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 تحلیل وضعیتبه سوی جامعه و چرخش 

 محمدرضا نیکفر 

 

  1۳۹۸وردین فر ۲۴ – شده در زمانه منتشر
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در باره آن، سایت "زمانه" «. بقا یتنها راه بقا، رد تئور»با عنوان  در "زمانه" منتشر شدهای جزوه
 دهد: این گونه توضیح می

است. کتاب  دهیرس "زمانه"که از داخل کشور به  شودیمبار منتشر  نینخست یبرا یکتاب نجایدر ا»
 یتنها راه بقا، رد تئور"اند. کرده یمعرف "سندگانینو یشورا"است که خود را با عنوان  یجمع فیتأل
و در  استمقدمه و سه فصل  کی شگفتار،یپ کی یدارا "ینسخه دوران فروپاش" یبا عنوان فرع "بقا

که  یکتاب اشاره دارد به   اصطالح عنوان کرد. دیچه با نکهیو اعرضه شده  تیاز وضع یلیآن تحل
 جیاز انقالب را شیآن را در پ ران،یخلق ا ییفدا ییکهایسازمان چر گذارانانیاز بن ان،یپو زیرپرویام

 هیو در حاش دیکنار کش نکهینه ا د،یرزم دیبقا با یبود که برا نیبقا، که مضمون آن ا یکرد: رد تئور
 «.رسدیو چگونه فرا م یک ستیکه معلوم ن یروز دیبه امامن ماند، 

: بحران شدیدی در راه کندرا این گونه موجه می« بقا یتنها راه بقا، رد تئور»عنوان  گزینش نوشته
اند که افرادی به دنبال خروج از کشور هستند؛ کسانی تصمیم گرفته»ای است که است و وضع به گونه

کنند خود ای تالش میتوانند مواد غذایی، ارز و دالر ذخیره کنند؛ عدهمی هبرای این دوران تا جایی ک
های جهانی شوند و کنند؛ گروهی معتقدند که الزم است وارد البی قدرتهای قدرت نزدیک را به جناح

)ص.  «.گویند در این شرایط نباید به زندان رفت و گرفتار شدها میحمایت آنان را جلب کنند؛ بعضی

هم دیده « نیروهای مترقی»ر ادامه این توصیف آمده است که گرایش به حفظ خود در میان د (1
از این وضعیت مستثنی نیستند. رنگ و بوی ضرورت حفظ بقا با ادبیات مختلف از » شود. آنانمی

 شود. ما نیز معتقد به حفظ بقا و حفظ نیروهای طبقه خود در توفان پیشزبان فعاالن سیاسی شنیده می
ی یک تاریخ خونبار باور داریم که برای حفظ بقا راهی به جز رد تئوری رو هستیم. اما بنا به تجربه

 (۲)ص.  «بقا وجود ندارد.

تواند سرکوب شدید، شورش، می آن یا نمود  که پیامد –گوید: بحران شدیدی در راه است نوشته می
 .انقالب، کودتا و همچنین دخالت خارجی باشد

وگو به عنوان یک طرف گفتکنم، ، که در ادامه از آن با عنوان اختصاری "بقا" یاد میته رااین نوشمن 
 روح قالب برگزینم. محوری برمیمحوری و جامعهموضوع دولت و جامعه و بحث دولت بارهٴ  در

نی با رویکردی مبت وضعیتتالشی که برای تحلیل  در عین اما واقعیت برای تغییر آن است تحلیل نوشته
مسیر  د.اننمایمرکزبین را به خوبی میها و کمبودهای نگاه دولتتناقض کندمی اسیبر اقتصاد سی

آیا این (. ۶)ص. است. « حرکت از بخش تاریک اقتصاد به بخش تاریک سیاست» نوشتهپیشنهادی 
 است؟جامعه در ورای  مسیر

 رویم:به این صورت پیش می

: یک فروکاهی دوگانه، فروکاستن اقتصاد کنیممیه نوشته "بقا" طرح ابتدا دو نکته انتقادی محوری دربار
سیاسی به سیاست اقتصادی حکومت، و فروکاستن عرصه سیاست به عرصه تراکنش حکومت و 

 های متشخص سیاسی. گروه
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کنیم جامعه  گرد گردد که ما گمان میکه این فروکاهی دوگانه به این برمی نهیمبرمیدر ادامه ابتدا 
ها فراتر رود. جامعه باید وار الزم است تا نگاه ما از سطح پدیدهچرخشی کوپرنیکی .گرددلت میدو

 اصل و کانون در نظر گرفته شود.

محور به نقد درک دولت به دنبال آن، و دولت درباره اقتصاد و جامعه چینیممیای پس از این بحث مقدمه
« بقا»موضوع با ور وضعیت را بررسی کرده و محعهاز نگاه جامو در ادامه  پردازیماز سیاست می

 .دهیمبحث را پایان می

د مفهوم ، اما برای اینکه مقاومتی در برابر این گرایش طبیعی شود، خوب است چناصل بر بدفهمی است
 مرکزی برای این نوشته را تعریف کنیم:

نشدنی به افقی تبدیل ،1تضادمنددر این متن جامعه به عنوان یک بستهٴ نابسته، یک تمامیت جامعه:  ■
مطرح است. ورود به آن از زاویه  شدنیانکننده اما خود تعیینتعیین یموضوعی محصور، موضوع

 به عنوان مسئله اجتماعی مطرح است. است که در اینجا عمدتا   امر اجتماعی

، اقتصاد، طبقه، هایی چون دولت، ملتکه در یک زنجیره معنایی با مفهوم ۲جامعه مفهومی جدید است
وم جامعه را ایجاب گیری مفهای که شکلمعنایی گیرد. زمینهقرار می اجتماعی بندیکار، شغل و تقسیم

شود. شکاف و جدایش در میان امت و جماعت کند، نه با جمع، بلکه با تقسیم و تفریق مشخص میمی
ای تلویحی یا صریح به آن اشاره دهد. دربر اثر تقسیم کار و قشربندی جدید به این مفهوم شکل می

د آمدن دانش اجتماعی مدرن درست همین پدیده است که باعث به وجو ۳جدایش و ساختار وجود دارد.
 4شده است.

                                                           
1 Widersprüchliche Totalität از اصطالحات تئوری انتقادی به ویژه در نزد آدورنو و در ادامه در نزد یورگن ،

 هابرماس.
خوریم، اما به "جامعه" نه. )در قانون اساسی جمهوری در قانون اساسی مشروطه و متمم آن به "اهالی" و "مردم" برمی 2

خواهد.( اما در همان عصر مشروطیت ای میت؛ تحلیل "جامعه" در این سند فرصت ویژهاسالمی این مفهوم به کار رفته اس

 شوند و نه سیاستمداران. وشنفکران مروج آن میکند. راست که "جامعه" به تدریج رواج پیدا می

باشد، اما  ای صورت گیرد. البته شاید انجام شدهها" الزم است تحقیق ویژهدر مورد جامعه در قالب "تاریخ مفهوم

 ای نداده است.وجوی من در پی آن، نتیجهجست

 ها" بنگرید به این مقاله:در مورد رشته پژوهشی "تاریخ مفهوم

 .هاتاریخ مفهوممحمدرضا نیکفر، 

گیری و رواج رید به این مقاله خواندنی درباره شکلدر مورد یک مطالعه موردی در باب یک زبان غیر اروپایی بنگ

 مفهوم "جامعه" در زبان چینی:

Dominic Sachsenmaier, Chinesische Begriffe der Gesellschaft zwischen der ausgehenden 

Qing-Zeit und den 1920er Jahren. Einige Beobachtungen und Überlegungen. in: Moving the 

Social 52 (2014), pp p. 199 – 221. 
مقایسه  nity)(Gemeinschaft/commuرا با جماعت سنتی  (Gesellschaft/Society)این کتاب کالسیک جامعه  3

 کند:می

Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Berlin 1887ff. 
 به:در این باره انبوهی کتاب وجود دارد. بنگرید به عنوان نمونه  4

Theodore M. Porter, Dorothy Ross (Editors), The Cambridge History of Science. Volume 7: 

The Modern Social Sciences,  Cambridge University Press 2008. 

Peter Wagne, A History and Theory of the Social Sciences: Not All That Is Solid Melts into 

Air. SAGE Publications, London 2001. 

Hermann Korte, Einführung in die Geschichte der Soziologie. Wiesbaden 2011. 

 رباره ایران، اشاراتی در این مقاله وجود دارد:د
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 social question / Soziale Frage / Question)مفهوم جامعه، همبسته با مسئله اجتماعی 
sociale) مود آید. نید خود بروز یافته و به مفهوم درمیداری در شکل جداست که با استقرار سرمایه

 آشکار آن فقر و تبعیض است.

های مختلف و پهنه اختالف ای مرکب از جایگاهعنوان نظامی از نیازها، سازه دیدن جامعه، دیدن آن به
هایی و تبعیض است. نگاه به جامعه و در نظر گرفتن مسئله اجتماعی الزم و ملزوم یکدیگرند. مفهوم

شان به اینکه مصداق خود را ملت، وقتی به جای جامعه بنشینند، با توجه به گرایش معناشناختی چون
های آزاردهنده برای عموم از جمله گاه خود دولت عامل یعنیهایشان را نشان دهند و "مسئله"همگن 

امعه به مسئله کنند. نکته معطوف بودن جرا خارج از آنها بگذارند، ذهن را از مسئله اجتماعی دور می
است. به هاجتماعی بازنمای پویش جمع کردن امر دستخوش تبعیض و متفرق است، پیوند دادن گسسته

گوییم. مسئله اجتماعی، ، جمع کردن و ادغام( میintegrationآمیز مسئله پیوستگی )این پویش تناقض

ی، شود. مسئله پیوستگ، تفریق، جدایش( میdesintegrationیعنی تبعیض و استثمار، باعث گسست )

 کشی است.رهآور، یعنی تبعیض و بهمسئله کنترل گسست و حل اساسی آن حل اساسی مسائل گسست

ی نسبتا امردم: این مفهوم بی آنکه تعریف سفت و سختی داشته باشد، در گفتار روزمره دارای معن ■
کند که در برابر می ای را مشخصروشنی شده است، آن هم از طریق کنتراست: از یک طرف توده

نیست، بلکه معموال به بخش فرودست اشاره دارد. "طبقه  جمعیتدولت است، از طرف دیگر کل 
اش به کار برده، باری دارد شبیه به "مردم" ما. خوبی عمومی"، اصطالحی که مارکس در آثار اولیه

در برابر آن قوم دیده  کلمه مردم در آن است که کاربرد آن با گرایشی به سمت "ملت" یا این قوم
ید چشم ما را بر این واقعیت ببندد که در خود مردم تفکیک و تبعیض شود. عمومیت آن البته نبانمی

 وجود دارد.

گویند دولت ، یعنی آن سان که مثال مینیست کنددولت: منظور آنچه قوه اجرائیه را مشخص می ■
روحانی گفته شود ریاست جمهوری یا کابینه این ن حسبهتر است به جای دولت نژاد. روحانی یا احمدی

 نوشته منظور از دولت، قدرت مرکزی در وجود مستمر آن است. در اینآقا. 

موتور آن است، یعنی آن  حکومت: اگر دولت را به عنوان یک آپارات در نظر گیریم، حکومت ■
در این نوشته  دارد. صادر کردن و در نهایت اعالم وضع فوق العاده را حکمبخشی است که قدرت 

دهیم از حکومت م از مفهوم دولت، و وقتی بیانی مشخص مییدهوقتی به منظور خود بیانی کلی می
نشینند، اما به عنوان حکومت کنیم. در تاریخ دولت، پهلوی و جمهوری اسالمی کنار هم میاستفاده می

و ی به عنوان عاملی اجتماع حکومت از زاویه دیدن آندر بحث  هر یک چهره مشخص خود را دارد.
ناظر به این این مفهوم  کنیم.هم استفاده می حکمرانی ره آن از مفهومدر بافتار زیست واقعی روزم

 و حکیمان هاها، حکمتای از نهادها، حاکممجموعهمتشکل از  شبکه قدرت در جامعهکه  واقعیت است
  5رانند.حکم می است که هر یک به شکلی

                                                           

 .رانیدر ا یعلوم انسان یو بهروز یروزرهیتمحمدرضا نیکفر، 

 
. اما گرایشی قوی و در بودشود، بهتر میشاید واژه "حاکمیت" برای آنچه در این متن زیر عنوان حکمرانی فهمیده می 5

مجموع جا افتاده در زبان  وجود دارد که "حاکمیت" در بافتاری که موضوع استقالل قدرت حاکم یا خود کشور مطرح 

های اخیر از آن چیزی مترادف با نظام د و همچنین به ویژه در سالفهمیده شو (sovereinty)است به معنای خودفرمانی 

. با وجود این، در این متن ی با درجهٴ باالتری از نظر انتزاع نسبت به حکومتایعنی به عنوان مقوله ،برداشت شود حاکم

  شود.گاهی مفهوم حاکمیت نیز به کار رفته، در آن معنایی که از حکمرانی مراد می

از مندی" هم ترجمه شده است. که به "حکومتمیشل فوکو Governmentality با  شابهتی داردمحکمرانی 

Governmentality ها، نهادها، هایی که میشل فوکو با کاربست این مفهوم برانگیخته، مجموع کانونبه پیروی از بحث

وجود دارد که  یسنت ،"تیفهوم "حاکمپشت سر م) .شودفهمیده میورزی در جامعه مدرن های اصلی حکمها و شکلرویه

−  یاسالم یاسیدر بافتار فکر س تی. حاکمGovernmentalityمترادف شدن با  یکند برا یآن را نامزد خوب توانستیم

https://www.radiozamaneh.com/283981
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بستان بدهو  از تولیدفراتر  قرار دارد، اما گستره آن تولید و توزیع کاال این حوزه انوندر ک اقتصاد: ■
 تماعیاج داری بازتولید تبعیض است. تبعیضآن در محیط سرمایه و غایت شرط امکان. است در بازار

صاد قتا ،لبه دارد. اقتصاد سیاسیغکند. اقتصاد بر کلیت زندگی مدرن کشی را میسر میاست که بهره
پیکر )مکروفیزیک( در نظر توان به صورت درشتیک پیکره سیاسی است. پیکره سیاسی را هم می

پیکر آن سان که در کلیت "کاپیتال" بازنمایی به صورت درشت ؛گرفت هم ریزپیکر )میکروفیزیک(
نه، رادابازنمای اساس تولید سرمایه ریزپیکر   هر چند سرآغاز این پژوهش عظیم بررسی   است، شده

توان مثال از اقتصاد سیاسی دین، اقتصاد می ریزپیکرهایعنی کارخانه صنعتی است. از زاویه تمرکز بر 
صفت اقتصاد سیاسی جنیست سخن گفت.  و پیرامون،−سیاسی آموزش عالی، اقتصاد سیاسی مرکز

ی است، امری اعتم"سیاسی" در "اقتصاد سیاسی" صفتی تببینی برای بازنمایی پیوند اقتصاد با سامان اج
توانست اقتصاد می ظ همین مضمونحف صاد سیاسی بااقت شود.که خود با صفت "سیاسی" مشخص می

 .اجتماعی هم خوانده شود

یک شاخص اساسی اندیشه انتقادی، پرسش از اقتصاد سیاسی است. مثال وقتی درباره یک گروه 
از  ود کنیم، یعنی سنجشگرانهسیاسی وراقتصاد  سنجشگردهیم، بایستی از زاویه "اپوزیسیون" نظر می

ای را بازتولید کند یا در نظام موجود ه نظام تبعیضی و استثماریخواهد چبپرسیم که این گروه می جمله
 چه تغییراتی بدهد.

کارکرد آن در دولت ذاتا موضوع اقتصاد سیاسی است، نه صرفا از زاویه سیاست اقتصادی آن. 
دارد و درست این  عیجتماروت ابر ث نقشی است که در کنترل اجتماعیگذاری اقتصادی پیامد سیاست

کنترل بر ثروت اجتماعی. سرمایه  تضادمند   هستی  قتصاد سیاسی است: چیزی است که مسئله مقدم ا
  6.وزیعروند تولید و تبر ثروت اجتماعی از طریق  است، کنترل خود یک ابزار کنترل

                                                           

به حکومت  ریپذلیتقل− " بلکتاا حاکمیة"" و فقهلا حاکمیة"، "یعةرلشا حاکمیة"اال هلل"،  ةیچون "ال حاکم یمثال در عبارت

 ت  یاز حاکم تیحکوم یرویپ یاسالم یاسیامت است نه استوار بر حکومت وقت. آرمان س انیدر م تیقام حاکم. مستین

 (.دهدیحکم م یرفتار یدهادرباره ک   یعنیاست که حتا اگر برقرار نباشد هنجارگذار است،  یاسالم ٴ گرفته شده فرضشیپ

 بندی از فکر فوکو آثار توماس لمکهجعی خوب در جمعپرداخته است. مر Governmentalityفوکو در آثار مختلفی به 

 است، از جمله این اثر:

Thomas Lemke, Eine Kritik der politischen Vernunft – Foucaults Analyse der modernen 

Gouvernementalität. Hamburg/Berlin 2011. 

بینی تصور ر این است که ما را از ساده، دضرحا متن، حکمرانی به تعبیر Governmentalityاهمیت طرح موضوع 

نشان کند و به عنوان چیزی جدا از جامعه یا صرفا به عنوان کمیته اجرایی اقلیتی به نام طبقه حاکم دور میدولت/حکومت 

ها و نیز رقیبانی برای حکمرانی دارد. همواره جایی وجود دارد که دهد که حکومت در جامعه چه عوامل، همدستمی

  خان نبخشد.علید، اما شیخآید که در آن شاه ببخشیست که شاه کیست، یا پیش میمعلوم ن

، دیدگاهی که دولت state-in-society approach)) ای است برای دیدگاه "دولت در جامعه"این مبحث همچنین پشتوانه

امل اجتماعی تعبیر شدنی است و که چونان یک ع زیچیچه به عنوان − بیند و امر دولت را می پیچیدهو جامعه را درهم

کند. کتاب زیر در مورد دیدگاه "دولت قرار دادن جامعه فهم می پایهبا  − های اجتماعیچه در تمایز و تقابل آن با عامل

ها مدام به آنتونیو گرامشی به عنوان کسی که انگیز بوده است. در برخی از این بحثهای اخیر بحثدر سالدر جامعه" 

 شود:ارجاع داده می دگاه نزدیک است،به این دی

Joel S. Migdal, State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute 

One Another.Cambridge University Press 2001. 
به  داریمایهدر سر عمومی کنترلداری دارد. جامعه سرمایه تضاد بنیادی اره بهاشثروت اجتماعی کنترل اجتماعی بر  6

کنترل خصوصی . ای خاصقهتوسط دولت به نفع طببه اسم قانون و نترل خصوصی ، ککنترل خصوصی تبدیل شود

 شود.اجتماعی بر کنترل اجتماعی چیزی است که سوسیالیسم نامیده می عمومی   به راستیکنترل عمال ا   .بایستی رفع شود

 کراتیک باشد.ودمتاً حقیقکنترل ستی باطل تاریخی مبتال شود، بای ربر کنترل اگر نخواهد به دوکنترل 
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 فروکاهی دوگانه

خواهد در تحلیل خود از وضعیت به اقتصاد سیاسی ارج الزم را می "بقا"وشته رسد که نبه نظر می
گوید نوشته در آغاز فصل اول خطاب به خواننده میبیاغازد. بگذارد و از زاویه آن بررسی خود را 

در « معرفی بازیگران»که حتا اگر به مطالب اقتصادی عالقه ندارد نباید از مطالعه این فصل که به 
بازی است نه  اما در اصل بررسی  کالن تصاد اختصاص دارد، صرف نظر کند. اقتصاد سیاسی پهنه اق

 ه اجتماعی. ، آن هم در کل پهنبازیگران

تمرکز "بقا" بر روی قدرت مرکزی است و از این رو تحلیل اقتصادی خود را با مرکز این قدرت 
یه هم غافل نیست. "بقا" پس از رهبر آغازد و در این رابطه از سطح سواد اقتصادی ولی فقمرکزی می

مان امام، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فر –و در ادامه نهادهای زیر نظارت او  رهبربه بررسی مشاوران 
اند یک سیستم گویی همگان فراموش کرده»گوید: نوشته می پردازد.می –کمیته امداد، بنیاد مستضعفان 

ای که به اننقاد کلیاما منظور از سیستم چیست؟  (۵ص. ) «بر این کشور حاکم است و نه یک فرد.
 .فهمداشخاص و نهادهای حکومتی را میها توان کرد این است که زیر عنوان سیستم تننوشته "بقا" می

فصل دوم بر توجه  کند.هم ا عمال والیت میاقتصاد  بر متمرکز است، بر کسی که بر رهبر یکمفصل 
شعار مقابله »که با  ای، نسخهاست« نسخه جهانی»نئولیبرالیسم که یک  است، برکننده سیاست رهبری
 «.ایبا همکاری هاشمی رفسنجانی و علی خامنه»به اجرا گذاشته شده، آن هم « با نظم جهانی

 اندازهای محتمل، طبعا  رسیم. در اینجا چشمدر فصل سوم "بقا" از تحلیل اقتصادی به تحلیل سیاسی می
کنانی که ، بازیشوندمی بررسی کنان صحنه سیاستز بازیقدرت مرکزی، و نی با نظر به سرنوشت

 های سیاسی متشخص.اند از دولت و گروهعبارت

توانیم بگوییم از نظر "بقا" اقتصاد سیاسی برابر است با سیاست اقتصادی دولت، و بر این قرار می
ار دارد و در کنار آن یا در برابر ای که در کانون آن قدرت مرکزی قرسیاست عبارت است از حوزه

 اند.متشخص سیاسی صف بستههای آن گروه

گویند که نظم سیاسی حاکم بر ایران در شیب آرامی به سمت فروپاشی افتاده ها مینشانه»از نظر "بقا" 
و چگونگی آن برای نویسندگان این جزوه مطرح « بقا»( درست به همین دلیل موضوع 1)ص.  «است.
سیاست اقتصادی به  تحلیل از "بقا" آیا شود:اما معلوم نیست که بحران چگونه استنتاج میشود. می

ها در عرصه بازی دولت کنش و واکنش نظر "بقا"از  آیااست؟  و گرایش نظام به سقوط رسیدهبحران 
تصادی ؟ یا ترکیبی از ناکارآمدی سیاست اقآفرین شدهبحرانهای خارجی و نیز قدرت های سیاسیو گروه

بحران  به 7آن به اصطالح "اپوزیسیون" در برابرقدرت مستقر باختگی بازیو سیاست اعمال قدرت و 
 خالصه اینکه روشن نیست، جنس بحران در ژرفای بود و باش آن چیست. است؟ راه برده

، حکومت صاد سیاسی به سیاست اقتصادیاقت فروکاهی دوگانه سخن گوییم: فروکاستن  یک توانیم از می
های متشخص سیاسی. تئوری سیاسی و گروه حکومتعرصه سیاست به عرصه تراکنش  و فروکاستن  

، و این چیزی نیست که منحصر به این نوشته باشد. این "بقا" مبتنی بر این تقلیل دوگانه است ٴ نوشته
 ری یاد کنیم.محوتوانیم به عنوان دولتکه از آن می چیرهگرایشی است 

 ر این گونه است: محودر نگاه دولت تئوری عمومی تغییر

از نظر ما  ی داشته باشد کهبرنامه و عمل حکومت اگرشود هستیم، وضع خوب می حکومتوقتی با  -
 . است خوب

  ضربه بزنیم. اوبد عمل کند و ما بتوانیم به  حاکمشود اگر هستیم، وضع خوب می حکومتوقتی بر  -

                                                           
 در مورد "اپوزیسیون" بنگرید به این مقاله: 7

 زیسیون"سنجش معنای "اپومحمدرضا نیکفر: 

https://www.radiozamaneh.com/343785
https://www.radiozamaneh.com/343785
https://www.radiozamaneh.com/343785


6 
 

دهد اگر در خیزد و اعتالی انقالبی رخ میجامعه به پا می ،در شکل دوم آن برپایه این تئوری تغییر
از طرف دیگر ها بیش از پیش ناراضی شوند، و توده حکومت  نتیجه شکست سیاست اقتصاد سیاسی 

خیزش در  ،و بتواند توده را دنبال خود بکشد. بنابر این شود (hyperactive)فعال "اپوزیسیون" بیش

 سویگسترش بحران اقتصادی با نتایج فقر و تنگدستی، از  یک سو زادو شرط دارد:  حکومتبرابر 
 پایهتواند این هم می در ایران ها به دست آن.فعالی "اپوزیسیون" و مدیریت نارضایتیدیگر بیش

گرایان از فشار تحریمی و از طرف استراتژی یک گروه چپ باشد، هم یک گروه راست. استقبال راست
بر این پایه صورت  ،«مدیریت گذار»و تالششان برای مجازی  در فضایا فعال شدن آنهدیگر بیش

چه شود، اگر راست تمام می سود  گرایانه است و در نهایت به گیرد. اصل این استراتژی راستمی
  ۸توان از آن روایت چپی هم به دست داد.می

ر اقتصاد و خصلت استبدادی نگاه متمرکز بر کانون قدرت سیاسی، حقانیت خود را از نقش چیره دولت د
شناسی، یست، بلکه در تعطیل کل اقتصاد سیاسی، جامعهگیرد. مشکل در نفس نقد کانون قدرت نآن می
 ملت-دولت  ٴ نگرانه است که همه چیز را به دوگانهساده شناسی به سود یک تحلیل سیاسیفرهنگ
شد. در اندیشه سیاسی و محور دانسته میکاهاند. در دوران شاه مبارزه با دیکتاتوری سلطنتی اصل وامی

کرد و به همین شیوه صفت "کمپرادور" م "وابستگی"، دولت را از جامعه جدا میانتقادی آن زمان، مفهو
رسد که اسالمیسم، بنیادگرایی اکنون به نظر می ۹داد.ی خارج از جامعه قرار میبورژوازی را در جای

نمایی با مفهوم "وابستگی" را گرفته و به جای صفت ی خصلتهایی دیگری در همین ردیف جایا مفهوم
را  مهمخوار و چیزهایی دیگری از این دست نشسته که هر چند واقعیتی "کمپرادور"، آقازاده، رانت

های اجتماعی، و نشینند که برآیند آن دور کردن نگاه از ریشهدر بافتاری می ند، اما معموال  اننمایمیبر
ها ایش طبقاتی برای زعامت فقیه و بورژوازی اسالمی است. بخش غالب توصیفگر آرنقش وساطت

نداختن هم برا ،هم اراده بر انداختن رژیم شاه درست بود ؛ت شیخ درست استاز حکومت شاه و حکوم
با هر اسمی و هر ترکیبی که این حکومت داشته  ،کاری شایسته استوالیت فقیه و حکومت اسالمی 

کر سیاسی نشسته که با اتکا بر بخشی از حقیقت به نتیجه ناراستی برسد ر در کمین فاما این خط .باشد
جنگ با دولت  ای است که از جمله درکه همانا منتزع کردن دولت از جامعه و ندیدن جنگ طبقاتی

 جریان دارد.

 سیاساه عنوان بررسی سازه ب محوری در فکر سیاسی باعث شده است که نقد اقتصاد سیاسیدولت
ها، چه چپ و چه راست، به نقد سیاست اقتصادی فروکاسته شود. در تحلیل اجتماعی،اقتصادی واقعیت 

کند که آور است که چرا چپ ایرانی اعالم نمیاقتصاد هیچ هویت مستقلی جدا از دولت ندارد. تعجب
ت هم در این مورد کننده روابط تولید هستند. جریان راسست و روابط دولتی تعیین"زیربنا" همان دولت ا

خواهد درباره ضرورت راهی دارد، آنجایی که مثال میاندیشد. حکومت هم با این فکر هممثل چپ می
 سازی استدالل کند. خصوصی

سیاست نئولیبرالی گیرد. نقد دهد، یکی میسازی به معنای واگذاری دو سر دارد: یکی میخصوصی
دادن است، نه وجه گرفتن. اما این نیست که این وجه حکومت، از جمله در جزوه "بقا"، متوجه وجه 

شود. این ها و عوامل خود دولت واگذار میهای دولتی به آقازادهگویند که بنگاه: معموال میرا نبینند

                                                           
دادن به جامعه شاخص چپ است؛ سوسیالیسم  گذاری میان راست و چپ نوع نگاه به جامعه است. اصالتشاخص تفاوت 8

عموم مردم، به قول  و خودفرمان کردن گرایی. چپ هستیم، اگر از جامعه بیاغازیم، به فکر توانمند کردنیعنی جامعه

ساز تکلیف خود را با دولت روشن کنیم. از نظر چپ، عاملیت دگرگونباشیم و از این زاویه « طبقه عمومی»مارکس 

درباره این  خواهد به دولت تبدیل شود.ت مردم است، نه عاملیت دولت، نه صرفا عاملیت گروهی که میاساسی، عاملی

 گرایانه از سوسیالیسم و آشنایی با اصالت تاریخی این درک بنگرید به:هدرک جامع

Axel Honneth, Die Idee des Sozialismus. Versuch einer Aktualisierung. Berlin 2015. 
 ها در دوره آخر حکومت محمدرضاشاه این اثر است:ای شاخص برای درک سیاسی مخالفان به ویژه چپنوشته 9

 .این لینک. در دسترس از طریق سمیالیدشمن خلق و ژاندارم امپر نیشاه به مثابه عمده تر یکتاتورینبرد با دبیژن جزنی، 

https://www.iran-archive.com/node/13940
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بستانی که میان دولت -بررسی بیشتر بدهشود که نیازی به بررسی بیشتر دیده نشود، به باور باعث می
یده شود. کند که جامعه منزه دکر سیاسی چیره بر "اپوزیسیون" ایجاب میو جامعه وجود دارد. ف

اصل این فکر تازه نیست؛ در  بندی این فکر به جامعه تعلق ندارند.خواران طبق مقولهها و رانتآقازاده
 خوریم.شبیه آن برمی های دوران پهلوی هم به قالبیگیریموضع

ای بود نگ "بیگانه"رت حاکم مبارزه با "وابستگی" آن و فره، چون مبارزه با قد1۳۵7پیش از انقالب 
شکاف اجتماعی در جبهه مخالفان  نمود و طبعا  رنگ میداد، مضمون اجتماعی مبارزه کمکه رواج می
. "سنت" و "مذهب" موضوع اقتصاد سیاسی نبودند. اصوال  اقتصاد سیاسی موضوعیت شدهم دیده نمی

دور  ،شد، بر پایه تئوری وابستگینا  زیر عنوان تحلیل اقتصادی عرضه مینداشت و کارکرد   آنچه احیا
نمود گرا معصوم، اصیل و ملی میکردن ذهن از توجه به درون و تمرکز بر بیرون بود. نیروی سنت

 شد.جاعی بودنش، عارضی پنداشته میو ارت

محملی شد برای چرخشی  پس از انقالب، صفت "سنتی" در پی مدتی الصاق به بخشی از طبقه میانی،
 نقد فرهنگشد  دهعمکه به تدریج در میان روشنفکران جا باز کرد.  (culturalist turn)محورفرهنگ

ران نکرد و مانع دیگری ایجاد کرد را جب نقد فرهنگی مهم . این نقد اما کمبودگراییدر شکل نقد سنت
اسالمی" همپای گرایش عمومی راست های "سنتی" و "برای ندیدن مضمون اجتماعی رخدادها. مفهوم

برای برگرفتن نگاه از کلیت مناسبات اجتماعی و  های "وابسته" و "کمپرادور"ای شدند همانند نقّالهنقّاله
تر، چشم پوشیدن بر درون و انداختن تقصیرها فراطیتوجه محض به قشر و صنفی خاص و در حالتی ا

جهت موضوعیت یافته  نی دیدن علت العلل مشکالت، به آنبیرون. این مورد اخیر، یعنی بیروردن گبه 
پیدا گرا این تصور از تاریخ اسالمی شدن ایران رواج که در راستای رونق نسبی ناسیونالیسم باستان

بیرونی مانده و شکل رواج آن به این صورت بوده که  اسالم امری کامال بیرونی بوده و گویا که کرده
به نام ایران هجوم آورده و بر آن چیره  ایمحروسهت خارجی به مملکت مسلمانان به مثابه یک قدر

تکرار فتح ایران توسط سپاه  1۳۵7طلبان این فکر رایج است که انقالب در میان سلطنت 10.اندشده
برند. به عنوان "فرقه اشغالگر" نام می جانشین شاه گران  حکومت اسالم بوده است. آنان بر این مبنا از

را پوچ  اشغالگری تصور اینکهاما است.  (Immanent critique)ناتوانی در نقد درونی ت این نهای

محور . یک شرط نقد درونمان، نقد تفکر دولتداریمنقد درونمان توانایی خود نیست که  معنا این ، بهبدانیم
 است.

 به سوی جامعهچرخش 

دولت است؛ همه چیز  جهان ما: مرکز چنین استشیوه غالب رصد وضعیت در فرهنگ سیاسی ایران 
های سیاسی قرار گرفتن بر این چرخد و دولت نیز بر همین گمان است. آماج همه گروهدور دولت می

ا دهند اگر بر تخت قدرت بنشینند همه مشکالت ربرند و قول میجایگاه مرکزی است و همه گمان می
ر نهایت  خود به فروکاستن  مبارزه حل خواهند کرد. درکی از سیاست در این نگرش غالب است که د

کنند که انگار نیرویی شود. جایی را تصور میسیاست خارجی منجر میبر سر سامان اجتماعی به 
 خارجی آن را اشغال کرده، و آنان اکنون باید به کمک کشورهای دیگر اشغالگر را پس بزنند.

ورزی در ایران، ، از دوره جدید سیاستشناسی که بر سنت ستبر سلطانی و والیی استوار استاین جهان
اعتباری خود را بارها نشان داده و شکست آن در برخورد با ت تا کنون بییعنی از زمان مشروطی

                                                           
پردازند معموال آن را مبنا اند و اتفاقا وقتی به نقد اسالم میاین درک از تاریخ که روشنفکران تالشی برای نقد آن نکرده 10

دهند بر سه تصور غلط استوار است: تصور رسمی از داستان شکل گرفتن اسالم )بعثت محمد، گیرند و رواجش میمی

ای که همچون دولت متمرکز اسالمی گشایی اسالم با تکیه بر سازهنگیری در مدینه، و سپس شروع گسترش و جهاقدرت

شود(، وجود یک مملکت محروسه با سامان و فرهنگ واحد به نام ایران )در این تصور ایران چیزی شبیه یک تصور می

درباره  ورزیگمان سطح رویینشود(، و تصور سومی که ناشی از دو تصور اول است اما ملت مشخص پنداشته می-دولت

 سازد: اینکه اسالم نسبت به ایران چیزی بیرونی بوده و بنابر ماهیت خود بیرونی مانده است.تاریخ را می
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زی از توان سخت است که چیواقعیت بارها و بارها شگفتی ایجاد کرده است. با وجود این، چنان جان
را به یاد آوریم. به اندازه یک کتابخانه چشمگیر  1۳۵7ها کاسته نشده است. انقالب غلبه آن بر ذهن

پژوهش شده است. نکته مشترک در میان اکثر آنها چرخش به سوی جامعه است، به آنجایی  درباره آن
را نمایاند. اما آیا به راستی  شد، خودکه نیروی تغییر از آن برآمد و شگفتی آفرید. چیزی که دیده نمی

است و مدام  روزیها بیشتر به دولت خیره شد: دولت تئاتری شبانهقا نگاهدیده شد؟ پس از انقالب اتفا
 شود. توان به تماشای آن سرگرم بود. توصیف و تحلیل بازی، تحلیل سیاسی خوانده میمی

صور بطلمیوسی گردش خورشید به یک چرخش کوپرنیکی )گردش زمین به دور خورشید، بر خالف ت
رار  خود را برنماید: چرخشی که جامعه را در کانون فکر سیاسی قدور زمین( الزم است تا واقعیت  
ها را متوجه توانیم از اینجا شروع کنیم: پرسششناسی عادت کنیم، میدهد. برای این که به این کیهان

ها که ای ساختارمند از عاملبلکه به عنوان مجموعهشکل، جامعه کنیم، آن هم نه به عنوان یک توده بی
ها و فاکتورهای عینی بندیتهآن هم باید به ساختار توجه کرد، هم به عاملیت، یعنی هم دس برای درک

ها را عامل و توانا برای عبور از کنند، و هم انسانرا دید، فاکتورهایی که ورای اختیار ما عمل می
 ها دید. موقعیت

معه به دولت، دولت را به چرخش را تا به آخر همراهی کنیم یعنی به جای معطوف کردن جا اگر این
گردد آورد به پرسشی این گونه برمیی اینکه این دولت چرا دوام میجامعه برگردانیم، آنگاه پرسش از پ

ازمدت آن عد دردر ب  سان پرسش از پی بحران دولت کند. به همینکه چرا جامعه این دولت را تحمل می
 برد.به پرسش از پی بحران جامعه راه می

محوری را ل به عامل سرکوبگری دولت، چرخش از دولت محوری به جامعهکه با توسروا نیست 
شناسی سیاسی است و موضوعیت این علم ناظر را تخطئه کرد. سرکوب، خود یک موضوع جامعه

ا نیرو طرح شدنی است، نیروی سرکوب و در کند. مسئله در نهایت به صورت تقابل نیرو بمنتفی نمی
که در وجود  گرددماعی برای دگرگون کردن وضعیت. قدرت سرکوب به این برمیبرابر آن نیروی اجت

تواند اعتنا به موقعیت اجتماعی است و میآن عنصری غیر اجتماعی وجود دارد که به عنوان فیزیک بی
گردیم. توجه ما اما دوباره از فیزیک به جامعه برمیما عنی هایی. یحتا آن را مهار کند، اما در موقعیت

های ضعف. در فکر سیاسی ما نوعی گریز بیشتر به وجه ماشینی سرکوب است، به ویژه در موقعیت
از توجه به وجه و پایه اجتماعی سرکوب وجود دارد، آن هم به این دلیل که بیشتر مایلیم نیرویی را که 

 گیرد، نیرویی بیرونی ببینیم.در برابر جامعه قرار می

شکنجه هم به یک  ظام امتیازوری؟بزاری برای تحکیم و حفظ یک ناما دستگاه سرکوب چیست، جز ا
تا مسئله را این گونه  گردد. در اتاق بازجویی هم یک نبرد طبقاتی جریان دارد.اقتصاد سیاسی برمی

شویم به جامعه ر دهیم، خود به خود ناچار میببینیم و نظام تبعیض و امتیازوری را در کانون توجه قرا
ان یک گونی سیب هم نه به عنوان "خلق"، "امت" و "ملت"، یک حجم یکدست یا چونرجوع کنیم، آن 

 زمینی، بلکه پهنه تفریق و تقسیم و تبعیض.

غفلت از بررسی  دن ضعف خود، برایانفراافکنی، برای پوشمحوری یک ایدئولوژی است برای دولت
ا مسائل جامعه، برای ندیدن ، توجیهی است برای رودررو نشدن بوضعیت اقتصاد سیاسی ٴ گرانهسنجش
 وجود دارد، برای گریز از نقد فرهنگی حکومتای که با های اجتماعی، برای غفلت از همدستیشکاف
است که  حکومتیمحوری ایدئولوژی انکار مبارزه طبقاتی یا ساده کردن آن در حد مقابله با . دولتتوده

 شود.جی فروکاسته میخرسازی و خاصهکارکردش در حوزه اقتصاد در حد خصوصی

خواهد نئولییرالیسم را نقد کند، ابتدا باید خود را با این پرسش درگیر کند که آیا چیزی به کسی که می
ار ای قصجملهمعنای آن چیست و منظور کردن آن چگونه است.  ،، و اگر آریاسم "جامعه" وجود دارد
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جاری  (1۹۹0تا  1۹7۹بریتانیا ) بقساوزیر در یک مصاحبه مشهور بر زبان مارگارت تاچر، نخست
  11شد که شاخص دیدگاه نئولیبرالی و بیان قاطع انکار وجود چنین چیزی است: جامعه وجود ندارد.

در یک طرف افراد و همبودهای  شود و همه چون مارگارت تاچروجود جامعه به یک شکل انکار نمی
گذارند. انکار فاشیستی عنوان مدیر را نمیکوچکی چون خانواده و همسایگان و در طرف دیگر دولت به 

ای تصور آن به صورت یک جماعت همگون و همنژاد و دارای اراده که وجود جامعه را هم داریم
با این باور مشخص  ،انکار جامعه به این صورتم با فاشیسیابد. واحد است که در وجود پیشوا تجلی می

انحالل جامعه های مختلفی دارد، از جامعه شکل وجود انکارآنچه وجود دارد، دولت است.  شود کهمی
سام انواع و اقو  ها و پویایی آنها، شکافانکار گرایش گرفته تا کمحزب حا ر وجود رهبر ود

ای از همگونی را حفظ کرده . فاشیسم جدید از نگرش کالسیک فاشیستی تصور اسطورهگراییدولت
یرد که ترکیبی است از ابزارگرایی مدرن و تصور سنتی گاست. انکار در ایران با نگاهی صورت می

 ایل و تبار و امت. از مردم در غالب

های درونی مردم و اینکه تضادها . ندیدن شکاف1های انکارگر سه چیز است: دیدگاهمشترک در میان 
انسانی دهنده نهایی هر تضاد و درگیری دیگر بروز یابنده در قلمرو های آن حامل و توضیحو درگیری

توان و باید جامعه را و این تصور که می .۳. بر این پایه نادیدن پویش جامعه و عاملیت آن؛ ۲است؛ 
 سرپرستی و راهنمایی کرد و جامعه به عنوان گله انسانی اساسا به چوپان و سگ گله نیاز دارد.

های فرماندهی و در در حد مدیریت، راهکار است ها فروکاسته به چیزیدرک از سیاست از این دیدگاه
آیند، به ن سنتی ا عمال والیت )زعامت(. بر این پایه مسائل اصلی جامعه در خود جامعه پدید نمیبیا

برند جامعه با نیست. گمان می 1۲شوند، و جامعه در اصل عرصه وساطتوساطت خود جامعه حل نمی
گذرد میابی از آنچه در جامعه شود. ارزیراهنمایی میاشاراتی از بیرون گمراه و همچنین از بیرون 

 آن با امر گمراه کننده یا به راه آورنده دارد. بستگی به زاویه

بینیم، یا بخشی و ها تابع الگوی ثابتی است. در یک سو جامعه را میتصویر رخدادها از این دیدگاه
که خیر تلقی است یا شر است. وقتی  ای از آن را و در سوی دیگر قدرت مرکزی را که یا خیرگوشه
شود. آنجا که شرور پنداشته ر چه نیکی و تالش و دستاورد است، به حساب دولت گذاشته میشود، همی
شود که در حال چپاول و ستمگری شود، دولت با عواملش به صورت موجودی بیرونی تصویر میمی

دارد. دولت میرکوب کرده و اسیر نگه است. قدرت مرکزی با کمک عوامل و مزدورانش جامعه را س
کند و هر اشکالی وجود دارد یا از سوی دشمن است یا چینی میمشابهی دارد: "دشمن" توطئه هم نگاه

 در خدمت دشمن و بنابر این مرتبط است با بیرون.

ای هموضوع پیچید اما جامعه دهد.جامعه را اساس قرار می ،محوریمحوری به عنوان بدیل دولتجامعه
یعنی جمع  جمعیت ین است که مترادف با جمعیت نیست. پس اگردرباره آن او سخن نخست  ،است
 1۳؟از چه بیاغازیم، نیست اهالی

                                                           
11 Margaret Thatcher, Interview for Woman's Own ("no such thing as society"), 1987 Sep 23. 

12 Vermittlung / Mediation این اصطالح از هگل است و آن را هم در منطق، هم در بحث دانش و هم در فلسفه .

 Bürgerliche)به جامعه مدنی  (Philosophie des Rechts)او در "فلسفه حق" سیاسی به کار برده است. 

Gesellschaft)  به عنوان پهنه(Sphäre) نگرد.د میوساطت، یعنی تضاد و حل تضا 
این موضوع در مقدمه "گروندریسه" طرح شده، اما متأسفانه بیان مارکس در آنجا بسیار فشرده است و از طرف دیگر   13

در مورد شروع، یعنی اینکه تحلیل بر مبنای نقد اقتصاد سیاسی دقیقا یعنی چه، پس از مارکس آن چنان بحثی صورت 

گوید که به جای جمعیت باید از طبقات . مارکس در مقدمه "گروندریسه" میشناسی خالق راه بردنگرفته که به یک روش

تهی خواهد بود، اگر ندانیم اساس هستی طبقات چیست. بر این دهد که مفهوم طبقه هم میانبیاغازیم، اما بالفاصله تذکر می

کند و سپس به تمرکز روابط آغازد، تشخص آنها را در جامعه بورژوایی بررسی میقرار او از مفاهیم عام مجرد می

 پردازد. رجوع کنید به:المللی و بازار جهانی میبورژوایی در قالب دولت و در ادامه به مناسبات بین

https://www.margaretthatcher.org/document/106689
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پایه تمایز طبقاتی و  Hegel: das konkrete Allgemeine) ) آن مفهومی که هم کلی است هم مشخص

کند که یاست، تبعیض است. انباشت آغازین سرمایه را تبعیض ممکن م کشیساز بهرهممکن یعنی
 ر شکل معمول آن باشد.یا در ادامه تاریخ تبعیض د ویژه خشونت یک از هتواند خود برآمدمی

پاسدار  برآمده از تبعیض و در میان دولت و جامعه. دولت صرفا    تبعیض در درون جامعه است، نه
 نظام تبعیض است.

طبقاتی، شکاف جنسی و غیرخودی دولتی، شکاف -شکاف خودیای است که مفهوم اساسی تبعیض آن
 کند.و زبانی را در خود جمع میشکاف قومی 

این کلیت در مفهوم تبعیض جمع . بیندها را میها و ستممحور یعنی نگاهی که کلیت شکافنگاه جامعه
 ت.فرع مسئله تبعیض اس ،مسئله دولت در این نگاه شده است.

 14تبعیض. کوهستانی به عنوان پهنه ار، بلکهمبنای اقتصاد است، اما نه چون سطحی همگن و همو جامعه

 جامعه، اقتصاد، دولت

حتا در حالی و جایی که بخش اصلی سرمایه یا هر  پهنه تبعیض است، است که جامعهپهنه اقتصاد در 
از جمله ارز ایدئولوژیک، "رابطه" و ابزار خشونت برای تصاحب  –آغازین  ٴ شدنی به سرمایهتبدیل چیز  
اولویت دولت تبعیض هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ تاریخی بر مسئله مسئله اشد. در دست دولت ب− 
 برافکندنسزاوار دولت از نظر برنامه سیاسی چپ، برد. . مقابله با تبعیض به مقابله دولت راه میدارد

 است. تبعیض نظام کلیتدر مبارزه با  ،عنوان حافظ نظام تبعیض. اصالت بهدر اصل است، 

. دولت استثمارو  گریغارت، تبعیض ی بوده است با مختصاتمظهر و حافظ نظامپادشاه  در ایران
یعنی « چوپانی»در عین حال همچون دولت مسیحی اروپایی، به تعبیر میشل فوکو، مدعی  سلطانی

مداران اعمال در همدستی با شریعت تر برای ماهم بوده و به تعبیر ملموس نگهداری از گله مؤمنان

                                                           

Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Faksimiledruck der Ausgabe von 

1953 von der Europäischen Verlagsanstalt, Frankfurt/M u. Wien 1968, S.21ff. 

را در رابطه با مقدمه  پرسش چگونه بیاغازیم، پرسشی اساسی است که بحث فلسفی پرباری: ترای ژرفاز زاویهاه نگ

به عنوان مقدمه کل سیستم برانگیخته است. به پیروی از این  "پدیدارشناسی"هگل، و جایگاه خود  "پدیدارشناسی روح"

سیستم به عنوان هستی اجتماعی −  آیا "کاپیتال" و به ویژه فصل اول آن مدخل کل سیستم است؟بحث پرسیدنی است که 

دهد در این مورد اجازه این برداشت را می "گروندریسه"مقدمه  ای آن.ر تبیین اندیشهدر ساختارمندی و تاریخیت آن و د

آغازد که در آن تفکیکی می نمونه ٴ یک کارخانهدرآمد اصلی نیست. چرا؟ چون از پیش "کاپیتال" فصل نخستکه بگوییم 

ت که نگاه به آن برپایه این فکت است دار، و این کارخانه در جهانی واقع اسپیشاپیش وجود دارد میان کارگر و سرمایه

ن شود؟ یعنی برای خواندست. پس آیا داستان از انباشت آغازین سرمایه آغاز میهاای از کاالکه ثروت در آن انباشته

ممکن  عیجتماا "کاپیتال" باید از موضوع انباشت آغازین، آغاز کرد؟ این آغاز بهتری است، اما این آغاز را تبعیض

خشونت نیست، و برعکس خشونت ممکن است سرآغاز  گرلزوما آغاز یضتبع .آغازهاست آغاز   تبعیض   بنابر اینکند. می

کشی استثماری نیست. شرایطی الزم است تا تبعیض به بهره ٴ طهتبعیض باشد. از طرف دیگر تبعیض به خودی خود یک راب

گردند. به هم برنمیهایی اصیل هستند. آنها لزوما ها و موضوعکشی، هر سه موضع، خشونت و بهرهراه برد. تبعیض

. به این سه کشیهای تبعیض، خشونت و بهرهتوپوس ٴ است در نهایت کاونده و توپیکایی تحلیل موقعیت انسانی، توپولوژی

 آمد.توپوس باید توپوس محیط زیست را هم افزود، چیزی که پیشتر به شکل امروزین آن به چشم نمی

 مشهور  در نمونه  )مثالً  "خوانش کاپیتال"ل" به شکل مبهمی در زیر عنوان موضوع "چگونه بیاغازیم" در رابطه با "کاپیتا

 کار لویی آلتوسر و همقطارانش( طرح شده است.
کشی از بردگان، زنان و بقیه خدمتکاران در این عرصه دید. بهرهسطو جایگاه اقتصاد را در حوزه خصوصی میار 14

حوزه حضور آزادمردان شهروند است. دولت مبتنی بر این  گیرد. اینجا عرصه جبر است. حوزه عمومی،صورت می

د خانه است و فاقد خصلت سیاسی است. این هگل حوزه است. دولت از دید ارسطویی پایه اقتصادی ندارد. اقتصاد، اقتصا

امعه مدنی جایگاه اقتصاد جبود که در "فلسفه حق" با اتکا بر آدام اسمیت جایگاه اقتصاد در جامعه جدید را تعیین کرد: 

 آید.است که میان دولت و حوزه خصوصی قرار دارد. مارکسسیم از دل این کشف و این تقریر درمی
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داده، مهمتر از همه در اداره امور آب. انجام میکرده است. حکومت خدماتی عمومی هم هم میوالیت 
ترجیحات شود، آن هم با دقت بر توان دید که چگونه عمومی خصوصی میهمین امر آبرسانی میدر 

خرجی سنت دیرینه داری آن. خاصهساالری و هم در شکل تیولداری خانهم در شکل زمین ،حکومت
 ومتگری در خطه ماست.حک

شکل جدید، انجام یابد. تشکیل ارتش به با ورود به عصر جدید وظایف عمومی حکومت گسترش می
کوبی و پا گذاشتن در عرصه آموزش عمومی و در ادامه دولتی کردن خدمات عمومی بهداشتی مثل آبله

ها از اواخر قاجار برداشته گامهایی اساسی هستند به سوی تشکیل دولت جدید. این کامل نظام قضایی گام
  رسند.در دوره رضاشاه به یک سطح کیفی میشوند و می

در دادن خدمات عمومی و با تالش برای خود  مشروطیت با گسترش دایره عملاز ز پیش احکومت 
های جدید گذار کرد. از گذشته حکمرانیدهی به مملکت و ساختن تابع از اهالی، به سوی ایجاد سامان
 سازی و تالش برای چیرگیاما تابع«. شاهان در رعیت جا کند خوی»این نکته شناخته شده بود که  دور

در دوره جدید شکلی متفاوت با گذشته داشت و جا کردن خوی شاه در رعیت بر بینش و منش اهالی 
نهادها  ای ازگری مالیان از یک سو و سرکوب عریان از سوی دیگر نبود. مجموعهتنها متکی به آوازه

ساختارمند است، در یک ساختار سازی همواره کرد. تابعسازی را ممکن میتابعها ایجاد شد که ویهو ر  
سازی از این نظر تابع .ورزدتالش می برای مرمت و بازتولید این ساختار  رود وآور پیش میتبعیض

اقتصاد سیاسی آن را هم  شتخشود و باید برای شنابه دو دستگاه ایدئولوژیک و سرکوب محدود نمی
سرمایه  آن،در  ه، چیزی کاقتصاد است اینویه آشکار سمنظور کرد. کسب بودجه و  تخصیص بودجه 

)در نمونه جمهوری اسالمی: رابطه  اجتماعی سرمایه و داری(-)در نمونه جمهوری اسالمی: دین نمادین
تصادی ترل اجتماعی است. سرمایه اقسرمایه در هر شکلش نوعی کن دارد. مهی نقش ها(با دایره خودی

کشی نیروی کار است. کنترل طریق بهره به طور مشخص، کنترل اجتماعی ثروت اجتماعی از
 کند، مفهوم پایه در تعریف سرمایه است.اجتماعی، که تبعیض آن را ممکن می

را دارند. شود که منطق خود تابع هر حکم حاکم نیست. حکم حکومت در مجراهایی جاری می ،حاکمیت
طق یک نظام ترجیحی و ن منزایی و کارآیی است. ایداری بهرهاساس منطق عمل در محیط سرمایه

داری است. "فضل" اصطالحی کهن در میان ماست که کند که شاخص فضل سرمایهتبعیضی ایجاد می
دهد. کیل مید فضیلت دارد که روح آن را تشداری یک ک  دانایی است، هم برتری. سرمایههم به معنای 

سنجش هر ارزشی به پول شاخص دیل هر چیز به موضوع فایده و کارآیی و در نهایت باوری و تبفایده
آوری کوشد خود را بر معیارهای بهرهاین روح است. دستگاه دیوانی، هر قدر هم که آشفته باشد، می

وحدت رویه  آید.ارآیی میبرخورد یکسان به موارد یکسان از منطق ک بوروکراتیک   انطباق دهد. عقل  
های نابرابر در کند. مسئله برابری انساندستگاه دیوانی را دچار تنش دایمی می ،آمیزدر محیط تبعیض

 برابر قانون تبیین دیگری از این تنش است.

افتد؟ آن کارخانه از محدوده کنترل مستقیم کند، چه اتفاقی میای را خصوصی میوقتی دولت کارخانه
. فرض کنیم هیچ فسادی که بتوان ماندی میباق حکمرانیشود، اما همچنان در حیطه خارج میحکومتی 

خرجی دولت خاصه انگیزهٴ پرونده مشخصی برای آن ساخت، در جریان این انتقال صورت نگیرد، یعنی 
مین ایم، اگر با هگیرد. در نقد آن کوتاهی کردهزایی صورت میمشخصی نباشد. انتقال با منطق بهره
جامعه است. −جامعه به جامعه−د تبدیل رابطه استثماری دولتافتمنطق با آن مواجه شویم. اتفاقی که می

شوند. قدرت دفاع جامعه کاسته های درونی آن تشدید میرود و تبعیضزایی میجامعه زیر منطق بهره
 ،د و در مقابلشوچون نیروی باالدستی آن که به هر حال همدست دولت است تقویت میشود، می

 شوند.می ترفرودستان ضعیف

شود به های حکومت است. توجه عمدتا جلب میمتمرکز بر نابهنجاریموال عم، نقد سیاسی ایراندر 
 داری است. منطق سرمایه ،سوءمدیریت، به فساد، به ناکارآیی. بنیاد این نقد
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د نشودفاع مید یا قوی، اینکه بینشویضعیف م مردم مبنای نقد جامعه است، این که محوردر نگاه جامعه
شوند و حاکمیت بیشتر های درونی آن بیشتر مید، اینکه شکافنکنیا سنگری برای دفاع از خود پیدا می

ها و به موضوع جایی را برای خود حفظ کنند.توانند کند یا اینکه مردم میبه درون مردم رخنه می
حیط زیست. پرسش کشی، خشونت، مره شد: تبعیض، بهرههای اساسی نقد از این دیدگاه اشاموضع

آیا محیط  و یابدکشی و خشونت گسترش میمحوری همواره برای ارزیابی این است که آیا تبعیض، بهره
 افتد.زیست انسانی در خطر می

گرایشی به سوی قانونیت وجود  به عنوان حاکمیت مدرن یا عمل کننده در محیطی مدرن حکمرانیدر 
و عقالنیت بوروکراتیک برخورد یکسان به موارد یکسان که از همان منطق مفیدیت و کارآیی دارد 

به سمت قانونیت برود  حکمرانیکه بر سر اینشود. همواره ممکن است جدالی واقعی درگیرد ناشی می
ید با ی که خطوط آن در باال ترسیم شداضمن حفظ موضع انتقادیدر ایران، یا به سمت اراده حکومت. 

تواند برای توانمند کردن جامعه برای دفاع از خود و هایی اندیشید که این جدال احیانا میبه فرصت
 گسترش فضای پیشروی برای مبارزه به دست دهد.

برد. حاکمیت را به سمت مدرن شدن می 1۳۵0و  1۳۴0های داری در دههگیری گسترش سرمایهشتاب
و از این نظر خالف منطق رشد  راده کامل بر حاکمیت بودل اعمااست شاه به عنوان رأس حکومت ا  خو

. به این منظور تصمیم گرفت که حزب فراگیر سلطان شرقی بازگشتصریح عمل کرد و به موضع 
آل او یدهرستاخیز را درست کند و کل جامعه را در چنبره خود گیرد. شکست سختی خورد. خمینی به ا

زنم، من دولت من توی دهن این دولت می» :کار بیان شد-یخی شاهآلی که در این جمله تار، ایدهرسید
پس از آن،  .)گفتاردهم میان که لویی چه، آنس"دولت یعنی من"( l’état c’est moi؛ «کنمتعیین می

این توافق فراگیر در فکر سیاسی ایرانی جا افتاد که دولت به راستی یعنی خمینی، و کل حاکمیت با 
 شدنی است. تبیین اییا خامنهمفهوم رژیم خمینی 

فضل "علمایی"، خاست، از برآمد و اقبال یک فضل برمی« کنممن دولت تعیین می»گر موضع تعیین
که از زمان مشروطیت در موضع ضعف قرار گرفته بود. آنچنان که اشاره شد فضل دارای  فضلی

بودند و پایگاهی اجتماعی داشتند معنای دوگانه علم و برتری است. مالیان فاضل بودند، چون "عالم" 
شد آن را به که فضیلت داشت، یعنی بلندمرتبه بود. عصر جدید با خود فضیلتی دیگر آورد که نمی

به تدریج این ایده مطرح  آموختن آن دارالفنون گشوده شد.نوان علم در حوزه مالیی آموخت. برای ع
کاردانان جدید بود. بحثی درگرفت  از آن ظورشد که بایستی رشته امور در دست کاردانان باشد که من

این طلیعه  15خوانیم.ساالری" میزیر عنوان "امتیاز فضلی"، همان چیزی که اکنون آن را "شایسته
بندی در ایران بود. پس از آن نبرد دو فضل جدید و قدیم درگرفت که تنها به صف« داریروح سرمایه»

شد. درگیری این دو فضل درگیری دو ایی محدود نمیدانش و کاردانی جدید در برابر علم علم
د که رضاشاه رسیدرگیری دو نظام متفاوت امتیازوری بود. به نظر میبندی اجتماعی بود، صورت

خواست سلطنت کند، آن هم به تا حدی چنین کرد، در عین این که می .جانب فضل جدید را بگیرد
کند که سرانجام سلطنت پهلوی را زمین حمل می صورت نامشروط. سلطان مدرن تناقضی را در خود

 کردند. ساالری نمی ،زد. شایستگان

در  می از ابتدا، حتا پیش از استقرار، تالش کردحکومت اسال نظام امتیازوری را برهم زد. ،انقالب
جدید وضع کند. تبعیض میان خودی و  یک نظام امتیازوری چارجوب نظم عمومی طبقاتی موجود

عه و سنی، و مرد و زن محورهای وحانی و غیر روحانی، مسلمان و غیر مسلمان، شیغیرخودی، ر
اصلی این نظام تبعیض بود. استقرار آن با سرکوب و خشونت گسترده ممکن شد. در بررسی این نظام 

کنند. توجهی اقتصاد سیاسی آن توجه می گیرند و کمتر بهمعموال سویه ایدئولوژیک آن را در نظر می

                                                           
 ره فضل و امتیاز فضلی در این مقاله:توضیح بیشتر دربا 15
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ئولوژی اما اید خرجی.های فساد و خاصهوندهشود بیشتر متمرکز است بر پرزاویه اقتصادی میکه از 
 شرط ورود بهاست.  دولتی اقتصاد ایدئولوژی ،هم اقتصاد خود را دارد. در ایران اقتصاد سیاسی دین

 16م گسترده است، همان گونه که پیربوردیوسرمایه در یک مفهو عنوان علم این اقتصاد کاربست
پذیر گوید که دین ارزشی است که به عنوان سرمایه نمادین تبدیلآموزانده است. اقتصاد سیاسی دین می

به سرمایه اقتصادی  و سرمایه اجتماعی یعنی مرتبه طبقاتی است. دین ارز و سهام است، بانک مرکزی 
تبدیل ارز و تشخیص  گذاری، انباشت،برای قیمت  ای استیدهپیچ سیستم برخوردار از خود را دارد و

شود. توزیع نامحدود سکه دین سیستم را . ارز دینی هم دچار تورم میلاصقلبی از سکه سکه ت
گذاری کرد. انباشت سرمایه بازی و سرمایهتوان بورسپاشاند. با هر کمیت و کیفیتی از سهام نمیفرومی

 د سیاسی دین هم اعتبار دارد.قانون کاهش نرخ سود، در اقتصا وجی دارد.یکباره نیست و پویشی م

نیست که ایدئولوژی و  چنین اما ؛نظامی است-اقتصادی-جمهوری اسالمی یک همتفافته ایدئولوژیک
آنها همدیگر را مشروط و محدود و از های جدایی باشند. بسته نهادهای امنیتی و نظامی آنو اقتصاد 

ی له تداخل شخصانی. میان آنها اتحاد شخصانکنند. به یکدیگر تداخل دارند، از جممی سوی دیگر تقویت
(personal union) .برقرار است 

با انقالب و برپایی جمهوری اسالمی در کانون قدرت قرار گرفتند. اما ناراست است اگر  گرایانسنت
. درست است که فضل قدیم چیره شدفضل قدیم بر فضل جدید در مجموع  1۳۵7پس از انقالب بگوییم 

 جامعه سنتی نشد و ،پایگاهی اشرافی یافتند، اما بر خالف ظاهر یهانو فق پیدا کردیژه علمایی ارج و
گرا کرد، بهتر است بگوییم به جای اینکه برنهیم انقالب جامعه را سنت فضل جدید مقهور نگردید.

ا روشونده جامعه را آشکار کرد و به آنان فرصت ابراز وجود داد. های پنهان و پنهانانقالب بخش
ی جز واقعیت داریم، واقعیت وجودی آن را انکار کنیم، یا آن را به چیزنیست چون چیزی را خوش نمی

کند که واقعیت تعلق به یک جامعه انکار شود. هر رذالت خودش برگردانیم. ستیز و تقابل ایجاب نمی
 اش، رذالت همین جامعه است.بروز کرده در این جامعه، چه متجددش چه سنتی

یی جغرافیا اجتماعی و عددر هر دو ب  جمعیتی پر شمار  .تا حدی مرز حاشیه و مرکز را برداشت انقالب
های به بخش را هاییتو فرص های متجدد جامعه گرفتاز بخش را هاییفرصتقدرت جدید جابجا شد. 

فع ها به نحکومت از جنگ هم برای توزیع فرصت داری تا عمق روستا رخنه کرد.سنتی داد. سرمایه
 خود شد. داری اسالمی پس از جنگ وارد دوره سازندگی هپایگاه اجتماعی خود استفاده کرد. سرمای

رکنی از قدرت از ابتدا . که در واقع همان اراده به قدرت است اراده به سازندگی از پیش وجود داشت
ایمان سنتی،  د.ولوژی مجاهدین خلق هم بوی دینی، ایدئوژی مهندسایدئول "مهندسان" مسلمان بودند.

فهمیدند. سپاه، خواستند و دین را چون جهاز مینبود. آنان دین مجهز می "مهندسان" مسلمانشاخص 
. منش و امکانات و روابط حاضر و آماده بازاری، بسیج و وزارت اطالعات را اینان سازمان دادند

یل ارز ایدئولوژیک به سرمایه های مصادره شده، فراهم بودن امکان دولتی تبداراده به تجهیز، سرمایه
از  ایو در زیر چتر حمایت نیروی جدید سرکوب مرحله تازهاقتصادی همه اینها در ترکیب با هم 

 داری اسالمی خوانده شود.انباشت سرمایه در ایران آغاز کردند که سزاوار است سرمایه

دستگاه دولتی، رواج شاخص سامان کشوری در ایران پس از انقالب گسترش حاکمیت است: گسترش 
شوند، دهای ایدئولوژیک دینی منحصر نمیدهای رفتاری کمابیش یکسان که فقط به ک  ای از ک  مجموعه
توان میان هایی که در آنها چه بسا نمیمواصالتی در سطح کشور، پویشی فراگیر در قالب پوشش
داری اسالمی کن سرمایهدهی فرق گذاشت. حاکمیت جاده صافسازی و مشارکتسازی و عاملهمدست
ه کند کداری اسالمی هم جهانی ایجاد میسرمایه شود.کن حاکمیت میصافداری اسالمی جادهو سرمایه
های دماغ کاالی صنعتی و مصرفی عادی بگیرید، تا اورانیوم و . ازهایش انبوه کاالها هستندباشنده

                                                           
 :ویژه به این اثر بنگرید به 16

 Pierre Bourdieu, Practical Reason: On the Theory of Action. Stanford University Press, 1998. 
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همه اینها در این جهان  –آوردن نماز قضا  ی هنری و خدماتی چون مداحی و به جاهاکاال کرده وعمل
اشناختی هم دارند، ای یک ارزش معنا در هر جهانی افزون بر ارزش مصرفی و مبادلهکااله گنجند.می

داری اسالمی هم یک جهان سرمایه کند. جهان کاالییتبدیل کاال به بت )فتیش( را ممکن میچیزی که 
 سازد.داری اسالمی را مینگ سرمایهمعنایی است، و این آن چیزی است که فره

کنیم، به می داری مستقر، که با صفت اسالمی یک شیوه وجودی و هویت دورانی آن را بیاننقد سرمایه
وقتی از حوزه محدود  ،نقد سیاست اقتصادی حکومت فروکاستنی نیست. برای دیدن کل گستره آن

ایم، آن هم نه جامعه در مفهوم رو جامعه شدهگذاریم، عمال وارد قلمپا می حکمرانیحکومت به پهنه 
و نه جامعه مدنی ، 17ای معصوم و در تقابل ذاتی با شری به نام "ضد خلق" است"خلقی" آن که توده

کشی که ، بلکه پهنه تبعیض، خشونت و بهره1۳701۸های دهه خواه بحثشیک و تمیز و دموکراسی
ه اقلیتی در آن، به گرایشی در آن، به رذالتی در گردد، گیریم که بحکومت هر چه هست به آن برمی

 آن.

د و با این کار مبارزه سیاسی را کنبیگانه بودن دولت از جامعه را برجسته میکه  ایسیاسیتئوری آن 
آورد، تنها ظاهر رادیکالی دارد. از ای همانند حمله به یک قدرت خارجی درمیبه صورت مبارزه

خواهد طرح بدیل عرضه کند. امیدها را این بار رسد، وقتی که میمینفرت از دولت به پرستش دولت 
 .نگرددرد که باز از جامعه بیگانه کند، که معلوم نیست چه تضمینی وجود دامتوجه دولت می

های تواند به یک گرایش اشاره کند. این گرایش در دورهنکته بیگانگی اعتبار محدودی دارد و تنها می
شد از و به نمایندگان آن تنها می ولت عمال در میان یک پادگان نظامی مستقر بودگذشته که در آنها د

گری خود های کودتایی هم توان توضیحما در مورد رژیمفاصله دور نگریست، چشمگیر بود، امروزه ا
به جای دوری و بیگانگی، کنیم،  حکمرانیرا از دست داده است. وقتی نگاه را از حکومت متوجه 

شود. جامعه دیگر جامعیت بینیم. در این نزدیکی و تماس، تبعیض نمایان میآمیزی را میدرهم نزدیکی و
نماید. پیشتر قدرت محلی ممکن و خود را از سویه تفریق و تقسیم برمیدهد ظاهری خود را از دست می

ه از آن به نام بود مرز تبعیض را تعیین کند. اکنون همه چیز بقاعده شده، و این بقاعدگی همانی است ک
 کنیم. یاد می حکمرانی

های روند هکشی، قاعدسازی تبعیض برای بهرههای چگونگی زمینهعدهاقتصاد سیاسی علم شناخت قا
ورزی و بررسی پیامدهای سودجویی و کشی، نقش استثمار در تحکیم مبانی تبعیض و خشونتبهره

به سیاست اقتصادی دولت محدود کردن  کاستن موضوع آن کاالپرستی در تخریب محیط زیست است. 
مه و عملکرد نقد برنا آن تا حد جدا کردن آن از حوزه مبنایی آن و فروکاستن قدرت آن در نقد در حد  

قدرت مرکزی است. با این فروکاهی مفهوم استثمار کمرنگ شده و تقابل با دولت جای مبارزه طبقاتی 
 گیرد. را می

پوشی بر این بررسی سیاست اقتصادی دولت به معنای دعوت به چشمنقد فروکاهی اقتصاد سیاسی به 
شاید نشان داده باشد که بررسی عمیق نیازمند آن است که ببینیم برنامه  مختصر باال بحث بررسی نیست.

 گردد. هایی عملی میشود و طبق چه قاعدهاقتصادی دولت در جامعه در چه مجراهایی جاری می

                                                           
شد که ایران با پاسخ به این پرسش مشخص می خلقی اول در اصول دین چپدر نخستین سال پس از انقالب، حرف  17

گنجید که بگوییم هم خلقی است هم ضد خلقی، به این دلیل ساده که دولت خلقی است یا ضدخلقی. در تصور آن هنگام نمی

بندی ه است و به هیچ بستهشود. این بسته پیشاپیش واداده و ترکیداین بسته خلق، بسی عنصر و گرایش ضد خلقی دیده می در

 گردد.واقعی در جهان برنمی
خشونت، حقوق بشر، ام. در این کتاب است: ای در همین حال و هوا نوشتهکنم که در آن ایام مقالهبه خودم انتقاد می 18

 .1378تهران: طرح نو ، جامعه مدنی
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 مفهوم گسترده سیاست

متمرکز  نگاه .شوندهایی تبدیل میچنین قاعدهیا به  هستند حکمرانیهای های تبعیض همان قاعدهعدهقا
. بیندبه تمامی نمیها و به بیانی دیگر مرزهای تبعیض را در عین مخالفت با آن، این قاعده حکومت بر

یوارهای تبعیض را د کند.نگاه از درون جامعه است که تجربه و شناخت دیوارهای جدایی را ممکن می
 ین به جهان نگاه کنیم.ز پایبینیم، وقتی امی

های بگیرد. دیگری بودن اگر در قالای است که تجربه دیگری بودن در آن صورت میجامعه آن عرصه
 ٴ شده توانیم به شکل کنترلگیرد. میکشی و خشونت شود، تبعیض نام میساز بهرهممکن و پایدار برود

ها سنجیده برپایه این شناخت است که همه تبعیض . این آگاهی  ی دولت و ملت سخن گوییماز جدای موجهی
گردند و آرمان رفع تبعیض به آرمان برقراری یک دولت منتخب در درون جامعه به این جدایی برنمی

 و پاسخگو واکاستنی نیست.

انیم دو نوع برداشت از توهای اجتماعی و گسل دولت و جامعه میگذاری تحلیلی میان گسلبا فرق
یاست فرق بگذاریم: سیاست در مفهم گسترده آن و سیاست در معنایی که متمرکز بر دولت است. در س

معنای گسترده، به سخن دیگر در یک معنای اجتماعی، عمل سیاسی عبارت است هر اقدام جمعی یا 
توانایی در ن کند، با این معیار که هر اقدام دارای پیامد برای سامان جمعی که جامعه را توانا یا ناتوا

ورزی، همان گونه که هانا آرنت آموزانده است، به هم پیوستن و سیاستآگاهی و همبستگی است. 
عمل سیاسی، عمل اجتماعی  1۹راهی را گشودن است. کاری را آغاز کردن و نیرویی ایجاد کردن و

 ست. ه آن، کل پهنه همزیستی اشود. پهنمعطوف به سامان سیاسی است که به دولت محدود نمی

توانیم عاملیت سیاسی را در یک معنای گسترده یا در یک معنای محدود در نظر گیریم. بر همین پایه می
کنیم، افق دیدمان آنگاه که فعالیت سیاسی را تنها به صورت فعالیت علیه دولت یا به نفع دولت تصور می

 دهد.را معنای محدودی از عاملیت سیاسی تشکیل می

یابی و سازمان در خود   اسی به عاملیت معطوف دولت، به نادیده گرفتن ارزش  فروکاهی عاملیت سی
نفسه تشکل کارگری توجهی به ارزشمندی فیشود. بیهای اجتماعی منجر میآگاهی و مقاومت در حوزه

تایج اصالت دادن به ای از نتایج این فروکاهی است. از دیگر نو تبدیل آن به زایده حزب سیاسی نمونه
 گری است.های مختلف برای کنشیت سیاسی معطوف به قدرت مرکزی، ندیدن امکانعامل

های مختلف را نادیده گری وجود دارد. امکاندر هر جایی که تبعیض هست، امکانی برای کنش
شود می های کالن منجر، اگر تنها به گسل دولت و ملت خیره شویم. ریختن سیاست در بستهگیریممی

ها، در سطوح پایین، و در میان مردمی که به مجراهای قدرت ها در حاشیهبه خوار شمردن مقاومت
 در دولت و در میان مخالفان دسترسی ندارند. 

تکلیف شما روشن است: باید  ،. به عنوان مخالفمحور در ساده بودن آن استنقطه قوت دیدگاه دولت
ظرفیت کار سیاسی را دارد که بتواند به یعنی این مخالفت، و کسی با دولت مخالفت کنی؛ عمل سیاسی 

 شود.هم در همین چارچوب طرح می« بقا»مسئله پیگیری و  حزب تو برای مبارزه با دولت بپیوندد.

جهت ضربه مشخص است و در برخورد  من روشن است.محور، تکلیف دوست و دشاز دیدگاه دولت
ای برای تحلیل وجود : منطق حاضر و آمادهمدانی به فکر کردن ندارینیاز چن ماای با هر رخداد تازه

ی به ؛ حرفی که ساده و قابل فهم است: هر شرّ یمزنان را میمنیاز به اطالعات مشخص حرفدارد؛ بی
شود شناختی باعث می-عاطفی ناپذیر  کنترل سوگیری  یک  گردد.رمیب شرّ  ٴ از پیش مشخص شده آن کانون  

سرچشمه  ی در جامعه از آن کانون شرّ ای از جامعه عرضه شود. هر شرّ ور شدهتصویر سانسکه 

                                                           
19 Hannah Arendt, „Freiheit und Politik“. In: dieselbe: Zwischen Vergangenheit und Zukunft. 

Übungen im politischen Denken I, hrsg. von Ursula Ludz. München 1994, 201-226. 
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گرا گرا، با سیمایی مردمشوند و سیاست دولتشود. مردم ستایش میگیرد. به مردم رشوه داده میمی
 خورند.می ردم در نهایت این است که گاهی فریبکند. عیب مگری میآوازه

محور، یک به دو. موضع دولت محور شود؛ در نگاه جامعهتبدیل میدر نگاه دولت محور، دو به یک 
باید عوامل مختلفی را در  محورمحور تجزیه و تحلیل است. دیدگاه جامعهترکیب است، موضع جامعه

گردد. شعار دادن ساده نیست. انتقاد ناگزیر از ملت با تالش نظر گیرد؛ همه چیز به یک چیز برنمی
 خواند.ه نمیه شدبرای وجیه الملّ 

پوشی تواند تبیین ساده و قابل فهمی داشته باشد. حساسیت بدون پردهگرایی هم میبا وجود اینها، جامعه
. همچنین اصل خواهدنمی ایتبیین پیچیده لزوما  کشی و خشونت مختلف تبعیض، بهره نسبت به اشکال

ال آورد و در این رابطه ترجیح اساسی ترجیح هر کاری و هر موضعی که توانمندی جامعه را به دنب
گیری را ساده مسیر از جامعه به جامعه به مسیر از جامعه به دولت و برگشت از دولت به جامعه جهت

 کند.می

شود به عنوان فشرده روابطی ته میگرایی توصیه به نادیده گرفتن دولت نیست. به دولت نگریسجامعه
نقد  ،است. نقد آن حکمرانیکومت، صحنه مرکزی نمایان بینیم. حآنها را در جامعه میکه شکل باز 
 های آشکار است.نمادها و نمونه

ای تواند وجود داشته باشد آن هم به صورت برنامهمحوری موجه میدولت گرا، یک نوعز نگاه جامعها
سیستمی تواند از هر دو زاویه محور. چنین تحلیلی مسئله دولت را مییک تحلیل جامعهسیاسی مبتنی بر 

مبارزاتی ببیند. طرح سیستمی موضوع در مورد جمهوری اسالمی چنین است: این نظام -و اجتماعی
اجتماعی است، مانع رشد نیروهای مولد است؛ باید برافکنده شود تا امکان -مانع رشد سیستم اقتصادی

عاملیت را  از زاویه دیگر که  سیستمی فراهم آید که اساس رشد امکان رهایی اجتماعی است.رشد 
کند، جمهوری اسالمی باید برافکنده شود تا روند مبارزه طبقاتی تسهیل شده و امکان بیشتری برجسته می

رکسیستی ها، که از ادراک کالسیک مابخشی به خود بگیرد. این زاویهیابد برای اینکه جهت رهایی
ه "بقا" هم اثر روشنی از آنها شوند. در نوشتهای چپ ایران تصریح نمیآیند، معموال در تحلیلبرمی
بینیم. طرح مسئله دولت به این صورت این اهمیت را دارد که قضیه را وارد یک دستگاه مفهومی نمی
مهوری اسالمی باید برافکنده دهد. مثال این تئوری تغییر "جگری و نقد روشن میکند که اجازه پرسشمی

نیروهای مولد اساس رشد امکان رهایی اجتماعی شود، چون سد راه رشد نیروهای مولد است، و رشد 
بینی در وضعیت آورد که اهمیتی اساسی برای روشنهایی را با خود به همراه میاست" فورا پرسش
بخش باشد، و آیا نفس تواند رهایین میبه چه معنای رشد نیروهای مولد در ایراپیچیده ایران دارند: 

های رشد در ایران را از میان تواند مانعظام جانشین آن، میبرافتادن جمهوری اسالمی، منتزع از ن
توانیم بپرسیم که آن چگونه برافکندنی است که پهنه امکان کنش را بردارد؟ از زاویه عاملیت هم می

 دهد.گسترش می

 محورعهتحلیل وضعیت از نگاه جام

این نوشته از شود. منجر میبه بحث براندازی ، کندعیت عرضه میوضاز  نوشته "بقا"م که ه یتحلیل
کند، در ادامه بدون ربط مشخص کند، سیاست اقتصادی نظام را تحلیل میطرح وجود بحران صحبت می

 هایحالتپردازد، سپس به جهان و موضوع سوسیالیسم در یک کشور می اندکی ،به اصل موضوع
و  به سراغ "اپوزیسیون" ادامهدر کند و د بررسی مینر مردم ایران قرار دارمختلفی را که در براب

مختلف زیر عنوان های تموضوع حال رود.می مفهومی این سقف   های زیرگروهشرح حال 
به بعد(. سناریوی اول  ۸۵شود )ص. طرح می« رانیا یو اجتماع یاسیس ندهیآ یبرا ییوهایسنار»
« یو اجتماع یاسیس انقالب»های جهانی است، سناریوی دوم در جهت سازگاری با قدرت« استحاله»

با « جنگ»و سناریوی آخر « نظام( یبرانداز ایکودتا )به قصد دفاع از »سوم  یاست، سناریو
است. در سه سناریو جامعه دست کم به شکل مستقیم  کایتوسط آمر یاشغال نظام ایمنطقه  یکشورها
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ر اینجا انقالب به عنوان دید. اما د« انقالب»غایب است. تنها شکل حضور آن را البد باید در سناریوی 
لرزش  معلوم نیست چگونه پیش خواهد آمد. در صدای نوشته در مورد رخداد  شود که رخدادی دیده می

دهد در انقالب خورد، به ویژه اینکه احتمال مییگانگی به چشم میو تردید و حتا نوعی فاصله و ب
 نقش تأثیرگذاری داشته باشند.« نژاداحمدی»نیروهای 

بیند. نوشته از طرح وجود بحران گردد که معلوم نیست "بقا" علت بحران را چه میه این برمیمشکل ب
آمیز آن د که بحران را در رابطه تنشرسآغازد و با تمرکزی که بر روی حکومت دارد، به نظر میمی

د. از این بینمی های جناحیو درگیری فساد و سوءمدیریتچنین و همبه ویژه آمریکا،  ،با جهان خارج
شناسد. بنیاد محوری، چپ و راست نمینظر "بقا" نگاهی متفاوت از "اپوزیسیون" راست ندارد. دولت

 فکر یکی است.

 :محور مشکل را بررسی کنیماما بیاییم از نگاه جامعه

داری مستقر را نباید به نقد سیاست اقتصادی حکومت منحصر که پیشتر گفته شد، نقد سرمایه آن گونه
برآمده از تبعیض و بازتولیدکننده آن را وقتی مان بررسی این سیاست باشد، ه. حتا اگر عزیمتگاکنیم

خود نگاهمان خودبه ،و همچنین چپاول در نظر گیریم کشیساز بهرهتبعیض ببینیم و تبعیض را ممکن
خشونت و پهنه تبعیض، کنیم، به جامعه به عنوان می، یعنی به جامعه رجوع دشومتوجه بنیادها می

گردد، گیریم به اقلیتی در آن، به گرایشی حکومت هر چه هست به آن برمی کید کردیمأت که− کشی بهره
 در آن، به رذالتی در آن.

داری مستقر که آن را با عنوان اسالمی مشخص کردیم، در ادامه نظام گذشته قرار دارد، با این یهسرما
های موجسرمایه.  "آغازین"انباشت های ، موجی پیاپی شدهاتفاوت عمده که پس از انقالب درگیر موج

یک طرف  از ۲0های مصادره و چپاولمالکیت در شکلسند تغییر از  پیاپی برای انباشت نیرو گرفتند
سرمایه اجتماعی و  دولتیی نمادین ایدئولوژی و از طرف دیگر بازاری دولتی که در آن تبدیل سرمایه

نبرد بر سر تصاحب عنوانی ای ممکن شد. سابقهکمیه اقتصادی به شکل تعلق به کانون قدرت به سرما
 اش برگزینیم.اسالمی داری در مرحله پساانقالبی  توانیم برای کل داستان این سرمایهاست که می

ها بسنده کرد. خانهتصاحب کار بررسی موضوع . برای فهم پویش آن نباید بهفراگیر شد گریتصاحب
های آکادمیک ها برای تصاحب عنوانای تصاحب بود. تالش مالها و آقازادهخود گونه "انقالب فرهنگی"

حب ارز ایدئولوژیک و سرمایه ها برای تصااز یک طرف و تالش بخشی از ثروتمندان قدیم و نوکیسه
 اند. یک محور نبرد برهای موج به پا خاسته برای تصاحبجلوهدیگر اجتماعی ارتباط با قدرتمندان از 

هم اقتصاد سیاسی خود را  1۳۶0های دهه سر تصاحب از آغاز نبرد بر سر قدرت بوده است. درگیری
پذیر در ، والیی و ضد والیت فقیه همه ترجمهگرااصول طلب،هایی چون خط امام، اصالحدارد. مفهوم

همچنان که ، الیستی" هم مبارزه بر سر تصاحب استمبارزه "ضد امپری قاموس اقتصاد سیاسی هستند.
 تی.الیسطمع امپری

شان باهم این دو در ترکیب ارگانیکنبرد بر سر تصاحب، مکملی هم دارد: نبرد برای حفظ داشته. 
ها نگاه کنیم، وجه تالش برای حفظ داشته انگیزند. از پایین که به تالطمهای اجتماعی را برمیتالطم

 شود.میپرجلوه 

کنند. نیروی کارشان را شان اعتراض میفظ فرصت شغلیکارگران برای دریافت دستمزدشان و ح
خواهند دست کم به آن چیزی دست یابند که تجدید حیات نیروی کارشان را میسر کند. فروشند و میمی

ت، حتا به بهایی سطح توقع کنونی آنان حفظ امکان فروش این داشته اسداشته آنها نیروی کارشان است. 
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ذشته. توده محرومی هم وجود دارد که حتا از مرحله تالش برای حفظ بس کمتر از میزان متعارف گ
 بلعد. است که این توده را فرومی ایدّره،  مطلق. نداشتن  تر قرار داردپایینیک داشته 

چیز است. چه توانیم از مفهوم مالکیت استفاده کنیم تا نشان دهیم نبرد بر سر می رویمفراتر که می
به یک شأن اجتماعی لرزان اشاره دارد. مالباختگی مفهومی رایج در دوره اخیر مالکیت در سطح پایین 

های بازنشستگی غارت رد و صندوقهای خ  زده است. سپردههای این وضعیت بحراناز شاخص
تواند عنوانی باشد این نیز می –د. باختن و بردن ر  ب  د، جمع کوچکی میبازع بزرگی میشوند. جممی

 ، دوره "خفت کردن".دوره برای توصیف این

شود. در اینجا به یک تر میارزشطبقه متوسط به شدت نگران مالکیت خود است. آنچه دارد مدام بی
های جدید هم شناخته شده و در برخی متن خوریم که در کشورهای دیگرگروه اجتماعی وسیع برمی

 poor middle) "طبقه متوسط فقیر"به آن  به ویژه در توصیف حال و روز جامعه آمریکا شناسیجامعه
class) ها ای است که در نبرد بر سر تصاحب، به سوی اردوی باختهطبقه متوسط فقیر، طبقه گویند.می

ای از نظر ارزیابی گی از قشر جوان این طبقه اهمیت ویژهتوجه به بخش بزردر ایران شود. رانده می
نوع دیگری از در حاشیه زندگی کردن را تجربه  ،رهای اجتماعی دارد. قشر جوان مورد نظاز جنبش

کند. از واژه "حاشیه" معموال حاشیه فقیر دور شهرها یا مناطق فقیر دور افتاده از مرکز را برداشت می
نشینی هم وجود دارد: یک خانواده را در نظر گیرید که پدر و مادر از حاشیه کنیم. اما نوع دیگریمی

حال. فرزندانشان تحصیالت عالی رآمدی برخوردارند برای یک زندگی میانهدر آن شاغل هستند و از د
ن در آنا دهد.کنند درآمدش به آنان اجازه استقالل نمیکنند، یا اگر کاری پیدا میدارند، اما کار پیدا نمی

شده کنند و حتا ممکن است از این حاشیه به آن حاشیه پیشتر شناخته حاشیه سفره پدر و مادر زندگی می
دهند. تبعیض جنسیتی درمورد درونی را تشکیل می هاینشیناکثریت این حاشیه ،پرتاب شوند. دختران

 کند.اینان فشار زندگی در حاشیه درونی را مضاعف می

ساز در ایران طبقه متوسط است. رفتار این طبقه، به ویژه طبقه ساز و جریانهنوز طبقه اصلی فرهنگ
های سوی جنبشونشین درونی در تعیین گسترده و سمتن جوانان حاشیهمتوسط فقیر و از میان آ

اجتماعی مهم است. جوانانی که جای آنان را در حاشیه درونی مشخص کردیم، این امتیاز را دارند که 
ها مهارت دارند. هر اتفاقی بیفتد، آنان قلب های اجتماعی و رسانهکار با شبکه درو اند کردهتحصیل

توانیم توضیح را با این عبارات میآنان کنونی حال و روز دهند. تماعی را تشکیل میرسانش اجهم
وبیش دهیم: افسردگی، ناامیدی، امید به گشایشی از بیرون، سودای بیرون رفتن از کشور، خشم، کم

های پیشین. ممکن است وضع چنین نماند و یکباره شادابی اوایل جنبش سبز در آنان بیزاری از نسل
های راست افراطی در خارج از تند. به ویژه گروههای سیاسی هسهای گروهده شود. آنان آماج تبلیغزن

 کنند.تبلیغ می آنانکشور رو به 

داری در مرحله والیی آن را دارد، معموال در مورد طبقه متوسط و بورژوایی که تباری جز سرمایه
کته اصلی درباره همدستی شکل شخصانی آن این پیشداوری وجود دارد که با نظام همدست نیست. ن

های مشخصی توان با پرسشوری از سیستم است. در هر مورد مشخص میئله بر سر بهرهنیست، مس
دهد، خود را سکوالر و دموکرات جلوه میتکلیف را روشن کرد. مثال از مهندسی در سطح مدیریت، که 

هد: قراردادهای یک روزه و یک ماهه؟ بدون قید دتوان پرسید که به کارگران چه قراردادهایی میمی
کند تا آنان را بی هیچ حقوقی به بردگی ت و بسته به میل مدیران؟ یا کارگران افغان استخدام میمد

های پزشکی، آموزشی، وادارد و هرگاه اراده کرد در خیابان رهایشان کند؟ تاجران بزرگ در زمینه
همه آنان در ها و وابستگان مستقیم به دستگاه قدرت نیست. دهصادرات و واردات تنها از گروه آقازا

خواری در انحصار خواری و کوهخواری، جنگلکنند. به همین سان زمینسیستم و با سیستم کار می
 عوامل مستقیم حکومت نیست.

قتصادی، ای از سرمایه ارسیم. سرمایه اینان همتافتهبه طبقه یا به بیانی بهتر ترکیب طبقاتی حاکم می
های مدیریتی و فرماندهی، و جایگاه در اه سرکوب، موقعیتتوانایی اعمال قدرت با استفاده از دستگ
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های آن معموال ای به هم مرتبط هستند و عناصر و کانوندستگاه ایدئولوژیک است. به شکل شبکه
هم متحدند در عین اینکه بهادر در پایین دارند. با کن و بزنهایی از عوامل و کارچاقها و شبکهستون

 اند.هم در ستیز دایمبر سر سهم از تصاحب با 

کند. آقای بازاری ترسیم میبورژوای مسلمان را به صورت یک حاج ،انداز ذهنییک سوگیری غلط
خواند. به ویژه نسل جدید کادرهای مدیریتی و بورژواها از این تصور به دور این کلیشه با واقعیت نمی

آن نسل دوم و سوم به قول  هم دارند. آقا راند گروهی از آنان توانایی ایفای نقش حاجهستند، هر چ
است، بافرهنگ و مدنی شده است و در برابر بورژوای  «حضاره»دارای  "مقدمه"خلدون در ابن

تر است و این نکته آورد و حتا امتیازاتی دارد: پرکارتر و باارادهکالسیک عصر پهلوی چیزی کم نمی
 باید آن را آسان از دست داد.ذهنش رفته است که قدرت آسان به دست نیامده و ن در

ماند اگر یک طبقه مجازی را از قلم بیندازیم: گروهی که در خارج، به ویژه تحلیل طبقاتی ما ناقص می
پس از  ک آمریکابه کم داند و منتظر استمی آنجلس و واشنگتن، خود را طبقه حاکم برحقدر لوس

اند. تصاحب کند. اینان نیز درگیر نبرد برای تصاحبدازی جای گروه سرنگون شده را تصاحب میبران
ممکن است شان کم است. شانس"اپوزیسیون" نیز هست. اینان به عنوان مقوله مرکزی اقتصاد سیاسی 

بجایی ا جاوارد کانون قدرت شود، ام دان-برحق-اکمح-هطبق-را-خود ای از این گروه  در وضعیتی حلقه
دار و با طبقه حاکم ریشه غیر قابل تصور است. regime changeاز راه جانشینی طبقاتی  به صورت

هم اکنون  در اصل دارد جز آنچهنای هیچ برنامهطبقه حاکم مجازی  دهد.اراده است و مال به کسی نمی
بطه با آمریکاست که آن هم در را توانند به برنامه جاری بیفزایندای که میشود. تنها نکتهدارد اجرا می

 شمایلیکند که در سطح سیاسی کوشش می چارچوب همین نظام حاکم ناممکن نیست. طبقه حاکم مجازی
از  در مجموع جامعه ایراناینکه غافل از بگذارد،  ولی فقیهرا در برابر حامل خاطره شاهان پهلوی 

بلند کرده  طبقه مدعیکه  شمایلیاینکه  ضمنشهریار سنتی گذشته و به یک شهریار مدرن نیاز دارد، 
طلبان این نکته را سلطنت ۲1.کندماکیاولی را ایفا می را ندارد که نقش شهریار زهعرضه و جربآن 

الونی پس از اینکه بمب بر ایران فرود آمد، بمید بخش افراطی آنان بر این است که اانند. دباهوش می
کشور آتش بگیرد، آن که اگر فل از اینباشد، غا بستهش حضرت نقلیشمایل اعکه روی آن وا کنند ه

 بالون هم خواهد ترکید.

 مسئله بقا

. سازندیک موضوع فرعی اقتصاد سیاسی وضعیت را می "سیونیاپوز"های سیاسی به عنوان گروه
زاویه ورود به بررسی آنها هم چنانچه اشاره شد مسئله تصاحب است. مقوله تصاحب هم تالش مجاهدین 

سازی و ها را و هم خصوصیدهد، هم جنگ جناحها را برای کسب قدرت توضیح میطلبلطنتو س
سیار نبرد باال کشیدن سپرده مردم مالباخته را. محور نبرد بر سر تصاحب در دوره پیش رو به احتمال ب

 گرا یک نبرد طبقاتی است.بر سر کسب کرسی والیت فقیه است. این ستیز هم از نگاه جامعه

 یطیشرا نیدر چن»پرسد انداز قرار دارند، میپس از طرح حاالت مختلفی که در چشم« بقا»ته نوش
 دهد:و ادامه می« بکند؟ تواندیچپ چه م

                                                           
آن هنوز سر برنیاورده. به راستی مدرن مشکل ایران این است که دوره شهریار سنتی به سرآمده، اما شهریار مدرن در  21

مدرن ایران در هیئت یک فرد یا یک حزب سربرنیاورد و آن را پس از یک دور طوالنی از مبارزه ایم اگر شهریار شده

  بخش پیموده است.باز یابیم به عنوان راهی که مبارزه رهایی

 بنگرید به: های شهریار سنتی و شهریار مدرن از آنتونیو گرامشی است.اصطالح

David Forgacs (Editor), The Antonio Gramsci Reader. Selected Writings 1916-1935. NYU 

Press 2000, pp 238-243. 
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 است: نیفهرست اقدامات ممکن و متصور چن»

 : مبارزه مسلحانه1

 بقا یبر تئور یمبتن یگرفتن خط و مش شی: در پ۲

 طلبانهصالحا یمش یریگی: توسل به انتخابات و پ۳

رو  شیپ یاسیتحوالت س لیو تبد یاسیس یهاگروه ریبه صورت مستقل از سا رانیدر ا میرژ ریی: تغ۴
 خالص.  یمبارزه طبقات کیبه  رانیدر ا

 میرژ رییتغ جیاز نتا یمندبهره یارتباط با جامعه برا یبرقرار ندیدر فرآ یاسیس یروهای: ائتالف با ن۵
 (10۶)ص. « خود. ندهیآ یهاتیعالف تیامن نیو تام رانیدر ا

کند. نوشته قدیم، نگاه به قدرت مرکزی تعیین وظیفه می با« بقا»شود نوشته همان گونه که دیده می
گذارد که یعنی نوشته امیرپرویز پویان هم با نگاه به غول دولت موضوع بقا را طرح کرده و پیش می

نشده است.  محوری نگاه چپ عوضچیزی در دولت شرط بقا در افتادن فداکارانه با آن است. ظاهرا
 سال پیش غایب بود، امروز نیز غایب است. ۵0جامعه و مبارزه طبقاتی 

( بسیار خوب، 10۸)ص. « وجود ندارد. "فعالیت خالقانه"ای جز برای بقا چاره»گوید: نوشته "بقا" می
شامل نقد بینش و منش تاکنونی، چیست این فعالیت خالقانه؟ فقط شرکت فعال در اعتراضات؟ خالقیت 

 عمل؟ آن هم متناسب با مقتضیات شود؟هم می بازاندیشی مفاهیم اساسی چپو 

ورزی اجتماعی و در چارچوب روشن مبارزه طبقاتی است. از در عمل به ویژه آنچه مهم است سیاست
خالفت با مدر ، درکی  که خالصه شدنی است فاصله گرفتباید  از سیاست نونیک درک "اپوزیسیونی"

ورزی بدیل با دولت شرط سیاستبرخورد کاهی سیاست به . نقد فروگررژیم از موضع تصاحب
 گرا است.جامعه

آن را  از برخورد با دیوار تبعیض حاصل ورزی عاملیت کنشی است که آگاهیدر این سیاست
ابله با دولت مرکزی مقسیاست تنها در شکل تر از . سیاست از این نگاه بسی گستردهانگیزاندبرمی

ورزی پا استوار کند در عاملیت برانگیخته با ادراک تبعیض که شامل ادراک است. وقتی سیاست
شود، آنگاه مقابله با دولت حامی تبعیض و بازتولیدکننده آن از پایگاه کشی و خشونت نیز میبهره

یی را ندارد همان معنا" کنده شودفو باید برا این رژیم بد است" ،از این نگاهگیرد. استواری صورت می
 برند.شود که سیاست تصاحب را پیش میهایی جاری میکه از زبان گروه

ورزی و عاملیت، مرزهایی که تمرکز محض بر روی دولت، یا با ادراک گسترده اجتماعی از سیاست
کند، از د میهای مختلف مبارزه ایجاکشی میان شکلبه عنوان بدیل آن تمرکز محض روی مسئله بهره

سیاست یابد و ، جا و اهمیت خود را میو تشکل رود. انتگراسیون اجتماعی، یعنی همبستگییمیان م
از تأکید یکجانبه بر انتگراسیون سیستمی، یعنی حل مسئله گسست و شکاف تنها با امید بستن به ابتکارات 

 یابد.دولتی و قانونی رهایی می

شود که تازه با به عنوان فردی نگریسته نمیا تنهیت، شهروند دیگر از منظر این درک گسترده از عامل
گری هرگونه شود. کنشمی گرکنش دولته معطوف ب هواداری فعال از یک گروه یا خواست سیاسی

بقا در بقای مبارزه  خواهانه در هر عرصه است.و هر گونه تالش برای برانگیختن کنش حقخواهی حق
 ال در آن است.خواهانه و مشارکت فعحق

کند. وقتی وضعیت را نبرد بر سر ضعیت عرضه شد، محور این مبارزه را تعیین میتحلیلی که از و
اصلی تقابل بندی در پایین حفظ داشته برای بقای محض تشکیل دهد، آنگاه جبههو تصاحب و مالکیت 

به قیمت  نبرندگا است با طسقوو کل توده محروم و در حال  ختگانبازندگی، مالباختگان، کارباختگان
به عنوان صاحبان  خواهندهمه آنانی که میصاحبان مملکت و  گران، باپاول، با چبازنده کردن دیگران
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دوران در اره چهاست. تفکیک نشدن صف ،خطر اصلی .طبقه صاحب شوند یا شریک جانشین دیجد
 .«نمود دیاز هم جدا با دو صف را کامالا  نیا»: این رهنمود فرخی یزدی است

ه ک ستیزی، بر سر تصاحب جریان دارد هر جنگپوست شخلی برقرار نشده، اما زیر اجنگ دظاهرا 
این نکته اصلی در تحلیل وضعیت آشکار هم راه برد. جنگ بر سر تصاحب: ه جنگ داخلی ب تواندمی

 است. این نکته تابع اندیشه برحضور و بقا،  گونگیچوظیفه و  بر سر هدفمندمؤثر و  است. بحث


