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 مگر خدا نمرده بود؟
 آنتونیو نگری

 
به  های فیلسوفان غربیاندازیمثل تمام دست .است شدهانجام  4831اشاره: این گفتگو در 

مثال  .تر استش اما برای ما مهمایهبصیرت. خودش را داردخاص های وبلندیپستیخاورمیانه 
 که دنخواهد یادآوری کانگار می ،رگ خداترم معروف م بهست پاسخیآشکارا  ، کهخود عنوانش

)و  طور خاص ایرانبه مثال خاورمیانه و به همزمان شنویم ومی ترمرا در این  ی خداوقتی کلمه
را هم « مسیحی»یعنی  شدهن صفت پاکهمواره باید آ کنیمفکر می (75ساز  دوران از دیدش انقالب  

، چه نیچه اعالمش کرده باشد، چه به قول ذهن بیاوریمبه های گوناگون این ترم پردازیدر مفهوم
از دیگر همچون بسیاری  خداخود تصویر  که یعنی ی دیگر، و این ، چه هر نویسنده«فوئرباخ»دلوز 

 «طور دیگری»اساسا در جایی دیگر  (و الخ نامتناهی، مرگ، ،مثل زمان« )ما ذهنبوم» هایانگاره
گاه  و  .اردد شزمین اب ایمشغولیت پیوستهذهن بوم خود ونچ کنندمی« عمل»در کنه ضمیر ناآ

شاید خدا نمرده باشد که حاال بعدش گفته شود این انسان است که خدا نمرده است. حتی  «شاید»
پس مسئله صرفا دینی  چیز عوض شود.همه «شاید». و اگر اینطور باشد به جایش نشستهاکنون 
ی خاورمیانه )و در مورد منطقه ماجرا این مالعاست. های مهم آن از مؤلفه ییک دین هرچند نیست

دینی، و قومی، ، روانی، قیدتیعای، اسطوره تمدنی، طور خاص ایران( با نظر به وضعیت تاریخی،به
ی جذب و دفعش روی داده و نحوهدر آن تاریخی وغریب و عجیبطی تحوالت مختلف اتفاقاتی که 

 .شودیشه میمهاز  ترپیچیده در نسبت با کاپیتالیسم جهانی یکپارچه

 
 

میانه ناباورانه خاور)ناتو( در  پیمان آتالنتیک گاهپناه عنوانبهشاه ، انقالب خمینی. 7531: ِسلسی

 بابلکه گیرد، در نظر نمیرا  سابق انقالب مارکسیستی هایداللت ،برخالف انتظار ،انقالباین سقوط کرد. 

 توجه به اهمیتبا . رفتپیش  هطبقات مردمی و روحانیون شیع یانم «اتوده اتحاد استثنائی» هایداللت

 امروز پژواکتنها طوری که  بود شده نادیده گرفته غربجهاِن سراسر  این رخداد در تگف شودمی اشواقعی

دوران  تیکلژئوپو رخدادهایترین نظر یکی از بزرگکه به این انقالب در مورد. رسدمیمان به گوش شعمیق

 گفت؟ توانمیچه  بعد از جنگ است
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ی عظیم مبارزاترا رقم زد.  سازدورانناپایدار ژئوپولتیک، یک انقالب  یمنطقهایران، در یک نگری: 

 جدید بازیگر؛ یک تمام شد درگرفتروسیه، انگلیس و جهان غرب  ی بینصی تاریخی مشخکه برای دوره

دو کشوری ــ  شدندمیمیانه در نظر گرفته خاور عناصر استراتژیک کل هامدت تاایران و ترکیه  .آیدمیپدید 

، اعراب خاورمیانه بلوک. در عتشی  آتاتورک و  :به خود گرفته بود ایویژه هایصورت هاآنکه اسالم در 

منطقه را  کارگر یطبقهتنها و همچنین  سکوالریسم نیروی پیشرانتنها از نظر تاریخی  هافلسطینیمهاجرت 

 .آمدندمیمنطقه به حساب متفاوت  هایقدرت عنوانبهترکیه و ایران  ،یاز طرف .کردمینمایندگی 

که ایران در برابر آن مقاومت کرد و با حالیدربه ایران برسد،  شاندست تاهر کاری کردند  هاآمریکایی

تصور سخت است د. را به دست آور  خود استقالل سعی کرداز خمینی  انداختن شاه و استفادهبیرون

 از سوی دیگرکشور و  المللیبین استقالل سویی: از داردرا  دو پیامداین  اشسیاسی دستاوردکشوری که 

که  حاضرنددر جایی در خاورمیانه تنها  توأمان گرایشاین دو . دولت در نسبت باجامعه  استوار خودآیینی

مستحکم انسجام یک دارای ایران  1 .نیست اهوختمامیت ایدئولوژییک  اقطع ، کهباشدهم در کار تشیع 

 هاآن مثال. در آن وجود داردافراد و  هاگروه از سویآزادی  یمطالبه ترپررنگشکلی حال بهعیندر  وست ملی

همه با  رمان حمله کندما در پی یک دموکراسی سکوالر و واقعی هستیم، اما اگر اسرائیل به کشو» گویندمی

. شیعی مراتبسلسله نظام سیاسی مایندگیو ن ،رادیکال ، آزادیعیارتمام استقالل «اهیم بود.وامام خ

 هایچندملیتیپیوند با  یوظیفه ، از طرفیدنکمیادا ینش را به جامعه د   خودینوبهبه مراتبیسلسلهچنین 

بر که ) دکنمیدفاع  هاآمریکایی یجانبهیکاز کشور در برابر تهاجم  آن براساسکه  داردجهان را به عهده 

خود برای افتادن در  پرشور مبا ضدصهیونیس نیز ایران ؛دوشمی محسوب «خودسر دولت»یک ایران  مبنایش

 شیعی مراتبسلسله از سویید نفت، که مد تولدرآ ،(؛ از طرف دیگرزنددست به هر کاری می مقولهاین 

 2 .شودسرازیر می امتداد هایکمیتهپرولتاریای ایرانی به جیب  نفعبه ، دوشمیکنترل 

که از  دانستسیستم رفاه عملکرد  از سررا آن توانمی. پذیرندمیرا  وضعیتخوب یا بد، مردم این 

 دارد کهشده و متعصب امینظ کمابیش ی سیاسی  طبقهایران . استزوئال ون شبیه هاجنبهبسیاری 

 در صورت ،امداد هایکمیتهمدارس و  همچنین ،هابیمارستان: دهدبه طبقات مردمی اعانه میحال ینباا

 3هستند. و کارا مفید هاوجود، برای خانواده

. اهیوختمامیت: داشته باشیم مشخصینیز موضع  یدیگر موضوع یبارهدرباید  گذشته از این

 یهمین مقوله ،اشاره کردیم که قبال طورهمان. از طرفی، گرایانهتمامیت ست مگرهر چیزی ایران موقعیت

                                                            
توانند گرایی نمیگرایی و صنعتکند: اینکه تمامیتی تولید روشن میشیوه مفهوم را با نظر به این گزارهدو پاراگراف بعد نگری در . 1

های زیادی بین اشکال وجود داشته باشند. دقت کنیم که تفاوت در کنار هم یافتهها قبل پایان ی تولید آسیایی مدتکه شیوهدرحالی
ان در که خودش را خواهی، و فاشیسم، تمامیتاستبداد، مفاهیم دیکتاتوریحال نباید و درعین در کار استخواهی تمامیت گوناگون
 ی یک حکومت مفروضو تمام اشکال سرکوبگرانه یکی گرفت های تاریخی و جغرافیایی مختلف اشکال متفاوتی دارند با هموضعیت

را با میالدی چهل و پنجاه  یفاشیسم دههمثال  تواننمیطور که ، همانای مجرد و غیرتاریخی خالصه کردساده در انگاره یرا با برچسب
 م. .ایمطرف« نشتی»که در ایران با  این استدر واقع مسأله  .ی جدید یکی دانستفاشیسم زمانه

 . م.های دور و نزدیک سرازیر شده ولی اصال به نفع پرولتاریای ایرانی نبوده استهای امداد و دیگر نامقطعا این درآمد به جیب کمیته. 2
« در صورت وجود»از عبارت  هم بااحتیاط و گرچه نگری داردمختلف وجود  هایها و نامشکلبه از ابتدای انقالب  اعانه . گرچه3

)مثال در  اجتماعی مفیدیخدمات گونه عمال هیچ مانند کوبا برخالف ونزوئال یا برخی کشورهای مشابه یا نزدیک اما کنداستفاده می
 کار نیست. م.ر د هاخانوادهبرای  و غیره( مسکن، تغذیه،ونقل، آموزش، های درمان، حملحوزه
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از  سخن شدهصنعتیهای بسیار در مواجهه با موقعیت اخصوص، و استرو به افول  هم اهیوختمامیت

به همین  وپیشین پایان یافت  یهزارهآسیایی در اصطالح بهتولید  یشیوه .معناستبی اهیوختمامیت

مردم را  تواننمی بیش از این چون ،باشند با هم وجود داشته توانندنمی یگرایتمامیتو  گراییصنعت خاطر

 ،هابه دست امام مونوپولی دینی جامعه جوریک رغم وجودبه به ایران بازگردیم، به کار گرفت. هابردهمانند 

 وجود دارد. (هازندانشجوها، از متوسط ) ترپایین اجتماعی   ی باورنکردنی برای طبقات  هنوز یک آزاد

 ...کردند توقیف «با فتوا»راک را  موسیقی اها اخیر آناما : ِسلسی

 یشکلموسیقی راک به این فقط یعنی، کنند فیتوق که بخواهند را چههر توانندمی هاآنی: نگر

 هایچنان پدیدهاهد کرد. در ایران با وو به همین شکل ادامه پیدا خ یابدمیرواج  پنهانی و پراکنده در جامعه

 ساالرروحانیدر ایران  حتی ابزارهای کنترلاست. غیرممکن  که کنترل آن عمال ایممواجه ایتوده رهایی

را نداشت.  عاداتتکامل  مهارمیلیشیای فاشیستی ایتالیا توان  که طورهمان، رسندمیر مضحک به نظ

در  را هایشنیستوگاتونخستین پر  دارد کمکمو ایران فرآیند عظیمی از مدرنیزاسیون را از سر گذرانده است 

در سراسر جهان به ایران  هاسایتوبو  هاوبالگترین شمار بیش به نسبت جمعیت، .بیندمیمیان جوانان 

همچنین  هندی نیز بیشتر است... هایسایتحتی از و شمارشان  شوندمی؛ آنها به فارسی نوشته تعلق دارد

ی ، امراز دانشگاه هنوز باکره باشدی التحصیلفارغهیچ دختری نیست که پس از در ایران  گویندمی

جا ست که از نظر جوانی با هیچیایران کشور. در واقع اسالمی هراسسکس یجامعهبرای  وغریبعجیب

 بازرسیبرای  را هاماشینکه  یابندمی نیروهای بسیجی یمحاصرهخود را در ها شبمردم . قیاس نیستقابل

 بهاما کسی  !کنندمیزیر و رو ، ان است یا نههمسرش اواقع دستیبغل زنیا  ،یا نه دهندمیاینکه بوی شراب 

 تر از رژیمکشور ایران بسیار متمدن. کنندمیزندگی اهند وخبکه  طورهر  مردم، دهدنمیاهمیت این مسائل 

ایتالیای بعد از  مثل ایران. اشتباه نگیریم مریکاگراییآ را با عاداتکه آزادی  است، اما باید مراقب بودحاکم 

چقدر  موقعیتو بعدها فهمیدیم که آن  بودیم هکرد قاطیکه دو چیز را با هم یعنی آنجا یست، ن 5491

 دفاع شانآزادیاز  مردم راکهچ ،است گرفته شدهبه دست  اعادات مستقیمدر ایران آزادی بود.  رازآلود

 اختیاررا  ی شناختیسرمایه، گیرندو به کار میابزار ارتباط را در دست  منوال، مردمبه همین  .کنندمی

 .اندروح راستین رهایی   یک واقعیات   ها در کنار هماینتمام و  ،کنندمی

الب انق اولین 31انقالب در ژئوپلتیک منطقه بود:  مهم کنشی سیصد و پنجاه و هفت: هزار و ِسلسی 

با  دیگریسیاسی  هایجنبش انقالب شیعی عالوه،به .خاورمیانه بر امواج بلند ویتنام بودضدآمریکایی در 

 اسرائیل(، و یحمایت مالی اولیه با وجود) در لبنان، حماس در فلسطین اللهحزب: پا کرد همین مبنا به

سیاسی و فرهنگی  های عمیقریشهبا  یسن هایجنبش اگر اینها حتی در مصر. نیالمسلماخوان حمایت از

 تصوری افراطی از دین دارند. ،حالبااین باشند،عربستان سعودی  در

با درت ناصر در مصر ق کسبدرست پس از  5419در تابستان . من فهممنمیسوال را خوب نگری: 

بعث  سوسیالیست عرب و جنبش هایحلقهبا صورت مداوم به مدت دو ماه بهودم، در ارتباط بها این مشغله

فکر  کسآن موقع هیچبود باز هم حتی اگر در ایران جنبش کمونیستی قوی میبودم. همراه در قاهره 

و بسیار مهم است  مسالهاین ــ  رقم بزنندرا  عمیق گسست ایناز  ایلمحهحتی بتوانند  هاشیعهکه  کردنمی

جنبش که جنبش شیعی در نسبت با  هاییو وساطت فیگور مصدق، همچون گرفت اشنادیدهنباید 



5 
 

را فعاالنه عراق  تاایران  ازفقیر  هایشیعه یتوده جنبش کمونیستی .کمونیستی به عهده گرفته بود

به  او شاید دقیقاش خصایص فئودالی رغم  به که جنبش شیعه در نظر گرفتباید  همچنین .نوردیددرمی

و رد با کمونیسم تفسیر ک عنوان آشتیشد آنرا بهمیکه بیشتر  پیوند داشت اتحادبا فقر و طوری  خاطرهمین 

گسترش و روشنفکران ایرانی  نخبگانکمونیسم موضوع مشترک مناقشاتی بود که  عالوه،به .انکارش نه

این  که دانیدمی .نباید از یاد برد همشوروی را با عمیق با روسیه و پس از آن اتحاد  یرابطه، داده بودند

 .روندمیچطور با زمان پیش تاریخی  هایسنت

را اعالم رژیم خمینی خود از  پشتیبانی کاملحزب کمونیست ایران  7531بالفاصله پس از : ِسلسی

 شد... ملغا بعد از مدت کوتاهیحزب توده ، اما کرد

اتحاد میان . را به یاد بسپاریمخمینی  موقعیت ایران پس از پیروزی نگری: بد نیست ابهام

 کاربرد ینحوه از خمینی و باید گفت کهــ  ها به جنگ برای کسب هژمونی انجامیدها و شیعهکمونیست

و از آنجا  عقب نشست قم تا. او آگاه بودخوبی لنینیستی به امطلق ایشیوهکودتا به شورش و  هایاهرم

 ترموقعبهست که ولی، برنده کسیماکیاقول ه ب؛ کردندمی هاکمونیست کردنمیحمله کرد. اگر او این کار را 

با نفت با ایتالیا،  سر مذاکرات بر) بود پاک و سادهاز طرفی حزب تاجرهای  هامحزب اما حاال. عمل کند

انجام خاتمی و اصالحات که  بانکی هایسرویسو  تلفنیتجارت  نیز معامالت بر سر، و هاآمریکاییو  هاروس

 هایبرنامه و درآمد را میان مردم بازتوزیع کردکه  داشت برنامهرا در داخلی  یتوسعهدیگر  از طرف(، و داد

یالیستی را سسو مدرنیزاسیون   هایپروژهباره، طرفداران خمینی این. در پروراندمیفرهنگی در سر  یتوسعه

که هیچ این خطر وجود دارد  فکر کنیم، کاپیتالیسم و ضدکاپیتالیسم یحیطهدر  اصرف اگر. احیا کردند

 .ستهاکاپیتالیستندرت در سمت به یآزاد چیزی نفهمیم.

 معموالنسبتی  ،همنسبت به  نخبگانمردم و  نگرش ارزیابی ها شایدارتباط با ایرانیتنها راه  امروز

تحمیل  ضمنکه  ایسازییعنی درون جهانی، باشد تغییرکرده کامال موقعیتی وندر  ،خود متناقضخودیبه

کشورهای مرکزی  یفزایندهمعرض حمالت سنگین و در  را مدرنیزاسیون رژیم سریع   بسیار هایآهنگضرب

دادن به برای تن همگانی علیه رژیم روحانیت آزادی برای مردم ایران پیکار تنها شانس احتماال. ددهمیقرار 

 1 .باشد سازیجهانی

 جدید... جمهوریریاست : انتخاباتِسلسی

                                                            
 یپردازان برجستهو نظریه سازی نولیبرال مخالفت دارد و از فعاالنبا دستور کار جهانی همواره اشی سیاسیفلسفهنگری در  . گرچه1

با همه جالب است آن منظری را بهتر بفهمیم که خود او سازی بدیل است ولی بااینش جهانیبطور جنسازی و همینجنبش ضدجهانی
 ترتر و سیالهای آزادبا جریان جامعه شان را اتصال نزدیکترهای خروج مردم از وضعیتعمال یکی از راهنظر به وضعیت خاص ایران 

کند ، هرچند در ادامه تاکید میداندناشی از این اتصال می «سوبژکتیوهای جهش»های بدیل از خالل سرمایه و احتماال تولید وضعیت
تفاوت  فشارهای خارجی. راهمغز خود مردم به وجود آید و نه از  شده درزاده هایی خالقیتواسطهواند بهتکه تغییر فقط و تنها فقط می

ایم، قدر کافی در بازار غوطه نخوردهایم، هنوز بهلمروزدایی نشدهقدر کافی رمززدایی و قهنوز به)»رویکرد دلوزگتاری در تسریع فرآیندها 
در  «(زاد با نظر به توان یک کشوراقتصاد درون)» با ادوارد سعید«( ،...ایمایم، هنوز اصال هیچ چیز ندیدههنوز آنقدرها که باید پیش نرفته

یقا به نیز دق به این موضوع سومدادن کشورهای جهانی پاسخوهو نح ، خطر فاشیسم در راه،بازار سرمایه ،فهم نسبت بین اقتصاد ملی
از این  55گتاری چندبار برای توصیف انقالب خود  گردد.برمی در فهم جدید از تحول یا چرخش سرمایه همی بسیار مهمین مسأله

بندی در سطح مولکولی بود از ترکیب ای بسیار پیچیدهکند، انقالبی که از دید او آمیزهاستفاده می« جهش/تحول سوبژکتیو»عبارت 
 .م شدت انقالبی و اسکیزوئید.های بهشدت ارتجاعی و پارانوئید با تکانههای بهتکانه
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سیاسی دارد  او تنها به این خاطر وجود   .بود جانورکه یک  دانندمیهمه و  بود نگری: او شهردار تهران

 دهد.که تقابل رو در رو با کشورهای غربی به او جان می

 را به دست آورده است. او رضایت خاطر طبقات مردمی ایران، به هر حال: ِسلسی

نظرگاه باید وجود دارند. ]مالتیتودها[  هاانبوههد، تنها نمردمی ایران وجود ندار  نگری: طبقات

؛ ند یا نهاو رای داد کمابیش به شهریکالن جمعیت اقشارفقیرترین  دانمنمیرا تغییر دهیم.  ختیشناجامعه

ایرانی  یجامعهکه قلب  هاهمان، هاکردهتحصیلند، به او رای داد طبقات متوسط مسلم است که حالاینبا

تعریف کس دیگری  اهندوخنمیساده که  دلیل تنها به این ؟این کار را کردند هاآن. چرا دهندمیرا شکل 

اینجا  دموکراسی بسازند. مستقیمدموکراسی را  اهندوخمی بلکه، توضیح دهد شانبرایدموکراسی را 

 1 وجود ندارد. اصال دموکراسی صورتغیرایندر ، شودمی آفرینیباز  هاانبوهههمچون میل 

شکلی منسجم بهرا و سیاست  دینپیوند میان  در ایران و دیگر نقاط جهان 7531: انقالب ِسلسی

 کرد. برقرار

 دینی یپدیدهوجود  از ،کنممیو ضدکاپیتالیستی صحبت  ئیستیآته نظرگاهی ازدارم  با اینکهنگری: 

 ستمردم، بلکه تسکینی افیون سادگیدین نه به فقر و فالکت بسیار شدید، هایوضعیت؛ در غافل نیستم

 وعظیم است،  برداریکالهیک  خودیبه خود. مذهب گیردتماس می انسان معنویتاساسی  نواحی با که

 برای رسیدن به آزادی باشد. هالعادفوق ایاسلحه تواندمی زمانهم

 ی مستحکمرابطه گذاشتن  آزمونبه در همتابی ایلحظهعنوان ایران به 5511انقالب شما از مرکزیت 

در آمریکای  های کمونیستیجنبشایر پیروزی لوال و س کهحالیدرن مذهب و سیاست صحبت کردید، بی

 جهانی،انداز از چشم. گذردمی بخشرهاییهیات از مسیر اال  هم متفاوت( )یک سناریوی کامال التین

. در واقع، شودمیم بسیار مهاز نظرگاه سیاسی  دینند. این نوعهمشکلی دیگر از  دینی کارانهظمحاف

چرا در )است  بشریتاساسی  مسائل با نظر بهفلسفی  رزدن به استداللب  دینی روشی برای میانپراتیک 

 هایپاسخ دینو هر (، میریممی، چرا کنیممی، چرا در جامعه زندگی ورزیممیجهان هستیم، چرا عشق 

امر مشترک  بهند که اباارزش مانبرای یتنها زمان هاپرسش، پاسخ به این این با وجودرا دارد.  شخاص خود

 .را نمایش دهند ممکن بازدهی و انسجامترین بیشو  صلح آماده کنند، ما را برای برقراری ،آغشته شوند

 تواندمی دینیسیمای ، کنندها هم همین کار را میو شیعه، کنیدل زنده میپسن وقتی گوشت را در روح

های دینی از این تنشکه در آن  گیریممیبه شکلی فرض من کمونیسم را . نشان دهدسازنده خودش را 

های دینی به این امکان هست که تکانه .وجود داشته باشند توانندمی، اشارتجاعینه از نوع  البته ، سنخ

ماتریالیستی اسپینوزا  یفلسفه. در کرد مشترک احیا ماتریالیستی  وجود   ر شرایط  د امر مشترک را سمت

                                                            
، ربطی به نظام نمایندگی ندارد هیچ و کندکار می مالتیتودکه با میل به ذهن بیاوریم مهم است که فهم متفاوت نگری از دموکراسی را . 1

گرفتن دستآزادی عادات، توان به در مقامدموکراسی یعنی تر هدایت کند. وضعیتی وخیمبه سوی  عمال جامعه را حتی اگر این میل
نتایج بالفعل جالبی حتی اگر  سازندکه آنرا مستقیما میهای مهارناپذیر، طوریو نشتی ،حرکت جریانات زیرزمینی ابزارهای بیان،مستقیم 

)چه مانند یک شورش باشد، چه « ایکنترل رهایی تودههای غیرقابلپدیده»آنچه کمی باالتر با عبارات  ،نیاورندبه بار  از حیث اجتماعی
( توصیف 55اش )انقالب در شکل گسترده« راستین رهایی روحواقعیت »ای پاپ(، یا مانند تجمعات گسترده برای مرگ خواننده

 . م.شودمی
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که  ستدینداری سنخ نیست؛ مشکل آندین مشکل  .اندشدهخوبی نشان داده این امور به یهمه

 برند.ای که رئیسان از آن بهره میشیوه نیزو  دکننمی اشروحانیون موعظه

 منظورتان چیست؟ :ِسلسی

، بدن برروح اولویت  فقیر و غنی، بین جدایی همیشگیبه بهشت، ساختار  رفتنبرای  بردنرنجنگری: 

 از سوینخستین...  درافتاده به گناه جهان روحانیضرورت  همچونقدرت، سلطه  اساسدر مقام خدا 

اشتراک باید به  که یکسانی دارند امیالگوشت و ، که برابرند هاانسان که کندمیادعا  دین وقتیدیگر، 

 برای زندگی خوب باشد. تواندمیکه است  به متافیزیک بریمیان... این در نظرم، بگذارند

و  کارهانومحافظه فرامذهبِی  نیسِم سیاسِی وگاپروت 31 اوایل انقالبکه در  انکار کرد شودنمی: ِسلسی

گ سکوالر زیست اجتماعی فرهنهمزمان که ، که فرهنگ ما کندمی عمل ایشیوهبه  دینی کارهایمحافظه

 .نشیندمیعقب ست، از آن و مدنی

من خدا را » گویدمی به همین خاطربود و  طلبسلطنت حالعینو در  ستآتئینگری: هابز یک 

 مبنایخدا  «.کنمابداع میبرای تضمین الهیات سیاسی  خودم دوباره متافیزیک  فراسوی

به  روینی ]کاردینال کامیلیو[ .ندارد دین ربطی بههیچ  امری منزجرکننده کهــ  ستاهیوختمامیت

مادیت زندگی  .نقشی ندارد اشسیاسی اییکار  یاندازهدر اینجا به  دین... اما متهم شد سیاسی فریبیعوام

اینجا  گوییممی دینی کارانمحافظهداشتن  نظر در . با ای در نخواهند آمدتحت هیچ سلطه عواطف آزادی و

 زیربنای دینیتعصب  .شودمی بدلعظیم  ساالرروحانییک قدرت  دارد بهآمریکا  :در کار استظنی سوء

ی عقیده اخالق  ، دسپار می یفراموشبه را  مفهوم مدارا، مفهوم دموکراسی دهدمیرا شکل  فتح استراتژی  

در را  ساالرهاروحانیکه آمیز است تناقض .گیردمی قرارعقالنی  پذیری  مسئولیت باالتر از اخالق   متعصبانه

ی ولتری زدایندهاز خود بپرسیم که آیا ضروری نیست یک نقد تقدسو  نیمینی ببقدرت جها ترینبزرگ راس

در ایام  کمدست ایرانی هایامام ؟کنیماش تضعیف تا کارایی سیاسی را به دست بگیریماز امر مقدس 

به  ترموجه آیندمیتگزاسی گرد  بزرگکیوهای که حول بارب آمریکا دینی   کاران  محافظه ازعزاداری و خودزنی 

 .رسندمینظر 

از کنند ظهور می هاییپرسشکنید که فکر نمی آیا زندگیاساس این مضامین مربوط به  بر: ِسلسی

با عناصر  (حمایت از مبتالیان به ایدزتا  از زندگی دفاع هایجنبشاز ) سیاسی اقوی خصایص همانِی این

 ؟ی شصت میالدیدهه« سیاسی»های جنبشابداعِی مهِم ملهم از 

، منظورم این است که کنیممیزندگی  سیاسیزیستما در یک محیط  گویممیشک. وقتی بینگری: 

واقع، سیاست  در. کندمیرفاه دوباره اهمیت پیدا  یمسأله سرانجامو  ،آمیخته استدر زندگی با سیاست 

نشیند میعقب سیاست  .کندمی مشکلچیز را این فرض همه .عقب بنشیند زندگی امورات از اهدوخمی

از طرفی . نداردات زندگی پول امور  یادارهکه سیاست برای  کشندپیش میرا  ظناین  هاکاپیتالیست چون

. ی آزادانه در مناسبات زندگی را تثبیت کندازهمه باید امکان مداخلهبیشیک دولت  یبودجه معتقدم که

باید . شودمیعین تتاریخی م یبه شکل و وجود ندارد، زندگی همواره پوشیده برهنهی طبیعی و دیگر زندگ

)مادرها، پدرها(  زندگی تولیدکنندگان به پول دادن ، بهحول زندگی به گسترش وسایل عظیم قادر باشیم
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و  برای کمک به خانواده از اوقات فراغت پوشیچشمبه ، کار هایزمانبر به اثرگذاری ، جمعیت رشد برای

 تندر  کنیممی گذاریسرمایهزندگی در جمعیت... پولی که  افزایشبرای  هاخارجی فراخواندن، سرگرمی

 آیدمی وقتی یک بچه به دنیا! پاافتاده استنظرم خیلی پیش دراین ... دمانمی آوریممیکه به دنیا  کودکانی

 یک ؛هانسبت، های عواطفگذاریگذاری کنیم، سرمایههایی را پیرامونش سرمایهگفتمان فقیر است، باید

جامعه را  کلچون ، ناخواسته باشداست، حتی اگر  کمشتر  ، آغاز امرآیدمیست که به دنیا کودک گفتمانی

 .همواره فیگور بسیار زیبایی بوده استاز این منظر  راهیی سر بچه .گیردمیبه کار  حول خودش

 مضامینقدرت به  مضامینیک جابجایی از  سیاسی یفلسفهدر تاکید کنیم که باید  دوباره عالوهبه

حتی  ،قرار داردبحث  کزیتمر در  زندگی یمسئله که امروز محرز است .صورت گرفت شناختیبستر زیست

 ؛بود دولت در زندگی یمداخله نشانگررفاه  موضوع. ه بودشکست خورد تحققرفاه پس از بیش از زمانی که 

دولت   .از هم گسیخته شد شیکروکراتوب هایفوریت نیز با نئولیبرالیسم واز جایی به بعد با  مداخلهاما این 

تنها  خالصه،(. «مان باز کندپایش را به زندگیدولت  اهیموخنمیدیگر ») تجربه کرده بودمردم را  امتناع  رفاه 

 یطبقه های بوروکراتیکبنگاه فساد  ، بلکه فرسودگی و نبود گرکار  یطبقه دلیل پایان دولت رفاه شکست

 برای  انبوهه اجتماعی   خودآئینی  را در  عظیمیفضای  دولت رفاه پایان. در آن نقش داشتندو دولت نیز  گرکار 

 شوندمیمواجه  مسائلبا این  اصطالح چپبه هایسازمانزمانی که  بازسازی امر مشترک باقی گذاشت.

 رفاه دولت پایانمشترک است که  همان فضای خودآئینی   ااین دقیق .چه بگویند و چه کنند دانندنمی

وجود دارد که  شناختیمردم یآستانه جوریک اینجا ؛به عقب برگشت شودنمی اصال .تاییدی بر آن بود

 صحنهبه دین  زنندسر باز می دین بازشناسیاز  مدارانسیاست در آن مقیاسی که است. ناپذیربازگشت

به میان غیردموکراتیک  ایشیوهبه  دین آشکارا. زندگی پر کند در قیاس با سرشاری سیاست را خالءتا  آیدمی

یر امر تغی و تی  انسانحمای هایپراتیک امکان   حیاتی امر   االهی   ناپذیری  لمس متجلی حول   تعصب  و  آیدمی

این  یهمهولی . گیردمیقرار علم  در برابر  یک بار دیگر  دین .دکنمیپنهان ای از رمزوراز در هاله را زنده

 یسرخوشی  استحالهدانش و ، و نشیندمیدموکراسی  به جای دین تنها به این خاطر است که هااتفاق

 .کنیم حرکت اینها تمام علیه باید. کندسرکوب می شناسندمیآنرا سکوالرها تنها که را  یجهان

 . امروزافتدمی راه ایهسته یبا مسئلهکه  ایمگرفتهقرار نظامی  جنِگ  در شرف وقوع یک: ما ِسلسی

 به نظر شما این موقعیت به خود گرفته است.را  عیارتمام «خودسِر دولِت »فیگوِر دقیق کلمه  یبه معنایران 

 ؟دراماتیک نیست اواقع

 یجانبهیک سیاست. بیشتر از اینکه دراماتیک باشد بیانگر شکست کنمنمیفکر اینطور  نگری:

 هایروزنامهنه در هم آنــ  گویندمی هابعضی .واقع تحریک شده بودایران بهبا در رابطه که  ستآمریکایی

دیپلماسی   جی آمریکایی راخار سیاستکه  ــ العات معتبر پرینستون و هارواردایی، بلکه در مطچپ ایتالی

. نیست وکاستکمبی اشدرستییا حداقل ، این ادعا صحت ندارد امعقیدهبه . دکنمیهدایت  اسرائیل

اما  .صادق است نیز این به همان اندازه در مورد ایران ورند، را دوست نداایران  هااسرائیلی نیست کهشکی 

با این  هاعداوتاین نیز به همان اندازه صحت دارد که در این موضوع خاص در مبادالت کلی خاورمیانه، 

که در گذشته اسرائیل را دوست  بودایران تنها کشور  منطقه  .نیستند مطابق مهلک و ضروری هایگرایش

کشورهای غیرعربی منطقه  چون ادقیق ،ایران و ترکیه داشت در قبالو اسرائیل نیز همین رویکرد را  داشت
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 هااسرائیلیدر این صورت . آمریکایی بروبرگردبی یمسئلهیک ــ ست مسئله بر سر چیز دیگریبودند. 

علیه  اقدام به را هااسرائیلیدپارتمان دولت است که این  ، بلکهدهندنمیدپارتمان دولت را تحت فشار قرار 

باز هم بر خالف این  پس .را دارد اول نقش یمنفعت نفت ، برخالف این مورد،. از سوی دیگرداردمی واایران 

های امپراتوری تمام سوژهمدافعان منافع شان، که مدافعان منافع ملیرا نه فقط خودشان  هاایرانیمورد، 

گرایی جانبهدهند تا در مقابل یک را سازماندهند، با این هدف که یک نظام قدرت چندجانبه نشان می

در جنگ دیگری  مدتمدت یا میاندر کوتاه کنمنمیفکر  .فرمان امپراتوری آمریکایی مقاومت کنند

 اندشده و مزمن تروخیمفلسطینی و عراقی ـباز  اسرائیلی جنگ   دو موقعیت   همین االن 1 .ردربگیدخاورمیانه 

مجبورند  هاآمریکاییکه  ماجرا این است تناقض   .کنندرا نیز اثبات میامپراتوری ضعف  شدید  فشار   هر دوو 

آنقدر ی انکسچه  ،در این موقعیت. سامان بدهند عراق به اوضاعتا بتوانند  از در آشتی وارد شوند ایران با

 که تسسر جای خود باقیهنوز ین واقعیت حال ابااین باز کنند؟را  خاورمیانه در جبههسومین اند که احمق

که در ایران زندگی  های آزادیجانبرای  ولیگرا نیست تمامیت اگرچه قطع ایران ساالرروحانیحاکمیت 

در برابر  مقاومت ایرانیان اهندوخمی جهانی نفت مدیرانترین زرنگ .است ناپذیرتحمل امسلم کنندمی

 کهچرا اندهوشمندانه پیش نبرده تا امروز خود را هاایرانی. در هم بشکنند نفع خودشانرا به  مستقر قدرت

 نشدم متقاعد ،این . با وجوداندتقویت کرده در واقعیت را فارسی گراییگاهی هم شور ملیو ملی تمایالت 

، توان  الزم برای رسیدن هاایرانیمقاومت  هم از جانب کاپیتالیستی  هم از جانب هوش که تمام این پیشرفت،

معنای شکل  بهست که هم به معنای فرهنگی و هم بزرگی . ایران کشوریافته باشدمشترک را  یپیامد به

بدون آزادی وجود ندارد.  مدرنپستاما تولید ــ  قرار دارد مدرنیتهپستتکامل به سوی  فراینددر  اشتولیدی

در پیرامون ایران نیستند(  ترمهیب ب سوسیالیست گذشتهآنها از هیوالهای متعص) تشیعتعصب  دیواری که

 زادهکه در مغز مردم سقوط خواهد کرد  ناپذیریتوقف ضرباتا تنها ب بلکهخارجی،  هایفشار  بانه بنا کرده 
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 و به صرف این منطقه و مردمانش محدود نیست نه تنها ایم کهای در خاورمیانه طرفتازهعمال ده سال پس از این مصاحبه با جنگ . 1

تواند جنگ جهانی همیشگی که می دهدای از جنگ را نشان میبنا بر ماهیتش شکل تازه بلکه ،سرتاسر جهان را درگیر خود کرده است
 جنگی را با نیروی نظامیخود آمریکا مستقیما  چراکه ،ت داردحال، این قول نگری صح. بااینیا جنگ داخلی )خانگی( نامیده شود

استعماری و نو آن دارد و نقش امپریالیسم  درآشکاری  حضور و اثریهرچند  نکرد متحدانش به نحوی کالسیک آغازهمراهی و خود 
ست. کامال بدیهیشود یزان میساز سرمایه مکه با حرکت تکاملی و بحرانی جدیدش ی مداخلهی جهانی در این جنگ و شیوهچندسره

کاپیتالیسم ی ببازساختاریا ضرورتیا  باشد وقتی از ضعف شدید فشار امپراطوریهم  ویبعدی  هایبسا این جنگ تازه تصدیق گزارههچ
 م. .گویدای استراتژیک با ایران سخن میجهانی یکپارچه و متعاقبا از یک الزام آمریکایی برای برقراری رابطه


