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هنگام ت که بهپرداز مارکسیست اسلوونی اساسالوی ژیژک، نظریه« سال رویاهای خطرناک»بخشی از کتاب  رو،متن پیش

 1388ی انتخابات سال دالیل ممیزی حذف شد و از انتشار بازماند. در این بخش ژیژک صراحتاً به مسألهبه انتشار برگردان فارسی کتاب،

 پردازد.می وقایع مابعد آندر ایران و اعتراضات و 

 ی صالح نجفی و رحمان بوذری، توسط انتشارات هرمس منتشر شده است.با ترجمهکتاب این 

*** 

 

            

القاعده فروپاشی آن تابع دو مرحله است. پیش از شود علیوقتی رژیمی اقتدارگرا به بحران نهایی خود نزدیک می           

شوند که بازی تمام شده، و به یکباره دهد: ناگهان، مردم متوجه میگسستی اسرارآمیز روی می سقوط واقعی و بالفعل،

دهد، بلکه اِعمال قدرتش خود واکنشی از سر اش را از دست میریزد. قضیه فقط این نیست که رژیم مشروعیتشان میترس

الب ایران، ریشارد کاپوشینسکی لحظة دقیق این ، روایتی کالسیک از انقشاه شاهانشود. در کتاب عجز و وحشت تلقی می

ها وقتی پلیس سرش داد کشید از جایش تکان نخورد، و گسست را مشخص کرد: در چهارراهی در تهران، یکی از تظاهرکننده

های وپایش را گم کرد و عقب کشید. دو ساعت بعد، کل شهر قضیه را شنیدند، و گرچه درگیریسان مأمور پلیس دستبدین

 دانستند کار تمام است. جورهایی میها به طول انجامید، همه یکیابانی هفتهخ

های زیادی از ایران در جریان نبود؟ روایت 2009نژاد روندی مشابه در انتخابات آیا بعد از شکست موسوی از احمدی       

های دانند، در راستای انقالبفدار غرب میطر« جنبش اصالحات»آنچه اتفاق افتاد وجود دارد. برخی اعتراضات را نشانة اوج 

ها به سوی عنوان اولین گامدر اوکراین، گرجستان و غیره ــ واکنشی سکوالر به انقالب اسالمی. آنها از اعتراضات به« نارنجی»

ه معتقد بودند اند ککنند. نقطه مقابل آنها، شکاکانیشده از بنیادگرایی اسالمی حمایت میدموکراتیک و رها-ایران لیبرال
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نژاد حقیقتاً برنده شد: او صدای اکثریت بود حال آنکه حامیان موسوی طبقه متوسط و جوانان ثروتمند امروزی بودند. احمدی

جمهوری نژاد ایران به رئیسکنند که، توهمات را کنار بگذاریم و با این واقعیت مواجه شویم که با احمدیخالصه، استدالل می

دیدند و دستگاه روحانیت میوعنوان عضوی از دماش بود. تازه با کسانی هم روبرو بودیم که موسوی را بهرسید که شایسته

خواست برنامه اتمی را ادامه دهد، مخالف دانستند: موسوی هم مینژاد را صرفاً ظاهری میتفاوت او با احمدی

 گ ایران و عراق مورد حمایت قاطع رهبر ایران بود.اش در جنوزیریشناختن اسرائیل بود، و در دوران نخسترسمیتبه

نژاد. از نظر آنها آنچه در معرض خطر بود استقالل ایران بود. های حامی احمدیبارترین گروه: چپرسیم به اسفدر نهایت می

فره اکثریت فقیر نژاد برنده شد چون در راه استقالل کشور ایستادگی کرد، فساد نخبگان را افشا کرد و نفت را سر ساحمدی

مقدسِ منکرِ هولوکاست. بنا های غربی از یک خشکهنژاد واقعی پس پشت تصویر رسانهگفتند این است احمدیجامعه آورد. می

بود ــ کودتایی با حمایت مالی  1953به این دیدگاه، چیزی که عمالً در ایران جریان داشت تکرار سرنگونی مصدق در سال 

گیرد ــ میزان باالی مشارکت در انتخابات )و قانونی. ولی این دیدگاه نه فقط واقعیات را نادیده می جمهوریغرب علیه رئیس

پذیر باشد ــ بلکه در ضمن تواند توضیحدرصد( فقط در قالب نوعی رأی اعتراضی می 85درصد معمول به  55افزایش آن از 

های نژاد برای ایرانیگیرند که احمدیکند و از موضعی باال فرض میناتوانی خود را از دیدن بروز حقیقی ارادة عمومی عیان می

 گرایی سکوالر بر آنها حکمرانی کند.اند که رهبر چپمانده خیلی هم خوب بود، چرا که آنقدر به بلوغ نرسیدهعقب

ا در چارچوب تقابل ها رصدا اعتراضهای مختلف از اعتراضات ایران با هم در تضادند ولی همه یکبا اینکه این روایت

توانند جایگاه موسوی را مشخص کنند: آیا همین دلیل دشوار میبینند. بهطلبان غربزدة لیبرال میگرایان اسالمی با اصالحافراط

خواهد، یا عضوی از هیأت حاکمه طلبی برخوردار از پشتوانة غربی است که آزادی شخصی بیشتر و اقتصاد بازار را میاو اصالح

دهد که این اش تأثیر بامعنایی در ماهیت نظام نخواهد داشت؟ چنین نوسانات شدیدی نشان میاست که پیروزی نهایی روحانی

 اندازند.ها همه ماهیت حقیقی اعتراضات را از قلم میروایت
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انداز ن طنینهای تهرابامی که در سیاهی شب از پشت«اکبراهلل»رنگ سبزی که حامیان موسوی انتخاب کردند و فریادهای 

های آن، یعنی دانستند، بازگشتی به ریشهمی 57شان را تکرار انقالب روشنی حاکی از این بود که آنها اعتراضاتشد بهمی

شده بود؛ بلکه حتی بیش از آن با رفتار انبوه ریزیها نه تنها برنامهاش. این بازگشت به ریشهبازگرداندن انقالب به مسیر اصلی

شان، شان، خودسازماندهی خالقانه و ابداعات بداههشمولداشت: تجلی همدالنة اتحاد مردم، همبستگی همه جمعیت پیوند

فرد خودانگیختگی و انضباط، راهپیمایی تهدیدآمیز هزاران تن در سکوت محض. ما با خیزش حقیقی بهآمیختگی منحصردرهم

 تیم. هواداران سرخورده و ناامید انقالب اسالمی سر و کار داش

[ را با مداخلة آمریکا در عراق مقایسه کنیم. اولی شامل تصدیق حقیقیِ 2009دلیل است که باید وقایع ایران ]در سال به همین

دهد که اوضاع در عراق عبارت دیگر، وقایع ایران نشان میبه 1ارادة خلق است، در تقابل با تحمیل خارجیِ دموکراسی در عراق.

توان پاسخی به ماهیت شعاری سخنرانی اوباما دلیل هم هست که اعتراضات ایرانیان را میو به همین بایست باشد.چگونه می

گو میان ادیان )یا وگوی ادیان تأکید کرده بود: نخیر، ما هیج نیازی به گفتودر قاهره دانست که بر نیاز به گفت 2009در سال 

کنند و آنها که در آنها که در کشورهای اسالمی برای عدالت پیکار می ها( نداریم؛ ما نیاز داریم به همبستگی میانتمدن

                                                 
به شرط برابری قدرت اتمی کشورهای رقیب( « فیناضمحالل حتمی طر)» MADآمیز فرض اساسی و زیربنایی جنگ سرد مبتنی بر اصل جنوناگر پیش 1 

توان ای(، یعنی این ایده که میهای هسته)حمله هدف به پایگاه NUTSوار بود، اصل زیربنایی جنگ امروزی علیه ترور ظاهراً ضد آن است: اصل دیوانه

های المقدور به افراد و ساختمانکند و حتیهدف مورد نظر را ویران میای که فقط ای دشمن را در یک حملة هوایی دقیق از بین برد )حملههای هستهتوانایی

تر بگوییم، ایاالت متحد یک استراتژی دارد. دقیقمان ما را از هرگونه ضدحملة دشمن در امان میکه سپر ضدموشکیرساند(، در حالیدیگر آسیبی نمی

است، حال آنکه در مورد ایران و کره  MADکند که انگار همچنان در چارچوب منطق یپذیرد: در مورد روسیه و چین، جوری عمل مگذار را میتفاوت

)نوعی پیشگویی که به صرف « بخشپیشگویی کام»جای منطق ، MADنمای کار برد. در سازوکار متناقضرا به NUTSشود منطق شمالی وسوسه می

شود: خود این واقعیت عوض می« کنندهعقیم-قصد و نیتی خود»ری پیشگویی ناظر به آرزو( با تبعات ناشی از گفتن آن حتماً به وقوع خواهد پیوست یا به تعبی

کند که هیچ یک از توانند مطمئن باشند طرف مقابل با تمام قوای تخریبی خود به حمله احتمالی واکنش نشان خواهد داد تضمین میکه هر دو طرف می

توانیم بدون توان مجبور به خلع سالح کرد اگر مطمئن شویم میاین است که دشمن را می NUTSکند. برعکس، منطق طرفین جنگ را شروع نمی

 گونه مجازاتی به او حمله کنیم. خود این واقعیت که دو استراتژی کامالً متناقض در آنِ واحد از سوی یک ابرقدرت در کارند شاهدی است برهیچ

 آمیزی اساسی کل این شیوه استدالل. توهم
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شدنی هستیم که پیکار ما را اینجا و آنجا و هر کجا عبارت دیگر، ما نیازمند سیاسیکوشند. بهکشورهای دیگر در راه عدالت می

 تقویت کند. 

گریز است، گرایی قانوننژاد نه قهرمان مدافع حقوق فقرا بلکه عوامکم دو پیامد حیاتی دارد. اوالً، احمدیاین بینش دست

طلبی که حتی اکثریت جناح حاکم را نیز به دردسر انداخته های توخالی و قدرتای از ژستجور برلوسکونی ایرانی، آمیزهیک

سر او نه فقط تشکیالت پلیسی و دستگاه سراپا دادن به فقرا نباید ما را گمراه کند. پشتقهفریبانه او در صدبود. شیوة عوام

 ها بود. گریزیها بود که محصول انواع و اقسام قانونشدة روابط عمومی بلکه همچنین طبقه قدرتمندی از نوکیسهغربی

ل شویم، مهدی کروبی و موسوی. کروبی واقعاً یک نژاد قائدر ثانی، باید تمایز روشنی میان دو کاندیدای مقابل احمدی

های جامعه قول عنایت و توجه کشید و به تمامی گروهطلب بود که اساساً نسخه ایرانی سیاست هویتی را پیش میاصالح

می داد. موسوی چیزی کامالً متفاوت بود. نام او نمایندة احیای حقیقی آن رؤیای همگانی است که استمرار انقالب اسالمی

آمد. حتی اگر این رؤیا آرمانشهری بوده باشد، باید در آن رؤیا ردپای آرمانشهر حقیقی خودِ انقالب را بازشناخت. شمار میبه

مراتب بیش توان به قبضه قدرت توسط نیروهای مذهبی فروکاست ــ چیزی بهرا نمی 57معنای این نکته این است که انقالب 

نظیر خالقیت سیاسی و یاد بیاوریم؛ انفجار بیه شوروشوق زایدالوصف اولین سال انقالب را بهاز این بود. حال زمان آنست ک

نحوی از گسترش های میان دانشجویان و مردم عادی. همین واقعیت که بایستی بههای سازماندهی، و بحثاجتماعی، تجربه

موقت که نیروهای دگرگونی  گشایشیصیلی بود، دهد که انقالب ایران رخداد سیاسی ااین انفجار جلوگیری شد نشان می

شدن تدریجی فضا و نمود. آنچه در ادامه روی داد بستهچیز ممکن میای که در آن همهای را رها کرد، لحظهسابقهاجتماعی بی

ایران انقالب « زدةبازگشت امر واپس»قبضه قدرت در دستان جریانی خاص بود. جنبش اعتراضی کنونی، در قاموس فروید، 

بخش نیستیم، آنگاه ها این باشد که قادر به بازشناختن این جنبة رهاییمسلکانة ما غربیگرایی کلبیاست. ]...[ اگر معنای عمل

 کنیم. نژادهای خودمان فراهم میشویم و شرایط را برای احمدیما عمالً وارد دوران پسادموکراتیک می
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شود به مرحله انفجار رسید، و در مصر به نقطه اوج خود. از جمله خوانده می آنچه در ایران آغاز شد در آنچه بهار عرب

رخ دهد ــ انگار پیش « قانونی»ای ها بود از اینکه گذار باید به شیوهها، ابراز نگرانی غربیترین طنزهای وضعیت مصریدردناک

برد که مصر در وضعیت اضطراری دائمی بسر میهای سال ، مصر از حکومت قانون برخوردار بود! یادمان نرود، سال2011از 

رژیم مبارک بر آن تحمیل کره بود. حکومت قانون به حالت تعلیق درآمده بود، کل کشور در رکود و رخوت سیاسی بسر 

توان با قاطعیت گفت سیل عظیم مردم در برد، و خفقان بر حیات سیاسی راستین سایه افکنده بود، چندان که میمی

کنند. ولی این اتهامات همیشگی که شان احساس سرزندگی میبار در زندگیقاهره توانستند ادعا کنند برای اولین هایخیابان

کند. وقتی بهار عرب پردازند کفایت نمیشان را از یک نظام غیردموکراتیک میهای غربی هزینة حمایت ریاکارانهاکنون قدرت

تونس یا مصر نبود ــ مردم صرفاً علیه یک رژیم سرکوبگر شوریدند. البته سؤال  سر رسید هیچ گروه بنیادگرای قابل توجهی در

شود؟ وقتی در تونس دولتی کسی در پهنه سیاست در مقام برنده ظاهر میاصلی این بود که فردای انقالب چه خواهد شد؟ چه

ها این بود که واکنش خودبینانة لیبرالگرایان رادیکال را کنار گذاشت. گرایان و هم چپموقت جدید انتخاب شد هم اسالم

ولی آیا اوضاع به این سادگی است؟ آیا «. خواهاند، دو حد افراطی تمامیتخب، چون این دوگروه اساساً دو روی یک سکه»

کدیگر طور موقت علیه رژیم با یدو بهها نیست؟ حتی اگر اینگرایان و چپتخاصم دیرپای واقعی، در حقیقت، دقیقاً میان اسالم

تر از بسا خشنیابد، درگیر پیکاری مرگبار خواهند شد، چهکه به پیروزی رسیدند اتحادشان پایان میمتحد شده باشند، همین

 شان شروع کرده بودند. ای که علیه دشمن مشترکمبارزه

 

 


