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معناي تونس
بابک سلیمی زاده

» جامعه نمایش«جهانی که گی دبور در دهه شصت آن را »سیاست انقالبی«و پایان هرگونه » پایان تاریخ«پس از اعالم 

امنیتی که بیش از آنکه منظورش امنیت . نامید»امنیت«راآنتواننامید، بیش از هر وقت به سمت نظمی حرکت کرد که می

مکانیسم کهستحاکم بر جوامعی» ثبات«باشد، منظورش امنیت گردش سرمایه و کودکانیا زنان،امنیت شغلی کارگران، 

» امنیت«ي ایدهایننیزانقالباتوهاحتی در سطح خیزش. استبهنجارشدههايثباتیبیازايآنها در حقیقت مجموعه

ر برند (مردمی که خود قربانیان خشونت را بکاکمترین میزانحاکم بود: انقالبات آرام یا مخملی، که قرار بود در آنها مردم 

در خیلی از این انقالبات آرامپس ازدیدیمکهایننتیجه. نزدبهمراکسیامنیتسیاسیتغییرکهدلیلاینبه،)اندخشونت

ارِهبه نظام» خواهتمامیت«هايهاي قدرت بر سر کار باقی ماندند منتها از نظامسازمانهمانوهاکشورها همان سیستم

در » جامعه امنیت«مقصود اینکه تمام شواهد و قرائت حاکی از آن است که نام داري نئولیبرال بازار آزاد تبدیل شدند. سرمایه

آن رخت بربسته ازبنديکه هر نوع مخاطره و شرطهانی جدیم. کراشي اخیر تجربهدههسهدودرماکهستخور جهانی

وهامدليجامعهامنیتيجامعهگیرد.میصورتهنجارهاوهاحسب مدلو هر نوع رفتار فردي و اجتماعی بر

وهامدلبهآخردستگذشته،يحتی انقالبات جنسی سدهکنند.میتنظیمرابودنهايکه شیوههنجارهایی. هنجارهاست

شرطهیچبدونجهانکردنکه تمایل جنسی را در قالب نوعی بازي زیباشناختی به سوي اروتیزههنجارهایی تبدیل شد

نه براي ایجاد آلترناتیوها کارکردهاستوهاگزینهها،هویتامنیت، بازي با بازي در جامعه اي پیش برد.بندي و مخاطره
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عرفانِ «جهانی که نمود نمادین آن اتحاد پـورنـوگرافی و عرفان یا بهتر است بگوئیم آنها. »هدفمند«بهینه و کاربردبراي بل 

، عرفان بر جهان روبرو نیستیم» استعمار«و آمریکايجانبههمهيبا سیطرهوجهچهیبهامروزه است. » وگرافیکـپـورن

تبدیلداريهاي متعارفی از سرمایهنمونهبهکهوندربخش اسالمی میتی لذتپاروداي شرق آسیا، و حسینهندي، ب

وگرافی ـورنــ عرفان ـ و پلذتازمتشکلفرمولیطبقجملگیونیستند»تردموکراتیک«کدام هم از یکدیگر هیچ. شوند

. کنندکار میاستخوردهپیوندامنیتيه با ایدهک

گویا خاطراتی دور را اتفاقاتی عجیب که»گذرد؟در تونس چه می«: افتادههاند روز است که پرسشی بر سر زباناما چ

باید ببینیم در خود این زده گشتند. اما حیرتآندیدنازاولروزهايدردلیلهمینبهوکندبراي مردمان جهان تداعی می

این که این پرسش براي ما و مردم آن کشور تا همین چندي پیش ت. چه چیزي نهفته اسگذرد؟) (در تونس چه میپرسش 

دهد که خود این پرسش معلول یک انقطاع است. انقطاعی که نشان مینشانگذشت،مطرح نبود و اوضاع به روال عادي می

یابیمدرمیماپرسش،اینيوسیلهبه. است»اکنون«یا»حالزمان«همانهموارهاستحاضرزمانذاتدرآنچهدهدمی

هاي لیبرال ی دولتنسبحمایتباگذشتهيرژیمی که طی چند دههآن. جزئی از زمان حال نیستدیگرگذشتهامرکه

. نیستحالزمانبهمتعلقدیگرگذشتهمناسباتوشرایطآنو،داشتکشورآنداريغربی سعی در متعارف کردن سرمایه

و استایبحال غزمان امر آینده هنوز در ). شود(معلوم نیست چه مینیستحال آینده نیز هنوز متعلق به زمانحتی

»امنیتيجامعه«یعنی ، »اکنون«این ،»؟گذردچه میتونسدراکنون«گوئیماینکه می.ور نداردحضگذشته نیز دیگر 

باشند،خودجايسربایدهمهکهگویدي امنیت میهاي بودن دگرگون شده است. جامعهشیوه.اندکی به لرزه درآمده است

ها به مصر و ناآرامیيدي و طی همین هفته، دامنهبه همین زواند.خیاباندرهمهنیست،خودجايسرکسامروز هیچ

.بزندرقمرا) مردمنفعبهاینبارشاید(دیگرمسیريمنطقهيو دور از ذهن نیست که در آیندهیمن کشیده شده 

خواهیمافلغگذرداما اگر صرفا به همین انقطاع سنتی میان گذشته/حال/آینده قانع باشیم، از تفکر اساسی بر آنچه اکنون می

تنها »اکنون«گرفته باشد. آن قراريهدر میان» حال«ما در اینجا به هیچ وجه یک توالی زمانی را منظور نداریم که ند.ما

فضاي روشنی که گذشته و . گیردقرار»روشنفضاي«و یک» وضوح«یکدرونکهگرددتفکرموضوعتواندزمانی می

آید میآنپسازکهاياي روشن به معناي روشن بودن آخر و عاقبت کار و آیندهاین فضآورد. آینده را به زمان حال می

اندیشیعاقبتگونهاین اکنون که بدور از هیچد.گردانرا ممکن می» ما«است که پرسش از » مکان باز«نیست، بل یک 



٣

که امکان است» ما«این است.آوردهفراهم) سته بدور از هر هنجار و مدلیک(رابنديو شرطمخاطرهنوعیامکانست،

نیست.» اتحاد همه با همه«لیبرالی و » با هم بودن«به معناي نوعی وجهبه هیچ»ما«این .سنجدمیراايچنین مخاطره

در واقع آن کسی خود را همچون . استحفرهیکیاخالءیکدچارخود»همه«کهدهدنشان می» ما«اتفاقاً طرح یک 

دهد مینشان»ما«ست که هیچ سهمی ندارند. کسانیسهمواستنیامدهشماربه»همه«درهرگزکهکندنمایان می» ما«

و صدایش استشدهگرفتهنادیدههموارهکهستآن چیزيهمگی بیاین دارد. وجود»همه«در»همگیبی«که یک 

همچون اجراي سیاست به شمار نیامده است. 

گیرد، بلکه قرار نمی» ایتحم«موردتنهاو نهشودنادیده گرفته میاین جنبش نیزهاي شرق و غربرسانهسطح در

توئیترنهبیند،اي تدارك میرسانههايبوك براي آن طرحنه گوگل و فیس. شودمناسبات نیروهایش بعضاً تحریف هم می

ستي آن با جنبشیعمدههايیکی از تفاوتاینکند! میطراحیآن»حقیقت«ياي براي تبلیغ آن و ارائهتازهفرمهاي

واحزابتوسطتواندتونس، برخالف جنبش سبز نمیزحمتکشهايتودهد. خیزش افتااتفاقایراندرانتخاباتازپسکه

به این دلیل ساده که دولت مخلوعی که نمایندگی شود و مورد حمایت قرار گیرد. هاي لیبرال پروغرب داخل و خارج رسانه

داري نئولیبرال غربی در آن کشور است. جنبش تونس، بر اساس سرمایهيبر آن کشور حاکم بوده خود نمایندهطی سالها

یی که مردم را در تهران به خیابان کشاند رود و اگر قبول داشته باشیم که فضاپیش نمی»باالاززنیفشار از پائین، چانه«تز 

داري در ایران سرمایهسازيو متعارفیشبرد پاي برمتضاديسلیقهوحلراهدو بر سر» حاکم«جناح محصول نزاع دو

داري نوع سرمایهنهواستکردهاعالمخودمطلوبمدلراغربینوعلیبرالداريتونس نه سرمایهزش گرسنگانِبود، خی

هاي نئولیبرال پساجنگ سردي است که با حمایت سیاستمحصولانداتفاقاً فقر و گرسنگی مردمی که برخاستهشرقی را.

بامحتوادرچهونیروهاآرایشوفرمدرچهکهاستهاییمعنا این از نخستین جنبشبدینغرب در تونس اجرا شد.

انقالب امنیت منطقه و این. رفتندهمپاي امنیت جهانی پیش میانقالبات مخملیهاي اخیر تفاوت دارد. دههمخملیانقالبات

شود مستقیماً بر سر دیده میشعارهادرکهچناناین خیزشي مسئلهگیر کرده است. را غافلجهان را بر همه زده و همه

بنابراین هر .استکردهحاکممنطقهآندرسرديپساجنگنیروهايآرایشکهستو علیه فقريستمعیشت، نان، و آزادي

ي مردم ایران، اشتباهی در تحلیل خواهد بود. چون اساساً جنبش تونس گذشتهسالجنبشباتونسجنبشينوع مقایسه

خیزهاي بحران وافتدهد و داري را نشان میسرمایهدلدرتضاديبلداري،نه تضادي میان دو نوع پیشبرد سرمایه
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رامدنیياي از جامعهطبقهداريکه سرمایهن سخن مارکس را آشکار کرده است نیز بیش از همیشه ایداريسرمایه

این جنبشِ .استسرگردانجامعههايي مدنی نیست و همچون مازاد آن در حاشیهجامعهازايطبقهآورد کهمیبوجود

معناییصرفاًاینجادرحاکم،ينبرد گرسنگان و فقرا با طبقهشدگان است. گرفتهشدگان و به هیچکشیدههمین به حاشیه

است. کسی که مقدر شده تا حکومت شود و » هیچ«در یونان باستان فقیر به عنوان کسی تعریف میشد که . ندارداقتصادي

محسوب » همهمه«یا نوعی سیاسی و کالن، بل نمود درد و لذت » مباحثه«فریادش نه و کسی که فغان تحت مدیریت باشد. 

ي نمادین اجتماع را تعریفی دوباره عرصهترتیباست. و این نبرد بدین» هیچ«و خیزش مردم تونس خیزش همین شود.می

در حوادث تونس، عالوه بر اینکه نامی براي یک طبقه است نام» گرسنگان«یا » زحمتکشان«، »فقرا«در این میان، . ندکمی

حکومت تااندبرخاستهحاال همگان نیز هست. آنهایی که مقدر است که حکومت شوند، بیوشمارنیامدگاني بهگشوده

نشوند.

در ایران دارد، هنوز نه تنها زود ي ماآیندهبرايکهدرسیکردنحتی فهرستي راهکار براي پیروزي این خیزش، یا ارائه

» مکان باز«ست که چیزيهمانکردتاکیدآنبرتواناست بلکه بیش از حد انتزاعی خواهد نمود. تنها چیزي که می

اکنون .سازدپذیر میامکانرا» اکنون«ن به اندیشیدوشودواقع می» اکنون«نامیدیم. مکان بازي که در وضوح و روشنی 

نی باز براي بازآرایی تفکر و ست که مکاايتمامیت وضع موجود داراي حفرهکندمیاعالمکهستعبارت از وضعیتی

بهراخودش»امنیت«کهشودست که مانع از آن میچیزياین مکان باز همان.آوردآرایی کلمات و چیزها بوجود میباز

. کنددیلتبموجودوضعتمامیت

تواندکانت گفته بود، مسئله این نیست که چه چیزي در موقعیت کنونی می» روشنگري چیست«همانطور که فوکو در مورد 

فلسفیيپرسش این است: چیست آنچه در زمان حال براي یک اندیشهبل. کندایجابرافلسفیموضعآنیااینگرفتن

گویدنوان نویسنده، اندیشمند، یا فیلسوف در مورد این زمان حال سخن میبخصوص اینکه آن کسی که به عاست؟معنادار

موجود دري من این نیست که کدام گرایشِمسئلهبنابراین برد.میسربهآناکنونیتدرواسترونداینازجزئینیزخود

ن است که با آن چگونه باید من ایياین خیزش یا انقالب را باید پی گرفت و چه مدلی را در آن به کرسی نشاند. مسئله

برو شد. و خود این خواست تحول رادیکال و شور انقالبی براي تفکر چه معنایی دارد؟ور
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عاملیت دن به و حقانیت اندیشی»سوژه«مکان بازي را براي اندیشیدن به تونس و منطقه،»بازمکان«اینکهرسدبه نظر می

، هرگز به کنشدر یک اجتماع یا یک »دور هم جمع شدن«یا »با هم بودن«آن بوجود خواهد آورد. طرح مفاهیمی نظیر 

طرح یک جايبهما باید کند. نمیکمکیکه همواره با عاملیت گره خورده است سیاسیشدنِاندیشیدن به سوژگانی

و مشترك،حس،هم بودنسوژه در انقطاع این با . کنیمبازتعریفکیفیلحاظبهراآنکمیت،اساسبرجمعیيسوبژکتیویته

آورد. درمیاجرابهرا»همگیبی«سوژه یک یرد.گشکل می» همه«شکاف میان در 

اینومندبه مثابه جوهر هویتسوژهبهتوانگرچه پس از نقدهایی که فلسفه قرن بیستم بر متافیزیک سوژه وارد کرد، نمی

ايقائل بود، و از سوي دیگر آن را همبسته با ابژهماندمیو همان باقی ثابت هادگرگونیودي که در جریان خباهمان

دلدرخواهیمآورد که میسربرمیدوبارهوقتیسوژهيکند، با اینحال مسئلهنست که همچون متعلق تامل او عمل میدا

شود. به عنوان مثال ما با شورشمیبرساختهنوامري»اکنون«دلازچگونهکهدهیمپاسخپرسشاینبهحاضرشرایط

اند. اند تبدیل کردهنیامدهشمارخیزش کسانی که خود را به نامی گشوده براي آنان که بهتونس روبروئیم. زحمتکشان

پرسشبل،دنشدشروعچگونهخودآئینهايیا این کنشنخواهد بود که این خیزشاین ما در برابر تحوالت تونسپرسش

. با این برداشت، ما بر یک »شودبرساخته می«ا ههاي خودآئین و نبرد موقعیتخیزشایندلازچگونهسوژهکهاستاین

بنابراین در . باشدآنهاوجودفرضآید نه اینکه پیشمیبوجودهاایم که در دل موقعیتکردهتاکیدماندگاراستعالي درون

رادیکال و شور انقالبی براي تفکر چه تحول این «ل مطرح کردیم ـ یعنی این سوال کهگراف قبپاسخ به سوالی که در پارا

خواهدپذیرکه شکافی در این امنیت را رویتخواهد یافت مکان بازيخود را مواجه با » امنیت«ـ باید گفت »معنایی دارد؟

که کاربردهاي ها و هنجارها، مدليدر زمانهسازد.میپذیري جمعی را امکانسوژهيمکان بازي که طرح دوباره.کرد

دلی تاکید کند و بدون هیچ هنجار و مبندي واند بر شرطتاین سوژه میکنند،بهینه و هدفمند میل، لذت، و غیره را تنظیم می

قابل تصور نماید.راامنیتيواژگونی جامعهبراي يامخاطره

نهراخودکهمتاخرداريي مصرفی سرمایهجامعهوزنم که سنگینیِ بیگذرانیمیرازندگیوایمامروزه ما در حالی زنده

کنیم. مفاهیم و میحسمانبر دوشرادهدن مینشانیزهامفاهیم و کنشمصرفشکلدرکهکاال،مصرفشکلدرفقط

وبیداريوخواباعتسما،زیستيتعرض بر ما و نحوه.اندزودرسانقضايوتولیدتاریخواتیکتداراينیزهاکنش

یا جهان ي شرقزادهايي نبودن ما، تنها تحفهنحوهحتی وبودنيتعرض به نحوهما،نکردنفکروکردنفکرساعت
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نظامِ «این نظمِ امنیت دارد. » کار فرهنگی«را خوب نیاموخته و نیاز به » آداب دموکراسی«نیست که گویا هنوز سوم

شعارها و زیر چترکهستکشور جهان سومیيتونس نمونهداري متاخر است. سرمایهدرخورنامیکهست»دموکراسی

در اند. مدي این سیستمآناکاريکنندهفاشکهاستکردهتولیدراهمگانیو اکنون بیپیش رفتهمین نظامهايآرمان

لزومبهوگیریمرا به فال نیک می» قهطامنیت من«به خطر افتادن کنیم،حالی که تحوالت تونس را بی هیچ توهمی دنبال می

ي آن در کشورهابه عاملیت سوژه و حقانیتشاید دوران نوینی از اندیشیدن . ي عاملیت سوژه خواهیم اندیشیدمسئلهطرح

کسیکهیابدمیهاییهمان سنگالخراه خود را از میان تفکرجوبارِشته است. باید دید. و باید دانست که جهان سوم آغاز گ

.افتدسوژه کمیاب است و سیاست به ندرت اتفاق می.نداردراانتظارش

www.mindmotor.net
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