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–  حکمرانی ابژه ی مرده بر سوژه ی زنده است. از خالل رابطه ای –می گویند سرمایه داری  در شکل ناب خود

تاریخا استقراریافته، سرمایه به سان تجمیع و تجسد کار زنده ی گذشته، عنان کار زنده ی امــروز را در دســت

رانـد؛ همچـون جسـدی دارد و بنا به ماهیت مرده ی خویش، زنـدگی انسـان ها را بـا آهنـگ مـرگ پیش می

ذا تمـامی غول پیکر که هدایت ارابه ای را در دست دارد که زندگان با مشقتی طاقت فرسا آن را می کشـند و ـل

حرکاتی که ارابه ران را زنده می نمایانند، حاصل تحرک حامالن واقعی ارابه انـد. پس ســرمایه داری، حکمـرانی

امر مرده بر زندگان به میانجی مناسباتی ست که از خالل حیات تاریخی زندگان برپا شده اند. استقرار تاریخی

این مناسبات )رابطه ی سرمایه( در یک جغرافیای سیاسی معین اما منوط به برپایی نظمی سیاسی ســت کــه

جایگاه فرودستی اکثریت انسان ها در مقام محکومان بـه حمـل ارابه ی مـرگ خـویش را پاسـداری و تثـبیت

نماید. شالوده ی این نظم سیاسی یا برپادارنده ی آن، دولت است.

هستی سرمایه )ارابه ران کذایی( و وجود دولت چنان به هم وابسته اند که تفکیک آنها از یکدیگر اغلب دشوار

ــان می نماید )تو گویی دولت جامه ی ارابه ران را بر تن  کرده است(. به همین سان، شالق استیالی سرمایه چن

تحرکی در جامعه ی زندگان ایجاد می کند که تشخیص ماهیت مرگ بنیاد سرمایه داری دشوار است. برعکس،

( می نمایانــد شــناختهvividسرمایه داری عمدتا با پویش بی همتایی که به آن نسبت می دهند و آن را زنــده )

می شود؛ و به همین سیاق، دولت همچون پشتیبان و پاس دارنده ی حیات جمعی انسان ها جلـوه می کنـد. این

توهمات بیش از آنکه زاده ی ناآگاهی باشند، برآمده از شیئ وارگی مناسبات اجتماعی ســرمایه دارانه هســتند:

وع خاصـی از جهان آگـاهی )و خویش آگـاهی( را ه گونه ای سـت کـه ـن سازمان یابی کاالیی حیات اجتمـاعی ـب

بازتولید می کند. به سخن دیگر، آنچه آگاهی کاذب یا ایدئولوژی بورژوایی نامیـده می شـود، از یـک شـالوده ی

مادی مولد برخوردار است.
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ــاثر از تضــادهای  ــده ی این توهمــات، ســرمایه داری  مت ــد کنن ــادی بازتولی ــان م ــا این همــه، به رغم بنی –ب

–ساختاری اش  همچنین مولد موقعیت ها و مقاطعی ست که در این آگاهی کاذب شکاف می اندازند. بحران ها

بی گمان مهم ترین مقاطعی هستند که چـنین امکـانی )بـرای آگـاهی انتقـادی( را در سـطح گسـترده بـرای

ستمدیدگان فراهم می آورند؛ گو اینکه ثمرات این امکان لزوما به خودی خود شکوفا نمی شوند. افزون بــر این،

در طیفی از جوامع پیرامونی نظام سرمایه داری، رانه ی نهـان مـرگ در بسـتر تـاریخی-انضـمامی »مسـاعد و

بارآوری« قرار می گیرد که اشکال عیان تر و شدیدتری از فرودستی انسان ها، و ابعاد وسیع تری از مـرگ ومـیر

را به بار می آورد. و تلخ تر آنکه تفاوت های جهانی موجـود درخصـوص شــدت فرودســتی انسـان و مـرگ آوری

عموما بدین تعبیر می انجامنـد کـه بایـد راه جـوامعی را پیمـود کـه نمونه هـای »اصـلی« سـرمایه داری تلقی

می شوند )که راهی ناممکن و متوهمانه است(؛ و بدین سان، خود سرمایه داری از مرگ آوری مبرا می شود.

۲.

در ایران شکل گیری نهاد دولت مدرن )دولت سرمایه داری( در فرآیند تاریخی ویژه ای انجام گرفت کـه متـاثر

از فشار نیروهای ستیزنده ی فعـال در پهنه ی خاورمیانـه گشـوده شـد؛ نیروهـایی کـه خـود برآمـده از رونـد

گسترش تاریخی ناموزون سرمایه داری بودند و نخست در قالب استعمار و سپس امپریالیسـم پدیـدار شـدند.

و و رد و نشـان مناسـبات الجرم روند تحمیلی استقرار سرمایه داری در جایی مثل ایران چنان بود که رنگ و ـب

ــق پیشاسرمایه دارانه )مولفه های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و غیره( حفظ شده اند، چون این مناسبات ازطری

تحوالت درونی و درون زاد جامعه فراروی و نابود نشـدند، بلکـه صـرفا بـرای خلـق فضـای تـاریخی جدیـدی

رای صـدور بازآرایی و استعمال شدند. عمومـا گفتـه می شـود کـه این مناسـبات پیشاسـرمایه دارانه مـانعی ـب

سازوکارهای سرمایه دارانه به جوامع پیرامونی بودند، و اینکــه دولت در این جوامــع هیچ گــاه در قــامت دولت

سرمایه داری ظاهر نشد و درنتیجه، ما از ثمرات چندوجهی پیشرفت سرمایه دارانه محروم ماندیم. حـال آنکــه

تشــکیل دولت مــدرن بـر بسـتر مناســبات پیشـامدرن اساســا بـا به کــارگیری »خالق« و ســیال مولفه هـای

پیشاسرمایه دارانه ی موجود )نه طرد و حذف اکثر آنها( و ادغام آنها در ملزومات جهانی اقتصــاد ســرمایه داری

تحقق یافت، و خصوصا نیازمند همراهی و وساطت نیروهای فرادستی بود کـه پـای در مناسـبات پیشـامدرن

داشـتند. در ایـران، اقتصـاد تجـاری سـوداگرانه، مـذهب و مباشـرت آن بـا سـلطنت، خودکـامگی سیاسـی،

پدرســاالری زمخت، تنــوع اتــنیکی و ســاختارهای قــدرت طــایفه ای مهم تــرین مولفه هــای این مناســبات

پیشاسرمایه دارانه بودند.

ظهور دولت مدرن در شکل دیکتاتوری، هم ناشی از ضـرورت قـالب ریزی و یک دست سـازی المان هـای فـوق

برای خلق دولت-ملت جدید بود، و هم پیامدی از اتکا به مسیری میان بر )با کاربست آمــرانه ی ســازوکارهای

قدرت از پیش موجود( برای ورود به دنیای مدرن. ولی تداوم این شـکل سیاسـی دولت، از یـک سـو الزمه ی

ایفای نقش دولت پیرامونی برای پاسداری از جایگاه تعین یافته ی کشور در مناســبات جهــانی نــابرابر )به رغم

پیامــدهای داخلی تنش زای آن( بــود؛ و از ســوی دیگــر، الزمه ی مهــار پیامــدهای مانــدگار فرآینــد دولت-

ملت سازی سرکوبگر. بنابراین، جای شگفتی نیست که تضادهای درون ماندگار نظام سرمایه داری در جــوامعی

نظیر ایران نمودهای بسیار حاد و درهم تنیده و پیچیده ای می یابند. اما درست به همین دلیل، جای شگفتی و



تاسف است که برخی مفسران چپ گـرا )هم صـدا بـا مفسـران راسـت گرا( وجـود این پیچیـدگی و آشـفتگی،

ــام ازجمله حضور پررنگ مولفه ی مذهب در سیاست، را دلیل بی ربطی ساختار اقتصادی-سیاسی ایران به نظ

ــران هســتند؛ سرمایه داری تلقی می کنند و گویا هنوز هم در اشتیاق پیداشدن دولتی معقول و متعارف در ای

لذا در ترسیم بدیل وضع ستم بار موجود، نویـد دولـتی را می دهنـد کـه اغلب زهـدانی نهـادین بـرای ظهـور

آمیزه ی کالسـیک لیبرالیسـم سیاسـی و لیبرالیسـم اقتصـادی تصـویر می شـود؛ حـال آنکـه این آشـفتگی و

نامتعارف بودگی سیما و عملکرد دولت در جوامع پیرامونی )جنوب جهانی( نه فقط متاثر از خاسـتگاه تحمیـل

الحــاقی آنهــا در رونــد جهــانی توســعه ی نــاموزون سرمایه داری ســت، بلکــه شــکلی ضــروری بــرای ایفــای

کارکردهایی ست که این دولت ها در بازتولید سلسله مراتب جاری نظم جهانی برعهده دارند. اگــر امپریالیســم

شکل سیاسی تجلی نظم سرمایه داری در مناسبات قدرت جهانی ست کــه بازتولیــد ســیال این نظم را در دل

 رقابتی دولت-ملت ها تضمین می کنــد، دولت هــا آنارشی برآمده از تعدد کانون های تجمیع سرمایه و ساختار

در جوامع پیرامونی بـا سـیمای ظـاهرا نامتعـارف خـویش اتصـال کشـورهای مربوطـه بـه مناسـبات قـدرت

امپریالیستی را ممکن و محقق می سازند؛ و بر این اسـاس، مکملی ضـروری و عنصـری نـاگزیر بـرای تحقـق

گرایش جهان گستری سرمایه در دل ناهمگونی هـا و پیچیـدگی های دنیـای انضـمامی هسـتند. بـرای مثـال،

قابل تصور نیست که فاز متاخر نولیبرالی انباشت سرمایه چگونه می توانست بدون وجود دولت های دیکتاتور و

فاسد در جوامع پیرامونی، جهانی گردد؛ دولت هایی که نخبگان سیاسـی و الیگارشــی وابسـته بـه آنهـا خـود

منافع مستقیمی در فرآیندهای خصوصی سازی و سلب مالکیت مردم از منابع ثروت عمومی و تشدید استثمار

انسان و طبیعت دارند؛ و درعین حال، برای فرونشاندن مقاومت ناگزیر فرودستان و محروم شدگان، از دستگاه

سرکوب »کارآمد« ی برخوردارند.

۳.

–با این مقدمات به مساله ی مرگ بازگردیم که امروزه به طرز هولناکی  و بیش از همیشه  به عنصری فعال –

از زندگی جمعی در جغرافیای سیاسی ایران بدل شده است. در اینجا می توان این پرسـش را پی گـرفت کـه

بی تفاوتی آشکار حاکمان نسبت به جان انسان ها )شهروندان فرضی( و حیات طبیعت از کجا ناشی می شود و

چه حقیقتی را بیان می کند؟ وارسی این پرسش اهمیت بیشـتری می یابـد اگـر همچنــان کـه امـروزه بـرای

 شهروندان و خصوصا »شبه شهروندان« )حاشیه رانده شدگان( آشکار شده، در نظر آوریم که مساله بسیاری از

بسیار فراتر از بی تفاوتی صرف حاکمان است. چون بی تفاوتی عملی یا عــدم حساســیت دولت بــه مرگ ومــیر

شهروندان را در مواردی می توان به صلب بودن و ناکارآمدی محض دستگاه بوروکراتیک دولت و ریشه دواندن

فسـاد در ارکـان دولت و انحطـاط درونی آن نســبت داد. حـال آن کــه مســاله ی اصـلی در ایـران بدل شــدن

مرگ ومیر به دست مایه ای سهل الوصول برای دولت است تا ضمن سودجویی کالن اقتصــادی، رشــد سیاســی

 کند. به واقع، مــرگ چنــان جامعه را مختل سازد تا بدین طریق بحران های تجمیع یافته را »مدیریت« و مهار

به جزء پایداری از »کسب وکار« حاکمان ایران بدل شده اسـت کـه پـای کشـتار جمعی هدف منـد در میـان

اسـت. پیامـدهای انسـانی و زیسـت محیطی نابودسـازی نظام منـد منـابع آبی کشـور، و به بـازی گرفتن جـان

شهروندان درخالل پاندمی کرونا مهم ترین نمونه هـای متـاخر این »کسـب وکار« مـرگ آور دولت انـد. امـا این



ــرار مرگ گستری عامدانه را چگونه در بافتار مسلط مناسبات سرمایه داری در کشوری پیرامونی به نام ایران ق

دهیم؟

دولت ایران به میانجی ایدئولوژی اسالم شیعی، در فرآیند رشد اسالم سیاسی در خاورمیانه )در متن تحـوالت

مرحله ای جنگ سرد( استقرار یافت و همین عنصر را به داربست اصلی برپایی بنــای قــدرتش بــدل ســاخت.

دولت اسالمی نوظهور در کنار کارکردهـای ویـژه اش در زنجـیره ی منازعـات امپریالیسـتی منطقـه )ازجملـه

سرکوب گرایش فزآینده به چپ(، می بایست از مقتضیات بومی نظم سـرمایه دارانه در چـارچوب تقسـیم کـار

جهانی حراست نماید.

بسط نظامی گری که راهکاری متعارف برای تثبیت و بازتولیـد دولت هـا در جنـوب جهانی سـت، در ایـران بـا

مالط مذهب شیعه و ذیل گفتمان والیت فقیه انجـام گـرفت، کـه برآمـدن و رشـد هیـوالوار سـپاه پاسـداران

 پاسـخ دهـد، بلکـه۵۷بارزترین مثال آن است. دولت اسالمی ایران نه تنها قادر نبود به انتظارات عـام انقالب 

افزون بر تبعات سیاسی انحراف ضدانقالبی به زودی با انبوهی از پیامدهای شدت یافته ی سرمایه داری در یـک

کشور پیرامونی مواجه شد؛ چرا که در کشورهای پیرامونی تضادهای سـاختاری سـرمایه داری ابعـاد حـادتر و

وسیع تری می یابند و اغلب با ایجاد و تجمیع بحران هـایی چندالیـه همراهنـد، خـواه به دلیـل واقع شـدن این

کشورها در جایگاهی فرودست در نظام نابرابر اقتصاد جهانی، و خواه به دلیل پیامـدهای درونی خـاص الحـاق

اجباری آنها بـه نظـام جهـانی به واسـطه ی همسـازی بـا مولفه هـای پیشـامدرن و فرآینـد دولت-ملت سـازی

سرکوب گر. پاسخ دولت ایران در مواجهه با این پیامدهای بحران زا، شامل دو خط راهبردی عمــده بــود: یکی

ــود تسریع حرکت به سمت ادغام در بازارجهانی، که با تحمیل شتابان و فاجعه بار مناسبات نولیبرالی همراه ب

و لذا به تشدید آن پیامدها انجامید؛ و دیگری، استحکام پایه های قدرت دولت، کـه بـه به طـور گریزناپـذیری

درمعرض فشار تضادهای متعدد درونی و تنش های بیرونی قرار داشت.

ران را به طـور ر بسـتر بحران هـای تجمیعی، به ناچـار دولت اـی پی گیری و  استمرار این هر دو راهـبرد کالن، ـب

فزآینده در تقابلی آنتاگونیستی با اکثریت فرودست و تحت ستم جامعــه قــرار داد؛ این رابطه ی آنتاگونیســتی

ــان به نوبه ی خود عزم دولت برای پی گیری راهبرد دوم )استحکام خویش( را قوی تر ساخت. هرچه شکاف می

دولت و جامعــه عمیق تــر، و تنش هــای بین آنهــا شــدیدتر شــد، شــکنندگی دولت و لــذا مشــی تهــاجمی و

ر قـدرت  هـای خـارجی و سـایر سرکوب گرانه ی آن افزایش یافت؛ و همزمان، گـرایش دولت به سـمت اتکـا ـب

امکانات خودحفاظتی و بازدارنده بیشتر شد.

راهبرد استحکام دولت، خود متکی بر راهکارهایی چندگانـه بـود: بسـط بی وقفه ی نظـامی گری و فربه سـازی

دستگاه سرکوب؛ تصاحب انحصاری منابع ثروت عمومی توسط نخبگان حاکم یا همانا تبدیل طبقــه سیاســی

ر توسـعه ی فنـاوری هسـته ای و سـایر مسلط به طبقه ی اقتصادی حاکم )الگـوی روسـی حکمـرانی(؛ اتکـا ـب

تسلیحات تهاجمی؛ نزدیک شدن به قطب امپریالیستی نوظهور شرقی )روسیه و چین( برای کسب پشــتیبانی

–و ثبات در تالطمات جهانی و منطقه ای؛ بسط شــیعه گری در خاورمیانــه و  به میــانجی آن  مشــارکت در – 



جنگ های نیابتی قطب های امپریالیستی در خاورمیانه؛ و بازسازی ایدئولوژی شیعه ازطریق پیونــدزدن آن بــا

ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی.

با این اوصاف، در سال های اخیر ما ثمرات بلوغ یافته ی راهبردهای دوگانه ی فوق و پیامدهای ملزومات درونی

آنها را زیست می کنیم. مهم ترین مشخصه ی این وضعیت، چـرخه ی هم افـزای بحـران و مقـاومت و سـرکوب

است. دولت همچون هیوالیی سیری ناپذیر ولی مستاصل، بر فراز سر ما ایستاده اســت، درحالی کــه انگشــتان

بلنـد زهـرآگین اش در تمـامی منافـذ حیـات جامعـه رخنـه کـرده و هـر آنچـه را کـه بـرای بازتولیـد قـوا و

ا شالوده هایش الزم باشد، می بلعد، نابود می سازد و یا در پیکر خود ادغام می کند. اما این تمثیل چه نسبتی ـب

ایی در شـکلی کـه در ایـران شـاهد آن ه کشـتار جمعی دارد؟ مشخصـا کشـتار جمعی کروـن توسـل دولت ـب

بوده ایم/هستیم، با چه زمینه ها و اهداف و سازوکارهایی پیوند دارد؟

۴.

ه رغم در ایران شاهد تجلی شـکل بسـط  یافته ای از هم نشـینی تمـامیت خواهی و نظـامی گری هسـتیم کـه ـب

گفتمان آشفته اش )عظمت طلبی شـیعی-ایـرانی و پروپاگانـدای ضـدغربی(، گسـترش بی محابـای مناسـبات

ران می گوینـد، نولیبرالی را ممکن ساخته است. برخالف آنچه منکران وجود صـورت بندی نولیبرالیسـم در اـی

ازقضا کران های تحقق نولیبرالیسم را می باید در جایی مثل ایران جستجو کـرد کـه دولت انگـیزه ی مـادی و

توان سرکوب کافی برای برپایی و گسترش بی مرز آن داشته است )یادآور تعبـیر مـارکس از آنـاتومی انسـان

به منزله ی کلید فهم آناتومی میمون(. اگر به طور کلی دولت در جنـوب جهـانی غـده ای سـرطانی )برآمـده از

ماهیت بیماری زای ساختار جهانی سلطه( باشد که شیره ی حیات انسان و طبیعت را می مکــد، در ایــران این

غده ی سرطانی مدت هاست که متاستاز کرده و سراسر پیکر جامعه را زخمی و  رنجور ساخته است. دولت بــه

ماشین خودپو و خودمدار، بیگانه با خواسته ها و نیازها و واقعیات جامعه، بدل شده است کـه به همــان انـدازه

نیز با جان انسان ها بیگانه اسـت. در این خصـوص، رویکـرد دولت نسـبت بـه شـهروندان فرضـی اش موضـوع

 بازتولید اقتصادی مطلوب دولت، انسان ها همچون ابژه هایی برای )فوق(استثمار و قابل توجهی است: از منظر

سوداندوزی و مصرف انبوه و زادوولد انبوه تلقی می شوند؛ و از منظر بازتولید قدرت سیاسی دولت، انسان ها از

زاویه ی فرصت ها و تهدیداتی که متوجه استحکام دولت می سازند نگریسته می شوند: آنهایی که می توان آنهــا

ــوان را بنا به ترکیبی از منافع مادی و القائات ایدئولوژیک در ساختار قدرت حاکم ادغام کرد؛ آنهایی که می ت

نارضایتی آنها را با ارعاب و سرکوب مهار و خنثی کرد؛ و آنهایی که باید آنها را حذف و نابود کرد، چــون بنــا

به دالیلی تاریخی-انضمامی نه تن به ادغام می دهند و نـه ازطریـق سـرکوب و ارعـاب آرام می گیرنـد )بـرای

ه یـاد بیـاوریم، یـا فالکت زیسـتی مـردم بلوچسـتان و یـا مثال، زمینه های قیام تشنگان در خوزسـتان را ـب

وضعیت زندانیان سیاسی را(.

با این چارچوب تحلیلی، روشن می شود که در پس تمامی تحوالت سیال جامعه ی بحــران زده ی مــا، هــدف 

اصلی دولت چیزی نیست جز تامین مصالح الزم برای بازتولید حیـات خـویش. دولت ایـران سال هاسـت کـه

اشکال جدید بروز بحران های ساختاری و تبعی را به مجاری فربه سازی و استحکام خویش بدل کرده است و



در گذر زمان هرچه بیشتر و عیان تر پروای جـان و حیـات آسـیب دیدگان بحران هـا را وانهـاده اسـت : از دل

دوران سازندگی پساجنگ که مقارن بود با گام های شتابان دولت به سمت سرپناه نولیبرالی، سپاه پاسداران و

ــازیگران اقتصــادی قــد علم کردنــد )بــذرهای بحــران انســانی- بنیادهــای شــبه دولتی به ســان مهم تــرین ب

ــده از زیست محیطی ای که سدسازی ها به بار آوردند، از همان زمان پاشیده شدند(؛ دولت بحران سیاسی برآم

ــا برســاختن گفتمــان خــودی اصــالح طلبی و ــاد را ب ــل دهه ی هفت ــان سیاســی دهه ی شصــت و اوای خفق

»مردم سـاالری دیـنی« پاسـخ گفت تـا زرادخـانه ی ایـدئولوژیک خـود بـرای بسـیج سیاسـی، چپ سـتیزی،

انقالب هراسی، و پیشبرد پروژه ی نوپای نولیبرالیسم را تقویت کند؛ دولت، بحـران تشـدید شـکاف طبقـاتی و

فقر عمومی فزآینده را که در اثر ثمرات توسعه ی نولیبرالی سرباز کرده بـود، توامـان بـا سـرکوب مسـتقیم و

پوپولیسم مستضعف پناهی )خصوصا در دوره احمدی نژاد( و برپایی موسسـات مـالی خصوصـی پاســخ گفت؛

دولت بحران های زیسـت محیطی و مصـیبت های جمعی برآمـده از آنهـا را »بالیـای طـبیعی« قلمـداد کـرد،

بالدیدگان را به حال خود رها کرد و درعوض، این رویدادها را مستمسک تداوم و گسترش پروژه های عمرانی

نولیبرالی )خصوصا سدسازی ها، پروژه های انتقال آب، دست اندازی بیشتر به اراضی طــبیعی( قــرار داد؛ دولت

بحران برآمده از ستم ملی و تبعیض و سرکوب اقلیت های اتنیکی و مذهبی را دستمایه ی ســرکوب بیشــتر و

پرورش و بسط ناسیونالیسم فارس-شیعی قرار داد؛ دولت تنش ها و تهدیــدات خــارجی را دســتمایه ی بســط

نظامی گری، فرافکنی بحران های خودساخته، تشدید سـرکوب های داخلی، تقـویت ناسیونالیسـم عظمت طلب

فارس-شیعی )با کلیــدواژه ی »امـنیت ملی« و بعـدها گفتــار »امپریالیسم سـتیزی«( و گســتر ش مــداخالت

تهاجمی در خاورمیانه )مشارکت در جنگ هــای نیـابتی( قـرار داد؛ دولت مصـیبت تحریم هــای اقتصـادی را

دستمایه ی سوداگری اقتصادی، و سرپوش نهادن بر بحران ناکارآمدی و فساد درونی خــویش قــرار داد؛ دولت

ــت را بحرانی شدن مساله ی معیشت و شکاف طبقاتی و تشدید مبارزات طبقاتی کارگران و مزدبگیران فرودس

 و پـرورش نیروهـای وفـادار »عـدالت خواه« پاسـخ داد؛ دولت بحـران آب و توامان با سـرکوب های مسـتقیم

پیامدهای فاجعه بار آن برای انسان و طبیعت را به روند گرمـایش جهـانی و الگـوی مصـرف نامناسـب مـردم

نسبت داد و از آنجا به توجیه ضرورت تداوم پروژه های انتقال آب و سدسـازی و غـیره پـرداخت؛ و سـرانجام،

دولت در مواجهـه بـا بحـران کرونـا نخسـت آن را انکـار و سـپس ابعـاد آن را تحریـف کـرد و سـرانجام بـه

نرمالیزه کردن )عادی سازی( بحران کرونا روی آورد. اما همزمان با این فرآیند، به استخراج »نعمــات« جــانبی

 سودجویی مستقیم اقتصادی به سبک »سرمایه داری فاجعه«؛ و هم مدیریت فضــای از پیش آن پرداخت: هم

ــیر۹۸ و ۹۶بحرانی جامعه )دست کم با نظر به خاستگاه ها و پیامدهای خیزش های  ( به مدد گسترش مرگ وم

کرونایی و فضای استیصال عمومی، که نامی بهتر از کشتار جمعی ندارد. به واقع پاندمی کرونـا محملیشـد تـا

دولت ایران بیزنس اقتصادی کشتارمحور، و تجربه ی سیاسی »کشــتاردرمانی« را نــیز بــه کارنــامه ی تجــارب

ضدانسانی خویش بیفزاید؛ اما نه به منزله ی یک امر حادث و تصادفی، بلکه در امتداد منطق پـویش تـاریخی

خویش.

۵.

منتقدان بی گمان خواهند گفت این مشی قساوت بار و سفاکانه ی دولت ایران )کشــتاردرمانی( چــه ربطی بــه

خصلت سرمایه دارانه ی آن دارد؟ بـرای پاسـخ گویی، کـافی نیسـت کـه صـرفا بـه نمـایش جهـانی سـناریوی



»سرمایه داری فاجعه« در قالب تجارت انحصاری واکسن کرونا ارجاع دهیم. بلکه وجه  مهم تر مساله آن اســت

که کابوسی که اینک به شکل جدیدی )حول کشتار کرونایی( در ایران محقــق می شــود، تنهــا بــا مالحظه ی

بستر تاریخی-جهانی ای کـه دولت ایـران در آن پـرورش یافتـه و همچنـان در آن غنـوده اسـت، قـابل تعبیر

می گردد. دولت ایران نه بیرون از جهان سرمایه داری ست، و نـه عنصـری ناسـاز و ناهنگـام در بطن آن؛ بلکـه

عضـوی ضـروری از نظـام الجـرم نـاموزون سـرمایه داری جهانی سـت. این عضـو ضـروری، ماحصـل طـبیعی

انــدرکنش های تــاریخی بین نیازهــای مــرحله ای انباشــت جهــانی ســرمایه، هم ســتیزی منطقه ای نیروهــای

 امپریالیستی، و مختصات انضمامی و دینامیزم درونی جامعه ی ایران است.

اگر سرمایه داری با نولیبرالیسم وارد فازی شد که شیوه های تهاجمی برای کسـب سـود، فراگـیری مناسـبات

پولی-کاالیی، و به طور کلی قلمرو نفوذ/سلطه ی سرمایه به مرزهای تاریخی بی سابقه ای رسیدند، نولیبرالیسم

در ایران به جایی رسید که پول  و سرمایه و کاالانگاری به تنها هنجارهای تعیین کننده در تمــامی مناســبات

اجتماعی بدل شده اند، طـوری کـه حـتی مسـتقیما زنـدگی و مـرگ انسـان ها را تعـیین می کننـد. دولت و

اولیگارشی وابسته به آن علنا هرچیزی را به رنگ پول می ببیند و در تبدیل هر ابژه ی ممکن به پـول )آن هم

به شیوه ای انحصاری( هیچ مرزی نمی شناسند: از خـاک و آب و حـق سـرپناه و آمـوزش و درمـان و تمـامی

ــان ــا. به بی نیازهای بشری )ازجمله نیاز جنسی(، تا حق آزادی فردی و ارتباطات جمعی و دارو و واکسن کرون

دیگر، دولت تمامی وجوه حق حیات انسان ها و طبیعت. را به  ابژه ها و ابزارها و مجراهایی بـرای سـودجویی و

 اینجاست که ماهیت درون ماننده ی سرمایه داری به سان حکمرانی امر مرده چپاول اقتصادی بدل کرده است.

ه اب، در اینجـا ـب بر زندگان تا نهایت کران های ممکن خویش متجلی و متوقف می شود. یعـنی آن گـرایش ـن

زمخت ترین شکل ممکن انضمامی می شود. سویه ی  تراژیک ماجرا اینجاست که به رغم آنتاگونیسمی کــه طی

این روند حیات ستیز )مرگ بنیاد( مابین دولت و اکثریت فرودست جامعه شکل می گیرد و در اشــکال متعــدد

داوم چـنین وضـعیتی د، تثـبیت و ـت مقاومت های روزمره و در خیزش های گهگاهی ستمدیدگان نمود می یاـب

اکثر مردم را به جنگ روزمره بـرای بقـای صـرف وامی دارد، کـه نه فقـط لزومـا از جنس پیکـار جمعی علیـه

ریشه های این وضعیت نیست، بلکه اغلب مانعی برای شکل گیری چـنین پیکـاری اسـت )به یـاد بیـاوریم کـه

–کشتار کرونا  تحت هدایت دولت  به رغم حضور  ماهه اش هنوز به موضـوع یـک پیکــار جمعی۱۸ مخوف  –

عمومی بدل نشده است؛ و یا قیام تشنگان در خوزستان به رغم همپوشانی نسبی خاسـتگاه هایش بـا مصـایب

عمومی، درنهایت تنها و ایزوله ماند(. به بیان دیگر، یکی از کارویژه های اصلی امپریالیسـم در جنـوب جهـانی،

ان از امکانـات هم دستی با دولت های اقتـدارگرا به منظـور خلع یـد سیاسـی از سـتمدیدگان و محرو سـازی آـن

رای مخـاطب قانع کننـده نیسـت، حداقلی برای تعیین سرنوشت جمعی شان است )اگر وضعیت ایران احیاناً ـب

وی را به تعمق درباره بحران جاری افغانستان دعوت می کنم(.

راست است که سرمایه نسبت به ماهیت و سرنوشت ابژه هایی کـه حیـات اش وابسـته بـه اسـتثمار آنهاسـت 

ا تزاعی سـرمایه ـب  )انسان و طبیعت( کامال بی اعتناست. تقارن های موحشی وجود دارد میـان این خصـلت اـن

عملکرد انضمامی دولت ایران نسبت به کشـتار کرونـا: دولت ایـران در مواجهـه بـا مقـاطع اوج گـیری کرونـا

هیچ گاه حاضر نشد تعطیلی سراسری )پیش شرط ضروری قرنطینه ی واقعی و همگــانی( برقــرار کنــد. بــا این

کوتاهی موحش، شمار این مقاطع و ابعاد مرگ و میر در هر مقطع به طرز فاجعه باری افزایش یـافت. همچـنین



 ملی و اسـتقالل دولت ایران در راستای منـافع اقتصـادی الیگارشـی حـاکم، ولی بـا داعیه ی کـذایی اقتـدار

)نسبت به غـرب!(، ورود واکسـن های سـاخت کشـورهای غـربی را ممنـوع کـرد. این عملکردهـا علنـا نشـان

ــوده و تحت هیچ می دهند که برای دولت تداوم استثمار و سودجویی اقتصادی مقدم بر حفظ جان انسان ها ب

شرایطی تعطیل بردار نیستند. درعوض، دولت در همین  دوره ی رشــد مرگ ومــیر مصــوبات مختلفی را بــرای

منع غربال گری جنین و ترغیب به زادوولد بیشتر در دستور کار خویش قرار داد، تا با افزایش کمیت انسان ها

ــه این تبعات میان مدت نفی نظام مند کیفیت حیات )و اهمیت جان( آنان را جبران نماید. فراموش نکــنیم ک

برتری مطلق یا سلطه ی کمیت بر کیفیت یکی از خصلت های مشخصـه ی سرمایه داری سـت . از سـوی دیگـر،

ا دوره ا، حاضـر نشـد مناسـک مـذهبی/ایـدئولوژیک مقـارن ـب دولت ایران در مقاطع مختلف اوج گـیری کروـن

اوج گیری ابتال را محدود سازد. و اخیرا در اقدامی تکان دهنده، همه ی هشدارها نسبت بــه خطــرات برگــزاری

ا رکـورد رسـمی بیش از  ا )ـب  مـرگ در هـر روز( را نادیـده۶۰۰مراسم محرم در اوج کشتار پیک پنجم کروـن

ــه گرفت، تا مراسم محرم با شکوهی درخور  ام القرای شیعی برگزار شود. در اینجا دولت علنا اعالم می کند ک

ــوردار حفظ پایه های ایدئولوژیک دولت )تقویت شیعه گری و نمایش عظمت آن( از چنان اولویت مطلقی برخ

است که حتی ضرورت عاجلی چون جلوگیری از مرگ ومیر انبوه انسان ها نیز نمی توانــد خللی در اولــویت آن

ایجاد کند. در هر دو  نمونه ی یادشده از عملکرد دولت شاهد آن  هستیم که چگونه امر مرده و انتزاعی بر امر

زنده و انضمامی چیره می شود و تا سرحد نابودی مطلق، آن را به انقیاد می کشد.

ر مـدار سـرمایه داری جهـانی، منطـق درونی این نظـام اریخی اش ـب دولت ایران در ادامه ی پـویش بی مهـار ـت

ــک مرگ بنیاد را تا سرحدات تصورناپذیری امتداد داده است. و در این مسیر، اینک به معنای واقعی کالم به ی

ماشین مرگ بدل شده است که بازتولید حیات مکانیکی اش جز ازطریق تداوم کشـتار جمعی ممکن نیسـت.

تالش برای متوقف کردن  این  هیوال مستلزم پیکاری ضدسرمایه داری ست که از بـاور بـه اولــویت بی قید شـرط

حیات برآید.

پرسش این است که سوژه های این مبارزه ی مرگ وزندگی چه کسانی هستند و چگونه سازمان می یابند؟!

    

۱۴۰۰ مرداد ۲۴

*   *   *
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