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مردمِ پیش از آینده
مهدي گرایلو

حزب کارگر بریتانیا، حمایت ترامپ از بوریس جانسون براي تقویت جناح راسـت حـزب حـاکم در    رهبري . 1
تعیـین  کـه  د کنـ اعـالم مـی  دانـد و  وزیري را دخالت واشنگتن در امور داخلی این کشـور مـی  تصرف نخست

مانـدن در  که بـین تمـایلش بـه    سال پیش کوربین سه.بریتانیاستمردمي وزیرِ آینده فقط بر عهدهنخست
هاي ناهمساز درونیِ خـود را  گرایشده بود، مانمرددبه رأي مستقیم مردم اشاتحادیه و اعتقاد سوسیالیستی

انتخابـاتیِ  آژیتاسیونِ از را واداشت تا ترزا می و سپس در مجلس عوامدکرمخلوطنَرمبرگزیتیکدر قالبِ
خروج طرح تا ) پیمان لیسبون50ي اجراي فوري ماده،»برگزیت یعنی برگزیت!«کارها (حزبیِ محافظهدرون

دو سـازوکار  در وقـت مناسـب  ،هـا لیبرالبا استعدادي بیشتر از ها سوسیالیست؛ اي عقب بنشیندچند مرحله
 توانند پاسخ اتهامِ نـوعیِ چـپ   نمیکه کنند؛ آنها فعال میرا میانجی ــ ــ بامیانجی و بیمردممتفاوت تولید
لنـین  يکودکانهچپرَويبا ،را با کائوتسکی بدهندي نظامِ رسمی نمایندگیانهسازشکارذات ي افراطی درباره

و گاه در برابر خطر راسـت افراطـی   آیندپارلمانتاریسم آنها راه میها تا حدي با درنتیجه کمونیستدهند. می
پـس از شکسـت  چـپ بـرآورد بهکه مستقیمتماسمخالفانِ مانَد جوابِمی؛ دهندي متحد تشکیل میههجب

چـون  شـمارند  انگشـت بـدبین  انِگرایـ نخبـه د:کننـ شـغال مـی  ضـدانقالب را ا موضع اصلیِها پارلمانتاریست
اما تاریخ در دقـایقِ الزمِ انحـاللْ  ؛تعهد دارندانحالل صنف چون به هایندترین، و اخالقیترین افرادنداخالقی

ها وقتـی  لیبرالها ودمکراتسوسیالشده،دوزيهاي سريبرخالف تصور لنینیستگردد.معموالً به آنها بازمی
کننـد کـه بایـد    را تولیـد مـی  مردمـی کـار)، تـازه آن   رکزِ حزب محافظـه مشوند (حزب کارگر و متحزب می

ي آن اسـت؛  ي فالن بخشِ مردم نیست، تولیدکننـده ساکن نمایندهابتدابهشان کنند؛ درواقع حزبنمایندگی
تـر مثـل   جاي کتاب مقدس از یـک منبـع طبیعـی   عدم را بهـازـآمیزِ خلقاما بعداً مشروعیت این اقدامِ شرك

ي بـاره د؛ البتـه در آورهمتاي وجودداشتن بـه دسـت مـی   ي بیتولیدشده بابت تجربهمردمِرضایت قابلِ فهمِ 
طور که خـود لنـین   ست یا ایدئولوژي یا آني موردنظر همان منفعت اقتصاديي زیستهکه باألخره تجربهاین

ي کند، باید بیرون از کمیتهصورت منفعت اقتصادي درك میایست که خودش را بهزد ایدئولوژيتخمین می
سرِ طـرح موضـوع در داخـل حـزب     یک مانع ساختاري برمشروعیتدانست مرکزي بحث کرد؛ لنین که می
تزهاي ملـی  ي مرکزي تبدیل شد و کمیتهغایبِحاضرِبه عضو امپریالیسمي است، مدتی بعد از انتشار جزوه

ها در اروپا ظاهر شدند. جنگ دوم که تمام شد، احـزاب رسـمی،   را نوشت. پس از آن فاشیستو مستعمراتی
را دوران جنـگ وحاضـرِ  حـی مـردمِ تولیدکننـدگانِ  ادتشان به که حسها، براي اینلنینیستـحتا مارکسیست
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ي مرکـزي،  جـاي کمیتـه  در خیابـان بـه  مـردم ي واسـطه بیدر تولیداحزابِ ممنوعهپنهان کنند، به تواناییِ 
.پوپولیسمگفتند می

میـانجیِ  بهکوربینمردمِرفت، میسقوط ي مجلس رو به هاي چندبارهي مخالفتدرنتیجهمی کهتا زمانی
هـایی کـه در انتخابـات مجلـس شـرکت      ، یعنی همانندشدتولید میي آن اپوزیسیون کارگري و دولت سایه

هنـوز  در ژانویـه  کـوربین بنـابراین  ؛نشـانند ها میو همیشه دو حزب اصلی را روي بیشترین صندلیکنندمی
عـدم  رأي با طـرح  می با اتحادیه راپیشنهاديِ ي توافق پرسیِ دوم نبود و شکست دوبارههمهبرگزاري موافق 

پرسی دوم همهبراي برگزاري اوکمتر از دو ماه بعد، پیشنهاد؛کردتهدید میمجلس در وزیر اعتماد به نخست
پس از آن طرح شد که فهمید در سطح قبلی درحال از دست دادن تمـایز  واسطهبیمردمِو رجوع دوباره به 

وزیـر احسـاس خویشـاوندي    هـم دیگـر بـا سیاسـت نخسـت     سـخت هايبرگزیتیهاست، چون خود از توري
زیـرا بـه   ند،اعالم کرداین تصمیم اما بخشی از نمایندگان کارگريِ مجلس فوراً مخالفت خود را با؛کردندنمی

ایـن تقریبـاً دلیـل    د.کنـ بـاري  جامعه را دچار شکاف فاجعهتوانست پرسیِ دوم میهمهفلینت کارولین تعبیر 
هـاي مخـالفش   حزبـی تر از هماو که سرسختاامپرسی نیز بود، ي خود کوربین به تکرار همهتمایل اولیهعدم

ک موفقیت بـزرگ در  و این را فرصتی تاریخی براي تثبیت یگشت رأي مردم اطمینان داردراست، ظاهراً از ب
امـور  «و حفـظ حـریم   مردمبا فرض موفقیت حزب کارگر در برگرداندنِ رأي سؤال: .داندي حزب میکارنامه
؟که خواهد بوداجتماعی شکاف ي آن خوردهشکسترفطدرازيِ بیگانگان، بریتانیا از دست» داخلی

گـذاري  فاصـله که مسـئولیت این بودپرسیِ اول، در حزب کارگر فرض برپس از پیروزي برگزیت در همه
براي تعیین سرنوشـت  مقتضیمردمِبا وساطت خودتاست نظام نمایندگیيبر عهدهبرگزیت میان ترامپ و 

گرایان گیريِ ترزا می، اتحادیهدر مجلس و کنارهبرگزیت نَرمي قط چندبارهتولید کند؛ اما وقتی با سرا کشور 
، ن از احتمال ریـزش بدنـه  کوربیرغم نگرانیِبهو ها تحویل دادند، حزب سرانجامگزیتیمیدان را یکسره به بر

ماشـینِ ازکارافتـادنِ ناگهـانیِ   واقعیـت  نوعی برخورد ناخودآگاهانه بـا ؛را ارائه کردپرسی دوباره پیشنهاد همه
متعلـق بـه راسـت    در ذات خـود  مـداريِ آن مناپـذیرِ مـرد  که انتخابِ برگزیت و نوعِ نماینـدگی و اینوساطت
ـ  برگزیت اکلیت اضطراريِ حزب را به تعلیقِ ست،افراطی . وق دادسـ عمـومی اره بـه آراي  ز طریقِ رجـوعِ دوب

بهتر است ": ترجمه کردمردمتغییرنظر ترس از جانسون را به احتمال حزبرهبري درنتیجه، دستگاه ایمنی 
بیرونِ پارلمان اسـمش در  مردمِرجوع به؟ مردمکدام . "تصمیم بگیرندي برگزیترامپ دربارهجاي تبهمردم 

در سـازوکار حزب کـارگر  اي ریشهبا تجدیدنظرِهاي مشهور خودش را دارد. چهرهاست و پوپولیسمانگلستان 
و داشتخواهد نست ینمایندگنظام مردمِآخرین عالئمِ مبشّرِکه جانسون نیازي به دیگرراست،مردمتولید 

بـا تکـرار   بریتانیاي ؛ مسئلهآنهاستگورباچف فرایند تشدیدرود که جانسونْهایی میسراغ گزینهیکراست به
بـاز  مـردم تولیـد  عملیـات اي ریشـه دگرگونیِموضوع بهشود، چونمضاعف میشدنْجاي حلپرسی بههمه
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دهـد و  مـی کـارگر  حزب را بهپیروزي پرسی، حتا شکست برگزیت در تکرار همه. ي آرابه نتیجه، نه گرددمی
، از مردم بـوده اسـت  ي فالنْآن نمایندهاز طریقحزب همیشه اینکهرا مردمي تولید میانجیمند طرحواره

شـکلِ  چیز نباشـد یـک   هیچدر آینده تکرار خواهند شد زیرا اجتماع نمایندگانْمردمقطعاً این ؛گیردآن می
اما کمی بعد از امـروز و کمـی پـیش از آن    . کندخودمبین است که عودت خود را براي محتوایش توجیه می

و بـه تـدابیري ماننـد    دهـد منجمد شکل خـود را از دسـت مـی   شده در درون یک زمانِعودت، قدرت جمع
برآمـد برگزیـت  شـود کـه   س از جانسون معلوم مییک قدم پ. گرایدشناساییِ عقاید از طریق آراي علنی می

کـه  بل،اوي نـه برنامـه  کند آن را تعیین میمحتواي ت؛ و آنچه آن اسصرف برگزاريِ نیست، پرسیهمهنهاییِ
شوند.پرسی تولید میمیانجی و از طریق همهست که بیمردمی

همـراه بـا   ي خـود را صـولِ ذخیـره  حـزب حـاکم مح  ي این موضوع، با آگاهی از جوانب اجتماعیِ پیچیده
تر، هنگام خروج جانسون از دولت در پی اختالف قبلسخت به صحنه فرستاد. هاي متمایل به برگزیتگزینه

رسید؛ این حزب فقط بـه  ي تشکیل یک حزب جدید به گوش میي می، شایعاتی دربارهیافتهبا طرحِ تخفیف
ي نایجل فاراژ دیگر تـوجیهی بـراي آن وجـود نداشـت؛ پـس      دهشاین دلیل تشکیل نشد که با وجود راه طی

هـا جرمـی هانـت از    چـون طبـق نظرسـنجی   کار بسنده کرد. در حزب محافظهمردمجانسون به ایفاي نقش 
، موقعیت خـود را  اوبر جستن دستیکند و با پیشوزارت خارجه استفاده میاز فرصتتر است، جانسون عقب

الـت ترامـپ در امـور    ایـن دخ دانید کـه  میهیچ کند. ر زمان حمله به عراق تقویت میبا تقلید از نقشِ بلر د
یتانیا قرار است به آن رأي بدهند؛ کـوربین کـه   برمردمدخالت بریتانیا در امور ترامپ است و بریتانیا نیست؟

کند با تشویق مـردم بـه   است، سعی میواشنگتننظر ها بر سرِ جلبتوريدرونیِشاهد محتواي واقعی رقابت 
ي پرسـیِ دوم، دیگـر نـه دربـاره    مـردمِ همـه  اما؛ي اصل برگزیت زیر پاي آنها را خالی کندتجدیدنظر درباره

ي همین محتوا تصمیم خواهند گرفت.برگزیت بلکه درباره

صـورت  ز بـه ، تنـاقض درونـیِ مفهـوم دولـت پـیش از هرچیـ      پرسـی به همهرسمی سیاست تبا فروشکس. 2
که قـبالً گفتـه شـد،    چنانشود.پدیدار میمردمي ي اعتبار مقولهي مرتبهدربارهنیروهاي سیاسیبازاندیشیِ

کنند، خصلت این عصـر  میتعریفطرح مارشال را انداموارگی به جامعهتر براي بازگرداندنِکسانی که سپس
وقـوع آینـده و   ي نهـاییِ دوران صـلح  نتیجهکه دلیل اینبهکنند؛ بیشتر پردازي میمفهومپوپولیسم در نیز را 

 ستانداموارگیبازگشت ،اسـت؛ مفهـومِ   ي مـرتبط بـا گفتمـانِ سـرکرده    یک خطاي ساختاریافتهاین مفهوم
شـده) و دولـت   مرزگذارنـده و مرزگـذاري  تصرفدستگاهعنوان یک ابزار/ماشین (یک تقابلِ دولت بهتر، دقیق

دو سـطحِ  نـه  اینهـا  یافته نخست در مقیاس ملـی و سـپس جهانیسـت؛    چونان یک نظام گفتمانیِ سرکردگی
گیـريِ ذاتـی کـه ضـروريِ     یـک فاصـله  ند، هسـت گی ازخودبیگانيرابطهمترتبِ یک پدیده، بلکه طرفینِ یک 

امـا  کنـد. ممانعت مـی چیرگی طبقاتیصرف از تقلیل دولت به ابزارِست وهاي اجتماعیتأسیسِ نظام افتراق
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ند: آنها دولت را تا حـد ممکـن بـه    پیش از سوسیالیسم هستمغایرترف یگانه راهکار رفعِ این عمها فاشیست
کننـد؛ ، نزدیـک مـی  ابزاربـودگیِ محـض  دولت بنا به تعاریف مارکسیستی، یعنی به ذات مجرد آن، به يایده
سـت کـه   دستگاه مختصاتیتعیینمستلزم درست مثل فیزیک که در آن تبدیل کل جرم به انرژيهمهبااین

در آن سرعت مشـروط بـه  متناقضـاً  ي دولت نیز تحقق ایدهسرعت (سرعت نور) باشد، مقدار جسم برابر حد
. رده اسـت کـ بازقلمروگذاري مـی ي فعلیت در دقیقهآن را واقعیایست که دولت ي هستندهشدنِ تکانهمطلق

ي الزم بـراي اجـراي   شـده ي قلمروگـذاري ي فعلیت، انداموارهتناقض در اینجاست که بدون درنگ در دقیقه
و شـود منحصـر مـی  جنـبش فاشیسـتی  بهفاشیسم نظر من این است کهآید. چیرگی طبقاتی به وجود نمی

هر نـوع بازقلمروگـذاري  ازکند و که قلمروزدایی میستایوقفهي بیتکانه؛آن ناقضِ مفهومیِ آن استدولت
ي تبـدیلِ  هزینـه شـناختی رخ دهـد:   در استعمارِ فاشیستیِ دولت باید یک تحول هستیتحقیقاً.پیچدسرمی

واي آن ابـداً چیرگـیِ   ست که محتي اجتماعی در جنبشیانداموارهيدوبارهکردنِ، ذوبمحضابزارِدولت به 
کنـد، خـود انـدامواره    ه اندامواره بیشتر به تقلیل دولت به ابزار چیرگی طبقاتی میل مـی طبقاتی نیست؛ هرچ

ابزارِ به صرفاً برآمد امتناعِ ذاتیِ چیرگیِ طبقاتیست؛ درنتیجه دولت حاصل شکند که به جنبشی فرومیبیشتر
کـه  وجود نـدارد  اي چیرگیِ طبقاتینظامِشود؛ هیچ تبدیل میامتناع چیرگی طبقاتیبودگیِجنبشضمینِت

ي بـرخالف دقیقـه  ناپـذیر نباشـد؛  نظـام ي حديِ یـک جنـونِ   ي بروز تکانهدقیقهي آن، وتمامِ ایدهتحققِ تام
ي معینی در یک وجدان عمومی مسـتحیل  به درجهسرکردگیسرایتدولت از رهگذرِانداموارگی که در آن

ي دهد، در دقیقهاز دست میمشروعیتسمی از قتأمینازايخود را بهدرجه حیث ابزاريِ همانشود و بهمی
شود که در مقابل استقرار یک سـرکردگیِ  ابزارِ دست متحرك خودمبینی میدولت،ابزاربودگیيایدهتحقق 

ستخود ابزاربودگیکند؛ اینجا مشروعیتي اجتماعی مقاومت میشده در آحاد اجزاي انداموارهمعنويِ درونی
مفهـوم  تنـاقض درونـیِ  سـپس . سـت نیجنـبش براي مقاصـد  اعالي وساطتچیزي جز حد مشروع ولتدو

تـرین و مجردتـرین تجلـیِ    شود: عالیشناسیِ وبر برمال میمتناظر آن در جامعهعقالنیت ابزاري و مشروعیت
یابـد، یعنـی جـایی کـه بنابـه      تـه ظهـور مـی   شـدت ضـد مدرنی  اي بهي آرمانیِ این ابزاربودگی در پدیدهگونه

ه ـــ در   اش عادتاً ــ و درواقع با یک سادههاي این نظریه، سنخ مشروعیت مربوطهپردازيمفهوم سازيِ ناموجـ
شود.گنجانده میمنديفرّهدارِمسئلهي مقوله

شناسـیِ لیبـرال بـا لحنـی     هـایی کـه جامعـه   سه سال پیش در همین روزها، اُالند از تـرس ظهـور چهـره   
ها انگلیسیبارِنگاه شماتتدر برابر کند، به سوسیالیسمِ خود بازگشت و توصیف میمندفرّههشدارآمیز آنها را 

به مردم تفویض کرد؛ روزهاي کودتا در ترکیه بود قدرت رابرگزیت مبتال نشده بودند،شدایدبهزیاد که هنوز 
ي اروپـا سـپس را نوشـتم و  اروپـایی  ي لرزیـد. مـن مقالـه   و اروپا از وحشت شیوعِ هاريِ اردوغان به خود می

ترین بعـد بـد  کمـی تقسـیم کـردم.   )ي آمریکاییهجهلبا (و انگلیسی ، تُرکیرا به سه قسمت روسیقریبعن



5

بـه  ،کردنـد احسـاس قـدرت مـی   دیگـر  سه جاي اُالند را گرفت و مردم فرانسه کـه  ي تاریخ فرانوقیافهریخت
برخالف روز وداعِ اُالند، امروز حزب کـارگر بریتانیـا   پرسی برگزار کردند؛همههفته بهها ریختند و هفتهخیابان

را خـود لّـیِ بِجِسـفاهت مالیـات بایـد  عرب اخطار داد کـه  نژادترامپ بهبه این وضعیت اعتقاد دارد. سپس 
اي هـاي جغرافیـایی  ، جناحيآخراینبرابرِدر ؛ زبان خواهد شدیکپارچه پارسیوگرنه آسیاي باختري ، دپردازب

تـا طـرح کیفرخواسـت    دانند،گرایانِ عصر مشروطه میرا در حد جعلِ ملی»تمدنی ایرانقلمروي«که تعبیر 
قـب  ملت اسـتبدادي بـه ع  ـدر جهت تأسیس یک دولتاندر امپراتوريِ ساسانیقهرآمیزِ قومیسازيِ همگون

بـا  ي دعواست، آنهـا قامهي نظريِ اهپشتوانکه » ملیت«ي تاریخمنديِ دالیلِ مربوط به فرضیه؛ بهگردندبازمی
کمبوجیـه و ي قومیـت  پس دربارهدهند و سساختار فدراتیو را به هخامنشیان نسبت میخاورشناسانْکمک 

آن تـاریخ  طبـق اسـت کـه   » ي دولـت مـدرن  نظریه«اي بر تکملهي مباحثاتنتیجهند؛کنش بحث میوکور
ي موظف است از فدرالیسم بیاغازد و با عبور از مراحلِ استبداد به حق ملل بینجامد. واضح اسـت کـه نظریـه   

ود ایران خـ فالتازعبورد، زیرا او هنگام خوانَنمیروح ملیغربِ بهرِ شرقحاصل با شرحِ مشهور هگل از تطو
و کُردهاهم وهستندهاروديـفراها و قفقازيکه هم هاي مذکور د. جناحکري خویش احساس میرا در خانه

ها و احزاب کارگر دمکراتوقتی سوسیالبنابرایني سیاسیِ روشنگري متعهدند و ، اصوالً به فلسفههابمستَعرَ
بـا  "آینـد:  فـرود مـی  پـوپر  در نتایجِپردازند، میمردماروپا خودشان به بازنگري در سازوکارهاي مدرنِ تولید 

هاي فشار بـراي  رسیم و از چپ به استالین: هر دو به جاي دولت، گروهآلیسمِ هگل از راست به هیتلر میایده
از وقتـی این قضاوت کمـی غیرمنصـفانه اسـت؛   به نظر من."دهندسازي تشکیل میسیاست همگوناجراي
بـا تجـویز   ند کـه ایسـت مـی ايگرفتـه قـدرت يهـا مردمروبرويهامقاومتد و شومیزداییبیگانگیها دولت

اي »کلـی «پیغامِ ماهیتاً ، ندگیرمیش در اختیار ماشین دولت را مثل چکُ، رسمیي هااضطراريِ سوسیالیست
. رودربایسـتیِ  شـود ر نوشته میدر یک ملت معمدانست، ضرورتاً آن را رخدادي عالمگیر میبالغکه بدیو انیز 

روابـط عمـوديِ درون کمینتـرن را    هایی که سیستمارکها عاقبت خوشی ندارد؛ضدناسیونالیستیِ کمونیست
؛ ایـن  طلبـیِ روس عظمـت گفتند مییسماز پایان جنگ به استالینپسبالفاصله ، کردندتحلیل می» ابژکتیو«

هـایی گـزارش در جهات گونـاگون،  دولتیداريسرمایهي ي نظریهبراي توسعهز آن بود که پیش اچندسالی 
شان هاي اقتصاديحرفغالباً ها، گزارشي آن د؛ پس از ارائهنده باشارائه کرقانون ارزش بیان روسیِيدرباره
شان غیرمنتظره.هاي سیاسیتوجه بود و حرفقابل

ک پاتَتا امروز، آمریکا در تبلیغات خود حساب مردم ایران را از حکومت ایران جدا کرده است؛ 57از بهمن .3
دروغِ فـرق دارد. مقاومـت که قدري بـا رویکـرد   ایران نیز همین بوده استسیاست خارجیِ رسمیِیِتبلیغات

دسـتکاري در  یـا نـوعی  ي تبلیغ باشـد،  ي مبلّغ با ابژهرابطهکه بیان غیرواقعیِاز آنمؤسسِ هر تبلیغی بیش
وجود ندارند و پس از جداییمردمها تا پیش از جدا شدن از حکومت.یا اصوالً تولید ابژه استخود ابژه است
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بـه طبقـات   پیشـاپیش  مردمها عقیده دارند که رکسیستدهند. ماي اپوزیسیون را تشکیل میواقعیت گزنده
شـرایط  و وقتـی  نـد فریبوامد، عـ نسـاز بسیط میيهستندهی که از آنها یک انو کساندگوناگون تقسیم شده

وجـه  عادت بر این است که د.خواهد شبرمال هم آن فریبی مشخص شود، خصلت طبقاتیِعوامانضمامیِ این
 طح واقعیـات  د کـه در سـ  ننـ کمیجستجو » ي درخودطبقه«ي در دقیقهحکم رااین در» پیشاپیش«داللت

که از اقتصـاد  است» خودي برايطبقه«این واقعیتواضعِاما مشکل اینجاست که شود؛اقتصادي تعریف می
بودنِ آن قابل تشخیص ـخودبرايبودنِ طبقه تنها از موضعِ ـدرخود:تا به میان مردم بازگرددشده استانتزاع 
پ پـوالنتزاس ي مارکسیسـتیِ دولـت ماننـد   اران نظریـه اندرکبرخی دستاست.  کـه  و جِسـ   از موضـعی ضـد

و تـاریخی عناصـر و ارزش هستندشکلاز مخالف بسندگیِ رویکرد اشتقاق دولت گرایی اقتصادي، فروکاست
وارد تحلیـل  از سـطوح تکینه/پیشـامد   را ،ي طبقـاتی مبارزهمثالً،بازتولیدفرامنطقیِ بیرون از الگوي صوريِ

ي دولـت  ي نظریـه رفت از این دورِ باطل را در اصالحِ ساختارگرایانهحل برونراهکنند، دولت میحادثشکلِ 
؛ آنها ستتدوین شده اهاهگلیگراییِ افراطیِ شکلتأثیرند که بیشتر تحت جویمیجریان اصلیمارکسیستیِ 

ي انضـمامی)  سـگانه عنوان یک ببنديِ اجتماعی (به) از صورتدمجرّیک شکل درمقامي تولید (شیوهجاي به
فقط اقتصادي، بلکـه  نهیِ ساختارهاي متکثرِ اجتماعی (نهي برهمو طبقات اجتماعی را برساختهکنندآغاز می

است؛ ایراد آن دولتست که ي عزیمت آن امزیت این روش نقطهدانند.همچنین سیاسی و ایدئولوژیک) می
تعلیــق ســاختاريِ ي اي لکــانی دارد و آن فرضـیه چـاره فقــطاسـت کــه  » پیشــاپیش«حـل نشــدنِ مشـکلِ   

ي طبقـه «به » خودي برايطبقه«تقلیلي دولتی الزم است که در آن دولت از طریق ست: نظریهآگاهیمرگ
کنیم کـه  ست؛ هرچند گمان میاجتماعیيانداموارهپایستگی شرطکه پیشکندتولید مییمردم،»درخود
چیـزي جـز یـادآوريِ   خـود برايي است، اما درواقع جوهر دقیقهدرخودي متأخر بر طبقهخودبرايي طبقه

هانـداموار براي تضمین بقاي ایست که فراموشیمحصولدرخوديطبقه؛نیستخودبودگیبرايواقعیت ازلیِ
کـه  » عنصـر تـاریخی  «حِ تصـحی . ضـریب  دهـد و همین ضرورت بـه آن صـفت پیشـینگی مـی    دضرورت دار

اي ازصـرفاً مجموعـه  برخالف برداشـت آنهـا   کنند،وارد تحلیل میي طبقاتیمبارزهاز قلمرويساختارگراها 
کلِ درنهایتمحورِ بیبرآمد اندراج این وقایع نیست، بلکه زمانیِـدرداده در محورِ هايِ پیشامدوارِ رويتکینه

یـک  هـاي هـا و تصـادف  هـاي پنهـانِ تکینـه   جزء از تحلیـلِ داللـت  بهکه شکل مهیبِ آن، جزءستیهمزمان
ساختارگرایانی که بـه تأسـی از آلتوسـر    شود.ازخودبیگانگیِ ساختاري، در جلوي چشمانِ تحلیلگر پدیدار می

طرح دعوا کردند، با کنار گذاشتن افالتـون و هگـل ایـن    طبقهي سوبژکتیویستیِ آلیسمِ ذاتیِ نظریهضد ایده
ي طبقهنگی و پسینگیِ همزمانِیبراي فهمِ پیشیادآوريو فراموشیي از دوگانهفرصت را از دست دادند که 

ي کـه خـود ناقـلِ زمانمنـديِ اُسـتوارنده     درحـالی درنتیجه ؛استفاده کننددرخودي نسبت به طبقهخود براي
دمکراسـی بـه میـان    گرایان را در هم کوفتند و سپس در کسوت سوسـیال تقدیرباوريِ اقتصادي بودند، تقلیل

پوپولیسـت ها اصطالحِ لیبرالکه به، بیش از آنکنندها جدا میرا از دولتهامردمآنهایی که بازگشتند؛مردم
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شـان زیـاد   د و تنوعست که تعدامنظورم کسانی، چون به گذشت زمان اعتقاد دارند؛اقتصادگرا هستندباشند،
ست آینده آکنده از مردمیشانبرايو،گراینددر اقتصاد به سوسیالیسم و در سیاست به لیبرالیسم میاست، 

دهند.که به احزاب اپوزیسیون رأي می

کهکشورهایی در مورد جز که بهاَندفرديمنحصربهسیاسیون ومت ي مقادرعوض، طراحان و مجریان ایده
گذارنـد.  ها نمـی ها و مردمتمایزي میان دولتاً رسمو گاه ي موارد عمالً ي متحد دارند، در بقیههادر آنها نیرو

اند که دهمطلق بخشیبیشترِ این اصلِ تحلیلی، آن را در مورد اسرائیل صراحتآنها براي تثبیت سیاسیِ هرچه
، تعمـیمِ  مقاومـت ي فراینـد هنشـد مشـاهده ي جلوهیک کهرسدنظر میخوبی جواب داده است؛ بهتا امروز به

رسمی درمورد آمریکا و چند قدرت شکل نیمهبهحاال همینکه طورياین قاعده به تمام جهان است، بهعملیِ
واضـح اسـت کـه عامـل     دارند. فر به ایران برحذر میآنها شهروندانشان را از سدرنتیجه کند و اروپایی کار می

رف بلکـه درمقـام یـک سـرکردگیِ      ماشـین/ عنوان یک که در چیستیِ دولت نه بهظهوري و فرهنگ ابزارِ صـ
، شـته باشـد  در پیشـبرد ایـن برنامـه دا   مشخصی کارکرد تبیینیِ تواند میشده در جامعه دارد، درونیمعنويِ

همـین  براي آموزش عمـومی کوششِ ناموفقی ر آغاز انقالب نیزد» تهاجم فرهنگی«پردازي مفهومکهاینکما
یادگارمانده از عهد باستان اسـت کـه ایرانیـان    به،میراثی قابل تجلیلانگاريِ دولت و مردمهمانستهبود.ایده 

زد تـا آن را  ه بر تالطـم دریـا مـی   هایی که خشایارشاکنند؛ تازیانهاري میتنهایی در عصر مدرن از آن پاسدبه
ي انقسـامِ  تبصـره بـر آمـوزه   آتن تنبیه کند، سیصـد  سويتاریخ بهترین سپاهانتقال بزرگبابت کارشکنی در 

صـورت یـک صـلحِ ممتـد ابـدي وارد سیاسـت       امروز بـه ي آنهاکه رأي آیندهستیمردمپیشاپیشِطبقاتیِ 
شود.می

، نامدمی» روه بگ«با آنچهترامپ دهد و از تفاوت توسعه میبیشتر تمایز را ي ایران وزیر خارجهسرانجام 
تـا این تفـاوت را  فوراًها در داخل و خارجلیبرالشگردي دیپلماتیک باشد، امابعید است فقطزند.حرف می

بسـط  برآمـد  کـه درحقیقـت   کننـد یابی مـی ریشه(ترامپ و بولتون) کاخ سفیدوجود دو نگرش ناهمساز در 
میـان  در رقیـب،  سیاسی یا ژئـوپلیتیکی يتمایزآفرینشبه لیبرالیسم ایرانیگرایشِ ساختاريیک مصداقیِ
ایـن رویکـرد کـه ابتـدا اروپـا را از      از دیگرسوست؛و تجاوز افروزيجنگو اندیشی از یکسوو عاقبتعقالنیت

دلِ جمهـورِ سـاده  رئـیس یـک  هـا، و نهایتـاً   آمریکا، سپس دولت آمریکا را از محفلی تحت نفـوذ صهیونیسـت  
ایـن  يانگـاره مجهـز اسـت. همچنـین   افولتماماً به عملگر کند، ي محفل جدا میشده را از بقیهاستفادهسوء

مـرور بیشـتر و   بـه ي هفتاد و سپس سنت اصـالحات  صدر، تعدیلگرایان دههکه با مصدق، بازرگان، بنیتمایز
نام بورژوازي ملی بیشتر پرورده شد، انعکاسی از یک واقعیت ایدئولوژیک چپ نیز هست که براي نقد آنچه به

داري و امپریالیسـم  سرمایهيبطهستی جعل کرده است، ناگزیر از وضعِ تغایر یا الاقل تکثر در راو ضدامپریالی
کـه  بینـیم بـدون آن  کنـیم، مـی  را مطالعه میي این چپشدههاي شناختهچهرهوقتی با حوصله تاریخ است.
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هاي حادث تـاریخی  انگیزي به وارد کردنِ مؤلفهاطالع مستقیمی از ساختارگرایی داشته باشند، تمایل حیرت
بـه  درخـود ي ، براي فهم عملیِ مسیرِ گذار از طبقه»چیرگی طبقاتیدولت چونان ابزار«ي طبقه و در نظریه

هاي طبیعی متعارضی مانند سیل و خشکسالی را نیز در تبیـین  آنها حادثه/تکینهند. اهداشتخودبرايي طبقه
کـه بـر کارشـکنیِ    نیروهاي مسـلّحی کنند و رويطبقه وارد میبودگیِخودبرايي خود از روند تحقق دقیقه

و باشـید هـا  چه از این چپ. نویسندرا میطلبزده و جنگجنونصفتزنند، ها تازیانه میموقعِ این پدیدهبی
هایشـان  مـردمِ کشـورها را مسـتقل از دولـت    بـین باشـید و   واقـع کنیدمیها، همیشه سعی چه از آن لیبرال

ي پدافند را در برابر واقعیـت قـدرت   شبکهوزیر خارجهمثالً در زمان مذاکرات برجام،. دموردخطاب قرار دهی
ی کـه در آینـده   انشـجویان دبا سوت ممتد و تشبیه کردعبثجنونِیک به نیروهاي دریایی و هوایی آمریکا، 

ورود غیرقانونیپس از .شداز تاالر تا فرودگاه بدرقهکنند،را انتخاب میمردم دو کشوررابط غیررسمیشغل 
و رسـماً نیروهایی که مردم اسـرائیل را  شدن آن با آتش پدافندساقطمرزهاي کشور و ها بهرابطیکی از این 

ي ترامـپ  اي و مصـاحبه ي انصـراف ده دقیقـه  قضـیه ، شناسـند به رسمیت نمـی عمالًمردم آمریکا و اروپا را 
اخـتالف هـور آمریکـا و   جمرئیسدر تجمع صلح جهت در تبلیغات با ي خُلقِ تند بولتون پیش آمد که درباره
بسـیط  مفهـوم دیپلماتیـک باشـد، چـون   يبعید است فقـط شـگرد  ؛کردرزونانساو با» گروه ب«ي سلیقه

براي ایـدئولوژي لیبـرال واقعـاً    کند، متحد میمردمها با پرسیرا در همههاپوپولیستکه »مذاکره یا جنگ«
کند.میمحاسبهآینده را هم احتماالت د بلکه آورمیرأي تنها امروز یک دوگانه است که از طریق آن نه
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