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گان جغرافیای سیاسیِ ایران  دیدستمبگذارید حرف آخر را اول بزنیم: هیچ قدرتی در جهان نفع مشترکی با  

شوند، در  اسالمی ایران تلقی میمداران »جهان غرب«، که ظاهراً دشمنان نظام  اکثر سیاست  کهاینندارد.  

و دیپلماتیک    ایرسانههایی  ی( سرکوب معترضانْ ژستدفاع از حقانیت این خیزش یا در نکوهش )محتاطانه

گرفتند، به این تصور عامیانه دامن زده که گویا بناست )یا ممکن است( که این خیزشْ متحدانی از میان  

ست از باور سمج »دشمنِ دشمنِ منْ دوستِ من است!«،  رجمانیهای خارجی بیابد. این »امید«، که تقدرت

گیرد؛ تاکتیکی که خود ریشه در  ی سیاسی سنگر میگرایانه و تاکتیکی از مبارزهاغلب در پس درکی عمل

ای از مناسبات جهانی قدرت و نیز استراتژیِ مبارزه دارد. آرایش میدان نبردهای ژئوپولتیکی هم  درک ویژه

ی آن چنین است:  کند، که بیان فشردهدی در تأیید و تقویت چنین دریافت و رهیافتی عرضه میظاهراً شواه

های  اش قرار دارد. برآمدن قدرت»دولت ایران در بطن نبردی فرساینده با دولت آمریکا و متحدان غربی

بردی ایران  ی نظام قدرت جهانی، موجب نزدیکی راهشدنِ دوبارهنوظهور شرقی )روسیه و چین( و قطبی

کند،  قد از دولت ایران میگونه که دولت روسیه حمایتی تمامبه اردوگاه شرقی شده است. بنابراین، همان

ایجاب می متحدانش هم  و  آمریکا  دولت  یحتملمنافع  از خیزشی که  که  فروپاشی  کند  ایران    به  دولت 

 بیانجامد حمایت کنند.« 

جستاری نوشتار  »محاسبهاین  این  نقد  در  دوست  سرراستِ    بر   توضیحی  و   تا«، چهار ــ تا  دو ی 

 سیاسی   جغرافیای   جایگاه  از   نظری   تحلیلی  متن،  این  استداللی  اصلی  ی هسته.  متن  ابتدایی   یگزاره/داعیه

ه  ک  رویکردی  بر  ستنقدی  نوشتار  ی ادامه  تحلیل،  این  بر  تکیه   با.  است   معاصر  جهانیِ   نظم  بافتار  در  ایران

های غربی  ی توسل به دولتراهکار کهنه  ــ بار دیگر ــکوشد  خیزش انقالبی حاضر میدر فراز و نشیب  

نمایندگیِ  ی کاوه شهروز، بهارسانه}کارزار  ثمرنشستن خیزش، برجسته سازد.ضرورتی برای به چون همرا، 

وست. اقبال  ها برای احیای این الگی تالشترین نمونه، تازه1لیونیشده با نام حامد اسماعی شناختهحلقه

های فراگیرشدنِ  ها و داللتست بر اهمیت تأمل انتقادی در زمینهعمومی نسبتاً گسترده به این کارزار، دلیلی

 {.2مشهود این رویکرد 

 

 بشر«: ی »ایرانیان برای عدالت و حقوق (، به ابتکار حلقه G7پتیشن برای درخواست برخی مطالبات از سران »گروه هفت« ) - 1

G7 Leaders: Expel Iran's Diplomats / Demand that Political Prisoners Be Freed 

بسیار گسترده  -  2 به مشارکت  نظر  تظاهراتبا  ایرانی در رشته  برلین  ی دیاسپورای  و  فراخوان حامد   ــهای شهرهای کانادا  به  پاسخ  در 

ای برای بسیج سیاسی نارضایان و مخالفان رژیم ایران شکل گرفته است. پرسش این است  قابل انکار نیست که منبع الهام تازه  ــ اسماعیلیون
دادن خطر  ست. نوشتار حاضر با نشانهای غربیراهبرد محوریِ این منبع جدید بسیج سیاسی تا چه حد معطوف به جلب همراهی دولت  که

گشاید. مضمون اصلی این متن ناظر  قادی این موضوع می نتای برای واکاوی اهای خارجی برای خیزش انقالبیِ حاضر، زمینه گرایش به قدرت
 دیدگان. ساز ستم ست که در ساحت تغییر سیاسیْ نگاه به باالدست دارد، نه به توان دگرگون بر نقد هر رویکردی 

https://www.change.org/p/g7-leaders-expel-iran-s-diplomats-demand-that-political-prisoners-be-freed?recruiter=20249698&recruited_by_id=2ce6d390-970f-11ea-a2d0-03979e474b36
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 های غربی به قیام ژینای واکنش »همدالنه«ی قدرتدرباره. ۱

پیش از هر چیز متأثر از میزان  مند به رویدادهای جاری در جهانْ  های قدرتی دولتواکنش صوری و اولیه

های عمومی و  ها در شکل و کارکرد رسانهست. دگرگونیهای عمومیشدن این رویدادها در رسانهبرجسته

های مجازی، ظاهراً سپهر سیاست و نخبگان  در عصر دیجیتالی و شبکه  هاآنی بُرد  شدن دامنهترگسترده

ساخته است. در همین بستر، نخبگان و نمایندگان    تر«انیپذیرتر یا »خودمقدرت را دسترسسیاسیِ صاحب

گیرند؛ موضعی  سرعت موضع میساز بهمند خواسته یا ناخواسته در مورد موضوعات جریانهای قدرتدولت

ی دموکراتیک آنان را حفظ/تقویت کرده و تاییدی  باید در سازگاری با برآیند عواطف عمومیْ وجههکه می

ها ماهیتی نمایشی دارند  گیریدست موضعصرفاً آن نیست که این  مسئلهسیاسی آنان.  های  باشد بر داعیه

حقوق رتوریک  الزام  هاآنبشریِ  و  تعهدات  است.  فاقد  مهممسئلهآور  نمایشِ  ی  این  که  است  آن  تر 

های  تر در رسانهاستوار است که خطوط اصلیِ آن پیش  رویدادهابر بازنمایی خاصی از    زمانهمبشریْ  حقوق

اند. قیام ژینا هم از این قاعده مستثنی نیست. همدلی جهانی نسبت به این خیزش  استریم ترسیم شدهمین

ی  توانست به وجههفقط اتخاذ موضعی مخالف، بلکه حتی سکوت در برابر آن هم میچنان بزرگ بود که نه

های  شدن با موج عواطف عمومی و سویهضربه بزند. همراه  هاآن ا نخبگان سیاسی  های غربی یسیاسی دولت 

های معمولِ و  گیری سیاستعین پی بودن«، درفمینیستی این خیزش، راه ارزانی بود برای نمایشِ »مترقی

یا همان سیاستنیمه به »منافع ملی«،  ایراد چند سخنرانی احساسی وپنهانِ معطوف  امپریالیستی.    های 

های  فقط برای نمایندگان پارلمان یا وزرای دولتای از گیسوان نهبا بریدن گوشه  ایرسانهنمایش پرهیاهوی  

ای در بر ندارد، بلکه بر تناقضات  کنند( هزینهغربی )که امروزه اغلب با شعارهای فمینیستی رأی جمع می

 گذارد.  رپوش میکرد دولت متبوعِ آنان سی سیاسیِ آنان یا عملموجود در کارنامه

بازنمایی این خیزش و حقانیت آن  استریم و سیاستهای مینهای رسانهمشخصاً در  مداران، مضمون 

ست بر رویکرد بورژوایی به  صرفاً به مطالبات زنان )و سوژگی زنان( فروکاسته شده است، که خود متکی

ازئلهمس» زن«.  » جاآن ی  پیوندمسئلهکه  هیچ  رویکرد  این  در  زن«  نظام ی  )مناسبات  کلی  امر  با  ی 

دستانه برای  ست پیشواقع تمهیدیبه  در قیام ژیناداری( ندارد، دفاع این نخبگان از مطالبات زنان  سرمایه

رادیکال »محدودسازی سویه ایران مسئلههای  در  زن«  خیزش  ؛ سویه3ی  این  رادیکال  ماهیت  که  هایی 

بدینهاآنمدیون   بهست.  حجاب  معضل  رانهمهم  سان ترتیب،  میترین  معرفی  خیزش  این  تا  ی  شود 

 

 ،کارگاه دیالکتیک«؛ داریگری فمینیستیِ فردگرایانه در سرمایهکنشمسیرهای ادغام  -دارانه ی فمینیسم سرمایهدربارهمانیا بهروزی: » - 3
 . 1۴۰۰اسفند 

http://pdf.kaargaah.net/147_Individual_Feminism_and_Assimilation_in_Capitalism_ManiaB.pdf
https://kaargaah.net/?p=1233
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قدری ساده  بنیان این معضل قلمداد گردد. این بازنمایی به  چونهماندیشی و قساوت حاکمان مذهبی  جزم

خوبی با  توانند بهمداران هم میانگیزد و سیاستو خیرخواهانه است که کمابیش همدلی همگان را برمی

هم ه»مردم«  بر  سوار  شوند.  سیاستصدا  موج،  میمین  نکوهش  را  ایران  حاکمان  غربیْ  کنند؛ مداران 

میانجی  به ــکنند؛ و حتی وقتی  مسئوالن گشت ارشاد یا پلیس اخالقی و چند نهاد مرتبط را تحریم می

ها و  های خونین دولتی توجه رسانهسرکوب  ــ های مجازیانتشار کثیری از ویدئوهای شخصی در شبکه

ایران را »موقتاً«  امنیتیِ رده-د، شماری از وزرا یا مسئوالن نظامینناانگیزمیعواطف عمومی را بر باالی 

های خارجی،  ها و رسانههای دولتکنند. در سوی مقابل، حاکمان ایران هم با توسل به واکنشتحریم می

فراغ ه با  را  مخالفان  و  معترضان  میدمبالْ  معرفی  غربی  دشمنان  ناآگاه  یا  آگاه  تشدید  کنستانِ  تا  ند، 

ی  بستهی همو دو مولفه  تاکنون بارها شاهد تکرار این رویه  ۹۶ نمایی کنند. از خیزش دیها را موجهسرکوب

گمان تاثیراتی بر شکل و  تر خیزش کنونی بیهای جهانی گستردهتر و بازتابایم. گرچه ابعاد وسیعآن بوده

 د داشت.  ندر موقعیت کنونی خواه ی پیشبرد این رویهدامنه

پیمان  کوشند دولت ایران را، که همگسترش با بلوک روسیه و چین می های غربی در جدالی رو بهدولت

بلوک محسوب میمنطقه این  پرنفوذ  تنشای  کنند. تشدید  اثر  شود، تضعیف  در  بلوک  دو  این  بین  های 

لوک غربی تقویت کرده  پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین، ضرورت پیشبرد چنین سیاستی را از سوی ب

شدت  ای ایران را بهی هستهمسئلهها بر سر  است. کمابیش همین تنش از مدتی پیش فضای مذاکرات قدرت

مثال،   برای  است.  ساخته  به  دولتمتأثر  نحوهروسیه  که  داد  نشان  برای  روشنی  مذاکرات  پیشبرد  ی 

ها  جمله رفع یا تخفیف تحریممین گردد؛ ازی روسیه تأسازیِ برجام منوط به آن است که منافع ویژهنهایی

پس از تهاجم به اوکراین. در چنین بافتاری، روشن است که  یْ  های غربشده از سوی دولتو تنبیهات اعمال

با همههای غربی میدولت ایران به  ای رسانهی تمهیدات  کوشند  سان  و دیپلماتیک، از خیزش جاری در 

معنای آن  ها نه بهی اینبرداری کنند. اما همهای ایران و روسیه بهرههفرصتی برای امتیازگیری از دولت

پیمانان  ی دولت ایران و هواداران و هماند )داعیههای غربی محرک و مسبب این خیزش بودهاست که دولت

رند  جان آمده در ایران داگانِ بهدیدستمهای جهانی نفع مشترکی با  معنای آن است که قدرتآن(؛ و نه به

مایل در سمت    و  قادرند  دولت  هاآنیا  میان  ژئوپولتیکی  منازعات  و  در محاسبات  کلیْ  بایستند.  ها اصل 

تاریخی برای امتیازگیری از حریفان و کسب موضعی برتر )در  -های سیال انضمامی برداری از موقعیتبهره

 ن.  گادیدستمست، نه حیات و مطالبات مدت( در سپهر قدرت جهانیاندازی میانچشم

گان ایران برای خالصی  دیدستمست که چرا خواست  قوت خود باقیبه  چنانهمبا این حال، این پرسش  

  پوشانی بیابد؟های غربی برای تضعیف دولت ایران همی رژیم مسلط نتواند موقتاً با خواست قدرتاز سلطه
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امپریالیست )محور  آنتیهای شبههپاسخ فشرده این است که برخالف تبلیغات رژیم ایران و جریانات و رسان

های غربی صرفاً  کنند، خواست واقعی دولتسازی خطر دشمنان خارجی تغذیه میمقاومتی(، که از برجسته

ست، نه سرنگونی  سمت اردوگاه غربیدادن آن بهو سوق ۴سازی تشدید فشارها بر دولت ایران برای مطیع

ل این امر باید به بافتار نظم جهانی و مناسبات قدرتِ پس پشت  اما چرا؟ برای توضیح دالی  .5دولت ایران 

داللت و  بافتار  این  در  ایران  دولت  جایگاه  به  تا  بیاندازیم،  نظری  جهان  آن  در  چون  برسیم.  آن  های 

ی ایران در انتزاع )جدایی( از نظم جهانی و نظام قدرتِ محافظ آن ممکن  مسئلهی معاصر، فهم  تنیدهدرهم

مجزا از مناسبات جهانیِ    اغلب  « ی ایرانمسئله»بشری و لیبرالْ  رویکردهای حقوق  متأثر از  که این} .  نیست

شده سلطه   دینی  ۶انگاشته  استبداد  به  می  و  فروکاسته  رانتی  اقتصاد  نشانشودو    هژمونی   یدهنده، 

شناختی  روشست. خواهیم دید که این خطای  جوامع امروزی  ویستی بر ساحت فکریِیشناسی پوزیتروش

  کهشود: جاییساز میی تدوین استراتژی سیاسیْ معضلنه صرفاً در سپهر اندیشه، بلکه بیش از آن در حوزه

ه برای  دیدستمی مردمان  متحدان بالقوه  چونهمهای جهانی  بخشی از قدرت  ــ ی چنین درکیبر پایه ــ

 گردند.{رسیدن به آزادی معرفی می

 یران در بافتار نظم جهانی ی جایگاه دولت ادرباره. 2

بخشی  ی تعینشویم که چه رانهمواجه می  برای ورود به این بحث، پیش از هر چیز با این پرسش کلی

کشاکش  پسِ در و  دایمی  قدرتستیزهای  ژئوپلتیکی  بههای  است؟  نهفته  جهانی  دیگر،   بیان  های 

 

 ای رژیم ایران است.معطوف به توقف بلندپروازی هسته عمدتاًن سازی دولت ایرادر حال حاضر، خواست مطیع - ۴

کرد  های غربی نسبت به خیزش انقالبی ژینا و عمل«ی دولتهای »همدالنه قضات میان داعیهشواهد و مستندات متعددی درخصوص تنا  -  5
اند. برشمردن این  ها راه یافتهطور پراکنده به رسانه ها بهمشی واقعی آنان نسبت به دولت و مردمان ایران وجود دارد که شماری از آنو خط

های ست که پرداختن به آن فراتر از محدودیتهای تاریخیها با سایر نمونه د بررسی تطبیقی آن ، نیازمنمستندات در قالبی منسجم و ساختارمندِ
مداران آلمان  سرایی سیاست با مرثیه   زمانهماخیراً    یک(کنیم:  ی مهم و گویا بسنده مینمونه   دونوشتار حاضر است. در اینجا صرفاً به ذکر  
( پرده از این واقعیت برداشته است که دولت آلمان مشارکت  tazی تاتس )ار تحقیقی از نشریهنگبرای سرکوب زنان در ایران، یک روزنامه

های فنی قطع و محدودسازی دسترسی به اینترنت در ایران داشته است )تبعات این همکاری در سرکوب معترضان  فعالی در تأمین زیرساخت 
 های اخیر بر کسی پوشیده نیست(:در خیزش

Jean-Phillip Baeck: Die Iran-Connection von Meerbusch, taz, 20. Oct. 2022. 

ی رژیم  شدههای شناختهاز البیترین شرکای تجاری دولت ایران )در هر دو رژیم پهلوی و اسالمی(،  عنوان یکی از مهمدو( دولت آلمان، به 
(، تحت هدایت عدنان طباطبایی )پسر صادق طباطبایی( یکی از  CARPO« )*ی کارپوکند. »اندیشکدهایران پشتیبانی مالی و سیاسی می 

ی سیاسی با دولت  ی تنظیم رابطه ی آلمان در زمینههایی پرهزینه، به وزارت خارجهای ظاهراً تحقیقاتی که در قالب پروژهآنهاست؛ موسسه 
 دهد. اش، و شناخت نیروهای اپوزیسیون دولت ایران مشاوره میی دولت ایران با همسایگانایران، رابطه 

* Center for Applied Research in Partnership with the Orient 

افراطی مخالف، فهم شبه  -  ۶ از  امپریالیستآنتی در قطب  ایران منحصراًمسئلهها  بافتار نظام قدرت  بر پایه   ی  ی مالحظات ژئوپولتیکی در 
 جهانی تکوین یافته است.  

https://taz.de/Iranische-Tarnfirmen-in-Deutschland/!5885984/
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ها و تعامالت  اند خاستگاه این تنشری مایلاند؟ بسیاگر نظم جهانی کدامو تنظیم  سازوکارهای اصلی سازنده

گر نظم  بدهند و سازوکار تنظیم  نسبتها  طلبی ملی از جانب دولتجویانه را به خواست ازلی عظمتبرتری

گرایی صرفاً توجیهی برای  که ملیهای مسلط فروبکاهند. حال آنی قوای میان قدرتجهانی را به موازنه

ایدئول ابزاری  و  تحرکات،  سیاسیِ  این  تدارک  برای  موازنههاآنوژیک  قدرتست.  میان  قوای  نه  ی  ها 

ی اساسیْ وابستگی  ست. رانهبخش نظم جهانی، بلکه خود وجهی ناگزیر از فرآیند بازتولید نظم جهانیتعین

دولت قدرتژرف  سرمایههای  اقتصاد  بازتولید  و  تداوم  به  ساختاریِ  مند  الزام  و  تأمین    هاآنداری  به 

با وجود آنهای سیال سرمایه استدینیازمن نیازمندی. چون  ی ملی و  توامان دو سویه  های سرمایهکه 

در چارچوبی ملی )و رقابتی( انجام    ــ دادهدر بافتار تاریخیِ پیش ــ  هاآنتکاپو برای تأمین  ،  جهانی دارند

ی کارکردهای  دهنده هتگاه اصلی هر دولت و ج، که تکیهی ملیوچرای سرمایهچونگیرد. اولویت بیمی

های  سازد و لذا خصلت ملی این ستیزها )تقابل بین دولتها را میبنیانی آن است، بنیان ملی این نیازمندی

داری و وابستگی اقتصادهای ملی  بودن اقتصاد سرمایهکند. از سوی دیگر، جهانیامپریالیستی( را تعیین می

ها را  های رقیب(، بنیان فراملی این نیازمندیتقدر  لِگی متقاببه بازار جهانی و به یکدیگر )ازجمله وابست

های  سویهالمللی در نظم جهانیِ مسلط، متناسب با تأمین توامانِ  سازد. در این معنا، الگوی مناسبات بینمی

ی ساختار نظم جهانی،  یافتگیِ تاریخی دوگانهتعین  این شکل گرفته است.    هاملی و فراملیِ این نیازمندی

تقابلامنهد تشدید  و  تعمیق  بینای  می-های  مقید  را  بهامپریالیستی  شرایط  همین سازد.  در  حتی  دلیل، 

ب از آن می-اینحادشدن ستیزهای  برآمده  و نظم جهانی  اقتصادی مسلط  الگوی  باید  امپریالیستی، کلیات 

سبات قدرت جهانی هستیم  شاهد نوعی دیالکتیک بین امر ملی و امر فراملی در منا  جاایند. در  نمحفوط بمان

دهد که چرا در عصر فرمانروایی  کند. همین امر توضیح میروایی سرمایه عمل میمیانجی جهان که به

سان  های جهانی )بههای میان قدرتماندگار برای کشاکشسازیْ ضرورتی درونهای همسرمایه وجود راه

 های اصلی سرمایه( است.  کانون

- یابی تنازعات بیناگمان نافی شدتها و الزام ساختاریِ آن، بیمیان قدرت  سازی وجود سازوکارهای هم

دلیل بحران هژمونی در ساختار قدرت جهانی )با  امپریالیستی در جهانِ کنونی نیست. این تنازعات خواه به

داری  یهشدن نظام جهانی سرما دلیل نزدیکبالمنازع آمریکا(، و خواه به  جایگاهبرآمدن چین و افول تدریجی  

راستی شدت  داده( به  ی این نظام خصلتی فزآینده و دایمیی چندگانههانابه بحر اش )که  به مرزهای بنیادی

تنازعات  یافته این  بازیِ  زمین  اما  می  چنانهماند.  تعیین  سرمایه  بنیادیِ  ملزومات  و  قواعد  شود؛  توسط 

گنجد. مثال ملموسی  قلمرو تنگ ملی نمیهاست که در  مدت ه و  ای که بیش از هر زمانی جهانی شدسرمایه

این نظامیدر  ادغام  تاریخیِ  مسیر  و  سازوکار  کهنخصوص،  بازوی  )این  اقتصاد دولت  گری  در  ها( 
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ی ستیزهای  ترین رانهی جهانی در قالب واحدهای ملی رقیب، که اصلیست. پیکریابی سرمایهداریسرمایه

حادث/یامپریالیست-بینا بخشا  واقعیتی  )پیشست،  تcontingentآمدی  تاریخ  در  جهانی  وسعه(  ی 

ملی درجهت    هایبندی اقتصادداری بوده است. اما همین واقعیتْ در تالقی با ضرورتِ بنیادینِ شالودهسرمایه

گری را به بخشی بنیادین از سازوکارهای جهانی انباشت سرمایه بدل کرده  تداوم انباشت سرمایه، نظامی

ی سرمایه  شده ی ملی در قلمرو جهانیی محافظت از منافع سرمایهوظیفه  زمانهمی  است. چرا که دولت مل

  ــ با دررسیدن عصر امپریالیسم از انتهای قرن نوزدهم  خصوصاً ــ  ای که ایفای آنوظیفه  را برعهده دارد؛

ولت ملی  ی تاریخی که استحکام دست. طی قرن بیستم این قاعدهی قدرت نظامینهایتاً متکی بر پشتوانه

متکی بر قدرت نظامیِ آن است، نقش هرچه    عمدتاً  ــ ی کارگر و در برابر رقبای خارجیدر برابر طبقه ــ

داری ایفا کرده است. وقوع دو  کشورهای کانونی سرمایه بخشی به اقتصاد )و سیاست( تری در تعینبرجسته

بینا بود، و هم-جنگ جهانی  آن پس،    امپریالیستیْ هم تجلی رشد چنین گرایشی  از  آن.  مسبب تشدید 

هم تنیده شد که پویش  گری درنظامی دایمیی اقتصاد ملی در این کشورها چنان با ملزومات بسط شالوده

ای برای جریان انباشت سرمایه در کل پیکر اقتصاد ملی به موتور محرکه  دایمی صنعت و اقتصاد نظامی

از )بههای سرمایهترین کانونکه مهم جاآن بدل شد. و  و  سان قطبداری  امپریالیستی( تحت فشار  های 

توان گفت انباشت جهانی سرمایه با بسط  اجبار رقابت )اقتصادی و نظامی( به چنین سازوکاری تن دادند، می

پیوند یافته است دایمی نظامی این سازوکار ویژهگری  لذا  انباشت را می.  مدد توان »انباشت سرمایه بهی 

 گری« است.  نظامی

های جهانی در متن ملزومات بازتولید  دهد که ستیزهای میان قدرتسهم خود توضیح مین نمونه بهای

هایی  بیان دیگر، سوژگی اصلی با سرمایه است، نه با قدرتدهند، نه برعکس. بهدارانه رخ میمناسبات سرمایه

حداکثری به قوانین سرمایه    سپردنشان( مرهون فرآیند تاریخیِ تننظامی-که عروج اقتصادی )و سیاسی

آنان از سروری سرمایه،    تربیشست از تبعیت  فقط بازتابیبوده است. سروری آنان در سپهر سیاست جهانی نه

دارانه در مقیاسی جهانی. درنتیجه، آنان به برقراری نظم اقتصادی سرمایه  تربیشچنین وابستگی  بلکه هم

رود، بلکه  به فراسوی چارچوب سرمایه نمی  تنهاهانی نههای جنظامی میان قدرت-پویش ستیزهای سیاسی

- در سپهر انضمامیی جهانی سرمایه  درنهایت معطوف است به تأمین و تدارک ملزومات بازتولید چرخه

سیالیت ویژه  تاریخی، که  نقش  امور حادث  دارد.  گریزناپذیر  آن  در  بسط    که این}گو  ای  درجهت  تالش 
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سرمایه،   ب سرمایه  زمان همسروری  را  می  سمتهداری  سوق  عبورناپذیرش  گذار  مرزهای  موعد  و  دهد 

 سازد.{تر میرا نزدیک 7دارانه پساسرمایه

 های جهانی بر سر ایران چیست؟  ی ایران« یا چالش قدرتمسئلهها با »ی ایناما ربط همه

ست؛ یکی از  «جهانیجغرافیای سیاسی ایران در متن نظم معاصر جهانیْ بخشی از جغرافیای »جنوب  

پیرامونی سرمایه  «»کشورهای  اقتصاد  جهانی  سپهر  همهدر  جهانی  کار  تقسیم  در  کشورهای  داری.  ی 

دارانه دارند. هرچند این کارکردها لزوماً از اهمیت  پیرامونی کارکردهایی برای بازتولید نظم جهانی سرمایه

ی ایران، جمعیت  ، بازار مصرف گسترده8نی ایران سانی برخوردار نیستند. منابع غنی نفت و گاز و معد یک

ی آن در  کرده یا متخصص آن، و موقعیت ژئوپلتیکی ویژهبزرگ نیروی کار ارزان و نیروی انسانی تحصیل

ای در ساختار نظم جهانی ی خاورمیانه ازجمله فاکتورهای مهمی هستند که به ایران جایگاه ویژهمنطقه

ی اسالم سیاسی، ی خاورمیانه بر پایهسردیِ منطقهدر بافتار بازآرایی پساجنگاند. افزون بر این،  بخشیده

دانند  ست. همه میگری، برقراری ثبات سیاسی در جغرافیای ایران واجد اهمیت بسیارینئولیبرالیسم و نظامی

- استعماریی مداخالت  واسطههای خاورمیانه اساساً بهملت-ی تکوین دولتهاناو بنی  که مرزهای سیاسی

ست تحمیلی  اقتصادیِ مسلط بر جوامع خاورمیانه، نظمی تاریخاً-اند. نظم سیاسیامپریالیستی شکل گرفته

در دهه است.  بوده  این جوامع  درون  در  متعددی  اسالم  که موجد تضادهای  تحمیلی  با ورود  اخیر،  های 

همه تجمیع  و  خاورمیانه  به  نئولیبرالیسم  و  پیامدهایسیاسی  عم ی  دامنهشان،  و  رشد ق  تضادها  این  ی 

شان افزایش ملموسی  هایهمین نسبت، میزان شکنندگی درونی این جوامع و دولتاند. بهگیری داشتهچشم

های بهار عربی که خود بازتابی بود از اشباع رنج و نارضایتی عمومی از پیامدهای  یافته است. وقوع خیزش

رو،  ی این شکنندگی را آشکار ساخت. از همینباالبودنِ درجه  گرایی و خفقان سیاسی،نئولیبرالیسم، اسالم

اقتصادی نظم  در همه-دوام  تحمیلی  دولتسیاسیِ  وجود  مستلزم  جوامع  این  بنی  ستییها ی    یها ناکه 

 

 .  13۹8، اسفند کارگاه دیالکتیک«، ترجمه: مانیا بهروزی، دارانهداری: فاز گذار پساسرمایهوپاشی سرمایه فر جان بل؛ توماس سکین: » - 7

زاد نبود،  داری از اواخر قرن نوزدهم امری تماماً درون ی نظام سرمایهکنندهبرخی از اندیشمندان بر این باورند که جهش اقتصادی خیره  -  8
عنوان منبع جهانی انرژی بوده است. بلکه متکی بر عاملی بیرونی و کمابیش تصادفی بود که همانا کشف منابع عظیم نفتی و کاربست نفت به 

انتقال فزآینده به استخراج و  نفت،  انرژی )درکنار مشتقی  ارزان و پربازده  به رشد صنایع  ات بسیار مفید آن(، شتاب چشمعنوان منبع  گیری 
 ی خود نرخ رشد اقتصادی باالیی را برای انباشت هنگفت سرمایه نوبه نقل بخشید که به وسنگین )مثل فوالدسازی(، خودروسازی و صنعت حمل

ی تکوین ایران و  ساسی را خاطرنشان کرد: اوالً تاریخچهی اارمغان آوردند. در اینجا و در پیوند با جایگاه جهانی خاورمیانه باید باید دو نکته به 
یگانه خاورمیانه جایگاه  آشکارشدن  با  دارد  مستقیمی  پیوند  مدرن  به ی  نفت  اصلیی  سرمایهعنوان  اقتصاد  انرژی  منبع  تشدید ترین  و  داری 

المللی به گواهی شکست مذاکرات و معاهدات بینکم  ها برای دسترسی پایدار )و انحصاری( به منابع نفتی جهان؛ دوما، دستمنازعات قدرت
ی پیامدهای جنگ اوکراین در ایجاد بحران جهانی انرژیْ روشن  واسطهسان مولد تغییرات اقلیمی(، و نیز به ای )بهبرای مهار گازهای گلخانه

 ست.  قوت خود باقی به  چنانهمداری به منابع نفت و گاز است که وابستگی اقتصادی سرمایه

http://pdf.kaargaah.net/107_Sekine_Bell_Disintegration_of_Capitalism_Farsi_ManiaB.pdf
https://kaargaah.net/?p=949
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های  ست که حتی این دولتگاهیت. }و این همان گرهاسگریِ استوار  ی نظامیوقفهاقتدارشان بر بسط بی

ب  به  را  چرخهپیرامونی  از  بهخشی  سرمایه  »انباشت  جهانی  نظامیی  است مدد  ساخته  ملحق  {.  ۹گری« 

اکثریت جامعه هستند و مسیر تاریخی  ها )نظیر دولت ایران( فاقد ارتباطی ارگانیک با  بسیاری از این دولت

های اقتصادی، سیاسی و نظامی بوده  فرآیند تجمیع انحصاریِ قدرت  واقعبه  هاآناستقرار و تثبیت قدرتِ  

ای  کننده، ابعاد و شتاب خیرهدر جوامع »جنوب جهانی« های نولیبرالیمحابای سیاستسازی بیاست. پیاده

دو فاکتور عمده در تکوین این فرایند    خشید. تی برتْ نزد نخبگان دول به فرآیند تجمیع انحصاری منابع قد 

از سویی سلب مالکیت مستمر از جامعه و انتقال منابع ثروت ملی به نخبگان حاکم جذابیت    اند:مؤثر بوده

)بهمقاومت است  داشته  حاکمان  برای  ارادهناپذیری  بیاوریم  خللیاد  بازسازی  ی  برای  ایران  دولت  ناپذیر 

برپایهوطلبانهدا اقتصاد  تاکنون( ی  پایان جنگ  از  نولیبرالی،  الگوی  دیگر، مهار و سرکوب  ی  از سوی  . و 

ساختار سیاسی و   تربیش های فرودست( نیازمند ادغام هرچهپیامدهای سیاسی نولیبرالیسم )مقاومت توده

م، شکاف از پیش موجودِ  ترتیب، گسترش و تثبیت نولیبرالیسدیگر بوده است. بدیندر یک  دستگاه نظامی

ی  افزایش داد. پویش دولت ایران نمونه  تر بیشمیان میان دولت و مردمان در جوامع خاورمیانه را هرچه  

 باره است.  تاریخی شاخصی در این

)مناسبات  گونه که نهاد دولت در جوامع خاورمیانه از اواخر قرن نوزدهم بر بستر فشار شرایط جهانی  انهم

های پایانی قرن  داری را تأمین کند، در دههملزومات گسترش جهانی سرمایهتا  کوین یافت  ت  امپریالیستی( 

های ظاهرا بالغ و مستقل خاورمیانه نقش فعالی در گسترش و تثبیت جهانی نولیبرالیسم  بیستم هم دولت

زده  داریِ بحرانبندی تاریخی انباشت سرمایه، گریزگاهی برای سرمایهترین صورتایفا کردند؛ تا این تازه

های خارجی در  های خاورمیانه به قدرتفراهم آورد. این بار اما لزوماً پای وابستگی سیاسی مستقیم دولت

طور  داریْ اقتصاد این کشورها را بهی ناموزون در انکشاف جهانی سرمایهنیست، بلکه روند توسعهنبود/میان  

بازار جهانی وابسته کرده است. پس،شکننده  به  از کشورهای    ای  )همانند بسیاری  حاکمان در خاورمیانه 

انحصاری اقتصادی  منافع  تضمین  برای  خواه  و  خویش  سیاسی  بقای  برای  خواه  جهانی(،  شان،  جنوب 

.  گیرند میبرعهده    داوطلبانه«دارانه در قلمروی بومی خویش را »ی پاسداری از نظم جهانی سرمایهوظیفه

 

که دولت ایران با تشدید  گری« وجه مهم دیگری هم دارد و آن اینمدد نظامیشارکت دولت ایران در سازوکار جهانی »انباشت سرمایه به م  -  ۹
ی های نیابتی در یمن و سوریه، و مداخله التهابات و تهدیدات سیاسی و نظامی در خاورمیانه )ازجمله: رقابت حاد ژئوپولتیکی با عربستان، جنگ 

گرای دولت اسرائیل(، سهم مهمی در  های نظامینظامی در لبنان و فلسطین، تهدیدات نمایشی علیه دولت اسرائیل و تقویت سیاست -سیاسی
های جهانیِ خرید و مصرف  ترین کانونمیانه داشته است. روندی که خاورمیانه را به یکی از بزرگ وری خاگری در منطقه ی نظامیرشد فزآینده

 بدل کرده است. برای مثال، نگاه کنید به:   تسلیحات نظامی

Aljazeera: Middle East sees biggest import of arms in last 5 years, 15. Mar. 2021.  

The Economist: The battle for the Middle Eastern arms market is heating up, 13. Feb. 2020. 

https://www.aljazeera.com/news/2021/3/15/global-arms-transfers-level-off-but-middle-east-imports-grow
https://www.economist.com/business/2020/02/13/the-battle-for-the-middle-eastern-arms-market-is-heating-up
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دارانه  ی حاکم جهانی، از نظم مسلط سرمایهعنوان عضوی از پیکر طبقهبه  ی حاکم بومیبیان دیگر، طبقهبه

در    خصوصاً کند که بازندگان اصلی تداوم این نظم هستند؛  ای پاسداری میهدیدستمدر برابر انبوه مردمان  

رایطی  اند. از این منظر، در شای یافتهسابقهداری شدت و وسعت بیی سرمایهی چندگانهها نادورانی که بحر 

خوش التهابات سیاسی متناوب هستند، انکشاف فرآیندی  که جوامع جنوب جهانی و کل خاورمیانه دست

ی خشم و  ای باشد در انبار باروت خاورمیانه و برانگیزانندهتواند جرقهانقالبی در جغرافیای سیاسی ایران می

مردمان   سایر  خیزش  و  خاورمیانه؛  دیدستمامید  ملتهب  جغرافیای  در  دومینوی  ه  تکرار  همانند  چیزی 

 . 1۰های انقالبی در جریان بهار عربی خیزش

 ی عشق و نفرت بین حاکمان »ایران و غرب« ی رابطه. درباره۳

توان دریافت که هر خیزشی علیه نظم استبدادی، توامان خیزشی علیه مناسبات چه گفته شد میاز آن

نباشد. چون نهین داعیهست، حتی اگر در مطالبات مستقیم آن چننظم جهانی های  فقط نظامای مشهود 

اند، بلکه بازتولید نظم جهانی  داری تکوین یافتهتاریخیِ سرمایه-ی جهانیاستبدادی معاصر از دل توسعه

دولت دوام  و  برقراری  مستلزم  هم  استبدادیمعاصر  جهانی«  های  »جنوب  سپهر  مهمدر  ترین  ست. 

توان در دو کارکرد کلی زیر  را می  دارانهدر بازتولید نظم جهانی سرمایهپیرامونی  های  های دولتکارویژه

میانجی کرد:  نیازمندیمرانهآگریِ  فشرده  و  اقتصادی  الگوهای  مقیاس  ی  در  جهانی  نظم  سیالِ  های 

.  11های فرودست در برابر تبعات این الگوهای تحمیلیبومی/محلیِ؛ و مهار و سرکوب مقاومت ناگزیر توده

ها در »جنوب جهانی«، که  داری با برخی دولتهای کانونی سرمایههای سیاسی مقطعی میان دولتتنش

تواند تاجایی پیش برود که  ست، نمیداریهای سرمایههای امپریالیستی بین کانونمتأثر از کشاکش  عمدتاً

های  حاکمان دولتهای پیرامونی برای تداوم نظم جهانی را معلق یا مختل سازد.  کارکردهای این دولت

شان در برخی کشورهای پیرامونی، در عمل  ی اختالفات مقطعی با همتایانرغم همهداری، بهکانونی سرمایه

، چرا که منافع مشترک و  12کنندی جهانی بورژوازی تلقی میی بخشی ضروری از طبقهمنزلهرا به  هاآن

 

ی آلمان در رابطه  ، رویکرد مسلط در وزارت خارجهها در خاورمیانهاز دومینوی خیزش  های غربیدولتهراس  در تصدیق مثال شاخصی  - 1۰
(، همواره Philipp Ackermannی آلمان، متأثر از نفوذ فیلیپ آکرمن )های اخیر ایران است. وزارت خارجه های سیاسی در سالبا خیزش 

ثباتی در تواند »بی یافتن نیروی معترضان ]بر دولت ایران[، می دالل که برتریتغییر قدرت در ایران را یک »فاجعه« ارزیابی کرده؛ با این است
 ی آلمان( ایجاد شکاف در وزارت خارجه  از ی بیلد تسایتونگگزارش روزنامه ی دنبال داشته باشد. )برپایهکل منطقه« را به 

«،  ای فرودستانهای تودهبا نگاهی به خیزش   - های دولت در جنوب جهانیها و سازوبرگ ی بنیان دربارهنگاه کنید به: امین حصوری: »  - 11
 .  13۹8، آذر کارگاه دیالکتیک

طور فزآینده به کسب تابعیت سیاسی )شهروندی(  پیش مشتاقانه و به   این واقعیت که حاکمان دولت اسالمی ایران از حدود سه دهه   -  12
شده را راهی این کشورها کردند، فاکت تاریخی بسیار  رانتی و تاراجهای  کشورهای غربی روی آوردند و بخشی از اعضای خانواده و ثروت 

دهد  تنهایی نشان میست. برای مثال، این واقعیت به های قدرتمند غربی ی میان دولت ایران و دولتمهمی برای رمزگشایی از ماهیت رابطه

file:///C:/Users/Sara/Desktop/Aufstand%20im%20Iran%20spaltet%20Baerbock-Ministerium
http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
https://kaargaah.net/?p=911
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ی جهانی فرودستان. از  ه ضرورت رویارویی با طبقهدهند؛ ازجملرا به هم پیوند می هاآنهای مهمی  دغدغه

فقط نفعی در سرنگونی دولت اسالمی ایران ندارند، بلکه  های غربی نهقدرتاین منظر،  

های جهانی تنها زمانی به شکلی از  قدرت  !حلاند، نه بخشی از راهخود بخشی از معضل  هاآن

ایران تن میسرنگون کنونی  دولت  ثبات  سازی  بهدهند که  فعلی  بازگشتدولت  در معرض  طرز  ناپذیری 

باشد بنیان دولت جاآن از  اما.  فروپاشی  در  ناپایداری سیاسی  تدارک  که  فرآیند  دارد،  قرار  استبدادی  های 

برای دولت  »بدیل باال«  از  استبدادی  سیاسی  معموالً    ــ ( Plan B)  گزینجایطرحی    چونهم ــهای 

های  ی این تدارک پیشینی، دولتشود. به پشتوانهحاد سیاسی آغاز می  هایتنشتر از زمان بروز  بسی پیش

کار  ای( بههای تودهسیاسیِ )خیزش  ناپایداری ی حادشدن  غربی تمامی امکانات و منابع خود را طی دوره

در وضعیت  راستا،    همینشکل بگیرد. در    هاآنت  گیرند تا فرآیند تعیین دولت بعدی مطابق نیازها و انتظارامی

میقدرت  کنونی چیز  هر  از  پیش  جهانی  سیاسی  های  »گذار  یک  به  را  حاضر  انقالبیِ  فرآیند  تا  کوشند 

های  طریق مهندسی سیاسی برای مهار و سرکوب قابلیت دستانه ازاستحاله دهند؛ گذاری پیش  مهارشده« 

انقالبی ساز  دگرگون بعدی )»بدیلو شکل  خیزش  نخبگان دولت  به  ادادن  باال«(، بهسازی  ای که  گونهز 

در چارچوب مطلوب   آن  بر وجود چنین  ساختار و مضمون  متعددی  تاریخی  بگنجد. شواهد  نظم جهانی 

(،  2۰2۰- 2۰1۹(، سودان )2۰11مصر )  هایانقالب(، تا 1۹7۹ایران )  بانقال ازدهند؛  سازوکاری گواهی می

 و غیره. 

)مهم مهارشده«  سیاسی  »گذار  یک  رکن  باال سازی  بدیلترین  فاعلیت  از  سلب   ،)

ی مردمان معترض و واگذاری آن به نخبگان و جریانات سیاسی مورد  سیاسی از توده

و  اعتماد قدرت فراز  در  بر سازوکارهای کسب هژمونی سیاسی  متکی  هاست، که خود 

ی نظامی بسیاری  . با توجه به شالودهستای و فرآیند دگرگونیِ سیاسیهای خیزش تودهنشیب

ی نهاییِ  های غربی برای تضمین ثمرهگاه قدرتترین تکیهمهم  های جنوب جهانی، نظامیان طبعاًاز دولت

ای بسیار  ی سپاه پاسداران گزینهشدهی گذار هستند )بر این اساس، دگردیسی هدایتتحوالت سیاسیِ دوره

ر/پارتنر سیاسی نیستند،  محتمل در تحوالت آتیِ ایران است(. اما نظامیان لزوماً نخستین و آشکارترین همکا

ی گذار سیاسیِ مهارشده  نقش بنیادیِ آنان مخل نمای »دموکراتیک« پروژه  رسِ شدن پیشچون برجسته

 

داعیه  سیاسیکه  دولت-های  با  ایران  دولت  دشمنی  بر  ناظر  پرهیاهوی  برای  دیپلماتیک  ایدئولوژیک  و  تبلیغاتی  پوششی  غربی صرفاً  های 
سهولت پذیرای نخبگان سیاسی حاکم بر  های غربی به ی دو طرف بوده است. اینکه دولت ساختن خویشاوندی طبقاتی طبقات حاکمهپنهان

هایی که دولت ایران در ازای انجام کارویژهبه حاکمان    ی تضمینیی ارائه منزلهست بر این خویشاوندی، بلکه به فقط تاییدی ایران شدند، نه 
 ست.  ایران در بازتولید نظم جهانی برعهده دارد، قابل ارزیابی 
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های غربی در کودتاهای نظامی در جنوب جهانی ایجاب  دستی قدرتهای سیاسی هماست. وانگهی، هزینه

روشمی با  نظامیان  بر  تکیه  که  ظریفکند  پوشیده های  و  امروزه  تر  راستا،  همین  در  گیرد.  انجام  تری 

  ، برای مواجهه 13های استبدادی حول منافع مشترک موازات همراهی و همکاری با نظامهای غربی، بهدولت

بینند که از قابلیت  هایی را تدارک میها معموالً گزینهبا شرایط محتملِ فروپاشی ثباتِ سیاسیِ این دولت

کم از ربع پایانی قرن بیستم روال  . دست1۴اقبال عمومی برخوردار باشندی برای جلب همراهی و  تربیش

بوده که در عین انتقاد از )یا مخالفت با( نظام استبدادی مستقر در    ییهاناکلی کار معموال پرورش گفتم

ی  بنداند؛ نظیر گفتمان نئولیبرالی در بستهبندیکشور مورد نظر، با منطق نظم جهانی مسلط قابل مفصل

گفتمحقوق این  شبکهبه  ها نابشری.  زیرساختمدد  و  آکادمیک  رسهای  بومیا هناهای  تکثیر  یْ  و  سازی 

اپوزیسیون )یا شبهزمانهمشوند.  می نیروهای سیاسی  از  با  اپوزیسیون( که مشی سیاسی، آن دسته  شان 

های  ترتیب، قدرتد. بدینشونهای مختلف تقویت و برجسته میشیوه پذیر است، به مبانی این گفتمانْ جمع

های  پشتیبانیِ فعال، زمینه-مندی از مزایای کارکردی یک نظام دیکتاتوری و همکاریموازات بهرهغربی به

بینند تا خود را برای شرایط ناپایداری سیاسی در آن جغرافیای  تکوین بدیل »مطلوب« آن را نیز تدارک می

های محتمل آن  رویتکیک اهرم فشار سیاسی برای مهار  طریق همچنین   بدین  ها آنمعین مهیا سازند.  

گیرند. }این نوع تصویرپردازی  در اختیار میشدنِ آن به قطب امپریالیستیِ رقیب  یا نزدیکدولت استبدادی  

 

شرطی برای امنیت  ست، که پیشهای استبدادی حول منافع مشترک نیازمند حدی از ثبات سیاسیهای غربی با رژیمهمکاری دولت  -  13
ها و اکثریت توجه بین آن های استبدادی و شکاف قابلی دولتهی دیگر، بنا به ماهیت شکنندست. از سوگذاری و ثبات روابط اقتصادیسرمایه

های قدر است که برای تامین آن بخشا به تجارب و فناوریای گران ها گنجینهستم جامعه، ثبات سیاسی برای این دولتفرودست و تحت 
آمیزند  های سودآوری اقتصادی درمیسرعت با رشته امنیتی، به -وداتِ ماهیتاً سیاسیشوند. اما این قبیل مراهای غربی متوسل می تخصصی دولت

های دیکتاتوری و سروران نظم  ی نظامهای دوسویهگردند. از این منظر، نیازمندیتثبیت می ــ پنهانولی نیمه ــهایی روتین و در قالب رویه
توان به  گشایند. در همین راستا میای برای انباشت سرمایه میهای تازهزمینه  جهانی برای حفظ ثبات سیاسی ت در کشورهای پیرامونی، خود

رغم افشای جنجالی  دولت ایران برای ردیابی مخالفان سیاسی اشاره کرد که به های پیشرفته از سوی شرکت آلمانی زیمنس به انتقال فناوری
دست خدمات روزرسانی شد. انتقال این های دیگری ادامه یافت و به کل ی قضایی(، بعدها در ش)و حتی گشایش یک پرونده 2۰1۰آن در سال 

فناوری نظارتیو  )  -های  به دولتSurveillance Technologiesامنیتی  آموزش(  مستلزم  دیکتاتور همچنین  به  های  پرسنلی  های 
موزشی در کشورهای غربی مهیا شده است. در  های آها در کشورهای مقصد است. برای این منظور، برخی مراکز و زیرساخت کاربران آتی آن 

ها، ی این نوع همکاریها دربارهنظارتی برای دیکتاتورها«(، در کنار سایر فاکت-های مراقبتیاین گزارش مستند تلویزیونی )با عنوان: »فناوری 
که یکی از  ی اروپاست. حال آناتحادیه های پلیسی درشود که ظاهراً مقر اصلی آموزشدر بوداپست اشاره می CEPOLنام ی به به موسسه 

 عمدتاً امنیتی به کاربران دولتی از کشورهای )-های نظارتیهای فنی در رابطه با کاربرد فناوریی آموزش ی این مرکز ارائه شدهوظایف تعریف
 ی این تجهیزات  است:     استبدادیِ( واردکننده

Thomas Kruchem: Überwachungstechnik für Diktatoren – Wie die EU den Export bremsen 

will, SWR2 Wissen, 6. Apr. 2021. 

ویژه سازی از باال« همچنین متأثر از برخی مختصات شرایط تاریخی جدید بوده است؛ ازجمله و به ی »بدیلن چرخش رویکرد در شیوه ای  -  1۴
ای برای تاثیرگذاری بر )و »هدایت«(  ای و انحصاری، امکانات ویژه های تودهشده«. چون گسترش نفوذ رسانه ایمتأثر از انکشاف »جهان رسانه 

 مندان قرار داده است.  درجهت برساختن انواعی از پوپولیسم سیاسی در اختیار قدرت افکار عمومی

https://www.swr.de/swr2/wissen/ueberwachungstechnik-fuer-diktatoren-wie-die-eu-den-export-bremsen-will-swr2-wissen-2021-04-06-100.html
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که در دنیای امروز تأمین و بازتولید  شود. حال آناندیشی« یا »تئوری توطئه« تخطئه میسهولت با »توطئهبه

انضمامی هژمونی در س به-پهر  نیمهتاریخی بخشا  دهی قدرت محقق  پنهان سازمانمیانجی سازوکارهای 

»اتاقمی مستمر  مداخالت  مستلزم  که  کارکردهای  شود  نیز  و  تاکیتک،  و  استراتژی  تدوین  فکر«های 

امنیتی رس  نهادهای  نادیدهایانهو  اینست.  نقش  نحوهگرفتن  از  انتزاعی  درکی  از  ناشی  عواملْ  ی  دسته 

ست؛ و توامانْ مستلزم انکار  اجتماعی-بخشی به تحوالت تاریخی های کالن در تعینمندیتاثیرگذاری قانون

 ست.{  های تاریخیبسیاری از فاکت

ست، چون تحقق و پیشبرد آن  تر از این شِمای کلیسازیِ از باال«، در عمل بسیار پیچیدهفرآیند »بدیل

دهد. با این  بودنِ بسیاری از فاکتورهای دخیل رخ میآمدیریخی و پیشتا-در بافتار شرایط سیال انضمامی

های غربی نسبت به تحوالت  مشی دولتدر خط  ــ ی اخیرطی دو دهه ــتوان خطوط کلی آن را  حال، می

طلبان و نواندیشان دینی  های سیاسی در جغرافیای ایران رصد و شناسایی کرد: نخست اصالح و ناپایداری

قدرتبدی  چونهم مطلوب  سیاسی  )ل  غربی  تعدیل خطبه  عمدتاً های  برای  فشار  اهرم  دولت  سان  مشی 

ستاره افول  با  سپس،  شدند.  برجسته  اصالح ایران(  اقبال  دورهی  ایران، طی  مردمان  نزد  نسبتاً  طلبان  ی 

بی مواجه  های غرشهری با اقبال دولتهای جوان و نئوکان و رهیافت ناسیونالیسم ایرانکوتاهی نولیبرال

طلبی با محوریت رضا  های غربی با دولت ایران، گفتمان سلطنتشدند. اما در پی تشدید منازعات دولت

رسد  نظر میهای غربی قرار گرفت. در ظاهر بهپوپولیستی در کانون توجه قدرت  سان یک بدیلپهلوی به

تبعات و نمودهای  ها صرفاً  این  یهمهما  وارگی( وجود دارد. اقاعدگی )رندومها نوعی بیجاییبهکه در این جا

تاریخی  -های کنش ایجابی در سپهر سیال انضمامی و از محدودیت  هستندی »آزمون و خطا«  یک پروسه

در سپهر سیاسی ایران.    هانای نیروها و وزن گفتمدلیل تغییرات سیال در موازنهشوند؛ ازجمله بهناشی می

  با  هاآنبندی  یک خصلت بنیادی اشترک دارند و آن امکان مفصل  ها در ی این گزینهدر عین حال، همه

 دارانه است.  نظم سرمایه

رسد که اینک نزد  نظر میبا این همه، با توجه به تحوالت پرشتاب در فضای سیاسی متاخر ایران، به

سلطنتقدرت الگوی  حتی  غربی  ر های  خود  سابق  جذابیت  نیز  پهلوی(  رضا  پادشاهی  فر  )حول  ا  طلبی 

ی تحوالت ایران تاحدی از دست داده است. بنا به شواهد  ی یک بدیل سیاسی محتمل برای آیندهمنزلهبه

رغم  نژاد نیز صرفاً فروغی زودگذر داشته است؛ بهسیاسی مسیح علی  طلبیی بخت جاهستاره  موجود، ظاهراً

استریم، امکانات زیادی  های مینحجاب اجباری( در بازنمایی  عمدتاًی زنان« )مسئلهالصاق وی به » کهاین
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اگر این مشاهدات درست باشند،  .15دادسازی از باال« نوید میی »بدیلرا برای مشارکت وی در یک پروژه

سازی از باال«،  »بدیل  یذخایری برای پروژه  عنواننژاد، بهی سیاسی پهلوی و علی ول جاذبهاف   علت اصلی

جو کرد. چرا که با گسترش این خیزش چنان  وباید در مختصات رادیکال خیزش ژینا جستگمان میرا بی

های محتمل قبلی  ی ایران( آزاد شد که تنگی و تناقضات بدیلپتانسیلی برای دگرگونی بنیادی )در جامعه

تن در ترکیب »زن، زندگی، آزادی« معنایی  گرفعیان گردید. برای مثال، خواست دیرین »آزادی« با جای

سان،   همین اعتبار شده است. و بهبی  چنان ژرف یافته که الگوی سیاسی مبتنی بر قدرت فردی، وسیعاً

نژاد صرفاً  سیاسیِ محدود امثال علی  ای در این خیزش یافت که افقی زنان چنان ماهیت انقالبیمسئله

بیان دیگر، خیزش انقالبی حاضر از مدعیان سابق رهبری  آمده است. بهپوستینی کهنه و بازدارنده از کار در

سازی از باال«  ی »بدیلبرای ایفای نقش در پروژه  ها آنسیاسی بسی فراتر رفته است و لذا امکانات قبلی  

های غربی در پاسخ به  رسد که قدرتنظر میرا تا حد زیادی سوخت و نابود کرده است. بر این اساس، به

د ناپایداری سیاسی دولت ایران نیازمند برپایی بدیلی فوری و متفاوت هستند؛ بدیلی که بتواند تنوع  تشدی

  ــ با تکیه بر چنین قابلیتی ــ  زمان همها و مطالبات این خیزش را در خود ادغام کند؛ و  درونی خاستگاه

شده )از  یک گذار سیاسی هدایت  نفعها )مسیر انکشاف انقالب( را بهسیاسی رادیکال توده  روند رشد فاعلیت

این پرسش که    رسیم. یعنیتر این نوشتار میباال( مسدود سازد. با این مقدمات، به بخش پایانی و انضمامی

 ی تدارک چنین بدیلی است؟  آیا اقبال عمومی فزآینده به کارزار سیاسی حامد اسماعیلیون ترجمان یا مقدمه

 برای خیزش انقالبی ژینا؟  گاهی »بیرونی«جوی تکیهو. در جست۴

های غربی خود بخشی از سازوکارهای تکوین و تحکیم  در پرتو بحث فوق، شاید روشن شده باشد که دولت

اند.  پا خاستهبه  هاآنبندهای   و گان ایران بار دیگر برای رهایی از قیددیدستمزنجیرهای ستمی هستند که  

نظام  کهاینو   بدنخبگان حاکم در  به پشتیبانی خویشاوندان طبقاتی خویش در  های دیکتاتوری  اتکا  ون 

داری عمر سیاسی کوتاهی خواهند داشت. نشان دادیم که ماهیت نظم جهانی و مناسبات  های سرمایهکانون

به آن  محافظِ  دولتایگونهقدرتِ  نههای قدرتست که حاکمان  ایران  مند  مردمان  رهایی  در  نفعی  فقط 

خود   تالش  تمام  بلکه  انقالبی  بهرا  ندارند،  خیزش  هر  تا  بست  خواهند  و  بهکار  گردد  متوقف  به  سرعت 

ناپذیربودن تغییرات کالن سیاسی،  درصورت اجتنابحال،    در عین؛ و  1۶اصالحات و تغییراتی جزئی ختم شود 

 

، در  کرده استهای زیادی ایجاد جوی او که دافعهنژاد به اصحاب سلطنت، و/یا شخصیت نمایشیِ پرخاشمحابای علیشاید نزدیکی بی  - 15
 جو کرد. وباید در جای دیگری جست گمانبی اما علت اصلی را . اندافول سیاسی ناهنگام او سهمی داشته 

مریکا، در روزهای نخست برآمدن خیزش اخیر به دولت ایران اطمینان داد که دولت  ی دولت آکه آنتونی بلینکن، وزیر خارجهپس از آن   -  1۶
 در ایران نیست، اخیراً رابرت مالی هم همین موضع دولت آمریکا را تصریح کرد: جوی »رژیم چنج«ومتبوع وی در جست
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نظر  کوشند مسیر این تغییرات را تحت مدیریت و نفوذ هژمونیک خود درآورند. در وضعیت کنونی بهمی

ه و حاکمان  دیدستم ناپذیر شده است )بین مردمان  که تغییر کالن در ساختار سیاسی ایران اجتنابرسد  می

پل از خون روان است و  بازگشت  شطی  بدیل  نابود شده   کلیبههای  این است که  بنابراین، پرسش  اند(. 

حمیل آن چگونه  هایی دارد و تی سیاسیِ جغرافیای ایران چه خصلتمطلوب حافظان نظم جهانی برای آتیه

 ؟17پذیر است امکان

گان تا افق انقالبی  دیدستمهای متوالیِ  ی رشد و تعمیق مبارزات مستمر و خیزشواسطهدیدیم که به

کم  یا دست  دهاز سکه افتا  ــ طلبیبا تاخیری چندساله پس از گفتار اصالح  ــطلبی  تسلطنکنونی، گفتار  

به است.  افول  بهدر حال  مبارزهدلیل تطور مشابهی،  قیام ژینا، چهرهعمیق  فمینیستی در جریان  سازی  ی 

نژاد هم کارآییِ مورد انتظار خود را از دست داده است.  استریم از مسیح علیهای مین»نوگرایانه«ی رسانه

ی قابل  گیرند، وزنهگرایی سیاسی جای میهای راستهمچنین، درمجموعه نیروهایی که رسما ذیل گرایش

تا سکان هدایت دولت آتی )یا    کردهگذاری سیاسی  های غربی بتوانند بر روی آن سرمایهاتکایی که قدرت

ی  کم فرآیند گذار به دولت آتی( را به آن واگذار کنند وجود ندارد. تضادهای تاریخی انباشته در جامعهدست

چندپارگی تحوالت  ایران،  پرتالطم  پویش  و  رویکردها،  و  مطالبات  تنوع  جامعه،  این  شرایط  های  کنونیْ 

آوردهپیچیده پدید  بیای  که  نحوهاند  مداخلهگمان  »بدیلی  برای  بیرونی  متأثر  ی  نیز  را  باال«  از  سازی 

 سازد.می

خورده است. شمار کثیری در حد توان خود به اشکال مختلف علیه رژیم مسلط  ی ایران وسیعا زخمجامعه

شمار سالیان ستم نشان  کنند، چون تجارب بیا نفی میقاطعانه تمامیت این رژیم ر  هاآنکنند.  پیکار می

آنان داده متنوع  مطالبات  از  یک  هیچ  که  انبوه    18اند  نزد  نیست.  تحقق  قابل  کنونی  رژیم  سیادت  تحت 

 

Elliot Nazar: Envoy to Iran: U.S. Does Not Seek Regime Change in Iran Despite Protests, The 

Foreign Desk, 8. Oct. 2022. 

سان خواست عمومی برای  زنمایی این خیزش به( برای با  ZDFی تلویزیونی  های اصلی آلمان )ازجمله شبکه های رسانه مثالی دیگر، تالش 
 انجام اصالحاتی معین از سوی دولت ایران است.  

 ِ ای توامان علیه استبداد سیاسی و مناسبات امپریالیستیاهمیت این پرسش در آن است که انکشاف فرآیند انقالبی در ایران مستلزم مبارزه  -  17
ی کنونی  های اعتراضیِ سالیان اخیر را به مرحلهی خیزش ای که رشته شدهانه و انباشت های چندگمقوم استبداد است. چرا که مجموعه ستم

ی مؤثر با  سو مواجهه ی این فرآیند انقالبی از یکواسطه شوند. اینک آماج بی اند/میطریق ترکیب این دوعامل بازتولید شده  اند، خود ازرسانده
 سازیِ خیزش ازجانب قوای امپریالیستی.  با سازوکارهای ادغام و مستحیل مواجهه ست؛ و از سوی دیگر، دستگاه سرکوب دولت اسالمی 

های های مختلف نزد گروهی متنوعی از مطالبات قابل مشاهده است، که در ترکیب نزد انبوه ناهمگون مردمان ناراضی و معترضْ مجموعه   -  18
تأمین کار و معیشت؛    توان به برشمردن کلی این مطالبات بسنده کرد:تنها می  های امپریکها و آمایشمختلف آنان اولویت دارند. در غیاب داده

مدنی؛ رهایی از ستم و تبعیض جنسیتی و جنسی؛ خودمختاری  -های سیاسیرفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی؛ صلح و آرامش اجتماعی؛ آزادی

https://foreigndesknews.com/middle-east/iran/envoy-to-iran-u-s-does-not-seek-regime-change-in-iran-despite-protests/
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ی متنوعی از مطالبات قابل مشاهده است. با این همه، این  ناهمگون مردمانِ مخالف و معترضْ مجموعه

ایدئولوژیک مشخصی برای دستیابی -های سیاسیمگین لزوماً از چارچوبه و عاصی و خشدیدستممردمان  

  یابیحق تشکل  ،بیان  کنند. بیش از چهار دهه خفقان سیاسی )سرکوب آزادیبه این مطالبات پیروی نمی

ها و  ی عمومی، و تجارب شکستزُدایی نولیبرالی از عرصه(، در کنار سیاستها ها و اقلیتو حقوق ملیت

مردمان    های فریب اکثریت  »سیاستهدیدستمسیاسی،  را  ایران  جغرافیای  فعالیت  ی  است.  کرده  زده« 

های سیاسی رقیب  های اجتماعی مجازی حول دیدگاهی پروپاگاندای رژیم، بلواهای مستمر در شبکهوقفهبی

  کهاین، با  . پساندزدگی افزودههای ضدونقیض هم بر شدت این سیاستی اطالعات و دیدگاهو سیل روزانه

در همعاصی این مردمان،  ناب  گرایی خشمترینِ  امیدشانْ  رقم ترین خیزش سیاسی دههو  را  اخیر    های 

اکثریت  زده مسلط ــگان  دیدستماند،  نظم  مازادهای  از  یا    عمدتاً  ــ متأثر  متعارف  سیاستِ  به  رغبتی 

رغم  ، بهی ایرانفکری جامعه  واقع، مختصات حاکم بر فضایهای سیاسیِ موجود ندارند. بهبندیصورت

دهد،  های شاخص عصر نئولیبرال را بازتاب میبرخی از ویژگی  های متوالی، هنوز هم تأثیرات مثبت خیزش

ناپذیر فرد؛ فردی گسسته  گرایی و سیاست )در معنای امر جمعی( و عروج جایگاه پرسشازجمله افول جمع

 . نمای سیاسیه و قطبلذا بدون پشتوان  و از پیوستار جامعه و تاریخ،

ابعاد  توده  ست و یادگیری جمعی در فرآیند خیزشی آموزش سیاسیپیکار جمعی عرصه ای شتاب و 

میسابقهبی قالب پسچنانهمیابد؛  ای  در  تاکنون  گرایشکه  نسبیِ  لذا  زدن  بودیم.  شاهد  ارتجاعی  های 

ی اوژیاس را  رود اساطیری این طویله  تواند« مانند آنتردیدی نیست که تداوم و تعمیق این خیزش »می

ی جمعی انقالبی بپروراند.  های بازدارنده پاک کند و سوژههای نولیبرالی و دیگر آلودگیاز انباشت آلودگی

مشکل   بهجاایناما  درست  که  بالقوهست  همین  کانوندلیل  و  گی،  مهار  تدارک  در  قدرت  جهانی  های 

مندان نشانه  ی آشیلی که اینک قدرتهستند. پاشنهویش انقالبی آن  سازیِ پو متوقف این خیزش   ِدگردیسی

تجارب و سنترفته یا خالء سازمانهای سیاسیِ جمعاند، همان خالء  است.  دیدستمیافتگی  گرایانه  گان 

ی چند دهه  ی این خیزش هنوز از انقیاد پیامدهای بازدارندهی زندهرغم تجربهی ایران بهی اتمیزهجامعه

زدگی و فهم از سیاست در معنای  زُدایی نولیبرالی رها نشده است. سیاستسیاسی و دوران سیاستخفقان  

سیاسی،   نخبگان  به  واگذاری سوژگی خویش  یا  سیاسی«،  فراگیر ــ  چنانهم»نمایندگی  مقیاس    ــ در 

دارند  ها ردپای مشهودتری نزد اکثریت جمعیت دیاسپورای ایرانی  خصلت  ی اینحضور قاطعی دارند. همه

)نه    عمدتاًاند و  های گذشته و جاری نداشتهی خیزشدهندهپیوند زنده و مستقیمی با وجوه پاالیش  که اکثراً

 

یابی آزادانه؛ آزادی اختیار سبک  اقتصادی و سیاسی، حق تشکل   اتینکی؛ تمزکرزُدایی از منابع قدرت-فرهنگی؛ بازشناسی حقوق جوامع ملی
 های طبیعی؛ و غیره.  زیست و عرصه زندگی شخصی؛ بازشناسی فردیت انسانی؛ حفاظت از محیط 
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ند. این عوامل، گرایش دیرین به برسازی قهرمانان سیاسی را  اهدور بودگری جمعی بهتماما( از فضای کنش

تالقی خفقان سیاسی و نولیبرالیسم، چه بهتر که  شده از  اند؛ و با توجه به بسترهای تاریخیِ ترسیمدامن زده

گرایان باشند.  گرایان و راستی چپی سیاسی و برکنار از دعواهای کهنهاین قهرمانان فاقد پیشینه و داعیه

شود، شاخص  غیرسیاسی تلقی می  عمدتاًی دفاع فعال از حقوق بشر، که در باور عمومی  در این میان، سابقه

اگر فرد مورد نظر خود مستقیما قربانی نقض    خصوصاًنان سیاسی عصر جدید است؛  مندی برای قهرماقدرت

 بشر باشد.  حقوق

شده در این سطرهای آخر تصادفاً در شخص حامد اسماعیلیون جمع  روشن است که مشخصات برشمرده

  اند. بر بستر شرایط تاریخی یادشده و درک تحمیلی و مسلط از سیاست، تجمیع این مشخصات در شده 

گی زمانی در مسیر  این بالقوه  د.جلب اعتماد عمومی، قرار دا  ویژه، با قابلیتاسماعیلیون او را در موقعیتی  

باختگان ی دادخواهی جانستایشی در پروسهیابی قرار گرفت که اسماعیلیون و یارانش ایستادگی قابلفعلیت

ی  قانیت دادخواهان، در تقابل با انکار وقیحانهح  نیزنشان دادند. پیوند ذاتی دادخواهی با حقیقت و    752 پرواز

یْ بازتاب  ی دادخواهجویی دولت کانادا، فراز و فرودهای این پروسهجنایت از سوی دولت ایران و مماشات

ها  ، سرکوب۹8 . در شرایطی که حاکمان ایران پس از کشتار و سرکوب »مقتدرانه«ی آبانقابل توجهی یافت 

  عمدتاً کشور نیز خارج  ای رسانهفضای سیاسی و  زمانهمو  ،گرفتندانه جشن میو کشتارهای بعدی را فاتح

البی تسخیر  توجیهبه  و  ایستادگیها  بود،  درآمده  ایران  دولت  مبلغان  و  بر    گران  یارانش  و  اسماعیلیون 

خیزش    ای یافت. در امتداد چنین شرایطی،های کوچک آنان ارج و اهمیت ویژهی دادخواهی و پیروزیپروسه

سو، اهمیت نمادین آن جنبش دادخواهی و امکانات پیشروی حقوقی در آن افزایش  از یک  لذا ژینا درگرفت.  

در پیوند با فضای خیزش ژینا    ــ ناخواهخواه ــیافت؛ و از سوی دیگر، دادخواهی علیه جنایت دولت ایران  

ی سیاسیِ برخوردار  هاانوها و سازم تر آن قرار گرفت. در چنین بستری، و در غیاب نیرو مطالبات گسترده

در شهرهای کانادا )اول اکتبر( با استقبال    از اعتبار و اعتماد عمومی، فراخوان اسماعیلیون برای راهپیمایی

درنگ در کانون توجهات و انتظارات عمومی قرار گرفت.  رو شد. با این موفقیت، خود وی بیهای روبگسترده

ی »ایرانیان  رابر یک مسئولیت سیاسی بزرگ قرار داد. پس از آن، تشکیل حلقهای که او را در ب موقعیت ویژه

خطاب به رهبران گروه    ای رسانهبشر«، فراخوان به تظاهرات برلین و سپس کارزار  برای عدالت و حقوق

و این مسئولیت سیاسی ناهنگام    هاو دست به انتخاب زد  که اینهای روشنی بودند از  نشانه  7-های جیقدرت

 ا پذیرفته است.  ر

اش ترسیم کردیم.  ی کار، تصویری کلی و توصیفی از سیر حرکت اسماعیلیون تا موقعیت کنونیجااینتا  

ی آن برای خیزش ژینا  ها و مخاطرات موقعیتی که او در آن قرار گرفته و خطرات بالقوهاینک به شکنندگی
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کنیم: اسماعیلیون در کارزارها و تحرکات اخیرش  ی عمده را مرور  پردازیم. پیش از هر چیز، سه مشاهدهمی

مداران غربی از  ها و سیاستعنوان »جهان آزاد«( مخاطب قرار داده است؛ رسانههای غربی را )تحتقدرت

کنندگان  اند؛ شرکتی مخالفان دیاسپورای ایرانی استقبال کردهشدن اسماعیلیون در قالب نمایندهبرجسته

اند.  ی اسماعیلیون رفتهها نابا پرچم ایران و شعارهای ناسیونالیستی به استقبال فراخو ها عموما  در راهپیمایی

سوی »غرب« داللت  اهمیت این مشاهدات در آن است که بر برآمدن یک پوپولیسم ناسیونالیستیِ گشوده به

های  قدرت  دلیل اقبال   زمان همسازد؛ و  دارند که پیشاپیش میدان تحرکات حامد اسماعیلیون را مقید می

چهره به  فزآیندهغربی  میشدن  آشکار  را  اسماعیلیون  متصلبی  خواست  همانا  که  خیزش    سازیِسازند، 

یابیِ خیزش در سیمای یک  است. تصلب  الگوی سیاسی متعارف و مهارپذیر  انقالبی جاری در پیکر یک 

این    سوی »غرب«. به  باشد برای برآمدن یک پوپولیسم ناسیونالیستی گشوده   ایتواند مقدمهمی  شخص

 داعیه نیازمند توضیح است: 

به  الف( اسالمی  جمهوری  مردمان  دولت  از  بسیاری  نظر  در  اعظم«  »شر  ایران،  هدیدستم عنون  ی 

عنوان شر اعظم معرفی کرده است تا خفقان سیاسی  های غربی و »جهان غرب« را بههای متوالی قدرتدهه

را فرافکنی کند. در سوی دیگر، افزایش منازعات بین    ها آنه با  بست های همو فالکت اقتصادی و سایر ستم

سازی را در ذهنیت عمومی تثبیت کرده است.  ی اخیر این دوگانههای غربی و دولت ایران در دو دههقدرت

که    هندیشی بخشیداهناه با دولت اسالمی مضمون خاصی به این دوگ دیدستم ی مردمان  اما ضدیت فزآینده

بار  های غربی در ایجاد و تثبیت نظم جهانی، و انقیاد ستمدید انتقادی نسبت به جایگاه قدرتفاقد هرگونه  

 خواستی   چونهمی ایران در متن آن است. درنتیجه، خالصی از این رژیم و تحقق »دموکراسی«،  جامعه

این میان، جهتاندهای غربی هم در آن سهیمرسد که قدرتنظر میبه در  م .  )و  گیری گفتمانیِ  شترک 

القای همنمای( نخبگان و رسانهمتناقض ایران و غرب برای  آزاد،  های دولتی  بازار  پیوندی دموکراسی و 

انگاره دامن زده که رهایی از فالکت اقتصادی در گرو اتخاذ الگوی غربی بازار آزاد است.    وسیعاً به این 

های مخالف غرب )روسیه  یران با بلوک قدرتی دولت اپیمانی راهبردی و پرهزینهدر کنار همها  ی اینهمه

های غربی برای خالصی از وضع موجود  ساز نوعی سمپاتی گسترده برای توسل به قدرتو چین(، زمینه

های  گو با قدرتوی اسماعیلیون به گفترویکرد فعلی حلقه  هم انضمامی،  -شده است. این بستر تاریخی

دهد  تر از آن، نشان می. اما مهماین رویکرد را   دی فراگیرپذیرش غیرانتقا  همو    دهد،را توضیح میغربی  

سازیِ و پیشبرد  دادنِ عملیِ خیزش انقالبی به کانال »گذار سیاسی مهارشده«، مستلزم برجستهکه سوق

ـ  در حال حاضر  کمدست ــ  یهایِ نهاییِ آن است. تحقق چنین هدفسمت داللتبه  کرد فوقروی مستلزم    ـ

 اعیلیون است.  افزایش وزن سیاسی اسم
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ی تحت  ی جامعهنوعی مسیر تحوالت آیندهامتداد عملکردهای خویش به هر نظام دیکتاتوری در   ب( 

شده توسط شاه پهلوی مسیر عروج سیاسی گرا«ی تحمیلدهد: خفقان سیاسی »غرباش را شکل میسلطه

ان سیاق، خفقان سیاسی همستیزیِ« نمایشیِ آن را هموار کرد. کمابیش بهگرایی خمینی و »غرباسالم

سوی  شده از سوی دولت جمهوری اسالمی، بستر پرورش ناسیونالیسمی گشوده به»ضداستکباریِ« تحمیل

هایی ی ستمبر همهخاطر داشت که مردمان جغرافیای سیاسی ایران عالوه. باید به1۹را مهیا ساخت   »غرب«

درجات مختلف(، درحالی که  اند )هرچند بهانکار شدهتحقیر و    اند، وسیعاًدرجات مختلف( متحمل شده که )به

،  ایانه، در عصر فراگیرشدنِ جهان رسزمانهمهای جمعی منع شدند.  ها و آمال خود در قالباز بیان رنج

سیاسیِ مسلط -ی فرهنگیهاناهمانی« با حاکمان سیاسیِ خود و المدر »این  عمدتاًمردمان این جغرافیا  

طور  های اخیر، بهاشت تجارب فردیِ تحقیر در جغرافیای ایران، در پیوند با تحوالت سالاند. انببازنمایی شده

ی خود در انباشت و انفجار خشم  نوبه« را برانگیخته است، که به2۰فزآینده حس عمومی »تحقیر تاریخی 

، همچنین  گواهی شواهد متعدد تاریخیهمگانی مؤثر بوده است. اما فراگیرشدن حس »تحقیر تاریخی«، به

گرایشزمینه رشد  ناسیونالیستیساز  گرایشهای  این  رشد  )امر  ست.  سیاست  تمرین  مجاری  غیاب  در  ها 

جمعی( و الگوهای مترقیِ بدیل، فضا را برای ظهور نوعی پوپولیسم ناسیونالیستی مهیا ساخته است. موجی  

انس از  انبوهی  است  قادر  خودهاناکه  با  را  ناراضی  ولی  »غیرسیاسی«  دیگر،    ی  سوی  از  کند.  همراه 

ترتیب،  ست. بدینگراییاش، مستعد پرشدن با محتوای سیاسی راستهای درونیناسیونالیسم بنا به خصلت

»غرب ناسیونالیستی  پوپولیسم  ایران،  متاخر  تاریخی  شرایط  ظرفیدر  درگرا«  که  عبور   ست  صورت 

شکل بدهد و    هاآنتواند به  ( می)نه لزوماً  االصولعلی  ،دولتیای از سد ماشین سرکوبِ  های تودهخیزش

دهد که چرا رضا  را متعین سازد. همین قابلیت، و تالش برای محقق سازی آن، نشان می  هاآنحدود مرزیِ  

های غربی قرار داشته است.  عنوان بدیلی برای تالطمات ناگزیر آتی، در مرکز توجه قدرتها، بهپهلوی سال

گرا«  رسد تحقق مسیر پوپولیسم ناسیونالیستی »غربنظر میق قیام ژینا، بهاینک، پس از گسترش و تعمی

با )داعیهی موثرترینیازمند گزینه بازنمایی تکثرگرایی،  ی( نمایندگی مطالبات متنوعست که  تر جامعه و 

د این  ای که توان هماوردی با عمق و ابعاتری از مخالفان را داشته باشد؛ گزینههای وسیعتوان جلب بخش

 

ی فارسی( برپایه-محور )ناسیونالیسم شیعیهای متاخر دولت اسالمی ایران برای پرورش نوعی ناسیونالیسم دولتاین امر نافی تالش   -  1۹
»ایران  گفتارهای  »امنیت ملی« نیست؛ تالش تلفیق  و  بهشهری«  انباشت  رغم موفقیت هایی که  با  رویارویی  اولیه، درنهایت در  نسبی  های 

ستم و خیزش تضادهای  ستم بار  متوالی  آن های  گفتمانی  از خطوط  برخی  نشان  و  ماندند. هرچند رد  ناکام  گفتمان دیدگان  در شکوفایی  ها 
 مشاهده است.قابل همدولت اسالمی  مخالف ناسیونالیستیِ

قدرتی« )ناتوانی و استیصال( در برابر این دو.   ست، و هم حس »بی عدالتیی انکارشدن و بی حس »تحقیر تاریخی« هم متأثر از تجربه   -  2۰
ای شکل  و به پدیدهشوند  اسی میی تجاربی عام و مشترک بازشنمثابهاذهانی جامعه به-تدریج در فضای بینا تجارب فردی انکار و تحقیر به 

 دهند که همانا »حس تحقیر تاریخی« نزد مردمان یک جغرافیاست.  می
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خواسته یا   ــپیوندیابی با خشم همگانیِ آزادشده را داشته باشد. ظاهراً حامد اسماعیلیون    توان خیزش و  

 در مرکز چنین ضرورتی قرار گرفته است.   ــ ناخواسته

 :  بندیجمع

  نشان داده شد که چرا و چگونه حامد اسماعیلیون در موقعیت عروج سیاسی قرار گرفت: در  ردر بخش آخ

طرف او، با اعتبار اجتماعی برآمده از جنبش دادخواهی قرار داشت؛  ی سیاسی ظاهراً خنثی یا بیو چهرهسیک

ی نولیبرالی. با برپایی و گسترش قیام  زُدودهو در سوی دیگر، تاثیرات عام خفقان سیاسی در سپهر سیاست

اعتماد عمومی و ایفای نقش در این  ای برای جلب  ژینا، این دو زمینه در هم ترکیب شدند تا او قابلیت ویژه

میدان جنگ  چنانهم)ولی    فضای گشوده بیابد؛ فضایی که الجرم  برای  خالی(  و  های هژمونیک  تعیین 

های مین استریم به او  مداران غربی و رسانهست. همین قابلیت، دلیل توجه سیاستتثبیت محتوای سیاسی

بدین قرار  بود.  موقعیتی  در  اسماعیلیون  فیترتیب،  که  شد(  پرتاب  آن  درون  به  )یا  از  گرفت  یکی  نفسه 

برای استحالههای قدرتگاهعزیمت انقالبیِ یک خیزش تودهی  مداران  انتقادیْ  ستایافق  ارزیابیِ  این   .

پیشینه و  اسماعیلیون  شخصیت  از  گرایشمستقل  وجه  ی  این  بر  تمرکز  اوست.  سیاسی  پیوندهای  و  ها 

نه زمینهموضوع،  سافقط  کمهای  را  خطر  این  میختاری  انبوه  رنگ  به  سُست  اتکای  نیازمند  بلکه  سازد، 

شوند. اما وجهی که در  سرعت تکثیر میست که اکنون در میدان شایعات سیاسی بهاطالعات ضدونقیضی

و بهعمل نقد است، بیکرد متاخر اسماعیلیون مستقیماً  قابل  مناسبات  شدت  به کارکرد  او  آشکار  توجهی 

نوع انتخابِ سیاسی وی، به توهمات    ست که در آن ایستاده است؛ مشخصاً طه و خطرات موقعیتی جهانیِ سل

ی  های غربی برای تقویت خیزش حاضر )یا رهایی جامعهو امکان تکیه بر قدرت  ی »جهان آزاد«رایج درباره

او می21زندایران( دامن می ایستادگی بر  توانست/می.  با  )با  ی دادخواهی و  مسئلهتواند  بسط رادیکال آن 

کمک سایر نیروهای مترقی( به یک جنبش دادخواهی سراسری، مکملی مفید در خارج کشور برای دوام و  

انقالبیِ حقیقت و عدالت ایران فراهم سازد. چون ماهیت  در  انقالبی  ی  جویی که پشتوانهتقویت خیزش 

 

ها های غربی از دولت ایران، تحریم مالی و منع سفر مقامات ارشد و وابستگان آن های سیاسی دولت طرح مطالباتی مانند قطع حمایت  -  21
مطالباتی نمادین، ابزاری برای بسیج سیاسی در خارج قالب توانست در یان سیاسی ایران، می در خارج کشور، اخراج سفرای ایران و آزادی زندان

پشتیبانی ساختاری    هایزمینه دادن  با نشان دست،  از این های غربی باشد. بسیج سیاسی حول مطالباتی  فشار قراردادن قدرتکشور برای تحت 
غربی افزایش دهد؛ و توامان توهم    حاکمانها را برای  اوم این پشتیبانیتدسیِ  های سیانه هزیتواند  دیکتاتوری، می  هایاز نظام   های غربیدولت

سوی  تر بر پاهای خود بایستد. اما طرح چنین مطالباتی رو بههرچه بیش  حاضررایج نسبت به »جهان آزاد« را به چالش بکشد، تا خیزش  
پوشاند، بلکه رهیافت  وستم در جغرافیای ایران را میدر تداوم نظام سلطه  فقط با بازنمایی خنثای این نیروها نقش آناننه   های جهانی،قدرت
طریق، رویکرد مطالباتی اسماعیلیون، هم کند. بدینهیر و تقویت می شدن به قوای غربی برای تغییر سیاسی در ایران را تطی متوسلکهنه

سازی از باال«  اعتبار نمادین او را برای هموارسازیِ مسیر »بدیل  ــ ناخواهخواه  ــدهد، و هم آدرس غلط به فعالین و حامیانِ خیزش جاری می 
 کند.خرج می
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بلکه سرشت نظم جهانی مولد و پشتیبان  کند،  فقط قوای دولت ایران را تضعیف میست، نهجنبش دادخواهی

آشکار میمناسبات سلطه نیز  را  ایران  در  بدین22سازد وستم  و  به شکل.  برای  طریق،  بدیل  معنایی  گیری 

تری را اختیار کرده  دستتر و دمرسد که او مسیر سادهنظر میکند. اما متأسفانه به»همبستگی« کمک می

که توامان با نوعی پراگماتیسم افراطی تلفیق  بشر است رهیافت رایجِ نولیبرالی به حقوق پیروی ازکه همانا 

ناخواه به مسیر برآمدن  این مسیر، نقش نمادین او در ایجاد همبستگی عمومی، خواه  امتداددر    شده است.

های نمایشیِ  رچوبرغم بازنمایی تکثرگرای آن )در چارساند؛ وحدتی که بهپوپولیسم ناسیونالیستی یاری می

گر تکثر است و همبستگی را از معنای مترقی و کارکردهای ضروری آن تهی  نفسه سرکوبفی  ،موجود( 

 سازد.  می

ی استحاله و ادغام آن در نظم مسلط  ها، مقدمهکه تثبیت و پیکریابی یک خیزش در چهرهجان کالم آن

 خویش و پاالیش مستمر   ِاند بر بسط نیروی درونیتواش تنها میاست. خیزش ژینا برای تحقق افق انقالبیِ

با ملت ستم  های تحتآن تکیه کند. »در غرب خبری نیست«؛ اما دردها و زنجیرهای تاریخی مشترک 

حفظ    هاآنی  به پشتوانه  کند، کهبرای گسترش مبارزات مشترک عرضه می  ی مادی مهمیخاورمیانه، زمینه

باید  های دورست، میجای چشم دوختن به قدرت. بهخواهد گردید  و تحقق افق انقالبی این خیزش ممکن

 جو و بنا کنیم.  وهمبستگی انترناسیونالیستی را در همین جغرافیای مشترک سلطه و ستم جست

 

سهم خود ای در دوام و گسترش آن داشت، به خود اسماعیلیون نقش برجسته   ، که752ی پرواز  برای مثال، جنبش دادخواهی حول پرونده  -  22
شدن« دیاسپورای ایرانی در کانادا یاری رساند. نگاه کنید به:  نیما از برخی تناقضات ساختاری دولت کانادا پرده برداشت و به روند »سیاسی 

   .1۴۰1، خرداد کارگاه دیالکتیکدادگی به دولت ایران«، : سرفصل دلهای کانادایی از مناسبات جهانی سلطهدرسصبوری: »
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