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 مقدمه
 

بقات و زندگی ط« امخسته شده» ،عبارتیهر از  بیششاید امروزه 

 را در برگرفته باشد. فرایند روزافزون  های مختلف اجتماعی گروه

نارضایتی درونی از حیات و عبوس شدن زندگی در جهان امروز که هر 

دهد، خود را نشان می ،هااز چندی در انتخابات، تجمعات و خشونت

فارغ  امروزه هر فردیروزه است. شهرنشینان چیزی آشنا و هربرای 

شده است. این خستگی، هر  "خسته"اش فرهنگی و اقتصادی یاز طبقه

دربرگیرندگی آن  چند ماهیتی روانی دارد اما هم به سبب گستردگی و
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ای اجتماعی و ، پدیدهاشها و عوامل سازندهسبب ریشه و هم به

 شناختی است. جامعه

ها تا ها و از ذهنها تا ذهنخستگی کیفیتی است که از بدن      

مشاهده و حتی شود، تا آنجا که به وضوح قابلمیشهرها گسترده 

 کشورخارج از  ام چه با ایرانیانوگوهای روزمرهدر گفتشود. سنجش می

هایی واژه که شودی میچند سال ،و دوستانم در ایران خویشانو چه با 

اش شنوم که راوی استیصال گویندگاندهشتناک و به غایت دردناک می

 ای مشترک در حال ساخته شدن است.جربهت در برابر وضعیت است.

شده در های افزونتمام امکانات و تواناییایم که با وجود هایی شدهآدم

مان راضی نیستیم بلکه هایها، نه تنها از شرایط زندگیاین سال

 . این ضعف  یابیمنمیدر خود یا بهبودشان را هم توان تغییر تدریج به

بیرون در سرتاسر جهان  های رأیوقصندآنچه از  در موجود را گاه

گران نگاران و تحلیلتوان مشاهده کرد. آنچه روزنامهمی آید،می

ها نام گراهای رادیکال یا حتی فاشیستراست بازگشت تندروها،

دهندگان. افراد برای نهند، چیزی نیست جز نمایشی از خستگی رأیمی

د را قدرتمند شوند که خوجذب کسانی میشان، جبران احساس ضعف

 برندگان معموالً خواهند همه چیز را عوض کنند.و میدهند نشان می

که ضد هرآنچه بوده است، سخن  یندآشناهایی ناانتخابات، چهره

 یافتههای تثبیتحتی اصول اولیه و ارزشگویند و به دستاوردها و می



 جنبش خستگان

 

3 

 

ه ک دهندرا نشان می "مندیقدرت"تصویری از  اند. آنانتوجهبی نیز

در این شرایط، عجیب نیست که  حتی متعلقات و نتایجش معلوم نیست. 

شوند. جذب می وار،رمه ،اختیاری ضعیف به سمت قدرت و بردگی  افراد

 در شهرها و مراودات   را این ضعف ،جمعی و سیاسی هایعالوه بر حوزه

برانگیزی رواج نوع افسوس. توانیم ببینیممیتری روشن به نحوهر روزه 

های شخصی یا خانوادگی، راوی این طلبیها و منفعتز خودخواهیا

ای تجمالتی بیش اند خیر جمعی افسانهدریافتهحقیقت است که افراد 

ماند توان کرد؛ پس راهی نمینمیکار هیچبرای بهبود شرایط  نیست و

مان. بیش از کاله خودمان و مراقبت از اطرافیانبه جز سفت چسبیدن 

شدن هر چه بیشتر ، گرگاز دل این شرایط درآمدهه آنچ ،هر چیز

 اش برایانسان در نسبت با دیگری و بالطبع بزرگ شدن پلیس و قوانین

توان له را نمیمسأ این .بوده است وضعیت و حفظ کلیت جامعه کنترل

ه فرو کاست، آنگونه ک یا بررسی مسائل اجتماعی "آسیب"به 

 تمام اعضایشای که در جامعه .کندشناسی رسمی بررسی میجامعه

دانند، امیدی به تغییر شرایط ند، خود را خوشبخت نمیبدهکارهمیشه 

توان از مسائل اجتماعی سخن اند، دیگر نمیطور کل خستهه ندارند و ب

این واقعیت توجه  به مان،شکنی تعاریف و دانشبلکه باید با شالوده ،گفت

شده  "آسیب"بستر تولید و بروز منشأ و  زندگی روزمره، که خود   کنیم

ای بر وضعیت، بلکه بخشی از آسیب و بحران دیگر نه عارضهاست. 
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مان جریان دارد؛ ، مسأله در زیست هرروزهدر واقعماهیت آن است. 

 "شرایط طبیعی حیات مدرن"عنوان  ذیلها این سال تمامچیزی که 

 ایم.کرده اشادراک

تر و به کی از همه شاخصهای موجود، یواقعیت در میان تمام      

. حتی مرگ هم از 1تر است: واقعیت زندگی روزمرهواقعی ،تعبیری

در حیات آدمی برخوردار از حیث واقعی بودن ای چنین درخشندگی

نیست. زندگی روزمره به شدیدترین نحو ممکن خود را بر آگاهی تحمیل 

ا انکار توان وجودش رای از زندگی نمیکه در هیچ لحظهچنان ،کندمی

ایم. زندگی ما درون کلیتی هست ما همواره درون زندگی روزمرهکرد. 

شود. زبان و فرهنگ، به اشیای اطراف و مان تحمیل میکه بر ادراک

کنند. از دیگر سو، ما شان میفهمدهند و قابلاحساسات ما نظم می

ای هستیم که به همواره در زمان تقویمی و مکان جغرافیایی ویژه

اینجا "اجتماعی بدانیم. توانیم خود را عضوی از یک شبکهی آن میهواسط

ی زندگی ی فرهنگ و روابط اجتماعی، اجزای سازندهبه عالوه "و اکنون

ی ما هستند. روشن است که اوال بیرون از واقعیت زندگی روزمره

سازد؛ توان رفت و دوماً معنای هر عصری را این واقعیت میروزمره نمی

                                                           
ای در ساخت اجتماعی واقعیت، رسالهبرگر، پتر ل، لوکمان، توماس؛   1

 1375، فریبرز مجیدی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران شناسی شناختجامعه
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قعیت که زندگی روزمره چه تأثیراتی بر آگاهی و حیات افراد این وا

 دارد. 

های فرهنگی مدرن، معیشت، آداب اجتماعی، داری، ارزشسرمایه      

نوع دولت، ماهیت قانون و غیره، اینجا و اکنون  ما را از اینجا و اکنون  

اند. این اجزا در طول سالیان افراد دیگر  قرون پیشین متمایز کرده

اند. زندگی ی بشر شکل گرفته و بالیده شده حیات و تجربهمتمادی 

کنند. به وضوح روشن است که روزمره ما را اینها تنظیم و راهبری می

اند. فقر و امروزه همین اجزای حیاتی زندگی روزمره دچار بحران شده

های مالی، مسایل زیست محیطی، بحران گرسنگی فراگیر، بحران

های نوظهور، شتارهای هرروزه، بیماریها و کدموکراسی، جنگ

ی های جدید شهری و بسیاری مسائل دیگر، زندگی روزمرهخشونت

 "آگاهی "سابقه قرار داده است. امان و بیافراد را زیر فشارهای بی

چاره شده است. افراد، در اثر تخریب زندگی روزمره، مستأصل و بی

قشرها و طبقات گوناگون  های خسته را درئل، انسانی این مسامجموعه

اش در پیوند با شناسانهپدید آورده است. خستگی به معنای جامعه

 تخریب زندگی روزمره است. 

دیدیم، صدای برآمده از این تخریب و  96ماه سال آنچه در دی      

رو یا هر ناتوانی  آگاهی برای تصعید این خرابی به انتخابات پیش

ترل قانونی جامعه؛ و در یک کالم، ی معمول  سیستماتیک جهت کنتکانه



 جنبش خستگان

 

6 

 

دستان  شهرهای کوچک و ظهور خستگی  بیکاران، بدهکاران و تهی

نشده، به یکدیگر پیوند بینیبزرگ بود که در یک لحظه و رخداد پیش

توان در شناسی  خستگی را میخورد و بروز جمعی و تنانه یافت. باستان

بزرگ روزگارمان به دقت ها، محالت، شهرها و روستاهای کوچک و خانه

به کار انداخت و نشان داد که این احساس  جمعی در هر طبقه و گروهی، 

ناشی از چیست و از کجا سربرآورده است. اما مبرهن است، در میان 

تمام دالیل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، آنچه کارمندان معمولی، 

و بیکاران را به وران ساده بگیران دولتی، معلمان، کارگران، پیشهحقوق

خستگی کشانده، ناتوانی آنها در تأمین معاش و ساختن یک زندگی 

گرا بر های توسعهی طبقاتی رشدیافته در دولتحداقلی است. فاصله

های ی ارزشدست جامعه افزوده و نولیبرالیسم، همهحجم طبقات تهی

ل به اموری ثانویه مبد "بازار آزاد"فرهنگی و سیاسی را ذیل مفهوم 

 ساخته است. 

کتاب حاضر که در چهار فصل ارائه شده، تالشی مقدماتی برای       

دید.  96ماه توان حول و حوش جنبش دیشناخت آن چیزی است که می

شک به ی این متن به موضوع، بیشناسانه و پدیدارشناسانهنگاه جامعه

تر در تحلیل اقتصادی و حتی سیاسی از وضعیت نظرهایی بنیادیندقت

وز ایران در جهت نگارش گزارشی جامع از شرایط نیازمند است. امر

تردید مانند هرکنشی، کاری جمعی و در خالل مباحثات این گزارش بی
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آید. امیدوارم این کار بتواند دست کم به طرح دست میگویی بهو سخن

 باره یاری رساند.  موضوعاتی در این

و زهرا نبوی بابت دانم از اندرو فوگل، مریم وحدتی الزم می      

شان در انتشار این کتاب صمیمانه تشکر کنم. همچنین از هایکمک

 های من صبوری کرد.ها و سختگیریخواهرم، عارفه، که بر وسواس
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 فالکت توسعه

 در دانشجو روز مناسبت به و دانشجویان سوی از که فراگیری بیانیه در

 فضای بر که ناگواری شرایط شرح کنار در شد، منتشر 1395 سال

 فرایند موضوع است، حاکم سیاسی و علمی حیث از کشور هایدانشگاه

 دوره در ویژهبه عالی تحصیالت و هادانشگاه سازیپولی شتاب به رو

 است: آمده بیانیه این در .گرفت قرار اعتراض مورد روحانی دولت

 آموزش سازیپولی و تحصیلی هدایت جنسیتی، گزینش گزینی،بومی»

 در رایگان به ملت آحاد تمام برای باید اساسی قانون طبق که عمومی

 غیرانتفاعی، مدارس گسترش نظیر هاییپدیده کنار در باشد، دسترس

 که دیگر آموزشی کاالی هاده و خصوصی هایکالس آموزشی، مؤسسات

 را تبعیض هایپایه زنند،می مندا یلتحصی رقابت ابر  نابر هایشکل به
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 سبب آموزش سازیکاالیی روند تبعات اند.کرده استوارتر دانشگاه در

 دانشگاه در تحصیل حین فرودست طبقات فرزندان تنها نه که است شده

 از تدریج به کهلب کنند، تا کمر آموزشی ینگسن هایهزینه فشار تحت

 تحصیالت به بخشیدن سرانجام از یا شوند محروم دانشگاه به ورود

 آمده دانشجویی بیانیه این در که گونههمان «2بازمانند. خود دانشگاهی

 از یکی ،خاص نحو به گاهدانش و لیک طور به آموزشی نظام است،

 اند.بوده جامعه در آزاد ربازا هایسیاست تحکیم هایپایگاه ترینمهم

 شر از تلدو هم آزاد بازار به آموزش نهاد تدریجی کردن ارواد با

 درآمد برای منبعی به تواندمی را آن هم و شودمی آسوده آن مخارج

                                                           
آذر روز دانشجو، جمعی از  16فرارسیدن  در آستانه به گزارش روزنامه شرق: 2

 300دانشجویان دانشگاه های ایران که تعدادشان به بیش از شش هزار نفر از 

بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به »تحت عنوان  یارسد، بیانیهدانشگاه کشور می

 توانید ببینید: . متن این بیانیه را اینجا میاندصادر کرده« مناسبت روز دانشجو
 magiran.com/n3474682 
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 کیفیت آوردن پایین طریق از بلکه بارهیک نه کار این کند. تبدیل

 نهادهای کیفیت افزودن همچنین، و رایگان تی  لدو آموزشی نهادهای

 شوند مجبور هاخانواده خود که جایی تا گیرد؛می صورت خصوصی

 امروزه بفرستند. خصوصی هایاهگدانش و مدارس به را شاندانفرزن

 وعده یک یا کتاب یک میان مجبورند غرب در دانشجویان از بسیاری

 را یکی کاری شیفت یک و کتاب صفحه پنجاه یمطالعه میان یا غذایی

 شهریه، هایوام بازپرداخت برای مجبورند آنها کنند. انتخاب

 من شوند. یدی ساده کارگر و کارمزد نیروی و کنند کار زیادی هایساعت

 استراسبورگ و واشنگتن در رستوران و کافه در را بسیاری ساعات خود

 گیردمی پی را برنامه این جهان سرتاسر در نولیبرالیسم ام.کرده کار

 را عناصر همه و درآورد بازار منطق تحت را حیات یهاجنبه تمامی که

 از یکی ،شکبی ،راه این در کند. تبدیل شفرو و خرید لقاب چیزهای به

 .اندبوده هادانشگاه نولیبرالیستی، هایسیاست سنگرهای ترینمهم
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 هایعدالتیبی به آمریکا و اروپا در اجتماعی مصلحان که زمانهم

 اند،کرده توجه اخیر هایسال در هادانشگاه به بازار منطق نفوذ فزاینده

 حامیان فکریهم با کالن گذارانسیاست کوسمع فرایندی در و ایران در

 آموزش" شعار طرح .انددانشگاه کردن طبقاتی دنبال به سازی،خصوصی

 و آزاد دانشگاه یتوسعه و تقویت راستای در "ههم برای عالی

 هایدانشگاه از حمایت هدف با  غیرانتفاعی واژه حذف پیشنهاد

 بهانه به دولتی ایهدانشگاه و مؤسسات ظرفیت کاهش نیز و خصوصی

 مراکز سازیپولی هایسیاست ترینمهم جمله از بخشی،کیفیت

 دریافت ،سازیخصوصی برنامه اجزای ترینمهم از است. بوده آموزشی

 که بود راستا همین در  است. هاهزینه تأمین منبع عنوان به شهریه

 ،رایگان آموزش که گفت صراحتا روحانی حسن دولت علوم وزیر فرهادی،

 .علوم زارتو نه است پرورش و آموزش مختص
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 در ترکالن ایبرنامه از بخشی سیاست این بدانیم که است این مهم

 .است اقتصادی جهانی یعرصه و ایران

 ایران اسالمی جمهوری حیات جدید دوران دادهایروی کشاکش در      

 مالی هایسیاست سمت به دولت نهاد عراق، و ایران جنگ پایان با و

 موضوعات یللد به انتقال این البته شد. کشیده جهانی رایج پولی و

 آن غربی و وپاییار لمد با هنگهما کامالً  گاه هیچ فرهنگی و سیاسی

 از که است این مهم اما است؛ داشته آن با هاییتفاوت همواره و نبوده

 تحکیم با کمکم نیز ایران در دولت نهاد سو، بدین هفتاد دهه آغاز

 میان پایدار توازنی نموده سعی تعدیلی، هایسیاست به بخشیدن

 ایجاد ها لستورالعمد و هاسیاست این  با قدرتمند حکومتی نهادهای

 را مردمی یا ریساختا هایمزاحمت و ایدئولوژیک هایمقاومت و کرده

 و ستردهگ اقتصادی هایفعالیت .سازد مرتفع جدید مالیه نظام نفع به

 منطق از آنها پیروی و حکومت ایدئولوژیک و عقیدتی مراکز انحصاری
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 بر کمحا روح است. بوده پیوند این از توجهی لقاب بخش بازار،

 که است چیزی همان ایران اخیر دهه سه در دولتی هایسیاست

 که است همین برای دارد. انتظار هالتدو از آزاد بازار داریسرمایه

 در دولت هایی،هتبصر با شناسان،جامعه و اقتصاددانان از بسیاری

 تکرار مدام که پرسشی اما دانند.می نولیبرال دولتی نیز را ایران

 حجم بودن غیرخصوصی و بودن دولتی وجود با :است ینا شود،می

 در دانست؟ نولیبرال را آن توانمی چطور ایران، اقتصاد از ایگسترده

 مسائل و دستانتهی وضعیت دربارۀ سخن آغاز برای و ابتدا همین

 بپردازیم اساسی پرسش این به است الزم چیز هر از پیش فقر، به مربوط

 را ایران در اخیر سیاسی -اجتماعی حوالتت یلاص بستر بتوانیم تا

 بخشی نیز متأخر ایران   در دولت داد خواهیم نشان اینجا در نیم.ک درک

 وضعیت با را خود تواندمی که است سازینولیبرال جهانی یپروژه از
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 حکومت و انایر تا گرفته کمونیستی ظاهر به چین   از ایدئولوژیک و بومی

  کند. هماهنگ ،اشدینی

 

 ایران در سازیلیبرالنو

 اهداف ترینمهم از یکی دانشگاه، تا دولت از فراگیر دستورالعملی در

 آزاد بازار   گسترش و تقویت جدید، دوران در مندیحکومت هایبرنامه و

 چندانی فرق راه این در .ستایرانی نولیبرالیسم نوعی به دادن شکل و

 سخن محتوم سرنوشت این از همه و نیست دولت آن و جناح این میان

 تبلیغ تنور نیز ایران در اقتصادی و سیاسی نظام ناکارآمدی .گویندمی

 خواست و میل یک به برنامه و فکر یک از را نولیبرالیسم و کرده داغ را

 به پیوستن حامیان صدای ،اکنون بلند صدای .است ساخته بدل همگانی

 که نیست جیبع هیچ ،شرایط این در .است اقتصاد جهانی بازارهای
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 بوده افول به رو شناسیجامعه علم – جهان کل البته و – ایران در

 (Gesellschaft/Society) جامعه نولیبرالیستی، ساختار در .است

 (Gemeinschaft/Community) جماعت به را خود جای دوباره

 سمت به جماعت از مدرن یجامعه که معکوسی راه همان یعنی .دهدمی

 فرد شدن اتمیزه .کندمی بازار نفع به بازگشتی باراین د،کر طی جامعه

 این محصوالت از ،نامید "جدید گراییقبیله" توانمی را نامش آنچه و

 دانش یمثابه به شناسیجامعه برای جایی دیگر طبیعتاً  که است رویداد

 البته .گذاردنمی باقی اجتماعی روابط و هاگروه انتقادی بررسی

 جهت بیشتر اما آیدمی کار به هم جدید درساختار شناسیجامعه

 .مصرف بازار وضعیت شناخت همچنین و کاال و رأی خریداران شناخت

 این و گوییممی سخن چه از کنیم روشن است الزم ابتدا در      

 و بریتانیا در ریگان و تاچر هایدولت با .چیست اصالً  نولیبرالیسم

 اقتصادی هایسیاست از کلیش ،میالدی 80 یدهه در و متحده ایاالت
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 «باشید آزاد» فرمان و دولتی خشونت از بود ترکیبی که سربرآورد

 بندی و قید هر از آزاد باید بازار سویک از که بود این ایده .لیبرالیستی

 و محدود نحو به باید آزادی این مخالفان   دیگر سوی از و باشد

 کارگری و صنفی هاییهاتحاد راه، این در .شوند قمع و قلع هوشمندانه

 کامالً  لقب آهنین بانوی .شدند ساکت نوعی به مخالفان و تعطیل

 بازار و خصوصی بخش بر مبتنی یمبادله .بود تاچر برای ایبرازنده

 خالصه طور به .شد معرفی بشری خیر و توسعه عامل تنها عنوان به آزاد

 قوانینش و اریدسرمایه کردن جدا ،نولیبرالیسم موضوع گفت بتوان شاید

 نفع به لیبرالیسم فلسفی و سیاسی هایدستورالعمل و هاآرمان از

 آزادی ساختن تهی تعبیری، به .است خاص اقتصادی مکانیزم نوعی

 (Freedom) رهایی از) (Liberty . هر ،نولیبرالیسم در واقع، در 

 مدنی؛ یجامعه نه و شودمی تعریف آزاد بازار یقلمرو درون ایپدیده

 به و پیشرفت سعادت، جای به که گرایانهفرجام و الهیاتی تماماً  اییدها
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 دستگاه، این در .است ساخته جایگزین را آزاد بازار مقدس، امر جای

 نسبی استقالل با که است بازار این و است آزاد بازار مطلق، زیربنای

 .است واقعی گذاریسیاست مرجع تنها سیاست و جامعه از

 از طلب،اصالح هایلیبرال شکست از پس نولیبرالیسم ایران، در      

 به که کارانمحافظه درون از جبهه یک .آورد بر سر متفاوت یجبهه دو

 یجبهه و شناسیممی نژاداحمدی تیم عنوان به را هاآن مشخص طور

 نشریاتی حمایت با و گرایاناعتدال طلب،اصالح احزاب درون از دیگر

 لهمقاب بود: حیاتی یلعم و نظری ساحت دو کار، ینا برای .مهرنامه چون

 با رفاه هایلتدو تقبیح و سوسیالیستی نهادهای و هااندیشه با

 صنفی، یهاتشکل  و هاانجمن برای کنندهمحدود هایسیاست مجموعه

 ،سو رگدی از و ارزی، و تعدیلی اقتصادی هایبرنامه اعمال نیز و کارگری

 و ناسیونالیستی افکار و هااندیشه با خالی فضای این کردن پُر

 اقتصادی ساختارهای در بیشتر چه هر ادغام ن،الک برنامه شهری.ایران
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 تلقین و غرب از شدن متمایز ،زمانهم و سازیجهانی و نولیبرال

 از که نولیبرالیسمی بود. پیوستگی این جبران برای میهنی احساسات

 بود ترکیبی شد، ساخته سیسیا و بومی صورت به و شرایط این درون

 دست"بر تأکید با سازیخصوصی هایسیاست بیشتر چه هر گسترش از

 محدود به هم سیاسی قدرت به وابسته نهادهای با همراه که "بازار

 و شد منجر برگزیده ی  طبقه برای روتث بیشتر چه هر تجمیع و کردن

 را نفیص و مدنی هایتشکل و افراد اعتراض و فتلمخا گونه هر هم

 شدن درگیر با کند. سرکوب "ضدانقالب" علیه مقابله نام به توانست

 هایپیوستگی و مالی مسائل با ایدئولوژیک و دینی نهادهای

 نهادهایی خود عمال بانکی، معامالت و دولتی هایبودجه به شانگسترده

 اقتصادی ساختار با نیز بودند دینی ایمان و دنیوی طلبیتنزه مبلغ که

 سیاسی و مذهبی هایسرمایه و تبلیغی توان تمام از و آمیختنددرهم

 آن برابر در حداقل یا گرفتند بهره جدید مالی ساختار تحکیم برای خود
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 را خود جای منبرها روی بر "ابوذر" محوری شخصیت کردند. سکوت

 سپاه شدند. استخراج و کشف ایتازه احادیث و داد دیگر چیزهای به

 اقتصادی هایبنگاه به رضوی قدس آستان و اسالمی انقالب پاسداران

 بانک تاسیس به دست خود که گرفت باال جایی تا کار و شدند تبدیل

 حامیان هایگذاریسیاست و هایتلفعا از دهه سه گذشت از پس زدند.

 هادولت اقتصادی مشاوران ترینمهم عنوان به نولیبرالی هایسیاست

 هایبرنامه از تریکامل درک متوانیمی نوناک انقالب، از بعد ایران در

  باشیم. داشته آنان

 و دولت دخالت کردن کم خواستار مدام هانولیبرال      

 کارآمد چارچوبی ایجاد دولت یوظیفه ،هاآن نظر از .اندسازیشخصی

 درصد یک همان و بزرگ هایکارتل برای البته) است آزاد تجارت برای

 و اسلحه از شجاعت با الزم وقت به باید دولت ،دیگر سوی از (.جامعه

 استفاده برگزیده ی  طبقه خصوصی مالکیت حقوق تأمین برای اشقوانین
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 اختاللی ترینکوچک چون زند، هم به را موجود نظم نباید چیز هیچ .کند

 و تهدید این .کندمی تهدید را افراد سود و کم را نظام این وریبهره

 را نیافتگیتوسعه و کندمی جلوگیری جامعه کل پیشرفت از اختالل

 مردم خود را چیز همه پول   است قرار برنامه این در .دهدمی افزایش

 را مدرسه و دانشگاه باشگاه، کارخانه، .نکند یخرج دولت و بدهند

 .دهد توسعه را کشور پول، این یذخیره با دولت تا بفروشند

 یبرندهپیش و محرک موتور آنچه جایگزین، هایبرنامه فقدان جز به      

 و توسعه به میل و عمومی ندگیماعقب حس بوده، هاسیاست این

 است. بوده ضینارا خود وضعیت از که بوده ایجامعه نمیا در رفتپیش

 یهلفاص و فقیرسازی هایسیاست تقویت و تحکیم روانی میانجی واقع، در

 ایران تبدیل میل و عمومی نارضایتی حس که دولتی زور صرفاً  نه ،طبقاتی

 از هادولت اقتصادی راهبران و مشاوران است. بوده میالاس ژاپن   به

 استفاده هاییهبرنام همان پیشبرد برای وضعیت، از عمومی تینارضای
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 چند هر حقیقت، در است. شده نارضایتی به منجر خود که اندکرده

 کالن هایسیاست مانده، باقی ثابت آنچه اما انددهکر تغییر هادولت

  است. بوده مردم فقیرسازی و اقتصادی سازییبراللنو

 ایگونهبه توانمی ،است مطرح جهانی سطحی در که را پرسشی      

 در اقتصادی آزادسازی روندهای این خالل از چگونه :پرسیدباز بومی

 نه ،شده حاصل آنچه روحانی و نژاداحمدی خاتمی، هاشمی، هایدولت

 طبقات دست از هاآن نان آزادسازی و مردم یهمه نمیا رقابت

 هایآزادی شدن بسته و شدن محدود اتفاقاً  حتی که فئودال یبرگزیده

 آیا است؟ بوده دولتی داریسرمایه و خواریرانت رشد نیز و معیشتی

 شده بیشتر یا شده کمتر مردم زندگی در بزرگ هایکارتل و دولت نقش

 واقعا آیا ها؟دولت یا هاسفره است: شده کوچک یک کدام دقیقاً  ؟است

 هایکارتل و ثروتمندان از محدودی گروه به یا است شده آزاد بازار

 جامعه که است پرسشی البته این است؟ شده سپرده کالن اقتصادی
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 اتفاقا اصلی خواست در .پرسدمی پیوسته اشحاکمان از غرب در مدنی

 کنید. "آزاد" را بازار که است این

 

 نمایشنامه یک از متفاوت یجراهاا

 ظهور گوناگون هایشکل به که ستجهانی منطقی و سازوکار نولیبرالیسم

 چین و فرانسه ،آمریکا ،ایران در آن اجراهای تفاوت .یابدمی بروز و

 در آن هوشمندی گویای بلکه دهد،نمی تغییر را آن مرکزی یهسته

 نوع هر با که است نظامی واقع، در .ستزیستی محیط با هماهنگی

 بودن آزاد حتی و وژیلایدئو به دهد. وفق را خود تواندمی ساختاری

 چندانی اهمیت بود، حیاتی هالیبرال برای که نهگوآن بازار، واقعی

 کهچنان و ،ثروت کردن محدود و سود کسب آن برای بلکه دهد؛نمی

 در ادیاقتص نخبگان   قدرت بازسازی و ترمیم گوید،می هاروی دیوید
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 انتقال بتواند سرمایه تا شرایطی ایجاد .4است اهمیت نخست درجۀ

 بپردازد؛ خود کار به نندهمحدودک قوانین از فارغ بازار و شود داده

 .است پذیرش مورد شود، مهیا هم چین کمونیستی نظام رد هچچنان

 معنای به ،دارد را باال دست اقتصاد در همچنان ایران در دولت اینکه

 شکل راوی بلکه نیست، ایران در صادیتاق سیستم بودن جدابافته یتافته

 است سود و رقابت منطق   حکومت   ،مهم .است نولیبرالیسم پذیرانعطاف

 تبدیل مدرن ساختارهای ماهیت به اقتصادی سیاست نوعی از دیگر که

 العادهفوق غیرپوزیتیویستی شناسیجامعه در که ایکتهن است. شده

 هایتفاوت گویای آماری یا ظاهری هایتفاوت که است این ،دارد اهمیت

 .نیستند بنیادین و واقعی

                                                           
پور، ، پیمان حکمتنولیبرال جهاندانشگاه در   ؛الکس، کالینیکوس :به نقل از  4

 1392 ینشر شخص
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 بر بازار یغلبه منطق شد، بیان که تعریفی طبق نولیبرالیسم      

 به ایران دولتی و سیاسی ساختار در ،غلبه این .ستمدنی یجامعه

 به غربی هایدموکراسی در و شودمی (اجرایی) پرفورمنس ایگونه

 توسعه و مدرنیته تحقق امروزه هاروى، دیوید تعبیر به .دیگر ایگونه

 نوعی به شهروندی یایده و نیست تصور قابل نولیبرالیسم از بیرون

 چین در که آزادی بازار ،5است یافته تقلیل آزاد بازار منطق به التزام

 در - است ترصریح و شدیدتر بالطبع و بهرهبی فرانسوی مدرنیسم از

 .سازدمى محقق را همگان بردگی و را برخی آزادی که بازاری ،یقتحق

 چرخشی ،دنیا تمام در ،سو این به میالدی هشتاد و هفتاد یدهه از

 هایروش در لیبرالیستینو هایسیاست سمت به روشن و جانبههمه

 هاروی که ایعمده ویژگی سه .شودمی دیده اجتماعی و سیاسی اقتصادی،

                                                           
انتشارات  زاده،، محمود عبدالهتاریخ مختصر نئولیبرالیسم دیوید؛ ،هاروی  5

 1386، تهران اختران
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 و سازیخصوصی ،دیگری زدایی؛مقررات ،نخست شمارد:برمی آن برای

 تمامی است. بوده اجتماعی تأمین هایحوزه از دولت رییگکناره نیز

 حتی تا شوروی فروپاشی از پس جدیدالتأسیس هایدولت از ها،دولت

 و زالندنو ظیرن رفاه هایدولت و قدیم سبک به سوسیالیستی هایدولت

 از متنوعی هایگونه ،جبری فشارهای به کنشوا در یا داوطلبانه سوئد،

 هایسیاست از زیادی بخش کم دست و اندپذیرفته را نولیبرالی ینظریه

 کشورهایی در که است این مهم اند.کرده تنظیم و هماهنگ آن با را خود

 جدید شیوه این حامیان اند،نشده هماهنگ نولیبرالیسم با کامالً  که هم

 اند.گرفته اختیار در را دولتی نهادهای در یاصل بمناص مندیحکومت

 شکاف شدن ترعمیق اصناف، و کارگری هایاتحادیه نابودی نیز ایران در

 در که ایبرنامه هزاران و چیز همه سازیپولی اقتصادی، طبقات بین

 بخشآزادی اندازهایچشم و هابرنامه عنوان به اقتصادی سندهای انواع

 توتالیتر هایدولت اشتباه عملکرد از ناشی نهات شده، تعبیر هاآن از
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 حاکم یبالواسطه ینتیجه بلکه نیست، واقعی خصوصی بخش نبود   و

 ایران در چند هر .ماست جمعی حیات بر نولیبرال سازوکاری ساختن

 منجر فساد و هاکارتل یتاریسم  لتوتا  به ترصریح ایگونهبه سازیخصوصی

 متصل یکدیگر به روشنی طور به نولیبرال جهان بدانیم باید اما ،شده

 که است آن پدیده این اصلی دلیل .آیدمی هم یاری به و است

 از چون .کند راسازگار خود تواندمی وهوایی آب هرنوع با داریسرمایه

 کرده خالی را خود اصلی، یهسته نفع به ها،ایدئولوژی از نیز و ذات

 جز نبود چیزی 80 یدهه از منولیبرالیس به لیبرالیسم چرخش .است

 هم ،منطق این در که نیست عجیب .ایدئولوژی هایماندهته یتخلیه

 و خرید چون شود،می پذیرفته داعش یاسلحه هم و پیکاسو تابلوهای

 اخالق منبع آزاد بازار خود اساساً  .است بازار نفع به دو هر فروش

 همین کند،می لوص هم به امروز را دشمنان همه آنچه .ستاجتماعی

 .است منطق
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 وضعیت این تأیید از ماالمال روزه هر تجربیات و رویدادها اخبار،      

 نخست سفر از شد منتشر هاییعکس وریم،آ خاطر به چهچنان است.

 با دیدار و برجام توافق از پس ایران به ایتالیا همراه   هیأت و وزیر

 .انجامید اقتصادی دوجانبه معاهدات امضای به که نظام عالیرتبه مقامات

 ایران یناعادالنه قوانین به مربوط هایجنجال با بود زمانهم سفر آن

 در .خارجی گرانگردش چه و شهروندانش چه برای ،حجاب یدرباره

 زنان   از دیدیممی تصاویری ،ایتالیایی هیأت به مربوط هایعکس میان

 در دانیممی .پوشیده و یاسالم کامالً  هاییحجاب با همراه، هیأت عضو

 ترینمهم از یکی عنوان به اجباری و رسمی حجاب از همواره ،غرب

 شود،می گفته سخن ایران در سیاسی استبداد و ماندگیعقب هاینشانه

 تأیید و تشویق آن برانداختن برای حکومت مخالفان از بسیاری و

 بود این ،افتیمی وضوح یکباره آنچه ،هاعکس مشاهده بدو در شوند.می

 بازار و قرارداد منطق برابر در تبلیغات و ادعا همه آن تمام گونهچ که
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 هیأت که ستقوی چنان آزاد بازار منطق .است رفته هوا به و شده دود

 سر بر ،ایران بکر بازار بیشتر تسخیر و رقصیخوش برای ایتالیایی

 نشانده لیددارک برابر زانو چهار و پوشانده روسری ،خود زن   انهمراه

 منطق دقیقاً  این .دهد نشان تمامی به را خود نیت حسن تا است

 به را اییایدئولوژ و ارزش هر تواندمی که است نولیبرال سازیجهانی

 نفع به که غربی اینجاست؛ نکته .کند رها مرکزی لبصُ یهسته نفع

 قطعاً  بپوشد، چشم خود هایارزش تمام بر است حاضر داریسرمایه

 ،ایران در دیگر قوانین و کارگران سرکوب یا حجاب مخالفان هایآهسوزو

 نه دارد، اهمیت نولیبرال جهان در چهآن .دارد ثانوی اهمیتی برایش

 بازار آزادی تنها نیست، هم خودش آزادی بلکه نیست، من آزادی تنها
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 سازیویران" مستلزم سازییبراللون فرایند» .است مهم سرمایه و

 6«است. بوده یادیز "خالق

 

 موجود پارادوکس روایت

 و اقتصادی مختلف هایخشب هایعمللدستورا و هاسیاست بررسی

 در چرخش این تدریج به ونهگچ دهدمی نشان اخیر دهه سه فرهنگی

 از یکی عنوان به کار نیروی از زداییتشکل است. داده روی نیز ایران

 چرخش این در ،جهان یاقتصاد هاینظام یلاص و مشترک هایویژگی

 نقش آنها هایاتحادیه و کارگران چند هر است. داشته ایویژه نقش

 البانق ایدئولوژی از مهمی بخش و داشتند 57 انقالب در مهمی

                                                           
 .همان هاروی؛  6
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 مراحلی در اما بود، شده بندیصورت آنها از حمایت حوشوحول

 ایهسال در اگر ند.اهشد فقیرتر و شده رانده حاشیه به آنان چندگانه

 مارکسیستی نظریات رشد از جلوگیری بهانه به و انقالب از بعد نخست

 احزاب و لتعطی کارگری هایاتحادیه ،سیاسی شدید کنترل پی در و

 در شد، تشکیل کارگران "مدیریت" هدف با و آنها نام به دولتی

 روشنی به کرده، اجرا و تصویب که قوانینی با کار وزارت اخیر، هایسال

 از غیر کار، قانون با مطابق .7است ساخته ترایحاشیه و رقیرتف را آنها

 هیچ کارگاهی، گانهسه هایلتشک از برآمده کشوری و استانی هایتشکل

 سطحی هیچ در متفاوتی و مستقل کارگری حزب یا سندیکا اتحادیه،

 کارگرانی بر فشار عمالا   این کند. عضویت و موجودیت مالاع تواندنمی

                                                           
 به : بنگریدره بابرای مطالعه بیشتر در این  7

های لقدرت سازمانی کارگران ایرانی در سااباذری یوسف؛  ،، علیرضاخیراللهی
 . 2شماره  ،23شناختی، دوره همطالعات جامع ینشریه ،پس از انقالب
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 ،ناچیز دستمزدهای و معوقه حقوق با ،اقتصادی هایستسیا که است

 امکان حتی آنها است. کرده تردستتهی و فقیرتر روز هر را آنها

 را شانوضعیت به نسبت قانونی تشکیالتی فعالیت و نهادسازی

 اعتراضات و اعتصابات در روزه هر آنچه وضعیت، این در اند.نداشته

 ضطراریا شرایط گویای نه کنیم،می دهمشاه کشور نقاط اقصی در کارگران

 گرایراست اقتصاددانان ادعاهای برخالف است. طبیعی وضعیت خود که

 رشد به نه هاسال این در سازیخصوصی فرایندهای دولت، به نزدیک

 چند هایشرکت به تنها که مردم زندگی واقعی وضعیت و کشور اقتصادی

 دهدمی نشان نکته نای .اندکرده خدمت مشترک بازار در ملیتی

 اقتصادی هایپیوستگی بر چندانی تأثیر المللیبین سیاسی هاینزاع

 در سویک از که است آن بیانگر روزمره تجربیات .ندارد جهانی بازار

 و خریدنی چیز هر ،داریسرمایه دنیای جای همه مانند هم ایران

 هاسال این تمام در سازیخصوصی ،سو دیگر از و است شده فروختنی
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 هایکارگاه نابودی و غربی محصوالت مونتاژ   صنعت رشد به منجر تنها

 یکارخانه در دانیممی ،خب و .است شده چینی کاالهای واردات با کوچک

 عمالً  جویانهبرابری و سیاسی کنش اش،انتزاعی کارفرمای با مونتاژ

 و دموکراسی حامیان تمامی ،همین برای .ستغیرمنطقی و ناممکن

 این به باید نولیبرالیستی هایسیاست زمانهم و مدنی یامعهج

 .بیاندیشند خود پارادوکس

 روشنفکر همان فیلسوف و روشنفکر و شناسجامعه ،شرایط این در      

 در که دانشگاهی تکنوکرات تعدادی :شودمی "هایک فون" ارگانیک

 نشان و کنند تبلیغ را سعادت یایده این کنندمی تالش تحقیقاتی مراکز

 همین نیز دموکراسی .نیست حکومتگری فن جز چیزی سیاست که دهند

 .است بازار با هماهنگی و سیستماتیک نظم و یگانگی حفظ منطق
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 طریق از که ستفردی هایدستورالعمل از ماالمال ،منطق این تمام      

 هایروایت .شوندمی بیان تبلیغات و هارسانه دانشگاهی، رایج علوم

 و کلی روندهای و وضعیت شرح با شناسانهجامعه و هپدیدارشناسان

 کاری همان د؛نباش شرایط این با مقابله هایراه از یکی دنتوانمی واقعی

 .اندکرده شانبیانیه در دانشجویان که

 برای که امکاناتی سبب به را نولیبرالیسم ایران، در سیاسی نظام       

 جدید نجبای از صخا ایطبقه برای سرمایه بیشتر هرچه شدن شخصی

 .است پذیرفته باز آغوش با ،گشایدمی جامعه از زداییسیاست نیز و

 حس بر گذاشتن دست با و ماندگیعقب جبران نام هب تواندمی دولت

 دو شود،می تبلیغ و تولید مدام جاهمه در که ما جمعی افتادگیعقب

 سازیصیخصو برد: پیش هماهنگ و توأمان را اشاقتصادی کالن یپروژه

 .خصوصی هایبخش کردن دولتی و عمومی هایبخش



 جنبش خستگان

 

36 

 

 

 

 

 

 کارورزی طرح نمونه: یک

 ارائه دولت اجتماعی امور و کار وزارت که طرحی براساس پیش ازچندی

 تعمیق برای حکومت کالن تصمیمات از تریروشن هایسویه ،داد

 همان تداوم که کارورزی طرح است. دهش معلوم نولیبرال هایسیاست

 جز نیست چیزی است، نژاداحمدی دولت در "شاگردی و استاد" طرح

 پروژه محرک موتور مثابه هب کار، نیروی سازیارزان کردن قانونی

 صورت هب توانندمی کارفرمایان طرح، این اساس بر نولیبرالیسم. جهانی
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 بالغ حقوق   اقتصادی، واحد نوع هر در نالتحصیالفارغ پذیرفتن با قانونی

 ماه   چند از پس و بپردازند آنها به را دستمزد حداقل سوم یک بر

 طرح این د.نبگیر تصمیم آنها استخدام رد یا استخدام برای نامشخص،

 کردن   انارز حال عین در و بیکاران از کاستن دارد: مدنظر را هدف چند

 گرفته تراشکاری یک از اقتصادی هایبنگاه است: روشن امر نتیجه آنها.

 ،تحقیقاتی کزامر حتی و خودرو ایران چون بزرگی هایکارخانه تا

 سود با و تهیه، را الزم کار نیروی  کمتر مراتب به ایهزینه با توانندمی

 صریح متن اساس بر و طرح این در دهند. ارائه را محصوالتشان بیشتر

 هر شودمی گرفته تعهد کار متقاضی از دولت، سوی از شده منتشر

 تواندمی راحتی هب کارفرما بپذیرد. را کارفرما جانب از شده اخذ تصمیم

 را جدیدی متقاضی و اخراج را فرد قانونی، داریبرده ماه چند از بعد

 آموزش   برای کارورزی طرح که ستا این امر ظاهر کند. استخدام

 همچون واقع در اما شده طراحی کار بازار به ورود از پیش ارجویانک
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 است ایپروژه جهانی، اقتصاد و حاضر عصر در مشابه هایطرح تمام

 آوردن پایین تر،ارزان کار نیروی به اقتصادی واحدهای دسترسی برای:

 شرایط حفظ به کارگران داشتنهانگ راضی و دستمزد میزان قانونی  

 است عملیاتی ،فرانسه تا گرفته چین از کارورزی، طرح اقعو در موجود.

 همین باختن از شانترساندن و ساده انکارگر کردن ساکت برای

 .دستمزد حداقل و شغلی موقعیت

 قوانین و صنفی هایاتحادیه پیشروترین از یکی دوجو با ،فرانسه در      

 پیاده و اجرا هاستسال کارورزی شبیه طرحی کار، سوسیالیستی

 حیاتی اهمیت سبب به هم پاریس قدرتمند هایاتحادیه حتی شود.یم

 اورالند تا گرفته سارکوزی )از فرانسه نولیبرال هایدولت برای طرح این

 و بازار هایپیوستگی کنند. ملغی را آن نداهنتوانست ،مارکون( اکنون و

 الگوبرداری و نمونه همین در توانمی را جهان سطح در اشقوانین

 عنوان هب فرد ،طرح این اساس بر کرد. مشاهده وضوح به فرانسه از انایر
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 دشومی کاربه مشغول سلمانی مثالً  اقتصادی واحد یک در کار جستجوگر

 ؛گیردمی یورو 500 ماهیانه ،ددهمی انجام که فعالیتی میزان هر بابت و

 هد.بد یورو هزار دو او به کار همان میزان به باید اکارفرم کهحالیدر

 نه. یا کند ستخداما را او گیردمی تصمیم آرایشگاه صاحب ،ماه سه از بعد

 استخدام برای باید او و شودمی خواسته فرد عذر بسیار، احتمال به

 .دبرو را مسیر همین دوباره

 اورالند دولت اقتصاد وزیر 2016 سال در کههنگامی ماکرون امانوئل      

 به معروف دولت، کار زیرو نونقا مدافعان ترینجدی از یکی به ،بود

 سیاستی خمریال قانون شد. تبدیل Khomri) (El 8مریخال قانون

 که ن،کارگرا حقوق و کارگری سندیکاهای کردن محدود جهت در بود

 زور با نهایت در اما شد روروبه سندیکاها شدید مخالفت با زمان همان

                                                           
 .نام وزیر کار فرانسه، در زمان ریاست جمهوری فرانسوا اورالند 8
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 حتی بعدها و شد تصویب قانون این فرانسه سوسیالیست دولت قانونی

 به بیشتری عمل اختیار و آزادی ،خمریال قانون .گرفت شدت

 با خود باید کارگران و کارکنان ،قانون این اساس بر دهد.می کارفرمایان

 اضافی کار تاساع دستمزد، میزان کار، تاساع یدرباره شانکارفرمایان

 اهدنخو وجود دیگر مقرر پیش از قانونی و برسند توافق به غیره و

 ضدکارگری قانون یک عنوان به قانون این به درنگبی سندیکاها داشت.

 مشارکت با "شب در ایستاده" سراسری جنبش و دادند نشان واکنش

 راه به زنان نیز و جوانان و دانشجویان مثل اجتماعی هایگروه دیگر

 برای ،کارگر و کارفرما میان آیا اساساً  بود: روشن آنان سخن .افتاد

 یرابطه دلیل به آیا دارد؟ وجود برابری ،عادالنه توافق یک اریبرقر

 کرسی به کارفرمایان خواست و حرف همواره ،فرودستی-فرادستی

 نشست؟ نخواهد
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 نیست، اقتصادی یشیوه و شکل یک تنها ما عصر در داریسرمایه      

 چیز هر از بیش نولیبرالیسم ،عصر این در ماست. عصر روح بلکه

 یکسان هدفی با امروزه که فراروایتی است؛ شده توزیع و جهانی دیگری،

 محلی، هایارزش و قدرت با هماهنگ و جفرافیایی مختلف مناطق در

 ندارد اهمیت هیچ ،وضعیت این در یابد.می بروز گوناگونی هایشیوه به

 که است سرمایه منطق مهم .باشد دولتی درصدش هفتاد کشوری اداقتص

 عنوان به رانتی و اقتدارگرا دولت اشجریم ایران، در مثالً  حال

 میان روشن شباهتی که نیست بیراه است. اقتصادی کارتل بزرگترین

 همه وجود با روحانی و نژاداحمدی ماکرون، اورالند، سیاست

 .است ردیابی قابل ،اقتصاد کردن نولیبرالیزه سر بر هایشانتفاوت

 اند.دهش نزدیک هم به اسب، نعل مثل مدرن جهان سر دو      

 به را داریسرمایه گرفته، شدت میالدی هشتاد دهه از که فرآیندهایی

 است. کرده شبیه کشیبهره در خود نوزدهمی قرن و اولیه هایشکل
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 نیز و هااتحادیه بردن بین از و یکسو از را ارزان گرکار که فرایندهایی

 از خود نجات برای یدستورالعمل ،سو دیگر از را طبقاتی شکاف تعمیق

 .داندمی بحران

 چسب" یکارخانه در نمازجماعت مراسم از که معروفی عکس در      

 یبحران از سطح سه شد، منتشر کارخانه این اتفاقات جریان در "له  

 :است ساخته را فالکت بومی شکل  که کنیممی مشاهده را
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 و پرولتاریا بحران بنرها، روی   قوانین نماد   با دولت بحران      

 بحران سوم و شان،فرمان هب گوش و منظم هایصف نماد با نشاوادادگی

 دانیممی دار.کارخانه حامی جماعت   امام نماد با فرهنگ یا معنا

 توتالیتر دولت :بود بحران سه ازهمین برآمده دقیقاً  اولیه داریسرمایه

 یانبوهه و آزاد بازار لّغ  مب فرهنگ   بیشتر، تولید درخدمت قانون   و

 .9مطیع و سنهگر پرولتر

 هایسیاست و کار وزیر روحانی، دولت پیشانی بر آنچه      

 است، سرمایه جهانی بازارهای به ایران رودو درخشد،می شاناقتصادی

 سیاسی هایجناح تمام همدستی محصول که چیزی ماتش؛ملزو تمامی با

 .است شهری باالی به رو متوسط طبقه و موجود

                                                           
، مهرداد شهابی و میر فاجعه داریدکترین شوک، ظهور سرمایهکالین، نائومی؛   9

 1389محمود نبوی، انتشارات کتاب آمه،تهران 
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 کارواش 10کارگران هایشب

 :گفت توانمی جرأت به است؟ خبربی کارگران ناگوار وضعیت از کسی چه

 در کارگران موضوعات و مطالبات اعتصابات، شاهد امروزه همه .کسهیچ

 هایرسانه حتی .هستند تولیدی مراکز و بزرگ و کوچک هایکارخانه

 تریننزدیک و پردازندمی آنان وضعیت شرح به نیز حکومتی و رسمی

 آنان از حمایت در و شوندمی حاضر کارگران میان در لتدو به اشخاص

                                                           
 نام کتابی است از ژاک رانسیر، فیلسوف فرانسوی معاصر  10
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 آن فراموشی هایشیوه از یکی قطعاً  نکبت شدن عادی .گویندمی سخن

 ،تبعیض به دادن پایان برای تبعیض تولید   مراکز خود   مداخله .است

 سراسر در مندیحکومت جدید هایدستورالعمل در رایج بسیار ایشیوه

 از ثروتمندان و اقتصادی بزرگ هاینیکمپا حمایت .است جهان

 قوانین حتی یا خیریه مراکز به درآمدشان از بخشی اهدای و دستانتهی

 هایمکانیسم ترینمهم جمله از عدالت اجرای راستای در دولتی تجمالتی

 و انگارانهساده گفتارهای ،راه همین در .است مسأله "گذاشتن کنار"

 امکان وقفهبی آنان، بیچارگی شرح در بورژوا روشنفکران یمایهبی

   .است انداخته عقب را آنان یدرباره بستههم یاقدام و اندیشیدن

 نیازمندیم؛ فقر و کارگران از شکیل و غیراگزوتیک تصویری به ما      

 این .نباشند مانمجازی زندگی در ما دکوراسیون از بخشی که تصاویری

 نسبتی چه اینکه .باشد آنان با "همبستگی" راه در قدم نخستین شاید

 عصری در -دیگر فقدان نوع هر یا- فقر و سود رسانه، بین دارد وجود
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 پُر "گذاریسرمایه" با سرعت به و ماندنمی خالی چیزی هیچ که

 بین در کننده فاش ایلحظه همچون بایدمی که است موضوعی شود،می

 فقرا، به ککم هایجشن و هاخیریه ای  رسانه و تبلیغاتی بزرگ شوهای

 و مجدد گذاشتن   سرپوش از و برسد سر غیره و کار کودکان معلوالن،

   .کند جلوگیری هافقدان بر شیک

 از ایگوشه در روز هر .است روشن ما، شرح به نیاز بی وضعیت،      

 جزئیات .کنندمی اعتراض و اعتصاب رسیده لب به جان کارگرانی کشور،

 پنهان راوی آید.می سخت باورش که است بارفاجعه چنان آنها وضعیت

 در ایکارخانه کارگران :گفتمی ،وقیحانه ،سراسری تلویزیون   در خبرها

  اند.نگرفته حقوق است ماه یازده بافق

 شاید ،بینیممی تهران در اتومبیل حمام یک کارگران از آنچه      

 نامید. "کارگران وضعیت" توانمی آنچه از باشد ایخالصه ترینروشن
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 و معوقه هایحقوق و روزها از بیشتر رانسیر ژاک تعبیر به که تیوضعی

 بر ؛است منعکس شانکوچک هاىخانه هایشب در ثمرشان،بی فریادهای

 ایران کارگران اخبار و هاحرف ها،نظریه تمام بیایید شان.شام سفره سر

 یم.کن اکتفا مان،محله در اتومبیل ساده حمام یک به و کنیم رها را جهان و

 وسایل روی از هاکثافت شستن چیست؟ کارواش یک کارگران کار      

 مردم با شانفاصله یروزه هر لمس   واقع در و ها؛مشتری نقلیه

 عنوان تحت انتقادی نظریات در دارد وجود شهیری مفهوم شهرشان.

 از کارگر جداشدن فرایند ،بیگانگیخود از اجمال، هب ."ازخودبیگانگی"

 به ظفمو کارگری هر هاکارخانه در کند.می ولیدت که است محصولی

 دیگر از که ایگونه به ؛است محصول شدن هآماد برای ویژه کاری انجام

 کار وقفهبی و مدام او ندارد. کار کلیت از درکی و است خبربی هابخش

 بداند. محصول یسازنده را خود بتواند کهآن یب ،دهدمی انجام را ثابتی

  آن. سود با هم و است گسسته محصول کلیت با مه ،او یرابطه
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 ختم جاهمین به اشمحصول و کارگر میان عمیق بیگانگی این      

 تدریج به صنعتی، کار تقسیم یهپیچید فرایند این اداره ذیل او شود.نمی

 در یابد،نمی محصول در را خودش او شود.می بیگانه نیز خودش با

 کوچک کار همان انجام جز ایاییتوان هیچ و بیندنمی شریک سودش

 محصول نه و اوست برای تولید ابزار نه ندارد. تکرارشونده و هرروزه

 چیره کامالً  خود بر ،داشته سهمی تولیدش در که را آنچه  حتی .آن

 خود ،کندمی تولید بیشتری ثروت و محصول هرچه یابددرمی .بیندمی

 تبدیل تریارزان االیک به خودش ،واقع در ،زیرا گردد،می فقیرتر

 بخش ترینارزشبی که شودمی تربزرگ او از چنان محصول شود.می

 مستقل یقدرت و بیگانه چیزی مثابه به محصول، شود.می او خود ،کارخانه

 و شود؛می متمرکز تجاری برند یک نام ذیل کار تمام و کرده علم قد او از

 .کندمی تجربه را انگیازخودبیگ کارگر که ستیاهظلح ینا دقیقاً 
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 العادهفوق البته و ویژه نحوی هب را خودبیگانگی از کارواش، نارگراک      

 آنها هاست.اتومبیل کردن تمیز آنها کار نند.کمی تجربه نمادین

 از دارند. اشصاحبان و هالاتومبی با نفرت و عشق از مملو ایرابطه

 از و آنهایند انتظار در مشتاقانه بیشتر درآمد و بیشتر کار برای ،یکسو

 عمیق شکاف هااتومبیل لمس و مشاهده با هربار ،دیگر سوی

 صاحبان حامل ،ترگران هایاتومبیل .آورندیادمیبه را شانطبقاتی

 دقیقاً  هاهمان دهند، بیشتر پول است امید که هاییهمان پولدارترند.

 هایند.فاصله و هافقدان یادآور

 و هادست است. کارواش کارگران یروزههر یتنانه یتجربه این       

 ،رهاسف ردّ  شود.می درگیر هاومبیلات با کارواش کارگران یشامه

 و هاکفی زیر ،درزها الی را عالی طبقات زندگی کلی طور به و تفریحات

 یساده کارگر د.نکشمی بو و دنکنمی لمس ند،نبیمی هاماشین الستیک

 به کردن، تمیز برای آمده، دور ستانیشهر از که تهران در کارواشی
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 چیزی است؛ رؤیایی و خوب زندگی معنای برایش که رودمی چیزی درون

 و خیالی تصویر یک تنها ،دانیممی هااتومبیل آن حبانصا ما که

  .است مانتالسانتی

 چیزی تنها نه او رسد.می خود اعالی حد به کارواش کارگر بیگانگی      

 با اشزندگی یفاصله مدام کارش، خالل در لکهب کندنمی تولید ملموس

 کندمی آماده را هاآدم ذهنش در او آورد.می یاد به را مطلوبش زیست

 امثال به بیشتر هرچه را شانفاصله ،شانبراق و تمیز هایرکبم   با تا

 رنج   مدام تولید کارواش، کارگر کار   ،واقع در دهند. نشان بیشتر او

 ختم بدینجا موضوع خودبیگانگى. از    نوع رینتصریح است؛ تنخویش

 یا رماکارف از ،کندمی که کاری بابت حتی اتومبیل حمام کارگر .شودنمی

 .هاستمشتری انعام از تنها او حقوق گیرد.نمی حقوقی کارواش، صاحب

 نسبتی در که است کسی ک رم   و لطف به منوط اشزندگی ،حقیقت در

 و است متنفر او از عاشقانه طور به که سىک اوست، با آشفته و پیچیده
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 دهد.می بروز را خود کارگران تر  کلی یمسأله جاهمین .برعکس یا

 در که است نیرویی همان میل   به منوط ،کارگران امروز وضعیت تعیین

 دولت، میل بازار، میل است: داشته مشارکت وضعیت این شدن ساخته

 حقوق کنند، اخراج توانندمی راحتی به که آنها یعنی داران.سرمایه میل

 برای هاهمین برابر در کارگران دست کنند. تنظیم را بازار و ندهند

  ست.ا دراز اعانه

 زندگی در ما به کارگاه تریننزدیک عنوان به ،کارواش آشنای فضای      

 را کارگران حاد ازخودبیگانگی هم تواندمی خوبى به شهری، روزمره

 نمایش به موقعیت این از فرار از را شانناتوانى هم و دهد نشان

 روحیه نوعی با که آنها عمیق تنهایى و کارگران یبدن فیگورهاى بگذارد.

  برد.مى هایشانشب تا آنها بدنبال را ذهن است، همراه جوییاعانه
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 بردگی دوم: فصل
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 11رویمیانه

 یدوره رد کشور فرهنگى و اسىسی اقتصادى، نامناسب شرایط

 افکار کاندُ  در اعتدال و "روىمیانه" شعار تا شد باعث نژاداحمدى

 در "گرایاناعتدال" پیروزی به که جایی تا ،شود ارزشپر عمومى

 بیان به چیست؟ روىمیانه انجامید. جمهوریریاست اخیر انتخابات

 چیزى شود،مى دست به دست عمومى فهم در کهچنان روىمیانه ساده،

 حفظ میان چیزهایى؟ چه میان چیز. دو یمیانه در ایستادن جز نیست

 شرایط و وضعیت بنیادین تغییر و زندگى موجود شرایط و وضعیت

 و هامصداق با شاید مطلوب. سیستم و موجود سیستم میان زندگى،

                                                           
این مقاله چندی بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری   11

 نگاشته شده است.  92سال 
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 میان ایستادن یعنى روىمیانه د.شو ترروشن تعریف این ،هامثال

 حامیان میان اختیارى، حجاب نحامیا و اجبارى حجاب حامیان

 و موسوى میرحسین میان دینى، حکومت حامیان و دموکراسى

 در معموالً  را روىمیانه دیپلماسى، و سیاست میدان در حصرکنندگانش.

 واژگان در نیز ىتندرو اند.کرده معنى روىتند یا افراط مفهوم با تقابل

 .است آمیخته درهم تعصب با و رددا منفى بار ،سیاسى

 و حاکم زور است: گرفته سرچشمه واقعیت دو از روىمیانه خواست       

 بترساند، را حاکم آنکهیب خواهدمى روىمیانه یپروژه مردم. خواست  

 دارد، اختیار در که اىواقعى قدرت با "حاکم" کند. راضى را مردم

 از یکى اند.نزاع در ،دارد اختیار در که اىپنهانى قدرت با "مردم"و

 کاستن به که اىپروژه است؛ "روىمیانه" نزاع این در محتمل هاىژهروپ

 آقاى دولت ارزیابى ،نوشته این در اصلى بحث اندیشد.مى مخاصمه از

 مخاصمه( کردن )کم نتیجه این حصول امکانى-نا یا امکان و انىروح
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 یجامعه در ارزش -نا یک یافتن ارزش نقد نویسنده، قصد کهبل نیست،

 .واکنشگرى ارزشمندى است؛ پیروزى این از پس نایرا مدنى

 

 حیات نیروهاى

 شود،مى معرفى بخشرهایى و ارزشمند اىپروژه ،اعتدال یا روىمیانه

 سهمگین بس اىکژراهه به تواندمى تلقى این رهایى. به راهى نوعى

 یپروژه به سیاسى و اجتماعى جنبشى درون   از ما یهجامع شود. تبدیل

 آن تمام تواندمى هایىتأویل و تفسیرها که است داده أىر روىمیانه

 را قبلی اجتماعی هایجنبش از پس جامعه ذهنى حیات در دستاوردها

  .کند مضمحل و نابود

 دو از است الزم پیشتر ،خطرناک و غالب تأویل این توضیح براى      

 نیروى و کنشگر نیروى گفت: سخن هستى در موجود "توان" یا "نیرو"
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 هاىموجودیت تمام اجتماعی، حیات تا گرفته فردی حیات از شگر.واکن

 بارز وجوه از نیز سیاست میدان .دارند خود در را نیرو دو این ندهز

 نیرویى کنشگر نیروى ،12نیچه تلقى در .است زنده هایموجودیت این

 او، نظر از دارد. گرایش "توان" به و است "چیرگى" دنبال به که است

 تعریف نخستین شودمی را دیونیزوسى توان یا کلش تغییر توان

 و است شکل تغییر براى نیرویى کنشگرى نیروى کرد. عنوان کنشگرى

 به اشگوییآری ،توان این ویژگى مهمترین توان. این حامل کنشگر،

 سرباز دیگر نیروهاى با شدن یکى از پیوسته که است ها"تفاوت"

 .شودمى آغاز تفاوت شناختن رسمیت به از کنشگرى ،واقع در زند.مى

 خواهدنمى کنشگر .دارد تفاوت هست، دیگرى آنچه با هستم من نچهآ

 امکانات تفاوت، بر کیدأت این کند. مضمحل رقیب نیروى در را خودش

                                                           
توانید بهره گرفتم. این تفسیر را می از تفسیر ژیل دلوز بر نیچه ،در این نوشته  12

 1390،، عادل مشایخی، نشر نىنیچه و فلسفه ؛دلوز، ژیل :در این کتاب بیابید
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 کسى چارچوب این در سیاسى کنشگر سازد.مى فراهم را چیرگى و کنش

 را او بر شدن رهچی راه دیگرى، با تفاوت شناختن رسمیت به با که است

 همین براى گشاید.مى حامیانش و خود نفع به وضعیت تغییر جهت در

 "اینهمان امر" به ثبات یا تعادل وضعیت زدن برهم با کنشگرى، توان

 چیرگى   و نیروها بین نزاع نوع هر ضد تعادل، وضعیت خورد.مى پیوند

 ت.اس وضعیت در بنیادین تغییر هرنوع ضد بالطبع و آنها از یکى

 تصور به را آن توانیممى گرچه ندارد، وجود تفاوتىبى نیچه، منظر از      

 داشت، نهایى وضعیت یک یا تعادل وضعیت یک جهان چنانچه آوریم.

 که اىلحظه یمنزله به کنونى یلحظه اما بود. رسیده آن به پیشتر

 تعادل پس رسد:نمى وضعیت این به جهان کندمى ثابت گذرد،مى

 به هاتفاوت گویدمی ،هستى تاریخ به اشاره با او نیست. کنمم نیروها

 تصور این سازند.مى ناممکن را تعادلى نوع هر و گردندمىباز مداوم طور

 تعادل و بردارد میان از را هانزاع تواندمى اىبرنامه یا اىپروژه که
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 سرزمینى تا ندارد وجود میانه در جایى است. توهم یک کند، ایجاد

 .دشو مستقر آن روی زاعنبى

 تواندمى کسى است. شدن کنشگر توان   هاتفاوت به گویىآرى       

 بر چیرگى دنبال به و کند تأکید خود تفاوت بر مدام که شود کنشگر

 گوید.مى آرى خود به که است کنشگر نیروى تنها باشد. دیگر نیروهاى

 فرار موعهمج در استحاله از و گویدمى آرى را خود تفاوت ،نیرو این

 گویىآرى و سرمستى موضوع به را تفاوتش ،اىنیچه تعبیرى به و کندمى

 به و گویدمى نه هاتفاوت به که واکنشگر نیروى برخالف ؛کندمى تبدیل

 بنابراین دیگر. نیروهاى در استحاله :است مایل "استحاله"نوعى سوی

 است. خاستگاه در تفاوت انکار واکنشگر نیروهاى یصهخص مهمترین

 در تفاوت و کشد پیش را اشتراکات است مایل واکنشگر نیروى

 مثابه به را خود واکنشگر نیروهاى که آنجا از کند. محو را خاستگاهش

 علیه مدام ندمجبور زنند،مى پس را هاتفاوت و کنندنمى ادراک "نیرو"
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 روىمیانه سیاسى یپروژه بپردازند. "خود" تخریب به و برگردند خود

 کندمى پنهان دیگر نیروهاى با را اشتفاوت بودنش، واکنشگر سبب به

 تخریب به کوتاهى تمد از پس و شودمى مضمحل دیگر هاىتوان در و

 تغییر براى را خود خاستگاه اساساً  که معنا این به ؛پردازدمى خود

 تبدیل ،موجود وضعیت خدمت در نیرویى به خود و کندمى مگُ  وضعیت

 .دشومى

 

 واکنشگر نیروهاى وزىپیر 

 نیروهاى دیگر با اتحاد در ،واکنشگر نیروهاى تاریخ از اقعىمو در 

 پیروزى که است این نکته اما شوند.مى نائل هایىپیروزى به ،واکنشگر

 تنها ناآن .سازدنمى کنشگر را آنها واکنشگر نیروهاى احتمالى

 را آن و کنند جدا د،نک تواندمی آنچه از را کنشگر روىنی اندتوانسته

 تبدیل کنشگر نیرویى به خود آنکه نه د،سازن واکنشگر نیروى به تبدیل
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 یا فرادست نیروهاى بر توانندمى فرودست یا واکنشگر نیروهاى شوند.

 و فرودست و واکنشگر کیفیت، لحاظ از همچنان اما شوند، چیره کنشگر

 ىامعن مینجاه شاید بمانند. باقى "ب رده" همچنان خود خاص شیوه به

 برابر در نیرومندان از باید همواره" که: شودمى روشن نیچه عبارت

 یا و انتخاباتى مبارزه یک در واکنشگران پیروزى "13.کرد دفاع ضعیفان

 د.سازنمى کنشگر را آنها پیروزى این اما نیست، ناممکن انقالبى حتى

 سبب به واکنشگران پیروزى، گردوغبارهاى ستنفرونش از پس

 تکرار به مجموعه، در استحاله نیز و تفاوت بر کیدأت عدم در شاناصیتخ

 چیرگى به را شانپیروزى توانندنمى و افتندمى در پیشین وضعیت

 .مانندمى باقى برده ،نیچه تعبیر به و کنند تبدیل

                                                           
، محمد باقر هوشیار، نشر فرزان، تهران اراده معطوف به قدرتنیچه، فردریش؛   13

1377  
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 کههنگامی است. کنشگر نیروهاى متوجه ،اتفاق این در اصلى خطر      

 کند،می جدا کرد، تواندمى آنچه از را رکنشگ نیروی واکنشگر نیروى

 که شودمی مطرح پرسش حال .شودمى واکنشگر نیز کنشگر نیروى

 شوند؟مى چیره کنشگر نیروهاى بر مکانیزمى چه با واکنشگر نیروهاى

 جدا با واکنشگر نیروهاى ."نیستى خواست" با دهدمى پاسخ نیچه

 خواست   تسلیم را نیرو این کرد، تواندمی آنچه از کنشگر نیروهای کردن

 کنند.مى نیستى

 و هاتفاوت به نیهیلیستى گویىهن   همان چیست؟ نیستى خواست        

 پیروزى، این دارد. وجود کنشگر نیروهاى در که وضعیت تغییر توان

 واکنشگران از ترعمیق واکنشگرى   تسلیم و واکنشگر را کنشگر نیروهاى

 نیروى دهد.مى رخ دینى "زهد آرمان" در که چیزى شبیه کند.مى

 جدید یشدهواکنشگر نیروى و کندمى واکنشگر را کنشگر نیروى واکنشگر،

 به و کندمی تنگ خود، ،را ایشهامکان یمحدوده زهد، آرمان عىنو در
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 ،اتفاق این .شودمى ناگزیر آن با یسازگار و وضعیتى چنان در زیستن

 .خود طریق از خود ىتباه ؛آوردنمى بار به تباهى جز اىنتیجه

 هایجنبش در که وضعیت تغییر خواستار و کنشگر نیروهاى      

 یپروژه در که دارند آن امکان یافتند، صدا ایران اجتماعی

 که نیروهایى ؛شوند تبدیل جدید واکنشگران به رومیانه یواکنشگرایانه

 و مطالبات از تنگ هایىقفس ساخت با واکنشگران، یسیطره تحت

 از واقع در و شوند متوسل سیاسى زهد آرمان ایگونه به اهخواسته

 .بروند میان

 

 چیست؟ واکنشگر و کنشگر نیروی

 نیرویى چه کنشگر نیروى است: باقى خود قوت به همچنان اما پرسش

 پیش خود قدرت انتهای تا که نیرویى است: این نیچه پاسخ است؟
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 تا رود،مى پیش پیامدها واپسین تا که نیرویى است؛ کنشگر ،رودمى

 رفتن پیش از که است نیرویى واکنشگر نیروى مقابل، در توان. نهایت

 پیروز یبرده یک هم چیرگى صورت در او زند.مى سرباز توان ا عمال و

 از باشد، که میزان هر نیرویش ،است برده یا ضعیف آنکه زیرا است.

 یا پذیراستیال واکنشگر، .است شده دور ،دهد انجام توانستهمى آنچه

 مدام توانش از که است کسى بلکه ،است قوى کمتر که نیست آن ،برده

 قوى کمتر که کسى گوید:مى نیچه که ستقرار همین از .پوشدمی چشم

 .است درتمندق قوى، یاندازه به ،رود پیش توان نهایت تا اگر ،است

 ،مطلق کمیت به نه شانکیفیت تعیین و نیروها گیرىاندازه کهآن نتیجه

 معیار با تواننمى ،واقع در است. وابسته شانتوان نسبى   تحقق به بلکه

 کرد. داورى نیروها ضعف یا قوت باب در ،نبرد در کامیابى دادن قرار

 است. توان نهایت از گیرىبهره و بودن واکنشگر یا کنشگر در ،اهمیت

 برنده که واکنشگرانى بسیار چه و بازندمى که کنشگرانى بسیار چه
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 مسلط یایده که است چیزى دقیقاً  ،توان نهایت از گیرىبهره شوند.مى

 مقام در حتى واکنشگر کند.مى مخالفت آن با مجموعه نفع به روىمیانه

 چون .بردمى بین از و کندمی محدود خود، را تغییر امکانات پیروز، یک

 وارههم است مایل او گوید.مى نه خود توان به و است واکنشگر اساساً 

 و مسلککلبى جو،فایده است نیرویى بماند. باقى ضعیف یک مقام در

 به هاىتأویل از استفاده با ،کنشگرى به مدام که ،شرایطى هر با سازگار

 مجبور شد، اشاره هکچنان و گوید.مى نه ،گوناگون یبینانهواقع ظاهر

 .شود خود علیه و بگوید نه نیز خود به شودمى

 

 نىبیواقع ادعاى

 بر روىمیانه یپروژه در ایانواکنشگر تفسیرى و ىتأویل اصلى اتکاى

 باشیم بینواقع ما کندمى اقتضا شرایط گویندمى آنها است. "بینىواقع"
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 است زور پر مقابل طرف یمبهسُ  که زیرا نبریم پیش نهایت تا را توان و

 جهان به انهبینقعوا نگاه اتفاقاً  کند.مى خفه نطفه در را وضعیت بهبود و

 مسیر از تنها ممکن حل راه گویدمى ما به ایران، تر،کوچک یمحدوده در و

 نوع هر که است صریح و سخت اىگونه به وضعیت گذرد.مى کنشگرى

 دست این مقابل در را ما واقعیت، .انجامدمى آن تثبیت به واکنشگرى

 یاجازه نه؟ یا آرى عقیدتى و سیاسى زندانى دهد:مى قرار هاپرسش

 نه؟ یا آرى آزاد انتخابات نه؟ یا آرى مسافرت براى همسرش از زن

 چیزى غیره. و نه؟ یا آرى طبقاتى یفاصله نه؟ یا آرى اجباری حجاب

 درون بتوان که ندارد وجود هاواقعیت این برابر در نه یا آرى یمیانه در

 نیروى اگر کرد. تأویل را جهان میانه، یا سوم موضع از و خزید آن

 حیات آفتاب زیر در که هاواقعیت این کردن رها با خواهدمى واکنشگر

 براى هایىراه دارد، مشعشع اىچهره جامعه ذهنى و عینى
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 در استحاله جز است نکرده کارى واقع در بیابد، خُرد هایخواست

 .موجود وضعیت تثبیت و مجموعه

 که شوندمى تبدیل چیزى ضد ،حیات از واکنشگرایانه یرتفاس      

 پیروز کنشگرى نیروى کمک به عموماً  آنها است. زده رقم را شانپیروزى

 است، زندگى خواست و وضعیت بنیادین تغییر جستجوى در که شوندمى

 گرفتن نادیده و همشکلى نوعى به شانواکنشگرایانه ماهیت سبب به اما

 .غلتندمىفرو دیگر نیروهاى با خاستگاه در تفاوت

  
 

 کنشگرایانه روىمیانه و اثرپذیرى

 و مرسوم معناى از غیر معنایى روىمیانه براى توانمى آیا

 چیزى دهدنمى اجازه ،دلوز تعبیر به ،نیچه کرد؟ لحاظ اشواکنشگرایانه

 نیچه محورىایده به اگر شود. تبدیل ایدئولوژى به او خود هاىایده حتى
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 و باشیم داروفا منفى رام درون از مثبت امر کشیدن بیرون در

 چگونه کنیم، خراب مجدد، بازسازی برای جابدین تا را هایمانساخته

  ؟داد ایتازه بندىصورت توانمى

 و مستقل تماماً  نشگرک نیروهاى که دآی وجود به شائبه این شاید      

 نیروهاى که کرد توجه باید نکته این به اند.وضعیت از پذیرىاثر از خارج

 ضرورتاً  پذیرىاثر این پذیرند.می اثر هم از ر(واکنشگ و )کنشگر مختلف

 احساس و حساسیت عاطفى، پذیرىثرا معناى به که انفعال معنای به نه

 را آن نیچه که ،پذیرندمى اثر هم از مختلف نیروهاى است.

 نیاز خود بیان برای نیز ىکنشگر نیروى .نامدمی (passion) "رشو"

 قابل برایش که را چیزهایى و کند حس ،بیندمى که را چیزهایى دارد

 شور خالق هاپذیرىاثر همان یا هااحساس این کند. ساحسا ،اندجذب

 از بتوان تا باشد پلى شاید اینجا است. توان ساختن برآورده جهت در

 میان، در حرکت و مرزی حیات گفت. سخن کنشگر نیروى مرزی   حیات
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 وضعیت تغییر هتج در واکنشگر نیروهاى بر گذارىاثر معناى به اگر

 این به باشد. اشمرسوم معناى از دیگرى معنای حامل تواندمى باشد،

 نیروهاى پذیرىاثر جهت در باشد اىپروژه مرزی حیات که معنا

 دیگرى با هایشانتفاوت به گویىآرى براى کنشگر نیروهاى از کنشگروا

 راىب شانتوان نهایت از گیرىبهره جهت در نیرومندان به افزودن و

 نشستن با که شوندمی ساخته نیروهایی ،معنا این در وضعیت. تغییر

 نیروى بر افزودن به کمک و کنشگر و واکنشگر نیروهاى یمیانه در

 جهت در امکانات ساختن با ؛برندمی پیش را رهایی یپروژه ،کنشگرى

 کار، این سرسختانه و قاطع خواستن کنشگر. به واکنشگر نیروهاى تبدیل

 اندیشه این است. کنشگرى هاىدامنه درون نیروها بازتعریف ندنیازم

 و کندمى تبدیل انقالب، همان یا "آفریدن" به را خواستن که است

 .باشد بخشرهایى تواندمى
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 آرمان است. زهد آرمان هرنوع ضد ،آفرینش و بازتعریف این      

 هر ضد موجود، زندگى نگاهداشت هنر   عنوان به نیچه تعبیر به زهد

 ؛شودمی منتهى انگارىهیچ به نهایت در که چیزی است. دنآفری وعن

 کنشگرانه معناى در اما واکنشگر. و حقیر ضعیف، زندگى یک داشتنهانگ

 کوچک، هاىتعادل براى اىپروژه با دیگر ما ،"بودن میان در" زا

 تنها و یکبار آدمى آنچه هر یعنى ، کوچک هاىشادى و کوچک هاىلذت

 نیستیم روبرو ،است بارخفت نیچه نظر از و داردمى روا خود بر یکبار

 تیم.ومتفا شرایطى آفریدن پی در بلکه

 تضعیف بگذارد، جا به بتواند یکنشگر مقام که اثرى مهمترین شاید      

 توزىکینه باشد. واکنشگرى ا شکال ترینمهم از یکى عنوان به"کینه"

 بردمى بین از را رىواکنشگ وضعیت از شدن رها امکان که است وضعیتى

 تواندنمى توزکینه دارد.مى هانگ فرودستى موقعیت در همواره را فرد و

 را خود انتقام که است این مترصد همواره زیرا ،بزند دست آفریدن به
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 دورتر شدن کنشگر از کار این حسرت در همواره او بگیرد. دیگرى از

 از که هستند اىهکین حامالن واکنشگر نیروهاى از بسیارى .شودمى

 توانندمى آنها .است رفته آنها بر گذشته هاىسال در آزار و سرکوب

 پروژه دهند. مجال خویش کنشگر نیروهاى به کینه از شدن رها با

 آنان صحنه، به شانفراخواندن با تواندمى شور، نوعى ایجاد با کنشگری

 تبدیل تندرو و وجستیزه کنشگرانى به خنثى و ورزکینه واکنشگرانى از را

 .زنندمیباز سر - تاریخ بردگی   حتی- دگیبر نوع هر از که کند

 به را آن که اشمرسوم هاىداللت از فارغ (Extremism) تندروى      

 معناى به و اىنیچه مفهومى یپرتو در گرداند،برمى جهالت و تعصب

 منفى   یا مثبت رایج تعاریف دست از تواندمى ،کنشگرى و نیرو توان،

 مورد آن، فاعل و فعل خواست و سرشت به توجه با و یابد ییرها ذاتى
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 مذموم تندروى تنها نه امور برخى در ،معنا این در .14گیرد قرار سنجش

 .است حیاتى و الزم بسیار که ،نیست

 و متضاد و مخالف قطب دو وسط نقطه کردن پیدا ،مرزی حیات      

 به عمیق احترام بلکه ،نیست نقطه آن در طلبانهفرصت قرارگرفتن

 داشتننگاه سرزنده و پویا و جامعه در مردم زندگی هایروش

 .زندگى داشتپاس براى رادیکال و سیاسى اقدامى ؛استهتفاوت

 و فردى حیات در را واکنشگرایانه مختلف هاىپروژه ما یجامعه      

 نیروى قدرت میزان به که هایىپروژه است. کرده تجربه اشجمعى

 این مهم اند.بوده ناموفق گىزند وضعیت بهبود در شانواکنشگرایانه

 و وزیر این یغائله وصداهاىسر و پیروزى این جشن روزهاى که تاس

 توان آیا آمد؟ خواهیم میدان به نیرویى چه با شود، تمام که وزیر آن

                                                           
 1395، بهروز صفدری، نشر کالغ، تهران الملل نوع بشربینگم، رائول؛ ونه  14
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 یا است فرادستى حامى جدید دولت آیا و ایمیافته خود در را چیرگى

 اختیارى؟ بردگى
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 بنده و گانقازادآ

 بتوان شاید است. خورده پیوند "تبعیض" یمسأله با "گیآقازاد"

 مسائل موضوع به ورود هایمدخل از یکی را گذشت 96 ماه دی در چهآن

 از نارضایتی بیان هایواژهکلید ترینشاخص از و ایران اجتماعی

 هاآن زهاییچی چه بپرسید ایرانی شهروندان از اگر دانست. وضعیت

 از یکی زیاد احتمال به است، هکرد ناراضی موجود وضعیت به نسبت را

 در هستند. منابع غارت حال در هاآقازاده که باشد این پرتکرار موارد

 رود.می کار به تبعیض برای که است دالی "گیآقازاد" عبارت ،واقع

 از تربزرگ بسا چه ایپدیده به "آقازاده" دهدمی نشان نکته این

 در تبعیض نوع هر بیان برای است ایخالصه و شده تبدیل واقعیتش

 در است موضوعی حیث این از ،بنابراین عادی. مردم یروزمره زبان
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 که است این پرسش ،شناسجامعه برای شناسی.جامعه یحیطه

 و اجتماعی علوم تقاطع محل شوند.می تکثیر و ساخته چگونه هاگفتمان

 برای جایگاه بهترین شاید سیاسی، اقتصاد همان یا اد،اقتص با سیاسی

 .باشد پدیده این بررسی

 بررسی توانمی متفاوتی و متعدد منظرهای از را آقازادگی یپدیده      

 نقش یموشکافانه و دقیق بررسی با توانندمی داناناقتصاد کرد.

 سیاسی و اقتصادی هایوردآتدس در خانوادگی هایرانت و هاهآقازاد

 ایران یجامعه ز  امرو هایآشفتگی از میزان چه که دهند نشان ما هب

 این یرابطه بررسی با توانندمی نویسانتاریخ است. پدیده این محصول

 تطور و سیر مراحل از ایران، مدرن ملت-دولت در نفت ظهور با پدیده

 هدف با که ایسیاسی نظام چگونه کهاین بگویند. سخن گیآقازاد یپدیده

 به مستضعفان نفع به و پهلوی نظام در رانت و تبعیض بردن میان از

 پایین طبقات از ترپیش که نجبا از جدیدی یطبقه ساخت با رسید، قدرت
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 برای نویی کارسازو خود، بودند، پهلوی عصر در جامعه

 اختراع سیاسی و اجتماعی اقتصادی، هایتبعیض به بخشیمشروعیت

 روانی هایمکانیزم بررسی با سیاسی شناسانانرو کهاین یا است. کرده

 چگونه که کنند بررسی را نکته این ،قدرتمندان فرزندان   یشدهسرکوب

 از رایج غالباً  شکل دو "پدر" جایگاه و نقش و ،سرکوب این خالل از

 دیگر از و مخالف و عاصی گر،طغیان فرزندان است: آمده بیرون هاآن

 او از را خود خواهندمی ،پدر جایگاه از گیریهبهر با که گانیآقازاد سو

 پ(.ادی ی)عقدهسازند توانمندتر و ترقوی

 حد این تا چگونه پدیده این مختلف، هایپارادایم تمامی میان در      

 تا یافته اهمیت ایران یجامعه Sens) (Common عمومی وجدان در

 تبعیض و رانت نوع هر بیان برای بازار و کوچه زبان معادل که جایی

 که است این جالب است؟ شده برکشیده گیآقازاد چگونه است؟ شده
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 گیآقازاد از دیگری شکل در را نجات راه وضعیت، از عاصیان برخی

 .شاهزاده بینند:می

 

 گیبرد تاریخی سیر

 به آن در هگل که ،روح پدیدارشناسی کتاب دوم فصل از بخشی

 حیث از موضوع این فهم برای تواندمی ،15پردازدمی "بنده و خدایگان"

 هتوج مورد موضوع باستان یونان از گیبرد یمسأله باشد. کارگشا فلسفی

 ضروری و رایج یشیوه را گیبرد ارسطو دانیممی است. بوده متفکران

 مسیحیت به بعدها یونانی یایده این دانست.می عادی مردمان زیست

 بازنمایاند را خود قدس امر برابر در انسان بندگی قالب در و یافت هرا

 روشنگری عصر در بود. مسیحیت در انسان ذاتی گناهکاری محصول که

                                                           
 ، حمید عنایت، انتشارات خوارزمی، تهرانخدایگان و بندهف؛ و هگل، گ  15

1358   
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 اسالمی تفاسیر با آشنایی و رنسانس دوران در تازه تفاسیر به توجه با و

 قرار توجه مورد جدیدی یگونه به بردگی مفهوم یونانی، فیلسوفان از

 فرانسه انقالب سپس و روشنگری دوران در را آن ثمرات که گرفت

 ترینمهم از یکی نابالغی از خروج کانت، تعبیر به یا بردگی نفی   نمایاند.

 لیبرالیسم، اشتراک   وجه بود. فرانسه انقالب و روشنگری عصر مضامین

 .دبو مضمون همین آنارشیسم و رکسیسمما

 هگل از پیش تا کانت، تا گرفته روسو از ،روشنگری متفکران میان در      

 با آدمی چگونه کهاین بود. درونی و اخالقی وضعیت یک بردگی یلهمسأ

 از و یابد بلوغ طریق این از و ،کند غلبه خویش نفس بر باید عقل مدد

 اشاصلی جایگاه به را مضمون ینا هگل شود. رها اشنفسانیات بردگی

 تا یونان از بردگی یمسأله انضمامی معانی به ارجاع با و بازگرداند

 "جزیی هایاراده" از خالصی برای اجتماعی ایپروژه را آن ،کنون

 یغلبه آنگاه و نفس( و )عقل یدوگانه این ساختن زیرا کرد، بازتعریف
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 کنند،می حکومت افراد بر معدودی تعداد که ایجامعه در دیگری بر یکی

 فرانسه انقالب ،بشریت تاریخ در که است جهت همین از معناست.بی

 فرایند در بشر روح ل،هگ نظر از داشت. اهمیت میزان این تا او برای

 دوران از شود؛می تقسیم فرانسه انقالب از بعد و قبل به ،خود تاریخی

 .آزادی دوران به بندگی

 عموم میان در ضروری و رایج شرط بردگی همچنین ،هگل برای      

 کار، یبرده مختلف، هایگروه و مشاغل در جامعه افراد است. مردم

 فرایندی هابردگی از آزادی اند.خویش عقاید یبرده نیز و رفرماکا

 یابد.می تحقق امکان خودآگاهی از پس تنها که است فرجامین و پیچیده

 زندگی و اندیشه تاریخی سیر یمرحله نخستین بنده و خدایگان یرابطه

 سازد.می فراهم را او "آگاهیخود" مقدمات که است بشری اجتماعی

 در باید من که دارد یامتیاز و برتری چه او و هستم؟ او یندهب من چرا

 تغییرات و خودآگاهی فرایند آغاز هاپرسش این باشم؟ اشخدمت
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 به نیل برای جامعه یا فرد ذهن خودآگاهی، آغاز با است. اجتماعی

 و شکاکیت یمرحله رواقی، یمرحله : کندمی عبور مرحله سه از آزادی

 .نامدمی "اندوهبار آگاهی" را آن نام هگل که ایمرحله

 تعلقات و آرامش از دیآزا شوق به آدمی ،رواقی یمرحله در      

 خرد.می جان به را هادشواری تمام ،پاکباخته و گذردمیدر اشمادی

 زندگی. مطلق نفی در ،است مرحله این هایکلیدواژه شجاعت و شهامت

 این ،هگل نظر از د.یابیم آزاد را خود ترسد،نمی چیزهیچ از چون او

 تغییری او واقعی   شرایط در زیرا .دارد ذهنی و انتزاعی شکلی آزادی،

 و چرخدمی مدار نهما بر جهان است. بنده همچنان و نشده ایجاد

 نمیا ،بردگی و آزادی شدن ذهنی با وی. ذهن جز نکرده تغییر چیزی

 یههم به نسبت فرد که جا آن تا افتدمی جدایی تدریج به عین و ذهن

 است. شکاکیت یمرحله آغاز این د.شومی مشکوک هاارزش و مفاهیم

 از مرحله این محصول حقیقت، شدن گم و جمعی و فردی گرایینسبی
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 و مالل است. خویش بندگی با بشر یمواجهه اجتماعی و تاریخی سیر

 این اما کار پایان است. وضعیتی چنین یعمده ینتیجه دو نهیلیسم

 حیات در اما انگاردمی امعنبی و پوچ را جهان فرد هرچند ت.نیس

 لذا .دهد معنا مناسبات و چیزها به ستا مجبور مدام اشواقعی

 را گراییاخالق هرچند نیست. پوچ پوچی، یایده خود   یابدمیدر

 پیروی زندگی مرسوم هایشیوه و اخالقیات از اما انگاردمی حاصلبی

 را او ،روح دوپارگی و عمل و ذهن بین شدهتشدید دوگانگی   این .کندمی

 یمرحله اندوهبار آگاهی کند.می "اندوهبار آگاهی" یمرحله وارد

 و دین است. دوپارگی از کاستن برای راهی یافتن و آرامش جستجوی

 نظر از عین. و ذهن جدایی بر آمدن فائق برای اندبوده ابزاری هنر

 شرایط این هب دادن پایان برای بشر دستاورد نتریمهم "عقل" ،هگل

 و تخریب با ابتدایی مراحل در هرچند که عقلی است. بوده آوررنج

 کند،می عرضه را خود ،جهان از نو تفسیری و مزاحم باورهای در تشکیک
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 انضمامی و عینی یجنبه اششدن همگانی و رشد با زمان مرور به اما

 ،واقع در بود. عقل عینی یجنبه فرانسه انقالب ،هگل نظر از یابد.می هم

 دستیابی و بردگی از خروج برای سیاسی و اجتماعی کنش او، نظرم از

 .است عقل کمک به انسان تکامل یمرحله آزادی، به

 

 اندوهبار آگاهی و بردگان

 و هاآقازاده پرسید توانمی بردگی، تاریخی دفراین از مختصر این با

 ند؟اهم با نسبتی چه در خدایگان

 و "پول" تربیش هرچه شدن انتزاعی با و جدید وضعیت در      

 به شاننام و چهره اند.رفته ابهام از ایهاله در خدایگان ،"حاکمیت"

 پادشاه حذف با و هادموکراسی در خصوص به و نیست قبل قرون روشنی  

 داد. شانتشخیص تواننمی راحتی به نیز حاکمان بین در حتی کلیسا، و
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 که است سیستمی ،دارد وجود اربابی و سروری ممقا در چهآن

 منطق که ،دربار عضو و خراج ولؤمس و دارکارخانه آن نه آن، کارفرمایان  

 احساس ،نکرده تغییر چهآن اما است. قدرت متافیزیک عمال  ا   روزه هر

 است پرسش این معرض در آدمی وجود نیز تازه عصر در است. بردگی

 هاتبعیض و تمایزات این و است کشانده یطشرا این به مرا چیز چه که

 اند؟آوردهبرسر کجا از

 ،شناسا هایابژه و هاژهسو در تغییر رغم به "شناسایی" یمسأله      

 یافتن برای فردی خودآگاهی این که نیست راهبی دارد. وجود همچنان

 هاییپیچیدگی و تنگناها در هرچند ؛است جستجوگر همچنان ،پاسخ

 ها.گیپیچیده و تنگناها این برای هستند بیانی "هاازادهآق" تر.زوناف

 نامی بلکه نیستند شانپدران جایگاه از منتفع فرزندان   تنها هاآن

 ها،آقازاده به نسبت جمعی حساسیت ها.ابهام این تمام برای هستند

 در کارفرمایانش که است ستمی و تبعیض نظام به نسبت حساسیت
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 مسلط بردگان بر که یجدید نظام از اندایخالصه هاآقازاده اند.ابهام

 بین اجتماعی، کار تقسیم و اقتصادی نوین نظام در که بردگانی ؛است

 جایی و اندسیستم یبرده جایی اند؛نوسان در اربابی و بردگی موقعیت

 شده سبب هاآن برای را روح دوپارگی وضعیت، همین و آن کارگزار

 با اجتماعی دستورات و اخالقی هایآرمان یهمه به که جایی تا است

 .کنندمی ییدشأت و نفی عمل و ذهن در مدام و رندنگمی تردید و شک نگاه

 است. رسیده اندوهبار آگاهی از ایتازه دوران به ما یجامعه      

 خود در را آن با مواجهه برای توانی اما شناسد،می را شر و شرور

 غرق شر خود   در نشدن، غرق برای اشروزمره زندگی در ،پس .یابدنمی

 هایگروه از ماندن امان در برای که تنها پرسوناژی چون ؛شودمی

 و تبعیض به .شودمی سهیم نگگ   آن در ،معذب دانیوج با ،کشیآدم

 در ت.اس شده منفعل و نیهیلیست برابرش در اما است آگاه فساد

 و دهدمی معنا چیزهایی به باز یابدش،می خالی معنا از که ایزندگی
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 )ثروت، شود نزدیک هاآن به خواهدمی و است حساس هاآن به نسبت

 و تنهایی فقر،) کند دور را خودش چیزهایی از و (موفقیت و آرامش

 ماللی یآفریننده ذهن، و عین بین سهمگین جدایی این (.ناکامی

 این یبرا سمپتومی یا عصر این سمبل هاآقازاده است. یجمع

 اند.وضعیت

 یجامعه عناصر با همدستی و مراودات طریق از جدید نجبای      

 گذاریسپرده پول عمومی، آرای از گسترانند.می را خود قدرت بردگان،

 و کنندمی ارتزاق ،شده هبه اجتماعی هایمنزلت و هابانک در افراد

 رد .سازندمی )مردم( هاهمان علیه اقتصادی و سیاسی هایموقعیت

 تبعیض هاینشانه چون و اند.اندوهبار آگاهی   یمرحله محصول ،واقع

 و فساد انواع یهمه برای نامی کنند،می حمل گروهی هر از شبی را

 نو. یکوتوله خدایگان   :شوندمی رانت
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 در بردگان نقش همچنین و خدایگان و بردگان میان دیالکتیک      

 که کشد میان باز را هاییایده پای است مستعد خدایگان، برآمدن

 ریشه کهاین ؛دارند نفس یتزکیه جهت در هایینفرما کانتی، ایگونهبه

 یا گیرد،نمی را ما آزادی کسی ،نخواهیم ما تا و است خودمان در مسأله

 یکوچک نژاداحمدی نماهمه همچون تیاعبار یا ماست بر که ماست از

 به بکاهیم، "وجود" یتاهم از آنکه بدون .علیهذا قس و داریم خود در

 وضعیت بهبود جهت عقالنی کنش طریق از تنها وجود هگلی، تعبیر

 مقدمات واقع به و شود خارج خود ذهنی و انتزاعی شکل از تواندمی

 ای)ایده شود تزکیه تواندمی نفس روزی کهاین کند. فراهم را آزادی

 یجمع حرکت تاریخ، مسیر در حرکت است. ایده یک تنها مسیحی(

 ،البته مسیر این در است. تبعیض عینی   مظاهر بر آمدن فائق برای

 خلق ستم و فساد از ایتازه هایشکل تا آیدمی کار به نفس یتزکیه

 .نشود
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 آرزوهای ،ددهمی قرار هم با پیوند در را هاانسان چهآن       

 "من"آیند.می بیرون خودآگاهی بطن   از آرزوها است. شانمشترک

 برای آنگاه یابم،می خود در را هاییفقدان کنم،می ساییشنا را خودم

 و کنش به دست شانبرآوردن برای نتیجه در و ،کنممی آرزو شانرفع

 ذهنی موانع ،ما یزمانه در و فرایند این در هاآقازاده زنم.می کار

 هستند عصری در افراد هایشکست ملموس دلیل و هازوآر به دستیابی

 که نیست راهیب است. شده پوشیده و انتزاعی شتربی هرچه قدرت که

 امیدوار آینده به ،(اندتبعیض نماد که) شانحذف و نفی طلب در افراد

 فرایند انقالب، یا افشاگری اعتراض، مثل کنشی و کار هر زیرا .شوندمی

 .است دوباره دهی  شکل یا تقسیم جهت در سازیابودن
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 خستگان جنبش سوم: فصل
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 قیرسازیف

 روحانی حسن ،96 سال ماه دی در ایران رخدادهای روز پنجمین در

 راهی گرفت تصمیم ،نظامی و امنیتی ولینسؤم با شورتم از پس احتماالً 

 توجه ضرورت در سخنانش ی  میانه در او اند.رفته او از پیش که برود ار

 گرفتن نادیده با ،مردم اعتراض حق و سیاسی و یاقتصاد هایواقعیت به

 یکوچک گروه و اقلیت ما ملت» :گفت را اصلی سخن ،هاخیابان وضعیت

 د،دهن مردم خواست و قانون خالف شعار دهند، انجام کاری بیایند که را

 تخریب را عمومی اموال و نندک توهین انقالب هایارزش و ساتمقد به

 «د.کنمی جمع خوبی به کنند،

 ماهیتاً  ،دولت ت.اس "کردن جمع" کار در دولت، نیست شکی      

 کردن انباشته و رعیت کردن جمع جمعی، ثروت کردن جمع سازوکار  

 و بانک گیرد.می خود به حادی شکل ،آوریجمع این گاهی است. قدرت
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 آوریجمع این نهایی شکل تبلور ایران، مدرن نظام مهم نهاد دو زندان،

 96 ماهید اعتراضات در آنچه فهم در را ما شاید امر دو همین هستند.

 .کنند یاری ،گذشته

 :یک

 نایرا در شانپیدایش بدو از شرقی نولیبرال اقتصاد و سازیخصوصی نظام

 فربهی و عیارتمام شکل که ،امروز تا -رفسنجانی هاشمی دولت از-

 و چیزانبی از ایطبقه ش،انتایج و ملزومات تمام کنار در کرده، پیدا

 دولتی همان به را خود محدود و داقلیح حیات که کرده ایجاد را فرودستان

 رو یطبقه این .است هدکرمی ارتزاق آنها خون از که نداهدیدمی وابسته

 تعدیلی   هایسیاست از مانده جا به اقتصادی معضالت با حال که ،رشد به

 گسترش کالسیک متوسط یطبقه درون به ها،تحریم و مختلف هایدولت

 به جان زیرزمینی هاییادداشت در یسکفاستاید تعبیر به دقیقاً  یافته،
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 حاکمیت های  طرف تمام برابر در را خود که نیست بیراه و است. شده لب

 حکومت کردن یکدست برای سیستم که را کاری ،واقع در بیند.می دوگانه،

 شانجام معترضین جمعیت را بکند بود هنتوانست هاسال این همه در

 «.ماجرا تمومه دیگه ااصولگر طلب،اصالح» ند:داد

 به اشحیاتی وابستگی خاطر به پیشتر اگر پهناور یطبقه این      

 کارگری سیاسی، هایجنبش به مترک مختلف، هایدولت مالی هایکمک

 دامان از ییجدا حال در غیرمنتظره یرخداد در پیوست،می تماعیاج و

 بلوک   وندر سیاسی   هاینزاع را امکان این ،خاص نحو هب است. اعظم پدر

 حسن دولت مخالف و گرااصول جریانات .اندساخته فراهم قدرت

 به اقتصادی، شرایط از طبقه این تاشکای از گیریبهره خیال به روحانی،

 بازگذاشتن   با نژاداحمدی یتجربه مانند توانندمی که افتادند این فکر

 بعدی مهم یدوره برای اقتصادی، نارضایتی دیگ   در   الی

 حال، کنند. باز خودشان کاندیدای سمت به را فضا ،جمهوریریاست
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 تمامی یچهره هم و انداخته را دیگ در   هم بخار، و داغ آب فشار

 به همواره هاجنبش و هاحرکت است. سوزانده را قدرت هایبلوک

 .دارند نیاز حاکمان استراتژیک اشتباه

 این ت.اس اقتصاد بر حاکم یهاسیاست محصول جوشان، دیگ این      

 نظام است. جهانی شرایط با پیوند در که ایران به محدود نه وضعیت

 میل و افتاده اشسیاسی نتایج و نولیبرالیسم بحران در داریسرمایه

 است؛ داده دستش کار جهانی بازارهای به پیوستن برای روحانی دولت

 برخی حتی گرفت. برخواهد در را آن ابعاد تمامی پیوستن این زیرا

 بازگشت و رضاخان دیکتاتوری عصر به بازگشت مثل هااستدرخو

 وضعیت از نارضایتی که است بازگشتی به میل وطنی   شکل هم پهلوی

 و جایی به خواهندمی همه است. آورده ارمغان به دنیا کل در حاضر

 .معیشتی ژی  نوستال نوعی اند؛داده دست از که برگردند زمانی
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 برای زیرا ماند، نخواهد معتدل چیزی هیچ اعتدال، وضعیت در      

 مناسباتی و خفه صداهایی حذف، چیزهایی ،پیشاپیش ،اعتدال ساختن  

 .ریزدمی هم به اعتدال گرایی،اعتدال عصر در همیشه شوند.می تنظیم

 سازیپولی کارورزی، طرح کار، قانون ی،پول و اقتصادی هایسیاست

 هایسیاست نکی،با وام شرایط تحصیل، از بسیاری حذف و دانشگاه

 ،گرفته صورت سازیتعدیل و اعتدال نام به دهرچن غیره و غیره و مسکن

 طبقاتی شکاف کردنعمیق و تندروی ،حذف از ماالمال خود بطن در اما

 محبوب مدل) پارلمانی و شدهکنترل دموکراسی   است. بوده

 و زداییانسانی علوم و دوران این محبوب یورزسیاست ها(نولیبرال

 .است بوده آن یبرندهپیش ابزار ،روشنفکران حذف

 شدت جدید دولت در و ایمگذرانده سر از که است ایخالصه این       

 ایممشاهده حال در آنچه چنینی، شرایط در ،بنابراین است. گرفته

 مردم وقتی ایمخوانده هابز تامس از نیست. یعجیب رخداد هرگز
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 هست ترس نوعی .16زنندمی کاریهر به دست بترسند، ،باید آنقدرکه

 فروپاشی وضعیت در که جمعی ترسی کند؛می ملع ترقوی هرچیزی از که

 هایترس یسازنده … و آلودگی زلزله، فساد، فقر، شود.می ظاهر

 طبقات ،پیشتر خیلی از .نبود منتظرهغیر هیچ 96 ماه دی اتفاقات .مایند

 هاتحصن کوچک، هایهپیماییرا در ؛بودند گفته هایشانترس از محروم

 در هایشاناتاق حتی و هاکارخانه و مجلس جلوی شانتجمعات و

 هایروزنامه اجتماعی زارشگ صفحات است کافی .شهرها یحاشیه

 خصلت ،ناشنوایی دریابیم تا ،کنیم مرور را اخیر سال چند ینهم خلیدا

 .است بوده دولت و ملت ترکمش

 :دو

 آشوب شوند.می خوانده گرآشوب رسمی ایهرسانه سوی از معترضان

 و واقعی تحقق است. جمعی حیات   واقعی   وضعیت در اصلی اغتشاش و

                                                           
 1380، فصل دوم، حسین بشیریه، نشر نی، تهران لویاتانهابز، توماس؛    16
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 -دهندمی نسبت معترضین به رسمی بلندگوهای که صفتی آن بنیادین  

 و رفتارها با که گرددبازمی اشخاصی و سازوکارها به آشوبگر،

 پاافتاده از گیج، ه،زدآشوب را همگانی و جمعی زندگی شانهایسیاست

 اقتصادی بزرگ هایکارتل سردمداران قدرتمندان، اند:کرده مغشوش و

 ییگانه اما متفاوت ظاهر به هایطرح مجریان یهمه و فرهنگی و

 بخشی میابد، روزب هااعتراض در خشونتی اگر  ."جمعی فقیرسازی"

 مینه برای .است روزه هر وضعیت خود   از روایتی و کلیت، همین از

 به شانارتباطی هایراه محدودسازی و افراد توقیف ،زندان که است

 و نبجا به حق ظاهر برخالف ،"کردن جمع" و امنیت برقراری یبهانه

 حد این تا و بینانهغیرواقع ،یمردمضد نظر هب اش،پوپولیستی

 .آیدمی پذیرشغیرقابل

 جناح دو تالش .دیگر چیز نه گیرد،می خط "وضعیت" از صرفاً  اعتراض      

 هایدست پشت شانترس و گیجی کردن محو برای ایران سیاسی اصلی

 آب بر نقش شانشرایط بهبود برای را آنها امید رینآخ پرده، پشت

 .آن نفی نه ،وضعیت برای داشتن پاسخ یعنی حاتاصال کرد. خواهد
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 :سه

 دستگاه در باید را "وضعیت" یدرباره شدهمطرح مالحظات تمام

 اقتدار و سرکوب از جدیدی هایشکل تا کرد بازخوانی تیکیدیالک

 این خالل از که دارد وجود خطر این اندازه چه دانیممی نشود. بازتولید

 اعتراضات کل و شود خلق تازه هایوابستگی از هاییشکل عمومی، خشم

 در تا ستا آن مترصد ،رهایی خواست هر .شود مطلوب به مصادره

 باالخص بیفتد، جدید بردگی دام به فرهنگی ک  هژمونی مسلط ساختار

 آمیزتنش گسسته، حد این تا جامعه یبدنه با روشنفکران یرابطه اینکه

 .است شده سوتفاهم از مملو و

 عیاجتما به که دارد را توان )ضد( این عصبانی و خسته مردم   اجتماع      

 عصر در ما یهمه برای جدی هشدار این شود. تبدیل فاشیستی

 جاتیدسته و افکار است. ملی وحدت گفتمان و بادکرده ونالیسمناسی
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 و گرسنه هایشکم تا دارند آن توان دهیسازمان و رسانه از خورداربر

-شبه و رهایی از شبحی تقلبی، منجی یک به را خسته هایذهن

 شکلی به را موجود آمیزخشونت سازوکار که بزنند پیوند آلترناتیوی

 هرچه کردن سیاسی یدرباره آرنت هانا هشدار کند. بازتولید دیگر

 بخواهد که جنبشی است. جهت همین از هاجنبش و هاانقالب بیشتر

 عدالت و آزادی ،پیشوا-نانوا یک ظهور با رود، پیش "نان" بر تکیه با

 پیش را "آزادی" اصل باید همواره ،همین برای کرد. خواهد قربانی را

 معرض در که هستند دولتی سرکوب معرض در تنها نه معترضان کشید.

  دارند. قرار هم کاذب آگاهی

 هاینشانه میان باشیم، ایستاده طرف هر ،اخیر اتفاقات قبال در      

 ؛است روشن چیز یک ها،تحلیل گیجی و متضاد، و متناقض سراسر

 گفت: اورول جرج حیوانات یقلعه در جونز آقای به نگهبان همانکه
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 خسته حیوان   اند.شده خسته حیوانات یمهه نیست. خوب اصالً  شرایط

 .شودمی چه صرف نیست مهم برایش دیگر که دارد توانی یک
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 تماشاگران

 و متوسط یطبقه از بزرگی بخش رسدمی نظر هب ،مشاهدات اساس بر

 ،ندارند ینیع همراهی خستگان جنبش با ،رژیم منتقدان و مخالفان

 مداخله آن ذهنی مجادالت در و پیگیری را خبرهایش دقت با هرچند

 مخالف و نظام منتقد هرچند که هستیم روبرو ایطبقه با ما کنند.می

 کنند.نمی عملی حمایت نیز آن سرنگونی از اما اندآن هایسیاست

 یهاشیوه با اصالحات گفتمان و طلبیاصالح جریان به شاید حتی هاآن

 بدانند. اپذیرناصالح را سیستم و باشند هنداشت وابستگی هم انتخاباتی
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 ایجاد نانآ در را شکاف و یتعینبی این و ساخته را گیندوگا این چیز چه

 است؟ کرده

 حاال و بود فعال سبز جنبش در که متوسط طبقه از بخش آن شناخت      

 از اساساً  یا ناآن از بسیاری نیست. دسترس از دور ،کندمی گیریکناره

 شعارهای و اعتراض یشیوه دلیل به یا اندشده خارج سبز جنبش گفتمان

 گروه این .ببینند همراه آن با را خود اندنتوانسته ،96 ماهدی معترضین

 آنها برای دارد. تریپیچیده وضعیت اما تماشاچی( )مخالفان  جدید

 اعتراضات دگوینمی آنها ناآشناست. جایی متأخر جنبش اصلی خاستگاه

 جهان آشوب در اساساً  اینکه یا ندارد مشخصی درخواست و رهبر یر،اخ

 کرد. مراقبت داخلی امنیت از باید عربستان و ترامپ خطر و حاضر

 گروهی معترضان، و گرایاناصالح حکومت، حامیان جز به ،هست هرچه

 نیستند: جریان سه این از یک هیچ جزو که کرد مشاهده توانمی را

 .شاچیانتما
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 نخست یهوهل در که است چیزی از ترپیچیده زیادی حد تا رایطش      

 و اعتراضات یادامه برای چهارم جریان این تصمیم اما آید.می نظر به

 خستگان جنبش به ناآن چنانچه .دارد اهمیت آن از حاصل ینتیجه

 شود.می انقالبی شرایط، و کندمی تفاوت زیادی حد تا معادالت بپیوندند،

 در که آنگونه_ اجتماعی همبستگی با ما جدید ایطشر در الوصف،مع

 درون گفتاری   مجادالت نیستیم. روبرو -کردیم مشاهده سبز جنبش

 از کمی دست خستگان، جنبش مخالفان   و موافقان میان و "مردم"

 .ندارد خیابان در عینی مجادالت

 طلبانحاصال پاندولی ردانیسرگ مهم دالیل جمله از ،شکاف همین      

 بیان در کالسیک طلباناصالح برخی چنانچه است. اخیر جنبش باب در

 شبیه قضایی و امنیتی والنؤمس و گرااصول احزاب به ،نظر ابراز و

 .است شکاف همین اتکای به ،اندشده
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 همدلی فقرا با کنند،می انتقاد کشتار و سرکوب از تماشاچیان،      

 برای جهانی اجماع مدافع شاید یحت گویند،می سیستم فساد از دارند،

 باز اما ،باشند تحریمی و اصالحات مخالف و ایران حکومت تنبیه

 خیابانی اعتراضات در و اندکرده جدا اعتراض اجرای   از را خودشان

 شدن مسدود از و هست دودلی رفتارشان و بیان در ندارند. مشارکتی

 .کنندمی تشکای گرامااینست و تلگرام نظیر اجتماعی هایشبکه

 از برآمده اتفاق این باشیم داشته ادی به باید ،شرایط شناخت برای      

 راه به کوچکتر شهرهای در اکنون که جنبشی است. واقعی وضعیتی

 خود زیست یشیوه به که حاکمه تأهی به العملعکس فقط نه ،است افتاده

 شکاف به العملیعکس هست؛ هم حکومت مخالف تماشاچیان   همین

 اشسازه در کم دست متوسط یطبقه که ایزندگی سبک آن و طبقاتی

 صفحات تماشاچیان   امروز، معترضین است. داشته مؤثر و ویژه نقشی

 مخالف بورژوازی  خرده نمادین و دروغین برق و زرق و گرامااینست
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 های  مهمانی و هالباس ،اهاتومبیل تصاویر شاهدان اند؛بوده هاآخوند

 نژاداحمدی به هم پیشین انتخابات در اینان شاید امروز. تماشاچیان

 شده دست به دست تماشاچی نقش رسدمی نظر هب لذا باشند. داده رأی

 .است

 حکومت فساد به اعتراض دل از توأمان خستگان، جنبش بدانیم باید      

 حتی مخاطبش و ،سربرآورده متوسط یطبقه زندگی سبک همچنین و

 یطبقه مشارکت عدم بنابراین، .است تحکوم متوسطی یطبقه   مخالفان

 موضوع ،96 ماهدی اتفاقات از آنها گیریکناره و تفاوتیبی متوسط،

 یهطبق که اندسربرآورده کلیت یک برابر در معترضان ؛نیست غریبی

  است. آن مهم عناصر از یکی هم متوسط
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 آینده زوال 

 ایپدیده ،حیث این از کشد.می پیش را "آینده" مسأله خستگان جنبش

 هانوشته و گفتارها تمام میان است م فصلی واقع در ؛جمعی غایت به است

 و عینی امور به رویدادهایی چنین با ذهنی و انتزاعی امر .واقعیت با

 به محدود ایواژه نه ،آینده از منظور جااین در شوند.می چفت انضمامی

 .یابیمدرمی رو پیش   زمان   از ما که است چیزی هرآن که ،تقویمی تاریخ

 حیاتی و شودمی ساخته گذشته و حال با پیوسته نسبتی در زمان این

 آینده یا گذشته در کسی هستیم. "اکنون" در همواره ما ندارد. مستقل

 نسبتی در که شودمی پذیردرک زمانی "بودن اکنون در" این اما نیست.

 خاص ی  لحظه یک در اهگهیچ ما هرچند گیرد. قرار آینده و گذشته با
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 که زمانی درک یالزمه اما باشیم، گذشته و یندهآ در توأمان توانیمنمی

 است. آینده و گذشته با نسبتی برقراری ،هستیم آن در

 فریاد بیچارگان و معترضین و است شده شلوغ هاخیابان که اکنون      

 یدرباره آینده. و گذشته کشیدن پیش جز نداریم راهی ما ،زنندمی

-اقتصادی دالیل و هاریشه بررسی است. رفته سخن بسیار گذشته

 با جنبش نسبت برقراری همان خستگان جنبش اجتماعی و سیاسی

 این فهم در آینده با گذشته نسبت بررسی ،نظر هب اما است، گذشته

 .است گشاترراه بسیار )اکنون( جنبش

 یدهسازن اصلی موتور الهیات که مذهبی و سنتی ایجامعه در      

 ویژه جایگاهی )مسیانیسم( منجی یایده بود، اجتماعی اخالق و عقاید

 مفهوم ذیل  دستگاه، این در آینده، داشت. جمعی و فردی حیات در

 نپایا سعادت با شنهایت در زمان و داشت قرار "ینهای خیر"
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 امام ،تعبیری به ای- منجی یایده که نیست گفتن به الزم گرفت.می

 ایمحوری نقش چه جامعه شناسیهستی و شناسیتمعرف در -زمان

 مصائب   با مواجهه برای ذهنی امکان   که تام یسعادت و رهایی داشت.

 کرد.می فراهم رعیت بزرگ   یطبقه ویژه هب و جامعه آحاد برای را اکنون

 بود کسی سلطان بود. "شاه" از برخوردار جامعه تر،عینی ساحتی در

 افراد حیات "کلیّت" از و داشت عهده بر را یدنیو و روزمره مقدرات که

 و فرد در "امید" پتانسیل منجی یایده کهچنان کرد.می مراقبت جامعه

 حوادث تندباد در  شرایط "حافظ" سلطنت، یایده و هشا بود، جامعه

 اعضای از یکی ای پسرش، نیز شاه از پس داشتندمی یقین رعایا بود.

 از فارغ- باور این گرفت. خواهد عهده هب را ولیتؤمس این اشخاندان

 حیات در کم دست) ساختمی ترامن را آینده -نه یا یافتنش تحقق

 زمین مالک یا عموماً  جامعه افراد خردتر، باز سطحی در افراد(. ذهنی

 تولید ابزار از برخورداری در ولقبقابل ینسبت در یا بودند خود کسب  و



 جنبش خستگان

 

106 

 

 و خود معاش کسب برای یاطمینان داقلح که ایگونه هب بودند، کار یا

 حیات از بخشی که اخالقی ارزشی نه قناعت، داشتند. شانخانواده

 .بود افراد یروزمره

 تدریج به ملت-دولت اختراع از پس و مدرن دوران در شرایط      

 و ذهنی قدرت مذهب، نهاد تضعیف با ،دینی باورهای کرد. تغییر

 یهاجنبه و دادند دست از مرور هب جمعی و فردی حیات در را خود عینی

 زندگی و معاد با نسبت در بیشتر شد ایپدیده دین یافتند. زیباشناسانه

 منجی یایده ،"باور" جای به "دانش"جایگزینی با طبیعتاً  مرگ. از پس

 سعادت  " برابر در مدرن، ردخ   عینی و فتیمعر ارکان شد. تضعیف هم

 ایجنبه مُرد؛ هم منجی که مُرد خدا تنها نه کم کم و گرفتند قرار "نهایی

 کاسته روزمره زندگی بر اشمستقیم تأثیرات از و شد تار یافت، آیینی

 .شد
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 شاهی-پدر نظام جای دموکراسی و مدرن دولت سو، دیگر از        

 شاه یایده است. حاکم تغییر و یثباتبی بر اشاساس که نظامی نشست.

 و اطمینان آن اما بود حاکم یول یا پادشاه همچنان هرچند .مُرد نیز

 مرگ زمان در بحرانی دیگر نه جانشینی بحران نداشت. را سابق ثبات

 ردترخُ  شکل در .شد جامعه افراد تمام زندگی در جاری بحرانی که شاه

 عاشم تأمین نوین، اقتصادی هایتسیاس با مدرن هایدولت در

 بخش یا دولت تیاراخ در مالکیت و تولید ابزار شد. تربغرنج ایمسأله

 در شدند. چیزتربی روز به روز مردم و گرفت، قرار جامعه از کوچکی

 ند،کُ  مصرف و بخرد بیشتر توانستمی که هر جدید مصرفی یجامعه

 .بود نهایی یبرنده

 که مسیانیسم و زمان امام منجی، یایده ایران، معاصر یهجامع در      

 شده کمرنگ دیگر بود، یالهیات امید نوعی یسازنده درونی نحو هب

 کهچنان هرچند هست، تغییرات این مؤید نیز اجتماعی تحقیقات است.
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 مسلم اما باشد. نکرده چندانی تغییر شاید آن آیینی یجنبه ،شد گفته

 و دین سکوالر، جهان   از بخشی مثابه به ایران یجامعه در است

 در اند.دهدا دست از را روزمره ردخ   بر پیشین یسلطه باورهایش،

 هب اما فقیه والیت نظام و پهلوی شاهنشاهی نظام وجود با ،دوم سطح

 از سطوحی و دولت مدرن   سازوکارهای به دو هر آمیختگی دلیل

 شده کمرنگ شاه یایده ذهنی امنیت و رفته میان از "شاه" دموکراسی،

 جمهوری و پهلوی دوران اصلی حاکم چهار حیات   تمام در است.

 حیات از بخشی حاکم، از بعد یآینده تزلزل و جانشینی حرانب اسالمی،

 با و رفته پیش زمان هرچه ردتر،خُ  سطح در است. بوده مردم یروزمره

 پذیرریسک ءمردم معیشت امنیت  ،هادولت اقتصادی هایسیاست انواع

 دولت لویاتان   به تروابسته و فقیرتر مرور به افراد و شده، تضعیف و

 .اندشده
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 را "آینده" مرور به رفت، اختصار به اششرح که سطوحی این امتم      

 مسائل است. داده قرار تهدید مورد جامعه افراد تکتک وجدان در

 است. داده قرار خود تأثیرتحت را اکنون و کرده سرریز آینده به گذشته

 چنین و متزلزل، و ناامن را خود یهآیند که ایجامعه و فرد

 ترسیده ایجامعه است. اکنون ضد   بر قیام مترصد ،ببیند ناپذیربینیپیش

 چون طبیعی بالیای همچنین و معیشت دولت، بحران یههاوی در که

 خود رویروبه ایآینده و شده گرفتار زلزله و آبیبی خشکسالی،

 .بیندنمی

 و ترسدمی فرد شود.می سرریز گذشته نیز و اکنون به آینده فقدان        

 امان در نیز گذشته حتی و کنندمی سرباز هاآنتاگونیسم ؛کندمی طغیان

 تا شودمی استیضاح و تفسیر غیرتاریخی ایگونه هب تاریخ ماند.نمی

 مرگ با چیز همه شوند.می نجات راه ،پیشین هایدیکتاتور که جایی

 تنها که کندمی سرباز ناامیدی و ریزدمی درهم چنان نان، و شاه منجی،
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 معضالت داد. نشان واکنش توانمی آن به عینی یا هنیذ شوریدن یک با

 یفاصله سطحی، هایگذرانیخوش فقر، فساد، خودکشی، اجتماعی،

 هاخیابان در روزههر خشم و خوییدرنده فراگیر، لکیمسکلبی طبقاتی،

 در و ؛انداکنون در آینده فقدان   تصاویر خانواده، و مجازی یهافضا و

 ما زندگی در حکمرانی و مدرنیته بحران .آنها علیه شورش ،نهایت

 است یواکنش خستگان جنبش ببینیم. نخواهیم اگر حتی ،است جاری

 در چیزی دیگر که جامعه از بخشی آن متس از آینده زوال به تنانه

 .ندارد هم اکنون
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 جنگلی هایراه هارم:چ فصل
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 جان فروشاندست

 :یک

 خرمشهر اهل جوان ،عساکره سیون ،1393 سال اسفند 29 یکشنبه روز

 اشفروشی میوه دکه یمصادره به اعتراض در آن از پیش هفته یک که

 مطهری بیمارستان در ،بود زده خودسوزی به دست شهرداری، توسط

 به دست خرمشهر هرداریش برابر در جوان این درگذشت. تهران

 الانتق اهواز شهر طالقانی بیمارستان به آن از پس و زد خودسوزی

 مبلغ هواپیمایی شرکت تهران، به عساکره یونس اعزام برای .دش داده

 وضعیت دلیل هب که بود کرده درخواست وی خانواده از تومان میلیون 50

 ناچار به اشخانواده هزینه، این پرداخت در ناتوانی و اقتصادی سخت
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 منتقل تهران به آمبوالنس با ،بردمی رنج درصد 90سوختگی از که را او

 .ردندک

 روز 13:30 ساعت برگردیم. تردور چندان نه ایگذشته به نیست بد      

 گلبرگ ایستگاه یمترو مورانأم ،آن از پیش سال ماهدی 28 شنبه

 که دستفروش این کردند. توقیف را جوان دستفروش یک اموال تهران،

 بود کرده تهدید ،بگیردپسباز مترو مورانأم از را لشاموا بود نتوانسته

 .انداخت خواهد قطار واگن زیر را خود ،اموال ندادن عودت ورتص در

 جوان مرد دستفروش، این اموال ندادن پس و مورانأم یاعتنایبی پی در

 از او سر ،برخورد این اثر در و انداخت حرکت در قطار   جلوی را خود

 سوزیآتش پی در خیاطی، زن نیز، ترشقبل روز چند شد. جدا بدنش

 برابر گرفته،آتش ساختمان   پنجم یطبقه از را خود دوزیسلبا کارگاه یک

 جان و کرد پرتاب پایین به ،نشانیآتش مأموران و تماشاگران انچشم

 کارگاه در شنبهیک ظهر سوزیآتش یحادثه فارس، گزارش به داد.
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 اتهامات کانپی زن، کارگران از تن دو فوت و جمهوری خیابان تولیدی

 این مدیران و کارکنان بنامناس عملکرد و شانینآتش سازمان متوجه

 مورد- سازمان سخنگوی ملکی، جالل ،حادثه این پی در د.ش سازمان

 این در که هاییخانم از نفر دو گفت خبرنگاران به نشانیآتش -اتهام

 پنجم یطبقه هایپنجره از ،سوزیآتش پی در ،کردندمی فعالیت تولیدی

 ستقرارا در ناتوانی دلیل به که دندبو شده آویزان ساختمان این

 .دادند دست از را خود جان و افتادند زمین به ،خود مستحکم

 و عساکره بگوییم شودمی ،ملکی جالل ورآشرم سخن از الهام با      

 جان «خود مستحکم استقرار در ناتوانی دلیل به» هم مترو دستفروش

 معلمان ،خُرد نکارگرا وضعیت یدرباره سخنی هر ،واقع در اند.داده

 برای وجوجست فرودستان، کل در و  بدهکاران ،دستفروشان دست،تهی

 است. "مستحکم استقرار" معنای درک
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 خواستمی مردم از ملتماسانه گلبرگ، متروى فروشدست مرد      

 حتى یا هایشبچه زنش، براى شاید تا بخرند را هایشوپرتخرت

 دوخت.مى پنجم، طبقه اطخی زن   آن شاید که بخرد را لباسى مادرش،

 در عساکره شدند. پرتاب بگوییم، بهتر یا پریدند باهم دویشان هر

 مترو هایایستگاه یهمه و هاپل روی افرادی روزه هر البته و رمشهرخ

 پرتاب پایین به ،محکمی استقرار هیچ نداشتن سبب به جهان، در

 گویی ، هاردهخو شکست بزرگ یهاتحاد و پایانبی زنجیره این شوند.می

  است. شده جهانی و شده مبدل ،مرگ در شانهمبستگی به امروزه

 مأمور کارىندانم ،آنان قتل عوامل رسدمى نظر هب نخست، نماى در      

 نگارهاىروزنامه که چیزى است؛ نشانىآتش یا و شهرداری ،مترو

 مستقر نظام با شانناخواسته و خواسته هاىهمکارى در دنیا سراسر

 زیر و رو بر پاشیده هم از هایتن این میان در کنند.مى تلقین ى،جهان

 و ما هاىآه و سوز تماشاگران، ،دولت است: نشسته چیزهایى ،زمین
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 خدا جای به هستی مرکز در را انسان خواستمی که جهانى ."پول"

 است؛ داده قرار هستی بنیان را پول ،بارفاجعه چنین ،بنشاند

 .اىهزنجیر قاتل بزرگترین

 

 :دو

 گذرد،می 17غیرمادی کارگران حتی و کار کودکان دستفروشان، بر آنچه

 ،طبقاتی نزاع دیگر امروز ماست. امروز وضعیت از روشنی معانی حاوی

 یا برگزیده طبقات و کارگر طبقه نمیا ،مارکسیستی هایمدل براساس

 حکومتگری و اقتصادی مسلط سیستم درون پرولتاریا نیست. مسلط قدرت

                                                           
منظور از کار غیر مادی؛ مجموعه کارهای ذهنی است که به سبب تغییر ماهیت  17

دگی خرد، ترجمه، کارهای تولید و گسترش مشاغلی همچون ویراستاری، نویسن

کشی باالخص از دانشجویان و های بهرهغیره یکی از جدیدترین شیوه کامپیوتری و

 اقتصادی جدید فراهم کرده است.-های فرهنگیجوانان را برای بنگاه



 جنبش خستگان

 

117 

 

 دریافت حقوق که آنها فریاد جز گاهگه ما گوش به و شده هضم موجود

 شرایط، این در .رسدنمی صدایی ،اندداده دست از را کارشان یا نکرده

 هستند هاییهمین منظور بیشتر ،ودرمی "پرولتاریا" از سخن که آنگاه

 .اندهشد کاربی یا اندنگرفته حوق ،اندافتاده بیرون سیستم این خود از که

 بود قرار کشزحمت یا کارگر یطبقه عنوان ذیل که طبقه آن ،عبارتی به

 آنها سویی از است: شده تقسیم گروه دو به عمالً  ،شود رهایی یسوژه

 سوی از و ،هاآبییقه و سفیدهایقه شامل دارند؛ کار امکان مچنانه که

 تا که یکنشگر یطبقه آن اب نسبتی هیچ وضعیت این بیکاران. دیگر

 و مارکس مدنظر ،"کارگر یطبقه" عنوان تحت بیستم قرن اواسط

 .ندارد ،بود هامارکسیست

 متأخر متفکران از بسیاری کهچنان را کارگر یطبقه زوال      

 نظام بینیم.می ایران در یدیگر شکل به ،اندداده شرح پسامارکسیسم

 گشوده ایمداخله هر برای را کارفرما و دولت دست که خشن اقتصادی
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 هرچه لغزانشان موقعیت همین فقدان بیم از را کارگران داشته، هانگ

 که زمانی تا کارگران است. کرده هضم و کشانده سیستم درون به بیشتر

 مدیر و کارصاحب رفیق و همراه بیشتر ،رسدمی شانحقوق و دارند کار

 .اتحادیه تا اندکارخانه

 طبقات و کارگر طبقه یانم نه حیاتی نزاع و اصلی شکاف وزامر      

 میان است. کارانصاحب-کارگران اتحاد و کارهابی بین بلکه برگزیده،

 یمبارزه به امیدی هیچ دیگر ندارند. که آنها و دارند نان که آنان

 زیرا .نیست اندیشیم،می آن براساس هاستسال که شکلی به طبقاتی

 متحد را کارگری ینیرو آنچه ،واقع به است. شکسته درهم اساساً  طبقه

 درهم سبب به است. اششغلیبی بلکه نیست، اششغل دیگر سازد،می

 نه افراد اجتماع شدن ساخته و اجتماعی، و قراردادی پیوندهای شکستن

 شدنشان تعلقبی حیث از بلکه )کارگری( شاناجتماعی تعلقات ازحیث

 آید.می رنظ هب ممکن کنش   تنها خودکشی، ،اجتماعی یسازه نوع هر به
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 را وابستگانش و خود زندگی نتوانسته که رهایی یسوژه که نیست بیراه

 و عاتسا در غالباً  و فردی نحو هب را خود دهدمی ترجیح ، دهد نجات

 .کند رها مصائبش از خانوادگی یا جمعی جشن ،عید از پیش روزهایی

 اینکه :ماست یهمه به سیاسی پیامی حاوی شادی، و عید کردن   عزا این

 یطبقه چون نیز او یطبقه ندارد. هم "ایطبقه" حتی دیگر دستفروش

 را فقر و عسرت ،رهایی از بیش که گذارینام برای است عنوانی متوسط،

 .آوردمی یاد به

 بر حاکم وضعیت راوی تنها عساکره داستان بپذیریم باید      

 یتوضع راوی نیست، اجتماعی و اقتصادی مسلط و نابرابر ساختارهای

 نیز آن بخشرهایی هایآرمان و طبقاتی آگاهی کارگر، طبقه نابسامان

 .است یافته یدیگر شکل متأخر داری  سرمایه در که هست
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 :سه

 به "فاجعه" تقلیل کند،می تهدید را ما همواره که ناگواری خطر

 در واقعی تهدیدهای که یمواجهات است. زیباشناسانه هاىروایت

 به و سازدمی تهی اشواقعى محتواى از را نشهروندا یههم زندگی

 تبدیل مان،خانه از اىگوشه در زشت، غایت به چیزی از ییزیبا قاب

 مهفده نوقر هاىنقاشى همچون ؛است کرده کنون تا که چنان کند،می

 روایت زیباشناختی نحو به را هاشکنجه و هاجنگ که میالدی هجدهم و

 با شهرها، کنار و گوشه در ما حیات بر محاک مناسبات بازگویی .کنندمی

 است. متفاوت خشونت متن در زیستن تغزلی و کردن زیباشناختی

 هایبنیان از پرسش بدون فاجعه، کردن تغزلی ینتیجه آشکارترین

 به خشونت و فاجعه کردن بدل آن، شدن ساخته در ما سهم و واقعی

 ،است انگیزخوف و یهیوالی حیثیت   هرگونه فاقد و عادی بدیهی، امری
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 در فروید، که هشداری یا و "شر شدن عادی" ،آرنت هانا رتعبی به یا

 .دهدمی "هاتوده روانی فقر" عنوان تحت خودشیفتگی، یدرباره بحث

 هایخصلت و اخالق ورزی،اندیشه از را جامعه فضای سرانجام، که روندی

 فاجعه و خشونت "سازیپوئتیک" دلیل به درست .کندمی تهی انسانی

 هایناله و نشریات جلد و اینترنتی هایپیام و هافیلم خالل در

 خصلت و پیچیدگی ضمن ،جمعی تروماهای گاههیچ که ستایرسانه

 و زمانی در تا یزندگرمی توجه کانون از و شوندنمی درک شان،معمایی

  تکرار قدرآن خشونت و فقر .دننمای رخ دیگر ایچهره با و دیگر مکانی

 شکلهیچ به کسهیچ گویا که دنشو می "کاال" واقع به و دنشومی عادی و

 .ببیند را فاجعه تابناک سیمای تواندنمی

 بنیادهاى به انتقادى رویکردى باید فاجعه از تىروای هر ،نظر هب      

 جلوگیرى براى هاییراه آن لخال از بتوان تا باشد داشته فاجعه تولید

 راه یافت. بهبود برای باید راهی فاجعه، وجود با .بیابد دادنشرخ از
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 بیرون پراکنده نیروهای اداتح و انتقادى هاىروایت همین بطن از حل

 توان   که جدید موقعیت در جامعه مختلف هایگروه میان اتحاد .آیدمى

 شکل در را وضعیت با مقابله برای شاناراده و شده تضعیف ،کارگران

 اهمیت بسیار اند،داده دست از نولیبرال هایظامن و داریسرمایه جدید

 زدن برهم و مواجهه امکان که عمومی و جمعی ایاراده گیریلشک .دارد

 طبقات از کالسیک هایبندیتقسیم فراسوی بایدمی را دارد موجود منطق

 در هرکدام که اجتماعی مختلف هایگروه مطالبات چنانچه کرد. جستجو

 بخورند پیوند دیگریک به اند،رؤیت قابل ایران روزام امعهج از ایگوشه

 ،جزئی ،الکالئو ارنستو قول به و شده انباشته و کوچک هایخواست و

 وضعیت تغییر شود، مبدل عمومی مطالبات به دموکراتیک و گرایانهنخبه

 ماندگار،درون ایگونهبه مردم که کنیم رها را ایده این باید شود.می ممکن

 برای هاییمیانجی به ما دارند. تغییر و شورش به میل شگیهمی و ذاتی

 بر را مطالبات این چنانچه .داریم نیاز خود درمیان توان این ساختن
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 هویتی ایجنبه آن به یعنی کنیم، تعریف یخاص گروه یا دسته اساس

 پیوند امکان بیشتر رچهه -غیره و زنان یا کارگر طبقه مثالً - یمده

 عساکره سر بر چهآن ایم.کرده ناممکن دیگر باتمطال به را خوردنش

 است. مواجهات دست همین از برآمده ،اشعمیق تنهایی آن آمد،

 بازگشتند. خود کار به انکارگر خود حتی و همگان فاجعه، آن فردای

 به است ضروری همواره ،واقع در است. نشنیده چیزی کسی گویی

 .بیاندیشیم یجمع امر شدن غیب و زداییسیاست هایریشه

 استراتژی و هژمونی کتاب در موفه شانتال و الکالئو ارنستو      

 پردازندمی ثابتی و بنیادخود استعالیی، یسوژه نقد به ،18سوسیالیستی

 اندیشیدن نوع هر ثابت پای سخت، و استوار هویتی و ذات نوعی با که

 وجود شدهساختهازپیش هویتی آنها نظر از است. سیاسی عمل به

                                                           
سوی های سوسیالیستی، بهلکالئو، ارنستو، موفه،شانتال؛ هژمونی و استراتژی  18

 1392حمد رضایی، نشر ثالث، تهران سیاست دموکراتیک رادیکال، م



 جنبش خستگان

 

124 

 

 "پرولتاریا" کالسیک یایده و مارکسیستی سنت به آنها نقد د.ندار

 تفکر برخالف نقد این اما شود؛می آغاز "سوژه" مفهوم از "پرولتاریا"

 پرکسیس نهادن کنار برای راهی ساختارگرا، و پساساختارگرا انتقادی

 پی در موفه و الکالئو بلکه نیست، "فرهنگ" بر کیدتأ و زداییسوژه یا

 هستند. انقالبی یسوژه از ایتازه مدل بازسازی

 استعالیی منشأ نوعی که را سوژه از مدرن بیرتعا موفه و الکالئو      

 دانند؛می "گفتمان" محصول را اجتماعی امر و نهندمی کنار ،داشتند

 معانی( نظام و جامعه در شان)جایگاه هاسوژه موقعیت که معنا بدین

 برای ندارند. ثابت و جوهری یتموقع هاسوژه است. مبهم و گفتمانی

 وضعیت درون تواندمی و نیست انقالبی ایقهطب ذاتاً  پرولتر نمونه،

 الکالئو دیدگاه اساس بر شود. موجود شرایط حامی خاصی، مانیگفت
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 دکارتی(   استعالیی   بزند)سوژه کنش به دست و بشناسد تواندمی

  .است نرفته بین از وضعیت به دادن شکل برای او به نیاز اما فروپاشیده

 ساختار خود   در موجود هایشکاف در ،موفه و الکالئو نظر از هاسوژه      

 نیستند؛ موجود ساختار از بیرون کامالً  هاییپدیده هاد.آنشونمی ظاهر

 ایابژه -گاننویسند خود بیرتع به-اما درون در نداچیزهایی

 و دوری احساس و اندباخته را شاناجتماعی هویت :اندخوردهشکست

 شدنساخته برای را راه خوردگیشکست احساس این کنند.می ناتوانی

 گشاید.می متکثر سوژه یک

 رها را آن سوژه، مرگ به آگاهی از پس پساساختارگرا یریهنظ      

 اما اندازد.می فلسفه و هنر دامان به و نفی را سوبژکتیویسم و کندمی

 "سوژه مرگ مرگ  " تئوری آنها اند.سوژه احیای دنبال هب موفه و الکالئو

 جدید، عصر در سوژه هایمحدودیت درون از و کشندمی پیش را
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 هایناتوانی اساس بر آن مجدد شدنساخته یبرا جنگلی هاییراه

 با پیوند و بندیمفصل ،آنها نظر از دهند.می نشان مدرن یسوژه

 در گفتیم کند.می احیا را سوژه اند،شده ناتوان که یدیگر هایهویت

 و کنندمی تعیین را هاسوژه هویت ،دیگر هایدال گفتمانی، صورتبندی

 و لغزنده بسیار سوژه موقعیت وضعیت، این در نیستند. بالذات آنها

 تا کندمی فراهم را امکانش  که است تعین عدم همین شود.می سیال

 در تازه بندیمفصل یک در بلکه یرد،نم کامل طور هب هیچگاه سوژه

 این آورد.سربر ایتازه سیاسی یسوژه مثابه به بحرانی، وضعیت

 در هم و گیردمی قرار ودخ نپیشی موقعیت برابر در هم جدید یسوژه

 و هاهمبستگی با را هویت از نوینی شکل تواندمی هم و ساختار، برابر

 کند. خلق تازه ایهپیوند

 و هابحران بروز و ساختار کامل یکپارچگی عدم الکالئو، نظر از      

 دل از جدید هاییهسوژ شدن ساخته یلحظه آن، در ضروری هایشکاف
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 هایجنبش دل از جدید هایسوژه .است خوردهشکست هایسوژه

 چیزی مارکسیستی. هویتی بندیطبقه نه ،آیندمی بیرون جدید اجتماعی

 تاریا(دارد)پرول تاریخی عاملیت ،کالسیک مارکسیسم نظر از ،که

 ساختار، یخردکننده منطق درون در و فروپاشیده هم از است دیرزمانی

 است. شده آسیاب

 و الکالئو شود؟می ساخته چگونه -دممر یا-جدید یسوژه این اما      

 نهادهای سوی از شانمطالبات که افرادی بندیمفصل با معتقدند موفه

 مقدمات نشده،برآورده مطالبات   ،واقع در است. نشده هبرآورد قدرت

 ،است "مطالبات" خود   اینجا در مهم کنند.می فراهم را سوژه ساختن

 ساخته اجتماعی یسوژه از یترگسترده یدایره مطالبات. ماهیت نه

 در است. اجتماعی متعدد هایگروه و مختلف مشاغل شامل که شودمی

 تازه هایبندیمفصل و شده تفاوت منطق جایگزین ارزیهم منطق ،اینجا

 هایهویت افتراق و طبقه یایده ارزی،هم منطق شوند.می ساخته
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 در بحران باراین کند.می تضعیف هاپیوستگی یزنجیره در را اجتماعی

 دال که است نشده برآورده مطالبات همچنین و ساختار و وضعیت

 خواهان،دموکراسی به کارگران کارگران، به معلمان شوند:می هاهویت

 زیست محیط حامیان و باختگانمال به زنان زنان، به خواهاندموکراسی

 ساخته دیدگانستم از ارزیهم یزنجیره و خورندمی پیوند غیره و

 تبدیل یرتغی یسوژه به اجتماعی هایهویت در تفاوت رغم به که شودمی

 شوند.می

 منطق همین دل از پاپیوالر( سوژه الکالئو: تعبیر به یا) پرولتاریا نو      

 بزرگ اردوگاه دو آید.می بیرون هاسوژه این تک تک شکست و ارزیهم

 ترتیب، بدین و گان،دیدستم اردوگاه و قدرت اردوگاه شود:می ساخته

 زنجیره این که اندازه همان به آید.می بیرون هاویرانه دل از جنبش

 استراتژی با است. ترهویتچند و قدرتمندتر باشد، تروسیع

 هایهویت و ایدئولوژی جای شمولیت و کلیت ،تازه سوسیالیستی



 جنبش خستگان

 

130 

 

 ممارکسیس از کالسیک تلقیات حد چه تا است روشن گیرد.می را طبقاتی

 کند. کمک بخشرهایی یسوژه این نابودی به جوییهویت با تواندمی

 کارگر یطبقه مطالبات بر داریسرمایه خرمتأ حیات در هویتی اتکیدأت

 تجمالتی، غیرانضمامی، یافته،تازه ایسازه طبقه، این خود که حالی در

 است. غیرسوسیالیستی ،الکالئو تعبیر به و غیراستراتژیک ،سیاسیغیر

 مطالبات، این» اینکه بر صرف تأکید آید.نمی هم اعضایش خود کاربه حتی

 این اشضمنی معنای ،«است اجتماعی طبقه یا گروه این حال زبان و بیان

 عنوان به "مردم" کلیت از فارغ سیاسی نیرویی توانمی که است متوه

 هایپتانسیل به توجهیبی به تنها نگاه این ساخت. سیاسی یسوژه

 او :انجامدمی مختلف اسامی به جامعه در موجود ختلفم

 یکی است، طلباصالح دیگری بورژواست، یکی آن بورژواست،خرده

 به بیشتر که ؛حذف و گذارینام هایسیاست غیره؛ و است لیبرال دیگر
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 همه حذف تا تواندمی وارزنجیره که ایمواجهه .ماندمی هاسایه با جنگ

 .دیاب ادامه افراد، از کوچکی جمعیت هب کنش نیروی تقلیل و

 ایزنجیره در و هژمونیک صورت هب که است سیاسی ایمطالبه      

 جامعه، اجزای   از هریک که ایگونه به ،باشد شده ساخته جمعی و ارزهم

 یسوژه هیچ ما ،الکالئو نظر به ن،همی برای کند. عمل کل همچون

 ساخته جمعی فرایندی در غییرت هایسوژه تمام نداریم. بالذاتی   انقالبی

 بودن ناقص بر تأکید ماندگاری. و جمعی سعادت هر همچون شوند؛می

 معنای به دیگری گراییهویت هرنوع یا جنسی و قومی طبقاتی، یمبارزه

 کارگران همچون مؤثر نیروهای به اعتناییبی یا سیاست از گیریکناره

 بندیمفصل جز چیزی "مبارزه" که است نکته این پذیرفتن بلکه نیست

  که درکی همان یعنی موجود مسلط منطق با مبارزه نیست. کهژمونی

 یافتن و هژمونی ساختن همین داشت، سوسیالیسم از توانمی امروزه

 کارگاه کارگر عساکره، زدن پیوند .است مختلف مطالبات از اجماعی
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 لینفعا و زندانیان با کوچک انتشاراتی یک ویراستار و خیاطی کوچک

 است. زیست محیط

 و مسیحی فرهنگ به ،مجازات یشیوه مثابه به سوزاندن تاریخ، در      

 الهام سوزاندن در آنچه گردد.میباز وسطا قرون در کلیسا سروری

 آگاهی بود تالش در که کسی ؛است  برونو جردانو مرگ شده، بخش

 عقاید، تفتیش دستگاه دهد. گسترش را شانجهان از افراد دیگر

 ساختن ظاهر خود، سوزاندن ،امروز زد. اشآتش و نکرد اشتحمل

 خواهدمی او است. بخشیآگاهی تنش   نوعی با همراه و منطق همین

 بسازد مشعلی خواهدمی گویی است. نشده شنیده ترپیش که بزند حرفی

 به حکم ،خوردهشکست و انهناامید عساکره که ایلحظه جمعی. تاریکی در

 هر از فارغ وضعیت، از ما بنیادین آگاهی   یحظهل داد، خویش سوزاندن

 .است اینظریه و علم
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 خیالی مبارزات

 شدن، کاالیی و مجازی یتله به چیز همه فروغلطیدن با فیسبوک عصر در

 در ،ادعا این اثبات برای است. نبوده امان در نیز انتقادی گفتار و متن

 سپس و کشید میان به را تحقیق از روشمند ایشیوه باید ،نخست یوهله

 باشد یتحقیق برای ایفرضیه تنها متن این شاید کرد. تحلیل را نتایج

  .است نشده انجام هنوز که

 و یالیستیسوس هایحرکت که ایمانهز ،70 و 60 هایدهه در      

 حرکت به را جهان از ایگوشه روز هر یکمونیست هایانقالب
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 ،این از پیش تا کرد. جهزم نو گفتمانی به را خود چپ داشت،وامی

 در بیشتر احساسات، برانگیختن در اشالعادهفوق توانایی با ادبیات

 جامعه اشرافینیمه و اشرافی طبقات ویژه به و کارمحافظه گفتمان اختیار

 طبقات و هاانسان حیات اطراف، جهان یشناسانهزیبایی توصیف برای

 اساتاحس بیان و کالم یزیباشناسانه تنظیم بود. اجتماعی مختلف

 جایگاه معرّف عناصر از یکی سرزمین یا معشوق از ستایش در رمانتیک

 برخوردار توانایی این از اً غالب کارگر و جامعه پایین طبقات بود. طبقاتی

 اینگونه به وقعی شانزندگی واقعی وضعیت سبب به اساساً  یا ندنبود

 با ادبیات خوردن یوندپ سرآغاز نهادند.نمی پیچیده و پرتکلّف گفتار

 برای مردم عامه برانگیختن جهت ادبی متون تولید هدف به انقالب

 -داده شانن باختین که همانگونه- را سیاسی و اجتماعی تغییرات

 فرمالیسم دل از روسیه انقالب از پس که دانست مربوط سنتی به توانمی

 که دندش ظاهر مدرنی نویسانرمان انقالب، از پس سربرآورد. روسی
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 و روسیه یپرمایه ادبی سنت یکی کردند؛می تغذیه مهم منبع دو از

 هایدهه در پیوند این .20داریضدسرمایه انقالبی هایارزش دیگری

 را هنری هایتکانه و شاعرانگی و ،گرفت بیشتری شدت اروپا در و بعد

 رمانتیک ادبیات جدید، شرایط این در کشاند. اجتماعی آرمانی درون به

 روح روایت یا برانگیختن برای ابزاری یمثابه به خواص، یشاعرانه و

  شد. گرفته کار به جمعی طغیانگر

 ابزارهای مهمترین از یکی ،بیان یالعادهفوق ادبی   توان      

 و متون این شد. مبارزه برای میالدی هفتاد و شصت ی  دهه روشنفکران

 در دیالکتیکی ایگونهبه و بالیدمی مردمی واقعی   جنبش کنار در ابرازها

 غیرفلسفی چینش بر اتکا با نوشتاری سبک این بود. جمعی روح با پیوند

 این در و ساختمی تبدیل متعالی یهدف ابزار به را زیبایی گو،کلی و

                                                           
، یوسف اباذری، مجله ارغنون،شماره تخیل معمولی باختینگاردینر، مایکل؛  20

 1381بیستم، تابستان
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 در که متعهد ادبیات یا انقالبی هنر .کردمی عمل قموف بسیار نیز امر

 کسرایی، نعلبندیان، نی،جز احمد،آل بهرنگی، شاملو، شریعتی، آثار

 بود تریبزرگ گفتمان از بخشی یافت،می بروز غیره و حکیمی کیانوری،

  بود. دربرگرفته را روشنفکری جهان میالدی شصت دهه از که

 بر سرمایه نظام بیشتر هرچه یسلطه و خلقی هایانقالب افول با      

 دبیاتا سو، این به هشتاد دهه از باالخص ،جامعه ذهنی و عینی حیات

 اجتماعی یفلسفه یعنی خود ابتدایی هایخاستگاه به کم کم غرب در چپ

 و آکادمیک غالباً  زبانی با چپ روشنفکران بازگشت. سیاسی اقتصاد و

 -فوکو تعبیر به- بیان سارتری هایشیوه از گزنده، همچنان البته

 زبان همین خود   دریافتند آنها بازگشتند. فلسفه درون به و کرده عبور

 هرچه زداییسیاست برای ابزاری به تواندمی چگونه عاطفی دقیق  غیر

 به داریسرمایه نظام شود. منجر بیان سمفرمالی و جامعه بیشتر

 به ادبی شناسیزیبایی با شدنمی دیگر که بود شده نائل دستاوردهایی
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 از بسیاری درونی، اصالحاتی با بود توانسته نظام این رفت. آن جنگ

 و سازد محقق را گذشته هایدهه در گرایشچپ منتقدین یهاخواسته

 ،دیگرسو از نماید. دیریاب و پیچیده بیشتر هرچه را سلطه شکل

 تبلیغات بلکه نبود بازار عینی یسیطره تحت تنها جدید یجامعه

 در ،شخصی "پیشرفت " و "موفقیت" به روزافزون میل و گسترده

 و شوروی یتجربه شکست ینهمچن و دوم جهانی جنگ از پس هایدهه

 هایارزش همه و همه عدالت، و آزادی تحقق در شرق بلوک

 وضعیت این در  .ندبود کرده تضعیف را سوسیالیستی و خواهانهعدالت

 آکادمیک   هایشیوه و فلسفه اصول به بازگشت گراچپ روشنفکران که بود

 پیچیدگی نای فهم برای را شاعرانه رمانتیک زبان با گذاریاصلهف و بیان

 فلسفه و ادبیات بین قطعی جدایی درستی به دیگر هرچند دانستند؛ الزم

 .دانستندمی ناممکن را شناسیجامعه یا
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 فقدان در ایران، و ما یمنطقه در ویژه به و اخیر هایسال در      

 و عقیده اظهار در کنندهتعیین نقشی فیسبوک آزاد، هایرسانه

 همانطور فیسبوک ممدیو است. کرده داپی اجتماعی و سیاسی گوییسخن

 و مشتری بر متکی بازارآزاد در محصولی هر همچون م،دانیمی که

 دیگری تکنولوژی هر مانند تکنولوژی این همچنین است. خرید تقاضای

  بلکه ،ماندنمی باقی ،کاربردی یوسیله و "ابزار" یک هایمحدوده در

 گیریبهره ابزار فقط نه لوژیتکنو کند. تعیین نیز را محتوا است قادر

 است. دهندهجهت و معناساز دستگاهی که منابع از ترسریع و بهتر

 این در است. مشتری به منوط فیسبوک و اینترنت تکنولوژی   محتوای

 مناطق ساکن حال عین در و انگاردمی چپ را خود که منتقدی ،وضعیت

 با کمکم ،شودیم سوار قیمتگران اتومبیل و است تهران نشیناعیان

 ترکیب اشخروجی محصول و آمیزدمیدر سیستم هایخصلت

 ذهنی فرهنگ و سرمایه عینی فرهنگ از شودمی متحیرالعقولی
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 عناصر و شاعرانه زبان که است وضعیت این در سوسیالیسم.

 دوباره توجه جلب برای ابزاری مثابه به بیان یشناسانهزیبایی

 ،واقع در ؛نیست دیگر که جنبشی راستای در بار این اما ،دگردبازمی

 شود.نمی دیده نیز افق در و نیست که چیز آن برای

 انتقادی تفکر از نویی شکل ،هاسال این در و روزافزون ایگونه به      

 سبب به نامید. "مجازی تخیلی یمبارزه" توانمی را نامش که شد خلق

 ،مبارزه شدن اعیانتز و مردمی و سوسیالیستی هایجنبش واقعی فقدان

 و دانشگاه کهچنان شد. کار به دست کمبود این جبران هدف به زبان

 غرب در شکست به العملعکس کارآمد و موفق محصول ،چپ ینظریه

 شکست ،عمومی یحوزه روشنفکران ،اشمجازی مدیوم و ایران در بود،

 ن  فقدا در حقیقت، در ند.داد نشان "پرخاش" شکل به را واقعیت از خود

 آن، در موجود خشونت و مبارزه واقعیت، از مدام شکست و تغییر توان  

 بار این پرخاشگری و یافت انتقال -خارجی ازایبهما بدون- بیان به



 جنبش خستگان

 

140 

 

 در و مجازی ایگونه به که حاکمان به خطاب و شهر اصلی میدان در نه

 .شد فراگیر خاص مخاطبی نقد به متکی بیشتر و مشتری جذب طلب

 طبقه از غالباً  هایشمشتری هم و گوینده هم ،جدید ضایف این در      

 مالی یدغدغهیب و دیرسمی دهانشان به دستشان که بودند متوسطی

 کتاب بنشینند، هایشانمانیتور پشت هاساعت ندستتوانمی یچندان

 بکشند، سیگار کنند، گعده هاییجمع در دوستانشان با هاشب بخرند،

 "منزه" و دهند فحش هاسلبریتی و ولدارهاپ بچه به و بخورند مشروب

 آکتورهای   مصداق را آنها توانمی دبورگی از تأسی به .ندشو

 مناسبات از عینی جدایی سبب به که بازیگرانی ؛نامید چپ رادیکالیسم

 آن هر کنندگاننفی و کشانهورا از شکلیبی جمعیت به فقر، و بیچارگی

  است. گرفته خود به سترا و چپ برچسب که اندشده بدل چیزی
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 استراتژیک اشتباهی در چپ که شد باعث جدید فضای این سلطه      

 یعرصه به و هکرد واگذار جدید نظم به کامالً  را "عینی وضعیت"

 اتطبق یروزمره و واقعی زندگی کهحالی در .کند مهاجرت "فرهنگ"

 هایسیاست و اقتصادی وضعیت ثیرتأ تحت جامعه مختلف هایگروه و

 توجه با چپ گفتمان بود، گرفته قرار بحران و آسیب معرض در لیبرالنو

 زنان، دموکراسی، مثل متوسط طبقه فرهنگی گفتارهای به بیشتر

 ادبی یشناسانهزیبایی گفتارهای و هااقلیت حقوق جنسی، هایآزادی

 وضعیت و اقتصادی حیات بر پافشاری در خود اصلی نیروی فلسفی، و

 این در کرد. واگذار بازار یآتوریته به را روزمره دگیزن در مردم واقعی

 از بیچارگان و کارگران ،دستانتهی اعتراضات و گفتارها حتی ،وضعیت

 یطبقه فرهنگی گفتمان و هاخواست میانجی با ،شانحیات عینی شرایط

 این شد. عرضه و ترجمه فرهنگی و ذهنی چیزهای به و بلعیده متوسط

 اتکا با دنیا تمام در افراطی راست سربرآوردن مهم دالیل از ،چرخش
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 جریانات طبیعتاً  کهحالیدر .است بوده وضعیت از عمومی نارضایتی به

 آنها چپ، فقدان با اما باشند ینارضایت این حامل توانستندنمی راست

 سر پشت را خستگان و ببرند بهره خود نفع به شرایط این از توانستند

 .کنند جمع خود

 هایجنبش دادن جلوه اهمیتبی معنای به هرگز سخن این      

 هایاقلیت زنان، همجنسگرایان، حقوق مانند متوسط یطبقه اجتماعی

 متوسط یطبقه گفتمانی تسلط اصلی یمسأله بلکه نیست، قومی و مذهبی

 عینی   طشرای فراموشی و انتقال هضم، و دانشجو جوانان و فرهنگی

 سال ماهدی رخدادهای چگونه دیدیم ،نمونه برای است. حیات اقتصادی  

 و ،شد فراموش و هضم "انقالب نخیابا دختران" رویداد درون 96

 ،دستانتهی به زنان مساله زدن پیوند جای به روشنفکران و هارسانه

 حجاب خواست به و هکرد منحرف صدایانبی یمسأله از را هاتوجه

  دادند. تصعید ،پوشش آزادی یا اختیاری
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 گرسنگی مساله کردن لسمب   با هاسال این همه در هالیستسوسیا      

 پشت نمادین و گفتمانی تولیدات اقسام و انواع با را خود توان فقر، و

 نهایت در و کرده انباشته ،ردخُ  هایگروه یخواهانهآزادی هایخواست

 از بزرگی بخش اند.باخته هاراست به را بازی دموکراسی، میدان در

 طرف یک از که گرفت صورت چپ نیروهای یواسطه به لعب و هضم این

 رمانتیک تارهایگف به را جامعه یروزمره زندگی عینی شرایط به انتقاد

 هایمیدان به مبارزات انتقال با ،دیگر طرف از و دهدا تقلیل ادبی و

 تحویل "سیستم" به دوباره را اصلی یمسأله عمالً  سیاسی، و فرهنگی

 دادند.

 عام نمایشگری این از را خود تواندنمی کسی که اینجاست ممه نکته       

 منطق جمله از نمایش ابزارهای بر بتواند مگر ،کند مستثنی و جدا

 گفتمان   درونی  منطق نیز و مرمانتیسیس حراج بیان، عقیم زیباشناسی

 با امر، این کند. غلبه کمی فیسبوکی یکنندهخنکدل و ورمحمشتری
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 هایشیوه ،او نظر از بیاموزد. و آورد خاطر به بشنود، تواندنمی کند،

 تواندمی دلیل یارائه رایب پذیری ولیتؤمس و علمی و فلسفی تردقیق

  .کند بازی را پلک این نقش

  نویسیتاریخ هن ،کندمی تهدید را چپ گفتار امروزه که خطری      

 و التمج خاص طور به و ایران در الیسمنولیبر حامی جریانات غلطرپُ 

 آن درباره پیشتر که است چیزی همان بلکه ،اصلی جریان هایرسانه

 با چپ و انتقادی گفتار شدن تجمالتی نیز و شدن واکنشی ایم:دانسته

 و مجازی، فضای در مانتالیستیسانتی بیان   انبوه   تولید به افتادن فرو

 عکس با شرتیتی :بازار در عرضه برای کاالیی به شدن تبدیل کل بطور

 از گراراست یکننده سرگرم ی  مجله که منفعتی همان ؛گواراچه زیبای

 .ردب  می اشلرایکا ظاهر به و آتشین تیترهای
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 پرولتری آموزش

 بنیامین والتر

 

 شانحول بورژوایی آموزش تئوری  که اندقطبی دو اخالق و شناسیروان

 کوشی،سخت از بلکه شده، ایستا تئوری، این که بپنداریم نباید .گرددمی

 توانندنمی ااینه تمام اما .برخوردارند اجرا در مهمی عوامل گاه و دقت

 دیگر همچون حوزه، این در که شوند حقیقت این شدت کاهش باعث

 غیردیالتیکی شیوۀ به و پراکنده بدی نحو به بورژوایی تفکر ها،زمینه

 کودک ماهیت درباره دارد وجود پرسشی سو، یک از .است شده منتشر

 هدف پرورش و آموزش دیگر، سوی از و (بلوغ و کودکی شناسیروان)

 {.داندمی} شهروند {یعنی} انسانی، کامل نوع {ساختن} را خود

 اصل دو این سازی هماهنگ جهت است تالشی رسمی، آموزش تئوری

 با و گریحیله با که -خیالی آلیسم ایده و ماهوی انتزاعی وضعیت -

 .رودمی پیش به نیروها جایگزینی تدریجی روند
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 از چیزی هر آستر که است، طبقه این در مستتر المثلضرب

 .است پرورشی اقدامات تا آموزش تئوری از دقیق هایگذاریسرمایه

 از که آنهایی و .شوندمی مواجه وارثانش مثابه به آن با بورژوا کودکان

 .اندخواهانآزادی و جویانانتقام مددکاران، اند،شده محروم ارث این

 محاسبه غیرقابل آن آموزشی عواقب که است جدی کامالً  تمایزی این

 .است

 مفروضات قطعه دو بر پرولتاریا آموزش نظریه امر، ابتدای در      

 شده بینیپیش انضمامی، واقعیت یک بر بلکه نشده، مبتنی انتزاعی

 بعدی نسل در تر، دقیق نحو به - اشطبقه در پرولتاریایی کودک .است

 .اشدرخانواده تا شودمی متولد -اشطبقه

 آینده آنچه .است ترجوان نسل ویژگی یک این ابتدا، همان از      

 نیست، وعقیدتی آموزشی اهداف از کدامهیچ کند،می تعیین را کودک

 از را او زندگی، خود مانند وضعیت، این .اوست طبقاتی موقعیت بلکه

 که زمانی از واقع، در - است داشته اختیار در لحظه نخستین همان

 به کامل، طور به طبقاتی موقعیت با ارتباط .است درما رحم در هنوز

 و فقر» مکتب در اولیه سنین همان از فرد خودآگاهی هایلبه تیزشدن

 باد مقابل در .افزایدمی طبقاتی آگاهی به امر این .انجامدمی «رنج
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 خود به ضدپرولتری هایآموزش ارائه برای ابزاری مثابه به نقش ایفای

  .پرولتاریا

 دفاعی نحو به نه آنهاست، مقابل در کمونیستی و پرولتری آموزش      

 کودکانی به متعلق طبقاتی مبارزه این .طبقاتی مبارزه عمل مثابه به بلکه

 .دارد وجود که آنهاست برای و ددارن تعلق طبقه این به که است

 نظرگاه از .نیست همین تنها اما است، طبقاتی مبارزه در عملی آموزش،

 در اجتماعی محیط از کامل استفاده کنندهبیان آموزش کمونیستی، مکتب

 موضوع تنها نه محیط این که آنجا از .است انقالبی اهداف خدمت

 .است کار برای انقالبی آموزش یک نیز آموزش است، کار بلکه مبارزه

 وضعیت بهترین در امر، این برای ایبرنامه ارائه با هورنل کتاب       

 اهمیت که شودمی مواجه اینکته با فرایند، این در .گیردمی قرار خود

 بحث لنین، هایسال طی روسیه، در .دارد هابلشویک برای حیاتی

 رفت؛گ صورت تکنیکیپلی یا محور فرد آموزش مورد در مهمی

 تنها .جمعی کار :است این مارکسیسم پاسخ کارجمعی؟ یا گراییتخصص

 بتواند و کند تجربه را اشانواع تمام در محیط تغییرات انسان اگر

 خدمت در جدید، زمینه هر در و دوباره و دوباره را خود هایانرژی

 خواهد عملی برای همگانی آمادگی به قادر آنگاه کند، بسیج کارگر طبقه
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 ترینزننده" لنین که است چیزیآن مقابل در کمونیست برنامه که دبو

  . عمل و نظریه جدایی :خواندمی "کهن بورژوایی جامعه وجه

 محصول کامال هاروس ناپذیربینیپیش و شخصی متهورانه سیاست      

 است؛ عملی و فعال اما غیرزاهدانه غیراومانیستی، جدید، عمومیت این

 .جمعی و عمومی اشتیاق محصول

 سرمایه که غیرمتخصص، و خام کار نیروی یاندازهبی پذیریتطبیق       

 به رسانده، شانخودآگاهی سطح به را استثمارشدگی مداوم طور به

 محورتخصص آموزش با تقابل در - تکنیکپلی کار از سطح باالترین

 که اصولی هاست؛توده آموزش اصول اینها .گرددبازمی -انسان

 .است روشن وضوح به رشد حال در جوانان برای اشاساسی اهمیت

 با تفاوتی اساس از کودکان آموزش اینکه پذیرش این، وجود با      

 به هورنل مدعای گرفتن نظر در بدون کند،نمی بزرگسال هایتوده

 این درک به را ما ایجسورانه ادعاهای چنین .نیست قبول قابل راحتی

 نظریه صورت به او آنچه ،سیاسی ایشنم تکمیل برای که کندمی نائل نکته

 ضروری حقیقت در و مطلوب اندازه چه است، کرده عرضه ما به فلسفی

 کودکان مارکسیستی دیالکتیک شناسیانسان البته اما .بود خواهد

 نظر از عالوه، به) .است ایمانده مغفول مطالعه حوزه پرولتاریایی،
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 وجود نیز بزرگسال کارگران مورد در مهمی جدید کشف هیچ مارکس،

 با ایمباحثه جز به بود نخواهد چیزی ایشناسیانسان چنین .(ندارد

 اصول با مطابق که - دقیق شده ثبت اسناد با باید که کودک شناسیروان

 طبقه کودکان واقعی تجارب از -اندشده آماده ماتریالیستی دیالکتیکی

 که هاییگروه و دکانکو تئاتر جوانان، هایگروه ها،مهدکودک در کارگر

 حد تا باید هااین .شود جایگزین گیرند،می شکل عمومی هایمحیط در

 حقیقت در .شوند معرفی حاضر راهنمای کتاب ضمیمه عنوان به امکان

 .است تربیش چیزی همچنین اما است، راهنما کتابچه یک این

 جدا چیزی که ندارد وجود ارتدوکسی مارکسیسم ادبیات آلمان، در      

 انگارینادیده اصلی دلیل این .باشد سیاسی و اقتصادی هاینوشته از

 درباره چپ، روشنفکران جمله از ،روشنفکران از بخشی آورشگفت

 و معتبر گزارش ما به هورنل کتاب .است مارکسیسم به مربوط مسائل

 از پرسشی با آن ارتباط اثبات با .دهدمی آموزش تئوری از نافذی

 ارتدوکس مارکسیسم اندیشه  دهدمی نشان ما هب او اصلی، اهمیت

 قلبمان با را کتاب این باید ما .شودمی رهنمون سمتی چه به و چیست

  .دریابیم
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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 
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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 
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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. 
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      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, 
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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 
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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 answerable to the 

current situation – not denying it.   
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