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ای: هسته توافق ی حاشیه در نکاتی
*طلبی تحول رایج های انگاره نقد در

امین حصوری

۱ .
یی مند نظام و مستمر های سرکوب ی واسطه به که ای جامعه ضللد (و غیرانقلبللی فضللای (سیستماتیک) دولللت

اند، رسللیده بحرانی مرزهای به آن در اجتماعی های شکاف حال عین در و است، شده تثبیت آن انقلبی) در
پیشللاپیش جامعه عاجل نیازهای به گویی پاسخ راه که جهت آن کند. از می حمل خود در را آشکاری تناقض
ای جامعه مطلوب». چنین نه و  است، ممکن «نه که راهی است: همچون گرفته قرار آن دید ی دایره از بیرون

آن از بخشللی سللرانجام شاید تا شود می پاره پاره خود ی متوهمانه گاه و  ناامیدانه وخطاهای سعی در ناگزیر به
چنین بازگردد. تحت انقلب ضرورت دارد) به نیاز موجود وضعیت از رفت برون به همه از بیش که (بخشی
و رفتللار گیللرد، قللرار سیاسللت افللق در دیگللر بللار انقلبللی کنش و انقلب که زمانی تا و متناقضی شرایط
است. همراه زیادی های پیچیدگی با مردم سیاسی های گرایش
دسللتگاه چلله هللر سللو یللک کللرد: از بیللان زیر ی واره طرح طریق از بتوان شاید را ها پیچیدگی این خاستگاه
افرینللد؛ از می نیللز را خود کارکردهایی ضد سازد، می فراگیرتر را عملش ی دامنهخود-  تدوام -در سرکوب

ورزی سیاست و کند می میل شدن سیاسی سمت به اجتماعی فعال های شکاف متن در چیزی هر جمله این که
یی گرایش این دیگر، سوی شود. از می بدل ملموس کمابیش ضرورتی به بللر علوه سیاسللت، به ناگزیر همگان

و شللود می مهللار دیگللری ی بسته هم و ساختاری های گرایش سوی از همزمان سرکوب، دستگاه کارکردهای
تحللت کلله جللامعه از بزرگللی بخش هللای مشخص، طور ماند. به می باقی عمومی گی بالقوه یک حد در غالبا

یی افزون روز و مستمر فشارهای با ریزند، می پیشرفت) عرق داشت چشم (بدون صرف بقای سطح در اقتصاد
ید زیستی منظر از که این یل در اما کنند، می لمس را امور بودن سیاسی خو سیاسللت» بللرای به «پرداختن عم

ورزی سیاست تمرین و جمعی کار تجربه ی برای هم فضایی عموما اینکه (گو است تجمل نوعی حکم در آنان
(کللالیی شللدن مناسللبات کللالیی مناسبات رشد با اقتصادی فشارهای افزایش تقارن حال، عین ندارند). در
بللا ای پیچیللده طللور به را انداز چشم بی و خو دشمن شرایطی در بقا به نیاز آن، هنجاری گسترش اجتماعی) و

یی الگوهای هللا نگرش مشوق سیاسی فضای غیاب آمیزد. چنین تقارنی، در می هم پیشرفت» در به «میل کالی
خللق جمعللی) را املر بلرای همبسللتگی با تقابل (در فردگرایی به گرایش از وخیمی بدیل، اشکال الگوهای و

 سیاسللی هللای گرایش و نیروهللا ی همه بر ناظر و رود می کار به وسیع معنایی خواهی» در «تحول اصطلح متن این سراسر   در*
ممکللن چلله اگللر اصللطلح استبدادی» موجود) هستند. این «نظام (تلویحا مستقر سیاسی وضعیت از رفت برون خواهان که است
اسللت جریاناتی و ها گرایش بر ناظر بیشتر اما شود، شامل نیز حکومتی» را طلبان «اصلح طیف سیاسی همسویان از بخشی است

از بیللرون افقی خود) به راهبردی های شیوه و تقلی طرز با یک (هر نهایت در و دارند جای نهادین قدرت چارچوب از بیرون که
بللر در را چللپ نیروهللای از بخشللی و لیللبرال نیروهللای از وسللیعی  بخش همزمان اصطلح این دارند. بنابراین، نظر حاکم نظام
 نیللزرا منفرد شهروندان سیاسی رویکردهای و گفتمانی های گرایش  ،  متشکل و متعین جریانات از فراتر حال، عین در گیرد، و می

شامل می شود.
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رونللد بر است مکملی خود ی نوبه به های مخالف، گرایش و سازوکارها این توامان کرد عمل کند. بنابراین می
حاکمیت. سوی از تحمیلی زدایی سیاست

بلله سیاسللت بلله کند، گرایش می حمل خود در که عظیمی های شکاف به ای، بنا جامعه چنین در همه، این با
یی بالقوه یک عنوان یی گ کند: جدا از مبارزات مستمر اما پراکنده  و سرکوب شللده ی می تهدید را حاکمان عموم

هسللتی بلله بنللا مللردم از بخشللیکارگران، که عموما بازتاب درخوری در حوزه ی جامعه ی مدنی نمی یابللد، 
آن) موجللود های محللدوده (در سیاسللی امر به پرداختن برای  امکانیمتفاوت درجات به هنوز شان اجتماعی

ین شوند. در می وارد سیاسی گری کنش ی حوزه به مختلف سطوح در و دارند، هنللوز کلله هایی لیه امروز، ایرا
ی پللایه لحللاظ به دهند، می نشان توجه سیاست ی حوزه در مستقیم گری کنش به شان اجتماعی هستی به بنا

بین در سیاسللی گری دخللالت ی انگیزه میان، این دارند. از جای متوسط ی طبقه ی گستره در عمدتا طبقاتی
 آزادی از شان، اجتماعی-طبقاتی موقعیت و سنی شرایط به بنا که کلی)، طور به (نه دانشجویان از هایی بخش
در کلله بپللذیریم است. [اگللر مشهودتر برخوردارند، خود اجتماعی-سیاسی های گزینش برای بیشتری عمل

و اهمیللت دهللد، می قللرار تللاثیر تحللت بیشللتر را مللدنی ی جامعه فضای دانشجویی مبارزات حاضر، شرایط
دانشللجویی، رادیکللال آنکه] تحرکات ویژه شود. به می آشکار 1دانشجویی مبارزات شدن رادیکالیزه ضرورت

بیابللد، پیونللد ستم تحت های لیه سایر و زنان ی پراکنده های مقاومت و کارگران، مبارزات با که صورتی در
کند.  ایفا موثری نقش جامعه سیاسی های گی بالقوه شدن فعال در تواند می
در اجتمللاعی های شللکاف مهار در اش کارآیی تضمین برای دولتی سرکوب ماشین شرایط، این مجموع به بنا

تللا اسللت وجهللی چنللد و سیال خصلتی کسب نیازمند است، سیاسی بالقوه طور به که پپرتنشی ی جامعه متن
از سللرکوب ماشللین نکللهآ کنللد. نللتیجه کنللترل را ای جللامعه چنین دل در سرکوب تداوم پیامدهای بتواند

مللؤثر ترکیب برای دیگری های پایه تدارک به و گیرد می مستقیم) فاصله (سرکوب پا یک روی بر ایستادن
است.  مفقوده های  پایه این نام ی چکیده جامعه بر 2هژمونی کسب اید. ضرورت برمی مستقیم سرکوب با

هللای تنش مهللار در حاکمیت استراتژیک هدف به هژمونی کسب که زمانی پیرامونی، ی بسته جوامع در اما
حاکم ی طبقه هژمونی تأمین در اشکال کلسیک آن (که مدنی ی جامعه نیافتگی  توسعه شود، می بدل جامعه

مللوقعیت ایللن در ضرورت به حاکمیت نظر، این شود. از می ظاهر تاریخی مانعی کند) همچون می تسهیل را
ی دامنه حللال، عین در هم و دهد، پرورش/گسترش را مدنی ی جامعه از شکلی هم که گیرد می قرار دوگانه
یی» مطالبللات «مهندسللی ضرورت ترتیب این کند. به مهار را آن درونی های گرایش هللای گرایش و اجتمللاع
یی موجود  ی جامعه سیاسی  حللاکمیت ازکلله شود، می زاده جامعه راهبردی مدیریت از بخشی ی منزله به مدن

مرزهللای مدنی و توسعه ی مهار شده ی آن، ی جامعه درونی های گرایش بر تسلط یابی کوشد با میطریق آن 
جللای تللا سللرکوب کلن دسللتگاه کند. یعنی تعیین جامعه کل سطح در را ورزی سیاست های افق و سیاست

هنجارهللای مسللتقیم)، سللرکوب مختلللف اشللکال (در امکللان مرزهللای تحمیللل بللر علوه کوشد می ممکن
و (باز)تعریف مستمر طور به نیز را سیاسی تحرکات در موفقیت و پیشرفت معیارهای و سیاسی گیری جهت

یی مهندسی ی پدیده حال، این کند. با (باز)تعیین طللور بلله بلکلله کنللد، نمی خل-ء- خلق -از را گرایشی اجتماع

)نسخه ی پی. دی. اف. (|جنبش دانشجویی؛ امکانی برای رادیکالیزه کردن سیاست؟  پراکسیس. پراکسیس: 1
اا حاکم ی طبقه که معنا بدین. است نظر مورد هژمونی مفهوم از ای یافته بسط درک اینجا در. 2 را خود ی سیطره کوشد نمی لزوم
بنیللادین تغییللر« کلله عللام ذهنیللت این پروراندن صرف بلکه. کند تأمین جامعه ذهنیت در» عمومی مقبولیت« کسب طریق از

یت . کند می ایفا حاکم ی طبقه ی سیطره  تامین در مهمی نقش نیز» است ناممکن وضعی
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معیللن هللایی گرایش منللد نظام تقللویت به خواهی، تحول ی پهنه در موجود سیاسی های گرایش میان از سیال
آن از معاصللر هللای دولت کلله هللایی فناوری و انسللانی منللابع قدرت/امکانللات، تجمیع به نظر پردازد. با می

نیافته توسللعه ی بسللته جوامللع در ویللژه بلله که ست مدرنی ی  پدیده اجتماعی مهندسی ی مقوله برخوردارند،
موثری حضور تر یافته توسعه و تر ظریف اشکالی در نیز پیشرفته جوامع در اگرچه است، مشاهده قابل بیشتر

یی) تحرکللات اصللالت یللا و سیاسللی های تنش انکار بر ناظر فقط نه مفهوم این کارگیری دارد. به (خودبنیللاد
به ها، تنش و ها شکاف این اهمیت ی درجه و وجودی های پایه تصدیق دلیل به درست بلکه نیست، اجتماعی

بلله که همچنان دهد؛ می ارجاع اجتماعی تحرکات بردن قهقرا به و مهار برای قدرت نهاد مند نظام های تلش
دهند اشاره دارد.  می افزایش را ها تلش این موفقیت شانس که ای عینی و مادی های زمینه

سرکوب ماشین رسانی  روز به و تجهیز ها آن نهایی هدف که اجتماعی، مهندسی متنوع متدهای کاربست در
کنلللد. می ایفا مهمی بسیار نقش ایدئولوژیک فرادستی و ایدئولوژی ی مقوله است، آن اثر ی دامنه گسترش و

مترقی سیاسی رویکردهای و فکری های نظام که ای زنده سیاسی فضای در آن که بگیریم نظر در را شرایطی
بللا پیونللد در (و بیابند را خود انسانی و مادی حاملن و گرفته پیوند اجتماعی ی بدنه باآن  بستر در بتوانند
چنیللن  تحللتنللدارد. کنند) وجود کسب اجتماعی پبرد و درونی پویایی آنان های کنش و ها خلقیت و نیازها

تمهیللدات و امکانات ی همه میانجی به حاکم، ی طبقه سیال های نیازمندی با سازگار های ایدئولوژی شرایطی
بلله جللدی مللوانعی بللا برخورد بدون زمان، شرایط با متناسب های بندی صورت در و ،یابند می رشد نهادین،
یی کنللش ی حللوزه در ترتیللب، پردازنللد. بللدین می مللدنی ی جامعه فضای ی دگرباره تسخیر متللن در سیاسلل
اا سیاسی  گفتمان از نوعی سیاسی، های تنش آبستن و زده بحران ای جامعه کلله گیللرد می شللکل پرنفللوذ نسبت

هژمللونی تللأمین مسللیر ناخواسللته- در -عمللدتا نهایت در سیاسی، خواهی تحول بستر در شدن زاده رغم به
گشللایش بلله جللامعه تللاریخی و عمومی نیاز شده، یاد شرایط تحت دیگر، بیان کند. به می حرکت حاکمیت

ناروشللن و مخدوش حاکمیت با آن مرزهای که آفریند می را سیاسی رویکرد از شکلی سیاسی، فضای عاجل
یی همین دلیل به درست و ماند می  با پیشروی خللودمقابل، در و باید، می گسترش بیشتری سهولت با ناروشن

سازد.  می مسدود پایین) را از متشکل حرکات (رشد جامعه واقعی یابی قوت امکانات
در آورد. آنچلله شللمار بلله پوپولیسللم از مصداقی توان می را جامعه سیاسی فضای بر رویکردی چنین تسلط
چنین تفوق از عینی ای نمونه گذرد می غربی، های قدرت با پرکشاکش ای هسته توافق جریان در امروز، ایران

مثللابه بلله مللردم از بخشی اینک وضعیت، از برساخته ایدئولوژیک تصاویر نفوذ ی واسطه  بهاست.  وضعیتی
مرزهللای در حرکللت «مسلللم» بللرای تاییللدی را ای هسللته توافللق سیاسللت، ی عرصلله پسللینی بللازیگران

خللود مقطعی پیروزی عین بزرگان» را -حتی- «بازی بخشی راستا، همین در و اند یافته رسمی ورزی سیاست
«شللادی اخیللر، های سللال در اقتصللادی هللای  تحریم از ناشللی عینللی فشارهای به نظر با . طبعاکنند می تلقی

کلله هایی تحلیل و انبوه» تفاسیر «تولید اما است، فهم قابل واکنشی ها تحریم احتمالی رفع به نسبت 3همگانی»

سهیم دانست، هم چنان که همه ی شادی های ابراز شده را نیز نمی توان »همگانی شادی«دشوار بتوان همه ی جامعه را در این . 3
چلون اقشللار میلانی و فوقلانی جلامعه، کله حللداقل در سللطح رسلانه ای وزن. به سویه ی فشار اقتصادی تحریم ها منتسب کرد

محسوسی در ابراز شادی ها داشتند، بی گمان در مقایسه با طبقات فرودست، در اثللر فشللار اقتصللادی تحریم هللا آسللیب بسللیار
و این از آن روست که طبقه ی کارگر  به طور کلی در رابطلله بللا فشللارها و معضلللت اقتصللادی، نقللش. کمتری متحمل شدند

جامعه را ایفا می کند، به این معنا که می توان بزرگترین معضلت اقتصادی را در تعداد کثیر اعضای این طبقه و نیز» ضربه گیر«
.برقرار شود» اعتدال«و »  تعادل«در بی حقی سیاسی متعارف آن ها سرشکن کرد تا با کاهش فشارها بر بخش های فوقانی جامعه، 

اا دلیل خود را برای ابراز خوشحالی از خبر توافق هسته ای داشتند و دارنللد .وانگهی، طبقات و لیه های میانی و فرادست هم قطع
مدنی و سیاسی، عادی شدن رابطه با غرب و بیرون آمدن ایران از انزوای جهانی، و ثبللات-نظیر امید به بازشدن فضای اجتماعی

م . بازار و رونق کسب و کار و غیره وجببا این حال، حتی این شادی های تلویحا همگانی ه ه نشلد م ان« ک از» سیاسلت بزرگ
:کنند چشمپوشی خود کلن اقتصادی اهداف تعقیب
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معینللی الگوی یابی تسلط مبنای بر تنها دهند، می ) خبر واقعیای مبارزه غیاب (در سیاسی پیروزی وضعیت از
است.  فهم قابل ورزی سیاست فضای خواهی» بر «تحول از

۲ .
یب نظام چه هر ایران، ی جامعه بر حاکم شرایط در و عمللومی فضللای در متشکل گری دخالت امکانات سرکو

فضللای بلله جللامعه از هللایی لیه هجوم کند، می دریغ مردم از پیش از بیش «خیابان» را ی عرصه در حضور
و فردگرایللانه زیسللتی سللبک گسللترش با همچنین که ای (رویه یابد می افزایش دیجیتالی های رسانه مجازی
بسللیج بلله غالب سیاسی رویکردهای و ها گرایش این فضا دارد). در همخوانی جامعه بر حاکم ی زده مصرف
مصللاف بلله همزمللان، و پردازنللد می هللا آن کللردن کانللالیزه و شللده سرکوب نیازهای و ها نارضایتی سیاسی
بنللد -در شده یاد روند. مولفه های برجسته ی پوپولیسم می رادیکال رویکردهای و رقیب انتقادی های دیدگاه

ال طور به اینجا قبلی- در ضللمن حللاکمیت سللرکوب است. دستگاه ردیابی قابل آوری رعب و محسوس کام
زیرسللاختی امکانللات قطللع به گهگاهی تعرضات و تهدیدها با سیاسی، مشارکت فضای بیشتر چه هر بستن

سیاسللی» «فعالیت و حضور سیاسی مشروعیت ناخواسته- پیشاپیش یا -خواسته مجازی، فضای به دسترسی
همچللون است؛ کرده آن) تأمین بر شده تحمیل یا (و حاکمیت از گرفته پس باز فضایی مثابه به را فضا این در

بللا تللا انللد یافته گللری تجلی بللرای فرصتی جامعه از شده دریغ سیاسی های آزادی آن در که مغتنمی فضای
بپردازند.  جویی راه خواهانه» به «تحول و استبدادی ضد مضمونی

تری وسللیع طور به آن های داعیه که گیرد می قرار گفتمانی آن انحصار در خواهی تحول این مضمون اینجا در
سلیم» «عقل این سازند. اما مجاب حاکم استبداد با مقابله های راه و امکانات ی درباره سلیم» را «عقل بتوانند

یی بستر کنار در ویللژه (به پیش ها سال از که است بیرونی منابعی از متأثر همزمان خود، ی  دارانه سرمایه زیست
آن) به طور مستمر کوشللیده اند گفتمانی های المان با هم صدایی در «اصلحات» و به موسوم ی دوره آغاز از

کنند. صداهایی تثبیت و تعریف را فضا این خواهی» در «تحول معیارهای و هنجارها و ایران فضای مختصات
نظیللر( غربی های دولت زبان فارسی های رسانه طریق از وسیعی طور به داخلی، های رسانه برخی بر علوه که

انتقللادی، رویکردهای مند نظام تضعیف و خفقان فضای تداوم پیمن به و شوند می ای) تکثیر ماهواره های شبکه
اند. شده عمومی» برخوردار «افکار به دهی جهت برای انحصاری قابلیتی کمابیش از و یافته میلیونی مخاطبانی

ی گرایلش و خواسلت تجللی مثابه به همساز صداهای انبوه این بستری، چنین در ردم کل قلملداد ایلران م
یط گفتمان منتقدان و مخالفان قادرند راحتی به نتیجه در و شوند می جریانللات مثابه به خواهی» را «تحول مسل

یی» بی های گرایش و شللده رانده حاشللیه به صداهای این که . درحالی4برانند حاشیه به مردم با ربط «روشنفکر
 ملترو و تاکسللی اتوبلوس، عمللومی، نقلیلله وسللیله انلواع بلیلط و کرایله قیمت] فروردین 1۵[ دیروز تهران شهر شورای«
». هاست قیمت کاهش انتظار در عمومی افکار لوزان، اجلس از پس که است حالی در این. داد افزایش درصد 2۰ را
]  نقل     و     حمل     درصدی     2۰     قیمت     افزایش: روزآنلین متین؛ فیروزه از نقل به[

رادیکال، چپ های رسانه خرده دیگر همانند پراکسیس، وبسایت در ،13۹2 جمهوری ریاست انتخابات مقطع در مثال ایرب.  4
صللدایی هیللچ مسلللط گفتللار هیللاهوی در البته که گردید منتشر ایران سیاسی فضای بر مسلط گفتمان نقد در متعددی مقالت
»ملردم سیاسللت« نللام تحللت را حلاکمیت زمین در ورزی سیاست که بود ای سیاسی های رهیافت نقد ها نوشته آن آماج. نیافت

بللا حاکمیت ساختار تنیدگی درهم ویژه به و مسلط نظم بنیادهای به ارجاع با نقدها این که بود آن بر تلش و کردند، می تئوریزه
: مقالت مجموعه این به کنید رجوع نمونه برای. گیرد انجام ایران بر حاکم اقتصادی نظم های پایه

)  .  اف  .  دی  .  پی     ی     نسخه(   طلب     اصلح     چپ     نقد     در     جستارهایی  |      امکان     سیاست     ،  »  سیاست  «     امکان
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دارنللد. ایللن بللر در را جامعه ی شده منکوب و  مانده خاموش های لیه های دیدگاه و نیازها از بخشی گمان بی
«عقلنللی» ی مبارزه حتی خواهی» و «تحول نام به تواند می که است پوپولیسم از گونه این اور رعب وجه همان

مللوثری طللرز بلله را آنهللا و شللود شللریک اسللتبدادی نظام هژمونیک سرکوب سازوکارهای در استبداد، با
در مللردم، نام تحت که چنان هم دهد؛ گسترش و ایران) بسط در کاپیتالیستی مدرنیزاسیون رشد با (متناسب

یل هللای بخش مقطعللی منللافع قللامت به ای گرانه سرکوب طرز به را جامعه اکثریت نیازهای و ها خواسته عم
«انقلب بلله موسللوم ی پدیللده بخش رهللایی های قابلیت از آنچه منظر، این کاهد. از می فرو جامعه فرادست

یی» در ی فنللاورانه تجهیللز نللوعی عمللدتا تللاکنون نهللایی تحلیل در است، مشاهده ایران قابل فضای دیجیتال
است.  بوده پوپولیسم

۳. 
گذاشللته جای بر را تأثیر این جامعه ذهنی فضای در ، آن مدت طولنی بقای و حاکمیت ی مقتدارنه سرکوب

بلله نزدیللک (چیللزی بیابد ای افسانه کیفیتی سرکوبگر، اقتدار این تحمیل و حفظ در حاکمیت توان که است
عظیم موفقیتی همچون حاکمیت ی چهره بر خراشی هر کشیدن نظر، این ج. ا.). از ناپذیری شکست ی اسطوره

یی های خراش این ماهیت و حاکمیت بنیادهای انکه بی شود، می تلقی جمعللی تأمل و انتقادی بحث محل فرض
مشللروعیتی شللوند، می انگاشللته حللاکمیت هللای  بنیان که نمودهایی با مخالفت یصرف رو، این شوند. از واقع
گفتمللان کلله حاکمیت (یا بی توجهی بلله آن)، های بنیان از شناخت عدم ی واسطه به است. اما  یافته نفسه فی

یط آن) بللدان بللا همبسللته نظللری رویکردهللای (و اش شناختی هستی های خاستگاه به خواهی» بنا «تحول مسل
یت مبتلست، جهللانی- شرایط و جامعه های شکاف پویایی با تعامل -در درونی پویایی و دینامیزم فاقد حاکمی

اش بیللرونی  سللرکوب نمودهللای و نمادین/ایدئولوژیک رفتار در عمدتا حاکمیت رو، این شود. از می انگاشته
ضللروری برایللش را ها سرکوب این و نمادین رفتار این که تری عمیق سازوکارهای در نه شود، می بازشناخته

سیاسی های نظام در حاکمیت ی برسازنده ی ستیزنده و ناهمگون ی مجموعه بررسی در که سازند. درحالی می
دسللته آن ارگانیللک همللاهنگی بللر نللاظر مقللوله حاکمیت» مواجهیم. این «برآیند نام به ای مقوله با معاصر،

یخرد حاکم، ی طبقه کل استراتژیک اهداف و مشترک های ضرورت تعقیب و شناسایی در که است نیروهایی
تضللاد» در تحللولت درونللی عین در «وفاق تامین/تضمین قابلیت از و کنند می نمایندگی را  طبقه این جمعی

نیروهللای طبقللاتی وحللدت تجلللی ایللران» نیللز حللاکمیت «برآیند اعتبار، این طبقه ی   حاکم برخوردارند. به
آنهاست.  سیاسی تجلیات و ناگزیر ستیزهای و درونی های شکاف ی همه رغم به حاکمیت، ی برسازنده

مسلللط گفتمان مختلف های روایت ی سایه در خود که خواهی»، «تحول گفتار پوپولیستی ی نسخه همه، این با
آن) نمللادین هللای چهره و رفتارهللا در نیللز (و آن ای کلیشه نمودهای در را حاکمیت دارد، قرار طلبی اصلح
از قللدرت)، (سللاحت حللاکمیت درونی ترکیبات و سیاسی رفتار در تغییری هر که دهد، می جلوه ایستا چنان

شود. می جهانی» تهی جامعه/شرایط های «حاکمیت/شکاف ی تنیده هم در های پویایی متن در آن های ضرورت
پویللایی یللابی بللا انطباق کلیللت) بللرای یللک مثابه (به حاکمیت استراتژیک تحرکات و مانورها ترتیب، بدین

تنظیمللی های ضللرورت همچللون نلله جهانی، شرایط و اجتماعی های شکاف پویایی نیز و اش درونی تضادهای
همیللن گردنللد. بلله می قلمللداد نیز گونه این و کرده جلوه بنیادی تغییراتی همچون بلکه بقا، برایطبقه  حاکم 
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بلللوک در فرادسللتی جایگاه کسب برای حاکم ی طبقه درون در که هایی جابجایی و ناگزیر های تنش  ترتیب،
 بحران هللایهمچللون دهند، می سیاسی) رخ مسلط قدرت از برخورداری و سرمایه انباشت جهت (در مسلط

یی گری دخالت برای تاریخی هایی فرصت همچون یا حاکمیت ایللن شوند؛ گللو این کلله می گر جلوه جامعه سیاس
از سیاسللی داری جللانب یا و رسمی سیاست مرزهای در انفعالی و مقطعی های کنش به عمدتا ها گری دخالت
اا  جنللاح های رهیافت نیللز و 13۹2 انتخابللات بلله حماسللی ماننللد. رویکللرد می محللدود تللر »مللترقی «ظللاهر
ورزی سیاست گونه این کلن های  نمونه آخرین توان می را اخیر ای هسته توافق حول سیاسی های نمایی بزرگ

آورد.  شمار به پسینی/انفعالی
رسللمی سیاسللت ساحت در ناقص صورتی به تنها حاکمیت درونی تضادهای که بپذیریم اگر دیگر، سوی از

ین «اصللول هللای جناح بلله حللاکمیت سللاختار درونللی های شللکاف مرسوم  بندی تقسیم شوند، می متجلی گرایا
 رسمی حکومت وایهرسانه  اختلفات جناحی در بازنمایی ی نحوه نیز و پعقلیی»، طلبان «اصلح اقتدارگرا» و

هللا آن حول که ،اند زده دامن وضعیت از ای سازانه ساده تصورات رشد به مجموع در ،رسانه های مین استریم
فضللا همیللن ی سللایه . درگیللرد اسللت/می گرفتلله شللکل خواهی تحول فضای در کاذب سیاسی پویایی نوعی

حللاکم) و سیاسللی-اقتصللادی ی طبقه ی مثللابه (بلله خللود کلیت ی برسازنده بنیادهای شود می قادر حاکمیت
بدارد. بدین پنهان دقت به ) را درونی ستیزهای و اختلفات جدیت رغم (به اش درونی وحدت مادی های پایه

نزدیکللانش، ی حلقه و فقیلله ولیت ی چهره در گاهی حاکمیت خواهی»، «تحول مسلط گفتمان منظر از  ترتیب،
ی چهللره در کلللی طللور به و پاسداران، سپاه ارشد مقامات سیمای در گاه نژاد»، احمدی «باند ی چهره در گاه

امیز تقلیل تصویرپردازی شود. این می حاکمیت» بازشناسی سخت ی «هسته طلب» یا اقتدار  «جناح نمایندگان
اسللت، همللراه قدرت ساختار در »تر «عقلنی جناحی به ارجاع با منطقا ارتجاع)، نمودهای انفعالی (بازشناسی

یی عمل که جناحی یی» روز سیاس تعریللف آن تقللویت جهللت در و آن سوی به تاکتیکی گیری سمت با «عقلن
دامللن گفتمانی) برای (و سیاسی-مدنی بسترسازی نظیر چیزی به حالت بهترین «سیاست» در شود. یعنی می

گللردد؛ می شللوند) بللدل می فللرض زا بحللران و اساسی همواره (که حاکمیت درونی تضادهای به فرضی زدن
یل در گواینکه تضللادهای دل (از حللاکمیت نللاگزیر حمل وضللع ی کننده مشللایعت همللواره سیاسللت ایللن عم
اا و مقطعی مسلط های گرایش سمت اش) به درونی یی» آن ظاهر نیسلللت انتظار از دور است. پس بوده «عقلن

یت»  در این متناوب ظهور از جامعه سهم که تللداوم و اقتصادی های فلکت تشدید فرادستان، ساحت «عقلنی
باشد.  بوده سیاسی خفقان

اا ،وجود این با را تللاریخی و واقعی های ناکامی این قدرت، ساختار درون در مفروض اساسی تضاد همان ظاهر
 از سللویسیاسللت بلله رویکردی چنین تداوم ی پشتوانه و کند می توجیه برای این دسته از تحول خواهان نیز

سیاست این ثمربخشی «امید» به مغایر با مشی سیاسی گذشته، و ناساز شرایطی دل در گردد. یعنی میآنان 
دو ترکیب قالب در مفروض در درون حاکمیت، اساسی دارد. تضاد می نگه زنده رویکرد این حاملن برای را

ابزارهلای حلاکمیت سلو، یک رساند: از می یاری رهیافت این مداوم خلق فرآیند به زیر مکمل عوامل دسته
متناوب های گیری سخت تشدید با مشخصا که دارد اختیار در خفقان و سرکوب ی درجه تنظیم برای معینی

و ای رسللانه اجتمللاعی، فللردی، هللای آزادی (علیله اجتماعی-سیاسی-مللدنی مختلف های حوزه در موسمی یا
یی کار تقسیم نظام با پیوند در فشار، تشدید ابزاهای یابند. این می سیاسی) نمود ویژه به حاکمیت، درونی سیاس

یی خاستگاه به نظر با یللا مجلللس قضللاییه، ی قللوه (در اقتدارطلبان» «ی جبهه در آنها مجریان و عاملن جناح
کنند. می تقویت و حفظ را معین ذهنی های دریافت آن گسترش مادی های   زمینه انتظامی- امنیتی)، نیروهای
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بلله طللورانتقادی» کمابیش  کنش «و سیاسی نقد امکانات بر طبق رویه ای متعارف و دیرین، مقابل، سوی در
حاکمیت، نظیر اصلح طلبان حکومللتی و برخللی امتللدادهای سیاسللی »تر عقلنی« بخش دستان درانحصاری 

بللا سیاسللی و رقابت کشاکش در اینان  از آنجا که تجمیع یافته است.آنان در فضای موجود جامعه ی مدنی
آن- بخشللا قللالب -در و برنللد می کار به دیگری زبان خود اجتماعی های پایه تحکیم برای و اقتدارگرا جناح

ایجللاد جللامعه فضای در زیادی های جاذبه گفتار آنان نهند، می پیش را حمکرانی  سیاست از بازتری الگوهای
 دراینها ی است. همه ترجمه قابل جامعه واقعی های نیازمندی از بخشی به حداقل گفتار این که چرا کند؛  می

ی مبللارزه ثقللل کللردن بنللا و حللاکمیت درونللی های شکاف از برداشت معین ی نحوه این به گرایشمجموع 
سازد. می ناپذیر مقاومت یا بدیهی حدی تا را آنها حول سیاسی

عللدم آن در کلله بیانجامللد ای چللرخه خلللق به تواند می مند نظام ی سلطه های ریشه تحکیم آنکه کلم جان
تا را ها آن نتایج و ساخته مخدوش را خواهانه تحول سیاسی مبارزات گیری جهت سلطه، های  بنیان بازشناسی

اش- هژمللونی مداوم بازسازی به آن نیاز جمله - از قدرت ساختار مقطعی نیازهای چارچوب در زیادی حد
سیاسللتی سللمت خللواهی» بلله «تحول ابهامللات از عبللور نیازمند باطل، ی چرخه این از کند. رهایی می ادغام

دهد.   قرار هدف را ها  ریشه به بردن دست که سیاستی است؛ رادیکال

۴. 
ین» کنللونی، «تحول ی مجموعه در آن ی نماینده سیاسی های طیف و پولیتیک رئال سیاست بلله عمومللا خواهللا

یز» آنها تمرکز امروز وضعیت بر خاص ای گونه قرار آن ی برسازنده تاریخی روند از گسست در دارند. «امرو
نگللوییم (اگللر نارسللا و گزینشللی طللور بلله خللود، سیاسللی رهیللافت بلله بخشی حقانیت برای اینکه گو دارد؛

را سیاسللت ی عرصه عمدتا ها آن سیاسی دهند. رهیافت می ارجاع گذشته تاریخ از مقاطعی امیز)  به تحریف
بندی مفصللل قابللل رسللمی سیاست ی پهنه در مقطعی رویدادهای و ها تنش با که دهد می تقلیل تحرکاتی به

و فهللم در چنللدانی نقش یا حاکمیت اقتصادسیاسی بنیادهای خواهان، تحول متنوع طیف این میان باشند. در
چنللان نقشللی بنا به ملحظات تللاکتیکی عمل در یا و «امروز» ندارند، مناسبات ی برسازنده ی پروسه تحلیل
آنهللا حادث- از سیاست مستقیم ساحت مقابل -در توان می ثانوی اطلع تا که کنند، می ایفا جانبی و پسینی

یی یللا نظری تفکیک این مدار بر رو، این کرد. از چشمپوشی یت در اقتصللاد، و سیاسللت تللاکتیک سللاحت نهللای
محللوری جایگللاه آن، ژرف هللای دللت و برسازنده های پایه از فارغ رسمی)، (در چارچوب سیاست سیاست

یللومیه اقتصللادی معضلللت و مسللایل برخی -ناگزیر- به اقتصاد ساحت در مقابل، و یابد می طیف این نزد
پیامللدهای یللا و اقتللدارطلب  جنللاح متولیان مستمر خواری رانت به ارجاع حد در تنها که شود، می فروکاسته

ماند.  می باقی ها این نظایر و جامعه فرودستان برای ها تحریم اقتصادی-معیشتی
یف این تر وسیع بخش بینش در قللدرت ساحت تحولت از فارغ که کلنی روندهای فهم خواهان»، «تحول طی

(یعنللی جللامعه فرودسللت هللای لیه و کارگر ی طبقه زندگی مستقر، های دولت نام تغییر رسمی) و (سیاست
مسللتمر میللانگین- مبللارزات طللور -به که همچنان ندارد؛ چندانی اهمیت اند ساخته متأثر مردم) را اکثریت
  نکللوهش شللرمگین نجواهللای دیگللر، سللوی . از۵اسللت نداشللته آنان نزد درخوری جایگاه کارگری، جنبش

آنکه بی نماید، نفوذ) هم( کارگری جنبش در است مایل خود اجتماعی نفوذ تقویت منظور به طلب اصلح جناح از بخشی البته. 5
جنبللش از ابزاری  گیری بهره برای ها تلش گونه این از ای نمونه. باشد داشته پیوندی کارگران مبارزات بنیادهای با راهبردهایش
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یپ گرایش گفتار در گهگاه که نولیبرالیسم هللای اولویت سللطح در کلله آنجللا از شللود، می ظللاهر طیف این چ
گردیللم]. در می بللاز نکتلله این [به است متناقض و صوری امری لجرم ندارد، جایی آنان سیاسی-راهبردی

نهللایی افللق کلله است قدرت فوقانی ساحت در تغییراتی ایجاد بر ناظر رویکرد، این مطلوب سیاست نهایت،
افللق، ایللن یابی تحقق مسیر لحاظ  بود. به معتدل» خواهد و «معقول حاکمیتی با کنونی حاکمان جایگزینی آن

اا آنان از بخشی حللاکمیت») و سللخت ی «هسته زدن (کنار حاکمیت تر »عقلنی «جناح قاطع پیروزی به صرف
تا حاکمیت، درونی های بحران انفجار ی لحظه فرارسیدن به دیگر بخشی و بندند، می امید آن بعدی ابتکارات
یللک بسللتر در نهایت معاصر، تاریخی تجارب به بنا که (مسیری گردد «مردم» واقع سیاسی حضور میانجی
اا انفعالی» خواهد «انقلب  مسلللططیف مختلف های گرایش مشترک امید گویا حاضر مقطع در بود). مشخص

بورژوازی تر معقول جناح ، سرمایه جهانی نظم به ایران رسمی پیوستن که است آن به معطوفتحول خواهان 
گردد. همللوار متعللارف سیاسللی مبللارزات مسللیر آن ی واسطه به تا کند تثبیت قدرت ساختار در را حاکم

«اعتدال» جللانب به حاکمیت سیاسی چرخش استقبال به بینش این حاملن منطقی، چنین مبنای بر کمابیش
رویکرد کار اینجای تا بستند. اما فرو چشم 6استراتژیک چرخش این پیامدهای و ها دللت ی همه بر و رفتند

اا سیاسی چشم با دارد، آنان نظری های بینش در ژرفی های ریشه البته که خواهان»، «تحول این تاکتیکی ظاهر
سیاسللی مبللارزات (نفی امکان) تعلیق با چیز هر از بیش سیاست، ی پهنه در احتمالی های گشایش بر دوختن
حللاکمیت هژمللونی تجدیللد جدید استراتژی با غریبی همخوانی در نظر این از و است، بوده بسته هم رادیکال

است.  گرفته قرار
در ای گسللترده مقبللولیت از نسللبی طللور بلله هللم هنوز زیر دلیل به شده، یاد رهیافت و بینش حال، این با

مانورهللای و اخیر ای هسته توافق تشدیدگر و اثباتی اثرات از (جدا است برخوردار سیاسی گری کنش ساحت
آن):  حول آتی و کنونی

یش این که رو آن از نخست بلله غیرمسلللح چشم با که گونه همان درست را اجتماعی-سیاسی های پدیده نگر
ایللدئولوژی بللر حاکم پوزیتیویستی بینش از بخشی که گرایانه تجربه رویکردی دهد؛ می توضیح رسند می نظر

یم» «عقل های انگاری ساده از پیشاپیش خود اجتماعی گسترش برای نگرش این نتیجه، است. در بورژوایی سلی
بللا سللادگی بلله بینشللی چنیللن که روست همین از است. باز مند بهره بورژوایی مسلط ایدئولوژی ی برساخته

بر تأکید و اش سیاسی های چرخش نمایی بزرگ جهت در وضعیت بازنمایی برای حاکمیت سیاسی استراتژی
 یابد. می همخوانی آنها  بودگی خاص

مسلیر و جهلان و ایللران بلر مسللط نظلم اقتصلادی منطللق با رهیافتی و بینش چنین که خاطر این به دوم
کارشللناس- صداهای در توامان طور به و سادگی به لذا و ندارد اصطکاکی هیچ آن ی تنیده درهم های پویایی
: است آمده زیر گفتگوی را کارگری

  دباشی     حمید     پروفسور     با  »   کار     آوای  «     وگوی     گفت
:به کنید نگاه نمونه برای رویکردها دست این نقد در همچنین
  حصوری     امین  |      کارگری     جنبش     نام     به     ای     ابژه     با     سیاسی     دورخیز

: زیر مقالت به کنید رجوع نمونه برای.  6
سیاسی اقتصاد نقد ؛  یازدهم     دولت     در     مالکیت     سلب     مدد     به     انباشت: مالجو محمد

)   .  اف  .   دی  .   پی     ی     نسخه( یازدهم تز ؛  توافق     از     پس: چی فتوره نادر
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بازتللاب و گللردد می ادغللام سللرمایه جهللانی هللای قطب ای رسانه مفسران و حاکمیت رسمی های ایدئولوگ
 یابد. می

سللبز» «جنبللش امتداد در را خود سیاسی  رهیافت کوشند می بینش این حاملن از بخشی اگرچه اینکه سوم
است؛ شکست دوران تلخ ی ثمره سیاسی، گری کنش فضای در بینش ینا نسبی اقبال واقع  در اما دهد، جلوه

گیللج شکست ی ضربه از جامعه) هنوز از وسیعی بخش معنایی، در (و جنبش آن اجتماعی ی بدنه که دورانی
پیروزی در ادغام مرز تا خودفریبی به بخشا اش، رفته دست از مبارزاتی خودباوری فقدان از گریز در و است

نادیده را آن در خللود نازل جایگاه تواند می آنتاگونیستی وضعیت نفی با که چرا است؛ یافته گرایش حاکمان
است؛ سللبز جنبللش قاطع شکست محصول خواهی»، «تحول از  نحله این اجتماعی گسترش معنا، بگیرد. بدین

درونی های گرایش ترین منحط صدایان هم یا نمایندگان عمدتا نیز نگرش این منادیان اصلی طیف که همچنان
تسللهیل را آن نهللایی شکسللت و یللافته تسلللط جنبش این بر نهایت در که هایی گرایش اند؛ بوده  جنبش این

کردند. 
صللدای کلله اسللت بللوده ای گللونه به اخیر ی دهه دو طی سیاسی-اقتصادی های رویه دینامیزم اینکه چهارم

بللرده حاشللیه بلله سیاسللت عللام ساحت در را آنان سیاسی نیروهای و طبقاتی خویشاوندان و کارگر ی طبقه
گسللترش به بنا گذشته ی دهه ونیم یک در سویی از که است شده غالب شرایطی در درست رویه است. این

تعمیللق و اقتصللادی  فلکت تشللدید و متللوالی هللای دولت در ضدکارگری و نولیبرالی های سیاست مند نظام
تشللدید بلله بنللا دیگللر، سوی از و است؛ داشته چشمگیری مبارزاتی تکاپوی کارگری جنبش طبقاتی،  شکاف

یی های ناامنی و معیشتی فشارهای بلله همیشه از سیاسی] بیش مشارکت زیان [به معاش تأمین ضرورت شغل
علوه سللرمایه، انباشت تداوم تضمین شرایطی چنین است. در شده بدل طبقه این ی بدنه محوری ی دغدغه

یل- کارگران، و پراکنده -اما گسترده های مقاومت مستقیم سرکوب بر گسللترش از جلوگیری نیازمند نامتشک
اجتمللاعی هللای جنبش دیگللر بللا مبللارزات ایللن پیونللدیابی از جلللوگیری نیز و ها آن مبارزات ی یافته تشکل

نهادهللا و کارگری های تشکل سرکوب موازات به که است پذیر امکان زمانی تنها امر است. این ستمدیدگان
گللونه هللر فاقللد خواهی در فضای جللامعه ی مللدنی، تحول عام گفتار سوسیالیستی/کمونیستی، های گرایش و

سیاسی ساحت طلبی» در «اصلح گفتار تدریجی ی غلبه تاریخی، لحاظ بماند. به باقی مبارزات این با پیوندی
و لیللبرال-دموکرات هللای طیف گفتللار در آن امتللدادیابی خللواهی») و «تحول مسلط صدای مثابه (به جامعه
یپ نیروهای از بخشی نظری و هللادین) سیاسللی (نلحللاظ بلله اسللت: اولللی بللوده هللدف این تحقق میانجی چ
ضرورت بللر همگللانی کمللابیش توافللق مبنای بر دوم طیف ؛ 7است بوده نولیبرالیسم رشد مبلغ و ساز زمینه

آن) نقش بللا همبسللته و آزاد بازار ی پشتوانه (به دموکراسی از بورژوایی درکی گسترش در استبدادستیزی،
یی اصلح سیاست فوریت نفع به هم سوم طیف و است؛ داشته موثری ای پدیده را نولیبرالیسللم گسللترش طلب
مللواجهیم. به هژمللونی ی مقوله عینی های دللت با دیگر بار اینجا در است. پس کرده قلمداد ثانوی و فرعی

یی» مبارزات «تحول مسلط گفتار چون که، معنا این یل در و گرفتلله نادیده را کارگران طبقاتی خواه صللدای عملل
شود.  می سهیم حاکم ی طبقه هژمونیک سازوکارهای در ناخواه خواه راند، می حاشیه به را آنان

:زیر ی مصاحبه به کنید رجوع ونهنم برای.  7
زمانه رادیو ؛  کار     نیروی     تضعیف     و     طلبان     اصلح: مینا بابک با گفتگو در مالجو محمد
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بللر خللود نسللبی ی سیطره سو یک از کنونی فضای در ورزی سیاست مسلط رهیافت و گفتار خلصه، طور به
هژمونیک سازوکارهای با اش ناخواسته یا ناآگاهانه عمدتا ی همسویی مدیون را جامعه سیاسی تحرکات ی پهنه

ین دیگر، سوی از و است؛ حاکمیت مسللتقیم سرکوب پیامدهای کنار (در هژمونی این بازسازی ثمرات همزما
ی پهنه در رویکللرد ایللن رقیللب بی جایگللاه تللداوم بلله خود ی نوبه به کارگر) باز ی طبقه اقتصادی و سیاسی
«همسللو» شللدن بلله توانللد) می (و توانسللته حتی آن استمرار که روندی ؛ رسانندمی یاری سیاسی گری کنش
اا گرایشللی عنللوان بلله اخیللر های سال در آنچه واقع، در بیانجامد. پس جامعه مردد های لیه از بخشی نسللبت
طبقللاتی حللذف بللر یعنی دارد، طبقاتی شدت به ماهیتی بنیم، می ایران سیاسی گری کنش ساحت در فراگیر
عینللی امکانللات خللواه و و صللداها، ها خواسللته و نیازهللا لحاظ به (خواه است استوار جامعه از بزرگی بخش

اسللت شللده طلللبی» قللادر «تحول نللوع این که نیست تعجب جای دلیل همین به سیاسی). درست مشارکت
ی طبقه فرودست بخش (نظیر کارگر ی طبقه خویشاوند های لیه از بخشی یا کارگر ی طبقه اعضای از بخشی

اا نیز متوسط) را .8کند ادغام خود پیروزمند صدای در موقت

۵ .
 حللاکم بللری رویه انتقللادی بللازخوانی برای انضمامی یا نمونه و توافق هسته ای اقتصادی های تحریممقوله ی 

ویژه کند. به می فراهم فوق فرازهای در شده طرح های داعیه از بخشی سازی مستدل مسلط» و خواهی «تحول
پی (در داخلللی سیاسللی فضای نسبی گشایش امکان کنار در ها، تحریم تدریجی کاهش یا حذف امکان آنکه

توافللق ی پیروزمنللدانه های سللویه مثابه به غرب)، با روابط سازی عادی و معتدل جناح سیاسی نفوذ افزایش
شوند. می خواهی» شمرده «تحول مسلط بینش کارایی یا درستی بر ای قلمداد شده و تاییدی هسته

و شللود  می اشاره ها تحریم اقتصادی-سیاسی های دللت و خاستگاه به  فشرده طور به نخست راستا، همین در
گیریم:  می  پی آن متن در و اعتدال ی پروژه با پیوند در را مساله این سپس
حللاکم ی طبقه سیاسللی ی رابطه درمللدت)  (میان مقطعی هایی تنش بروز حاصل اگرچه اقتصادی های تحریم
متللن در ایللران اقتصادی کارکردهای در اساسی خللی اما ،اند بوده جهانی ی سرمایه غربی های قطب با ایران

کلله نژاد، احمللدی جمهوری ریاست ی ساله 8 ی دوره طی که بیاوریم نظر نکردند. در ایجاد جهانی کار تقسیم
واردات سللمت بلله درآمللدها ایللن از عظیمللی بخش کشور، نفتی درآمدهای در گیبزر جهش با بود مقارن

تشللدید (کلله اضطراری» «وضعیت شبیه فضایی برقراری دوره، همین در نیز شد. و هدایت مصرفی کالهای
ای سللابقه بی شتاب با نولیبرالی های سیاست اجرای تا شد ) موجبداشت آن برپایی در مهمی سهم ها تحریم

ایللران ی جللامعه تللا، ۹شللود پبرده پیش فرودست طبقات زیان به رفسنجانی) و ی دوره در  آن آغاز زمان (از
بللا که اضطراری شرایط این تحمیل در عین حال، گیرد. جای جهانی اقتصاد مناسبات مدار در پیش از بیش
جنبللش  سللرکوب تشدید در بود، همراه نظامی-امنیتی فضای گسترش و سیاسی فضای بیشتر چه هر بستن

ملوثری نقش نولیبرالی های سیاست برابر در مقاومت گونه هر اثرسازی بی و اجتماعی، های جنبش و کارگری

عیللن در اما شوند، می تکمیل آن مند نظام سرکوب و ایران ی جامعه در چپ سیاسی نفوذ افول با طبعا شده برشمرده دلیل. 8
. دهند می توضیح نیز را افول این تداوم بیرونی های زمینه از بخشی حال

زیر:  ی مقاله به کنید رجوع نمونه عنوان به باره این در مفصل تحلیلی شرح . برای9
یازدهم | تز توافق     از     پس چی؛ فتوره نادر
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محرومللان و کللار نیللروی حللداقلی حقللوق حللذف و ملی منابع تاراج و مالکیت سلب روند پیشبرد و داشت
پمهر -به فرودهایش و فراز که دورانی طی عوض، درساخت.  تسهیل را اجتماعی نژاد احمدی  سیاست غلط- 

«سلب روند ی سابقه بی تشدید طریق از توانستند حاکم ی طبقه از هایی لیه ،1۰است گرفته خود ی چهره بر را
بسللترهای تللدارک ضللمن و بردارنللد سللرمایه انحصللاری انباشت سمت به بزرگی عمومی»، جهش مالکیت
یی و سیاسی مطلللوب مصللرفی داری سرمایه اجتماعی های زیرساخت انحصارات، آتی رشد برای لزم اقتصاد

همراه بسیاری درونی های رقابت و ها تنش با البته ای رویه دهند. چنین گسترش وسیعی سطح در نیز را خود
اا که بود، چلله هللر یابی قللدرت و حللاکم بللورژوازی از ای نوآمده جناح اقتصادی بری سهم در جهشی به نهایت

و مالی-صنعتی-نظللامی های مجتمع با آن نام که جناحی شد؛ منجر حاکم ی طبقه مسلط بلوک در آن بیشتر
در خللواه کلله کردند تحمیل جامعه بر را شوکی ها تحریم ، خلصه بیان . به11است پیوندیافته »ها دولتی «شبه

سیاسللی- هللای جهش برای مناسبی های زمینه آن، احتمالی کنونی فرود در خواه و شوک ی دوره این فرازهای
ی پروسلله با که . روندی12است/دارد داشته وجود حاکم ی طبقه مسلط بلوک نیاز مورد یا مطلوب اقتصادی
یی «شوک یییی» توصیف -درمان دارد. بسیاری » مشابهت13شوک «دکترین کتاب رد شده نولیبرال
وفللاق ضللرورت و قوا بازآرایی تجلی سیاسی لحاظ به نژاد احمدی دولت پس اعتدال» در ی «پروژه برآمدن
این ضرورت سیاسی، منظر . از14بود حاکم ی طبقه مسلط بلوک در طولنی و سخت ای  منازعه پی در درونی
دولللت های سللال واپسللین کلله بللود آن از ناشی قدرت ساختار ی برسازنده های لیه میان استراتژیک وفاق

کلله موقعیللتی بللود؛ همللراه حللاکمیت نسبی ثبات مشهود افول و عمومی های نارضایتی تراکم با نژاد احمدی
امتدادهای و سبز جنبش سرکوب (نظیر سیاسی خفقان بودند: تداوم مؤثر آن ایجاد در ای تنیده هم در عوامل

یی فشارهای وقت، دولت حاد های ناکارامدی آن)، تللأثیرات و نولیللبرالی، های سیاسللت بسللط پیامللد  اقتصاد
در داخلللی هللای تنش تللداوم خللارجی، نظامی تهدیدهای اقتصادی، های تحریم تشدید پی در ها آن مضاعف
فشللارهای بللا ترکیللب در داخلللی، زای  تنش عوامللل ایللن سیاسی. تجمیللع آلترناتیو بحران و قدرت ساختار
ناپللذیر بینی پیش هللای بحران سمت به را ناپایدار سیاسی وضعیت این توانست (جهانی) می بیرونی ی فزآینده

 .دهد سوق

سیاسللی ی خللانه امللا گیرد، می خدمت به خود افزایی ارزش بسط و تضمین برای را سیاسی های اهرم ی همه چه اگر  . سرمایه1۰
ین از سرمایه هم. استقلل ثابتی سیاسی تعهد که همچنان ندارد، ثابتی در نحللو بهللترین بلله مسللیرش ی گشاینده سیاسی بازیگرا

فقللط نلله سیاسللی لحاظ به سرنوشتی، است. چنین نمایان او اقبال ی ستاره ناگهانی افول و نژاد احمدی مضحک سیاسی سرنوشت
بلله دوم ی دسته این اگرچه کند؛ می تهدید نیز را نژاد احمدی ی دوره بر میراث نظامیان بلکه ولیت عظمای مقام ی تابعه دستگاه

صللورت در حتی و کرد، خواهند مقاومت خود سیاسی حذف برابر در ممکن جای تا کشور کلن سالران سرمایه از بخشی مثابه
خواهنللد کشور آتی حاکم ی طبقه در محکمی پای جای ای تازه های چهره در شان بازماندگان یا خود نیز، رسمی سیاست از حذف

است پوپولیستی تأکیدی حالت بهترین در آنان قدرت بنیادهای فهم بدون سیاسی، قدرتمدارن تغییر بر تأکید رو این داشت. از
بیانجامد. فرودست طبقات منافع زیان به سیاسی چرخشی به تواند می سادگی به که
نژاد احمدی دولت از برآمده فضای  و دارد تر قدیمی ای پیشینه سرمایه تهاجمی انباشت های کانون این ناگهانی رشد و ظهور. 11

سیاسللی نفللوذ گسللترش برای مساعدی بستر اینکه عین در بخشید، آنان رشد به واری جهش شتاب تنها اقتصادی های تحریم و
:  به کنید رجوع ایران در» انحصارات داری سرمایه« تحولت به تحلیلی نگاهی عنوان به. ساخت فراهم آنان

دیپلماتیک لوموند ؛)ایران داری سرمایه سیاسی اقتصاد( اند     شده     چیره     ایران     اقتصاد     بر     انحصارها: نژاد معتمد رامین
اا( است ملموسی درآمد پیش) 2( پانویس در شده ذکر خبر. 12 دهای از) اقتصلادی ساحت در صرف رود ی دوره پیام وک ف ش

]  نقل     و     حمل     درصدی     2۰     قیمت     افزایش [.ها تحریم
»)آمه کتاب« نشر( نبوی محمود و شهابی مهرداد ی ترجمه فاجعه؛ داری سرمایه ظهور: شوک دکترین کلین؛  نائومی. 13
درون در اسللتراتژیک وفللاقی محصللول نه اعتدال» را ی «دوره برآمدن طلبی، تحول ی حوزه در مسلط رویکرد مورد، این . در14

انتخابلات، در مردم چشمگیر مشارکت میانجی به که داند، می قدرت ساحت در درونی منازعات روند از پیامدی بلکه حاکمیت،
ییل» پیروز جناح پذیرش به حاکمیت» را سخت ی «هسته ساخت. وادار انتخابات در «معتد
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یت سوی از سرمایه حداکثری انباشت اقتصادی، منظر از اما رونللد دهلله دو حدود طی رشد حال در انحصارا
یی کنللد؛ تضللمین را سللود حللداکثری کسللب کلله بود شرایطی نیازمند اینک جامعه، از مالکیت سلب تهاجم
یی اقتصاد در بیشتر چه هر ادغام کار» و و کسب فضای «رونق گسترش که شرایطی آن کنونی ترجمان جهان
هللم بتوانللد که بود ای تازه  سیاسی شرایط برقراری نیازمند خود اقتصادی ناب ضرورت این . تضمینهستند

اا را موجود های تنش و ها شکاف رشد مللوقعیت تثللبیت مللوجب هللم و سازد، ملی» مهار «وفاق نام زیر موقت
در و شللرایطی چنین عکس) گردد. در به و ایران (به سرمایه جهانی جابجایی تسهیل و جهانی بازار در ایران
،گللردد می دفللن نژاد احمللدی نام با گذشته» همراه بد سیاسی «خاطرات فقط نه استراتژیک، وفاق این بستر
مقللاومتی» در «اقتصللاد جدیللد رونللد از نللاگزیری پیامد که جامعه، بر تحمیلی اقتصادی فشار گونه هر بلکه

داده نسللبت هللا تحریم بقایللای و گذشللته های سیاسللت تبعللات به کار» است، و کسب فضای «رونق جهت
شود.  می
یر سوی در اما به را ای هسته ایران خطر که ها همان ؛دارند جای جهانی ازیگرانب ای، هسته توافق ی مقوله دیگ

تحمیللل کلله کردند کرنا و بوق در چنان آن، حاکمیت ای هسته های گویی گزافه بودن توخالی از آگاهی رغم
بهتر چه هر گیری ایج سویی از آنان، بنماید. برای موجه جهانیان نزد 1۵ایران مردم بر اقتصادی های تحریم
از پللس جهللانی داری سللرمایه آنکلله ویللژه به است؛ خجسته اتفاقی جهانی داری سرمایه مدار در ایران کشور
ای منطقه بازارهللای فتح و نفوذ ی حوزه گسترش به همیشه از بیش 2۰۰۹ هولناک اقتصادی بحران ی تجربه

قللوای ی موازنه روند نیز (و خاورمیانه استراتژیک شرایط تغییر رسد می نظر به دیگر، سوی از . و16دارد نیاز
کللار دسللتور از را ایللران حاکمیت سیاسی انزوای بر دیپلماتیک روسیه) پافشاری و چین با غربی های قدرت

نللام با که خاورمیانه، در ای تازه شر» محور« ظهور با اکنون اینکه . ضمن17است ساخته خارج آنان راهبردی
برخللی بللود، بسللته هم ایللران حکللومت تهاجمی کرد عمل و نام با که هایی زایی بحران شود، می تداعی داعش

ین عوض است. در داده دست از را سابقش استراتژیک کارکردهای ترکیلله هماننللد توانللد ثبات» می با «ایرا
خاورمیللانه در غربللی های قدرت مدت میان های سیاست پیشبرد برای خوبی استراتژیک و اقتصادی شریک

دموکراتیللک مناسللبات برپللایی بللر نللاظر نلله نیز سیاسی» در ایران «ثبات ترکیه، همانند درست باشد. اما
آزاد»« چرخللش بللرای لزم ملزومللات تللأمین معنای به بلکه (دموکراتیزه کردن توامان سیاست و اقتصاد)،

محرومللان و کللارگران اسللتثمار شللرایط تشللدید بللر علوه ملزومللاتی، چنین تضمین و  تامیناست. سرمایه
طور به (و سوسیالیستی تحرکات و کارگری جنبش مستمر سازی خنثی و مند نظام سرکوب نیازمند اجتماعی،

  . 18بود پایین) خواهد از حرکات تکلی

).  اف  .  دی  .  نسخه ی پی( تحریم ها علیه فرودستان: پراکسیس. 15
ایران     در     کار     به     آغاز     انتظار     در     نفتی     های     کنسرن: وله دویچه. 16
سللیال کللامل خللود سیاسی منافع و اهداف گیری پی در دارانه، سرمایه مناسبات های پویای جهانی تجلی همچون . امپریالیسم،17

های سیاسللت چرخش از متعددی های نمونه غربی های قدرت دیپلماسی معاصر ی تاریخچه در که روست همین کند. از می عمل
اسد).  بشار ی سوریه و صدام عراق با غرب سیاسی ارتباطات نوسانات (نظیر دارد وجود استبدادی های  حاکمیت به نسبت آنان
آمریکللای کشللورهای برخللی در سیاسی فضای ی  شده هدایت و محدود تدریجی، گشایش ی تجربه با هایی مشابهت اینجا . در18

های قلدرت مجلوز کشلورها این از بسیاری دارد. در وجود نظامی های دیکتاتوری دل میلدی) از هشتاد ی دهه اواخر (از جنوبی
کشی چپ دهه دو از بیش که شد صادر آن از پس تنها انتخاباتی پوپولیسم به عریان دیکتاتوری از سیاسی چرخش برای جهانی

سللاخته فراهللم را نولیللبرالی های سیاست ثبات با پیشبرد برای لزم سیاسی تضمین سیاسی، رادیکالیسم سیستماتیک سرکوب و
بود.
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توافللق یللک محصول بلکه اعتدال، دولت فرضی عمل ابتکار و  اراده از ناشی نه اخیر ای هسته توافق بنابراین،
نیازهللای بلله اگرچلله کلله تللوافقی اسللت؛ غربللی های قللدرت » و1۹ایللران حاکمیت «برایند میان استراتژیک
بنا و است، متفاوت بسیار طرف دو نزد نیازها این ی درجه یا شدت اما دهد، می پاسخ سو دو هر استراتژیک

جای به اساس، این است. بر توافق این نیازمند غربی طرف از بیش ایران حاکمیت طبعا شده ذکر دلیل به
یم سیاق به آنکه ی پروژه آغاز باید بخوانیم، آن ی ثمره یا و اعتدال ی پروژه امتداد در را ای هسته توافق مرسو

غللرب بللا اش سیاسللی کلن مناسللبات بازسازی به ایران حاکم ی طبقه نیازمندی بستر (بخشا) در را اعتدال
. 2۰کنیم تلقی حاکمیت سوی از استراتژیک سیاسی چرخش یک مثابه به را آن نظر، این از و کنیم تعبیر

متفللاوت بسیار زنی» طرفین چانه «قدرت و قدرت سطح ای، هسته توافق حصول فرآیند در ترتیب، همین به
داخلللی، فضللای در خللود رتوریللک های داعیه رغم به ایرانی طرف که است واضح رو همین از و است بوده

هللای روایت که است واضح همچنین تحلیلی، چنین مبنای است. بر داشته را مذاکرات این فرودست ی سویه
آن شللگفت (و است اعتبار فاقد ای هسته توافق به دستیابی در اعتدال دولت ی قهرمانانه نقش حول حماسی

یت «ابتکارات» حاکمیت، کل برای ای هسته ی پروژه به رغم اهمیت حیاتی آشکار که اعتللدال دولت این روای
کمیت» قللرارحللا سللخت ی «هسته فراگیر قدرت ی دایره از بیرون ستثنائادر فرآیند گفتگوهای هسته ای را ا

ال همه ی ناکامی هللای سیاسللی جناح هللای «عقلنی »تللر نظللام، به  می دهد؛ همان هسته ی سللختی کلله معمللو
خیره سری های آن نسبت داده می شود).

، و حامل مللازادی بللرای21بنابراین رویکردی که توافق هسته ای را همچون نقطه ی عطفی در وضعیت مستقر
گشایش سیاسی (یا زمینه ی بهبود وضعیت فرودستان جامعه) معرفی می کنللد، و یللا چنیللن می پنللدارد کلله
فرآیند الفت و نزدیکی قدرت ها نمی توانست بدون «مشارکت» مردم تحقق بیابد، سیالیت مناسبات قدرت و

 و از این رو، نه تنها بر تحلیل منسجمی از دوگانه ی22بنیادهای اقتصادی و استراتژیک آن را نادیده می گیرد

است.  شده داده توضیح سوم بند حاکمیت» در «برآیند اصطلح از نظر مورد . معنای1۹
او نظللارت     تحللت و فقیلله ولللی مسللاعد نظر با ای هسته مذاکرات ی تازه دور که بگیریم نظر در است کافی نمونه عنوان . به20

رونللد در فشللار ی وزنه حفظ (نظیر تاکتیکی دلیلی به بنا نیز و اش فراجناحی ی وجهه حفظ برای وی چه اگر و است؛ شده انجام
قللدرت صاحبان از دیگر بسیاری اما ،کند     می     خودداری     ای     هسته     توافق     حصول     به     نسبت     آشکار     رضایت     ابراز     از توافقات)، اجرای

مسلللح، نیروهای کل ستاد رئیس و پاسداران      سپاه     کل     ی     فرمانده   ،اسلمی     شورای     مجلس     ریاست جمله از ایران، سیاسی نظام در
ی همه گللویی انللد. (تللو کرده رضللایت ابراز آن مفاد و ای هسته توافق به دستیابی از کننده»، مذاکره «تیم از حمایت اعلم ضمن

است.)  بوده مذاکره ی پهنه در زنی چانه قدرت افزایش برای سابق انکارآمیز و تهاجمی رتوریک
وضللعیت در عطفللی ی نقطه و تاریخی دستاوردی همچون را ای هسته توافق که است مشهود هم حاکمیت نزد گرایش این. 21

دلیللل تصویرپردازی این برسد، نظر  به مقتدر و پیروزمند باید همواره حاکمیت که عام دلیل این بر کند. علوه بازنمایی حاضر
تصللور ایللن القای . مشخصا می گیرندجای اعتدال ی پروژه قالب در حاکمیت استراتژیک چرخش امتداد در که دارد هم ای ویژه

ایلن اهلداف از یکلی کله مللی»، «وفاق ای گونه به دستیابی است، تغییر حال در موعود» گشایشی« سمت به شرایط که عمومی
کند: می تسهیل را است، چرخش

گرفت، صورت مشترک ی بیانیه انتشار از پس دقایقی که سفید کاخ در آمریکا جمهوری رئیس سخنرانی«
پخش همزمان ی ترجمه با و مستقیم شکل به خبر، شبکه ایران، دولتی تلویزیون سوی از نامعمول اقدامی در

)بی. بی. سی. فارسی     گزارش از  (بخشی»شد.
در همللواره کلله کنللد می تفسیر گونه همان را غربی های قدرت با ایران حاکمیت دیرین ی رابطه رویکردی چنین مثال، . برای22

ه جایی دیپلماتیک، سپهر به منوط ای رابطه یعنی شود، می تصویر استریم مین های رسانه وان تسلامح- می بلا -البتله ک گفلت: ت
از ناشلی وخیزهلای افت رغلم -به اقتصادی مستمر مناسبات بر هم متعددی شواهد که حالی است!». در نداشته وجود ای «رابطه
مناسبات برخی از هم و )،2 و 1 گذشته ی دهه در آلمان و ایران وسیع اقتصادی مبادلت (نظیر دهند می سیاسی- گواهی روابط

–  Iran(کنللترا»  ایران ماجرای« دهند:  از می خبرایران-  دیپلماتیک انزوای وجود با–  دوسویه های هماهنگی و تنطیمات یا پنهان

Contra affair،( در آمریکایی و ایرانی های هیات مذاکرات و عراق، و افغانستان به نظامی تهاجم در ایران جانبی همکاری تا
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«تحریم -توافق» استوار نیست، بلکه تجارب مشابه متعددی که جوامع پیرامونی معاصر از سر گذرانده انللد را
نیز نادیده می گیرد. 

جمع بندی: 
فشار تحریم های اقتصادی و تنش های پیامد آن در سطح جامعه، خرد جمعی حاکمیت را -در متن تنش های
درونی آن- به جهت گیری استراتژیک معینی متمایل ساخت و با تاثیرگللذاری بللر آرایللش سیاسللی درونللی
یم به گرایشی میدان داد که مضمون فعلی این خرد جمعی را نمایندگی می کند و در شللکل گیری طبقه ی حاک
رویکرد سیاسی کلن «برایند حاکمیت» در مقطع کنونی نقش موثری ایفا کرده اسللت. بللرای فهللم حرکللت
حاکمیت به سمت دستیابی به توافق هسته ای، نه فقط بازآرایی درونی قوا در پی ستیزها و رقابت های درونی
طبقه ی حاکم، بلکه وحدت کلی حاکمیت نیز اهمیت زیادی دارد. عدم درک حاکمیت به مثابه یللک کلیللت

2۵، که از جمله در پیوستار اقتصاد سیاسی ایران طللی 23خودآگاه، و نادیده گرفتن پیوستار تاریخی حاکمیت
یی دولت هللای متللوالی) تجلللی یللافته سال گذشته (یعنی در همسویی کامل کننده ی سیاست های کلن اقتصاد
است، تحریم ها را به عنوان اصلی ترین معضل سیاسی-اقتصادی جامعه معرفللی می کنللد. چنیللن نگرشللی در
امتداد منطقی خود، به درکی حماسی از مقوله ی عبور از تحریم ها گرایش می یابد، که طبعا طلیعه ی پیرومند

 می یابد و -از آنجا- رسالت ویژه ای برای جناح برنده ی انتخابات قایل می شود. 13۹2آن را در انتخابات 
اا انللدکی از بللار سللنگین فشللارهای مضللاعف شاید توافق هسته ای بتواند با رفع تحریم های اقتصللادی، موقتلل
اقتصادی بر دوش طبقات فرودست جامعه بکاهللد، و از ایللن نظلر جللای خرسللندی خواهللد بللود. همچنیللن
گشایشی احتمالی در مناسبات دیپلماتیک ایران و غرب شاید بتواند در رفع برخی تصاویر کاذب موجللود از
جایگاه ایران در مناسبات نظم جهانی (نظیر داعیه های امپریالیسم ستیزی دستگاه حاکم) موثر واقع شود، کلله
فارغ از ظهور ناگزیر تصاویر کاذب بعدی، باز هم در حد خود جای خرسندی خواهد داشت. اما موضوع نلله
بر سر مشروعیت این گونه خرسندی ها،  بلکه بر سر چگونگی جهت یابی و تعیین استراتژی مبارزه اسللت، کلله
این خود نیازمند فهم ماهیت پروسه ای است که جریان دارد و تنها تجلیات موقتی خود را به طور مغشللوش
بر ما می نمایاند. از سرآغاز پروژه ی «ایران هسته ای» و سپس نزول مکافات تحریم  های اقتصادی، تللا توافللق
هسته ای امروز، جامعه ی ایران روندی طولنی، پرهزینه و دردناک را طی کرده است، بی ان که توده ی مللردم
در این روند تحمیلی نقشی ایفللا کللرده باشللند. از ایللن رو، بزرگ نمایی هللای مفسللران سیاسللی مللوج رایللج
«تحول طلبی» در خصوص دللت های توافق هسته ای، از آنجا که خواه ناخواه فاعلیت (سوژگی) اصلی تحولت

، فهللم24ضروری برای برون رفت از وضعیت فروبسته ی حاضر را نیز به مرجعی بیللرون از مللردم می سللپارد
ماهیت این پروسه ی تاریخی و پیامدها و خطرات و امکانات آتی آن را مخدوش می سازد. بلله ایللن ترتیللب،

. اعتدال ی پروژه رسمی گشایش از پیش ،13۹1سال ماه اسفند

: به کنید رجوع زمینه این در تری مفصل بحث . برای23
 ؛  اش     تاریخی     پیوستار     در     اسلمی     جمهوری  :   ایران     در     تراژدی     زایش  -  باز     روند     بر     مروری: حصوری امین

)  .  اف  .   دی  .   پی     ی     نسخه( پراکسیس
و درونی ساختار در گسستی به خود، نگرش در تناقض همین از گریز برای درست طلبان، تحول مسلط طیف از بخشی . البته24

مسلاله صلورت اساسا که است. مفروضاتی شده حاصل مردم تاریخی دخالت با قضا از که دهد می ارجاع حاکمیت حرکت روند
دهد. می تغییر را
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رویکرد مسلط نسبت به مقوله ی توافق هسته ای، در بهترین اشکال خود، به واقع حامللل دعللوت تلللویحی از
سلللوک پیوسللتار گللواهی بلله که است: قدرتی بیرونی مردم برای اعتمادسپاری مجدد به این مرجع قدرت

از مقطللع هللر کلن های ضللرورت بللر (بنا خود  درونی تضادهای و ها شکاف مدیریت توانایی از اش، تاریخی
در آنللان ادغللامی حللذف بللرای تنهللا را مللردم اعتمادسپاری و پرهیاهو تأیید و است اش) برخوردار حیات

طلبد. می اقتدارش های پایه
در حاکمیت و عهجام رویارویی آنتاگونیسم از چه هر که رود می سمتی به ایران تاریخی شرایط وجود، این با

جامعه ی مللدنی سپهر خود درون در آنتاگونیستی سیاسی مبارزات ضرورت شود، می استهک سیاست ی پهنه
ناپللذیر. ادغام های مقاومت با همبستگی و پیوند در و طبقاتی ی مبارزه محوریت با مبارزاتی شود؛ می آشکارتر

سللپری کلله اسللت دیرزمانی هم» با  همه« ی مبارزه ی دوره که بپذیریم باید اخیر های سال تجارب اعتبار به
تاریخی. ضرورت ینهم بر است دیگری تأیید هم حاضر هیاهویپر فضای است؛ شده

۹4 ماه فروردین
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