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 گروه پروسه: فرستنده
 روزبه آقاجری: نويسنده

 ٢٠١٣ اگست ٠٣

  ھائی پراکنده گزاره
 موجود  بازشناسِی يک ليبراِل واقعاً ۀبار  در

 

کننده و  نييھای تع ه ھا کوشش شده است به برخی نشان رسند اما در آن منسجم به نظر میھا ھر چند پراکنده و نا اين گزاره

: گردد ھا بر می  آن که بيش از ھر چيِز ديگر به موضوِع اين گزارهۀماند زباِن طنزگون تنھا می. متمايزکننده اشاره شود

ھای ايرانی و ديگر جاھا وجود دارد اما  ياِن ليبرالاين را ھم بگويم که ھر چند تمايزاِت مھمی م. ليبراليسِم واقعاًموجود

توان اين سياھه را  شک می بی. ھا نشان داده شود ھای مشترکی دارند که سعی شده است در اين گزاره ھا خصيصه آن

 .تر کرد تر و دقيق گسترده

او درِک . کند پِی خود حس میآوِر کمونيسم را بر سر و در   شبِح ھولۀيک ليبرال واقعاًموجود، ھمواره ساي.       ١

گذراند که  او ھنوز ھمان احساسی را از سر می. درک نکرده است» شکِل تاريخی به«چه  آوری دارد از آن تاريخِی ھول

به ھمين . گذراندند  نخست مانيفست حزِب کمونيست از سر میۀوارشان با خواندن جمل ھای اندام کاسه بورژواھا و ھم

 حالتی را که يک  آن. ستيزی رود مگر با آِب کمونيسم ن نمیئيش پاای از گلوي وجود، ناِن ھيچ ايدهاًمدليل، يک ليبرال واقع

» ژوئيسانس«توان با مفھوِم  گذراند، تنھا می  نظری يا عملی با کمونيسم از سر می ۀموجود در ھنگاِم ستيز ليبراِل واقعاً 

 .ن کرد؛ کيفی دردآورييتب

 بنيادی ۀدارد و آن درک را در يک گزار» آزادی«موجود، درکی روشن، ژرف و گسترده از يک ليبرال واقعاً .       ٢

ربط و باربط به اين گزاره، او را از ھر فرِد ديگر  لحظه و بی به ارجاِع لحظه. »آزادی خوب است«: کند خالصه می

ِل کاربرد و دفعاِت تکرار است نه در کيفيِت  ليبرال در شکۀسواد ليبرال با فرِد فرھيخت تفاوت ميان فرِد کم. کند متمايز می

 .درک

 .ھا زند يا از آزادِی فرصت يک ليبراِل واقعاًموجود، يا از آزادی حقوقی حرف می.       ٣

ھا نيست بلکه ھمواره محبوس در   انسانۀ آزادِی حقوقی براِی يک ليبرال واقعاًموجود، ناشی از حقوِق بنيادِی ھم-١-٣

 واقعی ئیھا گذشت دوراِن کسانی که به ارزش. است» ھای قانونی تا آنجا که ممکن باشد نون يا رويهتحقِق قا«چارچوِب 

 .ش را بزندرفمردند تا ديگری بتواند ح باور داشتند و می

بارد و اين،  ھا می باراِن فرصت. است» نعمتی الھی«ھا براِی يک ليبرال واقعاًموجود، چونان   آزادِی فرصت-٢-٣

بارد، چقدر  است و بايد شکرگذار آن بود، حال ديگر کاری نداريم کجا می] دارانه ناشی از سازوکاِر سرمايه [نعمتی الھی

قطره  بارد، آيا برای يکی نيم بارد يا سنگ می بارد، آيا واقعاً باران می بارد يا نمی بارد، اصالً می بارد، چگونه می می
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اش بيل  ھا ھست و نمونه داری آزادی فرصت در سرمايه«گويد  او می. نبارد و برای کسی ديگر يک بشکه و ماننِد آ می

 .ای عالی مضحکه:  مسائل نداردۀو ديگر کاری با بقي» گيتس که فقير بود و پولدار شد

و » شناختی و تفسيری انگارِی روش ساده«، »خلِط مبحث«يک ليبراِل واقعاًموجود، قدرِت نظرِی سھمگينی در .       ۴

ھای يک ليبراِل واقعاًموجود، مذھبی و نامذھبی، متفکر و   گونه اين ويژگی در ھمه. دارد مارکسيسم ۀ دربار»ئیژاژخا«

ھا   آنئیھا و ژاژخا انگاری ھا، ساده ھا صرِف تصحيِح بدفھمی بخِش بزرگی از انرژی مارکسيست. نامتفکر مشترک است

 .شده است

 که ھر لحظه جھاِن ما ئیجا از آن. دارد» ھای صرف پديده«آور به  يک ليبراِل واقعاًموجود، ميلی ھراس.       ۵

بررسی . شود، اين ميِل ليبرالی کامالً توجيه دارد ھای آن پديدار می داری ادغام و در رسانه ازپيش در جھاِن سرمايه بيش

ايدار و فرارفتن از علِم برآمده بررسِی ساختارھاِی پ«. داری است د ضمنِی خوِد سرمايهئيشود، تأ چه پديدار می ِد آنئيو تأ

 .گفتن از ماترياليسِم تاريخی انگيزد که سخن قدر خشم و سردرگمی يک ليبرال را بر می ھمان» ھاِی صرف از درِک پديده

يک ليبراِل واقعاًموجود ممکن است به تواِن نظرِی خود، قدرِت استدالل و حقانيِت ايدئولوژيک خود ببالد و بر .       ۶

دارِی واقعاًموجود ارجاع  ی سرمايه»ھا ھا و پيروزی شگفتی«، به ئی آن خود را متمايز کند اما ھمواره، در تحليل نھاۀپاي

بردن به داماِن جھاِن واقعاًموجوِد  او دست ِ آخر راھی جز پناه. کند ش يکی میمسلک لوحان ھم ه خود را با ساددھد و  می

 .داری ندارد سرمايه

 .ش نگاه کرد نه به دھانموجود ھای يک ليبرال واقعاً  اره به دستبايد ھمو.       ٧

وکاست يک چِپ سابِق بد با نگرِش  کم  چپ، بیۀيک ليبرال واقعاًموجود با پيشين: » پيرۀروسپِی جوان ـ راھب«.       ٨

ی »توزی کورکورانه کينه«ھاِی مشخص و آشکاِر يک ليبراِل واقعاًموجوِد سابقاً چپ،  يکی از ويژگی. راست بوده است

ھا  توان با اين ويژگی اين گونه را می. شکلی ربطی به چپ پيدا کند او نسبت به ھر چيزی است که ممکن است به

وتماِم آن ـ به رخ   چِپ خود را ـ به رغِم انکاِر تامۀ، گذشتئیھا جاگذاشتِن نشانه جا با به زند جابه زور می. ١: شناخت

 ۀمزرع«کند ـ بسته به مقدار شعوری که برای طرف مقابل قائل است ـ يا  عرفی میاولين کتابی که م. ٢بکشد؛ 

است گويا » توتاليتاريسم«ش  زبانۀلقلق. ٣؛ »ھای اساسِی مارکسيسم جريان«يا » ھا شناسی توده روان«است، يا » حيوانات

. ۴ توتاليتاريسم يا ليبراليسم؛ يا: که ھيچ نظام، شکِل حکومت يا ايدئولوژِی ديگری جز آن در جھان نبوده و نيست

شکِل  او به. است» شوروی«و » ستالين«ھا و پندواندرزھايش  نوشته ھا، دل ھا، درِد دل ھا، نوشته  خوابۀکليدواژ

کند که از مارکسيسم،  آورترين وضع را ھنگامی پيدا می تھوع. ۵شود؛   يک میۀبيمارگونی در اين وضع، مصداِق گزار

 . کردئیھا را شناسا توان آن شود، می دقيقاً از حالِت تھوعی که در مغز ايجاد می. زند یکمونيسم و چپ حرف م

توان او را قابل تحمل دانست که در تضاد   میئیيک ليبرال واقعاًموجود تا زمانی روادار و معقول است و تا جا.       ٩

 .پريشی نشده باشد پس روانپريشی و س اش، دچار زبان اش يا باورھای مذھبِی قبلی با وضِع واقعی

ماننِد آزادِی بيان، » ھا ناپذيِر انسان حقوِق اوليه و تخطی« برای ديگران به ئیجا يک ليبراِل واقعاًموجود، تا آن.   ١٠

ھا را انسان به  واقعاً بتوان آن. ٢کمونيست يا مارکسيست نباشند . ١آزادِی اجتماعات و ماننِد آن باور دارد که آن ديگران 

 .قرار بگيرند» قانون«در چارچوِب . ٣اب آورد حس

ای از  چيزی جز گردآمده] البته اگر چنين مفھومی را بپذيرد[ که جامعه ئیجا برای يک ليبراِل واقعاًموجود از آن.   ١١

صرفاً . ای که ناشی از وضِع متفاوِت طبقاتی باشد ای وجود دارد، نه ستيزه شھروندان و دولت نيست پس نه طبقه

. شود حل می» دسِت پنھاِن بازار«يا » آميز زنِی مسالمت چانه« ھم از طريِق  وجود دارد که آن» خوانی منافع اھمن«

 اين ۀچه حدوانداز آن. آميز با دولت يا ديگر شھروندان نيست زنی مسالمت سياست چيزی جز ھمين البيگری و چانه
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ھای اساسِی  فرض ھا پيش د قانون و حقوق است که خوِد اينکن ھای مختلف شھروندان مشخص می زنی را برای گروه چانه

 .مالکيت: ليبرالی و البته فرضی بنيادی را در خود تجلی داده اند

سادگی نشان داد که  شود به می. ھای واقعاًموجود از ھر نوع است آينده در وضِع کنونِی ايران، تماماً از آِن ليبرال.   ١٢

ھای دوآتشه، از  اللھی ھای خداناباور تا حزب ضای سياسِی کشور ـ از ليبرالدر ف] حاکم[ نيروھای فعال ۀھم

شگفتِی ناشی . گذرانند دران ـ رونِد ادغام در وضعی ميانی را از سر می گرايان يقه ھای رنگارنگ تا اصول طلب اصالح

بشری تنھا ناشی از  ھای حقوق ھای فاشيستی از ليبرال ھا و حرف اللھی ھای تند ليبرالی از دھاِن حزب از شنيدِن حرف

 .آشفتگِی اوليه است

ھای مختلِف زندگِی اجتماعی، اقتصادی و سياسی در ايران، به شکِل ظريفی در  شدِن جاری در ساحت ليبرالی.   ١٣

 .جاِی حياِت ذھنی و اجتماعی رسوخ کرده است نمود يافته و در جای» حادفرديت«ھای متنوعی از  شکل

 

 


