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امپریالیسم علیه گفتارهای شباهت باب در

پورخیری نویسنده: احسان

ای داعیه و تکککراری سخنی در هم  باز)1(ایرانی غزه- لیبرالیسم به اسرائیل ی حمله ی بحبوحه -در روزها این
لل ت این به را ایرانی چپ گفتارهای همیشگی لهککم هسککتند عنان هم و یکسان حاکمی ت گفتارهای با که ع و مت

لدامپریالیستی مواضع را همسانی این ی نمونه بارزترین کند. آنان می طرد ایران حاکمی ت و چپ گفتارهای ض
شود. می اعل م حاکمی ت رسمی های تریبون از که اس ت همانی چپ روشنفکران ترین مترقی دانند: حرف می

گفتککار دو موضککع کککه بسککا ای که این آن و باشد داشته وجود مسئله این به تواند می ساده بسیار پاسخ یک
که بگیریم نتیجه قضیه این از نباید ما و باشد یکی خاصی موضوع ی یکدیگر) درباره علیه (گفتارهای متضاد

اا گفتار دو این ال می ختم مشابهی نتایج به و هستند یکسان هم با لزوم از نیککز هککایی نمونه بتککوان شوند. احتما
اا اما باشند، شده عنان هم حاکمی ت گفتار با ها آن که یاف ت ایرانی های لیبرال مواضع هرگککز لیککبرالی هیچ یقین
ال گفتارشان که پذیرف ت نخواهد حق آنان به توان می مورد این در البته اس ت؛ یکسان حاکمی ت گفتار با کام

از برخککی زیککرا اسکک ت، دشککواری کار باشد حاکمی ت موضع به نزدیک که آنان از موضعی یافتن داد. گرچه
رر هرچککه نفککی در را خککود هوی ت معنا، بی غای ت به های گیری جه ت در ایرانی، لیبرال گفتارهای گفتککار بیشککت
به را نقد این توان می کنیم». البته مخالف ت تا چیس ت آنان رسمی موضع ببینیم بینند: «بگذارید می حاکمی ت

جهککانی داری سککرمایه مواضککع ببیننککد تککا کوشند می حیلتی، هر به هم، آنان که ساخ ت وارد نیز چپ گفتار
فککرق کککه این کرد: یکککم اشاره نکته دو به توان می انتقاد این به پاسخ بگیرند. در موضع آن علیه تا چیس ت

این از بیند، می ممکنی طریق هر به حاکمی ت، نفی به موظف را خود ایرانی نفی. لیبرالیسم تا نفی میان اس ت
از گفتککار کنککد. ایککن می نفی پیشینی نحوی به و وضعی ت تحلیل بدون موضعی و مقا م هر در را حاکمی ت رو

ر ت «اگر دیگر، تعبیر کند. به می پیروی بالعکس، صورت به حاکمی ت، منطق همان اس ت، سفید حاکمی ت ماس
اا اینان ماس ت ری طریق از را خود بخواهد نیز چپ گفتار یک اگر تردید، باشد». بی سیاه باید قطع ری نفکک انککتزاع

اا قبول مورد نیز کند تعریف داری سرمایه و متعیککن نقککدهای و هککا نفی در بایککد چککپ تمککایز نیسکک ت. اتفاقکک
اقتصککادی، (تککاریخی، مختلککف مناظر از کنونی وضعی ت تحلیل بدون المثل فی که جا باشد. آن ماندگار درون

ری ...) موضع و سیاسی فلسفی، وور ایران حاکمی ت که جایی آن از ثانی، . در)2( نمی کندانتزاعی گیر گونککاگونی صص
ری اصلح (نظیر آن حکومتی درون های گرایش برخی اس ت ممکن و دارد گرایککش حککتی یککا خردادی دو م طلب

منظککور (به کارگری های تشکل کردن تضعیف آزادسازی، سازی، خصوصی آزاد، بازار محور) خواهان اعتدال
ایرانککی لیبرالیسککم پککس ... باشککد،  و)3(جهککانی بازارهککای به پیوستن بازار)، ی خودانگیخته نظم نزدن هم به

بدان بردارد. این آن به شدن نزدیک و قدرت سم ت به گامی باشد، صهشیار کمی اگر تا دارد، را آن فرص ت
کککه جککایی آن از چککپ، نیس ت. اما و نبوده حاکمی ت با تضاد در همواره ایرانی لیبرالیسم منافع که معناس ت
اا اس ت، حاکم مناسبات تغییر خواهان نسککبتی کککردن داشکک ت. پیککدا نخواهد حاکمی ت با مشترکی منافع قطع

ری اقتصادی های سیاس ت میان و تریککن ملیم در کککه چککپ، گفتارهککای بککا جنککگ از پس های دول ت نئولیبرال
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دشواری بسیار کار باید اس ت، مخالف اقتصادی ورزی سیاس ت نوع این با القاعده علی نیز واشکالش ترین خنثی
باشد!

اا موضع یک در اشتراک که -ساده پاسخ این اما لل همسانی معنای به لزوم و بسککنده نیس ت- شاید مواضع ک
نشککان متضاد گفتارهای تاریخ در همسان مواضع از متعددی های نمونه توان نباشد. می متقاعدکننده چندان

و موضککع یککک به قضیه و دارند هم به بسیاری های شباه ت نیز کل در گفتار دو این که گف ت گاه آن و داد
چککپ دیگر: موضع پاسخ باشیم. آن دیگری پاسخ جستجوی در که ماس ت بر شود. پس نمی ختم موضع دو
موضککوعی ی درباره واحد ی گزاره یک از گفتار دو هر اگر حتی نیس ت؛ یکی وجه هیچ به حاکمی ت موضع با

گیریم. می پی ادامه در را آن بر پافشاری و قضیه این کنند. توضیح استفاده

اسکک ت. اگککر اهمی ت حائز وهله این در شود می بیان که چیزی خود و گفتن موضع میان تفکیک که دانیم می
اا، نفر، دو که ندارد اهمیتی هیچ بگوییم ساده بخواهیم . فراینککد4 بککا اسکک ت  مساوی2+2 که کنند بیان صرف
بککه اش ریشککه و دارد دراز سککر شناسککی معرف ت در قصککه دارد. این اهمی ت که اس ت نتیجه این به رسیدن
(4(گردد برمی افلطون کننککد: «دخککال ت بیککان هستند مذکور گفتار دو به منتسب که نفر دو کنید . فرض)5) 
ری به شود». این متوقف باید منطقه در آمریکا لصلی معنای هیچ خود خود میککان این در که ندارد. آنچه مح
ایم، آمککوخته آدورنو از که شود. چنان می گزاره  اس ت که منتج به این ورزی استدلل فرایند آن دارد، اهمی ت
رد از اساسی ای «سویه استدلل کردن بیان و نوشتن کککردن بیککان و . نوشککتن)6(رود» می شککمار به حقیق ت خو

اا ی گککزاره دو . بنککابراین،)7(اس ت درونی» آن حقیق ت در کننده تعیین و گوهری «عاملی استدلل مشککابه عینکک
اا بسیاری اس ت ممکن قضا شوند. از می ختم مشخص ی نتیجه یک به نه و آیند برمی خاستگاه یک از نه لزوم

در بایککد هسکک ت مشکلی هر که معتقدند و دانند می تاریخ پایان راستی به را دموکراسی لیبرال که کسانی از
پایککان بککه بککرای آنککان تلش مککن زعم به کنند. اما بیان را مشابهی ی گزاره نیز شود، حل چارچوب همین

ی نککتیجه هککم انککد، گرفته اشککتباه را ها ریشه هم اس ت. آنان شکس ت به محکو م بار جنای ت جنگ این رسیدن
بککا نککه و اسککتدلل آن خاستگاه با نه چپ گفتار که حالتی، چنین در اگر روند. جفاس ت نمی نشانه را درستی
مشککابهی منطککق از و هستند یکی استدلل دو هر بگوییم ندارد، همدلی بگیرد آن از خواهد می که ای نتیجه
کنند. می پیروی

لیادی سر از یا ها ن آ کردن برجسته و هایی گزاره چنین گزینش صرف گفتککار رسال ت نادانی. البته یا اس ت ش
اا که اس ت این در چپ فککرق حککال ایککن در چه نکند، اعل م وضعی ت کردن محکو م برای را گزاره یک صرف

چیز کنند: «فلن می اعل م مختلف های تریبون طریق از مدا م که ندارد زمانه رایج های ایدئولوژی با چندانی
اا خوب چیز فلن اس ت، بد اا بخشی آگاهی اس ت». اتفاق و ها بسکک ت بن  و هککا وخم پیچ دادن نشککان یعنککی دقیقکک

آن قبککال در مککا ی وظیفه و دارد چککه در ریشککه مسککائل این بروز که این دادن وضعی ت. نشان های شکاف
کککه اسکک ت این در چپ گفتار اخلقی رسال ت من، گمان کنیم. به دنبال باید را هدفی چه و چیس ت وضعی ت

بککه مختلککف های وضککعی ت از جککامع المکان حتی و دقیق هایی تبین آن، و این کردن محکو م صرف جای به
لهم این دیگر تا دهد دس ت حککاکمی ت کککه رود می راهککی همان به ایرانی چپ که نیاید پیش ای عده برای تو
مشابه. های حاکمی ت یا ایران

2  | صفحه



Praxies.org پراکسیس                                                                     

اا ها ایدئولوژی و گفتارها سایر از چپ راه سوسیالیسککم شود: یا می متمایز که اس ت شان نهایی انتخاب در دقیق
بربری ت! یا

13۹3 مرداد 15
ها: پانوشت

تمککا م و دهم نشان دس ت یک را ایرانی های لیبرال وسیع ی دایره که نیس ت این نوشتار این در من ) قصد1(
خککود بککه را متعددی مقالت تواند می لیبرال مختلف گفتارهای نقد حال هر برانم. به چوب یک به را آنان

ایرانککی های لیبرال و لیبرالیسم از من مراد اس ت). اما لز م تردید، بی گفتارها، این نقد البته (و دهد اختصاص
اا هککای لیبرال از دسککته آن مشککخص طککور به نوشتار این در اردوگککاه در کککه هسککتند نشککینی خارج عمککدت

های دانشگاه [نئو]لیبرال موختگان دانش آو «دانشجویان عنوان با بیشتر و اند ن ایرا فعلی حاکمی ت اپوزیسیون
را را هاشان چهره و شوند می ایران» شناخته کنیککم. می فارسی» مشککاهده آمریکا» بی.بی.سی. «صدای در مکرر

اا اس ت، ایران حاکمی ت گفتار مشابه موارد غالب در ها چپ گفتار که سخن این البته ایککن بککه مختککص صککرف
را ادعایی چنین امروزه ایران مرد م از وسیعی بخش نیس ت. متأسفانه لیبرال سیاسی گفتارهای سایر یا گروه

ایککن . در می داننککدحککاکمی ت با هم صدایی را فلسطین «مرد م» مظلو م از دفاعی نوع هر و آورند می زبان به
سککخن «مککرد م» فلسککطین از حاکمی ت منطق با تقابل در منطقی با می توان که دهم نشان کوشیده ا م نوشتار
کرد. دفاع و گف ت

اس ت. شده رایج ایران سطح در چپ گفتارهای برخی در امروزه متأسفانه، غیرمتعین، و انتزاعی نفی ) این2(
رف منطق این از پیروی اا خود هوی ت (تعری پی در ای نتیجه اش معکوس شکل در دیگری)، نفی طریق از صرف
لد های سککویه المثککل فی کککه غیرچککپی گفتارهککای بککه دیگککر وضککعیتی در گویی آری مگر داش ت نخواهد ضکک

را اشککتباه اسکک ت). همیککن موضوع این زوایای کردن روشن مقاله این در من قصد (اتفاقا دارند امپریالیستی
نککوع این مشخص های اند. نمونه شده مرتکب بارها کشورها سایر در چه و ایران در چه چپ احزاب برخی

 ایککران57 انقلب نخسکک ت های سال در چپ احزاب برخی راهبردهای و ها استراتژی در توان می را رویکرد
کرد. مشاهده وضوح به

ری اقتصککاد تککبیین در مککالجو محمککد مفصککل و متعککدد روشنگر مقالت به بنگرید زمینه این ) در3( سیاسکک
.سیاسی     اقتصاد     نقد در شده منتشر روحانی، و نژاد احمدی خاتمی، هاشمی، های دول ت

ر ت افلطون، نظر ) از4( فف معرف نظککر «بیان» نیس ت. از یک ی علوه به حقیقی حکم حتی یا حقیقی حکم صر
اا که حکمی ساختن «بین افلطون تفککاوت اسکک ت صحیح داند می کسی که حکمی ساختن و اس ت صحیح اتفاق

سککید ی تککرجمه یکککم)، (جلککد کاپلستون فردریک ،فلسفه تاریخبه:  بنگرید موضوع این بسط هس ت». برای
بعد.  به171 صفحه ،1388 فرهنگی، و علمی انتشارات شرک ت مجتبوی، الدین جلل
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رد گفتن میان ) تمایز5( گرفتککه کککار بککه گزاره یک قالب در که (بیانی گفته بیان) و موضع چیزی، بیان (خو
و لکان جمله (از بسیاری اندیشمندان تفکر ی گیرد) دستمایه می قرار شناختی معرف ت داوری مورد و شود می

اند. پرداخته و ساخته را آن شان اندیشه اقتضای به بنا کدا م هر که لویناس) بوده

ال6( الواقککع، فی ریاضککی، آزمککون داننککد. در می دیگری کس هر از بهتر را مسئله این ریاضی معلمان ) احتما
رر چندانی اهمی ت نتیجه در شککما اگککر دیگککر، عبککارت استدلل. بککه فرایند به اس ت مربوط نمره ندارد. بیشت
ری تقسیم و ضرب گرفتککه پیککش در اگککر را درس ت نیس ت. راه مهم چندان باشید کرده اشتباه ای معادله نهای
کنید. می دریاف ت را نمره بیشتر باشید

اطلع اس ت. بککرای متفاوت اندکی ما کنونی بحث با آدورنو بحث ی زمینه که کرد فراموش نباید ) البته7(
،138۹ مرکککز، نشککر ایمککانی، پویا ی ترجمه ویلسون، راس ،آدورنو تئودوربه:  بنگرید آدورنو دیدگاه این از

بعد.  به105 صفحه
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