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باچهچیزمخالفتنمیکنند ترامپ به نامه مخالفان

بیش  آنچه  مخالفت ها  این  بین  از  برانگیخت.  را  بسیاری  جدی  مخالفت های  ترامپ  به  نامه 

مخالفت هایی  کند،  بازنمایی  را  آنتاگونیستی  ظاهر  به  وجوهی  توانست  و  می نمود  مهم  همه  از 

دوره ی  در  توسعه  و  خطرجنگ  دفع  نظیر  پاره گفتمان هایی  و  ملی  امنیت  گفتمان  ذیل  که  بود 

اخیر  سال های  در  آن  به  وابسته  پاره گفتمان های  و  اصلی  گفتمان  این  شد.  انجام  پساتحریم 

نزاع  محل  قضا  از  که  است  کرده  ارایه  خود  هواداران  بین  در  »انسجام بخش«  خروجی  یک 

اسالمی  جمهوری  نظامی  »حضور  بوده؛  سیاسی  مختلف  گروه های  بین  بحرانی  و  حاد  بسیار 

داشت؛  دنبال  به  خود  با  را  جانبه  همه  دخالت  یک  الزامات  سایر  البته  که  حضوری  سوریه«.  در 

از پشتیبانی نظامی، اقتصادی و سیاسی از رژیم سیاسی مسلط تا تحریم و محاصره ی غذایی و 

می کردند. زندگی  اسد  مخالفان  سلطه ی  تحت  مناطق  در  که  غیرنظامی  مردم  دارویی 

که  شهروندانی  برای  انتزاعی  گزاره ی  یک  سوریه«  در  ایران  نظامی  »حضور  حال  این  با 

به  سوریه  در  مداخله  اگر  می ماند.  باقی  است،  شده  فراگیر  آن ها  نزد  ملی  امنیت  گفتمان 

سنگین  آتش بار  بین  در  نمی شد؛  منتهی  ایران  مرزهای  داخل  در  دیگر  عینی  خروجی  یک 
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تروریست های جهادی و کشتار وسیع مخالفان سیاسی و نزاع مذهبی در خاورمیانه، جمهوری 

حاکمیت  و  شهروندان  »امنیت«  که  خانمان سوزی  بالهای  چنین  گزند  از  بود  توانسته  اسالمی 

چنین  می شود  بیان  ثبات«  »جزیره ی  عنوان  ذیل  آنچه  بماند.  دور  می کند،  تهدید  را  سیاسی 

تنها  نه  اسالمی  فراتر می رود؛ جمهوری  نیز  بازنمایی  این  از  البته  و  در خودش دارد  را  محتوایی 

اندام  عرض  فرصت  جهادی  مخالفین  به  و  دور  کشور  ملی  مرزهای  از  را  تهدیدها  است  توانسته 

در داخل ندهد بلکه در عرصه ی بین المللی به یک توافق تعیین کننده با مخالفین سیاسی اش بر 

سر برنامه های هسته ای رسیده است و این توافق عینیت آن چه جزیره ی ثبات نامیده می شود را 

این  در  هولناکی  واقعیت های  چه  و  عینی ای  وضعیت  چه  که  پیداست  ناگفته  می کند.  برجسته تر 

گسترده ی  سرکوب  از  معمولن  ملی  امنیت  هواداران  و  ایدئولوگ ها  می شود.  کسر  »بازنمایی« 

و  ساختاری  فسادهای  اجتماعی،  محدودیت های  فله ای،  اعدام های  سیاسی،  مخالفین 

و  منطقه  ویژه ی  شرایط  در  آن ها  اهمیت  از  گفتن  وقت  به  یا  نمی گویند  چیزی  طبقاتی  سرکوب 

ملی  امنیت  گفتمان  هواداران  مخالفت  آنچه  وصف  این  با  می کاهند.  خاورمیانه  خون  دریای 

ظاهر  به  جایگاه  می کند  بیش تری  توجه  حائز  دیگر  مخالفت های  انواع  از  ترامپ  به  نامه  با  را 

میانجی  به  که  جایگاهی  گوید.  می  سخن  آن  به  اتکا  با  جریان  این  که  است  آنتاگونیستی ای 

تثبیت گفتمانی پدیده ی »دولت_ملِت« ایرانی شیعی امری مشروع دانسته می شود و می تواند 

را  رواج یافته  و  آشنا  حال  عین  در  و  متضاد  دوگانه ای  ترامپ،  به  نامه  نویسندگان  با  تقابل  در 

بازتولید کند؛ دولت-حاکمیت ملی و دولت-کشور خارجی. آن چه در این تضاِد آشتی ناپذیر گناه 

است  خارجی  دولتی  رییس  به  نامه  نوشتن  می شود  شمرده  ترامپ  به  نامه  نویسندگان  کبیره ی 

»جزیره ی  آرامش  می تواند  که  امری  داخلی.  و  ملی  حاکمیت  بر  فشار  و  تحریم  مداخله،  برای 

جابجایی  و  تغییر  دستخوش  را  ملی  امنیت  تعیین کننده ی  فاکتورهای  و  بزند  هم  بر  را  ثبات« 

اوباماست،  دولت  و  روحانی  دولت  بین  هسته ای  توافق  فاکتورها  این  مهمترین  جمله  از  کند. 

توافقی که مورد اشاره ی موکد نویسندگان نامه به ترامپ هم بوده است.

روشن است که جاعالن و هواداران ناکجاآبادی به اسم »جزیره ی ثبات«، با توجه به دخالت 

و  عادی  مردم  علیه  نظامی  حمله ی  و  تحریم  مسئله شان  سوریه  در  اسالمی  جمهوری  نظامی 

می زند.  نظامی  حمله ی  به  دست  و  می کند  تحریم  که  است  نیرویی  بلکه  نیست،  غیرنظامی 
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علی  تا  بهنود  مسعود  از  گوناگونش،  طیف های  با  سیاسی  گرایش  این  داخلی  مواضع  همچنین 

علیزاده، برخالف هیاهوی فراوان بر سر پدیده ی موهومی به اسم اصالح طلبی و دموکراسی، 

اتفاقی  اساس  این  بر  دارد.  حاکمیت  بخش های  ارتجاعی ترین  با  نعل به نعل  انطباق  از  نشان 

حکومتِی  سابق  سابق  نیروی  و  اصالحات  جریان  روشنفکر   - جالیی پور  حمیدرضا  که  نیست 

را  بی قواره  وضعیت  همین  ترامپ  به  نامه  به  واکنش  در  کردستان-  خلق  سرکوب  در  سهیم 

اگر  ولی  می دانم...  نجات  راه  را  دموکراسی  و  »اصالح طلبم  می گوید:  و  می کند  نمایندگی 

می روم« جبهه  به  خامنه ای  آیت اهلل  فرماندهی  زیر  بیفتد،  خطر  به  ایرانیان  امنیت  و  ایران 

این سنخ از مخالفت با نامه به ترامپ که خود را دموکراسی خواه هم معرفی می کند، مخالفتی 

مخالفت،  این  موضع  است.  خورده  پیوند  داخلی  سرکوب گر  دولت  از  هواداری  با  که  است 

ارتجاعی و گره خورده با سرکوب داخلی و مداخله ی نظامی به نام امنیت ملی در منطقه است.

این  با  مرزبندی  گرو  در  آن،  در  موجود  رویکرد  و  ترامپ  به  نامه  با  جدی  مخالفت  هرگونه 

که  سیاسی ای  هویت  به  بزند  گره  را  ترامپ  به  نامه  با  مخالفتی  هر  که  کس  هر  است.  جماعت 

که  می شود  نامه  این  امضاکنندگان  شامل  همه  از  قبل  که  است  شیاد  یک  البته  رفت  توصیف اش 

اسالمی،  جمهوری  از  هواداری  به  طرفه العینی  به  را  آن  با  مخالفتی  هر  نامه،  انتشار  زمان  از 

»آمریکاستیزی«  شده ی  غیرتدقیق  و  مبهم  کلیت  به  و  حزب اللهی ها  وضعیت،  تثبیت  کاسبان 

نسبت داده اند. بدون آنکه تالشی حداقلی کنند تا منظرهای مختلف و متضاد مخالفت با چنین 

نامه ای از هم تفکیک شود.

با  باید  موضعی  چه  از  است:  این  شود  داده  پاسخ  آن  به  باید  که  اساسی ای  سوال  حساب  این  با 

نامه به ترامپ و رویکرد موجود در آن مخالفت کرد؟

و  خامنه ای  مالی  شبکه ی  علیه  تحریم«  جامع  »رژیم  تدوین  خواهان  نامه  نویسندگان 

به  )اشاره  نظامی  رویارویی  و  تحریم  هستند.  سپاه  علیه  الزم«  ابزارهای  »همه ی  از  استفاده 

گزاره ی "همه ی ابزارهای الزم"( خواسته هایی اند که صراحتن یا تلویحن در نامه گفته می شود 

بیان  آشکارا  که  دارد  وجود  نامه  در  استراتژیک  رویکردی  اما  است.  شده  مخالفت برانگیز  و 

نمی شود و این رویکرد نه تنها از نقد و مخالفت مصون مانده بلکه در مخالفت هایی که از موضع 

امنیت ملی انجام می شود نیز خودش را بازتولید کرده است.
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آنتاگونیسمجعلیدولتخارجیودولتداخلی

این  می شود  تالش  چند  )هر  آمریکاست  دولت  نامه،  نویسندگان  استراتژیک  اتکای  نقطه ی 

مخالفانی  اتکای  نقطه ی  و  شود(  زده  پیوند  ایران"  "مردم  اسم  به  کلی  پدیده ای  به  اتکا  نقطه ی 

دو  ظاهر  در  داخلی«  و  »خارجی  این  ایران.  دولت  پرداخته اند،  نامه  به  ملی  امنیت  منظر  از  که 

است.  کرده  جمع  خود  محور  بر  را  مخالفان  و  موافقان  و  ساخته  را  آشتی ناپذیر  متضاد  رویکرد 

به  ساختاری  یک-  می سازد؛  غیرواقعی  و  جعلی  را  آنتاگونیسم  این  که  دارد  وجود  امر  دو  اما 

می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  ارجاع«  »محل  عنوان  به  گرایش ها  این  دوی  هر  در  که  دولت  نام 

جمعی  اراده ی  از  دولت  شدن  واقع  ارجاع  محل  با  که  اجتماعی ای  تضادهای  و  شکاف ها  دو- 

می گیرد. قرار  سیاسی  منازعات  حاشیه ی  در  و  می شود  تهی  رادیکال  تغییر  به  معطوف 

و  جنسیتی  اتنیکی،  مذهبی،  حوزه های  در  که  عمده ای  و  فعال  اصلی،  تضادهای  و  شکاف ها 

طبقاتی وجود دارند در هر دوی این گرایش ها محل ارجاع و اجماع برای سوژگی جمعی سیاسی 

تحریم ها  با  دیگر  سوی  از  و  ملی  امنیت  نظیر  دولت ساخته  مفاهیمی  به  ارجاع  با  نمی گیرند.  قرار 

حوزه های  از  مستقل  و  خودآئین  جمعی  اراده ی  هر  نظامی،  رویارویی  به  تلویحی  دعوت  و 

اجتماعی  تضادهای  و  شکاف ها  جای  به  آن چه  می شود.  سرکوب  مضاعف  شکلی  به  فرادست، 

و  شکاف ها  و  دولت هاست  سوژگی  و  دولت ها  بین  تضاد  می نشیند  مردم  سیاسی  سوژگی  و 

تضادهای اجتماعی از ابژه های تغییر رادیکال و بر هم خوردن نظم _مشروط به اعمال سوژگی 

می شوند  ابزارهایی  به  تبدیل  می کنند_  زندگی  تضادها  و  شکاف ها  آن  ذیل  که  کسانی  جمعی 

برای موجه ساختن منازعات سیاسی ای که هدف اش تنها جابه جایی در بلوک های قدرت است.

توده ی بزرگ مردم و هوادارانی که به دنبال این دو گرایش راه افتاده اند و مازاد سیاسی شان 

می شود،  فرسوده  خارجی  دولت های  فرمان  انتظار  در  یا  ریخته  رای  صندوق های  پای  به  یا 

می کنند  جستجو  دولت  اسم  به  نادرستی  ارجاع  محل  در  را  آن  اما  تغییرند  خواهان  مردمی 

به  یعنی  تضادها  و  شکاف  از  بسیاری  تثبیت کننده ی  و  برسازنده  به  ارجاع  با  را  تغییر  اراده ی  و 

تبدیل  ارجاع  محل  به  تغییر  جمعی  سوژه ی  عنوان  به  آنچه  فرومی کاهند.  سرمایه داری  دولت 

نامه  نویسندگان  هم  که  بزرگی ست  خطای  همان  این  است.  مردمی  سیاست  و  اراده  نمی شود، 

و هم این دسته از مخالفان شان مرتکب شده اند: استحاله ی اراده ی تغییر در دستگاه دولت.
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که  آمریکاست  دولت  بودن  خارجی  ساخته،  نامه  این  حول  را  دروغین  نزاعی  محل  آن چه 

»دولت«  است:  اراده  این  ارجاع  محل  دهد  شکل  را  نزاع  باید  آن چه  دارد.  را  اهمیت  کمترین 

سیاست  یعنی  تغییر  حقیقی  ارجاع  محل  گرفتن  نادیده  می سازد  را  هولناک  خطای  این  آن چه  و 

مخالفان  و  ترامپ  به  نامه  نویسندگان  گروه  دو  هر  خویشاوندی  و  هم پوشانی  است.  مردمی 

هوادار امنیت ملی و جزیره ی ثبات همین محل ارجاع مشترک است.

استحاله ی  و  سرکوب  در  داخلی  دولت  با  خارجی  دولت  ماهوی  اشتراکات  و  هم پوشانی ها 

دولت  پدیده ی  در  بیگانه ساز  عنصری  است.  پایین  از  سازماندهی  و  سیاست  نوع  هر  ساختاری 

وضعیت  بنیادین  ریشه های  استمرار  به  را  میانجی گری  هرگونه  که  دارد  وجود  سرمایه داری 

یک-  است.  موثر  آن  ارتجاعی  خصلت  آمدن  پدید  در  دولت  جوهری  ویژگی  دو  می زند.  پیوند 

دولت  عنوان  به  آن چه  سرمایه داری.  دولت  سلسله مراتبی  ماهیت  دو-  و  آن  طبقاتی  ویژگی 

مناسبات  بر  که  آن جا  از  می شود  شناخته  فعلی  جوامع  در  پارلمانی  دموکراسی  و  دموکراتیک 

طبقاتی و روابط تولید سرمایه داری بنا شده است وجه سلسله مراتبی قدرت را نمی کاهد. دولت 

و  باال  از  سیاست  طبقاتی،  هژمونی  که  می آید  وجود  به  کلیت ساز  اراده ی  یک  بر  مبتنی  مدرن 

به  ارجاعی  هر  وضعیت  این  در  است.  آن  درونی  خصلت  جامعه  عمودی  کردن  اداره  شیوه ی 

کار  دستور  در  را  نظمی  هیچ  رادیکال  خوردن  هم  بر  که  آن جا  از  خارجی  و  داخلی  از  اعم  دولت 

نمی گذارد و تنها به جابه جایی بلوک های قدرت می انجامد نیاز به نقد و مخالفت هم زمان دارد.

   

اجتماعی؟ باطبقهی ارتباط یا دولتگرایی

ایران  در  اجتماعی شان  طبقه ی  با  که  نیست  این  نوشته اند  نامه  ترامپ  به  که  آنهایی  مسئله ی 

جمهوری  مخالف  گروه های  پررسانه ترین  از  سیاسی  گرایش  این  قضا  از  نه.  یا  دارند  ارتباط 

اسالمی است و از این حیث دامنه ی تاثیرگذاری اش را نمی توان در حوزه هایی معین کم اهمیت 

دانست.

در  دستک  و  دفتر  و  بودجه  با  و  پرکار  پرمخاطب،  موسسه-رسانه ی  دو  کارمندان  دست کم 

از  غیر  شهروندیار.  موسسه ی  و  توانا  موسسه ی  می شوند.  دیده  نامه  این  امضاکنندگان  بین 

از  خارج  فارسی زبان  رسانه های  میهمان-کارشناس های  از  نامه  امضاکنندگان  از  بسیاری  این 
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و  بنیادها  و  موسسه ها  با  حرفه ای  و  ارگانیک  رابطه ی  امضاکنندگان  بیشتر  همچنین  کشورند. 

دانشگاه های آمریکایی و اروپایی با عناوین کارمند و پژوهش گر و استاد دارند که آن ها را در تعامل 

زنده با جریان های فکری و سیاسی بانفوذ قرار می دهد و به این ترتیب امکان همکاری شان را 

با نیروهای خارجی تاثیرگذار بر روندهای اقتصادی و سیاسی و هم جریان های داخلی خواهان 

می دهد. افزایش  تغییر 

نویسندگان  که  چیز  آن  بین  معناداری  ماهوی  تفاوت  فرهنگی،  ارزش های  نظر  از  ثانی  در 

ترویج می دهند با ارزش های گروه های رقیب سیاسی مانند اصالح طلب ها وجود ندارد. آزادی 

فردی، مصرف گرایی، الیف استایل و فرهنگ طبقه ی متوسط را می توان از مبانی این ارزش ها 

نامه  این  امضاکنندگان  از  یکی  سبحانی،  آرش  مثلن  که  اشتراک هاست  همین  دلیل  به  دانست. 

با  می تواند  کند،  وضع  ایران  علیه  را  همه جانبه ای  تحریم  رژیم  می خواهد  ترامپ  از  که  هم زمان 

حرفه ای  نشریه ی  کشور  از  خارج  در  نبوی-  ابراهیم   - برجام  دولت  انتخاباتی  لیدرهای  از  یکی 

این ها  مسئله ی  ترتیب  این  به  بیندازد.  راه  مکفی  گرافیست  و  کاریکاتوریست  و  نویسنده  با  طنز 

مشخصن  مسئله  بلکه  نیست،  هدف شان  اجتماعی  طبقه ی  بر  تاثیرگذاری  و  با  ارتباط  فقدان 

ذیل  را  اجتماعی شان  طبقه ی  اساسن  می شود  باعث  که  است  سیاست  به  این ها  ویژه ی  نگاه 

دهند. قرار  خطاب  مورد  می نویسند،  ترامپ"  "پرزیدنت  به  که  نامه ای 

این خصوصیت نزد گروه مقابل هم دیده می شود. برای این ها سیاست نه تنها امری مردمی و 

گرایش های  این  حیثیتی  تاکید  باالست.  از  و  نخبه محور  تخصصی،  امری  بلکه  نیست،  پایین  از 

همچنین  است.  بررسی  قابل  زاویه  این  از  صندوق محور  و  انتخاباتی  دموکراسی  بر  سیاسی 

همین  از  خبر  گرایش ها  این  سیاسی  حیات  در  محبوب  نظامی«  و  سیاسی  »اسطوره های  وفور 

بوش  جرج  پهلوی،  شاهان  شیفتگان  از  عمومن  نامه  نویسندگان  دارد.  باال  از  سیاست  خصلت 

طیف  و  سوهارتو  و  باتیستا  و  پینوشه  مانند  کودتاچی اند  شش ستاره ی  ژنرال  زیادی  مقدار  و 

چهره ی  و  دولتمرد  جین  دو  یک  و  خامنه ای  و  خاتمی  و  سلیمانی  قاسم  سردار  ستایش گر  مقابل 

)هر  این ها  که  اقتصادی ای  برنامه های  که  است  علت  همین  به  اساسن  دیگر.  نظامی_امنیتی 

هم  سومی  متولی  بانک دارها  و  خصوصی  بخش  سرمایه داران  کنار  در  می نویسند  گرایش(  دو 

دلیل  همین  به  براند.  عقب  آمد  خواهد  پایین  از  که  را  مخالفی  نیروی  هر  تا  پلیس  نام  به  دارد 
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است که یک سر بنیادهای ترویج دموکراسی و حقوق بشر و خانه های آزادی، که محل ارتزاق 

نویسندگان نامه است، وصل است به وزارت دفاع آمریکا و پنتاگون و سرویس های امنیتی و در 

آخر سر از گزینه ی تحریم و حمله ی نظامی درمی آورد که انسجام حداقلی و توان تحرک مادی 

نهادهای  به  است  بسته  نافش  بند  دیگر  طرف  و  می دهد  قرار  هدف  مورد  هم  را  مدنی  جامعه ی 

فضای  میش  و  گرگ  در  لشکری  سیاهی  درقامت  را  مردم  و  قدس  سپاه  و  اطالعاتی  و  دولتی 

می خواهد. انتخابات 

گرایش  دو  این  سیاست ورزِی  اتکای  نقطه ی  که  نیست  محاسبه  در  ناتوانی  و  سوفهم  از  ناشی 

نظامی  گزینه ی  و  خارجی  دولت های  تحریم  یا  هدف شان،  طبقه ی  و  اجتماعی  بدنه ی  از  پیش 

آمریکاست یا تحقق بخشیدن به امنیت ملی با نظامی گری در سوریه و سرکوب داخلی. مسئله ی 

ترامپ  جای  به  که  اجتماعی ای  طبقه ی  فقدان  به  نمی توان  را  دولت  میانجی  به  سیاست ورزی 

یا روحانی مورد خطاب قرار بگیرد، تقلیل داد.

نمایندگان  آویخته اند،  دولت ها  دامن  از  سو  دو  در  که  گرایش  دو  این  که  است  این  واقعیت 

و  مستقل  بورژوازی  غیاب  مسئله ی  نمی توان  اساس  این  بر  ایرانی اند.  بورژوازی  راستین 

پیشرو را پیش روی جامعه گذاشت و با چنین تشخیص دیرهنگامی فرمان ایست به تاریخ داد و 

ترامپ  به  نامه  سو  یک  از  که  بورژوازی ای  البته  کرد.  آغاز  نو  را  اجتماعی  مولد  نیروهای  تکامل 

می نویسد و از سوی دیگر به روحانی دخیل می بندد، پیشرو و مترقی نیست اما برخالف آن چه 

پر  امر  به  همت  کمر  باید  که  نیست  این  مسئله  می گویند  دموکراسی خواه«  »چپ های  برخی  که 

مسئله  بست.  آن  به  متعلق  مترقِی  اجتماعی  طبقه ی  و  پیشرو  بورژوازی  تقویت  یا  تاسیس  تاخیر 

تاریخی  و  طبقاتی  خصلت  تنها  نه  که  ببندیم  کار  به  عمل  در  را  آگاهی  این  و  بدانیم  که  است  این 

بورژوازی همراهی و هم دستی با دولت است بلکه باالترین تحقق نهادی بورژوازی، دولت ها 

بوده اند.

یک مسئله ی تاریخی دیگر هم وجود دارد؛ بورژوازی در ایران به واسطه ی تقسیم کار جهانی 

سرمایه داری متعلق به جامعه ای پیرامونی ست و به گواه تاریخ یا دست در دست استبداد داخلی 

دارد یا چشم به دولت های خارجی دوخته است و استثناهای تاریخ معاصر همیشه در هم دستی 

بین داخل و خارج سرکوب شده اند. از این حیث تاریخ بورژوازی ما تاریخی پایان یافته است و به 
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نوزایی آن نمی توان امیدوار بود. این ها که به ترامپ نامه نوشته اند و آن ها که دل در گرو امنیت 

بورژوازی  این  از  سیاسی  شکل  دو  بسته اند،  اسالمی  جمهوری  در  سرمایه داری  دولت  ملی 

یافته اند. پایان 
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