورانند، خاطرهدر اواسط قرن نوزدهم را در خاطر می 33آسمانیا ورتامپرا

مردمی  01داشتند. و به این ترتیب در قرن سال در پیرامون نگاه می 152را به مدت 

تحت انقیاد استثمار و حقارت ده ساند و به مدت دو که توسط استعمار فقیر شده

اند: مهاجرت، هاا مختلف آغازیدهسفید را به شیوه شهرکردن کالنبودند، خفه

پولی  کارکردگرایی ناسیونالیستی، گرایش به از بین بردن نقش دالر به عنوان قبیله

 غالب در سطح جهانی. 

از شکست خورده است زیرا کمونیسمِ کارگران صنعتی « خیر»افق استراتژیک 

ابراین افق استراتژیک دوم و دارا نئولیبرال جهانی شکست خورده است. بنسرمایه

 ها، انتقام.شرتر باقی ماند: رستاخیز مجدد ناسیونالیسم

                                                      
32 Long March 

33 Celestial Empire این واژه برگرفته از عبارت چینی تیانچائو است، و حال :

م-د.شودوباره به دلیل رشد و شکوفایی اقتصادا شدید چین به کار گرفته می  
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به « جهان آزاد»حال انتقام در درون جهان سفید همراه با نزاع میان روسیه و 

هایی است که در شود، اما قسمت بعدا پیدایش مجددِ تهاجمی قدرتپیش برده می

 هاا گذشته تحت انقیاد بودند.قرن

ناپذیرا تخاصم ا دو جانبه، که به تسلیمتواند از این حملها غرب میآی

شود، جان سالم به در برد، تخاصمی که نه تنها در خاورمیانه ارافه می گرایانهاسالم

 ا فوران است؟ا شهرهاا بزرگ اروپا نیز آمادهبلکه در حاشیه

با استعمار فعلی و  از زورآزمایی دتوانمیا کارگر تنها انترناسیونالیسم طبقه

جلوگیرا کند: کارگران  شود،گذشته که منتج به حمام خونی در سطح کره زمین می

ا غرب صنعتی و پرولتاریاا مردمان تحت ستم ِ استعمار خود را در یک برنامه

کمونیستی مشابه بازشناسایی کنند. اما کمونیسم شکست خورده است و ما باید با 

 رو شویم.یچ روبهیک جنگ همگانی بر سر ه

 

 ی پایانیقطعه
در این سراشیبی عمومی ما باید تالش کنیم تا فرگشت سراشیبی اروپا را تخیل 

فروپاشی اجتماعی التیام خواهد یافت، آن هم هنگامی که یند افرکنیم. چگونه این 

 هچاقتصاد مختل و جامعه متالشی شده است، بطورا که تا دیروز غیرقابل تصور بود؟ 

 هاا احتمالی اروپا را رهبرا خواهد کرد؟نقالبکسی ا

پریشانه ناسیونالیستی و روان در این لحظه مشخص است که نیروهاا غالب

اندازد، کسی که در می 34بینی ساندرو فرنزسیخواهند بود که ما را به یاد پیش

نادیده  اا قابل درمان استپریشی تودهکه رواناین عقیده را  1918اا در سال رساله

 د.انگارمی

هاا کنید که از محدودیتاین چالش امروز است: چگونه جنونی را درمان می

 قرار داده است؟ثیر أتاش خارج شده است و قلمروا ذهن جمعی را تحت فردا

                                                      
34 Sandor Ferenczi 
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را ها توان به صورت متداوم پاسخ داد، با این حال این پرسشها نمیبه این پرسش

گیرا افسردگی و جنون ا اجتماعی میان همهیویته، زیرا سوبژکتدباید فوراً پرسی

براا این چارچوب بیمارگون ثر ؤمخورد، و فقط یک درمان ااِ تهاجمی تلوتلو میتوده

 جلوگیرا کند. پایانی تواند از رسیدن به هولوکاستمی

اا است که مشتاق است به درد زمان ا هر اندیشهوظیفهثر ؤمیافتن یک درمان 

 حال بخورد.

 

 وند با متن انگلیسیپی
https://illwill.com/geopolitics-of-chaos 

 (0200ریل وآ 10)پیوند با متن ایتالیایی 
https://not.neroeditions.com/il-precipizio 
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