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خیابانعلیه
مهدي گرایلو

د ، شـوند ثبت میها چندروز است در خیابانهاي خطرناکی که نشانه هـا  ، بـراي چـپ  88بـیش از وقـایع   البـ
وجور کردنِ حجتی سیاسی یا مفـرّي ایـدئولوژیک   نیازي به جفتحتا دیگر آنها بار اغواکننده است، چون این

کـرد،  مـی کمابیش کل راست جهـان را زیـر پـرچم سـبز متحـد      زمان آنبراي توجیه همراهی با جریانی که 
تعرضـیِ پـردازيِ یک اعتراض معموالً براي سطح بیرونیِ سیاسـت طالقی بها»محتواي اقتصادي. «بینندمین

از چـپ ي زدهشـهوت نیروهاي يجانبه و سراسیمهو از این حیث استقبال همهرا داردکافیدلیلچپ حکم 
آزاديدر سـایت  هـا  دیدگاهو مطالب رسیده به ستون بنگریدبراي نمونه (بینی است یشها قابل پاین حرکت

از چنـد شـعارِ نـامتعین اقتصـادي بـه حـادترین       ي وقایعبالفاصلهعبورِ).اخبار روزسایت میز احزابِیا بیان
و برانگیـز  تأمـل هـا که براي چپبیش از آن، هاي عقیدتی و راهبرديِ کلیت قدرتبه ساختارحمالت سیاسی 

صـدر در گفتگـوي   بنـی ت. هسـ اي اساسـی  امـا در ایـن گـذار نکتـه    ست. امیدوارکننده اباشد، هشداردهنده 
ي خـودش  گفتـه بنـديِ بـه  هطبقـ ي همـین اتفاقـات، بـا   دربـاره آمریکـا صـداي بـا  مـاه)  (نهم ديشبشنبه

ايزمینـه و دیرپـا کـه  اي دیگـر دسـته و نـد اَموضـوعی و مورديي که ادستهي شعارها به »شناسانهجامعه«
تأکید کرد کـه برخـی از شـعارهاي    ها ــبندي اقتصادي و سیاسی آنسیمتق،تربه زبان ملموسیا ــ 1هستند
هکه چیزي فراتر از یک جناح حکومت را نشاناندبازگشته88ي مطالبات معوقهسرعت به هاي اخیر بهحرکت
شعارها، تغییر حکومت است کـه تـالش یـک جنـاح بـراي      » ايزمینه«اند. از دید او موضوعِ این بخشِ گرفته

آورنـد، فقـط   مـی بر زبـان  ها عموم معترضان در خیابانبازنمایاندنِ آنها، با توجه به الفاظ صریحی که جناحی
(نقل به مضـمون). گاه تهران بودي مستقیمش هم به شعار دانشجویان دانش؛ اشارهاستاصل قضیه فرافکنی 
هرکدام از جناحین، اسـتقاللِ همزمـانِ آنهـا از    ها از حرکتبارزِ استقالل يفرضیهي او به درافزودههمچنین 

ریـزي  هیچ جریان مشخص سیاسـی در غـرب برایِشـان برنامـه    88که گویا برخالف خارجی بودهايدخالت
یکدسـت  ـتـر پـیش و بـورژوازيِ به حد بلوغ رسیده تازگی میان آمریکا و اروپا البته شکافی که به. نکرده است

و تحلیـل آمـده  کمـک ایـن   بـه خود اش دوشاخه کرده است، خودبههاي جهانیغرب را در بخشی از سیاست
ابجایی دولت کنـونی  ها جپرآشکار است که اروپا و دمکرات؛ را هم به همراه داشته استچپکفایت توجیهی

گذاري که تا پایان نوشته از آن استفاده خواهد شد، از من است؛ اصل کلمات او را به یاد ندارم.این نام1
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فیلیپ گوردون، دستیاررا باید پایان مشروعیت برجام در غرب بدانند و این البته امتیازي به باند ترامپ است. 
روي در هواداري از اعتراضات ایران زیـاده که کندمیپیشنهادترامپ بهاُباما در امور خاورمیانه،دولتيویژه

بـراي  ي ترامـپ در قبـال منطقـه، از جملـه تصـمیم او     جانبههاي یکسیاستذکر برخی مصادیقاو با نکند.
کـه  کنـد ادعـا مـی  اي ایران مانند اسرائیل و عربستان،و نیز حمایت از رقباي منطقهانتقال سفارت به قدس

تشـدید  »المللـی واشـنگتن  انزواي بـین «آمریکا را در بستري از دولتبدبینی ایرانیان به چنین رویکردهایی
ایـن  2.دنـ متحـد کن با یکدیگر [دوبـاره] د مردم ایران را علیه آمریکانتوانمیواقعیاتی البته د و چنیننکنمی

نه «اند و شعارهاي مشکوکی مانند گیري ایران از جنگ سوریهتحلیل، وقتی معترضان خودشان خواهان کناره
احتماالً ترامـپ هـم در حـال خندیـدن اسـت،      دار است.طرز عجیبی خندهند، بهدهسر می...» غزه، نه لبنان 

کـه اعتراضـات  »دیرپـا «و » ايزمینـه «صـدر  قـول بنـی  داند که این مطالبات بهچون او بهتر از هر کسی می
دست کسانی که امـروز  به، ها پیش از روي کار آمدن اواز مدتبه آنها لغزیدند، مورديدرنگ از شعارهاي بی

اند.حفر شدههاي اجتماعی ایرانتر حرکتدر بسکننداو را نصیحت می

آن هـدف باشـد عتراضسازمانده اکه جاي آنبهلیبرالیسم، 88بار برخالف آشکار است که اینهرحال به
تالشِ مفسران و سیاسیون هوادار دولت در داخل و خارج ــ از عبدي و زیباکالم در روز اول رویدادها، است: 

خواندنِ بیخ و بنیاد این سی ــ در جناحیبیبیيدقیقهشصتي خبريِ معمول برنامه» کارشناسان«گرفته تا 
ن یکُـم بـه   ي معـاو اشـاره بـا ؛ ي ایرانی همین لیبرالیسم بـود دفاعی وخیم شاخهحاکی از وضعیتا، هحرکت

تواننـد بـه همـان    ند، الزامـاً نمـی  انکشـ میهامردم را به خیابانشان دنبال منافع جناحیبهکه کسانی که این
هـاي امثـال   با استناد به کنایـه اولیه،قالبِ ذهنیاین که معلوم شدند، برگردانهایشانبه خانهسادگی آنها را 

ي دو طـرف، برپایـه  تـا ایـن لحظـه    .رسـیده اسـت  هـم  گـذاري  به سـطح سیاسـت  مستقرجناحر درسایی،
ي اشارهگزارش دومین پاکسازي ) که در این مفهومشناختیِنزبادر معناي ساختاريسازوکارهاي ساختاري (
آنها وجود ندارد؛ » دو جناح بودنِ«راي دلیلی ببعد به92ند که از کردموش میفراوقفهگذرایی به آنها شد، بی

مضـاعف نژاد، ي گروه احمديو با حذف دوباره96انتخاباتدرسلبِ دلیلاین که در همان نوشته آمد، چنان
اصـولگرایان سـرانجام   ،»ايزمینـه «بـه  » مـوردي «شـعارها از  آساي برقبا انتقالِوبا یکی دو روز تأخیرشد.

مـاه)  شـنبه (دهـم دي  درنتیجـه شـبِ یـک   ي چندانی از لیبرالیسم جناح مقابـل ندارنـد.  فهمیدند که فاصله
کـرد، بـا اسـکایپ بـه     نگار مشهدي که در انتخابات اخیر از جمنا حمایت مـی محمدحسین جعفریان، روزنامه

را اصـالح کـرد و   » نگـار اصـولگرا  روزنامـه «خودش به عنوان ازسی آمد و قبل از هرچیز معرفیِ مجري بیبی
طـور  دش خودش را تعریـف کنـد و سـپس ایـن    است اجازه بدهند خوگفت بهتر ضمن انکار اصولگرا بودنش 

دو جناح خسته ي نتیجهبیهوده و بیاز دعواي هاستمدت»خود او«کرد که مردمِ مستقل و از جمله تحلیل

2 https://www.nytimes.com/2017/12/30/opinion/iran-protests-trump.html
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صدایشان آنها هم در ایران وجود ندارند،هاي مستقل و غیرجناحیNGOها ورسانهچون احزاب وو ، اندشده
هـا از زبـان یـک    کند از شنیدن این حرفآدمی حیرت میند.ریزمیناچار به خیابان و بهرسدمیجا نبه هیچ
کـه مشـخص کنـد    آنبعید است که این حرف را بزند بـی آیین و مکتبی. از او نگار و مستندسازِ راستروزنامه

پس از چنـد دقیقـه   رسد؟ مگر قرار است صدایی که به جایی نمیمستقلقولِ او بهمردمِصداي این » کدام«
بـا حـزب و رسـانه و    دهـد،  مـی » ايزمینه«شعارهاي استارت و آمدنیوز بانگ با ريهمبدوبیراه به گرانی فوراً 

NGOبه جایی هم برسد؟

: او بـا  دکنـ تر است، فقدان پاسخ ایـن پرسـش را چشـمگیرتر مـی    تحلیل بعدي او که به واقعیت نزدیک
هاي بزرگ المللی که ناظر فروپاشیعنوان یک خبرنگار بینیادآوري تجربیات و مشاهدات مستقیم خودش به

اي که صرفاً محمـل تجلـی و انکشـاف    برنامههدف و بیهاي بیکه حرکتدهداجتماعی بوده است، تذکر می
افغانستان استانبول و مالزي، بلکه به دیرالزور و «طرفه نه به گري کور هستند، بلیطی یکیک خشم و پرخاش

ترین دلیل براي پرهیز از تقویت تحرکات اسـت؛  و اتفاقاً نزدیکاین حرف او مطلقاً درست است اَند.»بالکانو 
هـاي  و اتصال کوتاهشـان بـا خواسـته   نهااي شدنِ فوري آ»زمینه«که منشأ آغازین آنها چه بوده، ینفارغ از ا
کنـد کـه   مساعدترین بستر براي پیشبرد سیاستی را فراهم مـی اي، هاي منطقهون تَرك مناقشهاي چقدیمی

ي ذاتـیِ  یو در پی تحقق آن در ایران هستند، سیاسـتی کـه بنـا خصیصـه    آوي واشنگتن، ریاض و تلگانهسه
هـم  ي آن راکننـده لشـکرهاي پیـاده  محیط پرورش خود، در بسـتري از اضـمحالل اجتمـاعی حتـا سـیاهی     

کند.مخالفانش قربانی میيشانهبهشانه

ي گذشـته از سـوي   ویژه در یک دههاي که بهاي، ولو انکارناپذیريِ فشار اقتصاديواسطههیچ واقعیت بی
هاي خیابانی اخیر را توجیـه  حرکتهمراهی با ي ایرانی به کشور تحمیل شده است، گسیختهلیبرالیسمِ عنان

دشواري کارشود، ي جامعه تحمیل میپروا به گُردهنی که از سوي یک بازارِ هار و بیدرك بارِ سنگیکند. نمی
واسـطه کـه ذاتـاً از    هـاي بـی  ایـن تکانـه  اي کـه منطقـه در آن قـرار دارد،   شدهنیست، اما در وضعیت تعریف

پرهیزنـد، و در عـوض در همـان جزئیـت     ي مجهـز بـه درك کلیـت مـی    اندیشـه یک از سوي یافتنوساطت
گرایند، بـه احتمـال   میصداي آمریکا» ي آخرصفحه«هاي سازيغیرانتقادي خود بیشتر به آمدنیوز و هیجان

د کـه در  نشـو مـی اي سـرازیر  برسـاخته ي پایدار و پیشاپیش»هازمینه«و » مجراها«به همان نزدیک به یقین 
بافـت  خواسـت اقتصـادي اولیـه و    هاي قالبیِ چپ، با اسـتناد بـه   تحلیلاند.فاجعه ایجاد کردهسراسر منطقه 

چیزي از جنس خیزش و انقالب کارگري بخوانند. قضیه را مایلند ي معترضان،اجتماعیِ کمابیش فرودستانه
نه «هايتواند با شعارنمی؛ انقالب کارگري در ایران یا هر کشور دیگر منطقه نداوپالي محضپرتها حرفاین 

شاهنشـاهی  منسـوخ  هـاي  با فاتحـه فرسـتادن بـراي دودمـان    یا و ...» سوریه را رها کن «و » غزه، نه لبنان...
حرکت یک ي بیان (رِتوریک) نحوهمحرّمات عقیدتی مارکسیسم یا سنخیتی داشته باشد. این فقط مربوط به 
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تواند براي تحقق خود با این شعارها نیروهایی را به یـاري  ست، چون نمیاشرط منطقی آننیست بلکه پیش
اند.شکیل دادهرا تارتجاع و انهدام در کل منطقه و جهان اندرکارِ فعال و دستترین قطبِبزرگکه فرابخواند 

موسوم به ي مقدمهي اقتصادي را کنار بگذاریم و قدري بیندیشیم؛ گرایانهزدگیِ فروکاستبهتر است این ذوق
گیـرد،  یـک اضـطرار عینـی شـکل مـی     ينیافتهبسیط و وساطتي حسیِکه از تجربههااعتراض»اقتصاديِ«

پرخاش غریـزي بـه   یک ي رصتی براي ارتقاي بالفاصلهف، منطقاً چیزي نیست جز»موردي«اي درمقام مقوله
ریشه در نوعی ،مطالباتاز بندي او . تقسیمانگیزندشهوتصدر بنیکه براي» ايمطالبات زمینه«آن ي مرتبه

نگرش مي جامعـه «نهادها درقالب آنچه این رِ گرامشیستی به نهادهاي اجتماعی دارد که در آن بخشی از ضم
ا بـ در پیشبرد جنگ موضـعی  پایدار اجتماعی را یا تمایل ي اصلی یک حرکت شود، زمینهخوانده می» مدنی

و ) ترجمـه  هژمـونی (سرکردگیآشنايمفهومدرگرامشی همین واقعیت را ؛دهندتشکیل میاردوگاه حاکم 
ي اي و غیرمترقبـه لحظه، مانند غلیانات »ویین و درربزَ«. درمقابل، اعتراضات ناگهانی و کردمیپردازي مقوله

ناشی از مضایق اقتصادي، مصداقی از جنگ رزمایشی (مانُوري) هستند که تنها کارکرد قابل تأیید آنها انتقال 
سـت  اما دراست. » ي مدنیجامعه«اي ها به مجراي همان مطالبات بسترساز و زمینهي اجتماعی جنبششاره

ي تمدن نمایندهطرفاست که ی/موردي)ي تمایز میان دو نوع مطالبه (نهادینه/پایدار و ناگهاندر همین نقطه
با اعـالم  ،پایدارشايِزمینهتمایالت پیروِ،»ي مدنیجامعه«خیزد و ي آشناي بنیامین برمیبه تصدیق گزاره

را بـا  اشخود همبستگیخودبهاز شرکت ایران در جنگ سوریه و سیاست داخلی لبنان، ي خوداکراه دیرینه
ین چنـ اَش بـا اشـاره بـه    ايترامپ و یـاران منطقـه  دهد. سوریه نشان می» ي مدنیجامعه«نیروهاي ویرانگرِ 

هاي سال خودشان مشغول احداث مواضـعِ  بندند که سالهایی را در اروپا و آمریکا میدهانِ لیبرالیمصادیق
تـر  آن مهـم ، بلکـه از  اهNGOها و احزاب و رسانهآندر قالبفقط نهدر ایران، مدنیيجامعههمین دیرپاي 

در م کهکنیادآوري میاند. بودهصورت یک ناخودآگاه سیاسی، یک زبانِ عمومی و یک ساختار ایدئولوژیکبه
تا آنجـا  کند، میحسابآن فهم و بلوغ رويصدر که آقاي بنیمدنیيجامعهمطالبات » پایدارِيزمینه«آن 

و اکتفـا بـه جزئیـت    ايمترقـی فراگیـرِ منطقـه   یابی در یـک سیاسـت   به پرهیز از کلیتصراحتاً که موضوع 
اندازه پایـدار  همانفهومی بهمتوحشگردد،کند بازمیسلمان امیدوارانه آنها را تعقیب میهایی که بنپرخاش

بـار  آن را ایـن هـا  خودجوشـیِ اعتـراض  اسـتقالل و  با ارجاع به صدرامثال بنیاي که »دخالت خارجی«.است
ي مدنی جامعههمان دیرکَند که در بسترايزمینهین مطالبات ي نیست جز خود اچیز، کندیکسره انکار می

درنگ شعارها از اقتصادي به سیاسـی، یعنـی همـان حرکـت     . در جابجایی یا گردش بیپیوسته جریان دارند
، نـوعی جهـش از روي   انـدرکاران راسـت و چـپ اپوزیسـیون    او و بسیاري دیگر از مفسران و دسـت موردنظر 

کنیـد کـه   توجه. ستنیپذیر ي مدنی تفکیکهاي ایدئولوژیک جامعهامپریالیسم تعبیه شده است که از نهاده
 هـاي خودجـوش اجتمـاعی از    کـه حرکـت  گواه آن"است: افولعملگرهمان مفهوم ابداعی ضروريِاین جزء

هـا  ، این است کـه خواسـته  نیستآنهااي در کارِ»دخالت امپریالیستی«اصطالح شوند و بهبیرون هدایت نمی
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که آنچه اساساً ؛ حال آن"شوندي مدنیِ ظرف تحققشان منتقل میاي و دیرپاي جامعهفوراً به مطالبات زمینه
کـه تصـاحب   اياست: ابژه یا فانتزيمدنیيجامعهاست، همین » دخالت از بیرون«امپریالیستی و محصول 

ي ي دیرینـه زمانی که لیبرالیسم در غرب دیگر رمق پیشبرد برنامـه است.واقعیيجامعهمستلزم انهدام آن
تغییرگفتمـانِ رسـد مـی فراي نخسـت در وهلـه و درنـگ بـی آنچـه  ،هاي غالـب خود را ندارد، برخالف روایت

تاریخ بنا به آنچه قطب هژمونِ امپریالیستی (مثالً از آمریکا به چین) نیست؛ جابجاییِامپریالیسم یا هژمونیک
ایـم،  ي نمـادین آموختـه  افتادن از زبان یا شکسـت حـوزه  ي بیروناز لکان دربارهنشانمان داده است، یا آنچه 

ي سایکوز است.چیزي از مقولهومقدمتاً یک امپریالیسمِ بدون گفتمانمحصولِ امر 

دنبـال حرکـت   شـهر شهربهپردازي چپ که سیاستيالیهترین ترین و مبتذلغیر از بیرونیدر سطحی 
بسیاري حرف از امکان و احتمال تحقق رهبـري  ، بمانید و به ماجرا نگاه کنید:گرددخودجوش فرودستان می

هـاي  سـفیديِ سیاسـت متعـارف کـه اَنـگ و نشـان      عرفاً و عادتاً و با ریشزنند، زیرااین تحرکات میچپ بر 
ي »بـالقوه «رهبـرِ در مقام چپ کند،توزیع میمطالباتیِ مختلف را میان نیروهاي سیاسی گوناگون به عدالت 

مسـلّم اسـت،  شـیطنتی  چیزي البته چنین؛ استشده برگُماشتهحتواي معیشتی و اقتصادي هر اعتراض با م
به عنـوان  » ايزمینه«شکل اي که بهي مواضعِ راهبرديدرك محتواي واقعی یک تحرك بدون مالحظهچون 

اند، ناممکن ماعی احداث شدههاي اجتبراي بسیج فشارها و تکانه» مدنیي جامعه«ها و نهادهاي دیرپاي پایه
بر جنبش باشد و یافتن )هژمونی(تواند همان سرکردگی ها از رهبري میاست. در بهترین حالت، مقصود چپ

دهـد کـه مجـالش    سوق مـی ي گرامشیهاي نظریهشکافبررسی هاي این تلقی بار دیگر ما را به نقد کاستی
عجالتـاً بـه موضـوع همـان     .پـردازد) هم مـی بحثترِ بعدي به این ي مفصل(احتماالً نوشتهاینجا نیستفعالً 

اي حساب »مطالبات موردي«یعنی »شعارهاي معیشتی«روي بسنده کنیم که براي انکشاف خود » بالقوگی«
شـورتعریب  در داده باشـند.  » ايهـاي زمینـه  گرایش«باره جاي خود را به هحال دکند که منطقاً باید تابهمی

جعـلِ  شـناختی،  شـناختی و چـه مقولـه   چـه از حیـث هسـتی   ،بـالقوگی ایـن بحـث مطـرح شـد کـه      اَنیران 
ـ نَمـی پـیش ، یعنی برخالف تصور متعارف، فعلیت است که بـالقوگی را  ي یک فعلیت استکنشگرانهپس ؛ ده

ظـاهراً بـا   : ي مقدمه از سوي خود نتیجه اسـت گسترانهنهادگیِ پسبر امرِ بالفعل از نوعِ پیشتقدم امر بالقوه 
ايزمینهرهبري مطالبات فعلیتمطالبات معیشتی تنها پس از يبالقوهرهبري ساختاري شبیه این است که

موردي/ناگهـانی و  «ي شود. کـامالً روشـن اسـت کـه درقالـب کلـیِ دوگانـه       میو واجد هستی پردازي مقوله
درنگ با دومی جایگزین شود، جفت کالسیک بالقوه و بالفعل تشکیل که در آن یکُمی باید بی» اي/دیرپازمینه

بـالقوگی از  ي مقولـه ي گُسـترانه ي وضعِ پـس ي یکُم، نتیجهرهبري چپ در مطالبات دستهشود: بالقوگیِمی
رهبــريِ کـه  بــراي آن.ي دوم اسـت دســتههـاي  ي خواســتهیافتـه رهبــريِ پیشـاپیش تحقــق فعلیـت سـوي  

فعلیتي یک حرکت اجتماعی ي مدنی بر روند بسط و توسعههاي ایدئولوژیک جامعهي الگووارهساختاریافته
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در امر رهبري مطالبات اولیه به مسـیر مطلـوبِ   » پیشرو«یا نیروي چپجورپیشاپیش یکباید د، داشته باش
دقت کنید که این سازوکاري آشنا و تکـراري  .از این سطح فراتر نرودووضع شود بالقوگیخودش، در سطح 

همـین خـط   تـوانیم  مـی ، و مثالً بوده استهاي اجتماعی معاصر ي بسیاري از فروپاشیکنندهاست که توجیه
رهبري نیروهـاي پیشـرو بـر مطالبـات برحـق     "م:ببینیتبیینیِ مبتذل را در رویدادهاي سوریه به این شکل 

مطالبات «ي مردم سوریه تحقق نیافت (در سطح بالقوگی ماند) و در گام بعدي بود که نیروهاي فاالنژ بر اولیه
پیشـاپیش  »رهبري نیروهاي فاالنژ بـر مطالبـات اصـلی   «. کلید حل مسئله این است که "سوار شدند» اصلی

هـاي خواستهتحقق«امرِ دریافتنسرکردگیبراي پیشروموسوم به تحقق یافته بوده است، و تالش نیروهاي 
اي از تدارکات ساختاري است که از عدمِ ایجابِ منطقیِ یک فعلیـت مطلـوب از   مجموعه، صرفاً»برحقِ اولیه

بـه رهبـريِ   کشـان  خمیازهکه هاپچترتیب همیند. بهرَببراي توجیه کل ماجرا بهره می،آن بالقوگیِ ادعایی
در برابر آشکارا همباراند، اینهاي کوچک و بزرگ تاریخ عادت کردهي حرکتي همهنیافتهتحققاما » بالقوه«

آمریکا، اسـرائیل و  محفلِماجرا » بالفعل«ي برندهزنند که به ندیدن میرا ي این واقعیت صریح خود مشاهده
کوشد از فرصت نزدیکی بـه  پ میهم نه فقط در برابر دولت فعلی ایران که با پیروزي ترام، آنبستان استعر

ي تندروها در واشنگتن در برابرِ خود اروپا؛ تشدید حملهپیشاپیش اروپاي سرخورده از آمریکا بهره ببرد، بلکه 
اي د بهانـه نـ توانمیاین رویدادها هاي اروپا درقبال ایران محتمل است و ي اُباما و پایتختبه سیاست موضوعه

طرح وها را تشدید کند تحریمبیشتري به چالش بکشد، نفسِبهام را با اطمینانکه ترامپ برجد براي آننشو
تـري  بـا توجیـه جـدي   ي دسـتپاچه میلی اروپارا در برابر اکراه و بیمستر و بِن شابات علیه ایران امنیتی مک
فاشیسـتی در سیاسـت آمریکـا    ترامپ در یک حرکت نیمهد که ظهور اعتراضیِبه یاد داشته باشیپیش ببرد.

پـذیر نیسـت و   کرد، امکـان هاي گذشته را بیان میاي که با آن تمایز خودش از دولتبدون مضمون اقتصادي
حزبـیِ  سـندرز، پـس از پیـروزي درون   يي رأي بالقوهبخشی از بدنهاحتماالً دلیل عجیب نیست که همینبه

ي هـا فریبی (فریفتنِ فقرا با وعـده این موضوع هیچ ربطی به عوامد. ه باشحرکت کردسوي ترامپبهکلینتون،
ي خـاص بـه هندسـه  بلکـه  ي ایـدئولوژیک هـم نیسـت،   ) ندارد؛ حتا یـک داده معمول هر انتخاباتاقتصادي

سیاست (لیبرالیسم) از فهـم و  رایجِکه زبان/گفتمانِشودمیمربوط از جنس ترامپ هاي غیرنوروتیکیپدیده
یـک  بلکه ي طبقاتییک مقولهنه دیگر اقتصاد ،انگیزيشکل حیرتبهدر این پدیده، بازنمایی آن عاجز است.

کننـد.  حمله می» بحران«یک ها به شهر همراه فقیرترینترین ثروتمندانبزرگآن بااست که کیفیت آیینی 
د، همزمان اعالم جنگ به پیدا کربار در نازیسم یکخود راآمیزِ اغراقشکل آرمانی و جانبه که این تهاجم همه

به آن معتاد است و ترامپ با دعـاي خیـر   ناپذیريدرمانشکل اي بهسکوالریسم لیبرالی است که اروپاي قاره
ـ هایش براي ملت برگزیدهي نُطقآخرِ همه رسـمی غـرب     ي آمریکا، م را بـه خـاطرِ ایـن    دام گـوش سیاسـت

هـاي قـالبیِ   تحلیلمعمولِ» انحراف بورژواییِ«آن هیچ تالشی براي ایجاد که او نکته آنمالد.میفرکیشیکا
عکـس آنچـه او   کنـد. بـه  دارنـد نمـی  هایی که ریشه در انسداد لیبرالیسم بـازار آزاد اعتراضمطالبات در چپ 
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نـه رادیکالیسـمِ   اش است، چون اولـین هـدف حملـه   هاعتراضاین ينشدهکاريد، شکل ناب و دستخواهمی
هاي طرفدار ترامپ، امثال فاکس نیوز، عجیب نیست که رسانهبورژوازي لیبرال است.خود بلکه ،انتقادي چپ

تازنـد  میــهالیبرالهمان به یعنی اصطالحاً اي مانند نیویورك تایمز ــهاي جریان اصلیبه شدت به رسانه
هـاي رسـمی   صدا با رسانهباال، هماند و دستي ایران سکوت کردههاي گذشتهرویدادهاي روزکه چرا در برابر 

(یعنی در همان » اعتراضاتی با مطالباتی اقتصادي«ها را فقط کوشند کل این حرکتدولتی در خود ایران، می
کـه اعتراضـات صـرفاً اقتصـادي     ها اصرار دارنـد  این ترامپیست3اولیه) نشان دهند.موضوعیِو مورديسطح 

ري آنهـا  افزاهاي نرمروشها بهها مدتکه خود لیبرالاندیی منتقل شده»هازمینه«به همان فوراً نیست، بلکه 
هـاي جریـان اصـلیِ مـورد     رسـانه .از نتایج آنها استفاده نکردند88، اما در غفلت دولت اُباما در اندرا برساخته

طور که گفته شد، آنها جـایگزینی  کنند؛ همانرش عام در سیاست غرب را تبلیغ میي فاکس، نوعی نگاشاره
تـوان  ي آن با چنـین سـازوکاري مـی   دانند، روایتی که برپایهدولت روحانی را شکست روایت غربیِ برجام می

واست اقتصادي ختمایز امکان شناسی آرام در ایران نیز پرورش داد. در بنیاد این روشهمین لیبرالیسم را آرام
گردد ي نظريِ لیبرالیسم بازمیهاي آن به تجهیزات و اثاثیهاز خواست سیاسی حتماً مندرج است و البد ریشه

هـا  »جریـان اصـلی  «اصـطالح  هرحال این بهبهي ضروري است.که در آن تمایز سیاست از اقتصاد یک انگاره
نیاز دارنـد کـه مطالبـات در    ،روایت خود از برجامصدر و فاکس و ترامپ، براي حفظ مشروعیت برخالف بنی

پیگیـري شـود،   توانـد ي اقتصـادي مـی  د؛ در این روایت مطالبهشان باقی بمانناولیهموضوعیِو يموردسطح 
ي پدیـده ، چونـان یـک  ي کـاخ سـفید  دارودسـته ،درعـوض (سیاسـی) رخ دهـد.   شـکلی که دگرگونی آنبی

بـا شـرح بیشـتر    ي امتنـاع  پشـت و روي پـرده  (مفهومی که در شکلبدوني)محتوا(مادهجوهري، یکتک
توانـد  خـود نمـی  ، خودبـه استتر مستقر پیشي فروشکست یک نظامِ زبانی/گفتمانیِکه نتیجهتوصیف شد)

منظـور  برقرار کنـد.  ي مجزا) (در دو گیومه»اقتصاد«و »سیاست«را میان محتواو شکلي ي دوسویهرابطه
بـرخالف  ،است، چنین چیزي است: اقتصادآیینکه اقتصاد براي ترامپ نه امري طبقاتی بلکه یک من از این

ــهســملیبرالیتلقــی ــز مارکسیســم عامیان ــه،و نی ــک مقول ــا ي مجــزا کــه رابطــهی ــی و ی اي دوســویه، دالل
ي (در یک گیومـه »اد و سیاستاقتص«اینجا دارد نیست؛ سیاستنام ي دیگري بهالتزامی/استخدامی با مقوله

ي خـام و  ي جنبش/دولـت، بلکـه در مـاده   خـود نـه در دوگانـه   که خودبـه استهمانی بسیط یک اینواحد) 
ي کـاخ  نگـاه همدالنـه  کند.وه میناپذیر جلو تجزیهمقدس » یک«وم، چونان یک ناپذیرِ یک جنبش مداشکل

که چنانناشی از همین واقعیت است.» ايزمینه«به » عیموضو«ها در ایران از وقالسفید به گذار سریع قیل
پـذیر امکـان »سـرمایه «تنها در تحقـق ذات ویرانگـر   شته گفته شد، این وحدت بسیط فاشیستی در همان نو

کننـده و  وضـع خودشـان اگرچـه  زجملـه لیبرالیسـم  و ا»داريسـرمایه «هـاي  شـود، ذاتـی کـه گفتمـان    می

3 http://www.foxnews.com/opinion/2017/12/30/irans-protests-are-powerful-and-real-why-are-mainstream-
media-outlets-so-hesitant-to-report-on-them.html
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از آن فاصـله  ، مزورانـه آنفرجـامین  نـاب و  یـابیِ  واقعیـت همواره در وحشت ازي آن هستند، امانَهندهپیش
گیرند.می

بخشی از راهبرد جهانی گرایش مسلط ،رسمیلیبرالیسمِحمله بهدر هر صورت در این شکی نیست که 
کـاران را بـا کمـک    ي پیشـین نومحافظـه  شدههاي ظاهراً بایگانیبر کاخ سفید است و در خاورمیانه هم طرح

ایـن  کنـد.  ، پیگیـري مـی  گـروه فـاالنژ  منطقـه و چنـد خـروار   هاي نیروهاي سنتی خود، اعم از برخی دولت
شـکلی انکارناپـذیر رخنـه کـرده اسـت و نتـایج       نونی ایران بههاي اقتصادي کاینک در سیاستلیبرالیسم هم

شکل ممکن ترین زنندههاي زندگی اجتماعی مردم به ي عرصهدر همه، به اذعان خود کارگزاراندرنگ آنبی
هاي ي تشابه سیاست آنها با رسانهي فاکس به نیویورك تایمز دربارهکه کنایهي جالب آننکته. شودتجربه می

هـا بلکـه حتـا در    ها، اشتباه است، چون نه تنها در این رسانهمحضِ حرکت»نماییِاقتصادي«یران در رسمی ا
» ي اقتصـادي جنبه«همدلی با صورت بهشود که هاي قدرت در ایران نوعی بالتکلیفیِ گفتمانی دیده میالیه
کـه  یاست رسمی ایران بیش از آنها در سبودن خواستدرواقع احتماالً دلیل تأکید بر اقتصاديکند. میبروز

هـا ي اعتـراض بدنـه ،88، بـرخالف  بـار ایـن : ي حل یک تنـاقض اسـت  ي وجوديِ قدرت باشد، مسئلهدغدغه
شـوند نیسـتند. حرکـت    منطقاً با غـرب هماهنـگ مـی   که » ي شمال تهرانزده و خودفروختهمرفهان غرب«
اي، تنهـا بـا اسـتناد بـه خـود گفتمـان انقـالب        توان بدون نیاز به هیچ توجیه افزودهرا می» مرفهان غربزده«

ناپذیر اسـت، همـاهنگیِ فرودسـتان یـا     تصـور قدرت در ایران ساخت چیزي که براي درمقابل، سرکوب کرد. 
سطح اقتصادي موضوع ،ها و ادبیات رسمیرسانهاست که دلیل همینان است. بهها با بیگانگکم غیرمرفهدست

که یک تظاهر یا تدبیر براي مهار امور باشد، تالشی بـراي از دسـت   و این بیش از آنشناسدرا به رسمیت می
کردهـاي  ايِ) شعارها، اتفاقاً یکسره هماهنگ با رویندادن کلیت گفتمانی است که سطحِ بعدي (سیاسی/زمینه

مفهومی ايناسازهخیلی ساده، کل ماجرا به ترین شکل ممکن آن را نشانه گرفته است.امپریالیسم، به منحط
هـا پـیش، در   ناپذیرند. سـال با یکدیگر اجتماعکه مطلقاً»سرمایهمقاومت و «گردد:در گفتمان حاکم باز می

کردم این نگرم، سعی میروز از آن به وقایع میاي متفاوت با آنچه امدوران دانشجویی، من در چارچوب نظري
توافقات اقتصادي وتثبیت دولت پوپولیستیریتمِچون یهایرا درك و تبیین کنم؛ مثالً نگارش مقالهناسازه

ـــ البتـه نـه    » پوپولیسـم «اي چـون  پرداختـه غلـط وضعِ مفهـومِ  را هاکه بنیاد تحلیلیِ آنو تناقضات سیاسی
متناسـب بـا محتـواي    یدولتـ ناممکنِآن بلکه درمقام یک جنبشِ در تکاپو براي استقرارِي درمعناي عامیانه

يهـاي آن چـارچوب نظـري اجـازه    . محدودیتندبودهااز همین کوششیایه، نمونهدادشکل میخویش ــ 
قـادي ادبیـاتی   ی انتبتوانم به بازخوان؛ امیدوارم که در آیندهدادنمیبه من پردازي درست این پدیده را مفهوم

کـرد بپـردازم؛   مـی ایـران تولیـد   در ي دولـت تبیین مسئلهها براي شناخت و دانشگاهي هشتادکه چپ دهه
خـود را  ترین شکل ممکنبسنده نرسید، اکنون به عینیدرست و زمان به تبیینی که آنايهرروي، ناسازهبه
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رف ناسـازه، در تحلیـل   هـر دو طـ  در آن م از این پدیده که اَبه نمایش گذاشته است. برخالف فهم آن دورانی
گـرِ آن  طبقاتی نظارهتفاوتیِجور بیتوان با یکدارم که نمیاصرار، امروز شدندمنتسب میبورژوازينهایی به 

ها یا اشخاص ظاهر شـود، شـکل   که در نهادها، سازماناي بیش از آنبود. دقت کنید که قطبش چنین ناسازه
دهـد و درنتیجـه کـل ناسـازه را بـه      دارد: گاه یک فرد یا یک نهاد هر دو گرایش را از خود بروز مـی مفهومی 

گذارد.حادترین شکل ممکن در وجودي واحد به نمایش می

*                 *                *

کـه نیسـت  ايسـرانه آشـفته هـاي پیوستن بـه حرکـت  تنها نهموجود،وضعیتبه درنگبیهرحال پاسخبه
ویرانگرِيهبرنامسالساختارهاي دیرینهترتیب و بدینرانندمیجاهالنهرا به یک چوبِ» سرمایه و مقاومت«

هـا و نیروهـاي   ترین دولتکورکورانه با سردادن شعارهاي مطلوب خطرناكدر ایران راي مدنی جامعهاحداث 
.از آنهاسـت هوشـیارانه گیـري فاصـله داري و تنمستلزم خویشکنند، بلکه پیش از هرچیز اي فعال میمنطقه

ـــ اگرچـه در ابعـادي خُردتـر ـــ بـا       روزهـا هاي خیابـانی ایـن  حرکتي نُمود شباهت ساختاري و حتا نحوه
انـدازه هشـداردهنده اسـت.    همـین ي سوریه، انکارناپذیر و بهشده و مشکوك آغازِ فاجعههاي هدایتآشوبگري

گرفتن این واقعیت که محرّك اقتصادي دلیل کافی براي تصـدیق یـک حرکـت    نادیدهمتأسفانه کلیت چپ با 
ي ایـن  ي محتملی که گسترش بیشتر سیر وقایع برپایهي کلی صحنه و نتیجهي نقشهنیست، بدون مالحظه

ده با استناد بـه چنـد دا  سازي تحلیلی که حضور امپریالیسم را ن خواهد انجامید، در بستر یک سادهشه بِدانق
بـه دنبـال   زده و شـهوت لوحانه سادهپندارد، می» شدهتاریخ تمام«یک ،نشینی اقتصادي آمریکاي عقبدرباره

کشی بـه دیگـر   هایش را براي بهرهاي که سرمایهمعرفهيتر از امپریالیسم در مرحلهدود. وحشتناكیوقایع م
، از ایـن مقولـه محـدود بـه آن اسـت)     هـا  (یعنی موجودي که درك معمول و سنتی چپفرستد کشورها می

هایش را راهیِ است که در مواجهه با وضعیت امتناع، آدمکُشگی و استیصالیبرآشفتيامپریالیسم در مرحله
ي همـان  انـدازه توانـد بـه  آورد، مـی کند. سوسیالیسمی کـه ایـن واقعیـت را در محاسـبه نمـی     جاها میهمان

به عنوان کلیتی از انکار حضور مفهومیِ امپریالیسم ایران که مالزمهر تغییري درامپریالیسم خطرناك باشد. 
منظـر  ؛ ازایـن ي واژگان سیاست خود باشـد، صـرفاً یـک حرکـت قهقرایـی اسـت      در دایرهآفرین مراحل مرگ

ها بر شعارهایی که مثالً علیه سوریه و فلسـطین و  ي چپهاي همدالنهها و تحلیلي بیانیهچشمپوشیِ زننده
ي »هاي دیرپـا زمینه«هاي ساختاريِ دهیي استمرار وادادگی آنها در برابرِ جهتشود، نشانهاهللا داده میحزب

یـا  آغـازگر  گفتار چپِ متعلق به این بستر سیاسی پیشاپیش لیبرالیـزه شـده اسـت، زیـرا     .امپریالیستی است
یافتـه و  ود لیبرالیسـم سـازمان  ران خـ در ای»امپریالیسمحذف مفهومِ«این حرکتنیروبخشِ اصلی کمدست

در ویـژه  ، بـه در کشـور قـدرت بالفعـل  هـاي  سـویه از اینک در بسـیاري  هماست که ياشدهنهادینهـدیربازـاز
این گرایش، هماهنگ با بخـش  ، مستقر شده است.هاي سیاست خارجیرویکردهاي اقتصادي و برخی نگرش
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هایش به ادبیات جریان اصـلی چـپ   ِ تحلیلهاي روشیبزرگی از سیاست روز جهان که مضامین نظري و پایه
یابـد.  مـی » افـول آمریکـا  «در اش را دعـاوي حقانیـت اثبـات  نیرومندترین گواه بـراي  نیز سرایت کرده است، 

ـــ »عملگـر افـول  «ام، صار نوشـته به اختاسرائیل پس از اروپاو نیز در برادران بازگشته تر، در که پیشچنان
هـاي  اي نـاظر بـر برخـی محـدودیت    هـ دادهاي ازشناختی و نه الزامـاً مجموعـه  عنوان یک ساخت اسطورهبه

ي منطقی استنتاجات سیاسـی و  ادامهجهانی است.ناپذیر این گرایشبخش تفکیکــآمریکااخیر اقتصادي 
هاي شوند، به نمونههاي موجود در منطقه حاصل میایش واقعیتاز اعمال این عملگر بر آراي که ژئوپلیتیکی

پرسـتی، اتفاقـاً ابـزار    رسد که در کسوت انواع فاالنژیسم، مثالً قـوم ) میبرادران بازگشتهگفته (در همان پیش
راستی در آمریکـا همیشـه و از   تدهند که تندروترین نیروهاي دسهایی را تشکیل میاصلی پیشبرد سیاست

کـه ایسـتادگی در برابـر    ، نیرویـی لیبرالیسـم نیـروي  مهـار  انـد. پی گرفتهه همین امروز درقبال منطقه جمل
پیشبرد «ي گفتمانیِروزتر و کارآمدترِ منظومههاي بهپردازيمفهومشده و مزاحمیسم را چیزي منسوخامپریال

کـه خـود  افـول از نـوعِ همـین   هـایی  اسـطوره بـا تصـدیق   داند، می» منافع ملی در همکاري با جهان بیرون
وارون، ایـن مهـم   زمین بازي به نفع خویش طرح کـرده اسـت، نـاممکن اسـت؛ بـه     ي توسعهبراي لیبرالیسم

شدنشـان پافشـاري   بیشـتر بـر منسـوخ   هرچههامفاهیمی است که لیبراليبازآفرینی و تأیید دوبارهمستلزم
.شوندمیگر جلوهتر و در حالتی تهاجمید، بیشتر نکنمی

عملگـر ي عملکـرد  ي چیستی، چرایـی و نحـوه  دربارهبحثی ترِمبسوطتدوین باز هم پیش از این نوشته 
ي ي ارائـه تا لحظـه روشن است؛ بیان آن ي را ایجاب کرد، از شیوهآن . اضطراري که نگارش نگاشته شدافول

ام، بـا تکیـه بـر    ي کوتـاه اخیـر آورده  وشتهسه نـکه در دومباحثیتوانم به استناد میتنها تر،آن بحث اصلی
» مـرگ بـر گرانـی   «شنیدن شـعار  صرفبهمراقب باشیم تا اید بضرورت تعصب بر روي اصول تأکید کنم که 

گونه کـه امپریالیسـم از   شویم. مجراي مسلّمِ حرکت بعديِ رویدادها، آننچپي وجدانی قالبیِوسوسهدچار 
با تماشاي آنچه در چندسـال گذشـته در منطقـه    ایران تدبیر کرده است، » ي مدنیجامعه«دیرباز آنها را در 

کامل در برابـر مخـاطرات چنـین    هوشیارياست. هیچ حرکت موثقی بدون روي داده است، کمابیش روشن
تحـولی کـه در   در شـرایط مشخصـی کـه منطقـه در آن قـرار دارد، هـر       و ،بـود نخواهـد  ممکـن تدبیرهایی 
عنوانپیش از تجلی صراحتاً اقتصاديِ فالن منفعت سرمایه، بیشتر و مقدمتاً بهامپریالیسمهاي آن جهتگیري

یالت شـده بـا تمـا   پایـدار و نهادینـه  جعلـی امـا   » ي مـدنیِ جامعـه «ي ناپیداي حرکـت و یـک   »زمینه«یک 
ي هـا انگیـزه فـارغ از  تأمین مادي و ایدئولوژیک نیروهاي قهقرایی از قلم افتـاده باشـد،  سوي اش بههمیشگی

ضـبط ایـن   اسـت. فروپاشـی اجتمـاعی  یـک  و در بدترین وضعیت در بهترین حالت گامی به عقباش،اولیه
، گذشـته از  ي اجتمـاعی هـا دهنده بـه حرکـت  هاي شکلدر ساختارها و عاملیتشرط شناختی و روشیپیش

ي در سـه دهـه  ي ادبیاتی است کـه چـپ  پیگیرانهو تبلیغمستلزم تدوین فراهم بودن شرایط عینیِ درخور،
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بر حضور در کلیت عام اپوزیسیون، آني اصرارِ بیش از حدشدن گفتمانش در نتیجه، پس از لیبرالیزهگذشته
امثـال  » ايِزمینهمطالبات «سازيِدر برابر فرایند نهادینهها،دههدر طول این ده است.شدت از آن دور افتابه

و خودش به یک تفاوتی گذشتبیي مرحلهاز آرام آراممشکوك ایرانی، چپ مدنیيجامعهصدر در آقاي بنی
ضرورتهبین واقعیت خطر کوچکی نیست و پیش از هرچیزاتبدیل شد.این فرایند پیشبرددر شاء فعال مای

ي جبـران همـه  کنـد: بـه  مـی داللتچپ در جامعه يشدههاي اصولی اما فراموشانگارهبازسازي و بازتثبیت 
جهـات  نِور در اپوزیسیون، اکنون یـک لحظـه نبایـد از باورانـد    ي چپِ غوطهي گذشتههاي چنددههکاستی

باره نظـر  دراینغافل شد.استفعال خطیر واقعیت امپریالیسم که در سیاست جاري رویدادهاي معاصر ایران 
هاي مشکوك ماجراجویانـه جـداً بپرهیـزیم، صـبورانه بـه تبیـین منشـأ و منطـق         من این است که از هیجان

،مشغول شویمشود نامیده میمدنیيجامعهآن ساختار ایدئولوژیکی که معموالً ي »نهادهاي دیرپا«پیدایش 
و سوسیالیسم تاریخ آسايغولهاي تجربهکه پیروي کنیم ناپذیري هاي فسخجزمازترین اوضاع در حساسو 
داري جهـانی و  گسترش و نفوذ اجتماعی سـرمایه ي ي ابعاد پیچیدهبارهدرهاي پیشوایانِ تکرارناپذیرشوزهآم

.اندگذاشتهیتاختیار بشردر آننیروهاي مرتجع و ویرانگرايِورزيِ تودهسیاست

1396ماه دي


