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 مقدمه
 

 

 در را اجتماعی ختلفم هایگروه و طبقات زندگی «امشااده خساات » عبارتی، هر از بیش امروزه شاااید

 هر  ک امروز جهان در زندگی شدن عبوس و حیات از درونی نارضایتی روزافزونِ فرایند. باشد برگرفت 

 و آشنا چیزی شاهرنشینان  برای دهد،می نشاان  را خود ها،خشاونت  و تجمعات انتخابات، در چندی از

 این. اساات شااده "خساات " اشاقتصااادی و فرهنگی یطبق  از فارغ فردی هر امروزه. اساات هرروزه

 سااب  ب  هم و آن دربرگیرندگی و گسااتردگی سااب  ب  هم اما دارد روانی ماهیتی چند هر خسااتگی،

  .است شناختیجامع  و اجتماعی ایپدیده اش،سازنده عوامل و هاریش 

 ب   ک آنجا تا شود،می گسترده شهرها تا هاذهن از و هاذهن تا هابدن از ک  اسات  کیفیتی خساتگی 

 و کشور از خارج ایرانیان با چ  امروزمره وگوهایگفت در. شودمی سنجش حتی و مشاهدهقابل وضوح

 دردنا  غایت ب  و دهشااتنا  هاییواژه ک  شااودمی سااا ی چند ایران، در دوسااتانم و خویشااان با چ 

 شدن ت ساخ حال در مشتر  ایتجرب . است وضعیت برابر در اشگویندگان استیصال راوی ک  شنوممی

 از تنها ن  ها،سااال این در شاادهافزون هایتوانایی و امکانات تمام وجود با ک  ایمشااده هاییآدم. اساات

 این. یابیمینم خود در هم را بهبودشان یا تغییر توان تدریجب  بلک  نیستیم راضی مانهایزندگی شارای  
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 آنچ . کرد مشااااهده توانمی آید،می بیرون رأی هایصاااندو  از آنچ  در گاه را موجود ضاااعفِ

 نهند،می نام هافاشیست حتی یا رادیکال گراهایراست تندروها، بازگشات  گرانتحلیل و نگارانروزنام 

 انیکس جذب شان،ضعف احساس جبران برای افراد. دهندگانرأی خستگی از نمایشی جز نیست چیزی

 برندگان معموالً. کنند عوض را چیز هم  واهندخمی و دهندمی نشااان قدرتمند را خود ک  شااوندمی

 صولا حتی و دستاوردها ب  و گویندمی سخن است، بوده هرآنچ  ضد ک  ناآشنایند هاییچهره انتخابات،

 حتی  ک دهندمی نشااان را "قدرتمندی" از تصااویری آنان. اندتوج بی نیز یافت تثبیت هایارزش و او ی 

 و تقدر سمت ب  ضاعیف  افراد  ک  نیسات  عجی  شارای ،  این در. تنیسا  معلوم نتایجش و متعلقات

 شهرها در را ضعف این سیاسی، و جمعی هایحوزه بر عالوه. شوندمی جذب وار،رم  اختیاری، بردگیِ

 و هاخودخواهی از برانگیزیافسوس نوع رواج. ببینیم توانیممی تریروشان  نحو ب  روزه هر مراوداتِ و

 ایسان اف جمعی خیر انددریافت  افراد ک  است حقیقت این راوی خانوادگی، یا خصیش هایطلبیمنفعت

 چسبیدن سفت جز ماندنمی راهی پس کرد؛ تواننمی کارهیچ شرای  بهبود برای و نیست بیش تجمالتی

 نشاادگرگ درآمده، شاارای  این دل از آنچ  چیز، هر از بیش. ماناطرافیان از مراقبت و خودمان کاله ب 

 و وضعیت رلکنت برای اشقوانین و پلیس شدن بزرگ با طبع و دیگری با نسبت در انسان بیشتر چ  هر

 کاست، فرو اجتماعی مسائل بررسی یا "آسی " ب  تواننمی را مسأ   این. است بوده جامع  کلیت حفظ

 را خود بدهکارند،  همیش اعضایش تمام ک  ایجامع  در. کندمی بررسی رسمی شناسیجامع  ک  آنگون 

 ائلمساا از تواننمی دیگر اند،خساات  کل طور ب  و ندارند شاارای  تغییر ب  امیدی دانند،نمی خوشاابخت

 خودِ ک  یمکن توج  واقعیت این ب  مان،دانش و تعاریف شکنیشا وده با باید بلک  گفت، سخن اجتماعی

 بر ایعارض  ن  دیگر بحران و آسی . است شده "آسای  " بروز و تو ید بساتر  و منشاأ  روزمره، زندگی

 ک  چیزی دارد؛ جریان مانهرروزه زیست در مسأ   واقع، در. است آن ماهیت از بخشی بلک  وضاعیت، 

 .ایمکرده اشادرا  "مدرن حیات طبیعی شرای " عنوان ذیل هاسال این تمام
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 واقعیت: اساات تراقعیو تعبیری، ب  و ترشاااخ  هم  از یکی موجود، هایواقعیت تمام میان در

 برخوردار آدمی حیات در بودن واقعی حیث از ایدرخشااندگی چنین از هم مرگ حتی.  روزمره زندگی

 هیچ در ک چنان کند،می تحمیل آگاهی بر را خود ممکن نحو شاادیدترین ب  1روزمره زندگی. نیساات

 درون ما زندگی. ایمروزمره گیزند درون همواره ما. کرد انکار را وجودش تواننمی زندگی از ای حظ 

 نظم ما احسااساات   و اطراف اشایای  ب  فرهنگ، و زبان. شاود می تحمیل مانادرا  بر ک  هسات  کلیتی

 ایویژه جغرافیایی مکان و تقویمی زمان در همواره ما سااو، دیگر از. کنندمی شااانفهمقابل و دهندمی

 ب  "اکنون و اینجا".بدانیم اجتماعی شابک   یک از عضاوی  را خود توانیممی آن یواساط   ب  ک  هساتیم 

 اوال ک  است روشن. هساتند  ما یروزمره زندگی یساازنده  اجزای اجتماعی، رواب  و فرهنگ یعالوه

 این سااازد؛می واقعیت این را عصااری هر معنای دوماً و رفت تواننمی روزمره زندگی واقعیت از بیرون

  .دارد افراد حیات و آگاهی بر یتأثیرات چ  روزمره زندگی ک  واقعیت

 غیره، و قانون ماهیت دو ت، نوع اجتماعی، آداب معیشت، مدرن، فرهنگی هایارزش داری،سرمای 

 یانسااا  طول در اجزا این. اندکرده متمایز پیشااین قرون دیگرِ افراد اکنونِ و اینجا از را ما اکنونِ و اینجا

 اهبریر و تنظیم اینها را ما روزمره زندگی. اندشده با یده و گرفت  شاکل  بشار  یتجرب  و حیات متمادیِ

 فقر. اندشده بحران دچار روزمره زندگی حیاتی اجزای همین امروزه ک  است روشن وضوح ب . کنندمی

 کشتارهای و هاجنگ دموکراسی، بحران محیطی، زیسات  مساایل  ما ی، هایبحران فراگیر، گرسانگی  و

 افراد یروزمره زندگی دیگر، مسائل بسیاری و شهری جدید هایخشونت ور،نوظه هایبیماری هرروزه،

 روزمره، زندگی تخری  اثر در افراد، "آگاهیِ". اساات داده قرار سااابق بی و امانبی فشااارهای زیر را

 گوناگون طبقات و قشرها در را خست  هایانسان ئل،مسا این یمجموع . است شده چارهبی و مستأصل

  .است روزمره زندگی تخری  با پیوند در اششناسان جامع  معنای ب  خستگی. است دهآور پدید

                                                                                 
 1731 واقعیت، اجتماعی ساخت . پتر برگر،1
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 این تصااعید برای آگاهی ناتوانیِ و تخری  این از برآمده صاادای دیدیم، 69 سااال ماهدی در آنچ 

 یک رد و جامع ؛ قانونی کنترل جهت ساایسااتماتیک معمولِ یتکان  هر یا روپیش انتخابات ب  خرابی

 و  حظ  یک در ک  بود بزرگ و کوچک شهرهای دستانِتهی و بدهکاران بیکاران، خساتگیِ  ظهور کالم،

 را ستگیخ شاناسیِ باساتان . یافت تنان  و جمعی بروز و خورد پیوند یکدیگر ب  نشاده، بینیپیش رخداد

 و داختان کار ب  دقت ب  روزگارمان بزرگ و کوچک روستاهای و شهرها محالت، ها،خان  در توانمی

 اما. است سربرآورده کجا از و چیست از ناشی گروهی، و طبق  هر در جمعی احساسِ این ک  داد نشان

 نبگیراحقو  معمو ی، کارمندان آنچ  اقتصادی، و اجتماعی سایاسی،  دالیل تمام میان در اسات،  مبرهن

 و معاش نتأمی در آنها اتوانین کشانده، خستگی ب  را بیکاران و ساده ورانپیش  کارگران، معلمان، دو تی،

 بقاتط حجم بر گراتوسع  هایدو ت در رشدیافت  طبقاتی یفاصل . است حداقلی زندگی یک سااختن 

 "آزاد بازار" مفهوم ذیل را سیاسی و فرهنگی هایارزش یهم  نو یبرا یسم، و افزوده جامع  دسات تهی

  .است ساخت  مبدل ثانوی  اموری ب 

 توانیم ک  است چیزی آن شناخت برای مقدماتی تالشی شده، ارائ  فصل نجپ در ک  حاضار  کتاب

چهار فصل ابتدایی کتاب )چاپ نخست( حول وحوش . دید 69و آبان  69 ماهدی جنبش حوش و حول

نگارش شاد. فصال پنجم ک  در چاپ دوم افزوده شده، متنی است درباره جنبش    69 ساال  رویدادهای

 ع،موضو ب  متن این یپدیدارشناسان  و شناسان جامع  نگاهها در آن واقع . هیدو پیگیری همان ا 69آبان 

 جهت در انایر امروز وضعیت از سیاسی حتی و اقتصادی تحلیل در تربنیادین نظرهاییدقت ب  شاک بی

 در و جمعی کاری هرکنشی، مانند تردیدبی گزارش این. است نیازمند شرای  از جامع گزارشای  نگارش

 در موضوعاتی طرح ب  کم دست بتواند کار این امیدوارم. آیدمی دستب  گوییساخن  و باحثاتم خالل

   .رساند یاری بارهاین

 کتاب این انتشااار در شااانهایکمک بابت نبوی زهرا و وحدتی مریم فوگل، اندرو از دانممی الزم
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.کرد صبوری من هایگیریسخت و هاوسواس بر ک  عارف ، خواهرم، از همچنین. کنم تشکر صمیمان 



 

 

 :یکم فصل

 آزادس زی
 

 

 فالکت توسعه

 در شد، منتشر 1761 سال در دانشاجو  روز مناسابت  ب  و دانشاجویان  ساوی  از ک  فراگیری بیانی  در

 ،است حاکم سیاسی و حیث علمی از کشور هایدانشاگاه  فضاای  بر ک  ناگواری شارای   شارح  کنار

 حانیرو دو ت دوره در ویژهب  عا ی تحصیالت و هادانشگاه ازیسپو ی شتاب ب  رو فرایند موضاوع 

 گزینی، گزینش جنسیتی، هدایت تحصیلیبومی»در این بیانی  آمده اسات:  . گرفت قرار اعتراض مورد

ساازی آموزش عمومی ک  طب  قانون اساسی باید برای تمام آحاد ملت ب  رایگان در دسترس  و پو ی

وصی های خصنظیر گسترش مدارس غیرانتفاعی، مؤسسات آموزشی، کالسهایی باشد، در کنار پدیده

عیض را های تبزنند، پای های نابرابرِ رقابت تحصیلی دامن میها کاالی آموزشی دیگر ک  ب  شکلو ده

سازی آموزش سب  شده است ک  ن  تنها فرزندان اند. تبعات روند کاالییدر دانشاگاه اساتوارتر کرده  

  های سنگین آموزشی کمر تا کنند، بلکحین تحصیل در دانشگاه تحت فشار هزین طبقات فرودسات  
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ب  تدریج از ورود ب  دانشاگاه محروم شاوند یا از سارانجام بخشایدن ب  تحصایالت دانشگاهی خود      

گون  ک  در این بیانی  دانشاجویی آمده است، نظام آموزشی ب  طور کلی و دانشگاه ب   همان« 1بازمانند.

اند. با وادار های بازار آزاد در جامع  بودههای تحکیم سااایاساااتترین پایگاه، یکی از مهمنحو خاص

شاااود و هم آن را کردن تدریجی نهاد آموزش ب  بازار آزاد هم دو ت از شااار مخارج آن آساااوده می

 تباره بلک  از طری  پایین آوردن کیفیتواناد با  منبعی برای درآماد تبادیال کناد. این کار ن  یک      می

گیرد؛ تا نهادهای آموزشای دو تیِ رایگان و همچنین، افزودن کیفیت نهادهای خصاوصای صورت می   

های خصوصی بفرستند. شاان را ب  مدارس و دانشگاه ها مجبور شاوند فرزندان جایی ک  خود خانواده

ی  عامروزه بسایاری از دانشجویان در غرب مجبورند میان یک کتاب یا یک وعده غذایی یا میان مطا  

های پنجاه صافح  کتاب و یک شیفت کاری یکی را انتخاب کنند. آنها مجبورند برای بازپرداخت وام 

های زیادی کار کنند و نیروی کارمزد و کارگر ساااده یدی شااوند. من خود ساااعات شااهری ، ساااعت

اسر جهان تام. نو یبرا یسم در سربسایاری را در کاف  و رستوران در واشنگتن و استراسبورگ کار کرده 

های حیات را تحت منط  بازار درآورد و هم  عناصااار را ب  گیرد ک  تمامی جنب این برنام  را پی می

 سااانگرهای ترینمهم از یکی شاااک،چیزهاای قاابال خریاد و فروش تبادیل کند. در این راه، بی     

  ب آمریکا و وپاار در اجتماعی مصاالحان ک  زمانهم. اندبوده هادانشااگاه نو یبرا یساتی،  هایسایاسات  

 در و ایران در اند،کرده توج  اخیر هایدر سااال هادانشااگاه ب  بازار منط  نفوذ های فزایندهعدا تیبی

 ردنک طبقاتی دنبال ب  سازی،فکری حامیان خصاوصی کالن با هم گذارانسایاسات   معکوس فرایندی

دانشااگاه آزاد و  یو توسااع در راسااتای تقویت  " آموزش عا ی برای هم" . طرح شااعارانددانشااگاه

کاهش ظرفیت  و نیز های خصااوصاایحمایت از دانشااگاه با هدف  حذف واژه غیرانتفاعی پیشاانهاد

                                                                                 
آذر روز دانشجو، جمعی از دانشجویان دانشگاه های ایران ک  تعدادشان ب  بیش  19در آستان  فرارسیدن  . ب  گزارش روزنام  شر :1

 «بیانی  فراگیر دانشاجویان کشور ب  مناسبت روز دانشجو »تحت عنوان  یارساد، بیانی  دانشاگاه کشاور می   7٣٣از شاش هزار نفر از  
 توانید ببینید: . متن این بیانی  را اینجا میانددر کردهصا

magiran.com/n3474682 
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سازی های پو یسایاست  تریناز جمل  مهمبخشای،  ب  بهان  کیفیت های دو تیمؤساساات و دانشاگاه   

شهری  ب  عنوان منبع  سازی، دریافتخصوصی برنام ترین اجزای از مهممراکز آموزشای بوده اسات.   

صراحتا گفت  دو ت حسن روحانیفرهادی، وزیر علوم در همین راستا بود ک   ها است. تأمین هزین 

 .ن  وزارت علوم مخت  آموزش و پرورش است ،آموزش رایگانک  

 آنها کیفیت بهبود ب  هاسال این مدارس ابتدایی و عا ی در شدن پو ی تنها ن  ک  سات حا ی در این

ی با وجود هرچ  پو  .استشده  تربدتر و ناعادالن  پیش و آموزشی از علمی وضعیت بلک  نشاده،  رمنج

ب   1در پایگاه اسکوپوس آخرین آمار تو یدات علمی ایران با بررسیها، شدن مراکز آموزشی در این سال

ر مورد نشریات د .گیر شاتاب رشاد علمی در چند سال اخیر شد  توان متوج  کاهش چشام وضاوح می 

  .شودنیز وضعیت مشابهی مشاهده می ISI شده در پایگاهنمای 

 
ی اقتصاد جهانی یعرص  و ایران در ترکالن ایبرنام  از بخشی سایاسات   این بدانیم ک  این اسات  مهم

 .است

دادهای دوران جدید حیات جمهوری اسالمی ایران و با پایان جنگ ایران و عرا ، در کشاکش روی

های ما ی و پو ی رایج جهانی کشاایده شااد. ا بت  این انتقال ب  د یل  د دو ت ب  ساامت ساایاساات  نها

موضاااوعات سااایاسااای و فرهنگی هیچ گاه کامالً هماهنگ با مدل اروپایی و غربی آن نبوده و همواره 

                                                                                 
1. Scopus 
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ز ران نیهایی با آن داشت  است؛ اما مهم این است ک  از آغاز ده  هفتاد بدین سو، نهاد دو ت در ایتفاوت

های تعدیلی، سااعی نموده توازنی پایدار میان نهادهای حکومتی کم با تحکیم بخشاایدن ب  ساایاسااتکم

های های ایدئو وژیک و مزاحمتها و دسااتورا عمل ها ایجاد کرده و مقاومتقدرتمند با  این ساایاساات

ی ی گسترده و انحصارهای اقتصادسااختاری یا مردمی را ب  نفع نظام ما ی  جدید مرتفع ساازد. فعا یت  

مراکز عقیدتی و ایدئو وژیک حکومت و پیروی آنها از منط  بازار، بخش قابل توجهی از این پیوند بوده 

داری بازار های دو تی در س  ده  اخیر ایران همان چیزی است ک  سرمای اسات. روح حاکم بر سیاست 

هایی، شناسان، با تبصرهاقتصاددانان و جامع  ها انتظار دارد. برای همین است ک  بسیاری ازآزاد از دو ت

 جودو شاود، این است: با دانند. اما پرساشای ک  مدام تکرار می  دو ت در ایران را نیز دو تی نو یبرال می

 نو یبرال را توان آنچطور می ایران، اقتصاااد از ایگسااترده حجم بودن غیرخصااوصاای و بودن دو تی

دستان و مسائل مربوط ب  فقر، پیش از ز ساخن دربارة وضعیت تهی در همین ابتدا و برای آغا دانسات  

سیاسی اخیر  -هر چیز الزم است ب  این پرسش اساسی بپردازیم تا بتوانیم بستر اصلی تحوالت اجتماعی

ی جهانی در ایران را در  کنیم. در اینجا نشااان خواهیم داد دو ت در ایرانِ متأخر نیز بخشاای از پروژه 

تواند خود را با وضااعیت بومی و ایدئو وژیک از چینِ ب  ظاهر کمونیسااتی اساات ک  می سااازینو یبرال

 اش، هماهنگ کند. گرفت  تا ایران و حکومت دینی

 ایرا  در س زینولینرال

مندی در های حکومتترین اهداف و برنام دانشااگاه، یکی از مهم تا دو ت از فراگیر در دسااتورا عملی

فر   راه این در. ستایرانی نو یبرا یسم نوعی دادن ب  شکل و آزاد بازارِ سترشدوران جدید، تقویت و گ

 ناکارآمدی. گویندمی سخن محتوم سارنوشت  این از هم  و نیسات  دو ت آن و جناح این میان چندانی

 یک ب  برنام  و فکر یک از را و نو یبرا یسم کرده داغ را تبلیغ تنور نیز ایران در اقتصادی و سیاسی نظام

صدای حامیان پیوستن ب  بازارهای جهانی  اکنون، بلند صدای. است ساخت  بدل همگانی خواست و میل
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رو  شناسیعلم جامع  ا جهان کل ا بت  و ا ایران در نیست ک  عجی  هیچ شرای ، این در. است اقتصاد

 جماعت ب  را خود جای وبارهد( Gesellschaft/Society) جامع  نو یبرا یستی، ساختار در. است بوده افولب  

(Gemeinschaft/Community )ساامت ب  از جماعت مدرن یجامع  ک  معکوساای راه همان یعنی. دهدمی 

توان می را نامش آنچ  و فرد شااادن اتمیزه. کندمی بازار نفع ب  بازگشاااتی باراین کرد، طی جامع 

 ب  اسیشنجامع  برای جایی دیگر طبیعتاً ک  است رویداد این محصاوالت  از نامید، "جدید گراییقبیل "

 اختاردرس شاناسای  ا بت  جامع . گذاردنمی باقی ها و رواب  اجتماعیانتقادی گروه دانش بررسای  یمثاب 

 زاربا وضعیت همچنین شناخت و کاال و رأی خریداران شناخت جهت بیشتر اما آیدمی کار ب  هم جدید

 .مصرف

های و تد با. چیست اصالً نو یبرا یسم این و گوییممی سخن چ  زا کنیم روشن است الزم ابتدا در

 اقتصااادی هایساایاساات از شااکلی میالدی، 9٣ یده  در ریگان در بریتانیا و ایاالت متحده و و تاچر

 سویک از ک  ودب این ایده.  یبرا یستی «باشید آزاد» فرمان و دو تی خشونت از بود ترکیبی ک  ساربرآورد 

باید ب  نحو محدود و  آزادی این مخا فانِ دیگر سااوی از و باشااد بندی و قید هر از زادآ باید بازار

 نوعی ب  مخا فان و تعطیل های صاانفی و کارگریاتحادی  راه، این در. شااوند قمع و قلع هوشاامندان 

 و وصیخصا  بخش بر مبتنی یمباد  . تاچر بود برای ایبرازنده کامالً  ق  آهنین بانوی. شادند  سااکت 

 وضوعم گفت شاید بتوان خالص  طور ب . شد معرفی بشری خیر و توسع  عامل تنها عنوان ب  آزاد بازار

 یبرا یسم  فلسفی و سیاسی هایدستورا عمل و هاآرمان از قوانینش و داریسرمای  کردن جدا نو یبرا یسم،

. ( Liberty) از رهایی  (Freedom) آزادی ساختن تهی تعبیری، ب . است خاص اقتصادی مکانیزم نوعی نفع ب 

 مدنی؛ یجامع  ن  و شااودمی تعریف آزاد قلمروی بازار درون ایپدیده نو یبرا یساام، هر در واقع، در

 ار آزاد بازار مقدس، امر جای ب  و پیشاارفت سااعادت، جای ب  ک  گرایان فرجام و ا هیاتی تماماً ایایده

 تقاللاس با ک  است بازار این و است آزاد بازار مطل ، بنایزیر دستگاه، این در. اسات  سااخت   جایگزین
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 .است واقعی گذاریسیاست مرجع تنها سیاست و جامع  از نسبی

. آورد رب سر متفاوت یجبه  دو از طل ،اصالح های یبرال شکست از پس نو یبرا یسام  ایران، در   

 و شااناساایممی نژاداحمدی تیم عنوان ب  را هاآن مشااخ  طور ب  ک  کارانمحافظ  درون از جبه  یک

برای این  .مهرنام  نشریاتی چون و با حمایت گرایاناعتدال طل ،اصاالح  احزاب درون از دیگر یجبه 

های ها و نهادهای سوسیا یستی و تقبیح دو تکار، دو ساحت نظری و عملی حیاتی بود: مقابل  با اندیش 

های صاانفی، کارگری و نیز اعمال ها و  تشاکل برای انجمن کنندههای محدودرفاه با مجموع  سایاساات 

ها و افکار های اقتصااادی تعدیلی و ارزی، و از دیگر سااو، پرر کردن این فضااای خا ی با اندیشاا  برنام 

و  نو یبرالشااهری. برنام  کالن، ادغام هر چ  بیشااتر در ساااختارهای اقتصااادی  ناساایونا یسااتی و ایران

متمایز شدن از غرب و تلقین احساسات میهنی برای جبران این پیوستگی بود.  زمان،ساازی و هم جهانی

نو یبرا یسامی ک  از درون این شارای  و ب  صورت بومی و سیاسی ساخت  شد، ترکیبی بود از گسترش   

ک  همراه با نهادهای وابست  ب   "دست بازار"سازی با تأکید برهای خصاوصای  هر چ  بیشاتر سایاسات   

ِی برگزیده منجر شد و هم ب  محدود کردن و تجمیع هر چ  بیشتر ثروت برای طبق  قدرت سایاسی هم 

های مدنی و صااانفی را توانسااات ب  نام مقابل  علی  هر گونا  مخاا فات و اعتراض افراد و تشاااکال    

های سرکوب کند. با درگیر شدن نهادهای دینی و ایدئو وژیک با مسائل ما ی و پیوستگی "ضادانقالب "

 طلبی دنیوی وهای دو تی و معامالت بانکی، عمال خود نهادهایی ک  مبلغ تنزهب  بودج شاااان گساااترده

هبی و های مذآمیختند و از تمام توان تبلیغی و ساارمای ایمان دینی بودند نیز با ساااختار اقتصااادی درهم

 .سااایاسااای خود برای تحکیم سااااختار ما ی جدید بهره گرفتند یا حداقل در برابر آن ساااکوت کردند

ای کشف و بر روی منبرها جای خود را ب  چیزهای دیگر داد و احادیث تازه "ابوذر"شخصیت محوری 

شدند  های اقتصادی تبدیلاستخراج شدند. سپاه پاسداران انقالب اسالمی و آستان قدس رضوی ب  بنگاه

ها و فعا یتو کار تا جایی باال گرفت ک  خود دسات ب  تاسایس بانک زدند. پس از گذشت س  ده  از   
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یران ها در اترین مشاوران اقتصادی دو تهای نو یبرا ی ب  عنوان مهمهای حامیان سیاستگذاریسیاست

 های آنان داشت  باشیم. تری از برنام توانیم در  کاملبعد از انقالب، اکنون می

 یها، وظیف نآ نظر از. اندسااازیشااخصاای و دو ت دخا ت کردن کم خواسااتار مدام هانو یبرال   

 درصد یک همان و بزرگ هایکارتل برای ا بت ) اسات  آزاد تجارت برای کارآمد چارچوبی ایجاد دو ت

 حقو  تأمین برای اشقوانین و اسلح  از شاجاعت  با الزم وقت ب  باید دو ت دیگر، ساوی  از(. جامع 

 چون زند، هم ب  را دموجو نظم نباید چیز هیچ. کند ِی برگزیده اسااتفادهطبق  خصااوصاای  ما کیت

 از اختالل و تهدید این. کندمی تهدید را افراد سااود و کم را نظام این وریبهره اختال ی ترینکوچک

 پولِ ستا قرار برنام  این در. دهدمی افزایش را نیافتگیتوسع  و کندمی جلوگیری جامع  کل پیشارفت 

 تا بفروشند را مدرس  و دانشاگاه  ن ، باشاگاه، کارخا. نکند خرجی دو ت و بدهند مردم خود را چیز هم 

 .دهد توسع  را کشور پول، این یبا ذخیره دو ت

ها بوده، حس ی این ساایاساات برندههای جایگزین، آنچ  موتور محر  و پیشب  جز فقدان برنام 

ای بوده ک  از وضااعیت خود ناراضی ماندگی عمومی و میل ب  توساع  و پیشارفت در میان جامع   عق 

ن  صرفاً  ی طبقاتی،های فقیرسازی و فاصل بوده است. در واقع، میانجی روانی تحکیم و تقویت سیاست

زور دو تی ک  حس نارضایتی عمومی و میل تبدیل ایران ب  ژاپنِ اسالمی بوده است. مشاوران و راهبران 

اند ک  ی استفاده کردههایها از نارضاایتی عمومی از وضاعیت، برای پیشبرد همان برنام   اقتصاادی دو ت 

، اند اما آنچ  ثابت باقی ماندهها تغییر کردهخود منجر ب  نارضایتی شده است. در حقیقت، هر چند دو ت

 سازی اقتصادی و فقیرسازی مردم بوده است. های کالن نو یبرالسیاست

 از چگون : بازپرسااید بومی ایگون ب  توانمی اساات، مطرح جهانی سااطحی در ک  پرسااشاای را    

 آنچ  روحانی و نژاداحمدی خاتمی، هاشاامی، هایدو ت در اقتصااادی آزادسااازی روندهای این خالل

ک   فئودال یبرگزیده طبقات دست از هاآن نان آزادساازی  و مردم یهم  میان رقابت ن  شاده،  حاصال 
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 تیدو  داریسرمای  و خواریرانت نیز رشد و معیشتی هایآزادی شدن شادن و بست   محدود اتفاقاً حتی

 یقاًدق بیشاتر شده است   یا شاده  کمتر مردم زندگی در بزرگ هایکارتل و دو ت آیا نقش اسات   بوده

آیا واقعا بازار آزاد شده است یا ب  گروه محدودی از  ها دو ت یا هاسفره شاده است:  کوچک کدام یک

 در یمدن جامع  ک  است پرسشی ت ا ب های اقتصاادی کالن ساپرده شاده است  این   ثروتمندان و کارتل

 کنید. "آزاد"در خواست اصلی اتفاقا این است ک  بازار را  .پرسدمی پیوست  اشحاکمان از غرب

 نم یشخ مه یک از م ف وت اجراه ی

 تتفاو. یابدمی بروز و ظهور گوناگون هایشااکل ب  ک  سااتجهانی منطقی و سااازوکار نو یبرا یساام

 گویای بلک  دهد،نمی تغییر را آن مرکزی یهسااات  چین و مریکا، فرانسااا ایران، آ در آن اجراهای

د تواندر واقع، نظامی است ک  با هر نوع ساختاری می. ستزیستی محی  با هماهنگی در آن هوشمندی

ها حیاتی بود، گون  ک  برای  یبرالخود را وف  دهاد. با  ایادئو وژی و حتی آزاد بودن واقعی باازار، آن    

ک  دیوید هاروی دهد؛ بلک  برای آن کسااا  ساااود و محدود کردن ثروت، و چنانندانی نمیاهمیت چ

. ایجاد شرایطی تا 1گوید، ترمیم و بازساازی قدرت نخبگانِ اقتصاادی در درجن نخست اهمیت است  می

ر نظام دچ  سارمای  بتواند انتقال داده شود و بازار فارغ از قوانین محدودکننده ب  کار خود بپردازد؛ چنان 

 را االب دست اقتصاد در همچنان ایران دو ت در کمونیستی چین هم مهیا شود، مورد پذیرش است. اینک 

 پذیرعطافان شکل راوی بلک  نیست، ایران در سایساتم اقتصاادی    بودن جدابافت  یتافت  معنای ب  دارد،

ی سایاسات اقتصادی ب    مهم، حکومتِ منط ِ رقابت و ساود اسات ک  دیگر از نوع  . اسات  نو یبرا یسام 

 ا عادهغیرپوزیتیویستی فو  شاناسی جامع  در ک  ایماهیت سااختارهای مدرن تبدیل شاده اسات. نکت    

 .نیستند بنیادین و واقعی هایتفاوت گویای آماری یا ظاهری هایتفاوت ک  است این دارد، اهمیت

                                                                                 
 1761 دانشگاه در جهان نو یبرال، کا ینیکوس،. ب  نقل از: ا کس 1
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 در غلب ، این. سااتمدنی یجامع  بر بازار یغلب  منط  شااد، بیان ک  طب  تعریفی نو یبرا یساام     

  ب غربی هایدموکراسی در و شاود می( اجرایی) پرفورمنس ایگون ب   ایران دو تی و سایاسای   سااختار 

 تصور ابلق نو یبرا یسام  از بیرون توساع   و مدرنیت  تحق  امروزه هاروى، دیوید تعبیر ب . دیگر ایگون 

 چین در ک  آزادی بازار ،1است یافت  تقلیل آزاد بازار نط م ب  ا تزام نوعی ب  شهروندی یایده و نیسات 

 برخی یآزاد ک  بازاری حقیقت، در - است ترصریح و شدیدتر با طبع و بهرهبی فرانسوی مدرنیسام  از

 .سازدمى را محق  همگان بردگی و را

ب  سمت  جانب  و روشنی هفتاد و هشاتاد میالدی ب  این ساو، در تمام دنیا، چرخشاای هم   از ده 

ای شود. س  ویژگی عمدههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دیده میهای نو یبرا یستی در روشسیاست

ت گیری دو سازی و نیز کنارهزدایی؛ دیگری، خصوصیشمارد: نخست، مقرراتک  هاروی برای آن برمی

أسایس پس از فروپاشی  های جدیدا تها، از دو تهای تأمین اجتماعی بوده اسات. تمامی دو ت از حوزه

ان  های رفاه نظیر زالندنو و سوئد، داوطلبهای سوسیا یستی ب  سبک قدیم و دو تشوروی تا حتی دو ت

م بخش اند و دست کی نو یبرا ی را پذیرفت های متنوعی از نظری یا در واکنش ب  فشارهای جبری، گون 

اند. مهم این است ک  در کشورهایی هم ک  های خود را با آن هماهنگ و تنظیم کردهزیادی از سایاسات  

مندی مناص  اصلی در نهادهای اند، حامیان این شیوه جدید حکومتکامالً با نو یبرا یسم هماهنگ نشده

 کافش شدن ترعمی  اصاناف،  و کارگری هایاتحادی  نابودی نیز ایران اند. دردو تی را در اختیار گرفت 

 وانعن ب  اقتصادی سندهای انواع در ک  ایبرنام  هزاران و چیز هم  ساازی پو ی اقتصاادی،  طبقات بین

 ا یترتوت هایدو ت اشتباه عملکرد از ناشی تنها شده، تعبیر هاآن از بخشاندازهای آزادیها و چشمبرنام 

 بر برالنو ی سازوکاری ساختن حاکم یبالواسط  ینتیج  بلک  نیسات،  واقعی خصاوصای   بخش نبودِ و

 و هاتوتا یتاریسمِ کارتل  ب  ترصریح ایگون ب  سازیخصوصی ایران در چند هر. ماسات  عیجم حیات
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 هم اریی ب  و است متصال  یکدیگر ب  روشانی  طور ب  نو یبرال جهان بدانیم باید اما شاده،  منجر فسااد 

 راسازگار خود تواندمی وهوایی آب هرنوع با داریسارمای   ک  اسات  آن پدیده این اصالی  د یل. آیدمی

 چرخش. اساات کرده خا ی را خود اصاالی، یهساات  نفع ب  ها،ایدئو وژی و نیز از ذات از چون کند.

 ک  نیست عجی . ایدئو وژی هایماندهت  یتخلی  جز نبود چیزی 9٣ یده  از نو یبرا یسم ب   یبرا یسام 

 ود هر فروش و خرید چون شود،می پذیرفت  داعش یاسلح  هم و پیکاساو  تابلوهای هم منط ، این در

 هم ب  امروز را دشمنان هم  آنچ . ستاجتماعی اخال  منبع آزاد بازار خود اسااسااً  . اسات  بازار نفع ب 

 .است منط  همین کند،می وصل

 خاطر ب  چ اخبار، رویدادها و تجربیات هر روزه ماالمال از تأیید این وضااعیت اساات. چنان      

 و رجامب تواف  از پس ایران ب  ایتا یا همراهِ هیأت و وزیر نخست سفر ازمنتشار شد   هاییعکس آوریم،

 با ودب زمانهم سفر آن. اقتصادی انجامید دوجانب  معاهدات ک  ب  امضاای  مقامات عا یرتب  نظام با دیدار

 نگردشگرا چ  و شهروندانش برای چ  حجاب، یدرباره ایران یناعادالن  قوانین ب  مربوط هایجنجال

 اب همراه، هیأت زنانِ عضو از دیدیممی های مربوط ب  هیأت ایتا یایی، تصاویریعکس میان در. خارجی

 عنوان ب  اجباری و رسمی همواره از حجاب غرب، در دانیممی. اساالمی و پوشایده   کامالً هاییحجاب

 ری ازو بسیا شود،می سخن گفت  ایران در اساتبداد سیاسی  و ماندگیعق  هاینشاان   ترینمهم از یکی

 رهیکبا آنچ  ها،شااوند. در بدو مشاااهده عکسحکومت برای برانداختن آن تشااوی  و تأیید می مخا فان

 شده دود بازار و قرارداد منط  برابر در تبلیغات و ادعا آن هم  تمام چگون  ک  بود این یافت،می وضوح

 بیشتر رتسخی و رقصیخوش برای ایتا یایی هیأت ک  ستقوی چنان آزاد بازار منط . است رفت  هوا ب  و

 نشانده است تا کلیددار برابر زانو چهار و پوشاانده  خود، روساری  زنِ همراهان بر سار  ایران، بکر بازار

 هر تواندمی ک  اساات نو یبرال سااازیجهانی دقیقاً منط  این. دهد نشااان ب  تمامی را خود نیت حساان

 نفع ب  ک  غربی اینجاساات؛ نکت . کند رها مرکزی صاارل  یهساات  نفع ب  را اییایدئو وژ و ارزش
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 یا حجاب مخا فان هایآهسوزو قطعاً بپوشد، چشم خود هایارزش تمام بر اسات  حاضار  داریسارمای  

 اهمیت نو یبرال جهان در آنچ . دارد ثانوی اهمیتی برایش ایران، در دیگر قوانین و کارگران ساارکوب

 .اساات مهم ساارمای  آزادی بازار و تنها نیساات، هم خودش آزادی بلک  نیساات، من یآزاد تنها ن  دارد،

 1«زیادی بوده است. "سازی خال ویران"سازی مستلزم فرایند نو یبرال»

 موجود پ رادوکس روایت

دهد های مختلف اقتصادی و فرهنگی س  ده  اخیر نشان میهای بخشها و دستورا عملبررسی سیاست

زدایی از نیروی کار ب  عنوان یکی از یج این چرخش در ایران نیز روی داده اسات. تشکل چگون  ب  تدر

ای داشت  است. هر های اقتصاادی جهان، در این چرخش نقش ویژه های مشاتر  و اصالی نظام  ویژگی

داشتند و بخش مهمی از ایدئو وژی انقالب  13های آنها نقش مهمی در انقالب چند کارگران و اتحادی 

بندی شده بود، اما در مراحلی چندگان  آنان ب  حاشی  رانده شده و حوش حمایت از آنها صورتولحو

های نخست بعد از انقالب و ب  بهان  جلوگیری از رشد نظریات مارکسیستی اند. اگر در سالفقیرتر شده

ها و با هدف های کارگری تعطیل و احزاب دو تی ب  نام آنو در پی کنترل شااادید سااایاسااای، اتحادی  

های اخیر، وزارت کار با قوانینی ک  تصوی  و اجرا کرده، ب  کارگران تشاکیل شاد، در سال   "مدیریت"

های اسااتانی و . مطاب  با قانون کار، غیر از تشااکل2تر ساااخت  اسات ایروشانی آنها را فقیرتر و حاشاای  

یا حزب کارگری مسااتقل و گان  کارگاهی، هیچ اتحادی ، سااندیکا های ساا کشااوری برآمده از تشااکل

تواند اعالم موجودیت و عضویت کند. این اِعمال فشار بر کارگرانی است متفاوتی در هیچ ساطحی نمی 

تر دستهای اقتصاادی، با حقو  معوق  و دستمزدهای ناچیز، آنها را هر روز فقیرتر و تهی ک  سایاسات  

                                                                                 
 . هاروی؛ همان.1
 باره بنگرید ب :. برای مطا ع  بیشتر در این1
 .های پس از انقالبلیرضا خیرا لهی، قدرت سازمانی کارگران ایرانی در ساعل
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اند. اشت شان را ندونی نسبت ب  وضعیتکرده اسات. آنها حتی امکان نهادساازی و فعا یت تشکیالتی قان  

در این وضااعیت، آنچ  هر روزه در اعتصااابات و اعتراضااات کارگران در اقصاای نقاط کشااور مشاااهده 

کنیم، ن  گویای شاارای  اضااطراری ک  خود وضااعیت طبیعی اساات. برخالف ادعاهای اقتصاااددانان  می

ن  ب  رشد اقتصادی کشور و  هاسال این در سازیخصاوصای   فرایندهای گرای نزدیک ب  دو ت،راسات 

 نای. اندکرده خدمت مشااتر  بازار در ملیتی چند هایشاارکت ب  تنها وضااعیت واقعی زندگی مردم ک 

. ندارد هانیاقتصادی بازار ج هایپیوستگی چندانی بر تأثیر ا مللیسیاسی بین هاینزاع دهدمی نشان نکت 

 چیز هر داری،سرمای  دنیای جای هم  مانند هم ایران در وستجربیات روزمره بیانگر آن است ک  از یک

 درش ب  منجر تنها هاسال این تمام در سازیخصوصی اسات و از دیگر سو،  شاده  فروختنی و خریدنی

 و. است شاده  کوچک با واردات کاالهای چینی هایکارگاه نابودی محصاوالت غربی و  مونتاژِ صانعت 

 اممکنن عمالً جویان برابری و سیاسی کنش اش،انتزاعی کارفرمای با اژمونت یکارخان  در دانیممی خ ،

 هایساایاساات زمانهم و مدنی یجامع  و دموکراساای حامیان تمامی همین، برای. سااتغیرمنطقی و

 .بیاندیشند خود پارادوکس این ب  باید نو یبرا یستی

: شودمی "هایک فون" ارگانیک روشنفکر همان فیلسوف و روشنفکر و شناسشرای ، جامع  این در

 و کنند غتبلی را سااعادت یایده این کنندمی تالش تحقیقاتی مراکز در ک  دانشاگاهی  تکنوکرات تعدادی

 و ییگانگ حفظ همین منط  نیز دموکراسی. نیست حکومتگری فن جز چیزی سایاست  ک  دهند نشاان 

 .و هماهنگی با بازار است سیستماتیک نظم

 و هارسان  دانشگاهی، رایج علوم طری  از ک  ستفردی هایدستورا عمل از مالماال منط ، این تمام

 و لیک روندهای و وضعیت شناسان  با شرحجامع  پدیدارشناسان  و هایروایت. شاوند می بیان تبلیغات

 انشاادانشااجویان در بیانی  ک  همان کاری باشااند؛ شاارای  این با مقابل  هایراه از یکی توانندمی واقعی

 .اندکرده
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 سرمای  تربیش هرچ  شدن شخصی برای ک  امکاناتی سب  ب  را نو یبرا یسم ایران، در سایاسی  نظام

. است  پذیرفت باز آغوش با گشاید،می جامع  از زداییسیاست نیز ای خاص از نجبای جدید وبرای طبق 

 رد ک  ما جمعی افتادگیعق  حس بر گذاشااتن دساات با و ماندگیعق  جبران ب  نام تواندمی دو ت

برد:  پیش هماهنگ و توأمان را اشاقتصااادی کالن یپروژه دو شااود،می تبلیغ و تو ید مدام جاهم 

 .خصوصی هایبخش کردن دو تی و عمومی هایبخش سازیخصوصی
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 یک نمونه: طرح ک رورزی

تری های روشنازچندی پیش براسااس طرحی ک  وزارت کار و امور اجتماعی دو ت ارائ  داد، سوی  

ده است. طرح کارورزی ک  شهای نو یبرال معلوم از تصامیمات کالن حکومت برای تعمی  سایاست  

نژاد اساات، چیزی نیساات جز قانونی کردن در دو ت احمدی "اسااتاد و شاااگردی"تداوم همان طرح 

موتور محر  پروژه جهانی نو یبرا یسااام. بر اسااااس این طرح،    مثاب زی نیروی کاار، با  سااااارزان

 ا تحصیالن در هر نوع واحد اقتصادی، حقو ِصاورت قانونی با پذیرفتن فارغ   توانند بکارفرمایان می

ا رد یاستخدام  برایاز چند ماهِ نامشخ ،  پسو  بپردازندساوم حداقل دستمزد را ب  آنها   با غ بر یک

د. این طرح چند هدف را مدنظر دارد: کاسااتن از بیکاران و در عین حال نبگیر تصاامیم آنهااسااتخدام 

های تا کارخان  های اقتصادی از یک تراشکاری گرفت ارزان کردنِ آنها. نتیج  امر روشان اسات: بنگاه  

کار  ات  کمتر  نیرویای ب  مرتوانناد با هزین  می ،کز تحقیقااتی امر ایران خودرو و حتی بزرگی چون

الزم را تهی ، و با ساود بیشتر محصوالتشان را ارائ  دهند. در این طرح و بر اساس متن صریح منتشر  

از جان  کارفرما را  اخذ شده شاود هر تصمیم شاده از ساوی دو ت، از متقاضای کار تعهد گرفت  می   

انونی، فرد را اخراج و متقاضای جدیدی  داری قتواند بعد از چند ماه بردهراحتی می  بپذیرد. کارفرما ب

ست ک  طرح کارورزی برای آموزشِ کارجویان پیش از ورود ب  بازار ا را استخدام کند. ظاهر امر این

ای های مشاب  در عصر حاضر و اقتصاد جهانی، پروژهطرح تمامکار طراحی شده اما در واقع همچون 
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مزد و میزان دست تر، پایین آوردن قانونیِار ارزاناسات برای: دسترسی واحدهای اقتصادی ب  نیروی ک 

 ،نس تا فراگرفت  داشتن کارگران ب  حفظ شرای  موجود. در واقع طرح کارورزی، از چین هاراضای نگ 

همین موقعیت شغلی و باختن  از شاان و ترسااندن  ان سااده عملیاتی اسات برای سااکت کردن کارگر  

 .حداقل دستمزد

های صانفی و قوانین سوسیا یستی کار، طرحی  از پیشاروترین اتحادی  یکی  دبا وجودر فرانسا ،  

هم ب  سااب   پاریس قدرتمند هایاتحادی شااود. حتی هاساات اجرا و پیاده میشاابی  کارورزی سااال

 وناکنهای نو یبرال فرانسااا  )از ساااارکوزی گرفت  تا اورالند و برای دو ت این طرح اهمیات حیاتی 

وان در تاش در سطح جهان را میهای بازار و قوانینپیوستگیا ملغی کنند. ند آن را نتوانسات  ،مارکون(

ان عنو  ب فرد ،بر اساس این طرحهمین نمون  و ا گوبرداری ایران از فرانسا  ب  وضاوح مشاهده کرد.   

 شود و بابت هر میزان فعا یتیکار میسالمانی مشغول ب   جساتجوگر کار در یک واحد اقتصاادی مثالً  

دو هزار او  باید ب  میزان همان کار ب  اک  کارفرمدرحا ی ؛گیردیورو می 1٣٣ماهیان   ،دهدمیک  انجام 

را اسااتخدام کند یا ن . ب  احتمال  اوگیرد صاااح  آرایشااگاه تصاامیم می ،یورو بدهد. بعد از ساا  ماه

 .باید برای استخدام دوباره همین مسیر را برود اوشود و خواست  می فردعذر  بسیار،

ترین ب  یکی از جدی ،وزیر اقتصاااد دو ت اورالند بود 1٣19ک  در سااال امانوئل ماکرون هنگامی

1مریخمادافعاان قانون وزیر کار دو ت، معروف ب  قانون ال  
(El Khomri)  خمریال تبدیل شاااد. قانون 

  فتمخا با زمان همان ک  ن،بود در جهت محدود کردن سندیکاهای کارگری و حقو  کارگراسیاستی 

 صوی ت قانون این فرانس  سوسیا یست دو ت قانونی زور با نهایت در اما شد روروب  سندیکاها شدید

دهد. آزادی و اختیار عمل بیشتری ب  کارفرمایان می خمری،ال . قانونبعدها حتی شدت گرفت و شاد 

ت کار، میزان ااعی ساااشاااان دربارهکارکنان و کارگران باید خود با کارفرمایان ،بر اسااااس این قانون

                                                                                 
 . نام وزیر کار فرانس ، در زمان ریاست جمهوری فرانسوا اورالند.1
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ت کار اضافی و غیره ب  تواف  برسند و قانونی از پیش مقرر دیگر وجود نخواهد داشت. ادستمزد، ساع

و جنبش  نشاااان دادند واکنشب  این قانون ب  عنوان یک قانون ضااادکارگری  درنگبیسااانادیکاها  

 و جوانان و نیز زنانهای اجتماعی مثل دانشجویان با مشارکت دیگر گروه "ایستاده در ش "سراسری 

 ،برای برقراری یک تواف  عادالن  ،کارفرما و کارگر میانآیا  روشان بود: اساساً  ساخن آنان . ب  راه افتاد

  کارفرمایان ب و خواساات همواره حرف ،فرودسااتی-ی فرادسااتید یل رابط  برابری وجود دارد  آیا ب 

 کرسی نخواهد نشست 

اقتصادی نیست، بلک  روح عصر ماست. در این  یکل و شیوهیک ش تنها عصر ماداری در سارمای  

نو یبرا یسام بیش از هر چیز دیگری، جهانی و توزیع شاده اسات؛ فراروایتی ک  امروزه با هدفی     ،عصار 

های گوناگونی های محلی، ب  شاایوهیکسااان در مناط  مختلف جفرافیایی و هماهنگ با قدرت و ارزش

م منط  مه .یچ اهمیت ندارد اقتصاد کشوری هفتاد درصدش دو تی باشده ،یابد. در این وضعیتبروز می

ب  عنوان بزرگترین کارتل  اقتدارگرا و رانتی اش دو تسااارماای  اسااات ک  حال مثالً در ایران، مجری 

ا نژاد و روحانی بسیاست اورالند، ماکرون، احمدی میاناقتصاادی اسات. بیراه نیست ک  شباهتی روشن   

 .قابل ردیابی است ،ایشان بر سر نو یبرا یزه کردن اقتصادهوجود هم  تفاوت

اند. فرآیندهایی ک  از ده  هشااتاد میالدی دو ساار جهان مدرن مثل نعل اساا ، ب  هم نزدیک شااده

کشی شبی  کرده است. های او ی  و قرن نوزدهمی خود در بهرهداری را ب  شاکل شادت گرفت ، سارمای   

گر شکاف طبقاتی را از دینیز تعمی  ها و ز یکساو و از بین بردن اتحادی  ا را ارزان گرفرایندهایی ک  کار

 .داندنجات خود از بحران می دستورا عملی برای ،سو

جریان اتفاقات این در  "لچساا  هِ" یکارخان  در عکس معروفی ک  از مراساام نمازجماعت در

 :بومی فالکت را ساخت  استک   شکل  کنیمرا مشاهده می یشد، س  سطح از بحران کارخان  منتشر
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 های منظم و گوششاان با نماد صف ِ روی بنرها، بحران پرو تاریا و وادادگیبحران دو ت با نمادِ قوانین

 داریسرمای دانیم دار. میبا نماد امام جماعتِ حامی کارخان یا فرهنگ  معناشان، و سوم بحران فرمان  ب

لّغِ مب هنگِفر بیشااتر، تو ید درخدمت قانونِ و توتا یتر دو ت: بود نبحرا ساا  ازهمین برآمده دقیقاً او ی 

1ی پرو تر گرسن  و مطیعبازار آزاد و انبوه 
. 

 ایران ب  روددرخشد، وشان میهای اقتصادیآنچ  بر پیشاانی دو ت روحانی، وزیر کار و سایاسات   

 های سیاسیستی تمام جناحبازارهای جهانی سرمای  است، با تمامی ملزوماتش؛ چیزی ک  محصول همد

 .باالی شهری است ب  موجود و طبق  متوس  رو

 

  

                                                                                 
 1796دکترین شو ،  کالین،. نائومی 1
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 ک رواش 1ه ی ک رگرا شب

کس. هم  امروزه توان گفت: هیچخبر اساات  ب  جرأت میچ  کساای از وضااعیت ناگوار کارگران بی

یدی های کوچک و بزرگ و مراکز تو شاااهد اعتصااابات، مطا بات و موضااوعات کارگران در کارخان 

ترین پردازند و نزدیکهای رساامی و حکومتی نیز ب  شاارح وضااعیت آنان می هسااتند. حتی رسااان 

گویند. عادی شدن شوند و در حمایت از آنان سخن میاشخاص ب  دو ت در میان کارگران حاضر می

دن ب  اهای فراموشی آن است. مداخل  خودِ مراکز تو یدِ تبعیض برای پایان دنکبت قطعاً یکی از شیوه

مندی در سااراساار جهان اساات. های جدید حکومتای بساایار رایج در دسااتورا عملتبعیض، شاایوه

دستان و اهدای بخشی از درآمدشان ب  مراکز های بزرگ اقتصادی و ثروتمندان از تهیحمایت کمپانی

کنار " هایترین مکانیسمخیری  یا حتی قوانین تجمالتی دو تی در راستای اجرای عدا ت از جمل  مهم

ی روشنفکران بورژوا در شرح مای انگاران  و بیمساأ   است. در همین راه، گفتارهای ساده  "گذاشاتن 

 ی آنان را عق  انداخت  است.   وقف  امکان اندیشیدن و اقدامی همبست  دربارهبیچارگی آنان، بی

ک  بخشااای از  ما ب  تصاااویری غیراگزوتیک و شاااکیل از کارگران و فقر نیازمندیم؛ تصااااویری 

د. با آنان باش "همبستگی"مان نباشاند. این شااید نخستین قدم در راه   دکوراسایون ما در زندگی مجازی 

 در عصری ک  هیچ چیزی -یا هر نوع فقدان دیگر-اینک  چ  نسابتی وجود دارد بین رسان ، سود و فقر  

                                                                                 
 . نام کتابی است از ژا  رانسیر، فیلسوف فرانسوی معاصر1
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 ایباید همچون  حظ ک  می شود، موضوعی استپرر می "گذاریسرمای "ماند و ب  سارعت با  خا ی نمی

های کمک ب  فقرا، معلوالن، ها و جشاانایِ خیری فاش کننده در بین شااوهای بزرگ تبلیغاتی و رسااان  

 ها جلوگیری کند.  کودکان کار و غیره سر برسد و از سرپوش گذاشتنِ مجدد و شیک بر فقدان

جان ب      کشور، کارگرانیاز  ایهر روز در گوش وضاعیت، بی نیاز ب  شارح ما، روشان اسات.     

اساات ک  باورش سااخت  بارفاجع  چنان. جزئیات وضااعیت آنها کنندو اعتراض میاعتصاااب  رساایده

ه ای در باف  یازدکارگران کارخان  :گفتمی ،وقیحان  در تلویزیونِ ساراسری،  آید. راوی پنهان خبرهامی

 اند.ماه است حقو  نگرفت 

ای باشد از آنچ  ترین خالصا  شااید روشان   ،بینیمبیل در تهران مییک حمام اتوم کارگران از آنچ 

های معوق  نامید. وضعیتی ک  ب  تعبیر ژا  رانسیر بیشتر از روزها و حقو  "وضعیت کارگران"توان می

د بیاییشان. شام بر سر سفره ؛شان منعکس استهاى کوچکهای خان ثمرشاان، در شا   و فریادهای بی

سااااده اتومبیل در  حمام یکها و اخبار کارگران ایران و جهان را رها کنیم و ب  حرفهاا،  نظریا   تماام 

 اکتفا کنیم. مان،محل 

 در واقع و ها؛ها از روی وساایل نقلی  مشتری چیسات  شاساتن کثافت    کارگران یک کارواشکار  

 تقادی تحت عنوانشان با مردم شهرشان. مفهوم شهیری وجود دارد در نظریات انفاصل  ی مسِ هر روزه

کند. فرایند جداشدن کارگر از محصو ی است ک  تو ید می ،اجمال، از خودبیگانگی  . ب"ازخودبیگانگی"

ک  از ای ب  گون  ؛شدن محصول استه ها هر کارگری موظف ب  انجام کاری ویژه برای آماددر کارخان 

ی ب ،دهدوقف  کار ثابتی را انجام میو بیخبر است و درکی از کلیت کار ندارد. او مدام ها بیدیگر بخش

ا و هم ب گسست  استهم با کلیت محصااول  ،او یمحصاول بداند. رابط   یک  بتواند خود را ساازنده آن

  سود آن.

اداره این فرایند  ذیلشااود. او جا ختم نمیاش ب  همینکارگر و محصااول میاناین بیگانگی عمی   
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یابد، شود. او خودش را در محصول نمیبا خودش نیز بیگان  می دریجب  تتقسیم کار صنعتی،  یهپیچید

ای جز انجام همان کار کوچک هرروزه و تکرارشونده ندارد. و هیچ توانایی بینددر ساودش شریک نمی 

 امالًک ، بر خوددر تو یدش سهمی داشت  را ک  . حتی  آنچ محصاول آن ن  ابزار تو ید برای اوسات و ن   

در  ،یراگردد، زفقیرتر میخود  ،کندیابد هرچ  محصااول و ثروت بیشااتری تو ید می. درمیبیندمیچیره 

رین تارزششود ک  بیتر میشود. محصول چنان از او بزرگتری تبدیل میخودش ب  کاالی ارزان ،واقع

و  دهکرمثاب  چیزی بیگان  و قدرتی مستقل از او قد علم  شاود. محصاول، ب   خود او می ،بخش کارخان 

ا ست ک  کارگر ازخودبیگانگی ریا ظاین  ح شود؛ و دقیقاًکار ذیل نام یک برند تجاری متمرکز می تمام

 .کندتجرب  می

د. کار کننا عاده نمادین تجرب  میویژه و ا بت  فو    نحویارگران کاارواش، از خودبیگانگی را ب کا  

د. از اش دارنها و صاحباناز عش  و نفرت با اتومبیل ای مملوهاسات. آنها رابط  آنها تمیز کردن اتومبیل

و  شاهدهمهربار با  ،برای کار بیشاتر و درآمد بیشاتر مشتاقان  در انتظار آنهایند و از سوی دیگر  ، یکساو 

حامل صااااحبان  ،ترهای گران. اتومبیلآورندیادمیب شاااان را ها شاااکاف عمی  طبقاتی مس اتومبیال 

 هایند.ها و فاصل یادآور فقدان ها دقیقاًاست پول بیشتر دهند، همان ک  امیدهایی پو دارترند. همان

کارگران کارواش با  یشااام  ها و کارگران کارواش اساات. دساات  یهرروزه یتنان  یاین تجرب 

یر ز، زندگی طبقات عا ی را الی درزها ب  طور کلیو  تفریحات، رهاشااود. ردس سااف ها درگیر میاتومبیل

  از ی کارواشی در تهران ککارگر سادهد. نکشد و بو مینکنند،  مس مینبیمی هاو الستیک ماشینها کفی

رود ک  برایش معنای زندگی خوب و رؤیایی برای تمیز کردن، ب  درون چیزی می شهرستانی دور آمده،

  .نتال استمایک تصویر خیا ی و سانتی، تنها دانیمها میاست؛ چیزی ک  ما صاحبان آن اتومبیل

بلک   کندملموس تو ید نمی رسد. او ن  تنها چیزیبیگانگی کارگر کارواش ب  حد اعالی خود می

ها را آورد. او در ذهنش آدماش با زیست مطلوبش را ب  یاد میزندگی یدر خالل کارش، مدام فاصل 
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دهند.  ر ب  امثال او بیشتر نشانشان را هرچ  بیشتفاصل  ،شانهای تمیز و برا رک کند تا با مَآماده می

 ترین نوع ِ از خودبیگانگى.اسااات؛ صاااریح تنکارگر کارواش، تو ید مدام رنجِ خویشااا کارِ ،در واقع

ا صاح  رما یکارف از کند،می ک  کاری بابت حتی اتومبیل حمام کارگر. شودنمی ختم بدینجا موضوع

منوط ب   اشزندگی ،هاسااات. در حقیقتریانعام مشاااتاز گیرد. حقو  او تنها کارواش، حقوقی نمی

متنفر ز او اب  طور عاشقان  اوست، کسى ک   در نسبتی پیچیده و آشفت  باکسای است ک    و کَرمِ  طف

وضااعیت امروز تعیین دهد. کارگران خود را بروز می ترِکلی یمسااأ   جاهمین. اساات و یا برعکس

ساخت  شدن این وضعیت مشارکت داشت  است: میل منوط ب  میلِ همان نیرویی است ک  در  ،کارگران

حقو  ندهند و  توانند اخراج کنند،داران. یعنی آنها ک  ب  راحتی میباازار، میل دو ت، میل سااارمای  

  ست.ها برای اعان  دراز اهمین در برابرتنظیم کنند. دست کارگران را بازار 

 ب  خوبىا در زندگی روزمره شااهری، ترین کارگاه ب  مفضااای آشاانای کارواش، ب  عنوان نزدیک 

شااان را از فرار از این موقعیت ب  کارگران را نشااان دهد و هم ناتوانى ازخودبیگانگی حادهم  تواندمی

ت، جویی همراه اسک  با نوعی روحی  اعان کارگران و تنهایى عمی  آنها  ینمایش بگذارد. فیگورهاى بدن

 رد. بهایشان مىذهن را بدنبال آنها تا ش 

 

 

 

 

 

 

 



 جنبش خستگان     21

 

 



 

 

 فصل دوم:

 بردگی
 

 

 1رویمی نه

شااعار  تا نژاد باعث شااداحمدى یشاارای  نامناساا  اقتصااادى، ساایاسااى و فرهنگى کشااور در دوره 

ر د "گرایاناعتدال"، تا جایی ک  ب  پیروزی کان افکار عمومى پرارزش شااودو اعتدال در در "روىمیان "

ک  در فهم چنانروى ساااده، میان  بیانروى چیساات  ب  میان  جمهوری انجامید.انتخابات اخیر ریاساات

دو چیز. میان چ  چیزهایى  میان  یشود، چیزى نیست جز ایستادن در میان عمومى دسات ب  دست مى 

حفظ وضاعیت و شرای  موجود زندگى و تغییر بنیادین وضعیت و شرای  زندگى، میان سیستم موجود  

یان روى یعنى ایستادن مد. میان شوتر این تعریف روشن ،هاا و مثالهمصدا با و سایستم مطلوب. شاید  

حاامیان حجاب اجبارى و حامیان حجاب اختیارى، میان حامیان دموکراساااى و حامیان حکومت دینى،  

ابل روى را معموالً در تقمیان میرحسین موسوى و حصرکنندگانش. در میدان سیاست و دیپلماسى، میان 

                                                                                 
 نگاشت  شده است.  61حانی در انتخابات ریاست جمهوری سال . این مقا   چندی بعد از پیروزی حسن رو1



 جنبش خستگان     26

  و با تعصاا ردبار منفى دا ،در واژگان ساایاسااى نیز اند. تندروى تندروى معنى کرده با مفهوم افراط یا

 .درهم آمیخت  است

 یمردم. پروژه روى از دو واقعیت ساارچشاام  گرفت  اساات: زور حاکم و خواسااتِخواساات میان 

ک  در  اىبا قدرت واقعى "حاکم"آنک  حاکم را بترساااند، مردم را راضااى کند.  یخواهد بروى مىمیان 

هاى محتمل در اند. یکى از پروژهدر نزاع ،اى ک  در اختیار داردباا قادرت پنهانى   "مردم"اختیاار دارد، و 

 ،اندیشد. بحث اصلى در این نوشت مخاصم  مى کاساتن از اى ک  ب  اسات؛ پروژه  "روىمیان "این نزاع 

)کم کردن مخاصم ( نیست، بلک  امکانى حصاول این نتیج   -ارزیابى دو ت آقاى روحانى و امکان یا نا

مدنى ایران پس از این پیروزى اسااات؛  یارزش در جامع  -نقد ارزش یافتن یک نانویسااانده، قصاااد 

 .ارزشمندى واکنشگرى

 نیروه ى حی ت

شااود، نوعى راهى ب  رهایى. این تلقى بخش معرفى مىاى ارزشاامند و رهایىپروژه ،روى یا اعتدالمیان 

جنبشااى اجتماعى و ساایاسى ب   ما از درونِ ی اى بس ساهمگین تبدیل شاود. جامع  تواند ب  کژراه مى

آن دستاوردها در حیات ذهنى  تمام تواندهایى مىتأویلک  تفسیرها و  است روى رأى دادهمیان  یپروژه

 را نابود و مضمحل کند.  های اجتماعی قبلیجامع  پس از جنبش

در  موجود "توان"یا  "نیرو"پیشاتر الزم است از دو   ، تأویل غا   و خطرنابراى توضایح این  

مام تاز حیات فردی گرفت  تا حیات اجتماعی، هساتى سخن گفت: نیروى کنشگر و نیروى واکنشگر.  

های موجودیتاین وجوه بارز هاى زنده این دو نیرو را در خود دارند. میدان سیاست نیز از موجودیت

 "توان"اساات و ب   "چیرگى"کنشااگر نیرویى اساات ک  ب  دنبال ، نیروى 1اساات. در تلقى نیچ زنده 

                                                                                 
 یچ  و فلسااف ،نژیل د وز،  : توانید در این کتاب بیابیداز تفساایر ژیل د وز بر نیچ  بهره گرفتم. این تفساایر را می ،در این نوشاات . 1

176٣ 
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رى نخساتین تعریف کنشگ  شاود میتوان تغییر شاکل یا توان دیونیزوساى را    او،گرایش دارد. از نظر 

عنوان کرد. نیروى کنشااگرى نیرویى براى تغییر شااکل اساات و کنشااگر، حامل این توان. مهمترین   

رباز س از یکى شدن با نیروهاى دیگرک  پیوست   اسات ها "وتتفا" اش ب گوییآری ،ویژگى این توان

شود. آنچ  من هستم با آنچ  دیگرى کنشگرى از ب  رسمیت شناختن تفاوت آغاز مى ،زند. در واقعمى

کید بر أخواهد خودش را در نیروى رقی  مضااامحل کند. این ت. کنشاااگر نمىداردهسااات، تفاوت 

این چارچوب کسى است ک   ساازد. کنشگر سیاسى در مى تفاوت، امکانات کنش و چیرگى را فراهم

با ب  رسامیت شناختن تفاوت با دیگرى، راه چیره شدن بر او را در جهت تغییر وضعیت ب  نفع خود  

مر ا" ب  گشااااید. براى همین توان کنشاااگرى، با برهم زدن وضاااعیت تعادل یا ثباتو حامیانش مى

هر نوع نزاع بین نیروها و چیرگىِ یکى از آنها و با طبع  خورد. وضعیت تعادل، ضدپیوند مى "اینهمان

 است. ضد هرنوع تغییر بنیادین در وضعیت

جهان یک  چنانچ توانیم آن را ب  تصاااور آوریم. تفاوتى وجود ندارد، گرچ  مىنیچا ، بى  منظراز 

 ینز  م کنونى ب  یب  آن رساایده بود. اما  حظ  پیشااتر وضااعیت نهایى داشاات،یک وضااعیت تعادل یا 

رسد: پس تعادل نیروها ممکن نیست. او با نمى کند جهان ب  این وضعیتگذرد، ثابت مىاى ک  مى حظ 

گردند و هر نوع تعاد ى را ناممکن ها ب  طور مداوم بازمىتفاوت گویدمی ،اشااااره با  تااریخ هساااتى  

ز میان بردارد و تعادل ایجاد کند، یک ها را اتواند نزاعاى مىاى یا برنام تصااور ک  پروژهاین سااازند. مى

 .روی آن مستقر شودنزاع بى سرزمینى تاتوهم است. جایى در میان  وجود ندارد 

 تواند کنشگر شود ک  مدام بر تفاوت خودها توانِ کنشگر شدن است. کسى مىگویى ب  تفاوتآرى

گوید. رى مىآ خود ب  نشگر است ک نیروى ک تنهاتأکید کند و ب  دنبال چیرگى بر نیروهاى دیگر باشد. 

 ،اىکند و ب  تعبیرى نیچ گویاد و از اساااتحاا   در مجموع  فرار مى  تفااوت خود را آرى مى  ،این نیرو

ها ن  برخالف نیروى واکنشگر ک  ب  تفاوت ؛کندگویى تبدیل مىتفاوتش را ب  موضاوع سرمستى و آرى 
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تحا   در نیروهاى دیگر. بنابراین مهمترین خصیص  اس :مایل است "اساتحا   "نوعىساوی  گوید و ب  مى

نیروهاى واکنشاگر انکار تفاوت در خاساتگاه است. نیروى واکنشگر مایل است اشتراکات را پیش کشد   

 ادرا  "نیرو" ب  مثاب  ک  نیروهاى واکنشاااگر خود را از آنجاکند.  محوو تفاوت در خاساااتگاهش را 

ند. بپرداز "خود"مدام علی  خود برگردند و ب  تخری   ندمجبور زنند،هاا را پس مى کنناد و تفااوت  نمى

کند و در اش را با نیروهاى دیگر پنهان مىروى ب  سب  واکنشگر بودنش، تفاوتسایاسى میان   یپروژه

ب  این معنا ک   ؛پردازدشاااود و پس از مدت کوتاهى ب  تخری  خود مىهااى دیگر مضااامحل مى توان

 ،جودمو وضعیتکند و خود ب  نیرویى در خدمت م مىا براى تغییر وضعیت گُخاستگاه خود ر اسااسااً  

 .دشوتبدیل مى

 پیروزى نیروه ى واکخش ر

ائل هایى نب  پیروزى ،اتحاد با دیگر نیروهاى واکنشاااگر در ،در مواقعى از تاریخ نیروهاى واکنشاااگر

تنها  ننا. آسازدنمى ها را کنشگرپیروزى احتما ى نیروهاى واکنشگر آن این است ک  شوند. اما نکت مى

د، ازنسد، جدا کنند و آن را تبدیل ب  نیروى واکنشگر نتواند کاند نیروى کنشگر را از آنچ  میتوانست 

یروهاى توانند بر نن  آنک  خود ب  نیرویى کنشااگر تبدیل شااوند. نیروهاى واکنشااگر یا فرودساات مى

 حاظ کیفیت، واکنشگر و فرودست و ب  شیوه خاص  کنشاگر چیره شوند، اما همچنان از  فرادسات یا 

همواره باید »شود ک : ى عبارت نیچ  روشان مى اباقى بمانند. شااید همینجا معن  "بَرده"خود همچنان 

پیروزى واکنشاااگران در یک مبارزه انتخاباتى و یا حتى  «1.از نیرومندان در برابر ضاااعیفان دفاع کرد

رهاى گردوغبا ستند. پس از فرونشا سااز نمى وزى آنها را کنشاگر انقالبى ناممکن نیسات، اما این پیر 

  استحا   در مجموع ، ب نیز کید بر تفاوت وأشاان در عدم ت پیروزى، واکنشاگران ب  ساب  خاصایت   

                                                                                 
  1733 ،اراده معطوف ب  قدرت. فردریش نیچ ،  1
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 ،ب  تعبیر نیچ  و کنندشان را ب  چیرگى تبدیل توانند پیروزىنمى افتند ودر مى پیشینتکرار وضاعیت  

 .مانندبرده باقى مى

 ک  نیروى واکنشگر نیروی کنشگرنیروهاى کنشگر است. هنگامی متوج  ،خطر اصالى در این اتفا  

 ودشپرسش مطرح میشود. حال کند، نیروى کنشاگر نیز واکنشاگر مى  تواند کرد، جدا میرا از آنچ  مى

ا بدهد شاااوند  نیچ  پاساااخ مىک  نیروهاى واکنشاااگر با چ  مکانیزمى بر نیروهاى کنشاااگر چیره مى

ا تواند کرد، این نیرو ر. نیروهاى واکنشگر با جدا کردن نیروهای کنشگر از آنچ  می"خواسات نیساتى  "

 کنند.نیستى مى تسلیم خواستِ

ها و توان تغییر وضااعیت ک  در گویى نیهیلیسااتى ب  تفاوت نیسااتى چیساات  همان نَ  خواسااتِ 

تر از واکنشگر و تسلیم واکنشگرىِ عمی  نیروهاى کنشاگر وجود دارد. این پیروزى، نیروهاى کنشگر را 

دهد. نیروى واکنشگر، نیروى کنشگر دینى رخ مى "آرمان زهد"کند. شبی  چیزى ک  در واکنشاگران مى 

، هایش راامکان یجدید در نوعى آرمان زهد، محدوده یکند و نیروى واکنشااگرشااده را واکنشااگر مى

اى تیج ن ،این اتفا . شودمى آن ناگزیر ی باسازگارو وضاعیتى  چنان کند و ب  زیساتن در  خود، تنگ می

 .تباهى خود از طری  خود؛ آوردنمى جز تباهى ب  بار

مکان آن ا صدا یافتند، های اجتماعی ایراننیروهاى کنشاگر و خواستار تغییر وضعیت ک  در جنبش 

نیروهایى ک  تحت  ؛وندرو ب  واکنشااگران جدید تبدیل شاا میان ی واکنشااگرایان  یدر پروژه دارند ک 

ى آرمان زهد سیاس ایگون ها ب  هایى تنگ از مطا بات و خواست واکنشاگران، با ساخت قفس  یسایطره 

 .متوسل شوند و در واقع از میان بروند

 

 چی ت؟ نیروی کخش ر و واکخش ر

: تهمچنان ب  قوت خود باقى اسات: نیروى کنشاگر چ  نیرویى اسات  پاسخ نیچ  این اس    پرساش اما 
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رود، کنشاگر است؛ نیرویى ک  تا واپسین پیامدها پیش مى  ،رودقدرت خود پیش مى انتهاینیرویى ک  تا 

زند. او تا نهایت توان. در مقابل، نیروى واکنشاگر نیرویى است ک  از پیش رفتن و اِعمال توان سرباز مى 

  میزان ک نیرویش هر ،ضاعیف یا برده است  آنک پیروز اسات. زیرا   یدر صاورت چیرگى هم یک برده 

  کمتر نیست کآن  ،. واکنشگر، استیالپذیر یا بردهاستدور شده  ،توانسات  انجام دهد باشاد، از آنچ  مى 

: گویدست ک  نیچ  مىاز همین قرار. پوشدمیبلک  کساى اسات ک  از توانش مدام چشام     ،قوى اسات 

ک  نآاساات. نتیج   درتمندقوى، ق یب  اندازه ،اگر تا نهایت توان پیش رود ،کسااى ک  کمتر قوى اساات

ان وابست  است. ششاان ن  ب  کمیت مطل ، بلک  ب  تحق  نسابىِ توان  تعیین کیفیت گیرى نیروها واندازه

قوت یا ضاااعف نیروها داورى کرد.  بااب توان باا معیاار قرار دادن کاامیاابى در نبرد، در     نمى ،در واقع

بازند رى از نهایت توان است. چ  بسیار کنشگرانى ک  مىگیدر کنشاگر یا واکنشگر بودن و بهره اهمیت، 

 یدقیقاً چیزى اساات ک  ایده ،گیرى از نهایت توانشااوند. بهرهو چ  بساایار واکنشااگرانى ک  برنده مى

کند. واکنشاااگر حتى در مقام یک پیروز، امکانات روى ب  نفع مجموع  با آن مخا فت مىمسااال  میان 

ید. او گوواکنشگر است و ب  توان خود ن  مى چون اساساً .بردو از بین مىند کمیتغییر را خود، محدود 

ر مسلک و سازگار با هجو، کلبىدر مقام یک ضعیف باقى بماند. نیرویى است فایده وارهمایل اسات هم 

و  وید.گن  مى ،گوناگون یبینان هاى ب  ظاهر واقعتأویلبا اسااتفاده از  ،ک  مدام ب  کنشااگرى ،شاارایطى

 .ن  بگوید و علی  خود شود نیزشود ب  خود   اشاره شد، مجبور مىکچنان

 بیخىادع ى واقع

گویند ىاست. آنها م "بینىواقع"روى بر میان  یتأویلى و تفسایرى واکنشگرایان در پروژه اتکاى اصالى  

مقابل پر  طرف یمب سر بین باشایم و توان را تا نهایت پیش نبریم زیرا ک  واقعکند ما شارای  اقتضاا مى  

 یبینان  ب  جهان و در محدودهواقعنگاه  کند. اتفاقاًزور اسااات و بهبود وضاااعیات را در نطف  خف  مى 

 سخت اىگذرد. وضعیت ب  گون گوید راه حل ممکن تنها از مسیر کنشگرى مىکوچکتر، ایران، ب  ما مى
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این دسااات  در مقابلد. واقعیت، ما را انجامو صاااریح اسااات ک  هر نوع واکنشاااگرى ب  تثبیت آن مى

زن از همسرش براى مسافرت آرى  یدهد: زندانى سیاسى و عقیدتى آرى یا ن   اجازهها قرار مىپرسش

 غیره. چیزى طبقاتى آرى یا ن   و یآرى یا ن   فاصاال  حجاب اجبارییا ن   انتخابات آزاد آرى یا ن   

ها وجود ندارد ک  بتوان درون آن خزید و از موضااع سااوم یا  یتآرى یا ن  در برابر این واقع یدر میان 

ها ک  در زیر آفتاب خواهد با رها کردن این واقعیتتأویل کرد. اگر نیروى واکنشاااگر مىمیان ، جهان را 

بیابد، در واقع کارى  های خُردخواستهایى براى اى مشعشع دارد، راهحیات عینى و ذهنى جامع  چهره

 .استحا   در مجموع  و تثبیت وضعیت موجود نکرده است جز

ها شان را رقم زده است. آنشوند ک  پیروزىضاد چیزى تبدیل مى  ،تفاسایر واکنشاگرایان  از حیات  

واساات خ شااوند ک  در جسااتجوى تغییر بنیادین وضااعیت وعموماً ب  کمک نیروى کنشاگرى پیروز مى 

نوعى همشااکلى و نادیده گرفتن تفاوت در شااان ب  زندگى اساات، اما ب  سااب  ماهیت واکنشااگرایان  

 .غلتندخاستگاه با نیروهاى دیگر فرومى

 روى کخش رای نهاثرپذیرى و می نه

بیر ب  تع ،اش  حاظ کرد  نیچ روى معنایى غیر از معناى مرسااوم و واکنشااگرایان  توان براى میان آیا مى

محورى نیچ  در ب  ایده وژى تبدیل شود. اگرب  ایدئو  او هاى خودحتى ایده دهد چیزىاجازه نمى ،د وز

ی جا برای بازسااازهایمان را تا بدینمنفى وفادار باشاایم و ساااخت ر مثبت از درون ام بیرون کشاایدن امر

  داد  ایبندى تازهتوان صورتمجدد، خراب کنیم، چگون  مى

اثرپذیرى از د ک  نیروهاى کنشاااگر تماماً مساااتقل و خارج از آیشاااایاد این شاااائب  ب  وجود  

توج  کرد ک  نیروهاى مختلف )کنشاااگر و واکنشاااگر( از هم اثر  بایدنکت  ب  این اناد.  وضاااعیات 

این اثرپذیرى ضاارورتاً ن  ب  معنای انفعال ک  ب  معناى اثرپذیرى عاطفى، حساااساایت و    پذیرند.می

. نیروى نامدمی  (passion)"رشو" نیچ  آن راک   ،پذیرنداحسااس است. نیروهاى مختلف از هم اثر مى 
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ل حس کند و چیزهایى را ک  برایش قاب ،بینددارد چیزهایى را ک  مى نیاز کنشگرى نیز برای بیان خود

ها خا   شااور در جهت برآورده ساااختن ها یا همان اثرپذیرىاحساااس کند. این احساااس ،اندجذب

مرزی و  حیاتر سخن گفت. نیروى کنشگ حیات مرزیِبتوان از  تاتوان اسات. اینجا شاید پلى باشد  

تواند اگر ب  معناى اثرگذارى بر نیروهاى واکنشگر در جهت تغییر وضعیت باشد، مى حرکت در میان،

اى باشد در جهت پروژه حیات مرزیباشد. ب  این معنا ک   اشدیگرى از معناى مرساوم  معنایحامل 

فزودن هایشان با دیگرى و ا  تفاوتگویى باثرپذیرى نیروهاى واکنشگر از نیروهاى کنشگر براى آرى

 نیروهایی ،شاااان براى تغییر وضاااعیت. در این معناگیرى از نهایت توانب  نیرومندان در جهت بهره

نیروى  بر نیروهاى واکنشگر و کنشگر و کمک ب  افزودن ینشاساتن در میان    شاوند ک  با سااخت  می 

در جهت تبدیل نیروهاى واکنشگر ب   کاناتام با سااختن  برند؛ی رهایی را پیش می، پروژهکنشاگرى 

 هاى کنشااگرىدرون دامن  نیروهاکنشااگر. خواسااتن قاطع و ساارسااختان  این کار، نیازمند بازتعریف 

تواند کند و مىتبدیل مى یا همان انقالب، "آفریدن"اساات. این اندیشاا  اساات ک  خواسااتن را ب     

 .بخش باشدرهایى

 آرمان زهد اسااات. آرمان زهد ب  تعبیر نیچ  ب  عنوان هنرِ، ضاااد هرنوع و آفرینش این بازتعریف

 ؛ودشانگارى منتهى مینگاهداشت زندگى موجود، ضد هر نوع آفریدن است. چیزی ک  در نهایت ب  هیچ

با یگر د ما، "در میان بودن"ز ضعیف، حقیر و واکنشگر. اما در معناى کنشگران  ا زندگىیک داشتن هانگ

هاى کوچک ، یعنى هر آنچ  آدمى یکبار و هاى کوچک و شادىهاى کوچک،  ذتاى براى تعادلپروژه

ن شرایطى آفریددر پی بلک   ، روبرو نیستیمبار اسات دارد و از نظر نیچ  خفتیکبار بر خود روا مى تنها

 تیم.متفاو

از  ب  عنوان یکى"کین "بتواند ب  جا بگذارد، تضاااعیف  یشااااید مهمترین اثرى ک  مقام کنشاااگر

توزى وضعیتى است ک  امکان رها شدن از وضعیت واکنشگرى همترین اَشاکال واکنشگرى باشد. کین  م
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ت تواند ب  آفریدن دسنمى توزدارد. کین ه مىابرد و فرد را همواره در موقعیت فرودستى نگرا از بین مى

ره در حسرت این کار از زیرا همواره مترصاد این است ک  انتقام خود را از دیگرى بگیرد. او هموا  ،بزند

اى هستند ک  از سرکوب و آزار کین  حامالنشود. بسیارى از نیروهاى واکنشگر کنشاگر شدن دورتر مى 

توانند با رها شادن از کین  ب  نیروهاى کنشگر خویش  . آنها مىآنها رفت  اسات  هاى گذشات  بر در ساال 

ب  صاااحن ، آنان را از شااان  ا فراخواندنتواند ببا ایجاد نوعى شاااور، مى کنشااگری مجال دهند. پروژه 

حتی - ک  از هر نوع بردگی جو و تندرو تبدیل کندورز و خنثى ب  کنشااگرانى سااتیزهواکنشااگرانى کین 

 .زنندسر بازمی -بردگیِ تاریخ 

گرداند، در اش ک  آن را ب  تعصاا  و جها ت برمىهاى مرسااومفارغ از دال ت (Extremism) تندروى

 ىِتواند از دست تعاریف رایج مثبت یا منفمى ،اى و ب  معناى توان، نیرو و کنشگرىنیچ  مفهومى یپرتو

 ،این معنا در .1یابد و با توج  ب  سرشت و خواست فعل و فاعل آن، مورد سنجش قرار گیردیی ذاتى رها

 .حیاتى است ک  بسیار الزم و ،ن  تنها تندروى مذموم نیست اموردر برخى 

ر آن طلبان  دا کردن نقط  وسا  دو قط  مخا ف و متضاد و قرارگرفتن فرصت ، پیدحیات مرزی

داشااتن های زندگی مردم در جامع  و پویا و ساارزنده نگاهبلک  احترام عمی  ب  روش ،نقط  نیساات

 .داشت زندگىاقدامى سیاسى و رادیکال براى پاس ؛استهتفاوت

اش تجرب  کرده اسااات. یات فردى و جمعىهاى مختلف واکنشاااگرایان  را در حما پروژه یجامع 

اند. مهم شاان در بهبود وضعیت زندگى ناموف  بوده هایى ک  ب  میزان قدرت نیروى واکنشاگرایان  پروژه

این وزیر و آن وزیر ک  تمام شود، با  یاین اسات ک  روزهاى جشان این پیروزى و سروصداهاى غائل   

ایم و آیا دو ت جدید حامى فرادستى چیرگى را در خود یافت چ  نیرویى ب  میدان خواهیم آمد  آیا توان 

 است یا بردگى اختیارى 
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 گ   و بخدهق زادآ

را یکی از  گذشت 69 ماه چ  در دیپیوند خورده است. شاید بتوان آن "تبعیض"ی مسأ  با  "گیآقازاد"

های بیان نارضااایتی از واژهترین کلیدمسااائل اجتماعی ایران و از شاااخ های ورود ب  موضااوع مدخل

ها را نساابت ب  وضااعیت موجود وضااعیت دانساات. اگر از شااهروندان ایرانی بپرسااید چ  چیزهایی آن

ها در حال غارت منابع اساات، ب  احتمال زیاد یکی از موارد پرتکرار این باشااد ک  آقازادهه ناراضاای کرد

دهد رود. این نکت  نشان میتبعیض ب  کار میدا ی اسات ک  برای   "گیآقازاد"عبارت  ،هساتند. در واقع 

ای اساات برای بیان هر نوع تر از واقعیتش تبدیل شااده و خالصاا ای چ  بسااا بزرگب  پدیده "آقازاده"

. شناسیی جامع از این حیث موضاوعی است در حیط   ،ی مردم عادی. بنابراینتبعیض در زبان روزمره

 شوند. محل تقاطع علومها چگون  ساخت  و تکثیر میتماناین اسات ک  گف  پرساش  ،شاناس برای جامع 

 .اجتماعی و سیاسی با اقتصاد، یا همان اقتصاد سیاسی، شاید بهترین جایگاه برای بررسی این پدیده باشد

با  تواننددانان میتوان بررسااای کرد. اقتصاااادی آقازادگی را از منظرهای متعدد و متفاوتی میپدیده

وردهای اقتصادی و سیاسی آتهای خانوادگی در دسها و رانتی نقش آقازادهافان بررسی دقی  و موشک

ی ایران محصاااول این پدیده اسااات. جامع  زِهای امروبا  ما نشاااان دهند ک  چ  میزان از آشااافتگی 

ل ملت مدرن ایران، از مراح-ی این پدیده با ظهور نفت در دو تتوانند با بررسی رابط نویسان میتاریخ

ای ک  با هدف از میان بردن ک  چگون  نظام ساایاسیگی ساخن بگویند. این ی آقازادر و تطور پدیدهسای 
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از نجبا  ی جدیدیتبعیض و رانت در نظام پهلوی و ب  نفع مساتضعفان ب  قدرت رسید، با ساخت طبق  

خشی ب  بیتتر از طبقات پایین جامع  در عصر پهلوی بودند، خود، سازوکار نویی برای مشروعک  پیش

ی شناسان سیاسی با بررسک  روانهای اقتصاادی، اجتماعی و سایاسای اختراع کرده است. یا این   تبعیض

این نکت  را بررسی کنند ک  چگون  از خالل این  ،قدرتمندان ی فرزندانِشدههای روانی سرکوبمکانیزم

گر، آمده اساات: فرزندان طغیانها بیرون رایج از آن دو شااکل غا باً "پدر"و نقش و جایگاه  ،ساارکوب

خواهند خود را از او می ،گیری از جایگاه پدرگانی ک  با بهرهعاصااای و مخا ف و از دیگر ساااو آقازاد

 پ(.ی ادیسازند)عقده توانمندترتر و قوی

 (Common Sens) تا این حد در وجدان عمومی چگون های مختلف، این پدیده در میان تمامی پارادایم

ایران اهمیت یافت  تا جایی ک  معادل زبان کوچ  و بازار برای بیان هر نوع رانت و تبعیض شده ی جامع 

عاصیان از وضعیت، راه نجات  برخیاست ک   جا   این گی برکشیده شده است اسات  چگون  آقازاد 

 .بینند: شاهزادهگی میرا در شکل دیگری از آقازاد

 گیسیر ت ریخی برد

تواند ، می1پردازدمی "خدایگان و بنده"ب   در آن هگلک   ،پدیدارشناسی روحتاب بخشی از فصل دوم ک

ج  گی از یونان باستان موضوع مورد توی بردمسأ  برای فهم این موضوع از حیث فلسفی کارگشا باشد. 

. تدانسی رایج و ضروری زیست مردمان عادی میگی را شیوهدانیم ارسطو بردمتفکران بوده اسات. می 

برابر امر قدس خود را در  ی یونانی بعدها ب  مسااایحیت راه یافت و در قا   بندگی انسااااناین ایاده 

یر روشنگری و با توج  ب  تفاسبازنمایاند ک  محصاول گناهکاری ذاتی انسان در مسیحیت بود. در عصر  

ی جدیدی  ردگی ب  گونتازه در دوران رنسانس و آشنایی با تفاسیر اسالمی از فیلسوفان یونانی، مفهوم ب
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روشنگری و سپس انقالب فرانس  نمایاند. نفیِ بردگی مورد توج  قرار گرفت ک  ثمرات آن را در دوران 

ج  روشنگری و انقالب فرانس  بود. وترین مضامین عصر یا ب  تعبیر کانت، خروج از نابا غی یکی از مهم

 د.ون بو یبرا یسم، مارکسیسم و آنارشیسم همین مضم اشترا ِ

عیت ی بردگی یک وضمسأ  از روسو گرفت  تا کانت، تا پیش از هگل  ،روشنگریدر میان متفکران 

، و از این طری  غلب  کندعقل باید بر نفس خویش  مددکا  چگونا  آدمی باا    اخالقی و درونی بود. این

ا بازگرداند و باش لیاش رها شاود. هگل این مضامون را ب  جایگاه اص  و از بردگی نفساانیات  یابدبلوغ 

ای اجتماعی برای خالصاای از ، آن را پروژهکنونی بردگی از یونان تا مسااأ  ارجاع ب  معانی انضاامامی 

ی یکی بر غلب  آنگاه)عقل و نفس( و  یباازتعریف کرد، زیرا سااااختن این دوگان   "هاای جزیی اراده"

 از همین جهت است ک معناساات. نند، بیکمعدودی بر افراد حکومت میتعداد ای ک  دیگری در جامع 

اهمیت داشت. از نظر هگل، روح بشر در فرایند  میزانبرای او تا این  انقالب فرانس  ،تاریخ بشاریت در 

 .شود؛ از دوران بندگی ب  دوران آزادیب  قبل و بعد از انقالب فرانس  تقسیم می ،تاریخی خود

ر میان عموم مردم اسااات. افراد جامع  در بردگی شااارط رایج و ضاااروری د ، همچنینبرای هگل

 هابردگیاند. آزادی از ی عقاید خویشی کاار، کارفرما و نیز برده هاای مختلف، برده مشااااغال و گروه 

و  ی خدایگانیابد. رابط پس از خودآگاهی امکان تحق  میتنها فرایندی پیچیده و فرجامین اسااات ک  

او  "خودآگاهی"و زندگی اجتماعی بشری است ک  مقدمات ی سیر تاریخی اندیش  مرحل  نخستینبنده 

اش ی دارد ک  من باید در خدمتو امتیاز او چ  برتری و ی او هسااتم سااازد. چرا من بندهرا فراهم می

آغاز فرایند خودآگاهی و تغییرات اجتماعی است. با آغاز خودآگاهی، ذهن فرد یا  هاپرسشباشام  این  

  ای کی شکاکیت و مرحل ی رواقی، مرحل کند : مرحل از س  مرحل  عبور می جامع  برای نیل ب  آزادی

 .نامدمی "آگاهی اندوهبار"هگل نام آن را 

، گذرد و پاکباخت اش درمیتعلقات مادی و شاااو  آزادی از آرامش ب آدمی ، ی رواقیمرحلا  در 
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در نفی مطل   ،این مرحل  استهای خرد. شاهامت و شجاعت کلیدواژه را ب  جان می هادشاواری  تمام

این آزادی، شکلی انتزاعی و  ،د. از نظر هگلیابترسد، خود را آزاد میچیز نمیزندگی. او چون از هیچ

او تغییری ایجاد نشااده و همچنان بنده اساات. جهان بر همان مدار  زیرا در شاارای  واقعیِ .ذهنی دارد

ب  ن ذهن و عین میاا ، شااادن آزادی و بردگی چرخاد و چیزی تغییر نکرده جز ذهن وی. باا ذهنی  می

 د. این آغازشوها مشکو  میی مفاهیم و ارزشنسابت ب  هم   فرد جا ک آن افتد تا جدایی می تدریج

گرایی فردی و جمعی و گم شدن حقیقت، محصول این مرحل  از سیر ی شاکاکیت است. نسبی مرحل 

نین ی چی عمدهسات. مالل و نهیلیسم دو نتیج  ی بشار با بندگی خویش ا تاریخی و اجتماعی مواجه 

انگارد اما در حیات می امعنجهان را پوچ و بی فردوضااعیتی اساات. پایان کار اما این نیساات. هرچند  

ی پوچی، پوچ ایده خودِ یابدمیدر .  ذااش مدام مجبور اسااات ب  چیزها و مناسااابات معنا دهدواقعی

 پیرویهای مرسوم زندگی و شیوهانگارد اما از اخالقیات می حاصلگرایی را بینیسات. هرچند اخال  

آگاهی "ی او را وارد مرحل  ،کناد. این دوگانگیِ تشااادیدشاااده بین ذهن و عمل و دوپارگی روح می

ی جساتجوی آرامش و یافتن راهی برای کاستن از دوپارگی  کند. آگاهی اندوهبار مرحل می "اندوهبار

 ترینمهم "عقل" ،اند برای فائ  آمدن بر جدایی ذهن و عین. از نظر هگلاست. دین و هنر ابزاری بوده

بوده است. عقلی ک  هرچند در مراحل ابتدایی با  آوررنجاین شرای    دساتاورد بشر برای پایان دادن ب 

کند، اما ب  مرور زمان خود را عرض  می ،تخری  و تشکیک در باورهای مزاحم و تفسیری نو از جهان

ی انقالب فرانس  جنب  ،یابد. از نظر هگلی عینی و انضمامی هم میاش جنب و همگانی شادن با رشاد  

کنش اجتماعی و ساایاساای برای خروج از بردگی و دسااتیابی ب     او،نظر ماز  ،عینی عقل بود. در واقع

 .ی تکامل انسان ب  کمک عقل استآزادی، مرحل 

 بردگ   و آگ هی اندوهن ر

 ند اها و خدایگان در چ  نسبتی با همتوان پرسید آقازادهیند تاریخی بردگی، میبا این مختصر از فرا
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ای از ، خدایگان در ها  "حاکمیت"و  "پول"تر در وضااعیت جدید و با انتزاعی شاادن هرچ  بیش 

ها و با حذف قرون قبل نیسات و ب  خصاوص در دموکراسی   شاان ب  روشانیِ  اند. چهره و نامابهام رفت 

ی و چ  در مقام سرورشان داد. آنتوان تشخی کلیسا، حتی در بین حاکمان نیز ب  راحتی نمی پادشاه و

ک   ،ول خراج و عضو دربارؤدار و مسآن، ن  آن کارخان  ، سیستمی است ک  کارفرمایانِوجود دارداربابی 

ست. در عصر تازه احساس بردگی ا ،چ  تغییر نکردهمتافیزیک قدرت است. اما آن عمالِمنط  هر روزه اِ

 تمایزات است و ایناست ک  چ  چیز مرا ب  این شرای  کشانده  پرسشنیز وجود آدمی در معرض این 

 اند آوردهها از کجا سربرو تبعیض

راه نیست همچنان وجود دارد. بی، های شناساها و ابژهتغییر در سوژه ب  رغم "شناسایی"ی مساأ   

هرچند در تنگناها و  ؛همچناان جساااتجوگر اسااات  ،فتن پااساااخ کا  این خودآگااهی فردی برای یاا   

رزندانِ ف تنهاها ها. آنگیبرای این تنگناها و پیچیده هساااتندبیانی  "هاآقازاده"تر. هایی افزونپیچیادگی 

ت ب  ها. حساسیت جمعی نسبشاان نیساتند بلک  نامی هستند برای تمام این ابهام  منتفع از جایگاه پدران

 هااند. آقازادهساااساایت نساابت ب  نظام تبعیض و سااتمی اساات ک  کارفرمایانش در ابهام   ها، حآقازاده

بردگانی ک  در نظام نوین اقتصادی و تقسیم  ؛ی ک  بر بردگان مسال  است جدید اند از نظامایخالصا  

آن و ار جایی کارگز و اندسیستم یاند؛ جایی بردهکار اجتماعی، بین موقعیت بردگی و اربابی در نوساان 

های اخالقی و ی آرماناست تا جایی ک  ب  هم  سب  شدهها همین وضعیت، دوپارگی روح را برای آن

 .کنندییدش میأنگرند و مدام در ذهن و عمل نفی و تدستورات اجتماعی با نگاه شک و تردید می

سد، اما توانی شناای از آگاهی اندوهبار رسایده اسات. شارور و شر را می   ی ما ب  دوران تازهجامع 

شر غر   اش برای غر  نشادن، در خودِ در زندگی روزمره ،پس .یابدبرای مواجه  با آن را در خود نمی

در آن  ،با وجدانی معذب ،کشاایهای آدمپرسااوناژی تنها ک  برای در امان ماندن از گروه چون ؛شااودمی

در  .تیلیساات و منفعل شده اسب  تبعیض و فسااد آگاه اسات اما در برابرش نیه   .شاود نگ ساهیم می گَ
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ها حساااس اساات و دهد و نساابت ب  آنباز ب  چیزهایی معنا می یابدش،ای ک  از معنا خا ی میزندگی

 فقر،) کند دور را خودش چیزهایی از و( و موفقیت نزدیک شاااود )ثروت، آرامش هاخواهد ب  آنمی

ل ها سمبی است. آقازادهجمع مال ی ینندهآفری ذهن، و عین بین سهمگین جدایی این(. و ناکامی تنهایی

 اند.برای این وضعیت سمپتومیاین عصر یا 

گسترانند. ی بردگان، قدرت خود را مینجبای جدید از طری  مراودات و همدستی با عناصر جامع  

و  کنندمیارتزا   ،های اجتماعی هب  شاادهو منز ت هادر بانک گذاری افراداز آرای عمومی، پول ساپرده 

 ی آگاهیِمحصااول مرحل  ،در واقع .سااازندها )مردم( میهای ساایاساای و اقتصااادی علی  همانموقعیت

ی انواع فساد کنند، نامی برای هم های تبعیض را بیش از هر گروهی حمل میاند. و چون نشان اندوهبار

 ی نو.: خدایگانِ کوتو  شوندو رانت می

نقش بردگان در برآمدن خدایگان، مسااتعد است پای  همچنین بردگان و خدایگان و میاندیا کتیک 

یشاا  رک  این ؛ی نفس دارندهایی در جهت تزکی ای کانتی، فرمانگون میان کشااد ک  ب  بازهایی را ایده

ی یا عباراتگیرد، یا از ماست ک  بر ماست کسی آزادی ما را نمی ،خودمان است و تا ما نخواهیم در مسأ  

 "وجود"از اهمیت بادون آنک    .و قس علیهاذا  ی در خود داریمنژاد کوچکاحمادی  نماا هما  همچون 

انتزاعی  تواند از شکلاز طری  کنش عقالنی جهت بهبود وضعیت میتنها ب  تعبیر هگلی، وجود  بکاهیم،

تواند تزکی  شود ک  روزی نفس میو ب  واقع مقدمات آزادی را فراهم کند. این شود و ذهنی خود خارج

یک ایده است. حرکت در مسیر تاریخ، حرکت جمعی برای فائ  آمدن بر مظاهر  تنهاای مسایحی(  ایده)

اد و ستم ای از فسهای تازهآید تا شکلی نفس ب  کار میتزکی  ،ا بت مسایر  تبعیض اسات. در این   عینیِ

 .خل  نشود

 بطنِاسااات. آرزوها از شاااان آرزوهای مشاااتر  ،ددهقرار میهم  با پیونددر ها را چ  انساااانآن

برای  آنگاهیابم، هایی را در خود میکنم، فقدانخودم را شااناسااایی می  "من"آیند.خودآگاهی بیرون می
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ند ها در این فرایزنم. آقازادهشان دست ب  کنش و کار میو در نتیج  برای برآوردن ،کنمآرزو می شانرفع

های افراد در عصری هستند ک  ا و د یل ملموس شکستهآرزوموانع ذهنی دستیابی ب   ،ی ماو در زمان 

ک  ) انشحذفو  نفی در طل  راه نیست ک  افرادیقدرت هرچ  بیشاتر انتزاعی و پوشایده شاده است. ب   

زیرا هر کار و کنشاای مثل اعتراض، افشاااگری یا انقالب،   شااوند.می ب  آینده امیدوار ،(اندتبعیضنماد 

 .است دوباره دهیِم یا شکلجهت تقسی سازی درفرایند نابود
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 فصل سوم:

 جخن        
 

 

 فقیرس زی

و ین سؤاز مشورت با م پس، حسن روحانی احتماالً 69در دی ماه سال  در پنجمین روز رخدادهای ایران

رورت ر ضد ِی سخنانشدر میان او اند. تصامیم گرفت راهی را برود ک  پیش از او رفت   ،امنیتی و نظامی

 سخن، هاخیابان های اقتصادی و سیاسی و ح  اعتراض مردم، با نادیده گرفتن وضعیتتوج  ب  واقعیت

را ک  بیایند کاری انجام دهند، شااعار خالف قانون و  یملت ما اقلیت و گروه کوچک» :گفتاصاالی را 

تخری  کنند، ب   را و اموال عمومی نندهای انقالب توهین کب  مقدسااات و ارزش د،خواسات مردم دهن 

 «د.کنخوبی جمع می

جمع کردن ثروت جمعی،  ماهیتاً سازوکارِ ،است. دو ت "جمع کردن"شاکی نیست دو ت، در کار  

گیرد. شااکل حادی ب  خود می ،آوریجمع کردن رعیت و انباشاات  کردن قدرت اساات. گاهی این جمع

 امر آوری هسااتند. همین دویی این جمعبانک و زندان، دو نهاد مهم نظام مدرن ایران، تبلور شااکل نها
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 .کنند یاری گذشت ، 69ماه اعتراضات دیدر فهم آنچ  در را شاید ما 

 یک

از دو ت هاشاامی -در ایران  شااانبدو پیدایشسااازی و اقتصاااد نو یبرال شاارقی از  نظام خصااوصاای 

ای بق ش، طامات و نتایجملزو تمامو فربهی پیدا کرده، در کنار  عیارک  شکل تمام ،تا امروز -رفسانجانی 

ک  حیات حداقلی و محدود خود را ب  همان دو تی وابسااات   ایجاد کردهچیزان و فرودساااتاان را  از بی

ک  حال با معضالت اقتصادی  ،رو ب  رشد ی. این طبق اسات  دهکرند ک  از خون آنها ارتزا  میاهدیدمی

متوساا  کالسیک  یها، ب  درون طبق تحریم های مختلف ودو ت های تعدیلیِب  جا مانده از سایاسات  

بیراه  جان ب     شده است. و های زیرزمینییادداشات در  یساک فدقیقاً ب  تعبیر داساتای گساترش یافت ،  

کاری را ک  سایستم برای   ،بیند. در واقعهایِ حاکمیت دوگان ، میطرف تمامنیسات ک  خود را در برابر  

 ند:داد شجمعیت معترضااین انجام را بکند   بودنتوانسااتها در هم  این سااالیکدساات کردن حکومت 

 «.طل ، اصو گرا دیگ  تموم  ماجرااصالح»

لف، های مختهای ما ی دو تب  کمک اشب  خاطر وابسااتگی حیاتی پیشااترپهناور اگر  یاین طبق 

از  ییاغیرمنتظره در حال جد یپیوست، در رخداداجتماعی می های سایاسی، کارگری و کمتر ب  جنبش

 .اندقدرت فراهم ساخت  بلو ِ درون های سیاسیِاین امکان را نزاع ،خاص   نحودامان پدر اعظم است. ب

ت این طبق  از شرای  ااز شکای گیریبهرهگرا و مخا ف دو ت حسن روحانی، ب  خیال جریانات اصاول 

نارضایتی  گِدی الی درِ ا بازگذاشتنِنژاد باحمدی یتجرب  مانند تواننداقتصادی، ب  فکر این افتادند ک  می

فضا را ب  سمت کاندیدای خودشان باز کنند. حال،  ،جمهوریمهم بعدی ریاست یاقتصادی، برای دوره

های قدرت را ساوزانده است.  تمامی بلو  یدیگ را انداخت  و هم چهره فشاار آب داغ و بخار، هم درِ 

 .نیاز دارندیک حاکمان اشتباه استراتژ ب  ها هموارهها و جنبشحرکت

های حاکم بر اقتصاد است. این وضعیت ن  محدود ب  ایران ک  این دیگ جوشان، محصول سیاست
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فتاده و میل اش اداری در بحران نو یبرا یسم و نتایج سیاسیدر پیوند با شرای  جهانی است. نظام سرمای 

است؛ زیرا این پیوستن تمامی ابعاد آن  دو ت روحانی برای پیوستن ب  بازارهای جهانی کار دستش داده

ها مثل بازگشت ب  عصر دیکتاتوری رضاخان و بازگشت را در برخواهد گرفت. حتی برخی درخواست

پهلوی هم شاکل وطنیِ میل ب  بازگشاتی اسات ک  نارضاایتی از وضاعیت حاضر در کل دنیا ب  ارمغان      

 .اند؛ نوعی نوستا ژیِ معیشتی  از دست دادهخواهند ب  جایی و زمانی برگردند کآورده است. هم  می

هایی چیز ،پیشاپیش ،در وضعیت اعتدال، هیچ چیزی معتدل نخواهد ماند، زیرا برای ساختنِ اعتدال

. ریزدگرایی، اعتدال ب  هم میشوند. همیش  در عصر اعتدالحذف، صداهایی خف  و مناسباتی تنظیم می

دانشااگاه و حذف بساایاری از سااازی ، طرح کارورزی، پو یهای اقتصااادی و پو ی، قانون کارساایاساات

 سازیهای مساکن و غیره و غیره هرچند ب  نام اعتدال و تعدیل تحصایل، شارای  وام بانکی، سایاسات    

کردن شااکاف طبقاتی بوده اساات.  تندروی و عمی  ،اما در بطن خود ماالمال از حذف ،صااورت گرفت 

ورزی محبوب این دوران و علوم ها( سایاست محبوب نو یبرالشاده و پار مانی )مدل  کنترل دموکراسایِ 

 .است آن بوده یبرندهابزار پیش ،زدایی و حذف روشنفکرانانسانی

  در شرای ،ایم و در دو ت جدید شدت گرفت  است. بنابراینای است ک  از سر گذراندهاین خالص 

مردم  وقتیایم هابز خوانده از تامسرخداد عجیبی نیسااات.  هرگزایم آنچا  در حال مشااااهده  چنینی،

کند؛ تر عمل میقوی هرچیزی . نوعی ترس هست ک  از1زنندبترسند، دست ب  هرکاری می ،آنقدرک  باید

 هایترس یسازنده... فقر، فساد، ز ز  ، آ ودگی وشود. وضعیت فروپاشی ظاهر می درترسی جمعی ک  

 ت گف هایشااانترس از محروم طبقات پیشااتر، خیلی از. نبود هغیرمنتظر هیچ 69دی ماه  اتفاقات. مایند

 حتی و هاکارخان  و مجلس جلوی شاااانتجمعات و هاتحصااان کوچک، هایراهپیمایی در بودند؛

ین چند همهای داخلی زارش اجتماعی روزنام گ صفحات است کافی. شهرها یحاشی  در هایشاان اتا 

                                                                                 
 179٣  ویاتان،. توماس هابز،  1
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 .خصلت مشتر  ملت و دو ت بوده است ،اشنوایین دریابیمتا  ،را مرور کنیم اخیر سال

 دو

آشوب و اغتشاش اصلی در وضعیت شوند. گر خوانده میهای رسمی آشوبمعترضان از سوی رسان 

آن صاافتی ک  بلندگوهای رساامی ب  معترضااین   جمعی اساات. تحق  واقعی و بنیادینِ حیاتِ واقعیِ

ن هایشاگردد ک  با رفتارها و ساایاستیآشاوبگر، ب  ساازوکارها و اشاخاصای بازم     -دهندمینسابت  

اند: قدرتمندان، سردمداران زده، گیج، از پاافتاده و مغشاوش کرده زندگی جمعی و همگانی را آشاوب 

ی های ب  ظاهر متفاوت اما یگان مجریاان طرح  یهاای بزرگ اقتصاااادی و فرهنگی و هما   کاارتال  

ز روایتی ا ابد، بخشاای از همین کلیت، وها بروز میاگر خشااونتی در اعتراض  ."فقیرسااازی جمعی"

 هایمحدودسااازی راه و افرادتوقیف  ،وضااعیت هر روزه اساات. برای همین اساات ک  زندان   خودِ

اش، برخالف ظاهر ح  ب  جان  و پوپو یستی ،"جمع کردن"برقراری امنیت و  یشان ب  بهان ارتباطی

 .آیدمی پذیرشبینان  و تا این حد غیرقابل، غیرواقعیضدمردم نظر  ب

گیرد، ن  چیز دیگر. تالش دو جناح اصلی سیاسی ایران برای خ  می "وضعیت"از  صارفاً  اعتراض

ان شهای پشت پرده، آخرین امید آنها را برای بهبود شرای شاان پشات دست  کردن گیجی و ترس محو

 .ن  نفی آن ،نقش بر آب خواهد کرد. اصالحات یعنی پاسخ داشتن برای وضعیت

 هس

های را باید در دستگاه دیا کتیکی بازخوانی کرد تا شکل "وضعیت" یشده دربارهمالحظات مطرح تمام

این خطر وجود دارد ک  از خالل این  چ  اندازهدانیم جدیدی از ساارکوب و اقتدار بازتو ید نشااود. می 

ر . همطلوب شودکل اعتراضات مصادره ب   های تازه خل  شود وهایی از وابستگیخشام عمومی، شکل 

ب  دام بردگی جدید بیفتد،  تا در سااختار مسل  هژمونیکِ فرهنگی سات  آن امترصاد   ،خواسات رهایی 
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فاهم از سوت مملوآمیز و تنش گساساات ، جامع  تا این حد  یروشانفکران با بدن   یباالخ  اینک  رابط 

 .شده است

تماعی فاشیستی تبدیل شود. این توان را دارد ک  ب  اج خسات  و عصابانی این )ضاد(    اجتماع مردمِ

ما در عصاار ناساایونا یساام بادکرده و گفتمان وحدت ملی اساات. افکار و    یهشاادار جدی برای هم 

های خست  را ب  های گرسن  و ذهنشکم تادارند آن دهی توان جاتی برخوردار از رسان  و سازماندسات  

ز موجود را ب  آمیبزنند ک  سازوکار خشونتآ ترناتیوی پیوند -یک منجی تقلبی، شابحی از رهایی و شب  

از ها شها و جنبسیاسی کردن هرچ  بیشتر انقالب یشکلی دیگر بازتو ید کند. هشدار هانا آرنت درباره

ی و آزاد ،پیشااوا-پیش رود، با ظهور یک نانوا "نان"اساات. جنبشاای ک  بخواهد با تکی  بر  همین جهت

را پیش کشید. معترضان ن  تنها در  "آزادی"همواره باید اصل ، ینعدا ت را قربانی خواهد کرد. برای هم

 معرض سرکوب دو تی هستند ک  در معرض آگاهی کاذب هم قرار دارند. 

های سراسر متناقض و متضاد، و گیجی هر طرف ایساتاده باشایم، میان نشان    ،در قبال اتفاقات اخیر

جرج اورول گفت:  حیوانات یقلع ای جونز در همانک  نگهبان ب  آق؛ ها، یک چیز روشاان اسااتتحلیل

اند. حیوانِ خست  یک توانی دارد ک  دیگر برایش حیوانات خست  شده یخوب نیست. هم  اصالً شرای 

 .شودمهم نیست صرف چ  می

  



 17     جنبش خستگان فصل سوم:

 

 تم ش گرا 

جنبش  اب ،متوس  و مخا فان و منتقدان رژیم یبق از ط بزرگیرسد بخش نظر می  ب ،بر اساس مشاهدات

هرچند با دقت خبرهایش را پیگیری و در مجادالت ذهنی آن مداخل   ،خساااتگان همراهی عینی ندارند

 اند اما از سرنگونیهای آنای روبرو هساتیم ک  هرچند منتقد نظام و مخا ف سیاست کنند. ما با طبق می

های طلبی و گفتمان اصالحات با شیوهها حتی شاید ب  جریان اصالحنکنند. آآن نیز حمایت عملی نمی

گی را ساخت  و نناپذیر بدانند. چ  چیز این دوگاو سیستم را اصالح   باشندانتخاباتی هم وابستگی نداشت

 است  ایجاد کرده نانو شکاف را در آ یتعینبیاین 

ور از د ،کندگیری میو حاال کناره شااناخت آن بخش از طبق  متوساا  ک  در جنبش ساابز فعال بود

 یاند یا ب  د یل شاایوهاز گفتمان جنبش ساابز خارج شااده یا اساااساااً ندسااترس نیساات. بساایاری از آنا

این گروه  .اناد خود را باا آن همراه ببینند  نتوانساااتا   ،69مااه  اعتراض و شاااعاارهاای معترضاااین دی  

برای آنها خاستگاه اصلی جنبش متأخر جایی تری دارد. جدید)مخا فانِ تماشااچی( اما وضاعیت پیچیده  

گویند اعتراضات اخیر، رهبر و درخواست مشخصی ندارد یا اینک  اساساً در آشوب ناآشاناست. آنها می 

ب  جز حامیان  ،جهان حاضار و خطر ترامپ و عربساتان باید از امنیت داخلی مراقبت کرد. هرچ  هست  

یک از این ساا   توان مشاااهده کرد ک  جزو هیچگرایان و معترضااان، گروهی را میحکومت، اصااالح

 .جریان نیستند: تماشاچیان
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آید. اما تصمیم نظر میی نخسات ب    تر از چیزی اسات ک  در وهل شارای  تا حد زیادی پیچیده 

ب  جنبش  نآنا چنانچ . اهمیت داردصل از آن حا یاعتراضات و نتیج  یاین جریان چهارم برای ادام 

در  ،ا وصفمعشااود. و شارای ، انقالبی می  کندمیخساتگان بپیوندند، معادالت تا حد زیادی تفاوت  

یم. روبرو نیست -آنگون  ک  در جنبش سابز مشااهده کردیم  _شارای  جدید ما با همبساتگی اجتماعی   

و مخا فانِ جنبش خساتگان، دست کمی از مجادالت  موافقان  میانو  "مردم"مجادالت گفتاریِ درون 

 .عینی در خیابان ندارد

جنبش اخیر اساات.  باب طلبان دراز جمل  دالیل مهم ساارگردانی پاندو ی اصااالح ،همین شااکاف

والن امنیتی و ؤگرا و مساااحزاب اصااولب   ،طلبان کالساایک در بیان و ابراز نظربرخی اصااالح چنانچ 

 .شکاف است همین ب  اتکای ،اندشده شبی  قضایی

ویند، حتی گکنند، با فقرا همد ی دارند، از فساد سیستم میتماشاچیان، از سرکوب و کشتار انتقاد می

اما باز  ،مخا ف اصااالحات و تحریمی باشاااند  وشاااید مدافع اجماع جهانی برای تنبی  حکومت ایران  

خیابانی مشاااارکتی ندارند. در بیان و  و در اعتراضاااات اندخودشاااان را از اجرایِ اعتراض جادا کرده 

 .کنندگرام شکایت میاتلگرام و اینستهای اجتماعی نظیر شبک رفتارشان دود ی هست و از مسدود شدن 

  این اتفا  برآمده از وضعیتی واقعی است. جنبشی ک اد داشت  باشیمی ب  باید ،برای شناخت شرای 

یست ی زت حاکم  ک  ب  شیوهأا عمل ب  هین  فق  عکس ،اکنون در شهرهای کوچکتر ب  راه افتاده است

ا عملی ب  شاااکاف طبقاتی و آن سااابک خود همین تماشااااچیانِ مخا ف حکومت هم هسااات؛ عکس

اش نقشای ویژه و مؤثر داشت  است. معترضین امروز،  در ساازه  دسات کم متوسا    یای ک  طبق زندگی

بورژوازیِ مخا ف آخوندها نمادین خرده ن وگرام و زر  و بر  دروغیاتماشااااچیانِ صااافحات اینسااات

در انتخابات  اینان تماشااچیان امروز. شاید  هایِها و مهمانی باس ا،هاتومبیل تصااویر  اند؛ شااهدان بوده

 رسد نقش تماشاچی دست ب  دست شده است.نظر می  ب ذا نژاد رأی داده باشند. هم ب  احمدی پیشین
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 ساابک زندگیهمچنین ان از دل اعتراض ب  فساااد حکومت و باید بدانیم جنبش خسااتگان، توأم

بنابراین، عدم  .متوسااطی حکومت است یِ طبق و مخاطبش حتی مخا فان ،متوسا  ساربرآورده   یطبق 

؛ ، موضااوع غریبی نیساات69ماه گیری آنها از اتفاقات دیتفاوتی و کنارهی متوساا ، بیمشااارکت طبق 

 ی متوس  هم یکی از عناصر مهم آن است.  اند ک  طبق وردهمعترضان در برابر یک کلیت سربرآ
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 آیخده زوال

اقع در و ؛غایت جمعی ای است ب پدیده ،کشد. از این حیثرا پیش می "آینده"مسأ   جنبش خساتگان  

 ذهنی با چنین رویدادهایی ب  امور ها با واقعیت. امر انتزاعی وگفتارها و نوشت  میان تماممَفصالی است  

 آنک  هر ،محدود ب  تاریخ تقویمی ایواژهن   ،منظور از آیندهجا شوند. در اینعینی و انضمامی چفت می

. این زمان در نساابتی پیوساات  با حال و گذشاات  ساااخت  یابیمدرمیچیزی اساات ک  ما از زمانِ پیشِ رو 

ا آینده نیست. اما این هستیم. کسی در گذشت  ی "اکنون"شاود و حیاتی مساتقل ندارد. ما همواره در   می

 گاهگیرد. هرچند ما هیچ شاود ک  در نسبتی با گذشت  و آینده قرار می پذیردر  زمانی "در اکنون بودن"

زمانی ک  در آن  در  یدر آینده و گذشااات  باشااایم، اما الزم توأمان توانیم خاص نمی ِیدر یک  حظ 

 برقراری نسبتی با گذشت  و آینده است. ،هستیم

ما راهی نداریم جز  ،زنندها شاالوغ شااده اساات و معترضااین و بیچارگان فریاد میخیابانک   اکنون

-ل اقتصادیها و دالیسخن رفت  است. بررسی ریش بسیار گذشت   یپیش کشیدن گذشت  و آینده. درباره

ررسی ب ،نظر  سایاسای و اجتماعی جنبش خساتگان همان برقراری نسابت جنبش با گذشت  است، اما ب    

 .گشاتر استبت گذشت  با آینده در فهم این جنبش )اکنون( بسیار راهنس

 یی عقاید و اخال  اجتماعی بود، ایدهای سنتی و مذهبی ک  ا هیات موتور اصلی سازندهدر جامع 

 ذیل مفهوم در حیات فردی و جمعی داشت. آینده، در این دستگاه،  ویژهمنجی )مسایانیسام( جایگاهی   

 یایده  ک گرفت. الزم ب  گفتن نیستداشات و زمان در نهایتش با ساعادت پایان می   قرار "خیر نهایی"

. ای داشتشناسی جامع  چ  نقش محوریشاناسی و هستی در معرفت -امام زمان ،یا ب  تعبیری-منجی 

   ویژهتام ک  امکانِ ذهنی برای مواجه  با مصاااائ ِ اکنون را برای آحاد جامع  و ب یرهاایی و ساااعادت 
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بود. ساالطان کساای  "شاااه"تر، جامع  برخوردار از کرد. در سااحتی عینی رعیت فراهم می بزرگِ ی طبق

کرد. حیات افراد جامع  مراقبت می "کلیست"بود کا  مقدرات روزمره و دنیوی را بر عهده داشااات و از  

ر د شرای   "حافظ"سلطنت،  یدر فرد و جامع  بود، شااه و ایده  "امید"ی منجی پتانسایل  ایده ک چنان

ین اش اپس از شاااه نیز پساارش، یا یکی از اعضااای خاندان  داشااتندیقین میتندباد حوادث بود. رعایا 

اخت سااتر میآینده را امن -تحق  یافتنش یا ن فارغ از -و یت را ب  عهده خواهد گرفت. این باور ؤمساا

کساا    ماً یا ما ک زمین ودر حیات ذهنی افراد(. در سااطحی باز خردتر، افراد جامع  عمو دساات کم)

داقل ک  ح ای  گون برخورداری از ابزار تو ید یا کار بودند، ب درقبول نسااابتی قاابل  در خود بودناد یاا  

شاان داشتند. قناعت، ن  ارزشی اخالقی ک  بخشی از حیات  برای کسا  معاش خود و خانواده ی اطمینان

 .افراد بود یروزمره

عیف با تض ،دینی باورهایملت ب  تدریج تغییر کرد. -تراع دو تشرای  در دوران مدرن و پس از اخ

های نهاد مذه ، قدرت ذهنی و عینی خود را در حیات فردی و جمعی ب  مرور از دساات دادند و جنب 

ای شاااد بیشاااتر در نسااابت با معاد و زندگی پس از مرگ. طبیعتاً با زیباشاااناساااان  یافتند. دین پدیده

 رد مدرن، درمنجی هم تضعیف شد. ارکان معرفتی و عینی خِ یایده ،"اورب"ب  جای  "دانش"جایگزینی

تار  ای آیینی یافت،قرار گرفتند و کم کم ن  تنها خدا مررد ک  منجی هم مررد؛ جنب  "سعادتِ نهایی"برابر 

 .شد اش بر زندگی روزمره کاست شد و از تأثیرات مستقیم

اش بر شااهی نشااساات. نظامی ک  اساس -م پدراز دیگر ساو، دو ت مدرن و دموکراسای جای نظا  

همچنان پادشاه یا و ی حاکم بود اما آن اطمینان  هرچند. شاه نیز مررد یو تغییر حاکم است. ایده یثباتبی

و ثبات ساب  را نداشت. بحران جانشینی ن  دیگر بحرانی در زمان مرگ شاه ک  بحرانی جاری در زندگی 

 عاشهای اقتصادی نوین، تأمین مهای مدرن با سیاستردتر در دو تدر شکل خُ .افراد جامع  شاد  تمام

تر شد. ابزار تو ید و ما کیت در اختیار دو ت یا بخش کوچکی از جامع  قرار گرفت، و ای بغرنجمساأ   
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توانست بیشتر بخرد و مصرف مصارفی جدید هر ک  می  یچیزتر شادند. در جامع  مردم روز ب  روز بی

 .نهایی بود یند، برندهکُ

نوعی  یدرونی سازنده   نحومنجی، امام زمان و مسایانیسم ک  ب  یمعاصار ایران، ایده  ی در جامع

مؤید این تغییرات هساات، هرچند  نیزکمرنگ شااده اساات. تحقیقات اجتماعی   دیگرامید ا هیاتی بود، 

ایران ب   یاست در جامع  آیینی آن شاید تغییر چندانی نکرده باشد. اما مسلم یجنب ، ک  گفت  شاد چنان

در  اند.رد روزمره را از دست دادهبر خِ پیشین یبخشای از جهانِ سکوالر، دین و باورهایش، سلط   مثاب 

د یل آمیختگی هر دو ب    باا وجود نظاام شااااهنشااااهی پهلوی و نظام والیت فقی  اما ب   ،ساااطح دوم

شاااه  یمیان رفت  و امنیت ذهنی ایده از "شاااه"دو ت و سااطوحی از دموکراساای،  سااازوکارهای مدرنِ

است. در تمام حیاتِ چهار حاکم اصلی دوران پهلوی و جمهوری اسالمی، بحران جانشینی  کمرنگ شده

ردتر، هرچ  زمان مردم بوده است. در سطح خُ یی بعد از حاکم، بخشی از حیات روزمرهو تز زل آینده

شده،  پذیر و تضعیفریسکء مردم امنیت معیشت ، هاهای اقتصادی دو تبا انواع سایاست  رفت  وپیش 

 .انددو ت شده تر ب   ویاتانِو افراد ب  مرور فقیرتر و وابست 

تک افراد جامع  را در وجدان تک "آینده"ب  اختصار رفت، ب  مرور  اشتمام این سطوحی ک  شرح

 تأثیر خود قرار دادهکنون را تحتمساائل گذشات  ب  آینده سرریز کرده و ا  تهدید قرار داده اسات.   مورد

قیام بر  مترصااد ،ناپذیر ببیندبینیرا ناامن و متز زل، و چنین پیش ی خودهای ک  آینداساات. فرد و جامع 

بحران دو ت، معیشت و همچنین بالیای طبیعی چون  ی ای ترسیده ک  در هاویاکنون است. جامع  ضدِ

 .بیندخود نمیروی روب ای آینده آبی و ز ز   گرفتار شده وخشکسا ی، بی

ها سمآنتاگونی ؛کندترسااد و طغیان میشاود. فرد می فقدانِ آینده ب  اکنون و نیز گذشات  سارریز می  

ح ای غیرتاریخی تفساایر و اسااتیضاااگون   ماند. تاریخ بکنند و حتی گذشاات  نیز در امان نمیساارباز می

شوند. هم  چیز با مرگ منجی، شاه و نان، چنان نجات می ، راهپیشینهای شاود تا جایی ک  دیکتاتور می
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ان توان واکنش نشکند ک  تنها با یک شوریدن ذهنی یا عینی ب  آن میریزد و ناامیدی سرباز میدرهم می

مسلکی طبقاتی، کلبی یهای سطحی، فاصل گذرانیداد. معضالت اجتماعی، خودکشی، فساد، فقر، خوش

تصاویر فقدانِ آینده در  خانواده،ی مجازی و هاو فضا هاخشام هرروزه در خیابان خویی و فراگیر، درنده

 حتی اگر ،آنها. بحران مدرنیت  و حکمرانی در زندگی ما جاری است علی شورش  ،و در نهایت ؛انداکنون

 دیگر آن بخشی از جامع  ک  متنخواهیم ببینیم. جنبش خستگان واکنشی است تنان  ب  زوال آینده از س

 .چیزی در اکنون هم ندارد
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 فصل چه رم:

 ه ی جخ لیراه
 

 

 فروش   ج  دست

 یک

در  پیش از آنهفت  یک اهل خرمشهر ک   جوان ،، یونس عساکره1767سال  اسفند 16روز یکشنب  

در  ،دسات ب  خودسوزی زده بود  اش توسا  شاهرداری،  ی دک  میوه فروشای مصاادره اعتراض ب  

ستان مطهری تهران درگذشت. این جوان در برابر شهرداری خرمشهر دست ب  خودسوزی زد بیمار

. برای اعزام یونس عساکره ب  تهران، دو پس از آن ب  بیمارساتان طا قانی شاهر اهواز انتقال داده ش  

د یل وضعیت   میلیون تومان از خانواده وی درخواسات کرده بود ک  ب  1٣شارکت هواپیمایی مبلغ  

 6٣او را ک  از سااوختگی ب  ناچار اشهزین ، خانوادهاین قتصااادی و ناتوانی در پرداخت سااخت ا

 .ردندبا آمبوالنس ب  تهران منتقل ک ،برددرصد رنج می

پیش از ماه سال دی 19روز شنب   17:7٣برگردیم. ساعت  ترای ن  چندان دوربد نیسات ب  گذشات   

 توقیف کردند. این دستفروش را وال یک دستفروش جوانامتهران، ایستگاه گلبرگ  یموران متروأمآن، 
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تهدید کرده بود در صاااورت عودت ندادن  ،بگیردپسبازموران مترو أرا از م  شاموا نتوانسااات  بودکا   

موران و پس ناادادن اموال این أی ما اعتنااایبی در پی. اناداخاات قطاار خواهاد    واگن خود را زیر ،اموال

از بدنش  او ساار، برخورداین انداخت و در اثر  در حرکت طارِدسااتفروش، مرد جوان خود را جلوی ق

دوزی خود را از ساااوزی یک کارگاه  باسنیز، زن خیاطی، در پی آتش ترشجادا شاااد. چند روز قبل 

رتاب کرد ب  پایین پ ،نشانیتماشاگران و مأموران آتش انچشم برابرگرفت ، پنجم سااختمانِ آتش  یطبق 

خیابان جمهوری و  شنب  در کارگاه تو یدیساوزی ظهر یک آتش یس، حادث و جان داد. ب  گزارش فار

نشااانی و عملکرد نامناساا  کارکنان و فوت دو تن از کارگران زن، پیکان اتهامات متوج  سااازمان آتش

 نشانی ب آتش -مورد اتهام-جالل ملکی، سخنگوی سازمان  ،د. در پی این حادث شمدیران این ساازمان  

ز ا ،ساااوزیآتش در پی ،کردندهاایی ک  در این تو یدی فعا یت می ت دو نفر از خاانم خبرنگااران گفا  

 ،پنجم این سااختمان آویزان شده بودند ک  ب  د یل ناتوانی در استقرار مستحکم خود  یهای طبق پنجره

 .و جان خود را از دست دادند زمین افتادندب  

یل ب  د »عساکره و دستفروش مترو هم  وییمبگ شودمی ،ور جالل ملکیآبا ا هام از ساخن شرم 

وضااعیت کارگران  یدرباره سااخنیهر  ،اند. در واقعجان داده« ناتوانی در اسااتقرار مسااتحکم خود

وجو برای در  معنای جستفرودستان،  دست، دستفروشان، بدهکاران  و در کل، معلمان تهیخُرد

 است. "استقرار مستحکم"

د تا شای بخرندهایش را وپرتخرتخواست ملتماسان  از مردم میفروش متروى گلبرگ، مرد دست

ر دوخت. هآن زنِ خیاط طبق  پنجم، مى شاید هایش یا حتى مادرش،  باسى را بخرد ک براى زنش، بچ 

دویشاان باهم پریدند یا بهتر بگوییم، پرتاب شادند. عسااکره در خرمشهر و ا بت  هر روزه افرادی روی    

ب  پایین پرتاب  ،های مترو در جهان، ب  سااب  نداشااتن هیچ اسااتقرار محکمی تگاهایساا یها و هم پل

ان در ش، گویی امروزه ب  همبستگیها ی  بزرگ شاکسات خورده  اتحادپایان و این زنجیره بیشاوند.  می
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 و جهانی شده است.  مبدل شده ،مرگ

شاااهرداری و یا  ،روکارى مأمور مت، ندانمعوامل قتل آنان رسااادنظر مى  ب نخسااات، در نمااى 

ا شان بناخواست خواست  و هاى دنیا در همکارى سراسرنگارهاى چیزى ک  روزنام است؛  نشاانى آتش

رو و زیر زمین، چیزهایى  بر های از هم پاشاایدهمیان این تن کنند. درنظام مسااتقر جهانى، تلقین مى

خواست انسان را در مرکز میک   جهانى. "پول"هاى ما و تماشاگران، سوز و آه دو ت،نشاست  است:  

قرار داده اساات؛ بزرگترین قاتل بنیان هسااتی ، پول را بارچنین فاجع ، هسااتی ب  جای خدا بنشاااند 

 .اىزنجیره

 

 دو

حاوی معانی روشنی از وضعیت  گذرد،می 1آنچ  بر دساتفروشان، کودکان کار و حتی کارگران غیرمادی 

ن طبق  کارگر و طبقات میا ،های مارکساایسااتی براساااس مدل ،امروز ماساات. امروز دیگر نزاع طبقاتی

اقتصادی و حکومتگری موجود هضم  برگزیده یا قدرت مسال  نیسات. پرو تاریا درون سایساتم مسل     

 صدایی ،اندیا کارشان را از دست داده دریافت نکردهآنها ک  حقو   فریادجز گاه گ ما  گوش شده و ب 

  از ک هستندهایی همینبیشتر منظور ، رودمی "پرو تاریا"از    ساخن در این شارای ، آنگاه ک . رساد نمی

عنوان  ذیل ک  آن طبق  ،. ب  عبارتیاندکار شاادهاند یا بی، حو  نگرفت اندخود این ساایسااتم بیرون افتاده

ی است: از سوی ب  دو گروه تقسیم شده عمالً ،رهایی شود یکش قرار بود سوژهکارگر یا زحمت یطبق 

و از سوی دیگر بیکاران. این وضعیت ، هاآبیسافیدها و یق  ها ک  همچنان امکان کار دارند؛ شاامل یق  آن

مدنظر مارکس  ،"کارگر یطبق "عنوان  تحتک  تا اواس  قرن بیستم  یکنشگر یآن طبق  اب نسبتیهیچ 

                                                                                 
. منظور از کار غیر مادی؛ مجموع  کارهای ذهنی اساات ک  ب  سااب  تغییر ماهیت تو ید و گسااترش مشاااغلی همچون    1

شااای باالخ  از کهای بهرهویراساااتاری، نویساااندگی خرد، ترجم ، کارهای کامپیوتری و غیره یکی از جدیدترین شااایوه
 های فرهنگی ا اقتصادی جدید فراهم کرده است.دانشجویان و جوانان را برای بنگاه
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 ندارد. ،ها بودو مارکسیست

کل ب  ش ،اندمتأخر پسااامارکساایساام شرح دادهک  بسایاری از متفکران  چنانکارگر را  یزوال طبق 

 ودهگش ایبینیم. نظام اقتصاادی خشن ک  دست دو ت و کارفرما را برای هر مداخل  دیگری در ایران می

همین موقعیت  غزانشاان هرچ  بیشاتر ب  درون سایستم کشانده و     فقدان بیمداشات ، کارگران را از   هانگ

کار بیشتر همراه و رفی  صاح  ،رسدشان میکار دارند و حقو ک   زمانیاست. کارگران تا  هضم کرده

 .اند تا اتحادی و مدیر کارخان 

ارها و اتحاد کبین بیبلک  طبق  کارگر و طبقات برگزیده،  میانامروز شکاف اصلی و نزاع حیاتی ن  

 یدی ب  مبارزهک  نان دارند و آنها ک  ندارند. دیگر هیچ امی میان آنانکاران اسااات. صااااح -کارگران

ب  . زیرا طبق  اساساً درهم شکست  است .اندیشیم، نیستهاست براساس آن میطبقاتی ب  شکلی ک  سال

  اش است. ب  سبشغلیاش نیسات، بلک  بی دیگر شاغل  ساازد، آنچ  نیروی کارگری را متحد می ،واقع

د ن  ازحیث تعلقات درهم شاااکساااتن پیوندهای قراردادی و اجتماعی، و سااااخت  شااادن اجتماع افرا 

، خودکشی، تنها اجتماعی یساازه  نوع تعل  شادنشاان ب  هر  شاان )کارگری( بلک  از حیث بی اجتماعی

را  خود و وابسااتگانش رهایی ک  نتوانساات  زندگی یآید. بیراه نیساات ک  سااوژهنظر می  ممکن ب کنشِ

جشاان ، و روزهایی پیش از عید ساااعاتدر فردی و غا باً    نحودهد خود را بنجات دهد ، ترجیح می

 یحاوی پیامی ساایاسی ب  هم  شاادی، عید و  این عزا کردنِ .جمعی یا خانوادگی از مصاائبش رها کند 

 وانیعنمتوساا ،  یاو نیز چون طبق  یهم ندارد. طبق  "ایطبق "اینک  دسااتفروش دیگر حتی  :ماساات

 .آوردیاد میعسرت و فقر را ب   ،گذاری ک  بیش از رهاییاست برای نام

راوی وضعیت حاکم بر ساختارهای نابرابر و مسل  اقتصادی و  تنهاعسااکره  داساتان   بپذیریمباید 

ز بخش آن نیهای رهاییاجتماعی نیساات، راوی وضااعیت نابسااامان طبق  کارگر، آگاهی طبقاتی و آرمان

 .است متأخر شکل دیگری یافت  داریِهست ک  در سرمای 
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 سه

هاى زیباشناسان  است. مواجهاتی ب  روایت "فاجع "کند، تقلیل همواره ما را تهدید میناگواری ک   خطر

 زیبایی قاب و ب  سازدتهی میاش شهروندان را از محتواى واقعى ی ک  تهدیدهای واقعی در زندگی هم

 همچون ؛است کرده چنان ک  تا کنون کند،می تبدیل مان،خان  از اىگوش  در زشات،  غایت ب  چیزی از

را ب  نحو زیباشااناختی روایت  هاها و شااکنج جنگ میالدی ک  و هجدهم مهفده قرون هاىنقاشااى

غز ی ت . بازگویی مناساابات حاکم بر حیات ما در گوشاا  و کنار شااهرها، با زیباشااناختی کردن وکنندمی

از  رسااشکردن فاجع ، بدون پ ی تغز یزیسااتن در متن خشااونت متفاوت اساات. آشااکارترین نتیج   

کردن فاجع  و خشونت ب  امری بدیهی، عادی و  های واقعی و ساهم ما در سااخت  شادن آن، بدل   بنیان

شداری و یا ه "شدن شرعادی "، هانا آرنتر ب  تعبی، یا است انگیزخوف فاقد هرگون  حیثیتِ هیوالیی و

. روندی ک  دهدمی "هافقر روانی توده"تحات عنوان  ی خودشااایفتگی، فرویاد، در بحاث دربااره   کا   

 د یل ب  درست. کندمی های انسانی تهیورزی، اخال  و خصلتاندیشا  سارانجام، فضاای جامع  را از   

 یهاو نا   نشااریات جلد و اینترنتی هایپیام و هافیلم خالل در فاجع  و خشااونت "سااازیپوئتیک"

شوند و از شان، در  نمیییخصلت معما ، ضمن پیچیدگی وجمعی تروماهای گاههیچ ک  ستایرسان 

قدر . فقر و خشااونت آننمایند ای دیگر رخچهره و با گریزند تا در زمانی و مکانی دیگرکانون توج  می

تواند ساایمای نمی شاکل کس ب  هیچهیچد ک  گویا نمی شااو "کاال"واقع  ب و  شاوند می عادی و  تکرار

 .تابنا  فاجع  را ببیند

تا بتوان از  باشدداشات   اجع  باید رویکردى انتقادى ب  بنیادهاى تو ید فاجع  هر روایتى از ف ،نظر  ب

وجود فاجع ، راهی باید برای بهبود یافت. راه  . بابیابدهاایی براى جلوگیرى از رخدادنش  راه ل آنخال

ی هاگروه میاناتحاد  .آیدهااى انتقاادى و اتحااد نیروهای پراکنده بیرون مى   همین روایات  بطنحال از  

 را مقابل  با وضعیت شان برایاراده ، تضاعیف شده و کارگرانتوانِ مختلف جامع  در موقعیت جدید ک  
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 گیریل. شااکاهمیت دارداند، بساایار از دساات داده های نو یبرالداری و نظامدر شااکل جدید ساارمای 

 فراساااوی بااایاادمیمواجهاا  و برهم زدن منط  موجود دارد را  امکااانعمومی کاا  و جمعی  ایاراده

های مختلف اجتماعی ک  جساااتجو کرد. چنانچ  مطا بات گروه های کالسااایک از طبقاتبندیتقسااایم

 هایخواساااتدیگر پیوند بخورند و یک ب  اند،ای از جامع  امروز ایران قابل رؤیتهرکدام در گوشااا 

عمومی    مطا باتگرایان  و دموکراتیک بجزئی، نخب  ،کوچک و انباشات  شاده و ب  قول ارنستو الکالئو  

ار، ماندگای درونگون شااود. باید این ایده را رها کنیم ک  مردم ب مبدل شااود، تغییر وضااعیت ممکن می

هایی برای ساااختن این توان درمیان خود میانجی ب ذاتی و همیشااگی میل ب  شااورش و تغییر دارند. ما 

ای تعریف کنیم، یعنی ب  آن جنب  یاصاا. چنانچ  این مطا بات را بر اساااس دساات  یا گروه خ نیاز داریم

رچ  بیشااتر امکان پیوند خوردنش را ب  مطا بات دیگر ه -مثالً طبق  کارگر یا زنان و غیره-یم هویتی ده

از همین دست مواجهات است.  برآمده، اشتنهایی عمی  آنچ  بر سر عساکره آمد، ایم. آنناممکن کرده

است.  گران ب  کار خود بازگشاتند. گویی کسی چیزی نشنیده فاجع ، همگان و حتی خود کار آنفردای 

 .بیاندیشیمزدایی و غی  شدن امر جمعی های سیاستاست ب  ریش  ضروریهمواره ، در واقع

ی ، ب  نقد سااوژه1هژمونی و اسااتراتژی سااوساایا یسااتی در کتاب  الکالئو و شااانتال موفارنسااتو 

ا نوعی ذات و هویتی اسااتوار و سااخت، پای ثابت هر نوع پردازند ک  باسااتعالیی، خودبنیاد و ثابتی می

شده وجود ندارد. نقد آنها ب  سنت ساخت اندیشایدن ب  عمل سایاسای اسات. از نظر آنها هویتی ازپیش    

شااود؛ اما این نقد آغاز می "سااوژه"از مفهوم  "پرو تاریا" "پرو تاریا"ی کالساایک مارکساایسااتی و ایده

زدایی و ارگرا و سااختارگرا، راهی برای کنار نهادن پرکسیس یا سوژه برخالف تفکر انتقادی پسااسااخت  

 تند.ی انقالبی هسای از سوژهدر پی بازسازی مدل تازه موفنیست، بلک  الکالئو و  "فرهنگ"تأکید بر 

نهند و امر تعابیر مدرن از سااوژه را ک  نوعی منشااأ اسااتعالیی داشااتند، کنار می    موفالکالئو و 

                                                                                 
 1761های سوسیا یستی، هژمونی و استراتژیکالئو، . ارنستو ال1
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شان در جامع  و نظام ها )جایگاهدانند؛ بدین معنا ک  موقعیت ساوژه می "گفتمان"ول اجتماعی را محصا 

ای ها موقعیت جوهری و ثابت ندارند. برای نمون ، پرو تر ذاتاً طبق معانی( گفتمانی و مبهم اسات. سوژه 

اه گتواند درون وضاعیت گفتمانی خاصی، حامی شرای  موجود شود. بر اساس دید انقالبی نیسات و می 

ناپذیر دارد ک  باعث ، سوژه همواره ماهیتی چندمعنایی، ناق  و و تعین1"موقعیت سوژه"الکالئو درباره 

های مختلف ممکن است در شود هویتی سیال و ن  ثابت و همیشگی برای او ساخت  شود. این هویتمی

تمان، ها در هر گفخصومتی بروز این مخاصم  با گذشت  خود و دیگران قرار بگیرند. آنتاگونیسم،  حظ 

 ی پیوستگی آنهاست.و هژمونی  حظ 

و  شان با همها از درون رابط ها و ابژهی گفتمان، هویت سوژهنویسد ک  بر اساس نظری الکالئو می

اصل یابد ک  حای موقعیتی میدر هر نظام گفتمانی شاود. ساوژه  بندی آنها تعیین میی مفصال نیز شایوه 

هاساات. هرچند او خودبساانده نیساات، با این حال در  ها و ابژهبا دیگر سااوژه بندی آنشااکل مفصاال

ی خودبنیاد مستقلی ک  بر هم  جهان مسل  است و مؤثر است. بدین معنا ک  هرچند سوژه "وضاعیت "

او برای  ِ دکارتی( فروپاشیده اما نیاز ب تواند بشناسد و دست ب  کنش بزند)سوژه استعالییِبا اراده تام می

 شکل دادن ب  وضعیت از بین نرفت  است. 

شاااوند.آنها های موجود در خودِ سااااختار ظاهر می، در شاااکافموفها از نظر الکالئو و ساااوژه

 -ب  تعبیر خود نویسندگان-اند در درون اماهایی کامالً بیرون از سااختار موجود نیساتند؛ چیزهایی  پدیده

کنند. این اند و احساااس دوری و ناتوانی میا باخت شااان راند: هویت اجتماعیخوردهای شااکسااتابژه

 گشاید.شدن یک سوژه متکثر میخوردگی راه را برای ساخت احساس شکست

 کند و سوبژکتیویسم را نفی و ب ی پساساختارگرا پس از آگاهی ب  مرگ سوژه، آن را رها مینظری  

 "مرگِ مرگ سوژه"اند. آنها تئوری ل احیای سوژهب  دنبا موفاندازد. اما الکالئو و دامان هنر و فلسف  می

                                                                                 
1. Subject Position 
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شدن هایی جنگلی برای ساخت های ساوژه در عصار جدید، راه  کشاند و از درون محدودیت را پیش می

بندی و پیوند با دهند. از نظر آنها، مفصااالی مدرن نشاااان میساااوژه هایمجدد آن بر اسااااس ناتوانی

ای هکند. گفتیم در صااورتبندی گفتمانی، داله را احیا میاند، سااوژهای دیگری ک  ناتوان شاادههویت

کنند و آنها با ذات نیسااتند. در این وضااعیت، موقعیت سااوژه بساایار ها را تعیین میدیگر، هویت سااوژه

کند تا سااوژه هیچگاه ب  طور شااود. همین عدم تعین اساات ک   امکانش را فراهم می غزنده و سایال می 

ای ی ساایاساای تازه بندی تازه در وضااعیت بحرانی، ب  مثاب  سااوژه فصاالکامل نمیرد، بلک  در یک م

گیرد و هم در برابر ساختار، و ی جدید هم در برابر موقعیت پیشین خود قرار میآورد. این ساوژه ساربر 

 های تازه خل  کند.ها و پیوندتواند شکل نوینی از هویت را با همبستگیهم می

های ضااروری در آن، ها و شااکافکامل ساااختار و بروز بحران از نظر الکالئو، عدم یکپارچگی 

های جدید از دل خورده است. سوژههای شکستهایی جدید از دل سوژهی سااخت  شادن ساوژه    حظ 

بندی هویتی مارکسیستی. چیزی ک ، از نظر مارکسیسم آیند، ن  طبق های اجتماعی جدید بیرون میجنبش

ی رو تاریا( دیرزمانی است از هم فروپاشیده و در درون منط  خردکنندهکالسیک، عاملیت تاریخی دارد)پ

 ساختار، آسیاب شده است.

 بندیمعتقدند با مفصل موفشاود  الکالئو و  چگون  سااخت  می  -یا مردم-ی جدیداما این ساوژه  

نشده، دهشاان از ساوی نهادهای قدرت برآورده نشده است. در واقع، مطا باتِ برآور  افرادی ک  مطا بات

اسااات، ن  ماهیت مطا بات.  "مطا بات"کنند. مهم در اینجا خودِ مقدمات سااااختن ساااوژه را فراهم می

های متعدد شود ک  شامل مشاغل مختلف و گروهی اجتماعی سااخت  می تری از ساوژه ی گساترده دایره

ی تازه ساااخت  هابندیارزی جایگزین منط  تفاوت شااده و مفصاالاجتماعی اساات. در اینجا، منط  هم

ها ی پیوساااتگیهای اجتماعی را در زنجیرهی طبقا  و افترا  هویت ارزی، ایاده شاااوناد. منط  هم می

بار بحران در وضاعیت و سااختار و همچنین مطا بات برآورده نشده است ک  دال   کند. اینتضاعیف می 



 72     های جنگلیراه فصل چهارم:

خواهان ب  زنان، زنان اسیخواهان، دموکرشاوند: معلمان ب  کارگران، کارگران ب  دموکراسی ها میهویت

دیدگان ارزی از ساااتمی همخورند و زنجیرهباختگان و حامیان محی  زیسااات و غیره پیوند میب  مال

 شوند.ی تغییر تبدیل میهای اجتماعی ب  سوژهدر هویت شود ک  ب  رغم تفاوتساخت  می

ک ارزی و شااکساات تک تمنط  هم نو پرو تاریا )یا ب  تعبیر الکالئو: سااوژه پاپیوالر( از دل همین 

دیدگان، و شود: اردوگاه قدرت و اردوگاه ستمآید. دو اردوگاه بزرگ سااخت  می ها بیرون میاین ساوژه 

تر باشاااد، ک  این زنجیره وسااایع آید. ب  همان اندازههاا بیرون می بادین ترتیا ، جنبش از دل ویرانا    

ا یستی تازه، کلیت و شمو یت جای ایدئو وژی و تر اسات. با اساتراتژی ساوسی   هویتقدرتمندتر و چند

 تواند باگیرد. روشاان اساات تا چ  حد تلقیات کالساایک از مارکساایساام می  های طبقاتی را میهویت

هویتی در حیات متأخر  اتکیاد أتا بخش کماک کناد.   ی رهاایی جویی با  ناابودی این ساااوژه  هویات 

 یافت ، غیرانضاامامی،ای تازهاین طبق ، سااازهدر حا ی ک  خود  کارگر یبر مطا بات طبق  داریساارمای 

کار خود ب  اساات. حتی و ب  تعبیر الکالئو، غیرسااوساایا یسااتی غیراسااتراتژیک، تجمالتی، غیرساایاساای

این مطا بات، بیان و زبان حال این گروه یا طبق  اجتماعی »آید. تأکید صرف بر اینک  اعضاایش هم نمی 

 ب  عنوان "مردم"توان نیرویی سایاسی فارغ از کلیت    میاش این توهم اسات ک معنای ضامنی  ،«اسات 

 مختلف موجود در جامع  ب  اسامی هایپتانسیلتوجهی ب  ساخت. این نگاه تنها ب  بی ی سیاسیساوژه 

 دیگر طل  اساات، یکیاصااالح دیگریبورژواساات، آن یکی بورژواساات، او خرده: انجامدمختلف می

 ایمواجه . ماندمی هاسای  با جنگ ب  بیشتر ک  حذف؛ و گذارینام هایسایاسات   غیره؛ و اسات   یبرال

 .یابد ادام  افراد، از کوچکی جمعیت ب  کنش نیروی تقلیل و هم  حذف تا تواندمی وارزنجیره ک 

ارز و جمعی ساخت  شده ای همصورت هژمونیک و در زنجیره  ای سایاسی است ک  ب مطا ب 

 ،نظر الکالئون، ب  جزایِ جامع ، همچون کل عمل کند. برای همیای ک  هریک از اگون ب   ،باشد

شوند؛ های تغییر در فرایندی جمعی ساخت  میِ با ذاتی نداریم. تمام سوژهانقالبی یما هیچ سوژه
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طبقاتی، قومی و جنسی یا  یهمچون هر سعادت جمعی و ماندگاری. تأکید بر ناق  بودن مبارزه

ب  نیروهای مؤثر  اعتناییبیگیری از سااایاسااات یا    معنای کنارهگرایی دیگری با هرنوع هویات 

 بندیمفصااالچیزی جز  "مبارزه"این نکت  اسااات ک   پذیرفتنهمچون کارگران نیسااات بلک  

توان از نیسااات. مباارزه باا منط  مسااال  موجود یعنی هماان درکی ک   امروزه می     کهژمونیا 

پیوند زدن  .عی از مطا بات مختلف استسوسیا یسم داشت، همین ساختن هژمونی و یافتن اجما

عساااکره، کارگر کارگاه کوچک خیاطی و ویراسااتار یک انتشاااراتی کوچک با زندانیان و فعا ین  

 محی  زیست است.

ب  فرهنگ مسیحی و سروری کلیسا در قرون وسطا  ،مجازات یشیوهدر تاریخ، سوزاندن ب  مثاب  

 در تالش بودکسی ک   ؛اسات   جردانو برونوه، مرگ گردد. آنچ  در ساوزاندن ا هام بخش شاد  بازمی

اش زد. اش نکرد و آتششان را گسترش دهد. دستگاه تفتیش عقاید، تحملافراد از جهاندیگر آگاهی 

 اوبخشاای اساات.  آگاهی سااوزاندن خود، ظاهر ساااختن همین منط  و همراه با نوعی تنشِ  ،امروز

خواهد مشعلی بسازد در تاریکی جمعی. می گوییت. شنیده نشده اس ترخواهد حرفی بزند ک  پیشمی

 نبنیادی آگاهیِ ی حظ حکم ب  سوزاندن خویش داد، خورده، ان  و شکستای ک  عساکره ناامید حظ 

 .ای استفارغ از هر علم و نظری از وضعیت، ما 
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 من رزات  ی لی

ر شدن، متن و گفتار انتقادی نیز دی مجازی و کاالیی هم  چیز ب  تل  در عصار فیسابو  با فروغلطیدن  

ای روشاامند از تحقی  را ب  میان باید شاایوه ،نخساات یدر وهل  ،برای اثبات این ادعا امان نبوده اساات.

 وز انجام نشدهباشد ک  هن یای برای تحقیقکشید و سپس نتایج را تحلیل کرد. شاید این متن تنها فرضی 

  .است

هر روز  یهای کمونیسااتهای سااوساایا یسااتی و انقالب ک  حرکتای مان ، ز3٣و  9٣های در ده 

 ،مجهز کرد. تا پیش از این نوداشااات، چپ خود را ب  گفتمانی ای از جهان را ب  حرکت وامیگوشااا 

 ویژهکار و ب  اختیار گفتمان محافظ  دربیشتر  احسااسات،  اش در برانگیختنا عادهادبیات با توانایی فو 

ها و ی جهان اطراف، حیات انسانشاناسان  برای توصایف زیبایی اشارافی جامع   طبقات اشارافی و نیم  

 کالم و بیان احساسات رمانتیک در ستایش از معشو  یبود. تنظیم زیباشناسان طبقات مختلف اجتماعی 

 یا ساارزمین یکی از عناصاار معرّف جایگاه طبقاتی بود. طبقات پایین جامع  و کارگر غا باً از این توانایی

چیده شان وقعی ب  اینگون  گفتار پرتکلّف و پییا اساساً ب  سب  وضعیت واقعی زندگی ندبرخوردار نبود

ب  هدف تو ید متون ادبی جهت برانگیختن عام  نهاادناد. سااارآغاز پیوند خوردن ادبیات با انقالب   نمی

 طتوان ب  سنتی مربومی -همانگون  ک  باختین نشااان داده-را مردم برای تغییرات اجتماعی و سایاسای   

ی نویسان مدرنانقالب، رمان ازپس دانسات ک  پس از انقالب روسی  از دل فرما یسم روسی سربرآورد.  

 هایروسی  و دیگری ارزش یپرمای کردند؛ یکی سانت ادبی  منبع مهم تغذی  می ک  از دو ظاهر شادند 
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 و شاعرانگی و ،ا شادت بیشتری گرفت های بعد و در اروپ. این پیوند در ده 1داریانقالبی ضادسارمای   

 یرا ب  درون آرمانی اجتماعی کشاند. در این شرای  جدید، ادبیات رمانتیک و شاعران  هنری هایتکان 

 ابزاری برای برانگیختن یا روایت روح طغیانگر جمعی ب  کار گرفت  شد.  یخواص، ب  مثاب 

دی میالشاصت و هفتاد   ِیزارهای روشانفکران ده  یکی از مهمترین اب ،بیان یا عادهفو  توان ادبیِ

ر ای دیا کتیکی دگون با ید و ب مردمی می برای مباارزه شاااد. این متون و ابرازها در کنار جنبش واقعیِ 

ی را ب  ابزار گو، زیبایپیوند با روح جمعی بود. این سابک نوشاتاری با اتکا بر چینش غیرفلساافی و کلی  

هنر انقالبی یا ادبیات متعهد  .کرد  عمل مینیز بساایار موف امرت و در این ساااخمتعا ی تبدیل می یهدف

احمد، جزنی، نعلبندیان، کسرایی، کیانوری، حکیمی و غیره بروز ک  در آثار شریعتی، شاملو، بهرنگی، آل

 تری بود ک  از ده  شصت میالدی جهان روشنفکری را دربرگرفت  بود. یافت، بخشی از گفتمان بزرگمی

، عینی و ذهنی جامع  هرچ  بیشااتر نظام ساارمای  بر حیات ی ساالط های خلقی و با افول انقالب

های ابتدایی خود یعنی باالخ  از ده  هشااتاد ب  این سااو، ادبیات چپ در غرب کم کم ب  خاسااتگاه  

ان ناجتماعی و اقتصااد سیاسی بازگشت. روشنفکران چپ با زبانی غا باً آکادمیک و ا بت  همچ  یفلساف  

 ریافتنددعبور کرده و ب  درون فلسف  بازگشتند. آنها  -ب  تعبیر فوکو-های سارتری بیان گزنده، از شایوه 

امع  و جبیشااتر زدایی هرچ  تواند ب  ابزاری برای ساایاسااتهمین زبان غیردقی ِ عاطفی چگون  می خودِ

شااد با بود ک  دیگر نمی داری ب  دسااتاوردهایی نائل شااده منجر شااود. نظام ساارمای  ساام بیان فرما ی

های شناسی ادبی ب  جنگ آن رفت. این نظام توانست  بود با اصالحاتی درونی، بسیاری از خواست زیبایی

های گذشت  را محق  سازد و شکل سلط  را هرچ  بیشتر پیچیده و دیریاب گرایش در ده منتقدین چپ

ی بازار نبود بلک  تبلیغات گسااترده و میل ی عینی جدید تنها تحت ساایطرهاز دیگرسااو، جامع  نماید.

های پس از جنگ جهانی دوم و همچنین شاااخصااای، در ده  "پیشااارفتِ"و  "موفقیت"روزافزون ب  

                                                                                 
 1791. مایکل گاردینر، تخیل معمو ی باختین، 1



 77     های جنگلیراه فصل چهارم:

های ی شاااوروی و بلو  شااار  در تحق  آزادی و عادا ات، هم  و هم  ارزش  شاااکسااات تجربا  

گرا ک  روشنفکران چپدر این وضعیت بود  خواهان  و ساوسایا یساتی را تضاعیف کرده بودند.     عدا ت

ا برای فهم ر زبان رمانتیک شاعران گذاری با بیان و فاصل  های آکادمیکِبازگشت ب  اصول فلسف  و شیوه

شناسی این پیچیدگی الزم دانساتند؛ هرچند دیگر ب  درستی جدایی قطعی بین ادبیات و فلسف  یا جامع  

 .دانستندرا ناممکن می

فیساابو  نقشاای های آزاد، در فقدان رسااان ما و ایران،  یر منطق د ویژههای اخیر و ب  در سااال

طور است. مدیوم فیسبو  همان گویی سیاسی و اجتماعی پیدا کردهکننده در اظهار عقیده و سخنتعیین

خرید است. همچنین این  تقاضایهر محصاو ی در بازارآزاد متکی بر مشاتری و    م، همچوندانیک  می

، ماند، باقی نمیی کاربردیو وسیل  "ابزار"های یک نو وژی دیگری در محدودههر تک مانندتکنو وژی 

تر از منابع ک  گیری بهتر و سریعتکنو وژی ن  فق  ابزار بهرهقادر اسات محتوا را نیز تعیین کند.    بلک 

. فیسبو  منوط ب  مشتری استتکنو وژیِ اینترنت و محتوای دهنده است. دساتگاهی معناساز و جهت 

تهران  نشااینمناط  اعیانساااکن  در عین حال انگارد ومنتقدی ک  خود را چپ می ،در این وضااعیت

آمیزد و محصااول های ساایسااتم درمیکم با خصاالت، کمشااودقیمت سااوار میاتومبیل گرانو اساات 

شود از فرهنگ عینی سرمای  و فرهنگ ذهنی سوسیا یسم. در این اش ترکی  متحیرا عقو ی میخروجی

  دوباره ابزاری برای جل  توج ب  مثاب  ی بیانشناسان و عناصر زیبایی زبان شاعران ت است ک  وضعی

  چیز ک  نیست و در افآن برای  ،در واقع ؛جنبشی ک  دیگر نیست در راساتای بار  اما این ،گرددبازمی

 شود.نیز دیده نمی

توان تقادی خل  شد ک  نامش را میها، شکل نویی از تفکر انای روزافزون و در این سالب  گون  

نتزاعی و ا مردمی های ساوسیا یستی و فقدان واقعی جنبشنامید. ب  ساب    "ی تخیلی مجازیمبارزه"

ی چپ، ک  دانشااگاه و نظری زبان ب  هدف جبران این کمبود دساات ب  کار شااد. چنان، شاادن مبارزه



 جنبش خستگان     71

اش، ایران و مدیوم مجازی ا عمل ب  شاااکسااات در غرب بود، درمحصاااول موف  و کاارآمد عکس 

نشان دادند. در حقیقت،  "پرخاش"ی عمومی، شکست خود از واقعیت را ب  شکل روشنفکران حوزه

 بدون-در فقدانِ توانِ تغییر و شااکساات مدام از واقعیت، مبارزه و خشااونت موجود در آن، ب  بیان   

اصلی شهر و خطاب ب  حاکمان ک  بار ن  در میدان  اینانتقال یافت و پرخاشگری  -ازای خارجیب ما

 .فراگیر شد ای مجازی و در طل  جذب مشتری و بیشتر متکی ب  نقد مخاطبی خاصب  گون 

  ک  دستشان ب بودندهایش غا باً از طبق  متوساطی  هم گوینده و هم مشاتری در این فضاای جدید،  

تاب هایشان بنشینند، کمانیتور ها پشتند ساعتستتوانمی یما ی چندان یدغدغ ید و بیرسدهانشاان می 

 بچ هایی گعده کنند، ساایگار بکشااند، مشااروب بخورند و ب  ها با دوسااتانشااان در جمعبخرند، شاا 

 توان آنها را مصااادا می دبورگیب  تأسااای از  .ندشاااو "منزه"و  دهند فحشها و سااالبریتی پو دارها

  ی عینی از مناساابات بیچارگی و فقر، ببازیگرانی ک  ب  سااب  جدای ؛رادیکا یساام چپ نامید آکتورهایِ

اند ک  برچس  چپ و راست ب  شده بدل چیزی کنندگان هر آنشاکلی از هوراکشان و نفی جمعیت بی

 خود گرفت  است. 

  نظم را کامالً ب "وضعیت عینی"سلط  این فضای جدید باعث شد ک  چپ در اشتباهی استراتژیک 

ی طبقات ک  زندگی واقعی و روزمرهمهاجرت کند. در حا ی "فرهنگ"ی جدید واگذار کرده و ب  عرص 

های نو یبرال در معرض آسی  و های مختلف جامع  تحت تأثیر وضاعیت اقتصاادی و سایاست   و گروه

بحران قرار گرفت  بود، گفتمان چپ با توج  بیشاتر ب  گفتارهای فرهنگی طبق  متوسا  مثل دموکراسی،   

ی ادبی و فلسفی، نیروی اصلی خود شناسان ها و گفتارهای زیباییلیتهای جنسی، حقو  اقزنان، آزادی

ار ی بازار واگذدر پافشااری بر حیات اقتصاادی و وضعیت واقعی مردم در زندگی روزمره را ب  آتوریت   

دسااتان، کارگران و بیچارگان از شاارای  عینی  کرد. در این وضااعیت، حتی گفتارها و اعتراضااات تهی 

ی متوسااا  بلعیده و ب  چیزهای ذهنی و ها و گفتمان فرهنگی طبق انجی خواساااتشاااان، با میحیات
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فرهنگی ترجم  و عرضا  شد. این چرخش، از دالیل مهم سربرآوردن راست افراطی در تمام دنیا با اتکا  

این  توانستند حاملک  طبیعتاً جریانات راست نمیب  نارضاایتی عمومی از وضاعیت بوده است. درحا ی  

ی باشند اما با فقدان چپ، آنها توانستند از این شرای  ب  نفع خود بهره ببرند و خستگان را پشت نارضایت

 سر خود جمع کنند.

ی متوس  مانند حقو  های اجتماعی طبق اهمیت جلوه دادن جنبشاین ساخن هرگز ب  معنای بی  

ی تساال  گفتمانی طبق  ی اصاالیمسااأ  های مذهبی و قومی نیساات، بلک  همجنسااگرایان، زنان، اقلیت

متوسا  فرهنگی و جوانان دانشجو و هضم، انتقال و فراموشی شرای  عینیِ اقتصادیِ حیات است. برای  

هضااام و  "دختران خیابان انقالب"درون رویداد  69ماه ساااال نمونا ، دیادیم چگونا  رخدادهای دی   

ها را از دسااتان، توج   تهیها و روشاانفکران ب  جای پیوند زدن مسااا   زنان بفراموش شااد، و رسااان 

 صدایان منحرف کرده و ب  خواست حجاب اختیاری یا آزادی پوشش، تصعید دادند.  ی بیمسأ  

ها با سمبَل کردن مسا   گرسنگی و فقر، توان خود را با انواع و ها در هم  این سالساوسایا یسات   

های خُرد، انباشت  کرده و در ی گروهخواهان های آزادیاقسام تو یدات گفتمانی و نمادین پشت خواست

ی اند. بخش بزرگی از این هضم و بلع ب  واسط ها باخت نهایت در میدان دموکراسای، بازی را ب  راست 

ی جامع  را ب  نیروهاای چپ صاااورت گرفت ک  از یک طرف انتقاد ب  شااارای  عینی زندگی روزمره 

یاسی، های فرهنگی و سیگر، با انتقال مبارزات ب  میدانگفتارهای رمانتیک و ادبی تقلیل داده و از طرف د

 تحویل دادند. "سیستم"ی اصلی را دوباره ب  مسأ  عمالً 

بتواند  مگر ،تواند خود را از این نمایشگری عام جدا و مستثنی کندنکت  مهم اینجاست ک  کسی نمی

 فتمانِگ نتیسیسم و نیز منط  درونیِابزارهای نمایش از جمل  منط  زیباشاناسی عقیم بیان، حراج رما  بر

 با بازگشاات دقی  و متعهدان  ب  کار امر، فیساابوکی کمی غلب  کند. این یکنندهخنکمحور و دلمشااتری

  .شاید ممکن باشد گرایان ، سیاسی و پدیدارشناسان  ب  واقعیت، عملجدی
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بت ب  پروپاگاندای حاکم بر الزم در میان منتقدان چپ نساا ایو رسااان  های تبلیغیهر چند از جنب 

شید باید این پرسش را پیش کدر برابر همین جریانات نیز ، دریداژا  اما ب  تعبیر  غافل ماندجهان نباید 

روی هر محصااول ب  ظاهر ساالبی را باید پیش پرسااشِاین « توانیم کاری انجام ندهیم چطور می»ک : 

اه دانشااگدر ک   ،دانشااگاه ید. دریدا در گفتاری دربارهقرار دا "تو ید انبوه"ای در عصاار نظری یا عملی

حیواناتی با چشامان همیش  باز و بدون پلک ترسنا    یگوید: آنچ  دربارهمی ،1ایراد کرد آمریکا کورنل

تواند دهد و نمیا عمل نشان میبیند و عکسبینند. انسانی ک  مدام میاست، این است ک  آنها همیش  می

تر های دقی شاایوه ،تواند بشاانود، ب  خاطر آورد و بیاموزد. از نظر اورا محدود کند، نمیاندازش چشاام

  .تواند نقش این پلک را بازی کندد یل می یپذیری برای ارائ  و یتؤفلسفی و علمی و مس

رغل  جریانات حامی پر  نویسااایتاریخ  ن ،کناد خطری کا  امروزه گفتاار چاپ را تهادیاد می     

، بلک  همان چیزی است ک  های جریان اصلیالت و رسان در ایران و ب  طور خاص مج نو یبرا یسام 

رو افتادن ب  با ف چپگفتار انتقادی و تجمالتی شدن  واکنشی شدن و نیز ایم:پیشاتر درباره آن دانسات   

ض  در ی برای عرکاالی بطور کل تبدیل شدن ب  و مانتا یستی در فضای مجازی،تو ید انبوهِ بیانِ ساانتی 

ز ا گرای راساااتی سااارگرم کنندهِ؛ همان منفعتی ک  مجل گواراچ  شااارتی با عکس زیبایتی :بازار

 .ردبَاش میلو ب  ظاهر رایکا تیترهای آتشین

 

 

 

 

 

                                                                                 
1. Derrida, Jacque; The Principle of Reason, Diactrics  



 10     های جنگلیراه فصل چهارم:

 

 

 

 



 

 

 

    39 تریلوژی آب   صل پخجم:ف

 نفسدرباره اهمیت سیاسی مسا   صیانت 

 

 

های ااریخ م اصف ایفا  ای در جنبش، این رقیداد سیففل  اازه ٩٨ماه فارغ از نتایج سیااسیو قاه آ انا   

فدد گای نف مواین اثفگذاری هم نآ ماهات ا  رقیداد ق هم نآ اأثافات رقانو ق عاطفو گستفده. نوده است

ین ا فل سؤال اصلو در این . ها ق طبقات اجتماعو داشتآ استی قسا و از گفقهکآ ا  قاه آ نف گستفه

 . هایو استات این رقیداد در کجاست ق در محاصفه چآ گفتما است کآ اهم

 

 آغ زگ ه جخن  : بخ  اول

ای نا مکانازم نساار اکفارشونده٨٩٩٨سال ای در انا  ماه اعالم گفانو ننزین در نامآ شب جم آ  

دی های اهتلااعالم سااست .شوکو نود کآ از سمت دقلت نآ جام آ قارد شدگفانو ننزین  .صورت گففت

ا هاأت شود اها انالغ مونانو نشده ق نآ یکباره اوسط دقلتای پاشها م موالً نآ گونآحاااو نفای دقلت

نافاه ناسیییت کآ . هایش، از اب ات الیییمامااش در اما  ناشیییدنفد  نفنامآحاکمآ نتواند در عان پاش

ام این نفنامآ ففاگاف در ماا  نائومو کالین ن. کنندا باف مو «زلزلآ»ها ا  را نآ مخاطبا  این سییااسییت 
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های پلاسو ای رایج کآ نوعو الگونفداری از دستگاهگذارد؛ شاوهمو «درمانوشوک»های م اصیف را  دقلت

ی نو مفحلآ )هدف از شکنجآ   CIAهای راهنمای سازما  جاسوسو امفیکا طبق یکو از کتاب: »اسیت 

زندانو نآ  ،پس از شکنجآ .شیدید ههنو است ایجاد نوعو طوفا   (سیسیت کفد  ق نآ راه اقرد  زندانو  

و فکف کند یا حافظ منافع زده است کآ دیگف هادر ناست منطقهدری از نظف رقانو نآ ههقفا رفتآ ق قحشت

خواهند در اختاار انا  شا  مواحت ااثاف چنان شوکو ناشتف زنداناا  انچآ را کآ نازجویا  خود ناشید. 

در جفیا  شکنجآ، فاصلآ  .شا  رااهفار ق رقیگفدانو از ناقرهای پاشیان  نآ قیژه اطالعات، -دهند هفار مو

ال یاده کوااهو قجود دارد کآ در ا  ففد زندانو دچار نوعو حالت ا لاق نان زندگو ق مف   زمیانو فو  

این حالت ا لاق  ریزد.های ا  ففق مواش، همفاه نا قیژگوشیود ق شیخلات شک  گففتآ ق ففهاختآ  مو

زندگو یک نوع حالت شیوک یا فلج رقانو اسیت کآ از اجفنآ یک زخم رقحو شییدید ناشو   نان مف  ق 

ای کآ گویو هم دناای اشنا نفای ففد شکنجآ شده ق هم جایگاه خود قی در ا  دناا را اجفنآ شده است،

داند کآ شناسد ق مونازجوی مجفب این حالت را هنگام ظهور ا  خوب مو کند.در ههن اق متالشیو مو 

بع اطالعااو مقاقم در ا  لحظآ، در مقااس نا پاش از اجفنآ شییوک، نسییاار پذیفای سییازش اسییت ق  من

صبفانآ منتظفش گف نوای است کآ شکنجآق این لحظآ .احتمال اسلام ق اب اتش خالو ناشتف شده است

سو کال  ق کند ق س و دارد در مقاادکتفین شوک ناز دهاقا همان رقند را اقلاد ق اکفار مو .نوده است

نازجویو، اک اک، نف سف اففاد  گفا  در سلولاجتماعو نآ هما  چازی دست یاند کآ شگفدهای شکنجآ

ی را نآ جام آ قارد کفده ق زیف سایآ شیوک گفا  شید  ننزین هلید داشیت    دقلت نا خبف .  ٨«نداقرمو 

ایجاد »ی نفنامآ: زگشتهای خود را اجفایو کند، اما نفنامآ دقلت نآ خودش نااغتشاش ههنو ا  سااست

درمانو نآ چازی ابدی  شد کآ خود دستگاه حاکم مجبور شد یا هما  شوک« اغتشیاش ههنو در مفدم 

 .نگذارد ق از قهوع شدید ق گستفده ا  شکّآ شود «اغتشاشات»نام ا  را 

ها ق مسییایلو را ف ال کفد کآ اففاد حول ق حوش قییی ات گفانو ننزین امام ا  شییکافشییوک    

هایو نود کآ هی  نوعو عانو شیید  سییااسییتنفای جام آ این شییوک  .کفدنداجفنآ موشییا  لییادیاهت

                                                                                 
 1312،شوک دکترین کالین، نائومی 1



 جنبش خستگان     11

ففایندهایو کآ از د ا  نودند؛ های هب  شاهسازی از سالسازی یا نآ ا باف شاید نهتفی خلولتوخلوصو

ومو ق نوع ن هااین سااست .های هب  شیفقع شیده نود ق در سیالهای اخاف نآ اقو خودش رساده نود   دهآ

در امام کشورهای در همآ جا ق سازی کآ احت عنوا  نئولابفال استجهانو  اهتلاد منطق یشدهمحلو

کآ از  ای استپولو ق اهتلادی هایسااستها شام  این سااست .دشودناا نآ اشیکال مختلفو اعمال مو 

ق هف کدام  ندشوآ موی جهانو اوصانآ اعضای جام آهمچو  نانک جهانو المللو طفیق سیازمانهای نان 

ق  پو نگافندنفای انطبا  هفچآ ناشتف نا نظم جهانو را  هانفنامآکنند این از این اعضا نآ نوعو االش مو

پفقژه گونآ، قامدار پاوند جها  هی  اینداریم «ی جهانوجام آ»قاژه کآ ما امفقز از  درکو .اجفایو کنند

نفای درک این مویوع کافو است نآ . است مستثنو نبوده ایفا  هم از این داستا  .اهتلیادی است  های

های کال  اهتلیادی در سآ دهآ اخاف ق هماهنگو چهار دقلت مختل  ق هوای دیگف نظام ق ناز  سیااسیت  

فهنگو ف ق اجتماعوحکمفانو سااسو،  نا هفنوع شاوه نازکشورهای دیگف  .رهبفی نف سف انها اوجآ کنام

 .اندها نآ خود اختلاص دادهاین سااست هف یک نآ نوعو جایو را در طا 

را  هاسااستاوا  این سیازی را خالصآ کنام مو اگف از منظف عدالت اجتماعو نخواهام نئولابفال 

ق در  ای منجف شدهگستفدهنآ فقافسازی طبقات ی نازار نف جام آ، هایو دانسیت کآ نآ نفع سیلطآ  نفنامآ

قدل ناز نآ سیود گفقه کوچکو از نخبگا  اهتلییادی دست  ااوق رشید شیکاف طبق   اففادزدایو از مالکات

ها رشد اهتلادی نآ م نای افزایش اولاد ق عفیآ است کآ چندا  خود را ایدئولوژی این سیااست  .اسیت 

های مت دد ق  جنبشنا دیگف  ٩٨ انا  زمانو جنبشهم شییاید اکنو . کنددرگاف عدالت در ملییفف نمو

در  شاهد نودیم کآ نا اعتفایات در ایفا زما  هم .نودیم، م نادار شود شاهدجها   سفاسف درکآ متنوعو 

فانسآ ق ف، نفزی ، گانآ، هائاتو، ارژانتان، اسپاناا، عفا ، شالوالجزایف، همچو  لبنا ، کشورها از  ینساار

 .استحاات شک  گففتآ  رق نآ قخامت نسیبت نآ قی ات  یوهاها ق هاامشیورش  نازمت دد دیگف  مناطق

زما  نا کشیتار در اهفا ، ماهشیهف ق کفو، در نج ، ناداد، پاریس، نافقت، سیانتااگو، نوگواا ق صدها    هم

در ایفا  اعالم افزایش پنجاه درصدی هامت سوخت : »... ها درگاف شدشهف دیگف پلاس نا مفدم در خاانا 

 .ها را نستندحاطو نزرگفاهمدر الما ، هلند ق ففانسآ کشاقرزا  در اعتفاض نآ مقفرات زیست. جفهآ را زد

 شالو نا افزایش. کن  را لفزانده، نا الیحآ پاشنهادی استفداد نآ چان اغاز شدخشیمو کآ از ژقئن هن  
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 ی جنسو ق لبنا  نا اعالمگافانآقنق  عمومو شفاره کشاد، در اندقنزی نا الیحآ هوانان سختهزینآ حم 

اگف نتواناد در ماا  ... قر شییداپ شیی لآهای قااساا اماسچاز از ننزین گففتآ های جدید نف همآمالاات

... زنندکم نافق  مواا  کمدقد ق غبار چشیمانتا  را نگشایاد ق دهاق ننگفید، اشتفاکات در نفانف دیدگا  

ها ای از کفه زمان دهاند ی نو هسمت عمدههای مفدمو را اجفنآ کفدهامام کشیورهایو کآ اخافاً شورش 

شوند؛ رشد در این کشورها کآ از سوی گفقه کوچک  اوسط مدل قاحد اهتلادی اداره موسیال است کآ  

های سفمایآ هما  ق مسا  ؛ستشود، نآ م نو نانوایو ق ناچارگو نفای نساارانوها اقدیس موژ  خوب

 ٨.«ریزند کآ جفیا  گنداب نآ سفازیفیهای امفیکایو ق ارقپایو مواندازه نآ اسانو نآ حساب

 انا  نان جنبش محکمو است کآ پاوندقاه ات این درک  ٩٨ماه نخست ق پف اهمات انا  یلع 

نت های مفدمو در سفاسف جها  در اعتفاض نآ ففایندهای فقافسازی ق خشوجنبشدیگف  قدر ایفا   ٩٨

های وعدالتهای جهانو مبارزه نا نوناز یکو از مجموع جنبش ٩٨جنبش انا . ، قجود داردنوین نازار ازاد

ق اعتفاض خود را  هدهو کفدرساده در امام دناا سازما ما  جا  نآ لبدکآ مف هایوگستفده نود، جنبش

ادامآ نآ انها در پاوند نا این جنبش جهانو کآ در  ٩٨جنبش  .نآ صیییورت انانآ در خاانا  اعالم کفدند

اعالم  ٩٨موش کنام کآ انا  در قهلآ نخست نباید ففا. نودیما  شاهد  ٩۹نود کآ در سال  هااموهما  

کآ حاات عانو ق م اشتو را نود ففایندهایو م اما ای از اففاد جام آ نسیبت نآ جمع گسیتفده خسیتگو  

نقطآ اغاز این جنبش در یاداقری  .در پاوند نا امفی کلو ق جهانو اند؛ اعالنوهففسییا کفدسییخت ق طاهت

رسد عانو ق انضیمامو اغاز شد ق نآ نظف مو  اینا مسیألآ  ٩٨جنبش  .نسیاار اهمات دارد از ا  درک ما 

گفسنآ»نود کآ صدا این  مسألآ عانو .گستفش دهد ا  حفظ کفده ق ناپاوستگو خودش را سی و کفد  

 کآ ن دها از هف امف انتزاعو قاه ات انضمامو، فارغاین . «ایم ق اوا  ق احم  این قیی ات را دیگف نداریم 

  .است ٩٨یکو از ایالع شناخت انا  نار شد، اوسط طبقآ متوسط ق حکومت نف جنبش 

 

 اننوهه: بخ  دوم
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ق اغاز شد، نآ یک کلات اجتماعو  ٩٨در انا  اعتفاییااو کآ حول مویوع انضمامو ق م اشتو   

پس از گذشیت انها چند رقز، اعتفایات نآ گفانو ننزین نآ اعتفاض ید کلات دستگاه   .رسیاد سیااسیو   

ااااف ق گسیتفش، ناش از هفچاز ناید درناره م تفییا  سخن   ین نفای شیناخت ا . حکمفانو ابدی  شید 

نفانگاختآ اما امکا  شناخت نساار حواس ق عواط  را جنبش انا  نا قجود اینکآ در این یک سال . گفت

 .ق احلا  را کمتف نآ ما داده است

اوانام اجتماعو وما م کشد کآ ایارا پاش موپفسش  ، ایناخال سازش، اسیپانوزا در کتاب ااریخ         

-قار از اجتماعات نشفی های رمآشک  سپانوزاقار نآ خود نگافد؟ از نظف ااز مفدم را نسازیم کآ شک  رمآ

منظور از شک  رمآ .خطفناکو هستندهای پدیده -نامدچازی کآ ژی  دلوز ا  را اجتماعات فاشاستو مو

نفای  .نفای یک کنش سییااسییو مشییخ  اسییت   اب ات جم و از یک ففد یا ایدئولوژی ، قارقار یا اوده

اسپانوزا  نآ خود نگافد؟ قارنسازیم کآ شک  رمآ عواوانام اجتمااسپانوزا این سؤال مطفح نود کآ ایا مو

. دغلطنقار ففق نموکند کآ نآ اشکال اودهدر رسالآ سااسو خود مقدمات شناخت اجتماعااو را مطفح مو

یا  نفادلوز ق ژی  ، تهارمایک  نگفی،  انتوناو ا ق مفسفینش ماننداز نظف اسیپانوز  (Multitude)انبوهآ 

منظور از انبوهآ اففاد متمایز ق متفاقاو است  .دهدخلیلت این م تفیا  را نشا  مو  ق دیگفا  موماسیو 

نآ  .کنندخود نآ سییمت سییاختن نوعو همبسییتگو اجتماعو حفکت مو یهای اکانآکآ نا حفظ قیژگو

اکان ق خاص هف ففد  هایهای ازاد است کآ قیژگوگفدامد  جا  ها،ظف اسپانوزایواز ن انبوهآ ا بافی،

را در مقایسیییآ نا مفهوم  انبوهآ .طبقااو اسیییتمفهومو کامالً ق نآ همان دلا   ،شیییودمودر ا  لحاظ 

 نانمهم ، اما افاقاو شدهنفخو اقهات مفدم افجمآ در هفچند مالتاتود . درک کفد اوا  نهتفمو «مفدم»

کلات قاحدی در مفدم،  .گونگو محض سییفقکار داریمنا همما در مفهوم مفدم  .قجود دارد انبوهآ ق مفدم

ق  دهداساساً م نای طبقااو نمو مفدم. شوندشود کآ در ا  اجزاء ق طبقات مختل  ناپدید موساختآ مو

هم م مفدم از یک سو مفهو درق است کآ دلا  همان  نآ. شا  استیا گفقه شیام  همگا  فارغ از طبقآ 

 ،اففاد اکانگو خللت فقدا از سوی دیگف نآ دلا   جود دارد ق همنخشو ق انقالنو قرهایو هایپتانسا 

نآ  .قار هخافه اسییتق اودهپتانسییا  فاشییاسییتو  ،در خا  جم ات ففدشیید  گمق  ال ادهیکپارچگو فو 

کند اففادی را طلب مو «مفدم»کنند. وهایو از نمایندگو یا نازنمایو ظهور ممحض اشکا  مفدم، شک 
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هایش انبوهآ نآ دلا  قیژگو در حالاکآ امکا  نمایندگو، را نمیاینیدگو یا نازنمایو کنند   اقکیآ نتواننید   

نا  در ا  ق نآ همان دلا ، هاستمح  نفقز افاقتق انبوهآ ازدحام جم ات ناهمگو   .ساً منتفو استساا

هایو در انبوهآ قجود دارد کآ ا  را غافهان  نازنمایو یا نمایندگو اکانگو .رقیامها رقنآجهش عیاطفیآ  

ین خلییلت اسییت کآ ندا  ق ا کنندموپادا غافشییخلییو نفقز نلییورت هایو کآ البتآ اکانگو، کندمو

نگفی، در قاژه مفدم نوعو انتوناو یکو از مفسیییفا  اسیییپانوزا،  دیدگاهاز  .دهدموماندگار درق  ایقجهآ

هم در ماا  مخالفان ا  ، ق هم در ماا  حاماا  یک نظام سییااسییو ق طبقآ حاکم  .داردقجود  «ا الو»

متکو نآ ق  نداشتآ ایا الو هاچانبوهآ  اما .شودیافتآ استفاده مونظام سیااسیو، قاژه مفدم نآ نحو ا الو  

نبوهآ شک  در ا .کندنآ متافازیکو نافق  از خود ارجاع پادا نمو انبوهآ .است «ماندگاریدرق » خلیلت 

ات اهم -اف گوشت ا  انضمامو ق از-انتزاعو مفدم مطفح ناست، نلکآ امفی انضمامو یا عانو مث  ند  

 :پاشییتف پاسییخ این سییوال را االش کفدیم ناانامدر انبوهآ چنان نااهمات اسییت؟  «ند »چفا  .٨یاندمو

ایدئولوژی یا گوی ها سییخن، انگویندسییخن مو سییازند نفای خود،انبوهآ را موی پاکفهکآ یو هاسییوژه

؛ ا  هایشییا  از دل زندگو انضیمامو خودشییا  نافق  امده اسییت امام گفتار ق کنش اهتداری ناسیتند ق 

 2.کنندقپوست ا  را اجفنآ موای کآ نا گوشتزندگو

 عفیا  زندگو رقزمفه یقجهآ: ال اده عانو نافق  امدفو  ایلآاز مسا ٩٨جنبش انا  گفتام کآ  

ای از اففاد این خللت نود کآ سازنده انبوهآ شد، انبوهآ .یا صاانت هات «کونااوس»اف اسیپانوزا  یا نآ ا ب

اواند گفتاری نمو اینمایندههاچ  .ندناپذیفناپذیف ق نمایندهنازنمایو کآ نآ دلا  اراباطشا  نا امفانضمامو،

د ففمفهوم اسیییت الیو ق یا یک ، یک اکان را در یک قاژهعاصیییو های را نفگزیند کآ نتواند امام سییوژه 

ها ها، دستففقشففقشکارگفا ، کارمندا ، خفده .داردطبقااو قی اتو انبوهآ  نا این حال، .خالصیآ کند 

چازی اولاد یا عفییییآ هایشیییا  حاییییفند کآ در هما  لحظااو کآ ند نا در انبوهآ  ق حتو ناکارانو

از  ،کنندمو کارهایشا  ها ق گوشتاز طفیق ند کآ اند کسانودر قاهع انا  ، شوندمو اسیتثمار  ،کنندمو

                                                                                 
 نیست بدن ایهکنش علت نفس کرد. تبیین بدن خود   از استفاده با بایدمی را بدن هایپدیده و افعال که کندمی مطرح را ایده این اخالق کتاب در اسپینوزا 1

 است. بدن خود بدن افعال علت و دهدمی انعکاس را گذشته خود بر آنچه دنب .است نفس تصور   موضوع   بدن   بلکه
  به: کنید نگاه بیشتر مطالعه برای 2

Antonio Negri, 2002, pages 36 to 48 
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ها قانستآ است اما در هما  اولادکنندگانو کآ سیاختار جام آ ندا   ؛کنندهایشیا  ارازا  مو طفیق ند 

رفتآ ق انها این اجفنآ را از نان  ند  انبوهآدر  فاصلآ اولاد ق استثمار .کندمو شیا  لحظآ اولاد اسیتثمار 

  .هاستی ند نآ م نایو انبوهآ انبوهآ .کنندن کس موشا  مدر اجتماعات

ند، نود از این دسییتآ اففادی طااا  کفدند کآ غالبا -٩۹ شییورش سییال در ادامآ - ٩٨در انا   

ها را صدای ا نآ در حکومت ق نآ در طبقات دیگف پاش از ا  کسیو  ق  ای نداشیتند کسیانو کآ نماینده 

را  قی ات خودشا شا  س و داشتند کآ در اعتفاییات  شیده نودند  رهااففادی انا   .کفدنمایندگو نمو

رقنفق  «ما »نآ ا باف اسیییپانوزایو در انبوهآ ما نا . شیییا  را حفظ کنندق  قیژگو طبقااونازااب دهند 

عانات  .هسیتام، ی نو کوشیشیو نفای صاانت نفس کآ هم از شفایط نفبس نفامده ق هم از قی ات ند    

در جنبش هشییتاد قهشیییت نا  . حائز اهمات نناادین نود ٩٨ی ا ند  در انبوهآانضییمامو ق در اراباب ن 

ک   :چازی کیآ سیییاختآ شییید، مفدم نود  ٨٨در  .انتزاعو اغیاز کفدنید   ز امورکیآ ا  مفدمو رقنفق نودیم 

مدام ارجاع  ق نفبس امف انتزاعو نآگفتار ق قاژگانش  قای کیآ هیانی  نیازنمایو ق نمایندگو نود     یکپیارچیآ  

طور خالصییآ، در انبوهآ ما اما، نآ ٨«.رأی من کو؟» ق نا شیی ار مانند ازادی، دموکفاسییو اموری یافت؛مو

کنند، شوند ق خللت طبقااو خود را حفظ موشیاهد اففادی هسیتام کآ در یک کلات قاحد ادغام نمو  

ام اهایشیا  را صفف ارسال پ نمایش ناسیت، نف نمایندگو اثار ق نتایج ناظف ناسیت ق ارزش  [شیا  ]عم »

انها این . 2«پذیفدی نازنمایو صورت موای کامالً متفاقت از گسیتفه این عم  ندی  در گسیتفه . کنندنمو

دهند کآ حتو راقی قییی ات ند  خود در سییاختار هایشییا  شییک  موحضییور را نآ انها نآ ماانجو ند 

 .انداجتماعو، سااسو ق اهتلادی

 اشاسپانوزا در رسالآ سااسواز کجاست؟ مسیألآ ن دی این اسیت کآ اهمات سیااسیو انبوهآ      

سییازقکار ق مکانازمو کآ اعمال  ارجاع دارد نآ یکو  :شییود نان دق مفهوم از هدرتامایز مهمو هائ  مو

نافق ق اوانو اسییت کآ اففاد نفای انجام کارهایشییا  صییفف مو  ق دقم، منظور از هدرتْ ؛٩کندسییلطآ مو

                                                                                 
 از ترطغیانی یریتعب به و قویتر مراتب به چیزی تهیدستان قیام او نظر از گذارد.می تفاوت ستمدیدگان قیام و تهیدستان قیام بین انقالب، کتاب در آرنت 1

 برندهپیش دردها دومی برای بردندمی پیش نمادها را اولی اگر کرد. مالحظه تفاوت این در توانمی را 21 آبان و 11 میان تفاوت .است ستمدیدگان قیام
 بود.

 8۴۵ ص ، دیونیسوس کار هارت، مایکل نگری، آنتونیو 2
3 potentia 
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هدرت نآ م نای  ،از نظف اسیییپانوزا ق ن دها نگفی .ق نافقزقر   :را دارد هااین م نا هف دقی هدرت٨ .کنند

ی هدرت های عانو است کآ سازندهها ق اوا این ند  .هدرت نآ م نای اوا  اسیت  منوب نآ اولادات زقر

هایو کآ حام  اوا  ق نافقها در جام آ هسییتند در اففاد ق گفقه .ق سییاختار مسییلط اسییت نآ م نای اقل

ا  نافقها ق . اندناپذیف از ا عادی نآ سیاختار زقر ق هدرت اناده شده ق نخشو جدایو قیی ات رقزمفه ق  

 در. هدرت از درق  هدرت: شودزقر از دل اوا  حاص  مو در قاهع،. ها هسیتند کآ سیازنده ساختارند  اوا 

جدایو از  یاجفنآ ق نافق اوا در انبوهآ، . شود، گسیسیتو ماا  این دق مفهوم از هدرت ایجاد مو  انبوهآ

دق مفهوم هدرت  ۵٧ی پس از انقالب هادر امام سال. شودهدرت از هدرت گسستآ مو: کندرا پادا مو زقر

ق  کفدمواجآ نودیم کآ خود را حکومت مسییتضیی فا  م ففو مو  ما نا دقلتو .نآ هم متلیی  نودندکامالً 

ق خود را  هشییید زین ایدئولوژی اغاانقالب نف دقش ا از انتدا .سیییاختآ نود انها نهادهایو را نفای کمک نآ

ال م  نآ ، ق در عکساز انقالب در قاهع پس .افین حاماانش هم مسیییتضییی فا  نودنده نود ق مهمپفقراند

ز شد ق ناش از هفچاناگسستنو  یپاوند ،هدرتاز پاوند این دق مفهوم های نوسازی دقرا  پهلوی، نفنامآ

نآ )جدایو از هدرت  (هدرت نآ م نای دقمیا )اوا   ٩٨ یآدر انبوه .ا یالو مفدم را در خود ان کاس داد 

ناش از  هدرت ازهای جداشده است کآ این ند دلا  همان  دهاقا نآ ق  کفدرا اجفنآ  (یا زقر م نای اقل

لذا ناید حذف اندازند ق های انبوهآ در هدرت شییکاف موند  .شییدند ناپذیففتنو هف طبقآ ق گفقه دیگفی

های ند  .گافدمویییوع شییلاک هفار مو مسییتقاما ق نآ ا داد زیاد «گوشییت»کآ  در اینجاسییت .شییوند

. ندای را اجفنآ کفدرحمو اازههایو کآ زیف ااغ افتاب نف رقی زمان افتادند، نوشییدگا  انا ، ند کشییتآ

شدگا  در انا  کشتآناالی  شمار  .کفد، مستقام نآ هدرت شلاک شتهدرت کآ ااب این ناقفاداری را ندا

یک اجفنآ ، از این رقست کآ در انبوهآ سانقآ نود،نوی ایفا  کآ در طول ااریخ دسیت کم صید سیالآ   ٩٨

گافی انبوهآ حتو عنوا  نافاه نبود کآ پس از شییک . دگافصییورت موگسییسییت عماق نفای حاکمات  

و انها اگافی راهو نفای اخفاین نازپس. مستض   از انها پس گففتآ شد ق نآ سانآ دیگفی اللا  گفدید

ومت حک»حاکم ق اوجاآ کشتارشا  اوسط دقلتو است کآ نا عنوا  زنانو ق صوری از چتف حمایتو حتو 

                                                                                 
1 potestas 
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 ٨.نآ خود اعتبار داده نود «مستض فا 

یا -های اکانآ ق یگانآ اسیییت کآ ییییمن حفظ یگانگو خود در خالل حفکت انبوهآ پاوند ند  

متافازیکو  ؛شودساختآ موناز از متافازیک اففاد اجتماعو در انبوهآ، . دهندخود را نمایش مو -جهشو

، شودمو ساختآ ای راز سیااسیو  گونآدر انبوهآ اسیت کآ  دلا  همان نآ  .کآ درق  هف ففدی قجود دارد

کشد ق عواط  ق هاجانااو را گفد خود اجماع نوعو افسو  سااسو کآ شکوهو خداگونآ را نآ الویف مو

شا  دارد، افاقاهایشا  کآ ریشآ در قی ات انضمامو ایو اسیت کآ نا هخا  ادم انبوهآ در قاهع. کندمو

این رازامازی ناش از  .کنندموپدیدار  در سییااسییت را گافند ق حالت رازامازی در کنار یکدیگف هفار مو

کآ  هایواز ند  اسییت اجتماعوانبوهآ در قاهع . شییودهفچاز از اجماع افاقت ق همبسییتگو حاصیی  مو

ندنو کآ در انبوهآ حایف است، نسبت نآ هب  خود دچار دگفدیسو  .کنندا اجفنآ مور «دگفدیسو» نوعو

پاوند عماقو نان  این دگفدیسو اندا  .گفددند  رام ق خاموش نآ ند  دیگفی ندل موا   .شیده اسیت  

اصلو هستآ  -ا لق نآ یک قاحد یا ایدئولوژی ق نآ- هایشا نف یگانگو کاداَأقجود نا  کند کآموایجاد  انها

اوا  نآ رقشیینو از یک نا این نگاه مو کنند.شییا  را نآ دیگفا  یاداقری موقییی ات انضییمامو مشییتفک

های هویتو، هومو ق زنانو، در جافافااهای اف سیییخن گفیت کیآ نا قجود افاقت  انبوهیآ جهیانو ق نزر   

 هم نآ -ی نو ناریییایتو از قییی ات عانو حاات-شییا  مشییتفکگوناگو  نآ سییبب خلییلت انضییمامو

  2.پفداختام  اند، هما  مویوعو کآ در نخش اقل ندا متل 

ق ازادی مت لق نآ ا از نظف. کلو نود  نشف است اخال ، نفای اسیپانوزا مسیالآ اصلو   دانام کآمو 

حق ازادی  .هایشا ها ق اکانگو، فارغ از افاقتهاست ق نآ فقط شهفقندا همآ اففاد ق صیفت امام انسا  

ای دارند ق یا حتو خواستار یا نماینده شوندنآ منحلیف نآ اففادی کآ نازنمایو مو  طبا و همگا  اسیت، 

مبتنو نف  ؛ کآ هما  زندگواحت  هدایت عق زندگو ی نو از نظف اسییپانوزا ازادی  .اندازادی سییااسییو

                                                                                 
 کنیم،می بتصح کارگر طبقه از مارکسیستی نظریه در وقتی است؟ کارگر طبقه و انبوهه میان تفاوتی چه که است این شود مطرح ینجاا شاید که سؤالی 1

 اتحادیه ف،صن دارای طبقاتی خودآگاهی به رسیدن برای که است گروهی پرولتاریا .است شده ازخودبیگانگی دچار که است صنعتی کارگر یطبقه منظور
 جماعتی یرد؛گبرمی در را مختلف هایگروه و طبقات تمام بلکه صنعتی کارگران تنها نه انبوهه، اما کنند.می نمایندگی را کارگران که است تیتشکیال و
 که اندآنانی نفرودستا شود.می قائل کارگر طبقه و فرودستان بین نیز خیابانی هایسیاست کتاب در بیات آصف را تمایز این ماند.می ناپذیربازنمایی که
   .است شده توجه کارگر یطبقه به تنها مارکسیسم در که کندمی نقد او ندارند. ایاتحادیه و نماینده هیچ

 کنیم. استفاده جهانی سراسری جنبش این برای مردم واژه از توانیمنمی ما چرا که است روشن 9
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: نویسییدمو. فضییالت هم از نظف قی چازی ناسییت جز کونااوس یا هما  صییاانت نفس .فضییالت اسییت

اینجاست کآ  ٨.«ناشد فضیالتو الیور شود کآ مقدم نف فضالت  کوشش نفایح حفظ  خود   ممکن ناسیت »

ازادی از نظف اق ی نو االش نفای حفظ  خود، هما   .شییوداخال  اسییپانوزایو رقشین مو   پاوند انبوهآ نا

کوشیید نحد دموکفاسییو را نا نحد اخال  ق حق طبا و اسییپانوزا مو. یاندچازی کآ در انبوهآ نفقز مو

وع نوین ن -سااسو قی ناامام ماندهنا قجود اینکآ کتاب رسالآ- ق حتو نوع یونانو دموکفاسو قزند، پاوند 

وزا، قیع نشفی از طفیق نگفی، از نظف اسیپان  در افسیاف انتوناو . نبفدا  در جها  م اصیف را زیف سیؤال   

انبوهآ محقق مو یقاسطآاین ففایند  ابدی  نآ  .شودخودایان نآ سیاخت سااسو ندل مو  نوعو پویایو

در  نآ قاهع، هدرت .شییوداکان اسییت کآ منجف نآ امنات جم و مو حاز نظف اسییپانوزا، ازادی اففاد .شییود

نا ندل  یا اوا  سییازد؛ هدرترا مو (امنات جم و/سییاختار هدرت) اسییت کآ هدرت (یا اوا ) م نای دقم

از نظف اسپانوزا،  زیفا ،ازد ق نآ نف عکسساست کآ هدرت را مو( انبوهآ)کفد  خود نآ یک سفشت جم و 

نآ اینکآ این امنات اسیییت کآ نآ اففاد ازادی سیییازد ازادی اففاد اکان اسیییت کیآ امنات جم و را مو 

نآ  .کندی ازادی نآ اففاد اسیت را اسپانوزا م کوس مو اهداکننده این الیور کآ امنات جم و  .2دهدمو

 .شوداش کام  موی سااسولآی اخال  اسپانوزا نا رسام نایو، نظفیآ

 

 تالش برای اتح د: بخ  سوم

ق  ناپذیف نآ نظف رسیییادنازنمایودر انتدا نآ همان دلا ،  .رقنفق نودیمانبوهآ ما نا   ٩٨در انا    

نا سیفکوب پلاس ق هطع شید     .این انبوهآ نمایندگانو یافتنآ سیفعت  اما  .نسیااری را دچار لکنت کفد 

را نآ  نمایندگو ا  از طبقآ متوسطای گا ، ف اال  ق کارشناسا  رسانآپاشآسیت ، سیاا گفتارهااینتفنت، 

طبقآ متوسییط نآ . های کشییتگا  دقناره پنها  شییدند غالب حایییفا  در قاه آ ق خانواده. عهده گففتند

نآ شییدت هایو کآ حکومت ارزش؛ هایش نمایندگو این انبوهآ را نآ عهده گففتارزشگفتما  ق ماانجو 

 .نفو کفده نودها را وب م تفیا  ا در سفک
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 ٨٨در سییال  اگف .نفهفار شیید جام آ دسییتپاوندی نان طبقات متوسییط ق طبقات ففق ٩٨در  

 انا  در ،طبقآ متوسط خود را از اعتفایات جدا کفد ٩۹ سال در در جنبش مشارکت نکفدند قففقدستا  

ناش از اینکآ مداخلآ  متوسط در انا طبقآ  مداخلآ .اغاز شد« مسائ »طبقات مختل  نف سیف   ااحاد ٩٨

ق  شددر قجدا  طبقآ متوسط نساار اثفگذار  ٩٨قاه آ  .در خود قاه آ ناشد، مفنوب نآ مواجآ نا قاه آ نود

شدگانش سخن نگوید طبقآ متوسط کوشاد خود را در نسبت نا ا  نازا فی  کند، از کشتآ در ففدیهف 

ق ، ش ارها مداخلآ نآ دلا  شیک  اعتفاییات  این امکا   ٩۹سیال  در  .ق گفتارهایو در این ناره اولاد کند

ارزشهای طبقآ متوسط را دست کم  ٩٨جنبش  .نوجود امد شیدگا  ق زنداناا  کمتف کشیتآ ا داد کمتف 

اوا  گفت مو .نکاهدفاصلآ خود نا اففاد حایف در قاه آ از ن د از قاه آ ففاخواند ق طبقآ متوسیط کوشاد  

  .آ پایان جام آ از سوی طبقآ متوسط نوداغاز شناسایو طبق ٩٨

های اجتماعو دیگف حساسات نسبت نآ گفقهاین است کآ هنگامو  های طبقآ متوسطخللتاز  

 کند قمتفاقت ناشد، سکوت مو جهانشزیستاگف نتواند نفهمد یا  .را نفهمد هادهد کآ نتواند ا نشا  مو

 .دهدرا نفقز موشییده خودش های پذیففتآو در شییک هایال م یا عکس ، قدهدال ملو نشییا  نموعکس

های زمانو صدای گفقهق  فهمدگفی را موسیفکوب، دموکفاسو ق رقشن ، طبقآ متوسیط ازادی سیااسیو   

، ود، زندانو شکشتآ شودفقاف یا کارگفی مثالً  :ندشنود کآ یکو از این موارد نقض شوپایان جام آ را مو

ای انزار اولاد م نا در هفجام آ (فقط اهتلادی ناستکآ مفهومو ) طبقآ متوسط .اعتلاب یا احلن کند

این طبقآ اسیییت کآ دغدغآ خودش را نآ مثانآ  .ق سیییفقری گفتمانو را در حوزه عمومو ندسیییت دارد

ا اان گفتما  مسییلط نا  .کندنازنمایو مو قغافه هارسییانآ هایش همچو جام آ از طفیق انزار یدغدغآ

ها ق ارزش ،شییوددسییتا ، زنا  انها در همآ جا مودر مواردی مث  طااا  اهواین طبقآ، حتو  .اقسییت

اا پاش از  .دارددر حاشییاآ نگآ مو دسییتا  رانشییاند ق در مجموع اهوهای خود را نف صییدر موخواسییت

آ حاااو پف مشقت داشتنآ عنوا  کارگفی یدی، اق قجود داشتآ ق اسماعا  نخشو دستگافی کسو ننام 

ی نو ) شودطبقآ متوسط اقرده مو حوزه گفتمانونآ درق   قی اوسیط دقلت آ محض اینکآ اما ن ،اسیت 

دستا  دق سویآ های حذف اهومکانازم .کندنام ق چهفه پادا مو (مفهوم ازادی سااسو/شودنازداشت مو
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دستا  نآ هف دق مشکوکاهو ٨نااتص  نفای همان است کآ نقول ا .طبقآ حاکم ق طبقآ متوسط :دارد

ی قی ات امکا  درک نالقاسطآ .همدسیت شوند گاهو نا حاکم نف یید طبقآ متوسیط   شیاید  حتو  .ندا

ا  کآ ی متوسییط دشییوار اسییت ق نفای همان هم ناید درک کفد طبقات پایان جام آ نفای طبقآعانو 

فنت را مثالً اینت ،کآ نظام سااسو ارزشهای اق را از ماا  نفد شد ٩٨ی متوسط قارد قهایع ای طبقآلحظآ

البتآ عام   .اینجا نود کآ قجدا  عمومو طبقآ متوسط نادار شد .هطع کفد یا اففاد را کشت ق زندانو کفد

در خالل ففایندهای اهتلیییادی دقلتو : مؤثف دیگفی ناز در این مایا  نیآ این پاوند طبقااو کمک کفد  

ط خود را فقافشده ادراک های نئولابفالو ق ناز احفیم، نخش نزرگو از طبقآ متوسجهت اجفای سااست

اند ق این نزقل طبقااو در ها فقاف شییدهای از طبقآ متوسییط در این سییالی گسییتفدهندنآ. کفد ق فهماد

 . دستا  ق فهم طبقآ ففقدست جام آ نساار مؤثف نوده استهمدلو نا اهو

گف نخواهد ی طبقآ متوسیییط نا طبقات پایان جام آ انیاید این نکتآ را در نظف نگافیم کآ رانطآ  

سااسو ناشد، ناید از مساف درک ق -ی جنبش های کال  اجتماعوق سازنده داشتآ ناشد هدرامند یپاوند

ق  اا حدقدی رخ داد اما راه همچنا  گشییوده ٩٨در این اافا   .ها حاصیی  شییوددریافت زندگو قاه و ا 

ی پایان ق اهادست جام آ بقآنآ ط قانستآ نوجوانوکارگف  محسن محمدپورنفگزیده شد   .دار استادامآ

نآ عنوا  نماد جنبش ( دانام چفا کشتآ شداش نف ما رقشن ناست ق اساساً نموکآ حتو گفایش سااسو)

نآ  سو سااسو این گزینششنانشانآ حاداز  .در قجدا  عمومو جام آ حائز اهمات قاففی است ٩٨انا  

ها نفهمد، نا خود انضییمامو ا را جام آ کوشیید طبقات پایان ی متوسییط موطبقآ این اسییت کآ م نای

کآ است سیتمو  ناز ا  ق  ،قیی ات قاه و ق انضیمامو اففاد   مسیألآ مهم درک  .همدلو کند ق نشیناسید  

ففهنگو یا  ،گفایش سااسو؛ ستمو کآ هان  ایمحالل در شونددر زندگو رقزمفه متحم  مواهادستا  

 .ناست های طبقآ متوسطارزش

 هفت اپآ یک .استاهمات قاجد  «هفت اپآ»خاص  ینمونآاین نسیبتْ  ق در اوییا    اینجا در 

گفتگو درناره  .اواند ا  را نمایندگو کنداهتلادی است کآ هاچ کسو نمو -سیااسیو   -فضیای اجتماعو 
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اش در امامو گفتمانهای مسلط، نآ شناخت این مویوع کمک خلیلت اکان ا  ق شیک  غافهان  ادغام  

مخالفت سفسختانآ هفت اپآ نا  .است «سیازی خلیوصیو  »از نان رفتن  هفت اپآ خواسیتار . خواهد کفد

از قی  را  حامو غفب اپوزیساو  قطلبا  اصالحگفایا  حکومتو، راستای از نخش عمدهسازی خلوصو

از سوی دیگف، هفت اپآ  .دانندداری یکو مورا نا اهتلاد سفمایآ «پاشففت»کند؛ همآ انهایو کآ جدا مو

 دری اعضایش حایف نآ کفنش های گستفدهقرزد ق نا قجود دستگافیارزه اسیتقامت مو در مقاقمت ق مب

ام های نزدیک نآ نظامپفیالاستگفایا  حکومتو، یداین خلیلت ناعد شده کآ چ  . ناسیت نفانف دقلت 

 های سییااسییوحتو گفقهنکتآ جالب اینجاسییت کآ . حاکم نف ایفا  ناز نتوانند ا  را در خود ادغام کنند

نماینده  ،مجلس هفت اپآ نا نمایندگا  .کنندا  را نمایندگو اوانند هم نمو ق ید رژیم اپوزیسیو   چ ح

ی زدهاپآ نفای نهبود قییی ات فالکتهفت .شییودق گفتگو موصییحبت مدام قارد  ق اسییتاندارقلو فقاآ 

پذیفد نآ حضور مو گفاافین نماینده مجلس را از نماینده رهبف گففتآ اا اصول( ق صاانت نفس)اش زیستو

کآ  رقشن است. کنداند، نایکوت یا نفو مطلق نموای از دسیتگاه حکومت ق انا  را نآ سیبب اینکآ هط آ 

های اق نا قجود لبآ .کنندنمیاینیدگو    ،اواننید نموهیای حیاکم   گفتمیا  از  دامکهاچهفیت اپیآ را    چفا

. لت اکان خود را حفظ کفده اسیییتگافد ق خلیییطور اام هفار نمواش نا دیگفی، درق  چازی نآاماس

 .کنداپآ شاید نهتف از هف جفیانو انبوهآ را نمایندگو موهفت

 

 تریلوژی: گیرین یجه

االش نفای ااحاد، نا ، انبوهآ ق ٩٨ی نو اغازگاه انضمامو ق عانو انا  ( سآ عنلف)افیلوژی این  

سال ای کآ یکناشند اما شناخت ا  قاه آ رسد کآ نا یکدیگف در ارابابنظف نموقجود اینکآ در ندق امف نآ

 . کآ در پاوندی عماق نا هم هستند -حداه  در دیدگاه نگارنده-دهد از ا  گذشتآ، نشا  مو

-ناشو از خللت اخالهو ،رسادگا لبنآتوسیط نآ طااا  اهادستا  ق جا  حسیاسیات طبقآ م   

دست ق ااحاد نا اق رک طبقآ اهودر قاهع االش قجدانو طبقآ متوسط نفای د .است ٩٨جنبش  سیااسو 

خلییلت  هما  در یییلع سییوم این اراباب، خود ظهور انبوهآ یا .گفددناز مو ٩٨نآ ظهور انبوهآ در انا  

انضمامو ق  نآ ناا  دیگف، اغازگاه .امف انضیمامو است پاوند انبوهآ نآ  نآمنوب  سیااسیو جنبش  -اخالهو
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طبقآ منجف نآ همدلو  نخشاد، کآ این خللتاخالهو  یندا  خللتسازنده انبوهآ نود ق  ٩٨انا  عانو 

این اراباب زنجافقار نقشو مهم در نفقز جنبش از یکسو ق درک . جام آ شدطبقآ ففقدسیت  نا متوسیط  

ای اسییت از خود ا  رقیداد  چند رقزه ق مجموعآ ٩٨انا  . دیگف نازی کفده اسییتعمومو از ا  از سییوی

  .اندف رقی امامو کسانو کآ نآ نوعو نآ قاه آ ففاخوانده شدهاأثافات عاطفو ق رقانو پانفجای ا  ن

ناشییو از خاسییتگاه   ٩٨خلییلت اخالهو جنبش نکتآ اصییلو نگارنده در این نحد این نود کآ 

در گفتار  این خاستگاهنادیده گففتن این ففایند ق نآ حاشیاآ رفتن   .اسیت انضیمامو ق عانو این جنبش  

ی رسییاند ق پاوندی را کآ در انتدااسییاب مو -انبوهگو ا -ش ی اخالهو جنبنآ جنبآ، طبقآ متوسییط

 کآ در قاهع چازی ناست جز افزایش)اقویت ااحاد از این رق، نفای  .نفدهستام از نان مو اششد ساختآ

ادامآ دهد، امکانات  اهادسییتا  ی متوسییط ناید همچنا  نآ فهم ق درک شییفایط ق قیژگو ، طبقآ(اوا 

  .  ففاهم کند ق از هضم ق حذف انها در دستگاه گفتمانو خود نکاهدگویو را نفای اناسخن
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Neoliberalism and Iran’s 

protest movement 
Amin Bozorgian 

 

 

The first day of January, on the fifth day of the protests in Iran, President Rouhani decided to pursue a course that the 

security and military officials he likely consulted with had pursued before him. While speaking of the importance of 

attention to economic and political realities and the people’s right to protest, Rouhani overlooked the true reality of the 

situation when he proclaimed: “There is a minority, a tiny group, who would come in and do something: to chant slogans 

against the law and the will of the people, to insult the sanctities and values of the revolution, and to destroy public 

property. Our country will round them up good.” 

There is no doubt that government - any government - is in the business of “rounding up.” It is in the essential 

working of government to round up collective wealth, to gather subjects, and to stockpile power. At times such a gathering 

up takes on a harsher form. Banks and prisons, two important institutions in the modern Iranian order, are crystallizations 

of the ultimate form of this gathering up. These very two entities may help us to understand what has taken place in Iran 

in the last few months. 

Iranian Neoliberalism 

Since the moment privatization and the economy of an “eastern” neoliberalism was rolled out in Iran during the 

administration of Hashemi Rafsanjani (1997-1989) through its ripening in the Rouhani years, they have, beside their other 

results, created a class of poors and destitutes who have viewed their own meager prospects as being bound to the very 

government which in fact saps their lifeblood. The poor and lower class, owing to their dependence on government aid, 

have always been the greatest supporters of those in power. Because of economic challenges posed by various 

administrations› adjustment polices and international sanctions, this burgeoning class has widened to include the classical 

middle class and is now at the end of its rope, in just the fashion Fyodor Dostoevsky describes in his “Notes from the 

Underground”. It should come as no surprise that this class tends to see itself as opposed to all the factions of Iran’s two-

party system (conservatives and reformists). In fact, it is the very thing the system in power has not been able to 

accomplish - unifying the government - which masses of protesters are doing now. This time around, protesters chant 

against all factions and cliques: reformists, conservatives, middle classes, and the whole governing class have been called 

into question. 

If this broad class was previously less inclined to join political, social, and labor movements given its vital 

dependence on various administrations, it is now, in the course of this unexpected event, in the process of slipping out 

from Big Brother’s lap. More specifically, the possibility has been opened up by political scuffles within the ruling bloc. 



     

Conservative tendencies and those opposed to Rouhani who dreamed of using this class’ grievances to their own ends, 

thought they could tilt the electoral field in their favor for the coming decisive presidential election by firing up the 

cauldron of economic woes as Ahmadinejad had. Now the cauldron’s lid has flown off, and political figures on all sides 

find their faces scorched. We know that all movements and struggles require strategic mistakes on the part of the ruling 

class. 

This boiling cauldron is the outcome of the policies which govern the Iranian economy. This situation is not limited 

to Iran and is of a piece with global conditions. Capitalism has fallen into a crisis of neoliberalism and its political 

consequences and the Rouhani administration is no longer keen to join global labor markets, for such a move would bring 

all other dimensions in train. Even the reactionary demands some protesters have voiced in recent days (e.g. slogans 

calling for a return of the dictatorships of Mohammad Reza Pahlavi and his father) are in fact the Iranian form of a longing 

to return to the past, a sentiment brought about by discontent with the present situation, whose expressions we see 

elsewhere also as in Brexit and Trump. Everyone wants to return to a time and place they’ve lost, captive to a certain 

nostalgia of living standards. 

What is moderation? 

The moment he threw his hat into the ring for the presidency, Rouhani presented himself as heir to the legacy of Hashemi 

Rafsanjani and christened himself a moderate with neoliberal economic policies. In such a situation of moderation, 

nothing in fact remains moderate: in order to construct a moderate position, things must be done away with, voices 

silenced, and terms changed in advance. In an age that proclaims itself moderate, moderation in fact always goes to 

shambles. A number of Rouhani’s policies are carried out in the name of moderation and adjustment: changes in labor 

law, bank loan conditions, and housing programs; the employment plan; the introduction of tuition at universities and 

remaking of curricula. But they are in fact brimming with radicalism, a plot to conserve and entrench class divides. A 

controlled parliamentary democracy on the neoliberal model is the preferred political mode of the age, and the instrument 

of its advancement is a weakening of the role of the human sciences and a removal of all intellectuals save free-market 

economists from the circle of major decision-making. 

What has been said is a summary of Iran’s experience, one that has intensified in these recent years of the Rouhani 

administration. Given such conditions, what we see unfolding in the streets of Iran’s smaller, poorer cities should come 

as no surprise. We read in Hobbes that if people are sufficiently scared, they may do anything1. A kind of fear that works 

more strongly than anything else: a collective fear which manifests itself in situations of collapse. Poverty, corruption, 

earthquakes, polluted environment, and other calamities are stoking the fears of Iranian society. These past few days are 

not at all unexpected, in fact. Iran’s deprived classes have spoken of their fears since long ago: in small street protests, in 

their demonstrations and occupations before the parliament, factories, and even their own slum dwellings. It is enough to 

                                                                                 
1. Leviathan, by Thomas Hobbes, Chapter xx: Of Dominion Paternal and Despotical. 



 

thumb through the social affairs pages of Iranian newspapers from the past few years to understand that the government 

and country more generally have been deaf. 

Agitators 

Various political and social movements in Iran have, as in other countries, been labeled «subversive (or agitator) 

protestors” intent on undermining public security through the destruction of public property and other disturbances. We 

should recall that the principal agitation and disturbance is in fact to be found at the level of our collective life. The true 

agitators are the mechanisms and actors who have, through their conduct and policies, thrown our common collective life 

into chaos, leaving it staggered and knocked over: the powerful, leaders of the major economic and cultural monopolies, 

and all who have helped implement the economic program of social immiseration. If violence should break out during 

the protests, it is but a part of this totality, an expression of the everyday situation. This is why the imprisonment and 

arrest of people and their means of communication on the pretext of national security is, despite its populist gloss, in fact 

a strategy which is against the people and the reality of things - and thus unacceptable. The protests are the outcome of 

our circumstance and nothing else, e.g., the meddling of a foreign enemy. The efforts of both wings of Iranian politics to 

justify their ignorance and fear of protestors with charges of “agitation” and working for a foreign power, will disillusion 

their last hope. “Reform” means being 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




