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 مقدمه

زنان  بر  چیرگی  که برای    یآتش  برآمده ازابرهای سیاه  ای از  گستره  ،شودمی  که این کلمات نوشته  زمانهم

را گرفته  حرکتفوران کرده، و    زدهعصیان  و جوانان نور خورشید  باالی سر جلوی  از  در گوشه و کنار  ،  آن 

نگرند و به زمانی فکر  به آسمان میو مدارس  و دانشگاه  در خیابان    زنان و جوانان.  مشاهده است قابلایران  

خود را نشان  ی طوفانی  حداقل از بین ابرها خورشید  ؛ وقتی که نور  رسیدمیآبی  نظر  ه  بکنند که آسمان  می

ای  آیا از فاجعه؟  نبود  انسان ناامید  تعدادی خیال  خواب و    فقط روشنایی    آنپرسند آیا  می  از خودها  آن  ؛دادمی

اکنون   سر  که  بر  خیابان  آمد؟    ریزدفرومی  مادر  خواهیم  بیرون  و  زنده  آزادی  در  زندگی  ما    رهاییآیا  با 

 ؟ زودی خاموش کرد هتوان بمی  آیا این آتش مرگ را حقیقتاً چندانی ندارد؟ یفاصله

  کنند توجیه میرا  ی  سیاس  استبدادکه    ی هایبه فلسفهممکن است  ها  آن  ازتعدادی    خی روشنپاس  شتنبا ندا

مدتی  و  تسلیم   نکنیم  شوند.  خاموش  برای  گذشته  فراموش  سال  چهل  پلیسی  در  سرکوب  با  ک  یهمراه 

را در  ها  آن  استفاده کند وها  انسانتا از فرسودگی ذهنی  داشته است  وجود  نیز   عظیم  اًتبلیغاتی واقع  دستگاه

نظامی   پذیرش  کند  جهت  استثمار  هدایت  اساس  بر  چیرگی  که  میو  این هدف    وکند،  عمل    بیش وکمدر 

تر از  آسانتصور پایان جهان    شدمیکه گفته    طور همان  شهروندان این  از    بعضی. برای  موفق بوده استبسیار  

اجتماعی   -سیاسیغافل این از حقیقت که وضعیت    ،رسیدنظر می  هب  نظامی -نظام استبداد دینیاین  پایان  

دستگاه  این    گیبا این حال، رضایت ساختبه جهنم رسیده است،  واقع   درو  فراتر رفته  نیز  زمان  الکنونی از آخر 

در  مذهبی حکومت نیز  -حتی برای پیروان سیاسیبگوییم،  بهتر است، یا قرار گرفته  بحران در  عمیقاًتبلیغاتی 

تبلیغاتیاین    .استشدن   دفاع  یرقابلغحال   حال  دآشکارا    ماشین  از  .  است  فروپاشیر  بسیاری 

داشهای حکومتی  زیرمجموعه مدت طوالنی شک  برای  استبدادیاین  که    ندتکه  فاجعه  نظام  ای  به سمت 

به    اکنون  ،خواهد دادتأثیر قرار   تحتنیز  را    دوستان دور و نزدیک خود  یکه زندگی همهخواهد گرفت  شتاب  

حقیقت  پایان   هنوز  .  اندیشندمیاین  که  دیگرانهرچند  دارد  وجود  خوشی  فانتزی  به  زدن    ی بینانهچنگ 

سایه زیر  دینی    ی سلطه  یزیستن  آوردن   هبو  استبداد  کالن  دست    واقعیت   نپذیرفتن  در  ،آساندرآمدهای 

را    فرمان آنبتوانند  پیش از فروپاشی  مرگ  رانندگان این ماشین  شاید  امیدوارند  در اضطراب    ورزند واصرار می

بگردانندبهشت  سوی    هب گوناگون  که    ،تصورات  این.  دیگری  اشکال  واقعبیان  به  از  شده  پذیرفتهگرایی  رد 

تاریخ  زودی مجبور خواهد شد تا خود را با حقیقت  ه  ب  ، اندخیابان آمدهمیدان  به  که  است    جوانانیزنان و  سوی  

 . هماهنگ کند
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نمی  طورهمان به  که  سادهدام  توانیم  باور  کهلوحانه  این  فاضله  بیفتیم  آینده  ایمدینه  در    نزدیک  ایدر 

و جوانان  این  انتظار   به  نمی   چنینهم  ،ستا زنان  پیامبرانتوانیم  از  شویم    یسادگی تسلیم  تاریخکه  و    پایان 

می  انسانفروپاشی   به   هن.  گویندسخن  که  دلیل  این  به  عصیانتنها  جوانان  و  خیابان    زدهزنان   ی کمکدر 

که ارنست    طورهمانوجود ندارد.  پذیرش شکست نهایی  بشر    طبیعت در  که  ساده  کند، بلکه به این دلیل  نمی

خود   اثر  در  امید»بلوخ  وضعیت    هرگاه»گوید،  می  «اصول  در  انسان    زندگی،  گیردمیقرار    نامطلوبکه 

  « .تاکنون به او داده شده است  چهآنزندگی بهتر از  یک  رویای  د،  نگیرفرامی  هارویااو را  خصوصی و عمومی  

و  دوام  قابلواقعیتی هرگز د و نشوانسان پرورانده می  یروزانه تصورات از رویاهای سرگردانی که بیهوده در  او

بند بودن   درکه رنج  است  آینده    برایای  پروژه  کدرواقع   در  ،رویااین  .  گویدسخن نمی  کنند پیدا نمیتداوم  

نفی میها  آن  کنونی است.   زیراکند  را  و هم ضروری    ی ارگانیک همه  یانگیزهرویا همان  این    هم عملی 

است،   تحت  های انسان بهستم  .  باشندداده  فریب  پروژه  این  اهمیت    مورد دررا  ها  آن  که این  رغم حتی 

می  این حال،   این با نیز  فهمید  را  که  که  توان  کسانی  ساختواقع  با برای  مراتبی سلسله  یامعهج  گیگرایی 

معنی  و بیپوچ    معموالًتأکید کند  انسان  که بر امکان موفقیت  ای  پروژههر    باشندفریب خورده    داریسرمایه

داشته  که  کسی    چونهم  دقیقاً   .رسدب نظر   به سکونت  طوالنی  مدت  برای  تاریکی  را    نتیجه در  ودر  نور 

روشنایی آن  آوردن  به یاد  تر از  آسانبسیار  تسلیم شدن برای او  به کوری  مین دلیل  ه به ،  استکرده  فراموش  

تاریکی  آن  نوری خارج از  نوشته یادآوری وجود  این  هدف    حال، هر در.  است  ا آن آشنا بودهکه زمانی باست  

از تاریکیتنها راهی که می  که این  ادننشان دهاست، و  عمل انسان -اندیشه   یمحدودکننده به    تواند ما را 

 . استانقالب  پیروزی  هبامید فقط  دهدایت کنروشنایی 

میدانی   بزرگ    هایشهراز    بسیاریدر  خیابانی  های  اعتراضاز  مشاهدات  و  خواستکوچک  های  و 

ملیتشده  مطرح  و  جوانان  و  زنان  آزادیدیدستمهای  توسط  بلوچ  خواه  ه  و  میکرد  که  نشان  نیروی  دهد 

عدالترهاییمحرک   و  گسترده  را    یجدیدانقالبی    پتانسیلخواهی  طلبی  تغییرات  تحوالت  برای  تاریخ  در 

ایران   ا  کرده  آزادسیاسی  بلندمدت،  فرآیند  در یک  تعمیق   در  سیاسی -اجتماعیین حرکت  است.    و صورت 

صنعتی  پیوستن   صحنه  مدنی  یجامعهن  الافعبه    کارگری  یجامعهبخش  ن  امتحدیافتن    چنینهمو    ،در 

بین همه  المللیاستراتژیک  بازسازی  است،    چهآن  یبرای  شده  تخریب  همهزیست  ویژهبهتاکنون    ی بوم 

را  روحانیت شیعه    و نهاد نظامی   -نظام استبداد دینیتواند  می  مطمئناً ،  دموکراتیکپایدار    ی توسعهها و  گونه

در یک    ،و نهایتاً  ،متزلزلگرفته است  قرار    ایدئولوژیک در مقابل آن -امنیتی  سرکوبابزارهای    یهمهبا  که  

 . کندخیابانی سرنگون  ناپذیراجتناب  یمسلحانه رویارویی
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بار    این مردساالرانه  و چیرگی  دینی  از ستم  و رهایی  خواهی  آزادیصدای  کنیم  که مشاهده می  گونههمان

  انقالبی فرآیند  این  لیکن با شروع  ،  شودیشنیده مپس از حدود نیم قرن دوباره    « آزادی  زندگی  زن »با شعار  

گرفته  قرار  مطلع    انشهروندزنان و جوانان و دیگر    برابر در  از هم اکنون  نیز  اجتماعی   -یاسیسسوال    هاده

در  جهانی    داری سرمایهنظام  بخش  ترین  ماندهعقب  گرای واپسنمایندگان  گویان و  سخن  که ویژه آنبه،  است

با کمک    یپوسیده استبداد  قالب   تبلیغاتی  سلطنتی  تولید توهم    عمومیهای  رسانهماشین  حقوق بشری و  و 

آزاد  فریبی  عوام از    ها ولت موقت تکنوگراتدو  انتخابات  اکنون به صحنهو غیره  رقابت  سیاست    یهم  و  و 

 هدیدستمهای  و ملیت  انو جوان   انزنطلب  رهاییهای مترقی  خواستو    یانقالبفرآیند  گسترش  با  مقابله  حتی  

 . آمده است کرد و بلوچ 

، و    نظامی  -استبداد دینیچگونگی سرنگونی نظام  چرا و    درستیهبمطرح شده  ترین سوال  مهملین و  وا

به    .استسیاسی   -اجتماعی  حاکمیت   اینبرای  جایگزین    های نهادرانی و  حکم  یشیوهنوع حکومت و  سپس  

دیگر شده    ،عبارت  مطرح  یکپرسش  سازماندهی  سو    از  انقالب  موثر  چگونگی    هایابزارو  اجتماعی  یک 

برای  مناسب   نیاز  مورد  انقالبی  و  جهت نیروهای  از    سرنگونی  در  و  و  سوی  است،  ابزارها  و  ماهیت  دیگر 

در    ،قدرت  اهداف  سیاسی  قدرت  بر آینده.    سیاسی -اجتماعی نظام  و  راستای  ،  پرسشدو    این   عالوه  در 

  رهبرانآیا  که  و آن این است  است  شده  نیز مطرح  دیگری  برانگیز  بحثسوال    ، پیشروی این حرکت فراگیر

های اطالعاتی  دستگاهو    نیروهای نظامی  سران  ،شیعهت  روحانینهاد  سردمداران    ، نظامی -نظام استبداد دینی

از  در  که    ،امنیتی ایجاد    ،هازنداندر  و مرگ  شکنجه    ،ن کشتارهای خیابانین و عامالاآمرچهل سال  بیش 

و  زنان و جوانان    «گیوتین»  در انتظارباید  ند  اهبودبار  اسفو دیگر جنایات    ،سیاسی  گران کنش  تروروحشت و  

چنین باشد،  باید این  درستیهب، که  استآری    پرسشاین  به  اگر پاسخ    ؟روزشماری کنند  هدیدستمهای  ملیت

نهایی به  پاسخ  حقانیت و مشروعیت برای  یا چه نهادی  چه کسی  که    شدخواهد  مطرح    پرسشاین  سپس  

در  که    قدرتنهاد    ماهیت و ساختاربه بیان دیگر،    ،خواهد داشترا  ایران    یدر آیندهعدالت  چگونگی تحقق  

و    چیستخواهد گرفت  عهده  ه  برا  دموکراسی  عدالت، و    ،و حفاظت از آزادیولیت اجرای عدالت  ئمسآینده  

است بودی  یاجراهای  مکانیزمانتخاب  و    ،چگونه  خواهد  چگونه  زنآن  آیا  که  امروز  انقالبی    انجوانو    ان؟ 

جنبش ضد و   رهبران  در  گیرندگان  تصمیماستبدادی  ایرانفرداسیاست  بود،  ی  واجد    اتقضهمان    خواهند 

 ؟بودد نخواه در آینده نیز کاران جنایتاین مجازات عملی کردن  و برای تصمیم نهایی  شرایط

بهتری برای    یآینده  ند بخواه  و...   کرد و بلوچخواه  آزادیهای  و ملیتزنان و جوانان  این  گر  حال، ا هر در

ایران   کنونیو  اکنون  هم  از بایست  می،  بسازندجامعه  شرایط  بطن  روشن    ،در  و  از  تصویری  چگونگی  چرا 
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استبدادی   نظام  این  قدرت    از  چنینهم  وسرنگونی  ابزار  و  اهداف  و    که را،  ایران    ییندهآ  درماهیت 

  ، باشدکنونی    سیاسی -اجتماعیهای  و خواستمعاصر    یجامعهاستبدادزدگی  رب تاریخی  ا تج  یکنندهمنعکس

همیت انگاشتن این تصویر روشن در اذهان همگانی را  ا  . آورندبه نمایش درشفاف  طور  بههمگان    اذهان در  

تحوالت    چنینهمباید   واقعیات  دور   ه ن  یتاریخدر  چگونگی  سو   از یکیعنی    کردجو  وجستجامعه  چندان 

پیروزی   بهمن  فرآیند  و  و  انقالب  سیاسی  ماندگی  عقب  عواملعناصر  مردمیهاتودهفرهنگ  موجب    که  ی 

به جریانات اسالم سیاسی  واگذاری   نهاد قدرت و قدرت سیاسی  از سوی  و    و روحانیت شیعه شد،باالترین 

خواه  آزادیزنان و جوانان    فدر صفوسلطنتی  کهن  استبداد  نمایندگان  و    ایرانی  معناصر شوونیس حضور  دیگر  

کنونی   توافق  حرکت  امکان  عناصر  و  دینینظام  با  این  قدرت   به دستو    نظامی -استبداد  کردن  دست 

برای  ها  آن  همکاری و یا حتی  و ثروت منابع طبیعی،  سیاسی  تقسیم قدرت  سیاسی در باالی هرم قدرت و یا  

 .جتماعیاین حرکت اسرکوب 

بهمن   مبارزهانقالب  آزادی    یدر  برای  عدالت  خود  بدنهتنها  اجتماعی  و  دو  از  یکی  استبداد   یتوانست 

بخش وسیعی از  سیاسی  فرهنگ  ماندگی  دلیل عقبه  لیکن ب  ،سلطنت را سرنگون کندنهاد  کهن ایرانی یعنی  

مردمتوده یعنی    یبدنه  ،های  استبداد  شیعه  نهاد  دیگر  عوامتوانست  روحانیت  با  و  ساالرانه  دینفریبی  با 

واقعیت  ،  انقالب بهمن  یدرباره  نگاری حکومتیبرخالف تاریخرسد.  ب به قدرت  گری  شیعه  یانقالبشبهگفتمان  

 و   گرایش سیاسیچند  هواداران  از  پیشرو  استوار و  اما  کوچک  سیاسی   -اجتماعی  جمعیتیک  این است که  

 ، تصویری هرچند ناروشن برای آینده در سر داشتند  چنینهمخواهند و  دانستند چه نمیمیکه    سیاسی -دینی

مجاهدین   مانند مارکیستی،  خلق  سازمان  جبههعلی  دکتر    ی اندیشهداران  طرف، چپ  و    و ملی    ی شریعتی، 

روزی خود  های شبانهبا فعالیت  57و    56های  در طول سالتوانست    ،هاآن  های ، و زیرمجموعهنهضت آزادی

را  جنگی    یارابه سلطنتی  استبداد  پلیس  و  خیابانارتش  شاه  أمست ها  در  و  دربار  مستبد  صل  را  آن  فاسد  و 

دیکتاتوری نظیر آرژانتین و افریقای جنوبی و    غالباً  به کشورهایفرار  ها و آماده برای  بستن چمدانبه    مجبور 

در  میلیونی شهری    یتوده  57اواسط سال  حوادث  و    تحوالتدر  به بعد است که  این مرحله    از.  کند  کلمبیا

ماندگی  سیاسی و عقبکاری  لیل محافظهه دب  و طبیعتاً  ندسیاست و انقالب شد  یوارد صحنهچند شهر بزرگ  

که    ندرفت  ای دنبال آن جریان سیاسیه  ببود  دوره    آنهای شهرنشینی  ویژگیترین  از مهمکه  سیاسی  فرهنگ  

  هیچ تصور خواهند لیکن  دانستند چه نمیمیاحساسات    یواسطههب ها  آن  .است   «ماجرا »پیروز    ندمطمئن بود

زندگی    یروشن و  کار  اجتماعی  سازمان  نداشتند،  از  آینده  به  برای  علم  های  شخصیتاز    بخشی   که اینبا 

سیاسی اسالم    جریاناین  به    هاسلبریتیو  روشنفکران و نویسندگان و اساتید دانشگاهی    میان  درشده  شناخته 
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میلیونی که هیچ تصوری از    ی ترتیب تودهمین  ه  به.  کردندجانبه میهمهحمایت  از آن  یا  و  بودند  پیوسته  یا  

به اتفاق آرا    تقریباً  «جمهوری اسالمی آری یا نه»  58 در رفراندم سال ایران نداشت    یحکومت اسالمی آینده

و   پنجآری گفت  آرای شرکت فقط  از  بود.  نکن درصد  نظام  این  با  در مخالفت  و    بحرانهرچند  دگان  نهایی 

دهقانی فرزندان خود    میلیونی  ی توده  ، شد که پس از شروع جنگآغاز  زمانی  برای انقالب بهمن    غیرمنتظره

به روستاها  این فرزندان    یشدهپارهها هزار جنازه تکهده  یبسیار کوتاه  پس از مدت ها فرستادند و  را به جبهه

وارد  خود    یماندهعقبسیاسی  با فرهنگ  نیز  دهقانی  کار  محافظه  میلیونیِ  یتوده  ،چنین  این  .بازگردانده شد

کشور  سیاست    ی صحنه سراسر  در  انقالب  با  و  و  و  شد  خود  ورود  را    آنکه    چهآنشبیه    یقرائتبا  حضور 

تاکید بر مبارزه  با    ،بوددوران سیاه استبداد رضاخانی توسط روحانیت شیعه آموخته  و در    مندنامی  «مشروعه »

سرکوب  ،  مدنیو    سیاسی  گران کنشسرکوب  ، سرکوب حقوق و بدن زن،  مدرنیتهتاثیرات    ظواهر و علیه کلیه  

و   بیان  اجباری،  کارگریجریانات  آزادی  حجاب  اعمال  غیره،  مردم    جمهور تابوت  های  میخ  آخرین  ، و 

  سط در اوارا  والیت فقیه  عملی  حاکمیت  تا بتواند    روحانیت شیعه دادجریان اقتدارگرای  به دست  را  شهرنشین  

ی است  حقیقتبیان های میلیونی شهری و دهقانی توده سیاسی فرهنگ ماندگی  عقباین .  کندمستقر  60 سال

و    ادعای که   سلطنتی  استبداد  تمدن  هدرواز فریبی  عوامپوشالی  و  را    آن های  سیاست  اجتماعیدر    تحوالت 

محافظهتوده  .دادمینشان  ایران    یجامعه دهههای  اواسط  در  شهرنشین  اواخر    چنینهمو    70 یکار  در 

کردند  80 یدهه اصالح   تالش  گفتمان  با  را  حکومتی  هژمونیک  قدرت  رطلبی  تا  صندوق  طریق  ی  أاز 

  ی این تودهتلخ    یتجربهحال، چهل سال   هر در  اگرچه.  ندشکست خورد  تالشاما در هر دو    نددست آورد هب

دینینظام  با    میلیونی عرصهنظامی   -استبداد  مختلف  در  و  های  و  سیاسی  و  اقتصادیاجتماعی  بحران  ، 

پیشروترین    نهایتاً  و تکنولوژی پیشرفته،شده  جهانیفرهنگ  تاثیرپذیری از  محیطی و تخریب طبیعت، و  زیست

استبداد  سرنگونی  آستین برای  خود  بر آن داشت تا  را  ه  دیدستمهای  و ملیتو جوانان  یعنی زنان    جامعه بخش  

  بسیاری در    یخیابانزورآزمایی  یک  از طریق  ایران  معاصر  جدید در تاریخ    حرکتیک    گرآغازو  دینی باال زده  

 .دنباش ها و دانشگاهمدارس های محروم و استانو  شهرها از 

اخیر   روزهای  میاشواهد  نشان  را  واقعیت  که  ین  جوانان    ، جامعه  گرانکنشدهد  و  ملیتزنان  های  و 

،  جهان پیشرفته  فرهنگ و تکنولوژی  آشنایی با،  خود  عقلی و علمی  هایآموختهکارگیری  هبا بایران  ه  دیدستم 

اجتماعی    عاملیت فردی  و استبداد   ،مردساالر  یجامعه  ،پدرساالر  یخانوادهدر مقیاسی وسیع    نداتوانستهو  و 

در درازمدت  شرایط را  جویانه  مبارزه  ایهروحی  ایجادبا  و    ،دننک  نشینیعقبرا مجبور به  دینی    اکمیتسیاسی ح

به بیانی دیگر  واقعیت  این    .دنسازنو فراهم  محتمل  در کشور    تغییرات بنیادیو  جانبه  همهفروپاشی  برای یک  
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ناموزون و مرکب    یتوسعهفرآیند تکامل تاریخی  محصول  که  و جنسیتی  گری  روشنالب  قتواند به یک ان می

های  پیوند با جنبشم ایرانی و  سنیودرصورت فاصله گرفتن از شو  ارتقاء یافته واست  ایران  معاصر    یجامعه

و غیره  زیست و مقابله با گرمایش زمین   حفاظت از طبیعت و محیطن  فعاالو  جهانی    داریسرمایهضدمترقی  

تنها   را    ییاروپاکشورهای  بلکه    همسایهکشورهای  نه  شمالی  امریکای  خود  نیز  و  خود  ثر  أمتاز  با  و  کرده 

 . کندهمراه 

آتش کشیدن حجاب   خواست  به  از  نشان  تنها  اجباری  زنان  رهایی  نه  کشیدن  آتش  به  بلکه  از حجاب 

ایرانینهادینهستیزی  زنو  ورزی  خشونتفرهنگ   در    است  اسالمی -شده  به همگان که  جامعه  پوست    زیر 

نیست بلکه  امنیتی   -دینیاز نهادهای    ایزیرمجموعهفقط  فراموش نکنیم گشت ارشاد    . شودآموزش داده می

لباس بخش  های سهامی  شرکتو هنری  فرهنگی  دیگرنهادهای مذهبی و  و  نظامی  ی شبههاشخصیمانند 

بهانهکه    است خصولتی   عفاف    یبه  و  تخلیهاخبار  آوری  جمعمشغول  حجاب  فعال    یو  زنان  از  اطاعات 

های  این مجموعهداران اصلی  سهامبسیاری از    کهاینتر  و مهم  ،ها استو زنداندر خیابان  سیاسی و مدنی  

نهادهاارشد  و مدیران  اقتصادی   امریکا در    این  یا  دانشگاهی و  های  پستهنری و  در مراکز    ی شمالیاروپا 

دارندای  هرسانه پررنگی  حضور  آرنت  آموزش  هم    ؛ دولتی  میهانا  عموم  و  کنسرت  هم  و    دهندبه  رقص 

تدارک سنتی  میهم  و    بینندمی  آوازخوانی  توزیع  و  تولید  حالل  و  محصوالت  را  کنند  دینی  مراکزی  هم 

می چندجانبه  و    ؛دهندگسترش  مناسبات  دولتبا  کشورها  با  این  خصوصی  بخش  یا  بازتولید  ها  و  تولید  در 

دارند  داریسرمایهاقتصاد   بسزایی  اگرچه  سهم  برادران  سرکوب  کارگزاران  ،  خواهران  یعنی  با ارزشی  و 

به    نسبتاً  یمزددست خیابانناچیز  دانشگاهها  کف  مدارس  ها  و  به  و  حتی  یا  فرستاده ها  زنداندرون  و 

 [ 1].شوندمی

چرا    است،آن  ن  تولد و جایگزین شددر حال  است و جهانی نو    نمرددر حال  جهان کهنه  امروز در ایران  

که در این    طور همانشده و  محتوا  خود بی خودی بهحتی  دین  که نه تنها حکومت استبداد دینی بلکه خود  

  آموزش اسلحه و زندان و  بهشت نیست بلکه مدیون  آسمان و  مدیون  دیگر  وجودش را  ایم  چهل سال دیده

آرنت   لغو .  استهانا  تحریف  با  که  واقعیت  خدمت  و    دین  یریهظنشده،  دین  است،  حاکمیت  چیرگی  در 

نهادهای مذهبی  ه دیدستم های  و ملیتزنان و جوانان  ی مبارزهتداوم  با و   ،است یخاموش در حال خود  به خود

برای  سعادت واهی  یتولیدکنندهکه  های مذهبینهادلغای و ا سیاسی سرنگونی استبداد .شدد نخواهملغی نیز 

و    بهتر  زندگیبرای    انهزن  یانقالبتحقق    به عبارت دیگر،،  هاستسعادت واقعی آنخواسته  اکنون    بوده  مردم

همه قید  از  است  سیاسی  قدرت  زنجیرهای  آن    یآزادی  مذهبی  سرکوب  که  و  و  برای   جتماعیافردی 
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.  ست هاانسان  ی درستی قدم برداشتن در راه سعادت واقعی همههب  ، بنابراین  ،شده استکار برده   هبها  انسان

کشیدن از   دست و تاریخی   این حرکتبه دیگران برای پیوستن ه دیدستمی هاملیتو زنان و جوانان فراخوان  

دست کشیدن  پیوستن و  برای  است  فراخوانی  واقع   در  موجوداجتماعی   -سیاسیوضع  اصالح    به توهماتشان  

شرایطی   توهم  است  از  مستلزم  بیانی    ، استبوده    استبدادی -الهی قدرت  که  حاکمیت  سرنگونی  ،  دیگربه 

مذهبینهادو    سیاسیاستبداد   سرنگونی  در  های  وادی  حقیقت  که    هآلودرازآن  و  است  فقیه  والیت  قدرت 

با   ایدئولوژیک همراه  قرار بود  اسالمی    تجاری -مالی  داریسرمایهنهادینه کردن  سرکوب پلیسی و  تعلیمات 

 باشد. ن آآسمانی  یهاله

ارزش  اهمیت   جوانان    یضربهو  و  ریشهزنان  استبداد  به  هزار    سیاسیهای  با  شاخه  ضربهبرابر  های  به 

،  استبداد سیاسی   -نیست، چرا که ساختار اجتماعیساده  اتفاق  یک  آن است. این  گرای  طلب و اصولاصالح 

، شودمی  گفته یا نوشتهعمومی  های  در رسانه  توسط اساتید دانشگاهیکه    ایاندیشانهگذشته از تفسیر ساده

غیرشفاف    عمداً شهروندان  متوهمانه  برای  است. و  شده  پایههای  حجاب  ساخته  بر  ساختار ها  بسیاری    و 

  مورد توجه قرارگاه  هیچکه    حکومتیبسیاری از توجیهات  و بر  ده است،  پوشانده شسیاسی  استبداد    یپیچیده

برای    و  رفتندگنمی برای  بزرگ    یموفقیتخود  این    اند.بودهمردم  های  تودهپرتی  سردرگمی و حواسهمگی 

سالهطول  در  استبدادی  های  حاکمیتانواع   هزار  شعار  .  است  بودهایران    یتاریخ  دادن  میهن  »قرار  مرد 

کنار    «آبادی یا  مقابل  آزادی»در  زندگی  زن  هوشیارانه  ینمونه  «شعار  این  یاخیر   چنین  ایجاد 

ذهنی  یک  استبدادی   -االهیاتینظریات  است.  هایی  سردرگمی در    استداربست  را  نظام  این  کلیت  که 

دینی که در سراسر   -فلسفی  گفتمانختالفات  ا  . استداشته    استوار نگه چهل سال  برای    ردقرار داجایی که  آن

از  ی  نظریه نوع  آن  این  مختلف  جریانات  بین  در  و  کمهای  خم و پیچفقط  شد  می  دیده استبداد  اهمیت 

توجیه  که برای    بودجامعه  عینی  اجتماعی   -سیاسیمعضالت  از  ثر  أمتطبیعی    ی، بلکه فرآیندبودندتفاوتی نبی

و    چنینهمو   حاکمیت  گسترش  حفظ  شدهقدرت  مبارزات  ه  به .  بود  ایجاد  که  است  دلیل   مندقدرتمین 

در  اکنون  و  شد  آشکار  ها  در کف خیابان  سپسو  یافت  تحقق  نخست در زیر پوست جامعه  سیاسی   -اجتماعی

است  نظامتداوم  معناسیاسی  -فکریهای  .  استبدادی    دینیِ-یی و  کارکردهای  سربیحاکمیت  زیربنای  وصدا 

کرده  را  ایران    ی جامعه و  ها  آن  چهآنیعنی  ،  ندبودتسخیر  توجیه   چنینهم  . بخشیدمیحقانیت  ها  آن  بهرا 

یک الگوی  زیر  ، و زندگی مردمی را که  اددمی  شکل حاکمیت  آن  به  که    داشتوجود  اساسی    یهایضرفپیش

 . ردکمی سازماندهیبود در ظاهر مردمی شده  خاص 
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مقدمه   این  تا    ادامه در  با  شد  خواهد  تاریخیسعی  انداز  چشم  یک  پدیده -با  نوع  قدرت    یاجتماعی  از 

زیر  اعماق و در  در    سیاسی   پیکر سیستم غولاین  که برای ایجاد  مورد نقد و بررسی قرار دهیم  را  استبدادی  

گاه در عمق به  هیچ  لیکنود  وشمی  انداخته  ینگاهاگرچه به آن نیم  و معموالًاست  شده  داده  جامعه قرار    سطح

ن پرداخته  بار  است که    ایمسئلهواقع همان   این در.  شده استآن  ایران  آزادی  یجامعههر  چیستی  به  خواه 

با  رسد اکنون نیز  نظر می هبو  شود  میرسد با آن مواجه  ستم و قیام، استیالء و استقالل، استبداد و آزادی می

انکارناپذیرضرورت این مقصود  از این رو.  رسیده است  همان نقطه  ه ب  ی  و  ماهیت    ادامه،در    برای رسیدن به 

آن  استبدادی  قدرت  های  مکانیزم اهداف  و  ابزارها  گونهو  به    های ساختارتوسط  جامعه  اعماق  در  که  ای  را 

 . گذاشتخواهیم  به بحث اند یافتهحقانیت و مشروعیت و  شکل گرفته مختلف حاکمیتی

 و اهداف ها ابزار ،استبدادی قدرتماهیت 

به وجود بودن  تنها  آرزوی  با  قدرتی  استبداد  ویژه بهآید،  می  هر  دینی  قدرت  یا  زیرا در ماهیت  ،  سلطنتی 

را مطلق موانع  می  وجودی خود، خود  با  نتیجه  در  و  او  که محدودیت  ،دموکراتیکداند  به  را  نخست  هایش 

کند. قدرت آگاهی فعال اقتدار  می مبارزهو مخالفت   ،ایستدمی  نیرویی در مقابل آنسپس با و کند  می یادآوری

مین دلیل است که ه  به  هیچ خدای دیگری را در کنار خود تحمل کند.  تواندنمی  کهاسالم    یخدااست، مانند  

محض   با های  گروه  کهاینبه  قدرت  می  مختلف  ظاهر  می  ،شوندهم  مجبور  مجاور  یا  قلمروهای  در  شوند 

پیروزی انقالب بهمن  در اوایل  هنگامی که    .کنند  آغازرا  دیگر بمانند و یا بالفاصله مبارزه برای هژمونی  یک

قاطع کند تا  کامل و    یاز قدرت خود استفاده  اددمی  به قدرتی دست یافت که به او اجازهی  دین  استبداددولت  

ابع  را ته معترض  دیدستم ی  ها ملیتقدرت  و    ردتسلط پیدا نک  محلیهای  قدرتو  مناطق    یزمانی که بر همه

  ی هنوز به اندازهدولت  وقتی که  دانیم،  که می  گونههمان  .دست از سرکوب برنداشت  ،ادخود قرار ند  یاراده

نانجام  کافی برای     مندقدرتخود را    که ایناما به محض    با دیگران بودحاضر به سازش    بوداین کار قوی 

زیرا اراده به قدرت    ،نکردحکومت خود دریغ  قدرت و  برای گسترش    ابزاری  هیچ  کارگیریبهاحساس کرد از  

زیر پوشش آیات الهی  حد امکان  تا  را    های قدرتابزار  کردسعی  دولت    اگرچهو    ،کند می  از قوانین خود پیروی

 انکار کند. را آن ابزارها  توانست هرگز ن لیکنپنهان کند 

از عموم مردم  وقتی  .  کندزنده میشماری را  شود، تصورات ذهنی بیشنیده می بیان یا  قدرت    یکلمهوقتی  

آخوند پیری  گذارد یا به  که تاج بر سر می  مستبدی  به پادشاه  گروهیقدرت چیست،    شود کهپرسیده میایران  

را سرزنش  که فرزندان خود  ای  زدهعصیانوالدین  دهد یا به  که از بالکن مدرسه برای عوام دست تکان می
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و  در خیابان تعقیب  را  که زنان معترض  به یک گروه نظامی و مردانی مسلح    دیگرانی  .اندیشندمی  کنندمی

اسطوره  ی دیگر  گروه   و  ،اندیشندمی  کنندمیشتم   و ضرب سایهپوشالی  های  به  علیه  مبارزه  مشغول    ی که 

همیشه  آن سخن  قدرت صحبت شود    ی قرار باشد درباره  وقتیبنابراین    . هستنددر کشورهای خاورمیانه  خود  

تعریف  چهآنبه   معن  ما  که  واژه  ااز  این  از قدرت  .  خواهد شدمشروط    استی  تعریفی  از سیاسیون  بسیاری 

دیگران  برای  که  حالی ، درشودمیدانسته  مسلم  در کارکرد آن    اجتماعی  ی برای سلطه  ابزاربرند که  کار می هب

اطاعت   از  کارکردْبهاطمینان  نوشته  .  است آن  تعریف    مثابه  ادامه  این  شفافدر  واژه  تربیشسازی  با  ها  این 

قدرت  نقد و بررسی  بر    تربیشکه تمرکز و توجه این نوشته    کم از این تعاریف فاصله خواهد گرفت، چراکم

از آن  و  به آن پرداخته  قدرت که در این نوشته    ی نظریهبنابراین،  .  خواهد بودمراتبی و قدرت استبدادی  سلسله

فرد یا    ی آمیز ارادهعمل درآوردن موفقیت به توانایی  »   قدرت  : را داردتعریف  این  خواهد شد  استفاده  

این تعریف خواهیم دید که  فرض قرار دادن  پیش. با  است   «برای پذیرش عقاید یا انجام عملی   افراد

به  فرد یا افراد را    یارادهتوانند  میزیادی  های  د داشت که از راهنخواهد یا  ندارقدرت وجود    شماری ازانواع بی

تمایل به سراشیبی  را مفرد یا افراد   ی با کدامین هدف اراده که اینو یا  ؛درآورندیا عاملیت و حرکت موجودیت  

ها  این  . خود دست یابندهدف  به  توانند  میافراد  و یا از طریق کدام راه و روش آن    ؛بردد  نخواهیا فروپاشی  

، و برای این کار ضروری است بتوانیم قدرت را در بررسی خواهد شدخواهد بود که در این چارچوب  مباحثی  

عمیق آنهب های  شیوهیعنی    ،خودتر  اشکال  امیال    کارگیری  و  اهداف    ، آنهای  محدویت  چنینهمو    ، آنو 

 . از آن داشته باشیم یصحیحدریافت مفهومی  بتوانیم  نهایتاًو  بشناسیمدرستی هب

  ؟ بودن به چه معناست  مندقدرتدر این چارچوب  که  بود  باید مطرح شود این خواهد    جااینکه    پرسشی

  مندقدرت پس  .ای است یا زمینهو  یت محدوددارای در ابزار و اهداف خود همیشه قدرت  به این دلیل که  ، اوالً

معنای    تواندنمی  درستیبهبودن   برای  تعریف شودشمول  یا همهفراگیر  به  می.  نکته  این  توان  شفاف شدن 

روح  تواند به  میبرای این زندانی  ورزشکار بودن  توانایی  .  گرفتنظر   را درزندانی    یورزشکار دوندهیک  مثال  

گریز  ا یرهایی او از زندان   بهکمکی یی فیزیکی الیکن این توان  ،ندککمک بسیاری در زندان او و روان و اندام  

روی   از  یا  دیوارها  از  دوبارهجلوگیری  مناسب    یا  دستگیری  شغلی  یکیا  یافتن  به  دوباره  زندگی    بازگشت 

تحصیل شدن    یامعمولی   به  رستوران    ی غذایخوردن    یامشغول  در  ارزشنوشتن    یا مناسب  کتاب  مند  یک 

غیره  ففلس و  اهداف    ، بنابراین  کرد.نخواهد  ی،  و  ابزار  به  محدود  اگرچه  آن  قدرت  دونده  زندانی  این  است. 

دارد لیکن این قدرت  در زندان  سالمت روحی و جسمی خود    ظ برای اهدافی نظیر حف  مندقدرتابزاری بسیار  

جزء  فقط یک    وجود دارد   ی او انسانیا در بودن  انسان  مثابه  او بههستی    ای که در در مقایسه با قدرت بالقوه
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  ،نیستبودن    مندقدرتخاصی برای  وانایی  تبودن  دلیل  ه  ب   فقطبودن  که  توجه داشته باشیم  .  است   کوچک

بودن    زمانیبلکه   بیابد  تواناین  تحقق  چیزی  بخواهد  که  است  چیز  و  مند  مثابهآن  در  پایدار    یتخیل  یبه 

را    عملیخواهد  می  انسانکه    ایاندازهاز آن  فراتر از آن، قدرت  حتی    اما.  کرده باشدپیدا  مادیت  مقاصد انسان  

بدهد   ضعیفانجام  که    ،ستاتر  بسیار  هماندازه  همحتی  قدرت  چرا  نیست  ترازو  انسان  مقاصد  بنابراین  .  با 

فردی  یگومی  وقتی می  مندقدرتیم  او  که  معناست  بدین  دامنهاست  از    یتواند    یارادهی  گسترهوسیعی 

توانند اهداف و  با نگریستن به آن میاز افراد  شمار  بی  ی که در این اراده اکثریت  را مادیت ببخشد   یافتهتعمیم

  درکبا  بنابراین    .تحقق است بپذیرند شناسایی کنند و همچون موضوعی که قابلو    ببیننددر آن  آمال خود را  

 بشناسد ماهیت قدرت را  تواند  میانسان    ،اشاره شدها  آن  باال بهمثال  که در    ،این ابزار و اهدافکلیت توانایی  

 کند.   دریافت مفهومی  به لحاظرا  آن چنینهمو 

هایی  قدرت  زمان هم،  است  بسیار نیرومندها  آن  ای دارند، لیکن ابزارها اهداف محدودشدهبعضی از قدرت

بسیار محدود  ها  آن  که ابزار حالی است درتحقق   قابلدر سطحی بسیار گسترده  ها  آن  وجود دارد که اهداف

قابل  گاهآنانسان  لیکن  است.   اهداف  فراگیرترین  و  ابزار  تاثیرگذارترین  دارد که  را    مندقدرتبسیار    تحقق 

ترین مندقدرتآورند  می  دست  هب  کنندچیزی را که اراده میکه    فقط هنگامیها  به عبارتی دیگر، انسان  ،است

بود   ب  آنتوانند  میوسیع  ای  در گستره  چنین  اینو  خواهند  کنند.  آوردندستهچیز  اراده  را  دلیل ی  به همین 

از قدرت متعلق به    ی و تعاریفها  از آن واژهجا  در ایناین نوشته    ،نظریاین چارچوب  با قرار دادن  است که  

در یک پیوستگی قدرت را  دهد  می  مکان ا  انسان به  از قدرت  شود. این تعریف  در باال آمد جدا می  که دیگران  

بلکه  از قدرت  و تنها در فضای اجتماعی  کند  درک  مفهومی   توانایی درک چگونگی    چنینهممحدود نشود 

انسان و هم در موجودات دیگر  ،عملکردهای قدرت در  آورد هبرا    ،هم  این    .دست  مثال،  حقیقت  یک  برای 

ن  ابد که حاکمان    ه است نخستین روشی بودها  ذهن انسان  ی گستردهکه توانایی برای تسلیم  است  تاریخی  

نخستین که  های  یکی از روشتوان مشاهده کرد که  میدر این چارچوب    .شوند  مند قدرتاند  توانستهوسیله  

بدین    واقع اهلی کردن موجودات طبیعت و حیوانات بود. دست آورند در هتوانستند قدرت ب ها  توسط آن انسان

بهتر  توانستند  روابط  گونه  این  یواسطه هبها  انسان،  ترتیب ارادهتصویری  کمرا  خود    یاز  زور  اعمال  تر  با 

مشروط  نیز  بومی  زیستهای  محدودیت  پذیرش توانایی در    ی محدودهاین قدرت به  ، هرچند  دست آورند هب

بود. برای    یجامعه  شده  درآوردن   هبانسانی  سیستم  در  قدرت  این  حرکت  این  به  میدرون  بایست 

از نزدیک  ها  آن  شده و محیط بیولوژیک اطرافو به خرد فرگشتی انباشت  گذاشتمی  احترامزیست آن   محیط

این امکان را  قدرتی قرار گرفته بود که  بوم  زیست  فرگشتیِ. در این توجه داشتن به خرد  کردمیی  توجه خاص
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دست آوردند، به عبارتی   هزیست خود هماهنگی و تعادل ب  در درون محیطها  انواع یا گونهکه    کردمی  فراهم

بیاموزد  خواستنخورده  یا همان طبیعت دستبوم  زیستدر  دیگر،   را در وضعیتی مطلوب  امیال خود  و  ها و 

توانست  این فرآیند    یمشاهده  با انسان  بنابراین  ،  دنکتحقق  را مآموختن و پروراندن    این  ینتیجهبپروراند و  

 . بیاموزددرک مفهومی را فهم برای  یروش

الگو  این  از    ،هستیی  گرچه  وسیعی  شامل  بودنبخش  نیز  را  نمی  ،شدمی  انسان  برای  لیکن  توانست 

و  یافته  سازمان  یپیکر در شکلیک موجود غول  تاریخی   یکه در این دوره  چرا   ،چنین باقی بماند  همیشه این 

ایدئولوژیک و مادی که در اشکال اولیه    دستگاهو  این ساختار  پدیدار شد.  هستی  در محیط  قدرت  از    متمرکز

نمونههای  نظام نخستین  بود  گرفته  شکل  آن   بودچیزی    آن  یسلطنتی  آینده  را    که  غولدر  پیکر  ماشین 

نخستین  ،  نامیدنداجتماعی   روزهای  همان  از  غولو  ماشین  این  بزرگسنگینی  معضل  پیکر    یهمهترین 

ها  برای انسانسنگین    ینه تنها زندگی روزمره را به مجازات پیکر  غولاین ماشین  .  بودشده  بشری  های  تمدن

پاداش  بود  کرد  تبدیل آن  جبرانرا  روانی  و  روحی  های  بلکه  طاقت  یکنندهکه  و  کار  شکارچیان  فرسای 

گاه به  هیچدر ایران باستان  ها  بر انساناین ستم  به حداقل رساند.  بسرعت  گران نیز بود  کشاورزان و صنعت

برای حمایت از ادعای    عمدتاً  همگانیهای  فعالیت  ترینگستردهکه    هنگامییعنی    ،آن  شروعسنگینی دوران  

  که امیدوار ظهور کردند  ه افرادی  است ک  هنگامیاین    . ه استنبود  ،شروع شدو جاودانگی پادشاهان  الوهیت  

ب   ی اراده  بودند دیگران  بر  را  و  هخود  کنند  اعمال  کامل  مرفهنتیجه   درطور  باشندزندگی  داشته  و    ،تری 

دست آوردن آن اهداف   همنظور تنها ابزار موجود برای ب   این  بر دیگران فرماندهی کنند و به   تربیش  چنینهم

شد  برای حاکمان مطرح  پس از آن  که  موضوعی    بنابراین  .بوددیگر  های  انسانو اجبار  کارگیری کار بدنی  هب

ها  انسان.  بودها  آن  ندبه تبعیت درآور  وبه اهداف خود  رسیدن  برای  ها  آن انسان  ی ارادهگی اجبار  چگونهمانا  

  در قالبتوانند به صورت خالقانه یا ای هستند، قادر به انطباق حداکثری خود هستند، میالعادهموجودات خارق

ها  زدن به انسان که در مجموع برای حاکمان افساراست  به همین دلیل  وظایف شبیه ماشین تنظیم شوند.  

افسار از  سودمندتر  گاومیش بسیار  به  در  وحشی های  زدن  است.  همان  بوده  که   واقع،  سلطنت    تاریخگونه 

که او    زمان همکه    بود  آنر  قدرت پادشاه متکی بچرا که    ، ، بهتر است که هر دو را افسار بزننددهدمینشان  

یک کلمه قوانین را تغییر  با  ،  بدهدیک کلمه به ارتش فرمان  با    ،دهد، دیگران شروع به عمل کنندمی  فرمان

 بخشد. باعدام کند یا است  دار ی روی چوبه ی را کهیک کلمه مردو با ، بدهد

  دیگران به انجام کاری است که در غیر اینشود قدرت توانایی وادار کردن که همیشه گفته می گونه همان

انجام مطالعه  انمنداندیش  یهمه  کهایندادند.  نمی  صورت  به  تنها  بسنده    یبزرگ  قدرت  اجتماعی  بعد 
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است.  کرده دلیل  همین  به  سلسلهاند،  قدرت  ساختار  شدهیچ  عملیاتی  هزاره  این  در  که  استمراتبی    ه 

داشت.  نمی  راها  باشد اگر توانایی مجبور کردن یا بازدارندگی اعمال انسان  مندقدرتاندازه    تا اینتوانست  نمی

  ی افراطگری  ستمبرای حمایت از    توانستونقل غالت هرگز ندر شخم زدن مزرعه یا حملها  میشقدرت گاو

گر  ا  افسار زده بودند.حتی به صاحبان آن حیوانات نیز  ها  آن  مین دلیله  به روحانیون یا پادشاهان کافی باشد  

نیازهای  های  رباتبتواند  بشریت    زمانیحتی   رفع  برای  را  بیاوردبه  انسان  خودکار  توسط  ،  بازار  چنین  و 

هر حاکمی که  هنوز هم ، داشته باشدرا  جدا از عملیات انسانیکامل و توانایی انجام کاری ابزارهای تخصصی 

ناگزیر   بماند،  تا  باقی  خدمتها  انساناست  به  تبدیل  را  ذهن   در.  کندکار  قدرت،  به  خدمت  میزان  با  واقع، 

در تاریخ  ها  قدرتی  همهبه این ترتیب،    شود.می  ای به چیزی همانند یک ابزار تبدیلطور فزایندههانسان ب

نیازهای    ی بشر برآوردن  برای  پیکربندی مجدد جهان طبیعی  رفتار دیگران و  بر  مشروط به سیستم کنترل 

باشد، شخص دیگر فرمانتربیشهر چه قدرت  حاکم  بوده است.  قدرت  صاحبان آن   بردارتر عمل ی داشته 

فاصله و  کرد  کم  یخواهد  او  اطاعت  و  مقاومت  بود.بین  خواهد  ر   تر  که  افرادی  تعداد  چه  فتارشان  هر 

کنترل  تربیش  استکنترل   قابل کرد،  کنترل  کامل  طور  به  را  رفتارشان  بتوان  چه  هر  و  کننده باشند 

است.  مندقدرت اتر  اراده  امیالگر  بنابراین،  انجام  توانایی  از  مانع  در  ن شو  او   ی انسان  صورتد،  بدین    این 

 آن امیال قدرت ندارد.  یبه اندازهانسان آن  معناست که

شیمیایی   یکه دو ماده  طور همانپس قدرت در پتانسیل نیست، بلکه در عمل و مادیت یافتن نهفته است. 

باشند،   داشته  باالیی  پتانسیل  ترکیب  از  قبل  است  ممکن  زمانیلیکن  انفجاری  ب تا  ترکیب  هکه  فعال  طور 

برای تشریح این    نیستند.برای تحقق انفجار    مندقدرتیابد،  ندر واقعیت تحقق  ها  آن  نشوند و مخلوط مناسب

در   چارچوبمفهوم  دو    این  دهید  کنیم،    ذهنی  یفرضیهاجازه  بررسی  خاندان  بازمانده  فردی    یکی را  از 

ای از  گوشهدر    یشاهاز خاندان پادبازمانده  فرد    ی. در فرضیهفرضیکارگر  دیگری یک  و  در تبعید    یپادشاه

ظاهر   بهکه    پیشین  یپادشاهبقایای  را تصور کنیم، پسری از    سواد و بی  هآلودخوابفرزندی  توانیم  یم  جهان

نقش  ایفای  به  تمایلی  قدرت    یتیحاکم  یهیچ  این   این با  اما.  ندارددر  اگر  بخواهد    یپادشاهمدعی  حال، 

را    دتوانمی تواند هر  کند، می  منزویجهانی  های  و کمک قدرتعمومی  های  رسانهاز طریق  مخالفان خود 

سلبریتیهبشخصی   خواستهها  خصوص  کردن  برآورده  برای  و   بهخود    هایرا  بگیرد  وعده  خدمت  دادن  با 

فرد که هنوز  آیا این  .  های خود کندای را تسلیم خواستهکنترل کند، و هر ارادهرا  ها  آن  ای نان و شهرتتکه

که  حتی  نشده،  پادشاه   فرض  این  دسیسهبا  چنین  که  بگیرد  را  تصمیم  پست  ،  نکند  ییاجرانیز  هایی  در  و 

زیرا ساختارهایی وجود دارد که به طور فعال شکاف  است    مندقدرت؟ او  نیست  مندقدرتپادشاهی قرار نگیرد،  
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نت  یپادشاهآن مدعی    یهبین میل اراد اراده را کاهش  ییافتهنتحقق  کامالً  ایجو  مدعی   خواه  .دهندمی  آن 

او آماده و منتظر    یساختارهایی برای تحقق ارادهحال   هر در،  دهدیا نانجام دهد    یعملآن    یبرا  یپادشاه

چه تصمیم بگیرد به  فرضی  کارگر  .  را تصور کنیمفرضی  کارگر  یک  در مقابل، اجازه دهید    .انجام وظیفه است

اراده یا    ینفع  به  نکندخود عمل کند  یا  مطالبه  را  حکومت کردن  ، چه میل  ، کارگری کندفقط    کهاینکند 

کند.  نمیتفاوتی  در عمل  برای او  ،  است  ساختن یک ساختار واقعی با قدرت دوگانهوقتی ناتوان از  تا  واقع   در

کار   هبخود    یارادهدرآوردن  اجرا  به  ای برای  العادهباید تالش و فداکاری فوق  کارگران،  ناتمیزه شددلیل  ه  ب

و   دهندبگیرند  جداماندگی    کارگراناین  .  انجام  از  درکی  ساختار  با  یک  باید طبقاتی    همکاریاز  گسترده، 

اجرا درآوردن    برایرا    العادهفوق  یدانش انباشت کنند. گردخود    ی ارادهبه  به  این    آورده و  وجود  دلیل  همانا 

  ایجاد شده است اجتماعیو نتایج مطلوب  ها انسان یشکاف بین ارادهحفظ برای که   ی موجود استساختارها

اعضای  توانیم ببینیم که  ه این ترتیب، می. بشوندمیناکارآمد متوسل    خشونت و سرکوب و یاو به ابزارهای  

با   کارگری  یجامعه مقایسه  موقعیت  در  در  که  قرار  کسانی  اقتدار  و  ممتاز  بااندگرفتههای  از ،  یک    ید 

 .کنندضعف رقابتی شروع  نقطه

برای    چهآن ارائه شد روشی  باال  دهی  سازمانیعنی  .  است  کارگری  یجامعهکردن    مندقدرتشناخت  در 

و نتایج   کارگری  ی جامعه  یروشی که شکاف بین اراده ی توسعهمثابه به شدهآمادهپیشازارگانیک ساختارهای 

کاهش  مطلوب   پیش.  دهدرا  یک  واقع  در  برای  این  ضروری  استیک  شرط  انقالبی  حال،   این با.  تغییر 

ادعا  افرادی که  دادن  کنند  می  هستند  استها  فرضپیشاین  قرار  نتیجه.  اقتدارگرایانه  های  گیریاگر 

چنین    یهوشیارانه نبود،  گذشته  قرن  مهم  پردازان  نظریه  از  ندا  هایییهفرضبرخی  پرداختن  .  شتارزش 

موردبرجسته از    ترین  ادعا  انگلس  این  مقالهفردریش  و   ه باست.    «اقتدار  ی درباره»  یدر  اهمیت  دلیل 

در این استدالل  .  نگری کنیمبازرا  قدیمی  نظریات  این  است  ضروری    ،مارکسیستیجایگاه او در آثار کالسیک  

لزوماً از  ها  آن  به معنای ایجاد یک اقتدار جدید است، زیرا  کارگری  یجامعهکردن    مندقدرتشود که  گفته می

این  نظر داشت که   باید درما  . اکند  دیگر  یطبقهخواهند که خود را تسلیم حکومت  حاکم قبلی می  یطبقه

  طور بود، مجبور  اگر اینورزد. ب بر گروهی دیگر قدرت  استقرار   نیست که خاص یک گروه  قدرت اقتدار فقط  

فقط به دنبال تبدیل شدن به    کردندسرنگون  خود را    انی که اربابیاهشدیم به این نتیجه برسیم که بردهمی

، چرا که  درست برعکس استکه البته حقیقت   حالی در   بودند. ها  یعنی حکومت برده  قدرت  یک مرجع جدید

ی  اقتدار.  خواه بود طلب و آزادیشهروندان عدالت  یانتقال قدرت به همهها  آن  داری خواست انحالل بردهبا  

چنگال  ها  انساندستان  بر  خواهد  میخواستی است که  همان    استکه در اندیشه و نظریات فردریش انگلس  
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و این دقیقاً همان چیزی است که بردگان با لغو    ،وجود داشته باشدمراتبی و طبقاتی  سلسله  حکومتیباریک  

 بودند. بندگی خود به دنبال پایان دادن به آن 

اندازهقدرت   را  انحصار  اقتدارگراست که  ای  به  تحمیل    .کندمی  واگذارتری  افراد کم و کمتنها به  قدرت 

یک   دقیقاً    یجامعهسوی    ازانقالب  کردن  از  کارگری  معنی  چنین  به  بردن  سلسلهبین  و  قدرت  مراتبی 

مراتبی  سلسلهانقالب برای از بین بردن قدرت  ، این  بنابراین .  است حاکمیت استبدادی  علیه سرکوب    یشورش

است انحصار    ؛استبدادی  گروه  حذف  از دستان یک  توزیع  حکومتی  محدود  قدرت  درو  آن    ی جامعه  مجدد 

به این  این انقالب  البته  .  استه  دیدستمی  هاملیتو    مطلعو شهروند  و جوانان    ان کشاورزی و زن و  کارگری  

رسمیت   ه بچنین اقتدار ضمنی فراتر از  اعمال    .اعتماد نکنیمجامعه  معنا نیست که مثالً به دانش متخصصان  

کارگری یا شهروندان مطلع    یجامعهعموماً فراتر از دانش    نااین موضوع نیست که دانش متخصصشناختن  

اعطا شده باشد، حق احترام  ها  آن  یا نشان افتخار دانشگاهی که به  پستهرگونه  .  استدر یک موضوع خاص  

تمایل به تداوم انحصار    یدهنده، چنین احترامی نشانچنینهم.  کندمی  مخدوشو نه    تربیشنه  را  ها  آن  به

نیست  تخصص  آن  جامعه.  در  ایجاد  آرزوی  انقالبیون  برعکس،  جای  کامالً  به  آن  در  که  دارند  را  ای 

آزادانه و عادالنه  ها  انسانداشتن   نگه برج عاج، تخصص  بگیرد.  در  اختیار همگان قرار  به جای  در  بنابراین 

است، در    داریسرمایهاستبداد  خود از بردگی سیستمی  کارگری که به دنبال رهایی    یبگوییم جامعه  کهاین

کشاورزان  کارگری با    یاست که بگوییم جامعهاین    صحیح جدید است،  قدرت  پی تبدیل شدن به یک مرجع  

در  یافته است و اکنون قدرت رهایی خود را  همبستگی  و معلمان و پرستاران و غیره    نو صیادان و دامپرورا

 . کندمی دنبال نوع جدیدی از ساختار قدرت 

با قدرتی  عناصر  که    است روابط اجتماعی و مادی  همان  ساختارهای قدرت   فراتر از  بسیار  درون خود را 

فردی   مابزارهای  پوشش  و  دلیل.  دهدیاحاطه  همین  که  می  به  یک  توان گفت  شوراها  افقی  کنفدراسیون 

است،   قدرت  وابسته  یا  ساختار  گروه  یکیک  است،  دیگر  به  قدرت  ساختار  یا  یک  یک  و    یاندیشهحتی 

هر یک از این ترتیبات، به هر حال، افراد را با قدرتی فراتر    باشد.حاوی نوعی ساختار قدرت    تواندمی  یانقالب

با  برابر و  ای  به دنبال دستیابی به رابطه  این افراد  ، لیکندهدمی  در درون خود قرار  یک فرد مشخصاز میل  

قدرت   افقیساختار  نوع  اجتماعی،  و  ،  از  قرارداد  بر  تکیه  با  اجرای  همگانی  توافق و  غیرمتمرکز  و  اعمال  ، 

قدرت را در این    یمسئلهکارگری    ی جامعهطور نیست که انقالبیون   ایناگرچه  نابراین،  . باستجمعی   هدست

با این حال باید  .  کنندمی  متمرکز یا استبدادی را رد  مرکزیشدت قدرت  بهکس  برع   بلکهچارچوب رد کنند  

کردن نیز نوعی  به هر حال، اقناع  .  واقعاً از بین بردتوان قدرت را  نمی  هرگز  اهیمگفت که با استفاده از این مف 
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علم   است،  نوعی  قدرت  اجماع  نیز  است،  نوعی  قدرت  ابزار  نیز  از  استفاده  حتی  است،  جمعی    نیزقدرت 

 . قدرت استه شد گفت در باال که  طورهمان

در  یا  کند  بازتوزیع  خود را  یا  تواند  نیروی انسانی تنها می  ، ی حیاتها گونهانواع  در غیاب گسترش کامل  

توسط  است که  ساختن یک ساختار قدرت    یانگیزههمان  اما این دقیقاً    .خواهد یافت کاهش  صورت   این غیر

و    ی جامعه ایجاد  قرار هم کنارو  مطلع    انشهروندکارگری  آن   -اندیشه و  شود  میگرفته  بینعمل  ها  آن  در 

متمرکزق  یابد.می  گسترش داخل  شده  درت  در  که  است  سرطان  نوعی  خود  بدن  شبیه  از    ضرورتاًمیزبان 

خیم و چه ، چه خوشبودن  سرطان، و به دلیل  باشدبه وجود آمده    آنسیستم    بخشی ازنادرست  های  عملکرد

گرایی  انحراف مطلق  یپایهقدرت مطلق، که بر.  بدخیم، توموری است که باید از بین برود یا از بدن جدا شود

ایجاد  های مقاومت در برابر ظهور مجدد آن باید  شده است، باید منحل شود و سیستم  ایجادهای دیگر  انسان

و رفتارهای  ها  ، باید حالتندکار موفق شو  این در    ندبتوان انقالبیون    که این. اما برای  دنداده شوقویاً توسعه  و  

  یعنی حاکمیت استبدادی،  ،این سرطان بزرگ  ینیروی جلوبرندهدهید در مورد    نابراین اجازه. بندآن را بشناس

 . صحبت کنیم

 قدرت استبدادیهای مکانیزم

متمرکز،   قدرت  ساختارهای  به  اشاره  که  معموالًهنگام  دارد  وجود  تمایل  یا    « ماشین»را  ها  آن  نوعی 

این  .  یم نامب  «سیستم» از  استفاده  معموالً  حال،  این  اغماضبا  برخی  با  همراه  و  استعاره  با  جمله،  آن  بندی 

توسط  ها  این استعارهاز  رایج    یاستفاده  ی نتیجهها  اینشاید  و  پیوند خورده است،    طغیان از    اندیشینوعی ساده

دانشجویی دهه از  چیزی  مراتبی  ساختارهای قدرت متمرکز سلسلهاز  درک  این    باشد.  پنجاه  یجنبش  بیش 

  فقطمراتبی  ساختارهای قدرت سلسلهتجسم  درست است که  این  اگرچه    . گرایانه نیستتقلیل  یاستعارهیک  

ی  شود در واقع نتیجهمی  و اعمالی که توسط آن ساختار قدرت انجام  ،شودمی  متحقق  انه آگاهانسان  از طریق  

واقع   آن دردرونی در    یو انضباط ایجاد نظم  برای  اما    ،استساختار  شده در درون آن  فردی انباشتههای  کنش

یکباید  ها  انسان نزدیکبه  و  نزدیک   یماشینآن    یسازنده  یاجزا   یدهنده تشکیلخود  تا    شوندتر  دیگر 

ساخته  بشوند   شدکه  تدریج  ترتیب   بدینلیکن  .  خواهد  به  ها  آن  فردیتبه  نیازهای    یزیرمجموعهتبدیل 

و این  شود،  می  انجام  یافتهنظمیک واکنش    شکلای به  به طور فزایندهها  آن  و کنش  ،شودمی  مراتبیسلسله

واقع دقیقاً ساختارهای قدرت   در، بلکه  باید باشدگونه  که البته این،  است  یک عمل انتخابی فردی  مثابه نه به

که  مراتبی  سلسله آن  است  حذف  به  انتخابتمایل  دارندفرد    یعمل  فردی  .  را  معنای  انتخاب  به 
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غیرقابلپیش غیرقابل و  است  بودن  بودن  پیش بینی  اعتماد   قابلباید    که است    اسیونی مکانیزمخالف  بینی 

کسانی    کهاینو یا    ،این نیست که بگوییم خود ساختار قدرت دارای آگاهی است  جادر اینالبته منظور  باشد.  

را   خود  تاکید بر این است که  کنند، بلکه  نمی  هدایت  یمهم در حد  که کنترل ماشین را در دست دارند آن 

اکثریت افراد درون خود را با    یاراده  داردامکان  جا که  و تا آن   ،یک هدف ساخته شده است  در جهتماشین  

اجزای عملیاتی  ها  آن  و   دهدمیتغییر  موفقیت   آن ماشین خود  حال   هر در  لیکن و  ،کندمی  تبدیلخود  را به 

 . عمل خواهد کردکند می ایجابمنطق آن ماشین  که  یطبق دستورات

آثار خود بهمارکس نیز  کارل   ، که  سرمایهکتاب  ویژه در  ، بهنوشته استاین موضوع    یدرباره  کراتدر 

می که  دارسرمایه»کند  اشاره  خود  انی  چیزی  را  آگاهانه  سرمایه  ا مج  همانندبه  انباشت  و  جریان   تقلیلری 

سرمایهدهند  می اراده    که  یافتهشخصیت  یبه  و  آگاهی  میاست  دارای  درون  کارگزاران    «.شوندتبدیل 

همه  مراتبیسلسلههای  نظام دستورات  گاه  هیچآن  های  رتبه  ی در  از  ع  یشده دادهخارج  سیستم    ملآن 

که    چرا .  عهده دارندهب عملکرد اجرایی و اداری آن را    یهایی که وظیفهجمله مدیران و تکنسین از،  کنندنمی

صورت سرپیچی،   درو    ،داشتنخواهند  فعالیت در داخل سیستم را    یدیگر اجازهبرخالف آن عمل کنند  اگر  

اجتماعی  های  محدودیتها  آن  یا علیه کند  تنبیه میاقتصادی  های  مجازاترا از طریق  ها  آن  ین سیستم یاا

تغییر  های بزرگ اجتماعی  که مایل است خود را به شکل مورد نیاز ماشینرا  انسان دیگری  یا    ،کندمی  اعمال

  را در دست دارند قدرت  هایی که  آنحتی  کنیم که  مشاهده میه این ترتیب،  آورد، و بدهد به استخدام درمی

  ی مهه  پنهانیغیرشفاف و  ین مسیر  ا.  دهندشکل  تغییر  خود را  قدرت  دستگاه  های  هخواستدر قالب  بایست  می

که باید    این فکربنابراین،    . است  انتحارینیز  آن    برای صاحبانحتی  بلکه  خود  نه تنها برای قربانیان  ها  قدرت

  حتی برای خود   ومعنایی ندارد    در تقابل با احساس واقعی انسان استبرای دستیابی به هدفی زندگی کرد که  

به این    ،کندمی  مرده تبدیل  یصاحبان قدرت را به ماشینحتی  فهم است و به مرور زمان  قابلنیز غیر  انسان 

در  .  ستاو  یارادهاز  مکانیکی  همه را مجبور کرده است که تابع قدرت او بشوند که همان تبعیت    دلیل که

است  قدرت  خود    اتتوهمتصورات و  وجود دارد که برخاسته از    به شبحیچیزی شبیه  ها  قدرت  یهمه  طبیعتِ

این اشکال  .  کندمی  است وادارمانند خود  که هبه شکل ثابتی    گیردقرار میو هر چیزی را که با آن در تماس  

از  ثابت   پس  درذرات  آخرین    کهآنحتی  شکل  بمیرد  ها  آن  زندگی  این  در  ادامه  همیشه  خود  زندگی  به 

قرار  جنین  خود را در اختیار تاثیرات آن    جنینی است کهدرون  در  ی  انطفهمانند  شبح  این  چرا که    ،دهندمی

 . داده است



18 

مارکس   نظریهکارل  دریافت    « .است   نوعی  ماهیت یک  دارای  انسانیت  »  نویسد می  ازخودبیگانگی  یدر 

خواهد به میل خود تولید کند لیکن با  می  انساناین است که  انسانیت  نوعی    ماهیتمارکس از آن  مفهومی  

این    درستیبهو  شود.  می  بیگانهنوعی    و ناتوان از کنترل بر عمل تولید خود، از آن ماهیتِ  ،هاوجود محدویت

فقط تولید  مسئله  کنترل کند لیکن  خود  خود را    اتتولیدبرای  که شرایط    داردمایل  تکه انسان    ی استحقیقت

بلکهنیست مفهومی  تطبیق  یواسطههب انسان    اساساً  ،  درک  برای  ذهنی  توانایی  و  آیندهپذیری  آزاد    ییک 

درآورده شود.  و انضباط  که قرار باشد به هر قیمتی تحت نظم    ستای ساخته نشده ابه گونهمرز   و بدون حد

انسان است که   بیولوژیکی خود فراتر رود و در  های  از محدودیتحتی  تواند  میاین بخشی از طبیعت ذاتی 

شده توسط   داده انضباطانسان  .  مرگ شود  یآمادهاهداف مورد نظر خود  دست آوردن   هبرای ب صورت لزوم  

  به عنصر   نبه معنی تبدیل شدقدرت  زیردست  کار شدن  خدمتو  ،  شده است محدودانسان  قدرت به معنی  

بدل یا    ،ملیانیت  قانسانیت میلی به برده شدن با حاست.  برای او  یک چیز با هدفی خاص اما بدون معنی  

  چنانهمهنوز  او را  چه  اگر  ،نداردمزدی یا کارگر ماشینی    ی با حقانیت قرارداد کاری یا کارگرزسرباشدن به  

باشد.   نداشته  انسان  به  تجربه شباهتی  و  در عمل  اما  بنامند  به  انسان  میل  طبیعت خود  در    آزادیِانسانیت 

  آزادی مطبوعات در مقاله  که مارکس  چنان، آنصورت طبیعی میل به آزادی داردهمرز بودن، و ب  و حدبی

 «جنگد.می  علیه آزادی دیگرانجنگد، حداکثر در نهایت، نمی هیچ انسانی علیه آزادی»  نویسدمی

و  دلیل وجود قدرت سلسله بودن آن است  وقتی قدرت متمرکزشده وجود داشته  تا  مراتبی فقط تحمیلی 

چراکه    ،است  آزادی انسانافزاید. این قدرت دشمن  میبر قدرت خود    چنانهمباشد تا هنگام سقوط یا مرگ  

ناآگاه،   ابزار  به  را  آگاه  به چیزی  و  انسان  برای رنج و درد،  و   فروغلطیده و  نیرویی  تازیانه  رفته در خون، و 

به این  ا  دقیقً.  کندمی  تبدیل  ،روندسوی قبرستان میهکه ب هایی  و تابوتخودکارهای مطیع  زنجیر در دست،  

سلسله قدرت  که  تودهدلیل  زندگی  طلبقربانیمردم  های  مراتبی  را  ب  تواندنمی  کندمی  شده  جز  هچیزی 

ضرورتاً   طلبمرگ  یموجودیت و  حلقه  باشد  یک  توسط  که  خود  شیفتگان  از  تشکیل  مرگ    یفرقهای  را 

که در هر    کردخوبی مشاهده  هتوان در کتاب آسمانی ادیان بمی  این راشود.  می  عبادت و محافظت  دهندمی

و   جبار  آن خدای  از  و حفاظت  از شیفتگان خود می  مندقدرتصفحه  عبادت  برای  تا  به  از  خواهد  او دست 

بزنند.   کلمات  جنایت  کتابدر  ماشین    یچهره  آسمانیهای  این  این  تپیکر  غولواقعی  که  با  وصیفی 

استاستعاره یافته  تغییر  آن  حجاب  و  کرده  تغییر  آن  آشکارا  به  واساساً    لیکن  ،های  و  انسان  ماهیت  خوبی 

پیکر است، یک  ماهیت این ماشین غول  این اساسِ  .دهدمراتبی را نشان میقدرت سلسلهخواهی  خون  قربانیِ

  یپنهان شده است، هرچند اهداف  ی رنگارنگپوستبا  بزرگ    ییک جعبه  درونخوار که اکنون  متعصب انسان
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در   است.شده  ساخته  آن  درون  که  مانده  باقی  تغییر  سلسله  بدون  از  مراتبی  ساختار  ناشی  که  است  انگلی 

همیشگی    یکنندهمصرفبه یک  انسان  تبدیل شدن  بردگی اوست که برای  و  بدبختی انسان و سرافکندگی  

 ساخته شده است. 

فرقه این  ب  یاما  چیزی  چه  را  دره  مرگ  تودهمیحرکت  چرا  آن  های  آورد؟  نیازهای  به  را  خود  مردم 

پیکر  کنند؟ پیام همیشگی این ماشین غولنمی قیامعلیه آن  محروم های ؟ به بیانی دیگر، چرا تودهاندچسبانده

استاسطوره ماشین  این  خود  از  عقیده    همانا  و  ،سازی  ماشین  است  این  این  آن   یماهیتدالیل  ه  بکه 

توانند با آن مخالفت یا در مقابل  نمیها  وجود آورده است که دیگر نظام هو نظامی را ب مقاومت است  قابلغیر

آن طلسم جادویی هنوز    درستیبهاست.  شده  برای همگان سودآور  این نظام  و در تحلیل نهایی    ،آن بایستند

  معاصر کند. در طول تاریخ میخود  پیکر را مجذوبو هم قربانیان میلیونی این ماشین غولها کنندهلهم کنتر

بسیار  را  این جنبش  و  پدید آمد  گرایانه اقتصادی درون جنبش انقالبی  تقلیل  اندیشیسادهیک    ،ایدئولوژی چپ

این  این اندیشه بر  .  بود  پنهان کرده  « ماتریالیسم»   یبرای مدتی طوالنی خود را تحت مقوله  که  ،تضعیف کرد

که  شده  استوار    اساس شناخت  بود  یک  برای  محرک  که  نیروی  کافیست  تنها  و  جامعه  اقتصادی  روابط 

را   تولید  انسانمناسبات  اندیشه  یا  عقاید  از  و  وجستها  خارج  کنیمجو  چرا کهکشف  فقط  ها  نساناعقاید    ، 

گیرند  شکل میها  آن  اقتصادی برمبنایهای  که پایهرا  حرکت تضادهای واقعی    تا پوششی بر ساختارهاست  

فقط  تفکر  این    لیکن.  ساختار  یا   ایدئولوژی و تقابل  قدیمی اهمیت  همان بحث  به بیانی دیگر    ،زنندب حجاب  

تولید و  های  ، چرا که نیروی محرک جامعه قدرت است و قدرت فقط مکانیزمبوداندیشانه  ساده ایتوجهیکم

عملکرد دریافت و ادراک ذهنی و انتظارات    چنینهمیافته است نیست، بلکه  تجسم  توزیع که توسط ساختار  

است. ها  انسان باور  انداختن   جا،  هدفواقع   در  نیز  است  این  قدرتکه  بوده  امکانات    توانندمی  ساختارهای 

یا   حیطه  چهآنموجود  در  بالقوه  که  در ست  هاآن  اختیارات   ی را  انسان   نظر بدون  ذهنیت  دخالت  گرفتن 

 در جهان است. ها قدرت  یهمهواقعی تالش و موضوع اصلی  و  این همان ند نمتحقق ک

بیانی دیگر   باور دارد زنان محکوم به زندگی در نظام مردساالر شدهمانند  درست هبه  اند و  یک زن که 

یابندنمی  هرگز رهایی  آن  از  او  آشکارا  که   ــ  توانند  معناست که  این  موفقیت  به  مردساالی  با  نظام  توسط 

اینکنترل شده است.   توانایی  جا  در  بخود  حاکمیت  را  از  ه  او  را  تا زنان  برده است  برای  کار  هرگونه عملی 

کند.  خود  رهایی   قدرت  ناامید  دیگر  سوی  که   چنین هماز  معناست  این  شدهانسان  به  متقاعد  آن  هایی  اند 

و ماندگاری  باشد. این نوع از قدرت  باید  نیز  یک ساختار قدرت    یانجام ارادههمانا  خواهند  میها  آن  چیزی که

د که  نمتقاعد شده باش  یجماعت  که   زمانی .  است  قدرتترین نوع  مخرب  معموالً ذهنی  های  تمام این نگرش
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توانند خود می  چنینهمها  آن  متعاقب آن،  ،توسط دستگاه قدرت هم الزم و هم صحیح استها  آن  درد و رنج 

صر  اعن  ی ازصورت فعال به بخشی از یکه  و سپس ب  ،عقالنیت کنند  خالفبررا مجبور به اندیشیدن و عمل  

  تنیده را درهم  یاین گستره.  کنندو خود را از انسانیت تهی    بدل شوندقدرت  ماشین  این    یگسترهپیچیده و  

اسطورهمی پذیرفتن قدرت  یفلسفهیا  قدرت  ماشین    یتوان  برای  بر توجیه  این رفتارهای   ورزی  نامید.  خود 

جدا شده الیسم و ماتریالیسم  توسط دوگانگی غیرواقعی ایدهچنین غیرعلمی از واقعیت مادی   ذهنی که این

که    گونههمان  .است نقش بسیار پراهمیتی را ایفا کرده  یاستبدادهای  نظام  کارکردو  تداوم  تحقق و  در    ستا

دیده  یدههچهار  در   دینیگذشته  استبداد  حاکمیت  حاکم -ایم  و  نظامی  ارعاب  به  توسل  با  را  خود  رانی 

روشی  هب این  است.  کرده  اعمال  زور  و  خشونت  که  کارگیری  و  ابود  تهدید  طریق  از  زیادی  حد  تا  ستبداد 

پیوند در    حاکمیت  روش.  ندرا حفظ کو نظام سیاسی    تجاری  داریسرمایهنظم  توانست  استفاده از خشونت  

دهی و  از طریق توافق برای سازمان  تجار و مالکین بزرگو  سو    از یکامنیتی   -نیروی نظامیها  دهبین  دادن  

دیگر  اعمال خشونت  بیان   در،  از سوی  تمایل  واقع  سرکوب    ی نیروهاکارگیری  هب و    تحقق برای    علنییک 

  اما آن   .بودو اعمال استبداد با دستورات والیت فقیه    ت شیعهروحانیو    داریسرمایهنظام  نیازهای  رفع  برای  

ی ترس از  واسطهصرفاً به  مردم را  های  تودهاین روش  شود این است که  می  تر به آن توجهچیزی که کم

خودشان  که احساس کنند که    ه بودرا چنان تغییر دادها  آن  بلکه  نکرده بودکار  بدل به مشتی خدمت  خشونت،

 بخشی از یک نظم الهی هستند.

بینی دینی مین دلیل، مادامی که این نظام استبداد دینی در قدرت است باید خطر ایدئولوژی و جهانه  به

که    بودمفهوم  فلسفه توجیه در نظام استبداد دینی این    ی نخستین پایهآشکارا به نقد کشید.  شناخت و  آن را  

و    با  58کنونی در سال  مراتبی  سلسله  نظام آمد.    یارادهخواست  بوجود  نظام    سپس الهی  مفهوم جنگ  این 

 حمله و دخالت درسپس    .کردتوجیه    را از طریق آنکشتار میلیونی  هشت سال  و    ساخترا  الهی    یعادالنه

با همین مفهوم دینی  کشورهای منطقه   از کترا  تفسیرهای جدید  با  احادیث  ها  باهمراه  مقدس اسالمی  و 

و قاطع بودن  ناپذیری  انعطافتاکید بر فروتنی و شکیبایی امت شهیدپرور و    با ها  و عالوه بر این  .توجیه کرد

که  ند  اهعلنی بارها گفت  طورهسران حاکمیت بتمامی  .  و گسترش دادکرد  آغاز  جانبه را  سرکوب همه  ،حاکمان

وجود نخواهد داشت، به بیانی  و  است  حرام  بدون نابرابری و بدون مالکیت خصوصی  اسالمی    ییک جامعه

اینمی  دیگر که   توان  فهمید  حضور  گونه  بدون  خصوصی  مالکیت  و  و  نابرابری  حاکمیت  دین  ایدئولوژی 

داسالم   نخواهد  جامعه وجود  ثروتپذیرش    مطمئناً اشت.  در  مدیران  کنار  در  از گرسنگی  انسانی  مند  مردن 

این خواست و    ویدگمیها  آن  از سوی قدرتی که به  مگر پذیر نبود  برای جامعه تحملفاسد حکومت اسالمی  
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گوید که  میها  آن  به  زمانهم  ی دیگرسو  و ازمند باشد  فقیر و ثروتباید    جامعهدر  که  خداوند است    ی اراده

  در این فکر اشتباه کردند که  سران حاکمیتاما  کرد. که در آخرت این وضعیت تغییر خواهد   د چراننگران نباش

پیامبران و  یعنی خداوند    دینیبه یک مفهوم خاص  فقط  ای  برای انجام چنین وظیفهپنداشتند  می در باالی 

بیدر  ها  آن  که چرا   است،نیاز  فقه   برای  تعقیب  تداوم  ن  ودافز وقفه  جاودان و    ،حاکمیتی  اقتدارکردن    هو 

اهمیت  اکنون  خوران  تلوتلو این    آسایغولبه  بهقدرت  ماشین    ی اسطورهخود  کوبیدن  ریختن  همدر  و 

 ند. اهمراتبی قدرت برخورد کردهر نظام سلسلهایدئولوژی 

دیگر  یکی  نیز  مردم است    ی هنمایندکه مدعی است دولت    یوشر های لیبرال  یدر جمهوراز سوی دیگر،  

دولت  نه تنها به    و حاکمان،  شهروندانسازی متافیزیکی بین  ، زیرا از طریق معادلتاستوجیه  های  روشاز  

باوررا    شهروندانبلکه  بخشد  میمشروعیت   این  از  ند که سزاوار  ارسمی  به    مراتبیسلسلههای  نظاماین نوع 

عمل  با این ابزار  وجه تنها  هیچاین روش به  ،اگرچه.  هستند   هاآن  گاننمایندهمان  ها  آن  حاکمانهستند زیرا  

 چنین   اینکند و  می  دگرگونهمه چیز را  مدرن  نیمهحتی  یا  مدرن    یدر جامعه  داری سرمایهمنطق    .کندنمی

فلسفهمجموعه از  ایدئولوژی  های  ای  مانند  اقتصادیشایسته  ، کاراخالقیات    ،ریاضتیتوجیهی    ، ساالری 

ناهم دیگر  گون،فردگرایی  بسیاری  را  کالن  این  نظم    ،و  سرمایهکنمی  حفظماشین  طریق  د.  از  داری 

چیزی شبیه جوامع را به  چنین    و اینکند،  و کاال تولید می  االهیاتاز جهان،    اشگرایانهتقلیل  سازیریتصو

و  کاالهای    انبار و  می  تقسیم  شخصی رقابتی  طریق    ،زمانهمکند،  کجاین  از  از  تحریف  شرایط  فهمانه 

  قرارقدرت  اعمال  موقعیت    دررا در ساختارهای قدرت موجود  نظام  اجتماعی انسانی، استثمارگرترین بازیگران  

  واقعیترا با چگونگی این  ها  آن  بایدکارگران  درون  آگاهی طبقاتی اقتصادی    پرورشفرآیند  نابراین  ب  دهد.می

کند نیازهای  را  ها  آن  انهآگاه  داریسرمایهنظام  ماشین  های  دندانهکه    آشنا  در  اقتصادی    نا مالکبرای 

گذاشته  محدود استمنضبط  را  ها  آن  ویت  بسنده کردبا    .کرده  جا  به همین  نباید  مراتب  سلسله.  این حال، 

اقتصادی   کلکه  طبقات  نیازهای  از  به    داری سرمایهنظام  ماشین  کالناین  نگر  ناشی  بخشیدن  نظم  برای 

ی  در محدودهیک تالش  تنها    ، غیرقابل دفاع استقدرت  و    تر بیشزندگی اجزای انسانی آن و انباشت قدرت  

از  ناپذیر  جدایی  ییاست، اگرچه جز  حکومتینظام  کل  اقتصاد صرفاً یک سیستم در بازخورد    .نیست   اقتصادی 

 . چرخدمی کارگران  فعالیت  و کار  یگردهاست که بر  اجتماعی موتور بزرگ  

ایران   فلسفهیتجنس  برتری در  دینی  محوری    ی ی یک  استبداد  ساختارهای  نظام  زیرا  است،  توجیه  برای 

از   استفاده  با  جنسیت  بنیادهایقدرت  ایدئولوژی  پیروان  می  گراییذهنی  در    ی خوردهفریب  ستیززنتوانند 

آن  روش  و  .  دنایجاد کنبرداری  هم فرمانو  ند  نکاعمال  اجبار  هم  در جمعیت زنان تحت ستم،    نیزو  حکومت  
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 شود می  دادهها  آن  که بهاست  امتیازی  به اجرا گذاشتن  پیروان تبعیض جنسیتی برای  کردن  متقاعد  هم  همانا  

است. ها  آن  یمبارزهگویند  میها  آن  بهکه    هدیدستم زنان    کردن  متقاعد  همو   ساختار    بیهوده  طریق  از 

جماگرجنسیت می  ستیززن  اعت،  این  احساس  که  نسخه  ایدئولوژیکنند  هموارهیک  ی  شدههپذیرفت  ی 

تاریخ و  انحراف از  جنسیت  جنس و    یدربارهها  تنوع  یو همه  ،استمدارانه  دینو اصلی    مانندو بی  ،تاریخی

  ضعف تدریج در اثر  ترتیب، و بسیاری موارد دیگر، زندگی زنان بهبه این . است  اسالمی -ایرانیاصیل فرهنگ 

فرسوده چمی  روانی  هر  و  جنسها  آن  محورزنانه  ی اندیشه  قدرشود  تبعیض  بودن  عادی  جامعه  ی  یتبا  در 

باشد،   دینیمتفاوت  استبداد  سنتی  از    شدهمنحرف  تربیشرا  ها  آن  نظام    .کندمی  معرفیجامعه  اصول 

از  پ اساسی  جزء  یک  نیز  نیمهاین  درساالری  و  مدرن  است،  ماشین  ماشین  اگرچهمدرن  های  توسط 

از طریق این اسطوره، مردان برتر از زنان  .  باشداصالح شده  در بعضی از جوامع  نسل   به مراتبی نسلسلسله

مردانگیگیرندمی  قرار و  ویژگی  ،  تجسمسلطههای  با  برای  و  همراه  استها  آن  گر  شده    زمان هم  .آراسته 

مینقش قرار  سکون  حالت  در  جنسیتی  و  های  به  بیانگیرند  سرکوب  کنترل    ایوحشایهطرز  جنسیتی  و 

به این  و  کند،  استثمار کمک    ی گستردهکنند که به تثبیت سیستم  غیرطبیعی ایجاد می  ای گانهشوند و دو می

مرد   قربانی    شودمی  تشبیه  محتوا بیخودکاری  به  ترتیب،  باید  میهن  که  و  اعمال شود،  دین  ایدئولوژیک    با 

است  ی  بردارزن فرمان  از سوی دیگر  .دوهرگز با او همراه نشدیگری    و  دی منفرد باقی بمانانسان  نه بر او،مردا

  هنگامی لیکن    .اوست پاداش  دور آن    کودکان و  سفره  روی  نان  های  تکهفقط    و  ،فروتنو    دعاگو همیشه  که  

به  که میزنان  دست  به  خود  زندگی  در  را  قدرت  حدودی  تا  ارتجاعی  آرامی  جنبش  یک  مذهبی  آورند، 

  ی در حاشیه.  بازگردند  زیستندمیها  آن  پدران خواهد که به دورانی که  میها  آن  و از   آوردمیبر سرسراسیمه  

از زمان جوامع باستانی  جامعه   مشاهده شده است، به طور طبیعی به عنوان  هویت فراجنسیتی، واقعیتی که 

مند کردن  برای نظاممدارانه  دین  فریبیعوامجز یک  ه  ، و این چیزی نیست ب شودمی  یک تهدید وجودی تلقی

 ه.جنسیتی در جامعهای نقش

بلکه    دیگربه یکتوجیه  های  این فلسفه نیستند  بسیار  غیرمتصل  و درهمبلعکس  این   ،نداتنیدهپیچیده    و 

  گرفتن  نظر در. با  کنندمی  دیگر تولیدبرای ارتقای یکرا  امتیازات و توجیهات    مراتباز سلسله  یسیستم  چنین

  زمان همو    ،گیدیدهای ستمتنیدگیدرهمهر یک از این    بودن   موردی و    ، هاانسانهای  طیف وسیعی از تالش

  مشاهدهرا  توان یک جهت انقالبی  می  ،ندنکمی  دیگر متصلآن تجارب را به یک  یظواهر همههایی که  پایه

همهزیرا،    .کرد دارد    یتمایل  اساساًها  قدرت  یدر  حکمبرای  وجود  یک  زیر  چیز  همه  بخشیدن و    ،آوردن 

آنمکانیکی    یوحدت در  خواستمبنای    که  یموضوعبه    دادنشان  تقلیلو    ، هابه  های  فعالیت  یهمه  آن 
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شوداجتماعی   را  .مشاهده  واقعیت  در  می  این  هم  ب  کسیتوان  در  ه  که  هم  و  است،  مطلقه  سلطنت  دنبال 

نمایندگان، و هم حزب از طریق تشکیل یک مجلس  بر  که هدف آن    یحکومت وحدت ملی  تسخیر  تمرکز 

مشاهده  استقدرت   دادن  .  کرد،  شیوهفعالیتانواع  قرار  اساس  بر  اجتماعی  غیرقابلخاص    ایهای    تغییر و 

اند تا نوآوری کرده  ،نسل پشت نسل  ،هااستثمارگر  برای قدرت است.  تمایالت  یهمهو آشکار  پنهان  فرض  

آمده از  دستهوجود آورند. نتایج ب ه  بتری  هرچه بیشبرداران اجتماعی  بتوانند فرمان  که ابزاری موثر خلق کنند  

-خود  مند قدرتتبدیل به ابزارهای  اکنون    ،ماشیناین کالن  یسطورهاشده در  اختراعات جنگ روانی، پیچیده

گیرد،  نمی  صورت  افرادبین  و  در سطح    توجیه صرفاًهای  تقویت این فلسفهواقع،   اند. درتقلیدی شدهو  اطاعتی  

 اجتماعی است.  یافزار گستردهافزار یک سختبلکه نرم

 

 ها: یادداشت 

گشت ارشاد توسط دولت انگلستان به این معناست که سهامداران آن میبایستی گردش های مالی مشترک  تحریم اخیر    . [1]
خود با این مجموعه را از حساب های بانکی در این کشور جدا کنند، به بیانی دیگر دولت انگلستان دادن امکانات بانکی را  

آن در یک م با  ارشاد و دیگر شرکتهایی که  تا  برای سهامداران گشت  را  دارند  یا مالی همکاری  جموعه مناسبات تجاری 
 اطالع ثانوی بحالت تعلیق درآورده است. 

 


