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هبوطبراي روز
)اندیشیمطلقشناختیِ هاي روش(در سنجش ضرورت

مهدي گرایلو

ران همراه بـود کـه   در سیاست ایگریزيتحلیلي نویننژاد با برآمدن پدیدهدولت احمديار واپسین دقایق ک
در بخشی از افزایندهگستره و گوناگونی آن افزوده شد: یک ریزش به چپِوروز بر توانبا گذشت زمان روزبه

واکنش عصـبی  درنگ این پدیده در نخستین نگاه،مبیِّنِ بیفکريِ عمدتاً جوانِ هواداران دولت. يجبههپشت
هـاي  ی ایران از دروازهگام سیاست رسمر سنگیناگذدولت بهار بهيخوردهقلمـناگهاني گرایشِ و سراسیمه

، مهـار و حـذف نیروهـاي    از این رویدادچپیکسره نادرست اما نهیک پردازشِ نوعیيپایهبرلیبرالیسم بود؛ 
سـپاريِ  میـدان يسـترنده انـدازِ گُ چشـم نژاد از مشارکت در رقابت و سـاخت قـدرت، در برابـر    هوادار احمدي

ينامنتظرهشکستهنوز گیجِ دو شان عقبههایی کهلیبرالي کردهرسوخـجاي همهشبکهترجیحیِ ساختار به 
هـاي  بـه بـازنگري در پایـه   را گفتمـان دولـت بهـار    هـاي پـایینی  ، بخـش یـا جنـاحی از الیـه    بود88و 84

شناسـی سـنت   هایی از ادبیات و واژهسازي پارهسود جذب و درونیجریان بهاین وهفتیِپنجاهعقیدتیِـفکري
سیاست هاي سپسینِاي که سالیابیتعینآمیزِ فرایند انکشاف و آهنگ جنونضرباما سوق داد؛سوسیالیسم 

هر نابسندگی زد.شتابزده منتایج این پردازش پدیداريِبر پیشانی سرانجام ،سر گذاشتتاخت پشتایران را به

ــوم ،شــناختیِ برآمــده از شــرایط قهــر و شکســتموضــعِ روان ــرد چــرخشایــنحــدوثالبتــه مقَ چپگَ
ي فراگیـرِ  اش را یـک دایـره  ي اجتماعیکه بدنهستي سیاسی و عقیدتیِ جریانیشناختی در پیکرهواژهـادبی

اي از محتمل است که در چنین موقعیتی بخش یا جبههدهد.ون انضمامِ طبقاتی تشکیل میبد» فرودستان«
ي ترِ مجموعهي طبقاتیِ سختضربات، به هستهبنديِ استوار در برابر ساختنِ یک استخوانجریان براي فراهم

طبقـه از  » مفهـوم «حـذف پیشـاپیشِ   البتـه  پرولتري آن، فرود بیاید؛ کانون، یعنی به فرودستاني نپرداخته
ي ي روشیِ برنَهنده، ناسازه»فرودستان«نمایندگی عدالتخواهی وداري فکري نیروهاي سیاسیِ داعیهمنظومه

نظـامِ  ـنهضـت قـرارِ بـی يفرد یـک سـامانه  منحصربهبعد در هیئتبه57ازکه سترتیگونِ قدماهیت مسئله
ي  دارانهخود با ملزومات سرمایهجنبشنشدنیِ تمامي متعلق به جنبهوژیکهاي ایدئولدر تقابلِ مطلق،توأمان

آن حـذف  آفـرین تنـاقض ، امـا همزمـان سرشـت   دادهي نهضـت رأي بـه ادامـه  بـار  بسیاران، اَشییافتگنظام
نمایـان  اجتماعی ـعمیق اقتصادييناسازهصورت یک بهي این رأي خود را نیز با اعالن هربارهشناختیِروش

اگرنه رهبري کرد و همچنان سازماندهی و ي کمابیش جهانیِ مبارزه را توان یک جبههچگونه میده است: کر
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هـا در  لیبـرال اي روزافـزونِ و رشد شبکهحضور پایداربود؟کم مخالف سوسیالیسم داري دستموافق سرمایه
راهبـردي  از موضـعِ پـذیرش واقعیـت    » ممکن نیست«پاسخِ ي پیشین تاریخ ایران، برآمدهسیاست چهار ده

ي پایانـه به تداوم عملکرد خویشـتن مرگيرانهياستوارنامهاستناد طرح نظري سرمایه است که صدالبته به
بـر  مقاومـت يچیرهاغلبموازي وينگارهدر برابر، گردد؛ ي اجتماعی بازمیدر انداموارهزندگی موذيِسائقِ

سـو،  خود با یک گرایش اجتماعی پایینخودبهکه براي مهار لیبرالیسمکندپافشاري می» ممکن است«پاسخِ 
هـا  و گاه آنهـا را علیـه لیبـرال   دهدمخاطب قرار می» کل غیرطبقاتی«یک همچنان در کسوترا فرودستان
کـانون مفهـومیِ  سـانِ بـه فرودست وهر طبقاتیِ واقعیت پدیداريِ که گروشن است که تازمانیکند.بسیج می

ي سـوبژکتیویته تجسـدبخشِ تمـامی بـه مقاومتقرار و بدیننیفتدکار ضروري در نقد اجتماعی لیبرالیسم به
لبـد قـدرت   ر کادهـا را  لیبـرال ي شبکهخود و خودبهبازتولید خواهد شداین ناسازه ، شودنآگاهي مرگطبقه

بازنصب خواهد کرد.

بـا  نـاگزیر ي تحلیلـی نیـروي موردبحـث،    منظومـه در سوسیالیسمگفتمانیِهاي بروز و نمود نشانهباري، 
در ي این داسـتان  سوژهرو اَزینهمبود و ي عقیدتی ساخت قدرت همراه در شالودهموقعبیجور تشکیکیک

در ؛رفـت واضعِ خـویش  به سراغ تاریخِانهزارگُي گمانهاخود با پرسشچپسويهايآغازِ فرگشت بازاندیشی
در خدمت دستور برجام و همزمان تثبیت لیبرالیسم اقتصادي ایرانویژه پس از بسیج راست مدت کوتاهی، به

هاي تري از ریختهبه طیف بسیار وسیعي آن، این شبهاتجلوهترین صریحپرواترین و هم در بیآن،در جامعه
هـاي  عقیدتی و سیاسیِ ساخت مستقر سرایت کـرد و ناگهـان ذهنیـت جامعـه بـا هجـوم انبـوهی از تکینـه        

سرگشتگی ناشی از خأل افتادگی، تکمشترکشانهايجسته از قدرت درگیر شد که ویژگیفاصلهاللهیِحزب
و البتـه گرایشـی   ، ايپیامد یک دلخوري ریشهاحساسی و عاطفیِرادیکالیسم ،دیدگیحس خیانتوعقیدتی
شـاید  گرچه.عناصر ادبیات چپ بودبرخی از پریشانیترکیب استخدام به پدرستیزانهو انتقامجویانهعصبی،

از هاي آزاد، ي این رادیکالدر مسیر کوچ آشفتهفرصت توراندازي،سالهخاطرات چهلها و سوءدلیل بدبینیبه
دو سال اسـت کـه   که افتد و دانی چنانایران گریخت، اما چپدار سابقهها و فعاالن ها، جریانسازمانچنگ 
آمیـز دربرابـرِ   پرخـاش سیاسـیِ سراسـیمه و   در هیئت یک تالفیِمتشکلمذهبِتازهاین سوسیالیسمِقشونِ 

جاحاضري همههالیبرالساختاريِماريِرگُب ، گـاه بـا نیـرو و    اپوزیسیون چپ وتاریخدارِ بدون خریدن نازِ آباء
باال گذاشـتنِ  تاقچه.در زمین سیاست معترض ایران کوفته استمیخ خود رامستقالً نان،جسارتی بیشتر از آ

انـدازد کـه دو   واقعیت نمـی یشان، تغییري در این شناختن این نوکرسمیتدفاترِ رسمی چپ در پذیرش یا به
ایران قدیمی باشـد  عجالتاً سوسیالیسم؛دنارژیم غذایی و موسم زاد و ولد، از یک زمره، خاصه از جهترقیب

طـرف بـه   یـی کـه از ایـن   نیروواقعیماهیت براي درك بینید وهمین است که میظاهر و باطنشیا جدید،
ي هـواداران  ریزش بدیلی دقت کنید که از مجراي آن بخش دیگري از پیکـره طرفبه ریزد،سوسیالیسم می
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هاي هاي مشابه، همزمان با فرایند موردنظر این نوشته، به درون آشوبی از همدلیسیاسی دولت بهار و جریان
دهاي و رویدا96ماه اتصال کوتاه هر دو گرایش در بلواي ديیزد؛رمنتظره با سیاست خارجی ترامپ فرومینا

ي که در نوشـته برآوردهاییناهمساز را نشان داد. سیماي بهگوهرانگیِ این دو پدیدهسالِ سپسین آن، همیک
نـوینِ ي چیسـتی و کجـاییِ تـرازِ   هاي بعدي، دربـاره وگریخته در برخی نوشتهو جستهتعمیق سطح وحدت 

ومـدار گفتمانهاياپوزیسیون (برخالف وحدت اپوزیسیونو شیزوفرنیکگریز، سرکردگیناگفتمانییگانگیِ 
، ناظر بـر مشـاهداتی ماننـد ایـن     خوردندمیرقمسبز) خرداد و جنبشچون دومدیرآشناییپذیرِسرکردگی

ـــ  آلود ناگهانهاي غیظگشاییقدهعي این که در همان مقاالت گفته شد، گوهر مشترك همهچنان؛اندبوده
تروماتیک ناخودآگـاه  ي یک دشوارهو ترامپوفیل ــپرست قومگرا، ملیلیبرال، سوسیالیست، هاي تکانهاعم از 

هاي سابق اللهیها و حزببهارياین مجموعه از دولتآنیِ گفتمانِتغییر جهت، ازیناست؛مقاومتمهارنام به
هاي دیگرِحلقهدر مکتب ایرانی ي ایدهمتقدمِجعلِ نوع سوسیالیسمِ جدیدالخلقه، تفاوت سرشتینی با به یک

دیگـر هـیچ نیـازي بـه سـرکردگیِ هـیچ       تر، کل اپوزیسیونْ، زیرا در مقیاس خیلی عامهمین مجموعه ندارد
تـر  ي عامِ انحطاط را آسـان به یک قاعدهخاصقابل توجه است که آنچه تبدیل این چپگشت ؛ گفتمانی ندارد

چشمگیري از پوزیسـیون را  اي که بخش سالهرویدادهاست: فرایند کمابیش یکآورِهگیجسرسرعت کند، می
د؛ آمها نیز برنمیي دههاز عهدهمتفاوت برانداز تحویل داد، در شرایط تاریخیِپوزیسیونِشعبات گوناگون ابه

کـس  یچهـ د کـه کـر سـلب مـی  هـا را  و چنان مهار گـام بودسرازیرچنان آنسوي اپوزیسیون شیبِ میدان به
قرارگـاه ، از اسـتقرار در آن عـزمِ کـه بـه  دوري متوقف شود حتا خیلینهي درست در همان نقطهستتواننمی

ي به دقیقههاوهفتیپنجاهبخشی ازهنگامِبازگشت نابهروندو رو به پایین دویده بود.فاصله گرفته پوزیسیون 
در کـه  دیـدگاه پیشینشـان،   ي هاي روشی و شناختیِ اُستوارندهمؤسس خود و اعالم ضرورت بازبینی در پایه

يسـابقه بـی تأثیر شـتابِ  ، تحتگرفتار شدي ایرانگذشتهچندسال بارِ وقایع کشَند سیلزدنی دربرهمچشم
 ي زدهکاشـفانِ ذوق گیـريِ جبهـه ي از آنچه الزمـه آمیزترآهنگی جنونبا ضرب،وحدتسطحتعمیقفراگرد
جهـانی و عـام طبقاتی یک راهبرد يو تعبیه،مقاومتو متعهد به مطمئن طبقاتیِ ندازدیداَیکدر پرولتاریا

تحقق یافت.بود،

ي حیثیـت مشـکوك از   که با یک اعـاده ازگشت بي توبه و خیزِ زنندهاین بهدر نخستین نگاه،هرجهتبه
جـور تصورِ یکبهوهفتیپنجاهادبیاترادیکالِهواداران اینرسید که نظر میبهرسمی ایران همراه بود،چپ 

و امپریالیسـم، و  تبعیض اقتصـادي  مقوالتی چون و انضمامینقد واقعینظرگاه پیشین خود براي نابسندگیِ
 بـراي تحقـق راسـتین ایـن انتقـاد      معـین تاریخـاً موضـع طبقـاتیِ  شناختیِ انتخاب یک روشنیز به ضرورت

هـاي  ی/لیبیدینال روي ابـژه شـوق گذاريِسیاسی و شناختیِ سرمایههمینجاست که آسیبِدرست اند.رسیده
بـا نگـاهی   ،گزارش دومین پاکسازيشود، واقعیتی که من در ــ هر گفتمانی که باشد ــ نمایان میگفتمانی
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بدینایدئولوژیکمواضعتغییري جمالی به تجربها تقی شهرام و تناقضاتتـرِ او  ایجادشده در طرحِ کلیسبب
فهمید) حین گفتگوهاي وحـدت بـا   هایی که او آن را میبراي بازپردازي دیدگاه پرولتاریا (با همان محدودیت

گفتمـانیِ ي تقـدیس  مارکسیسـتی آن کـردم: افتـادن در ورطـه    ي کوتاهی به یک مثالحمید اشرف، اشاره
يایـده ) »خطی/گفتمانیِ«(غیرِ »اياي/چرخهرانه«ي حساس درك زمانمنديِ در لحظهسوسیالیسم، درست

شناسـیِ صـوريِ   سـود واژه عقیـدتی بـه  پاکسـازيِ دومـین گرمـاگرمِ بار و در دومینسوسیالیسم. امروز براي 
و ي مفـاهیم بازانهودلدستکه در کاربرد شدنسوسیالیستي زدهاین شکل سراسیمه و هیجانسوسیالیسم، 

خوبی بهداستانِ معاصر نابهنگامِشده در طغیانِهاي پشیمانِ غرقمارکسیستی میان بیشترِ تکینهاصطالحات
و البتـه  مستقیمتماسي خود دچار یک کارگرزدگیِ ي نویافتهواسطه از طبقهد، در دفاع بیخوربه چشم می
 راهبرد شود:پرولتري میعامضد

نسـبت بـه   ایـن شـبکه  نـوعیِ سـیما کـه بـا ناهمـدلیِ     ي افـق صداو ي از شبکهادر برنامهد روز پیش چن
بـا  ي اقتصاد و سیاست خارجی تهیه شده بود، میهمـان جـوان پرشـوري    رویکردهاي لیبرالی دولت در عرصه

ادبیاتکـه  فرودسـتان بـود  خیـزش  اصالتاً 57انقالب «انتظارِقابلنزدیک به جنبش عدالتخواهی و رتوریک
اصطالحاً رویکرد مقاومت منطقه و اصالتهمطلق بدلبستگیبا ، طبعاً»مرور به دست فراموشی سپرده شدبه
تـرین عنصـري از زورگـویی نظـام     حاضر به پذیرش کوچـک «قدرت مستقر کهآن بخش از » استکبارستیز«

تپـه و  با اعتراضـات هفـت  سرکوبگرانهو یپلیسي او گفتهشدت به برخورد به، به»سیاسی فعلی جهان نیست
،»اعتراضـات درخـارجی دخالـت معمـولِ دستاویزبا و ملیامنیتي به بهانه«دره خوردن کارگران آقشالق

عنـوان  (بـه برجام اصل هوادار منطقیِوخونسردمیهمان دیگر از موضعی شبیه به یک اصولگراي.حمله کرد
(مثالً با این گالیه که چـرا پـس از   اجراي آني سوزانهفرصتي اما منتقد نحوه») فرصت عالی تاریخی«یک 

بنـد نـیم و البته مخـالف )!جاي شرق به غرب معطوف شده بودبرجام توجه روابط اقتصادي خارجی کشور به
بـه  زعـم او کـل اقتصـاد کشـور را     (که بهدولتي غربگرایانهقول خودش و بهراستیزیادي دستيرویکردها

را به چـالش کشـید و گفـت    تپهدر هفت، ادعاي سرکوب کارگران)ه بودتحقق برجام و رابطه با غرب گره زد
نبایـد در نقـد   آمیزِ انتقاد طرف مقابل یکسره هماننـد اپوزیسـیون برانـداز اسـت و تـذکر داد کـه       اغراقلحنِ

ضرر فرودسـتان تمـام شـده اسـت، بـیش از حـد       باور او نیز بههاي اقتصادي و اجتماعیِ دولت که بهسیاست
برانـداز ي عناصر اپوزیسـیون سوارانهدر تحرکات کارگران نفوذ موجهرحالبهفراموش کرد کههیجانی شد و 

. روش هـا بـه مضـمونَند)   ي نقـل (همـه یسـت مسئله پر بیراه ن» شدنامنیتی«و درنتیجه موضوع محرز است 
کرد: هر جا که نظام بـه اصـول و   ي آشنا هدایت میخود او را به طرح یک دوگانهیهمان یکُم خودبهتحلیل م

ايمـادي دستاوردهايتعبیرِ او به )، بهاستکبارپایبند بوده است (مانند مقاومت در برابر 57هاي انقالب آموزه
اي، و منطقـه چـون نفـوذ   خاطر داشته باشـید تـا کمـی بعـد دوبـاره بـه آن برسـیم)        هرا بدستاوردي (کلمه
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خواهان منطقـه و  اي مانند تأثیرگذاري بر مبارزان و آزاديمعنويمحصوالتموشکی و دفاعی و هايپیشرفت
ي ویـژه در زمینـه  عمالً به جلو رفته، اما آنجا که از آن اصول تعدي کرده ـــ بـه  از این منظر و رسیدهجهان 

گفتـه ي پـیش بنـدي ناسـازه  ي صـورت روبرو شده است. ایـن نحـوه  و عقبگرد ــ با شکست عدالت اجتماعی
(کـه نتـایج   وهفتـی پنجـاه در ذهنیت این بخش از جریان منتقد برآمـده از گفتمـان   (مقاومت و لیبرالیسم)

درك مـادي و معنـوي  دسـتاوردهاي  صـورت  را بـه انقالبگفتماناستکبارستیزيقول خودش یا بهمقاومت
بـا تشـدید   دانـد)،  مـی افتـاده تعویقشده اما بهوعدهدستاورد کند و حتا تحقق عدالت اجتماعی را نیز یک می

ي را بـه بـارگزاري دوبـاره   جریـان ایـن  نـاخواه  خواه، اقتصاد بازارپیامدهاي اجتماعی دردبار اجراي روزافزون 
اي شتابی؟ با چنان سراسـیمگی شیب واما با چهدهد.سوق میعدالتخواهیي در مرکز انگارهي کارگر طبقه

گیـرد  را از طبقه میجهانیو عامانداز یا راهبرد انتقاديِ ي یک چشمکه مجال بروزِ پرولتاریا در هیئت دقیقه
بـه حسـاب   رایگـان بـه ي آن بهـره کـه  کاهد، فروکاستی فرومی» طلبیِ منسجمِ معترضحق«و آن را به یک 

کـه در قضـیه   ، کمـا ایـن  ودشمیواریزچپاپوزیسیوندکان دو نبشِ در دهندارِ حی و حاضر هايکمونیسم
درنـگ و  بـی امـا صـادقانه و عاطفیِ احتماالًتماس عصبیتا آنجا که حق با میهمان دوم است، .شدتپه هفت

ي شـبه یکدهندگانو سازمانانبا اعتراضاتی که رهبر،این گرایش تجدیدنظرطلبِ رادیکالنوعیِمیانجیِبی
که روي موج چاپِ اسانلو هستندهاي تازهو دیگر نسخهچون اسماعیل بخشیيناخوشایندي هاآوردهباد،آن

مشـکوك و مرکزناپیـداي   يشـبکه ، در یـک  شـکنجه ي دربـاره ي دخترانهمسخرهقشقرقِیک بشريِحقوق
الحـالی ماننـد   هاي معلومموجودیتسرعت بربه،شوندتبدیل به توفان توییتري میسیاسی و خبريتراکنشِ 

المللـیِ  هـاي داخلـی و بـین   گذاري؛ کار میهمان یکُم در پرخاش به سیاستشودمماس میحککا و اشباحش 
اي ي خـود را تـا انـدازه   هـاي اولیـه  رسد که دورشـدن گفتمـان انقـالب از ارزش   لیبرالیسم ایرانی به آنجا می

تبیینی کـه  ،انگاردي کشورهاي منطقه به عضویت در داعش میساز تمایل برخی شهروندانِ ناامیدشدهزمینه
کوشـند  ون اسـت کـه مـی   هـاي چـپ و راسـت اپوزیسـی    ي بسیاري از تحلیـل یافتهي وردشوکم نسخهبیش

هرجورشده نسبتی مستقیم یا غیرمستقیم میان ایران و داعش پیدا کنند.

ي چپ ــ اعم از در اندیشه» نگاه امنیتی«مفهوم کارکرد ساختاريِ،در این مجادلهترتوجهي قابلنکتهاما 
وع الزم است بـه  موضبراي ورود به این ــ است. موردبحث دار یا نورسیدگان تجدیدنظرطلب هاي سابقهگروه

بکنیم: هـواداري از برجـام در عـین آگـاهی از معنـاي واقعـیِ       اما ضروريي کوتاهااشارهتناقض میهمان دوم
کارگزاريِهایی مانند برجام این است که بهها به طرحیک نقد قالبیِ چپ». نگاه امنیتی«اعتراضات معمول به 

؛ از این منظر کندمیاي اقتصاد بازار آزاد فراهم سوي اجربیشتر کشور بهرکت هرچهها زمینه را براي حلیبرال
شود که آنها از طریق تقویت ترتیب توجیه میاینحمایت دولت اُباما و شرکاي اروپایی از پیشبرد این طرح به

سوي یک بههاي کالن کشور هاي داخل، فرصت تغییر ریلِ تدریجی سیاستموضع سیاسی و اقتصادي لیبرال
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ا آنجا درست است کـه  کنند؛ این تحلیل فقط تفراهم میرا ترعرفیتر و اصطالحاً اقتصاد و دیپلماسی لیبرال
يطور نیسـت کـه یـک شـبکه    وارونه است: اینموضوعاصلِ نظر من به، چوناصلی را پنهان کندبتواند روند

ترکیـب تودرتـویی از   يعـالوه ایرانی و غیرایرانی بهي متشکل از سیاستمداران و اندیشمندان لیبرال پیچیده
کشـور کالنهاي گذارياندازِ داخلی و خارجی (امثال نایاك) براي هدایت سیاستکارراههايکلینها و مؤلفه

راسـتی  دسـت هـدف عکس، ایـن  اند؛ بهراستی بسیج شدهاقتصاديِ دستـاجتماعیفراگیرهدفسوي یک به
درواقع، هدف اصـلی فراهم کند؛ پیچیده يشبکهبراي ایجاد یک بهانه و فرصت مشروعیاست که قرار است 

هـا بـه   ي چـپ باز هـم نقـد معمـولِ اقتصـادزده    شدن موضوع:یک مثال خُردتر براي روشناست. شبکهخود 
مجالی براي اثبـات و ابـراز وجـود    عادتاً که ــها)آپ(استارتهاي نوپا و بنگاهها رشد کارآفرینیي روبهپدیده

ترویجِ این است که بنیاد این پدیده بر شوند ــخالق، تصور میان و دانشجویانجوانمیان ویژهبهاستعدادها، 
ترغیـب جامعـه بـه    ترتیببدینوي تجارت و مالکیت خصوصی،ي نوآورانه با مقولهنولیبرالیِ ترادف یک ایده

ي عرصـات زنـدگی اجتمـاعی، حتـا دانـش و آمـوزش و       همـه هاي خود در ایدهسازي يتجارسازي و کاالیی
این نقد نیـز بـا توجـه بـه     ؛استوار استجانبهسازيِ همهز طریق یک خصوصیا،خدمات عمومیترین ابتدایی
ي محافـل چـپ   همهکهستهم هنقديي موردنظر درست است و البته محور اصلیِي جهانی پدیدهتجربه

کـردنِ لیبرالیـزه طـورکلی  سازي و بهکاالییتجاري/سازي، خصوصیدشدت ضــ که بهدانشجوییِ امروز ایران
ـــ در آن  ــیلند ـ ــم و تحص ــیعل ــف م ــونمتوق ــده دش ــران پدی ــورد ای ــتارت؛ در م ــارایی ي اس ــه ک آپ اگرچ

محـدوده جسـتجو   ایـن  نباید در رو هیچبهکارکرد اصلی آن رادارد، اما نیزخود را جهانیاقتصاديِـاجتماعی
هـدف عنـوان  سازيِ حداکثري را بهها و خصوصیایدهسازي که امرِ تجاري/کاالییآپ بیش از آن؛ استارتکرد

، یعنی ایجاد یک شبکه/زبانِ ویژه بـراي  یافتهاي براي یک هدف پیشاپیش فعلیتند، این امر را وسیلهتبلیغ ک
نفـوذ ي سازي هـدف نیسـت، وسـیله/بهانه   د؛ خصوصیدهقرار میگسترش و نفوذ راهبردي در اعماق جامعه 

جایگزینِیک اي شد، کنایه اشارهبه)4ي (صفحهگزارش دومین پاکسازي يدمهمقدر بار یککه است؛ چنان
رخداد مؤسـس  یک یافتنبرايجستجوي بیهودهها را از دردسرِ است که لیبرال(شبیه رمزگانِ مرس) زبانی 

ایجـاد  شـبکه سازي یـک  خصوصییجوو تر: قرار است از طریق تبلیغکندمیلکنِ مادریشان خالص در زبانِ اَ
بیه آنچـه در عهـد   د؛ طرحی کمابیش شـ یابگسترشسازي خصوصیکمک یک شبکهکه صرفاً بهاینشود، نه

ایران و آمریکـا مدنیجوامعاصطالح ي روابط بهي دولت اُباما براي تقویت شبکهگورباچف اجرا شد که برنامه
میهمان دوم سازي شده بود. روي آن شبیهازنیزدو کشورخصوصیِ ـسیاسی و مشورتیو نهادهاي رابط نیمه

هاي جدیـد نظـم   پارادایمعنوان یک مصداق از تهدیدي امنیتی بیشتري نسبت به رقیب دارد و بهدغدغهکه 
دهـد کـه الگوهـاي امـروزینِ     لحنی اخطـارآمیز تـذکر مـی   با اسنپآپِ آوردنِ استارتمثالالملل، خود بابین

حرکت کرده و در همین امتداد مضمون) (نقل بهاي هاي پسامدرنِ فاقد مرکز و شبکهسوي شکلبهحاکمیت
آمیـزي  شـکل تنـاقض  ده است، بهدرآمFATFمالیِ امثال المللی نیز در هیئت حاکمیت/نظارتدر سطح بین
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ينحـوه ي نتیجـه داند که درمی» فرصت عالی تاریخی«اصوالً برجامی که او آن را یک متوجه این نیست که
یـک  هـدف حرکتی براي تحقـق یـک   که یش از آنباز دست رفته است، ي آن هاي بالقوهبهرهاجرانادرست)

.ستدر همان معناي موردنظر اوايشبکهي یک پدیدهمقدمتاً خودش ،باشد)و اقتصاديي اجتماعیرنامهب

گرایـیِ  شناختیِ نوعیِ فروکاسـت ایراد روشي امنیت ملی درمورد ایران، دچار این مقولهها از تبیین چپ
پشـت  "گیـرد:  فـرض مـی  لّی میان اقتصاد و دیگر امـور را پـیش  ي بازتابی یا عاقتصادي است که هنوز رابطه

ایـم کـه   و همـه شـاهد آن بـوده   ؛"قرار داردآخر یک منفعت بالفعل اقتصاديدست،سرکوب دستگاه امنیتی
تپـه، بـا همـین مبنـا بـه      هفـت ياپوزیسیون راست نیز عموماً و ازجمله در رزمایش تبلیغی خود روي غائلـه 

سـازانه،  سادهبنديِدر این صورتي از منافع مالکان خصوصی کارخانه؛کرد: پاسدارعملکرد دستگاه حمله می
ویـژه در برخـورد بـا مسـائل     تابیده شده است. این نگـرش، بـه  ترجمه/بازملیامنیتیک منفعت اقتصادي به 

نیـز  ي ناهمساز امنیتـی  ترِ سیاست ایران، مطلقاً باید کنار گذاشته شود، حتا اگر بخشی از خود مجموعهکالن
اش، در خـود  فـوري اهـداف  عنـوان یکـی از   ند، زیرا بدیهیست کـه لیبرالیسـم بـه   ارزیابی کموضوع را چنین 

ي هـایی از مجموعـه  ها یا بخشالیهاحتمالش هست که دیگرسخن، کند؛ بهنیتی هم نفوذ میسازوکارهاي ام
؛ تحلیـل کننـد  سـبب در جهـت معکـوس)    (و بـدین لیبرالی شکلی بهخطر واقعی لیبرالیسم را اساساً ،امنیتی

در بسیاري موارد و درواقع .زیست دقت کنیدفعاالن محیطيقضیهنظرهاي درونی آن در کافیست به اختالف
شـود  ها صاحب منفعتی تصور مـی ویژه مسائل کالن ملی، براي خود آن هیئتی که طبق تحلیلِ عرفیِ چپبه

)، اصـوالً نـه ایـن منفعـت     دارهاسرمایهزبان ساده، براي قاعده ضامن آن است (بهي امنیت ملی بنابهکه مقوله
است که اولویت دارد. از این شبکهعقیدتی و اجتماعی اقتصادي، بلکه گسترش بیشتر و افزایش ضریب نفوذ

اعتـراض تپه همدل باشند، چون امرِ ها با اعتراضات کارگران هفتنُماید که بخشی از لیبرالجهت معقول می
شـبکه)  پـرورش و گسـترش  (محـیط  ي مدنیجامعهبهاي را آن استقالل، خودفرمانی و قدرت مؤثرهخصلتاً 

ي اینجا ما با زمانمندي ویـژه .به آن نیاز داردخودبیشترهرچهعملکرد و نفوذ د که شبکه براي دهتمرین می
ي مدنی) به ي مقدس جامعهي جزئیت امر صنفی (ابژهتا زمانی که در محدودهامر امنیتی در ایران روبروییم: 

ي خطـیِ  یـک هندسـه  کاذب/فانتزیـک صـورت ي میـان منفعـت و امنیـت بـه    کنیم، رابطـه موضوع نگاه می
ص ویژه و اضطراراً در مورد خـا شود؛ ضرورت اخالقی انحالل صنف در کلیت طبقه، بهمیتجربه ومعلولی علت

اي ایـن دو مقولـه اسـت: آنچـه هـدف تصـور       نسبت دوري/چرخهایران، برآمد اهمیت راهبردي و عاجلِ فهمِ
دیگرسـخن، هـدف  است؛ بـه یافتهواقعیتکنون اهمیک هدف کالن و راهبرديِدر خدمتاي شود، وسیلهمی

هدف فانتزیک (منـافع اقتصـادي) بـا    ابژه/است، اما پیدا کردهپیشاپیش در هیئت خود وسیله (شبکه) تحقق 
کنـد: هـدف  مـی » میل بـه یـک ابـژه   «ترسیم یک خط کاذب زمانی میان حال و آینده، سوژه را دچار فریبِ 

زبان است، نه ابژهفعلیت قائمدر نتیجهاي که خود این زبان، بهي عملکرد نهـایی  عنـوان مـدلول  بهوهماً ذات
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پـیش در  ، کمـی »اعتـراض صـنفی  «این مسئله، با تمرکز روي موضوع سرشـت  د.شووضع میدالي زنجیره
ي طرح شد و امیدوارم که در آیندهتر ناگزیر بغرنجبا شرح بیشتر و البته بهاخالقمنديِ انحالل صنف ي نوشته

رف اولویت شبکه ـــ درمقـام یـک نظـام     هرحال صتر بیان شود. بهکم در سطح نظري مشروحنزدیک، دست
ي سـخت  ي هسـته باورانـه ها، رویکـرد توطئـه  لیبرالآن نزدتشکیلِنسبت به هدف صوريِشناختی ــ نشانه

، کـامالً هاي آن پایبند اسـت ترین انحرافی از اصول و آموزهکموهفتی خود بدون قدرت را که به مبانی پنجاه
.خـورد به گوشَـش مـی  روي دیوارهازدن صداي مرساز همه جهت روز که گویی شبانهکند، چنانیه میتوج

منـد ي نقشـه به تفصیل گفته شـد، آنچـه پـیش از هـر توطئـه     ي امتناع پشت و روي پردهکه در گونه همان
اي) کـه  ؛ توطئه در هـدفی (ابـژه  استداللی آن و ساختارمند است، خود زبان آمیز و نقشهوطئهاي، تآگاهانه

گفـتن بـه ایـن زبـان اسـت.     در نفـسِ سـخن  نیسـت؛ شودي دال) تعقیب میي این شبکه (زنجیرهواسطهبه
کـه امکـان نفـوذ    یبنـد او بـر پیمـان   ي نیمتن تأییدیهترِ میهمان دوم، با در نظر گرفي امنیتیِ پررنگدغدغه

د، بیشتر به یـک لطیفـه   کنمیفراهم امروز رادر ایرانِلیبرالیسمنام آپی بهاستارتي شبکهیک ي جانبههمه
.شبیه است

ي برخـی  بـه اجـراي سراسـیمه   اشاستناد پایبندينژاد را بهدولت احمديکه ییهاچپارتباط،درهمین
را با همین نولیبرالیسمکردند، عمالً تعریف عام و جهانیِ یک دولت نوعیِ لیبرال فرض می،هاسازيخصوصی

عنوان یک دادند: لیبرالیسم بهي ایران هم تعمیم مییچیده، به مورد پلیبرالیخود جايسازيِ مشکوك بهساده
یک طرح امنیتی. درواقع این تعریف خود لیبرالیسم ایرانی از مقدمتاًاقتصادي، و نه ـي تعدیل اجتماعیبرنامه

این رویکرد هرگـز  اند.ناپذیرشان، آن را پذیرفتهذهنیِ عالجها هم با آن تنبلیِتر چپخودش است که سپس
هاي ساختاري اصطالح تعدیلرغم این بهنژاد را، بهي لیبرالیسم جهانی به احمديجانبهي همهنتوانست حمله

یـاريِ  اش، و مـثالً بـه  ي چرنـدیات اکونومیسـتی همیشـگی   وپا زدنِ دوباره در ملغمهدرك کند، مگر با دست
ي از دیگـر و رقابت منافع میان آنهـا و اباطیـل  ملیو پروغرببنديِ بورژوازي داخلی ایران به جناحینِدسته

کننـده  راضـی خیلـی ارکسیست نیـز  اسماً موطویلِعریضيبراي خود این فرقهاگرچه ؛ تحلیلی که دستاین
ي هـا بـا همـه   نژاد بـراي لیبـرال  احمديوقتدردسرِ .کرداش را رفع می، اما باألخره حاجات ژورنالیستینبود

، یعنـی در  مند روابط آنهاي سرکردهدر شبکهزار آزاديِ او، اختاللی بود کههاي اقتصاديِ نسبتاً باگذاريهدف
ي روابـط  صـرفاً بافتـه  شـبکه توجه کنید که اینجا مقصود از . انداختمیشانهژمونیمدارِ ي گفتمانمنظومه

اي مدنظر است کـه آن را بـا   وکم ساختارگرایانهي افراد و نهادها نیست، بلکه در همان معناي بیشچندسویه
تند، ي آن هسـ هـا و اتصـاالت برسـازنده   هاي حقیقی/حقوقی تنهـا گـره  شناختی که شخصیتیک نظام نشانه

یـا  روابط مولّد قدرت/حقیقت يشبکهتعبیر فوکو از زبان یا ایدئولوژي یا چیزي شبیه کند؛ یعنی مترادف می
ت یـک  در هیئشرحش رفت،ي مرگ ي رانهاستوارنامهکه در چنان،هکرکردگیسکمابیش تلقی گرامشی از 
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فرایند دیرپاي ي اجتماعی را برعهده دارد.یک انداموارهساختنِخودفرمانِ همبستهکارگزاريِ ماتَقَدم، وجدانِ
عاملیتبهبندي اصلی آن نخست با پایان جنگ و استخوانتشکیلاین لیبرالیسم که يپیچیدهگستريِشبکه

ــرك ــی مح ــطالحاً برخ ــاي اص ــنه ــاالر ف ــکس ــلَف بوروکراتی ــاره (س ــرِ نگ ــارآفریني ت ــاس  ک ــا در اس ) ام
یافـت و سـرانجام در   هاي تعدیل، و سپس با دوم خرداد شتاب چشمگیريراي برنامهایدئولوژیک اجـسیاسی

تیر) تجربه کـرد،  18ي محدودترِ نظر از غائلهنخستین زورآزماییِ خیابانیِ سراسريِ خود را (با صرف88سال 
و در کـه بارهـا  گونـه  اسـتوار بـود. همـان   مخالفـت ي عام مندسازيِ گفتمانیِ مجموعهاساساً بر بنیاد سرکرده

لیبرال در سراسر جهان و البته در ایران، گفتماني او به گفته شد، ظهور ترامپ و حملههاي گوناگوننوشته
خکارِ شبکه بود.م مدار و لیبرالی یگانگی گفتمان«ايِ چنددههاو با زدن زیرابِ سنت لِ موجودیت و پیشرفت

جایی که ، یعنی بهمنتقل کردترجوهريو تریقبه سطحی عمرا براندازيو درحقیقت مخالفت، »اپوزیسیون
(با هـر گفتمـانی کـه داشـته     صرف خود مخالفت ، بلکه بهسرکردهگفتمان میانجی فالنِدر آن مخالفت نه به

ایـن  هـاي اروپـایی)،   اُباما و دولتيها (دارودستهي جهانی لیبرالید جبههاز د.شودتأیید و تقویت میباشد) 
همخـوانی بیشـتري دارد،   هـاي فاشیسـتی   که با پدیدهشیزوفرنیکیمخالفتتعمیق عملیات براندازي تا تراز 

اي که چه از حیـث نفراتـی و چـه از    ي پیچیدهآنها را با اخالل در عمل شبکهرمِنَبراندازيسال طرحِ دیرینه
شـدنِ  کنـد (از همردیـف  زحمت طراحی و برساخته شده بود، دچار مشـکل مـی  ي نفوذ گفتمانی آن بهجنبه

واشـنگتن سیاست خـارجی  عمل تبلیغیِي سخت قدرت در دستورو هستههاطلباصالحناگهانی و دستوريِ 
از نایـاك هاي نـوعیِ شخصیتدانشگاه تهران انعکاس یافت ــ گرفته تا اخراج اوباشاً در شعارهاي ــ که فور
نیـز  هـا  همان لیبرالکه در چنانآن.)ترامپدولت هاي آنها از اطراف شدنِ ضربتی شاخکچیدهو کاخ سفید

ایرانـی و  هـاي تمـام  نسـخه تراشـی در آمریکـا نیـز از    موازات این تغییر راهبـرد، سیاسـت بـدیل   گفته شد، به
و البتـه  طلـب تر (مانند نیروهـاي تجزیـه  تر و میلیتانتنقدتر، خُردتر، عملیبههاي دستگرا به گزینهیکپارچه

اخـتالف  ) جابجا شده است. اي دارندالعادههاي چپ که در شرایط نارضایتی اقتصادي امکان رشد فوقجریان
ي صـریح ترامـپ، بلکـه    هاي براندازانهایران، نه از سرِ مخالفت او با طرحاروپا با سیاست امروز آمریکا درقبال 

ناشی از اختالف نظر مربوط به دو سطح متفاوت براندازي است: سطحِ سـنتی و قـدیمیِ گفتمـانی/لیبرالی و    
ي کـار روي سـطح   آمیزش بـر ادامـه  درحقیقت اروپا در دفاعِ سماجت.محضشورشِترِ سطح جدید و عمیق

کند که بیش از همه با نامِ آمریکا گره خورده است و دولـت  اي دفاع می»سرکردگی«همچنان از نظام قبلی، 
و بازگشت به مطلقهاي فرایند ي بحثزودي در ادامهکشد. من بهکنونی این کشور ظاهراً آن را به چالش می

طرح شدند، خواهم گفـت کـه چطـور    ... استوارنامههایی که در بخشیِ بیشتر به انگارهدر تکمیل و انضمامیت
کـارگزاري  مقیاس بـه ي جهان، تنشِ درونی یک انداموارهشودیاد می» افول سرکردگی آمریکا«آنچه از آن به 

سـیما دچـار   نظام سرکردگی (هژمونی) اسـت کـه بـه   همان، براي بازپردازي پاییخویشتني خودفرمان رانه
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مثلـث  ها (امثـال  ي دیگر دولتبحران شده است، نظامی که گرچه با نام آمریکا گره خورده، اما گاه در چهره
کند.روپا) کارگزارانی وفادارتر و ایثارگرتر از خود دولت ایاالت متحده پیدا میا

ي اخواسـته هـا، همخطـیِ ن  به لیبـرال ناگهانیِ ایاالت متحده يهرروي، با تعمیق سطح وحدت و حملهبه
هـا دلخـور و   از افزایش قدرت روزافزون لیبـرال کهدیروزهايوهفتیپنجاهيهوا و سراسیمههاي سربهبخش

هـا  نوعیِ ترامپوفیـل جوهريِمخالفت، با نژاد)هایی از هواداران پرخاشگرِ احمدي(مانند الیهسرشکسته بودند
، »امنیـت ملـی  «ي تپـه بـه بهانـه   برخورد با معترضـان هفـت  ازمیهمان یکُم يگالیهآیا بینی بود.قابل پیش

میـانجیِ او  ست؟ حمایت بی، نیاووهفتیِرغمِ گفتمانِ همچنان پنجاهترِ همین همخطی، بهخیمي خوشنمونه
ي نیافتـه سطح جزئیت وسـاطت (یعنی از » صنفیحقانیت مطالبات «از اعتراضات کارگري از یک موضعِ خام 

افع اقتصـادي  منـ «لیبرالیسم به چیستیِ شناختیِدرحقیقت ناشی از تقلیل روش)طبقاتیهاي یک کلرسته
مـن از آن  به انعکاس پلیسیِ این منافع است.» امنیت ملی«چپیِ ي قالبی و دستو ترجمه» مالکان کارخانه

القمندي انحالل اخدهم که ــ پیرو مباحث چپ ایران قرار میگفتمانیي اکنون در مجموعهجهت او را از هم
یک خـط  ،چپ ایرانتلقی ، مانند »منافع کارگران«ي زمانیِ مالزم با درك او از کنم هندسهفکر میــ صنف

ي تحقـق کلیـت،  اي است که براي پرهیـز از انحـالل در دقیقـه   پایی انداموارهخویشتني ممتد درخورِ غریزه
ایـن  بخشـد. ابدیت می،کانتگرایی وظیفهمتناظر باصیانت ذاتیک در کسوت اخالقیِجزء را ـسطح صنف

کـم اسـتعداد   ، دسـت نباشدنوین مخالفتدر ترازیک اعتراض کورفعلیت جاريلحظه دراینحتا اگر رویکرد 
ي میان این دو میهمان که هر دو با ادبیات و البته عقایدي کامالً شدن به آن را دارد. باري، در مواجههتبدیل

و مترتـبِ  دو سـطحِ متفـاوت  یا ظهـور گرایشـیِ   بالقوگیگفتند، با سخن میوهفتیپنجاهمتعهد به گفتمان 
صورت دو تناقض متقابـل  الحال موجودشان بهاصر عقیدتیِ فیاپوزیسیون روبروییم که در ترکیب با بقایاي عن

، شخصـیت  کنـد (میهمـان یکُـم   ي امنیت را کامالً لیبرالی درك میاي که مقولهشوند: عدالتخواهیظاهر می
ايِ مأخـذ فکـري و سیاسـی    رغم موجودیت شبکهبهبندي که نیملیبرالیسم)، و هاي چپنژادينوعی احمدي

مختصات در عمالً ، بلکههاي تحقق اهداف فوري (صنفی) آنهاهزینهنه دراعتراضات را امنیتیِ، خطر خودش
؛ رو/اصـولگراي هـوادار برجـام)   (میهمان دوم، شخصیت نوعیِ میانـه جویدمیهمدلیِ عمومی با آنهاايِشبکه

ها در درازمدت دوام نخواهند یافت.یک از این تناقضروشن است که هیچ

             **                   *

(که عمالً مـورد تأییـد میهمـان    » امنیت ملی«بندي رایج چپ از مفهوم صورتبه حال بیایید از وجهی دیگر 
ر قلمـروي امـر سـرکوب قـرار     د» امنیـت ملـی  «فهـوم  معملکـرد  ریم. بنا به این تعریف،نگیکُم هم هست) ب

امنیـت  «کـه گـذارد را نادیـده مـی  ی از ایـن دسـت  تاواقعیـ مندطور نظاماین مفهوم بهکه درحالیگیرد،می
يهشناختی مهمِ برسـاز یک جزء مادي و روان،خاطر حاصل از آنکارگران و فرودستان و جمعیت» اقتصادي
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هاي دولـت و  درست است و براي توضیح بسیاري از رویاروییعامسطحدراین تبیین امنیت اجتماعی است.
اشـتراك که مسئله به یـک  مستلزم آن است» در سطح عام«قید کند؛ اما معترضان در سراسر جهان کار می

ایـن مفهـوم، یعنـی تعبیـر     همیشگیِبراي درك موضوع کافی است به جفت صرف فروکاستنی نباشد.لفظیِ
ویژه از مرکز به راست آن، که دیگر ی از احکام قالبیِ دیرپاي اپوزیسیون ایران، بهدقت کنید؛ یک» منافع ملی«

تبدیل به یک وسواس روشی در برخورد با واقعیات سیاست ایران شده است، ناپایبنـدي حکومـت ایـران بـه     
و عقیـدتی آمیـز بـه شـعائر   تعصـب التـزام  اي یـا  منطقـه هـاي  برنامـه کشـور در ازاي پیشـبرد   » منافع ملی«

طبیعتـاً  » ملـی منـافع «بنديِ تقدیسگرِ مفهوم صورتاي اگرچه با این چنین کلیشهایدئولوژیکش بوده است؛
را نـام  » منافع ملـی «خود مدرسیِهايي آموزهها که برپایهآید (و چپبیشتر در دهان اپوزیسیون راست می

تناسبی ندارند)، امـا وقتـی زمـان برچیـدن ثمـرات      گفتمانیطور دانند، با آن بهي حاکم میرمزِ منافع طبقه
انبـوه شـعارهایی   کـه مـثالً   چنـان کند، آنانتظار خود را پیدا میقابلرسد، عمومیتشدنش میايبالفعلِ توده

رو خـاص اپوزیسـیون راسـت نیسـت. خودگسـتريِ      هـیچ بـه » سوریه را رها کن، فکري به حال ما کن«چون 
شـود و دلیـل آن را البتـه بایـد در     اي متوقف نمـی ي هیچ هویت خودآگاهانهاین مفهوم پشت مرزهاعملیات 

بـا  » منـافع ملـی  «ي کلیشـه ایـدئولوژیک  تـالزم ؛جستي مرگ ي رانهاستوارنامهنتایجِ برآمده از بحث بلند 
در زنـدگی  ي ارتجـاعی  عقالنیت هدف/ابزارِ وبر و نظام مشروعیت حقوقی منطبق بر آن، کارکرد بنیادین رانه

پیگیـريِ  «ي رهشناختیِ قـالبوا هاي جامعهکند: انواع واریاسیوني مفهومی را نمایان میپس کل این منظومه
رشد «و » ي پایدارتوسعه«چون مبتذلیي پایانههاي خویشتنکه براي نمونه در انگارهــ» عقالنی منافع ملی

و نسـبی دسـتگاه کلمـات   ینجـا بـا تغییـر    نـد؛ ا ادهدر همین زمینه ضـرب شـ  شوند ــآفتابی می» بلندمدت
ي واژگـانِ  سـوي تولیـد سـامانه   بـه »منـافع ملـی  «راسـتی  دسـت صـراحتاً شناسـیِ  گیـري از اصـطالح  فاصله

: گذاردبه تاالر بحث میپا، اپوزیسیون چپ نیز علمی دارندو عینیتطرفیظاهرالصالحی که نماي کاذب بی
ق یــي ژئــوپلیتیکی و عالهــاانتقـال مرکــز توجــه بــه راهبرد ســبب فقــدان عقالنیــت مــدرن و حکومـت بــه "

این واقعیت خود را در انواع است و ي اجتماعی درمانده ایدئولوژیکش، از تأمین شرایط بازتولید و بقاي سامانه
ي ایـن حکـم، مـثالً سـاخت     برپایه."دهدمحیطی نشان میهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیستبحران

دست نیست و هر موضوعی را مملکت یا چیزهایی ازین» محیط زیست«یا » اقتصاد«که به فکر قدرت از آنجا 
گذارد کـه  هایی را به اجرا میآمده طرحکند، در برخورد با مسائل پیشیکسره سیاسی و ایدئولوژیک نگاه می

راي رفـع وضـعیت   مدت بـ هایی کوتاهپاسخجز چیزيبخشی به همان عالیق سیاسی و ایدئولوژیک، با اولویت
ي زایی روستایی و گسترش شلخته(براي نمونه، اشتغالتندنیساضطراري، بدون توجه به نتایج بلندمدت آنها

ارزانتأکیـد بـر تولیـد   یـا  هاي زیرزمینی شـد،  ي آبرویهي شصت که منجر به مصرف بیکشاورزي در دهه
محیطـی  هـاي زیسـت  که به آلـودگی اهبرديدر صنایع ربراي حفظ استقالل اقتصاديمثالً خودروي داخلی 

ي امنیتـی جامعـه بـدون درنظرگـرفتن     ي جنگ براي تقویت بنیـه طرح افزایش جمعیت در دههیاانجامید،
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کرد ارقام هنگفت ارزي در کشـورهاي دیگـر بـراي    هزینهیا حتا ملزومات اجتماعی و اقتصادي بلندمدت آن، 
ایـن  در و ...). ،هاگذاريي نرخ بازگشت این سرمایهبدون محاسبهگسترش ایدئولوژي و گفتمان انقالبی خود 

چیرگی روشن است:تحلیل بورژوایی چه چیزي اساساً موردحمله قرار گرفته است؟ ي ي منزجرکنندهالگوواره
ي گونه کـه تبـدیل بـه بخشـی از سـامانه     در ساختار قدرت، آني زندگیي مرگ بر رانهیا برتريِ نسبی رانه

ي رغـم تـداوم ناسـازه   سـاختار را بـه  تا امروز اي که و عمل آن شده است؛ یعنی درست همان مؤلفهشناخت
، از انحطاط و اضمحالل مطلـق در  لیبرال در کالبد قدرتي شبکهي جانبهو با وجود گسترش همهگفتهپیش

بـا ایـن   در اپوزیسـیون نگـران و آیندهدوستانزندگیدیگرسخن، ؛ بهداده استي بورژوایی نجات نظام فاهمه
کـه الزامـاً از واژگـان    بـدون آن ، منافع ملـی ي پایانهي خویشتناز همان الگووارهفنی ـعلمیاصطالح بهروایت
شـناختیِ ایـن الگـوواره را فعـال نگـاه      د، بنیاد رانهني حقوق و علوم سیاسی بورژوایی استفاده کنخوردهدهن
خـاطر  ، حکومـت ایـران بـه   »منـافع ملـی  ضـد  «ي د. در این تلقی از ساخت قدرت چونان یک سامانهندارمی

اي کـه  شـود، یعنـی انـدامواره   تعبیر مـی » مدتکوتاه«ي به یک سامانه،پایانهنداشتن یک عقالنیت خویشتن
يشناسهکند. فع میرخود، صرفاً اضطرار کنونی را تا اضطرار بعدي درازمدت خیالِ شرایط بازتولید و بقاي بی
يجامعـه همایون کاتوزیان در تبیین تاریخ تحوالت اجتماعی ایـران آن را بـه ذات   مثالً ــ که» مدتکوتاه«

اصـالت «گیـرِ اسـتوار بـر    ي نظامِ ارزشگذاريِ همـه واسطهبهدهد و فعلی تعمیم میحکومتایرانی و نه صرفاً 
ي ضـعف تـاریخی   آن را نقطـه ي خـود، شناسـیِ متبوعـه  وبريِ جامعهپیرو بستر نیمه، »پاییزندگی/خویشتن

ي تفـوق نسـبی رانـه   داللـت دارد بـر  انگارد ــغرب میبلندمدتن در قیاس با جهان نهادینه و ي ایراجامعه
مبتنـی بـر   عقالنـیِ هـاي دولـت یعنی انحراف ساختاريِ کمترِ رانه از مدار اطفاي خود، در نسـبت بـا   ،مرگ

ي . همـه ترطبقاتیاجتماعیبا راهبردهايتردوستطبقههايدولتــ به زبان ساده، » ریزيِ بلندمدتبرنامه«
بخـشِ معطوف به آشکارا ،»مدرناز عقالنیتبهرگیبی«یا » ایت منافع ملیعدم رع«این حمالت الگومند به 

ـ حاضر در تمام خُهاي ، تا جایی که حتا لیبرالگره خورده استمقاومتت که با نام درت اسقآگاهمرگ ل و لَ
ي مفاهیم نـاظر بـر صـیانت    اصطالح انتقادي و در منظومهي همین پارادایمِ بهنیز درست از زاویهقدرتجِرَفُ

که لیبرالیسـم  عقالنیتینکته دقیقاً در همینجاست: کنند؛ ها حمله میماعی به مقاومتیي اجتنفس اندامواره
قـول  هاي کارآمـد و پربـازده در بنیـاد الگوهـاي ـــ بـه      و تولید ایدهسازيبهینهاز طریق تبلیغِ اصولِ منحط 

تقویت آن در ایران دارد، )، سعی در اسنپپسامدرن (امثالِ مثال خودش، /حاکمیتیِارتباطیمیهمان دوم ــ 
هـاي اصـطالحاً   ي فعالیـت ؛ این الگو قابل تعمـیم بـه همـه   ها مرَجح استبازده این تالشبر خود کارآمدي و

ها) است کـه  زیستیي محیطهاي شبکهي مدنی (مثالً فعالیتمستقلِ جامعهياندیشانهعاقبتو خیرخواهانه
ي ایـران  جامعـه حیـاتی قـدرت در برخـورد بـا مسـائل     هاي و ناعقالنیتیها تدبیريدرقبال آنچه بیبرآنَند تا 

ي ایده بـراي حـل بهینـه   صاحبخالق وي اصطالحاً و کارآموختهکاربلَدد، عقالنیت متشکلِ تعدادي نناممی
ي منـافع  بهینـه و تحقـق  دسـتاوردها تحصیل بیشترین تر از مهمکه درواقع را به کار بگیرند؛ حال آنمسئله 
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آگـاهی انـدامواره را   سرکرده) بتواند مـرگ ننظام داللت (گفتماشبکه/است که در هیئت یک عقالنیتیملی،
هـایی ماننـد   بـر سـر پرونـده   امنیتـی ي سـخت  هـا بـا هسـته   ِ لیبـرال بیندازد؛ دلیـل اخـتالف  تعویق مدام به
شود.از همین واقعیت ناشی میهازیستیمحیط

پـایی، چنـد روز پـس از    خویشـتن مـوذيِ هـاي  به ضـرورت مقاومتي از حد نهایی عدم پایبندي شناسه
ي جنـگ ـــ در قسـمت    دورهسپاه در ي تلویزیونی مورد نظر، با حضور سعید قاسمی ــ از فرماندهان برنامه

اصـطالحات  اش علیـه یکـی از   د؛ او بـا لحـن تنـد و صـریح همیشـگی     شـ بـرداري  دیگر همـان برنامـه پـرده   
تنهــایی اعتبــارِ کــه بــهاصــطالحی ــــ57در ادبیــات پــس از نباختــهلیبرالــیِ رونــقو ذاتــاًطلبانــهمنفعــت

دعوا کـرد:  ياقامهي آوربه طرز شگفتــ دهدي کلیت نظام عقالنیت هدف/ابزار را انعکاس میانگاشتهبدیهی
شـهید ينگارهممتدسکوت گردتا ابدکهانگیزرعباین تنفرِ بنیاد."متنفرمدستاوردي چقدر از این کلمه"

ي یگانه بدیلِ سامانه،گیردمیی مشروعیت ینامفهوم براي عقالنیت بورژوامطلقِبهبازگشتو از یک گرددمی
داشـته  ندستاورديهیچ زمانی اصیل است کهیک انقالب: طبقاتی استپاي خویشتني تقسیم کار اندامواره

رخـالیِ  ي ببـه چرخـه  ، سـرانجام مرگسائق با تصریح حقانیتداند که انقالبی کهالبته فرمانده نمیباشد؛ و 
است.آگاهي مرگکدام سوژهکارِدهد، پایان میدستاورد و رشدافزايِآمیز و شدتجنونياسطوره

                *                **

معنایی شناسی اپوزیسیون ایران، اعم از چپ و راست، بار در اصطالح» امنیت ملی«دلیل نیست که مفهوم بی
سـبب  ها بـه اي به این مفهوم بدهد، گیرم چپقاعده، اپوزیسیون راست نباید معناي نکوهیدهمنفی دارد؛ بنابه

که ایران تنها کشور جهـان اسـت   باشند. مشکل اینجاست آهنگ دیگري داشتهبازي همیشگی دزد و پلیس 
بـا  معمـوالً  » امنیـت ملـی  «پردازيِ رایج علوم سیاسی دانشگاهی ـــ اقتضـائات   ــ بر اساس مفهومکه در آن

فراینـدهایی  در برابر »امنیت ملی«ي برخی نهادهاي پرقدرت مرتبط با مقوله؛در تعارض است» منافع ملی«
کنندمقاومت میشوند، کشورها انگاشته می» منافع ملی«شان ضامن پذیرفته و عرفیکه بنا به تعاریف جهان

ایران درمعنایی متفاوت در » امنیت ملی«روشن است که مفهوم ؛ ندارندهادستاوردو گویا چندان دل در گرو 
عـامِ  ي مقولـه هندسیِ دقیقِکه تفکیکراست آن؛استفتهقوام یاشودي جهان فهم میدر بقیهفاًعربا آنچه
طورخاص در نهادهایی چون کمیسیون امنیت ملی مجلس یا شـوراي  تر از آنچه به(یعنی حتا عامملیامنیت
سـپاه پاسـداران و حتـا    اي ماننـد  جنبشـی هاي عقیدتی و شبهموجودیتاز یابد) امنیت ملی تجسد میعالی 

و کمابیش خودجوشِ خویشي سختناممکن است، یعنی از همان نهادهایی که در هستهنیروي قدس عمالً 
بخـشِ  شـرط روشـیِ انتظـام   عنـوان بهشناسیِ عقالنیت هدف/ابزاربا کلیت واژهکه، دستاوردفقط با مفهومنه

ـــ  ري وبشـ دسـتی، حقـوق  قـالبی، دم برداشـت بـرخالف  براي مثال، .ناپذیرندجمع،»منافع ملی«ي کلیشه
ي به نمونهگزیدگی بوي داروي روباهي چپ (که من در مقالهاپوزیسیونسکوالرِــگفتمانیي لحاظ زمینهبه
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اي پیشـین  ي هسـته شناسیِ عقـل ابـزاري از برنامـه   نوعیِ آن اشاره کردم)، تلقی این خودجوشیِ مخالف واژه
ایـن  ملی یا سنجش کارآمديِدستاورد)، به مفهوم شدندچیره ها و غربگراها سرانجام بر آن ایران (که لیبرال
ي آن ي فالن خدمات یا افزایش بازده فالن فرایند مادي یـا حتـا کـاربرد دفـاعی و بازدارنـده     فناوري در ارائه

پـر نفـوذ  هـاي نهاد. برخـی  گیرددر بر میهمآنها را ي همههایی از ، اگرچه احتماالً مؤلفهفروکاستنی نیست
اساسـاً نگـاهی   المللـی کشـور،   آفرین براي روابط بـین ي چالشدر برخورد با این پرونده» ت ملیامنی«ضامن 

د نـ هـایی را بپذیر براي پیشبرد آن هزینهندو گاه حاضردنندار» منافع ملی«عرفیِتعریفمحدود به تنگناي
» امنیت ملـی «ي کردن دربارهصحبتباري، ند.اغیرعقالنیمطلقاً نامفهوم و اصطالحاً این تعریفي بر پایهکه 

شناختی است، و تر از عرف آن، یک خطاي روشمراتب گستردهي معناییِ بهدر ایران بدون درنظرگرفتن عقبه
درآیـد کـه   به جـوش مـی  درنگبیچناناز ظلمِ رفته بر کارگران آندر موضعِ عدالتخواهی میهمان یکُم که 

امنیـت  «ي منشِ چپ علیه مقولهبشريِ اپوزیسیون دلقکقالبی و حقوقهاينقنقبه اعتراضات آنها،ز ادفاع
ي برنامـه ي دقت کنید کـه در ذهنیـت او نیـز همـه    ؛کند، عمالً همین خطا را تکرار میشودمبتال می» ملی

کـاي  آمریوکشـورهاي منطقـه   نفوذ معنـوي در حتااي وراهبردي منطقههاي پیروزياي و موشکی و هسته
دسـتاورد  صـورت  کرده به ذهنیـت چـپ، بـه   مطابق با همان عقالنیت هدف/ابزارِ بورژواییِ سرایتو ...،التین

یِیـات االههـاي  او کـه بـا تـب و تـابی چشـمگیر از ارزش     شـوند.  مـی ) فهمیـده ملیمنافع(چیزي نزدیک به 
غربگراییِ مالزم بـا فراینـدهایی چـون برجـام     ازآنها دیدگیو نیز از آسیبوهفتیي گفتمان پنجاهاُستوارنده
در پـس  .شودنمایان میسکوالرآوري شکل شگفتبه،موقعچپِ گفتمانیِ بیبهگوید، در این گردشسخن می

یـک  ،درقبـال مسـائل اجتمـاعی ایـران    قدرتامنیتیِرویکرد به یستیِ رایجاعتراض اپوزیسیوني روبندهموجِ
شکل گرفته است که ايامنیتیسالح ایدئولوژیک نهادهاي اصطالحاً پرداخته براي خلعي سیاسیِ پیشجبهه

امنیـت  «ي امپریالیسـتیِ  دارند، بلکه اتفاقـاً سـامانه  نامنیت ملی انِ متولیعرف جهانی تنها هیچ سنخیتی با نه
،میهمان یکُمکند؛و حتا در خود ایران متهم میهانمعموالً آنها را به ایجاد ناامنی در منطقه و ج» المللبین

يزمینـه چقـدر حواسـش جمـع اسـت کـه      ،اشاللهـی حـزب قـولِ معـروف  انقالبـی و بـه  پندار وگفتارِبا آن 
لـی و  کُبـراي توصـیف   »برخـورد امنیتـی  «وصـف تیفوسـیِ ي محیط کشت و اشـاعه اي که اپوزیسیونیستی

ي میدانِ خُرافی و ملغمهاست، همان بوده»مردمیاعتراضنوعهرواکنش قدرت در ایران به «سازِکاسهیک
ي ایاالت متحـده،  ي وزارت خارجهي ساالنهبسته و مطیعانه پیروِ بیانیهچشمهاست دههکه ست اايسازمانی

تازگی در آمریکاي التـین!) بهدر غرب آسیا و شمال آفریقا (و ناامنی در فهرست عامالن گسترش را اهللاحزب
؟دهدمیقرار 

، که مکتبیِ سراسیمهاین عدالتخواهیِدر ي وحدتهیافتبه سطح تعمیقسقوطيغافلگیرکنندهاستعداد 
ي نفـوذ،  ي گسـتره دهندهنشانافتد،ش میباد در بادبانَفوراًبا پرخاش عمومی به افتضاح لیبرالیسم در ایران 
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بخـشِ  وحـدت و دگردیسـیِ گفتمـانیِ عملگرهـاي امپریالیسـتیِ    محیطـی قدرت اجرایی، و ظرفیت انطبـاق  
و » اسـتکبار جهـانی  «ي مفـاهیمی چـون   شـده سـیما تضـمین  تباینِ موقعیـت پایـدار و بـه   است.اپوزیسیون

ي کنـاییِ  او به قـالبواره ينهناگهابا التجا بردنِ ،وهفتیِ غلیظ میهمان یکُمدر گفتارِ پنجاه» زورگویی آمریکا«
ست ایموازيي یادآور ناسازهوکم بیش، »و طرحِ فوري دستاویز دخالت خارجیي امنیت ملیبهانهبرخورد به«

کاهـه شـود: فُ وفـور یافـت مـی   ي ریاکـارترِ چـپ ایـران بـه    راستهکه در ادبیات  ولبـاسِ  رخـت ي یـک دسـت
عملگـرِ مقَـدرات تحلیلـیِ   بـه اخالقی شناختی و روش، در عین التزام نشستهناندام و برتنبیضدامپریالیستیِ

و بهانـه دخالـت   امنیتـی برخـورد  «ي اپوزیسیونیِ سوي طرحِ گالیهچرخش میهمان یکُم به. افولخودفرمانِ
تنـدیس  وخیابانیِ آن،نُماییِ کوچهبراي سادهاي که، هنگام تالش او براي شناسایی موقعیت پیچیده»خارجی

اوباشِ علّاف اتاق انتظار پمپئو تراشـیده شـده   تعاونِدست بهاسماعیل بخشی سلحشوري و معصومیت کاذب 
دخالـت قـدر  ایـن نکنیـد!  امنیـت امنیـت قدر آقایان این"است: افولعملگرمنطقاً مستلزم استعانت از است، 

دشـمن مـا   "عروض و قافیـه بـه بیـت دومِ   تعمیرِ کمی که با ،"از داخل استشکلمرا بهانه نکنید! خارجی
که کدام فرایندهاي انکارناپذیر داخلی در تولید فهم اینشود.تبدیل می"آمریکاستنهمینجاست، دروغ میگ

معرفتی ـتأثیرات روشیي خود نیازمند شناخت دقیقِنوبهاند، بههاي اقتصادي نقش محرزي داشتهومرجهرج
در هاي اقتصـادي لیبـرال   تقارنِ رویهعجیب نیست ملگرهایی از این دست است:لوژیک عکارکردهاي ایدئوو 

به سال خود، مثالً با اعتباربخشیِ موهومايِ دیرینهکه در ساختار شبکهي دیرپاي لیبرالی با آن برنهادهداخل 
نظـر  ن اخـتالف یا ارجاع به فـال طلبانه به واقعیات قدرت اقتصادي چین،اروپا یا استناد فرصتاستقالل عمل 

،سـاز خودهمبسـته جهـانیِ  انـداموارگیِ «از یـک  راآمریکـا امپریالیسـم اطلسـی،  ـدیپلماتیـک تَـرا  ـپدیداري
روشِقـالبیِ  محصـوالت  بـا  ناهمساز(یعنی مفهومی مطلقاً » پاو خویشتنبخشگیخودسرکردخودسازمانده،

سیاست و )، به امپریالیسميهزنجیریا تعبیرِ خاص پوالنتزاس از بندي امپریالیسمنوعیِ امثال اریگی در دوره
 بـه  ؛دهـد تقلیـل مـی  فعلیت سیاسیِ کاخ سـفید ایاالت متحده و حتا به کشور اقتصاد ن گـرایشِ ایـ اَسـالف

ي ، در نوشتهصدر تا بازرگان)(از بنی57دمِسپیدهدر جناحی از سیاست ایرانِتمایزگذار میان اروپا و آمریکا
تنهـا در ذهنیـت   نـه عملگـر ـاسـطوره این يراریختهي تَهانسخه؛ اکنونشدي کوتاهیاشارهها همان لیبرال

نیـاز دارنـد)   افولي ، به گمانهي خود(که براي بخشیدنِ قوامِ وجدانی به شبکههالیبرالهمانفکري اَخالف
نیز دیـده  هاي امروزعملکرد لیبرالبهیسمحاکمیتیِ لیبرالدرونترین مخالفان در نقد تندترین و مکتبیبلکه 

ي ي رانـه استوارنامهي (دنبالهبازگشت به مطلق پیشبرد فرایندزود و در خیلیکه باالتر گفتم، چنانشود.می
ي اجتمـاعی،  پایی در سطحِ جهانیِ برخـالِ انـدامواره  که بنا به ملزومات خویشتنشرحش خواهد رفت ) مرگ

معینی به نام ایاالت ملتـي دولتي حاکمهها و منافع طبقهبه سیاستناپذیرمطلقاً تقلیلامپریالیسم آمریکا
عنـوان یـک   بـه آمریکـا امپریالیسمبراي دفاع از واشنگتنغیر از هاییدولتاندازه که گاه متحده است، تا آن

ایستند.دولت آمریکا میفعلیت سیاسی در برابر کلیت هژمونیک و انداموار جهانی، 
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سوسیالیسمِ امروز جهانچیست آنچه عاقبتنبرِ یک شـرِ عودکننـده  را در چي ب    رخـالی، یعنـی کـارکرد
تَـرك  اند گرفتار کرده است؟ شناسیِ تحلیلِ لیبرالیروشعملگرهاي ایدئولوژیکی که ذاتیِـخودفرمانِ اسطوره

پرستیِ قالبیِ جنـاح  سود انداموارهنقاديِ مارکس ــ بهظاهراآلثارِنهفته و ناگفته اما ی ــ نهادآگاهبنیاد مرگ
بیشـترین  ي رقابت و تقـال بـراي   االهیاتی به ورطهمطلقِن آهبوط از آستان سرد و خاموشِراست مدرنیته؛ 

ارتجاعیِ این روزهـاي  سکوالریسمو من این جدایی را اساس .آور فرصت انداموارگیتمدید رقتو دستاوردها
هـاي باایمـان را   وهفتـی نیروي شهوت شیطانیِ صیانت نفس، حتا عدالتخواهیِ خیلِ پنجاهدانم که بهایران می

ي شـبکه عملکـرد دهـد و از طریـق  سـوق مـی  ملـی منافعي کلیشهسوي کاربست مفاهیم نزدیک به نیز به
ي عـالی و  از نگـاره امنیـت ملـی  و دانشگاهیک مفهوم عرفیِي خود امکان تفکیگسترندهسرعتبهگفتمانیِ 

از نیـز  سنت سوسیالیسـم را  سکوالریسمهمین که زمانیتاکند. از آن سلب میرا مقاومتناپذیرِ مطلقاً توجیه
ي مفقـوده چپِ ناگهانیِ انبوه کسانی که ماننـد میهمـان یکُـم   بهکند، گردشطلبش دور میهاي شهادتآغازه
یـک عنـوان بهایرانی سوسیالیسم شناخت و تحلیلِ و نظامِشناسیواژهشناختیِ عدالتخواهیِ خود را در روش

ی اسـت؛ فروکاسـت   اي انسـان تـاریخی بلکـه فاجعـه   یـا گشـایش   ند، نـه یـک موهبـت    جویمیبدیل گفتمانِ
گریـزِ  یی که در سطح نوین و شـکل هاگفتمانيهمهدر ردیف (گفتمان یک ي مبتذل مرتبهسوسیالیسم به 

ت پرهیز از تشدید و اهمیست بر ) دلیلیمند آنها دیگر ضرورت نداردسرکردهو همخوانیِهمبستگی،یگانگی
هـاي  رادیکـال درپـیِ  هـاي پـی  الیـه کنـون هـا ا چـپ ز سازيِ مضاعف کـه پـس ا  عرفیتوماسیونِ اُتقویت این 

پرسشی هست که چـون  وکشد.میفروشکلبیوحدت بسیط آن اقِوهفتی را نیز با نیت عدالت به اعمپنجاه
فـوج از عـرش   کاود: روز مبتذلی که سیاست ایران فوجعبث در جستجوي پاسخی بسنده میخوره ذهن را به

فرود آید، چند تَن جوهرِ صـعود از نردبـام   » امنیت ملی«هاي اخالقی خود به خاك سوسیالیسمِ بدون مطلق
ند داشت؟رجعت را خواه

مهـار  تـوان مطمـئن بـود کـه در امـر      گذرد مـی اي که میالاقل در دقیقهضمن حفظ موضعِ فاخرِ یأس،
هـاي نـو  ایـده صـاحبانِ هاي نافیِ عقالنیت اندیشیاي که علیه مطلقي توطئهو رمزگشایی از شبکههالیبرال

کـه عـدالتخواهی  یکیشـ راسـت هـاي وهفتـی پنجـاه عقیـدتیِ هـاي  کارگزاريِ جـزم فعالً ،شکل گرفته است
سیاسی رسمی اپوزیسیون چپ و سوسیالیسم واقعـاً موجـود   گفتمانموقع از وامگیريِ بیرا بدون شانفرضی

گذارنـد، در  ه اجـرا مـی  بـ اني خودشـ اولیهينابسندهاز جهات گوناگونْهاي تنها با تشبث به آموزهو ایرانی، 
در شـرایط کنـونی   ،استعانت سراسـیمه از ادبیـات مـنحط چـپ ایـران     يقیاس با موج عصبی و انتقامجویانه

ناپـذیرِ  چـالش ِمطلـق یـک شـناختی  روشکند، کـارکرد  میتوجیها آنچه این ارجحیت ر؛استتربخشنجات
سازي (سکوالریزاسیونِ) نقد اجتمـاعی را  ست که فراگرد فراگیرِ عرفیي االهیاتیدر این منظومهایدئولوژیک 

کـه ايامنیتـی آمیـز  اغـراق بـاوريِ ي توطئهشدهــ ولو با احضارِ عادتگذارد و هرطور شدهقیم میعحديتا
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ــخود سوسیالیست تازههاي برادرانِدادن به گالیهتنقیمتبهو بیند، را در کار می» دست خارجی«همیشه
ي تنیدهـجاهمهـي درو شبکهافولعملگرسکوالریسمِ ذاتی امثال لیبرالبه دامهمان ضامنیتمهیددرست به
بخـش  عقالنیت هدف/ابزارِ مشـروعیت ها، وسازي، بهینهدهادستاورکه اسیر شهوت لیبرالیِ دافتنمیمقَومِ آن 

.شودپایانه نمیي خویشتنهااین وسوسه

ي حتـا  ناخودآگاهانـه سـوي کاربسـت گیـرم    ترین گام این کـارگزاري بـه  کوچکاست: قابل ذکردو نکته 
واقعاً موجـود  صیانت نفسیِ »گفتمان«ي سوسیالیسم ــ بدون سقوط به ورطه» هايایده«ي رقیقی از رایحه

کـه بـا   ، در شرایط کنونی مستلزم همدلی و حمایت فوري است؛ دو دیگر آنباشدبعیدهرقدر هم فعالً آن ــ 
یاپوزیسیونِ راسـت و چپـ  ي فراگیر و نفوذگسترِ لیبرالی و نیز همزمان یک شبکهگیريِگذشت زمان و قوت

گزاري بـه یـک   این کـار گمان بیپیوندند، به یکدیگر میسرعت بهي وحدت یافتهدر سطح تعمیقپایینازکه 
نتـری منقـبض نتیجتـاً ترین و یابد که در خالصتقلیل میترشوندهو کوچککوچکي عقیدتیِ سختهسته

.خواهد بودبازگشت به مطلق محتمل فرایند مخاطب موجودیت اجتماعیِ فرجامینِ خود،

بزکشـیِ رسروصـداي پمیـدانِ درکـه  یزداندرگاه به بردنِماییم و سپاسنیاید، یاکه بیاید دقیقهتا آن 
ایـن قدرناپـذیرِ  نعمـت نوروز بـه نـوروز   الاقل ه، رفتهاي ازدستي مطلقجاي همهبه، هاایستآتهتیِژورنالیس

.کندتمدید میدر حسابمان گذشتهاز ترمطلقرا »مخاطببیانزواي «
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