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نولیبرالی اعتدال یجهنم: درباره سوی به آرایش تجدید

حصوری امین

 تک به دادن نمره جای به که است سیاسی معنای دارای زمانی تنها روحانی حسن دولت انتخابی/انتصابی یکابینه از  بحثبحث: طرح
 کممه یا(مقایسممه نممژاد احمممدی یکابینه فرض ِی ینمره با نهایی ینمره این یمقایسه یا و کابینه نهایی ینمره برآورد سپس و وزرا تک

های   صممورت ایممن در گیممرد. تنهمما قرار انتقادی تامل مورد کابینه این کیفی ترکیب اند)،کرده خرسندی اظهار آن صوری ینتیجه ازعد
 خمموانش کممه چرا انجام شده است؛ هاییسیاست چه پیشبرد دولت جدید در جهت در هاچهره کنونی چیدمان دریافت توانمیاست که 

 گرگشممایش و خودبسممنده خوانشممی توانممدنمی گمماههیچ کلی، امر با آنها پیوندیابی ینحوه یافتن دربرای تل ش بدون جزئی، امور مجزا ِی
 ایممن جایگمماه ایران و با پیوند (در نولیبرالی هایطرح پیشبرد سیاسی و اجتماع ِی مسیر یفشرده مرور با نوشتار، این اساس، این باشد. بر

یکوشد قدرت)، جهانی هایکشاکش در کشور شآن از بخشی به م  یکممابینه کیفی ترکیب یمطالعه که دهد ارجاع مهمی هایزمینه پی
 و قممدرت سمماختار درونممی هایشممکاف دینممامیزم شود. بررسممیمی معنادار آنها پرتو حاکمیت) در انتخاباتی چرخش یا (و جدید دولت

نیست. آن به پرداختن کوتاه- مجال اشاراتی -جز نوشتار این در که است، دیگری مهم یزمینهپیش آنها یاب ِیتوازن و بازآرایی چگونگی

*    *    *

ایران در نولیبرالیسم یابی مادیت سیاسی . مسیر۱
 پیشروی تاریخ از متعدد تجربی هایمثال مبنای  بر]۱ [فاجعه» داریسرمایه شوک: ظهور «دکترین کتاب از بخشی کلین» در «نائومی

 تحمیممل بممرای ،نولیممبرالی اقتصادی هایسیاست پیشبرد حاد اجتماعی هایتنش و هادشواری دلیل به که دهدمی نشان ،]۲[ نولیبرالیسم
 کممه است آن معنای به این و است؛ مردم) ضروری اعتراضی هایواکنش مهار جهت (در جامعه عمومی روحیات/ذهنیات مهندسی آنها
 قمموا یممموازنه حفممظ کل ِی رهیافت بر رسمی» علوه «سیاست کارگزاران کشور، یک اقتصادی ساختارهای کردن نولیبرالیزه روندهای در

 بخممش کممه هاییسیاسممت  پیشممبردشمموند. جامعه» متوسل «راهبر ِی برای استراتژیک ترفندهایی به باید (تعادل)، سیاسی نیروهای میان
 آهنیممن» «مشممت سیاسممت اعمال مستلزم اجتماع) یا پیکر بر دردناک هاییجراحی تحمیل مثابه (به سازدمی متضرر را مردم از بزرگی
 نممرم» «سممرکوب را آن تمموانمی کممه بزرگتر، خطراتی از آنها ترساندن طریق موقتی- از -گیریم مردم انفعالی همراهی جلب یا و است
»ای ترکیب عموما عمل، در نامید؛  از نممرم)، (سممرکوب دوم رهیممافت ممموفقیت شود. میزان«کارساز» می رهیافت دو این از «هوشمندانه
 یممابی هژمممونی یدرجه بممه وابسممته دیگممر سمموی از و آهنیممن) اسممت، مشت (سیاست اول رهیافت یمقتدرانه پیشبرد به وابسته یکسو
 آن از نامنسممجم اپوزیسممیونی برسمماختن معممادل کممه فراینممد است. ایممن وضعیت یبالقوه مخالفان میان در رسمی» سیاست« هایانگاره

 فضمماهای ممموثر اشممغال مسیر از امروزه خود که دارد، از سوی حاکم مدنی یجامعه تسخیر چگونگی به زیادی وابستگی است، حاکمیت
]۲ پیوست  [ر. ک. بهگذرد.می ایرسانه و گفتمانی

 نه که است کرده پیاده را آهنینی» مشت« سیاست همان نژاد احمدی دولت یساله هشت گر ِیمجری رسدمی نظر به ایران ساحت در
 سیاسی یچهره بازنمایی دلیل به حال عین در بلکه بخشید، آورسرگیجه و سابقهبی ایران- شتابی - در نولیبرالیسم قطار حرکت به فقط

 قممادر هرگممز بزرگان همراهی و مجوز بی و تنهایی به وی که (نقشی سیاست یحوزه «شر» در تمامی ِت عین ِی تجسم مثابه به نژاداحمدی
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 ایممن . به]۳[ است گرفته «اعتدال» نام سوی به حاکمیت چرخش اینک که شد چیزی آن به مردم اقبال  ساز زمینه نبود)، آن ایفای به
 «سیاسممت آتممی مسممیر تممدوین بممرای را حاکمان دست که است پسین مه ِم کاربرد این دارای آهنین» همچنین «مشت سیاست ترتیب

گذارد. می باز آن آمیزموفقیت تثبیت و پیشبرد رسمی» و

 گیممری تصمیم هایاولویت بناست و شودمی بزرگتر» نامیده «خطرهای که آنچه بازنمایی ینحوه شوک»، «دکترین موثر ریزیپی در اما
 بمما مثممال نیست. برای آهنین مشت سیاست بازنمایی و اجرا ینحوه با ارتباط بی خود کند، تعیین موجود) را باریک مجراهای (در مردم

 «خطرهای این عینی نمودهای مهمترین خارجی نظامی تهدیدات  و اقتصادی هایتحریم ما، کشور حاضر شرایط در اینکه داشتن نظر در
 شمموندمیاند/شده قلمداد شروری نیروهای همان او با همبسته سیاسی طیف و نژاد احمدی دولت اخیر سال دو یکی در بزرگتر» هستند،

 بممه سیاسممی چرخشممی هممر لممذا اند؛آورده ارمغان به مردم برای را ملموس خطرات این خود یگستاخانه و ناعقلنی سیاس ِی مشی با که
 بممرای فرخنممده قدمی دهد، کاهش آنان» را با همبسته «خطرات لجرم و سیاسی طیف این نقش اعتدال» که و تدبیر و «عقلنیت سمت

. ]۴[شود است/می شده قلمداد مردم آسایش

 ایممن آنچممه کممه اسممت شده گرفته نادیده آشکار واقعی ِت سیاسی] این اقتصاد مخرب روندهای انگار ِی نادیده بر [علوه میان این در اما
  اساسممانممژاد احمممدی تیم (چون نبود نژاد احمدی تهاجمی و نمایشی هایگوییگزافه حاصل صرفا است، آورده در فعلیت به را خطرات

 یتمماریخچه و مضمممون [بمما ایممران ژئوپولتیکی جایگاه از برآمده چیز هر از پیش بلکه نبود)، کشور راهبردی هایسیاست یکننده تعیین
 بممر اسممتراتژیک پیکمماری یمیانه در شدن واقع بود/هست: یعنی امپریالیستی منازعات مهم هایپهنه از یکی مرکز مشخص] در سیاسی

 دیگممر سمموی در و چین، و روسیه آن سوی یک در که سرد، جنگ از پس یخاورمیانه در اقتدار هایحوزه و منافع بازتوزیع ینحوه سر
 اینممک افغانسممتان، و ایران اقتصادی و سیاسی ساحت بر علوه امپریالیستی پیکار این امروزی اند. ثمراتایستاده متحدانش و آمریکا آن
است.   مشاهده قابل سوریه خونین صحن در تریملموس و آشکارتر طور به

 عمماملی پیکممار، ایممن شرقی قطب با ایران  حاکمیت]۵[ ناگزی ِر استراتژی ِک اتحاد جایگاه ژئوپولتیکی ایران و نزاعی، چنین متن در مشخصا
 چین و روسیه استعماری شبه نفوذ ویرانگر پیامدهای با آن، کنار در [که است؛ بوده ایران بر غربی هایقدرت فشار تحمیل برای اساسی

 ایممران» و ی«مسمماله بیرونی یدستمایه همواره که ای،هسته انرژی یمواجهیم]. مقوله ایران خارجی سیاست و داخلی اقتصاد یحوزه در
 یغلبه بمما کممه داشممت یاد به باید است. همچنین ارزیابی قابل تریوسیع چارچوب چنین در تنها گیرد،می قرار بیرونی فشارهای تحمیل

 سیاسمم ِت شممدن فراگیممر راسممتا- بمما همین در- و آمریکا خارجی سیاست دستگاه بازدارنده» بر هایجنگ و گیرانهپیش «تهاجم دکترین
نهای قدر ِت ستیزی» در تروریسم و محوری «امنیت  منمماطق شممر» در «محممور چنممد یمما یممک وجممود موجود، واقعا هایدموکراسی کانو

 راه نیممز و منمماطق آن در بممزرگ هایقممدرت نظامی حضور راه که چرا شود؛می تلقی هاقدرت این » برایمطلوبی «امر جهان ژئوپولتیک
 یزمینه  ایممران» و ی«مساله جذاب یسویه همان این و ؛]۶[ کندمی هموار را آنان تهاجمی/میلیتاریست ِی هایسیاست تداوم و گستر ش

است.  آن ا ِی» کذای ِ ِیهسته «انرژی یمقوله بودن ساز خبر ماد ِی

 تنهمما نممه سازد)،برمی و( است برساخته حاضر شرایط در را تحریم و جنگ خطرات شدن عینی که آنچه دریافت توانمی ترتیب این به
 یممک ی«خردمنممدانه تصمممیم حممتی بلکممه شممود،می مربوط حاکمیت کل گیر ِی جهت به و نبوده/نیست جمهوررئیس یک قدرت ی ِد در

 خطرات این بناست اینک که معتدلی جمهور رئیس اینکه گو [؛]۷[ نیست آنها تغییر و رفع به قادر خود خودی به معقول» نیز حاکمیت
است].  بوده حاکمیت استراتژیست و امنیتی هایچهره مهمترین از یکی اخیر هایدهه در خود کند، دور مردم از را

 تنازعممات محلممی تمماثیرا ِت و امپریالیسممتی قوای هایسوگیری و شد دقیق امپریالیسم یمقوله در باید موقعیت، بهتر فهم برای اینجا در
 چگممونگی یمما نولیبرالیسممم پیشممروی ممموج بمما امپریالیسم نسبت باید این، بر علوه داد؛ قرار بررسی مورد را آنان هایسیاست و درونی

کرد.  واکاوی را دو این همسازی
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امپریالیستی هایقطب امروزی پیوندگاه مثابه به . نولیبرالیسم۲
 داریسممرمایه متمماخر روندهای با را آنها نسبت بتواند باید امپریالیستی، هایسیاست امروز ِی کارکردهای و جایگاه یدرباره گفتاری هر

 را نولیبرالیسم پیشروی محسوس یکپارچگی بلکه امپریالیستی، هایقطب میان تضاد فقط ه نآن، با پیوند در و دهد توضیح نولیبرالیسم)(
 منممدنظام بحممثی ارائه یداعیه آنکهبی نیز، حاضر دهد. متن توضیح آنها جانبی اقمار در خواه و امپریالیستی متخاصم هایقطب درخواه 

روبروست.  چالش این با باشد، داشته را امپریالیسم یدرباره

 کممرد: یکممی اشمماره اخیممر هممایدهه در جهانی یسرمایه پیشروی در همبسته و مهم وجه دو به باید نخست بحث این به پرداختن برای
 رشممد و فراملممی هایشممرکت و هاکنسرنابر ظهور یا فراملی، هایساحت به ملی هایساحت از بزرگ انحصارات نفوذ قلمروی گستر ش
  تنظیم مناسممبات جهممانی درو مالی یسرمایه شتابناک و تفوق رشد دیگری و گذاری؛سیاست فرآیندهای در آنها نفوذ یدامنه هولناک
 همممان تغییممرات، ایممن یمحممرکه نیروی مدت). طبعا میان و (کوتاه فرامرزی هایگذاریسرمایه و سرمایه جهانی گرد ش تسهیلجهت 
 سممودآور هممایحوزه دایممم ِی جسممتجوی کممه اسممت، ادواری همما ِیبحران از گریممز بممرای سممود نممرخ حفممظ به سرمایه قانونمند گرایش
 ایممن برخممورداری یلزمه طرفممی، سممازد. ازمی ضممروری را غنممی مصممرف بازارهای و سرمایه تحرک برای امن شرایط گذاری،سرمایه
 اسممت. (و مبممداء) مقصممد کشورهای مناطق/در اجتماعی بسترهای و حقوقی قوانین تسهیل آن، مطلو ِب سیالی ِت از شده جهانی یسرمایه

 متعممارف هممایحمایت حممذف و کممار نیممروی یفزآینممده کرد ِن کالیی طریق از کار نیروی مهار و سازی تابع با توامان طور به امر این
 مرزهممای یهمه حممذف به گرایش نامحدود ش، خودگستر ِی ضرور ِت  راستای در سرمایه واقع یابد. [درمی تحقق آنها از قانونی/حقوقی

دارد]. بازدارنده

 چیممزی شممود،می آزاد- یمماد بازار یابی رونق راستای در - دولت سازیکوچک عنوان به آن از نولیبرالی هایآموزه در که آنچه بنابراین
هی نخسممت امممر جامعه. ایممن بر خود خاص مناسبات تحمیل برای سرمایه به دولت مندنظام رسانیکمک جز نیست  حممذف بمما در وهل

 اقتصممادی رونممدهای بممر اجتماعی/دموکراتیممک نظارت امکانات حذف با آن امتداد در و مزدبگیران، از حمایت قانونی/حقوق ِی بسترهای
هسازی هر چه بیشتر آن بممه (کمما ِر مممزدی بممرای) سممرمایه اسممت؛ و یشود؛ فرآیند نخست، همان کال سازی نیروی کار و وابست  انجام م

 بممه نبایممد دولت شدن کوچک حال، عین در . ولیفرآیند دوم چیزی نیست جز اعطای جایگاهی برفراز جامعه به سرمایه و صاحبان آن
  تممامین و حفمماظت ازجمله: نباشد: از سرمایه به نسبت خود ضروری و مستم ِر حمایتی کارکردهای ایفای به قادر دولت که باشد قدری

نالمللممی، تهای ملممی و بی تهای ضروری اجتماعی و اقتصادی (نظیر تدارک و تامین امنیت حقوقی و بسترهای سیاسی در سمماح  زیرساخ
تهای تهای آکادمیک و پرور ش نیروی پژوهشی کارآمممد، نگهممداری و ارتقممای زیرسمماخ  آموز ش علمی/فن ِی نیروی کار، تامین زیرساخ
ههای کلن «ملی» و تخصیص بودجه و منابع برای آنها)؛ کنترل پلیسمم ِی مسممتمر جممامعه و سممرکوب  اقتصادی غیرسودآور، تعریف پروژ

 گرایممش کنممار در اینهمما یبحرانممی. همه مقمماطع در سرمایه چرخش تداوم برای ملی منابع تخصیص/تزریقتحرکات مزدبگیران؛ و نیز 
 جمعی زیست هایحوزه سایر بر اقتصادی قلمروی منط ِق کردن حاکم و اقتصادی غیر هایحوزه سازی تابع برای سرمایه منطق مندنظام

است.  

 بممر بممزرگ هایکنسرن نفوذ اعمال امکانا ِت بسط مستلزم اقتصاد، قلمروی بر اجتماعی نظارت حذف به ساختاری گرایش دیگر سوی از
 هایشممیوه تمما متممداول هممایگریلبی یابممد: ازمی نمممود متنمموعی اشممکال در غربی متروپل کشورهای در که است، دولتی هایسیاست

 یفزآینممده شممدن صمموری و سیاسممی فسمماد رشد گمان- بااینها- بی یهمه که دولت/مجلس، بر نفوذ آشکار) اعمال بعضا (و پنهاننیمه
 بممه خیممزی واقممع در امممروز دار ِیسرمایه هایکانون ترینپیشرفته در دولت نولیبرالی سازی کوچک است. بنابراین همبسته دموکراسی

دولت).   متعارف طبقات ِی کارکردهای (ورای است سرمایه سوی از دولت کمال و تمام آورد ِن چنگ به سمت
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 و تربممدوی مراتب به نمودی و دیگر روندی سرمایه از سوی دولت کامل تسخیر چین) واقعی ِت و (روسیه شرقی قدرتمند کشورهای در
 تدریممج بممه میلدی، هشممتاد یدهه در چیممن  سوسیالیست ِی یپروژه قهقرایی سیر و شوروی فروپاشی فرآیند آغاز است: با داشته حادتر

 خممود امروزی هار شکل به خود، پرتلطم و سریع رشد یدوره طی که کرد ظهور کشورها این در گسیخته عنان داریسرمایه از اشکالی
 در و دولتمممردان)، بممه (وابسته مافیایی و دولتیشبه دار ِیسرمایه نوعی روسیه در داریسرمایه امروزی یچهره است. نهایتا یافته تحول
 در (در چین، نخبگا ِن حزبی/دولتی) دولتی نخبگان و دولت کشور دو هر . در]۸ [گراستالیت اقتدارآمیز و دولت ِی کاپیتالیسم نوعی چین،
 لجممرم و خممود یسممودجویانه هممایانگیزه تحقق برای آنها نتیجه، کنند. درمی نقش ایفای و صاحبا ِن سرمایه کارفرمایان بزرگترین مقام

عت ِر رشد سا ِزیزمینه  دو هر در که نیست انتظار از دور نظر این دارند. از اختیار در قانونی» را «زور اعما ِل ابزارهای یهمه سرمایه، سری
 و ترتیممب، ایممن است. به کار یروی نمهار و سازی تابع روندهای در کننده تعیین بسیار عاملی دولتی) پلیسی(اقتدار و قهر شده یاد کشور

ه،  یشد  (گیریم همراه بوده است نولیبرالی هایسیاست با پیشبرد سریع نیز کشور دو این در سرمایه رشددر پیوند با ملزومات بازار جهان
 یانگیممزه غربممی، هایسرمایهکلن و هادولت با اقتصادی و سیاسی های«ضرورت» رقابت وانگهی، خود)؛ خاص بومی مختصات برخی با

هسالرا ِن دولتمردان برای نیرومندی  از کشی بهره نرخ و مزدبگیران/زحمتکشان استثمار نرخ تا کرده است فراهم کشور دو این و سرمای
کند.می تسهیل را رویه این نیز سوسیالیستی سنت از مانده جا به دموکراتی ِک بسترهای فقدان را افزایش دهند؛ و طبعا زمین/طبیعت

 واحدی منطق از عمل در خود، دایمی هایرقابت و ستیزها یا و سیاسی، هایتفاوت رغم به موجود، امپریالیست ِی هایقطب ترتیب این به
 نولیبرالیسم به آنها تام وفاداری امروزی، عام اشتراک وجه این عینی ترجمان کنند؛می تبعیت است سرمایه درونی منطق از آمده بر که

است. 

 مناسممبات از پیرامممونی کشممورهای تبعیممت اند،یافته نظم سرمایه آزاد گرد ش مدار بر که متن مناسبات جهانی سلطه در دیگر، سوی از
 کممار تقسممیم نظممام و جهممانی بممازار در جایگاهی آنکه ملی» برای «سیاست امتداد در کشورها این سویی ندارد: از شگفتی جای نولیبرالی

 سمماختار دیگممر، سمموی از و دهند؛می تن خود قدرتمند اقتصادی مشاوران هایتوصیه و المللیبین نهادهای هایسیاست به بیابند، جهانی
های بازتاب عموما نیز کشورها این درون در سیاسی قدرت  جایگمماه حممال، عیممن کلن. در هایسممرمایه صمماحبان الیگارشی از است ساد

 نیممز و «پیرامممون»)، «مرکممز» و ی(رابطه معیممن هاییدوره در امپریالیستی هایقطب با آنها اقماری پیوند نوع و کشورها این ژئوپولتیکی
 صورتبندی و هاالیگارشی این اجتماعی مضمون عموما سرمایه، جهان ِی روندهای با پیوند در آنها در داریسرمایه مناسبات درونی پویایی
تهای سیاسممی و اقتصممادی در بسممیاری ازنظامیممان برآمممدن امممر، ایممن روشن است. مثال کرده تعیین را آنها قدر ِت سیاسی   در سمماح

 عینمم ِی هممایحمماکم. نمونه طبقمماتی بلمموک از قدرتمندی بخش مثابه به خواه و غالب گروه اصل ِی مثابه به خواهکشورهای پیرامونی است؛ 
 و فیلیممپین و انممدونزی تمما خاورمیانه؛ در ایران و ترکیه و پاکستان و لیبی و مصر تا لتین، آمریکای کشورهای برخی فراوانند: از تاریخی

هی عروج انقلب، از س پایرا ِن دور. در خاور در غیره  پیوسممته روندی اقتصاد،  و سیاست شدن نظامی یا نظامیان، سیاسی-اقتصادی حلق
 شده حاصل روسیه/چین با ایران اقماری پیوند نهایت در و نولیبرالی هایسیاست اجرای آغاز سپس و ایران بر جنگ تحمیل از که است

هی سیاست و اقتصادنظامی در آن که است هایینمونه جمله از ایران همه، این است. با  پیشممبرد ملزومات از ضروری بخشی ، شدن پهن
]۱ پیوست  [ر. ک. به. ]۹[است  بوده نولیبرالی هایسیاست

یتوان متن، از مهمتر حواشی این با یکوشیم بر مبنمممایبه م هی این متن م   مضمون طرح بحث آغازین این نوشتار بازگشت. پس در ادام
تگری ترکیبچارچوب تحلیلی فوق، یک بررسی مقدماتی در باب   از هاییسویه آنجا از تا کنیم، ارائه جدید دولت یکابینه کیفی و جه

 ایممن بمماب در ترانضمممامی بحممثی ۲ و ۱ هایپیوسممت [در گردد ضمنی- پدیدار طور به -حداقل بخش رهایی سیاست یک کلی خطوط
گردد]. می ارائه ضروری هایسویه
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  ایران انتخابات پیروزمند یچهره مثابه به . نولیبرالیسم۳
 خصوصممی نممه فعلممی ایممران داری«سرمایه که دهدمی » نشانایران در داریسرمایه سیاس ِی اقتصاد«  از]۱۰[ درخشانی تحلیل در نژاد معتمد رامین
انحصارهاست.  داریسرمایه بلکه دولتی»، نه است،

 در نولیبرالی مناسبات رشد و تولد همپای که است بزرگ انحصارهای جولن و نفوذ قلمروی امروز، ایرا ِن سیاست و اقتصاد یپهنه یعنی
 بممر بنمما انممد؛داده بسممط مممدام را خود قدرت و سرمایه و اند بالیده اقتصادی تعدیل و سازی «ملی» خصوصی هایطرح همراه به ایران،
 از عمممده نمموع سممه کننممد،می پیممروی جهممانی یسممرمایه بمما بندیمفصل برای معینی الگوهای از که انحصارات این نژاد، معتمد تحلیل

 غیره؛ و مذهبی و امنیتی نظامی، نهادهای به وابسته دولت ِی شبه گیرند: انحصاراتمی بر در را مالی- تجاری- صنعتی عظیم هایکمپلکس
 هایرانت از برآمده خصوصی انحصارات و قدرت)؛ در (پای غیردولتی ممتاز و قدرتمند سهامداران هدایت تحت دولتی نیمه انحصارات

 ایممن مهمممترین مشروح دارد. لیست قرار قدرت ساختار نزدیک وابستگان و پیشین/کنونی دولتمردان یبدنه اختیار در عمدتا که دولتی،
 اسممت. در دسترسی  قابل]۱۰[  شده یاد منبع در آنها هایگذاریسرمایه هایحوزه و دولتی، هایوابستگی و خاستگاهها نوع انحصارات،

 گسممتر ش و ملممی منممابع از خممود سممهم افزایش جستجوی در مستمر طور به یکدیگر با نزدیک رقابتی در انحصارات این سالها این طی
 بممه نژاداحمممدی طیف نمایش ِی تهدیدات منظر، این اند. ازبوده خود سودآوری هایحوزه افزایش و سیاسی ساختار در خود نفوذ یدامنه

 آنممان میممان دایمممی هممایخواهی سهم و درونی هایرقابت جدیت بیانگر «بزرگان» و ساحت در روندی چنین تکاپوی بر ناظر افشاگری،
است.  بوده

 همماینظارت حممذف آنهمما) مسممتلزم پدیممداری شممرایط (هماننممد آنهمما  رشممد و بقمما که واقفند خوبی به نوپدید انحصارات این صاحبان
 در دیگممر، سمموی از و اسممت؛ نخبگممان دستان در سیاست بیشتر چه هر کرد ِن انحصاری یا و اقتصادی قلمروی از اجتماعی/دموکراتیک

 و سازی تابع خواهان جهانی، بازار در ادغام ملزومات با ترسریع انطباق و سرمایه گرد ش تسهیل و بیشتر چه هر سودآوری برای تل ش
 راهممبردی مکممانیرم بهممترین را نولیممبرالی مناسبات و روندها نیروها این که است بدیهی کارند. بنابراین نیروی بیشتر چه هر سازی کال

 عظیم سیاسی قدرت و انحصارات خودگستر گرایش یعنی امر، بینند. اینمی خود بنیادین اهداف و اجتماعی هستی با سازگاری در ممکن
 نژاد) بممهاحمممدی خاتمی، (رفسنجانی، یگانه سه هایدولت از یک هیچ اخیر سال ۲۴ در است شده موجب که است عاملی همان آنان،
 اقتصممادی سمماحت در نولیممبرالی هایسیاسممت تعمیق و پیشبرد در خود، متفاوت سیاسی-ایدئولوژیک هایصورتبندی و خاستگاهها رغم

. ]۱۱[ بگذارند نمایش به حوزه این در را نظیریبی وفاداری و شباهت و ندهند راه خود به تردیدی هیچ کشور

 بگیریممم، نظممر در قممدرت رسمممی نهادهای صوری ساختار از تروسیع را ایران در سیاسی قدرت اعما ِل واقعی ساختار اگر ترتیب این به
 خاسممتگاه یعنممی ها،شممکاف این یبرسازنده سیاس ِی اقتصاد یحوزه با آن پیوند در تنها قدرت، ساختار درونی هایشکاف امروز ِی پویایی
 بسممیاری کممه است ضروری رو آن از ویژه به امر این داشتن نظر است. در فهم قابل انحصارات درونی هایرقابت قلمرو در آنها مادی

 سیاسممی هممایتنش شدن فعال خلل از که آنند انتظار در و اندقدرت» دوخته ساختار درونی های«شکاف تعمیق به امید چشم مشتاقانه
 ها،شممکاف ایممن بود ِن واقعی رغم به کهحالی شود. در مردم- گشوده نفع به–  سیاسی فضای احیای برای هاییروزنه ها،شکاف این حول

 بلمموک مثابه به هستند، نظام هایاستوانه و دولتمردان یا و سیاسی-نظامی-مذهبی نخبگان عمدتا که اقتصادی، انحصارات اصلی صاحبان
 بممه منممافع آن تضمین برای سیاسی کلن هایضرورت از لجرم و واقفند کامل خود طبقاتی منافع به حاکم، اقتصادی یطبقه در مسلط
 باز و دارد حاکمیت یدایره از بیرون در نمایندگانی ندرت به ایران در انحصارات ظهور نو بورژوازی که روست همین آگاهند. از خوبی

 یچممرخه با همواره گذشته یدهه سه در عکس، به شود؛می حذف نظام داخلی یگردونه از کسی/جریانی ندرت به که روست همین از
 چممون انگیزیمناقشممه برگشممته» و«بخت یچهممره اینممک ایم. حممتیبمموده مممواجه خممودی نیروهای مدار در قدرت/اختیارات توزیع باز
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 و رقبمما یحلقه در تا است گفته ترک نظام مصلحت تشخیص مجمع کرسی بر زدن تکیه برای را جمهوری ریاست دفتر هم نژاداحمدی
بنشیند.  خود سیاسی دشمنان

 و انعطمماف بمما اسممت) همممواره سیاسممی قممدرت هرم فوقان ِی بخش همان عمل (که مسلط طبقاتی بلوک درونی هایشکاف دیگر، بیان به
 بنیممادی ِن ملزومممات حول سیاسی وحدت و بازآرایی سوی به همزمان گرایشی سیالیت، این است؛ بوده همراه آن حامل نیروهای سیالیت

 و بزرگممان سیاسممی اختلفات و هارقابت اوج در که روست همین از است. درست کرده تحمیل هاشکاف این پویایی بر را وضعیت حفظ
 «دولممت یپروژه رسید،می نظر به قدرت یگردونه از حذف یآستانه در هم رفسنجانی هاشمی چون ایوزنه حتی که زمانی در درست
 شمممرده بممر هممایزمینه برخممی بر بنا خود، بازنمایی در که ایگشت. پروژه «اعتدال») پدیدار سوی به حاکمیت چرخش ملی» (یا آشتی
 نیممز حمماکمیت و مردم کاذب آشتی از حدی با حکومتی، ارکان اجبار ِی و موقت آشتی تا شد، برخوردار هم مردم نسبی حمایت از شده،
کنند.  تازه نفسی ستم/سلطه یبرسازنده ساختارهای و شود همراه

 پوشممی،پرده حممتی یا تردید هیچ بدون اعتدال» که و «تدبیر نف ِس تازه دول ِت یکابینه ترکیب به کرد ایاشاره توانمی توضیحات، این با
 همماییهمان قضمما از آن شمماخص هممایچهره کممه ایاست. کابینه داده قرار خود هایبرنامه یسرلوحه را نولیبرالی هایسیاست گیریپی

 مرتبممط) سیاسی-اقتصمماد ِی نهادهای یا آن از پس و سازندگی دولت (در نولیبرالی یپروژه سازیپیاده مجریان و دارانسکان که هستند
 خممواه و کممار؛ نیممروی از یممد خلممع بممرای سیاسی و اقتصادی فرهنگی، حقوقی، سازیزمینه متولی هایتکنوکرات و نخبگان خواه اند؛بوده

 و اقتصمماد قلمممروی بممر دموکراتیممک نظممارت حممذف جهممت در پروژه، همین تثبیت و سازی بستر امتداد در که تریسیاسی هایچهره
 دارعهده را سیاسی/اجتماعی مخالفان حذف و کارگران تحرکات سرکوب و مهار یکارویژه  و اندکرده خدمت سیاست سازی انحصاری

اند. بوده

)  و آموز ش (وزیر نجفی علی محمد از توانمی مثال برای نخست یدسته از هاییشاخص عنوان به  نمموبخت بمماقر محمممد ،]۱۲[پممرو ش
 محمد نفت)، (وزیر زنگنه نامدار بیژن مرکزی)، بانک (رئیس نیلی مسعود مدیریت)، سازمان یا راهبردی نظارت و ریزی برنامه (معاون

 جهممانگیری اسممحاق مشمماوران)، گممروه رئیس و جمهور رئیس ارشد (مشاور ترکان اکبر اقتصادی)، ویژه مشاور و دفتر (رئیس نهاوندیان
 یدسممته شمماخص هممایچهره عنوان به و برد؛ تجارت) نام و معدن صنعت، (وزارت زاده نعمت محمدرضا جمهور) و رئیس اول (معاون

برد.  اسلمی) نام ارشاد و فرهنگ (وزیر جنتی علی دادگستری) و (وزیر پورمحمدی مصطفی کار)، (وزیر ربیعی علی از توانمی دوم

 اجرایممی تجربیممات و کارشناسممی هایتخصممص بممر بنا که مواجهیم کارگزاران دولت تکنوکرات نخبگان با وضوح به نخست یدسته در
 و ؛]۱۳[ کننممدمی عرضه «ملی» نولیبرالیسم یپروژه فنی-بوروکراتیک یحوزه موفق یادامه قبولی» برای «قابل انداز چشم خود، طولنی

 در ممموثری سمموابق کممه مممواجیهم همماییچهره بمما شممده-، ذکر نام دو به محدود و اجمالی بررسی یک حد در -حداقل دوم یدسته در
 مدتی برای قضا از که است بوده نظام امنیتی هایاستراتژیست از شاخصی یچهره ربیعی دارند: علی اجتماعی سرکوب و مهار روندهای

 ایمممن از ] و۱۴[ است داشته عهده کارگران) به مقاومت ادغامی حذف راستای (در کارگر» را ی«خانه کارگری ضد نهاد هدایت طولنی
 شود؛می محسوب اجتماعی امور و کار وزرات هدایت برای »ای«کارکشته یچهره رو پیش اقتصادی هایبحران با مواجهه در قطعا نظر،

 یگانهسممه تیممم با اطلعاتی یمهره این نام که چرا ایست،شده شناخته یچهره دگراندیشان و سیاسی فعالین برای پورمحمدی مصطفی
 رو پیممش روندهای برای جدید دولت پیغام . بنابراین]۱۵[ است خورده پیوند دگراندیشان ایزنجیره هایقتل نیز و  ۶۷ کشتار مجریان

 کارگری؛ جنبش یفزآینده هایپتانسیل سازیمنحرف و کارگری تحرکات قاطع مهار نولیبرالی؛ هایسیاست قاطع است: پیشبرد روشن
 نمموین یچهممره پیغممام مثممابه بممه بایممد را پیغممام ایممن تردیدجمعی. بی اعتراضی هایکنش و سیاسی تحرکات قاطع سرکوب سرانجام، و

کرد. خوانش حاکمیت

 هایناکارآمممدی اینممک کممه است آن ماجرا خطرناک . بخش]۱۳[ ندارد شگفتی جای چندان و بود تصور قابل کمابیش اینها یهمه اما
 از ایدسممتمایه جامعه) چنممان ذهنیت در اینها یهمه تاثیرات (و نژاد احمدی دولت گریمجری مخرب پیامدهای و اقتصادی و سیاسی
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 مردمی، مخالفت جانب از دغدغه حداقل با نخست- بتواند سالهای در -لاقل که است ساخته فراهم جدید دولت برای حقانیت و اعتبار
 سیاست پسین ِی مازاد همان این و ببرد؛ پیش و کند سیاسی» تحمیل «عقلنیت احیای نام به و مردم نام به را خود مردمی ضد هایطرح

 و فشممارها سمماخت: یکممی خواهنممد تسهیل را هاسیاست این پیشبرد نیز دیگر عامل دو این، بر است. علوه حاکمیت برای آهنین مشت
 جدیممد دولتمممردان بممه جممامعه،  فممرار بر اضطراری وضعیت نوعی برقراری با اقتصادی) که هایتحریم ویژه (به امپریالیستی تهدیدهای

 (عامممل اضممطراری وضممعیت این پیامدهای و هاضرورت عنوان به را نولیبرالی اقتصادی هایسیاست ناگزیر پیامدهای که دهدمی امکان
 بسممتن سممفت ضممرورت امکانممات، و منممابع کمبممود دولت، بودن فشار بند: تحت ترجیع با گفتارهایی محوریت (با کنند خارجی) قلمداد

 کممه یابدمی شوک» تحقق «دکترین از شکلی با سرمایه تصاعدی انباشت و آزاد گرد ش ملزومات تدارک یعنی این و غیره)؛ و کمربندها
 فضاسازی دیگر، دارند. عامل همدستی آن اجرای آنان) در هایمندینیت تلقی ینحوه از (فارغ خارج و داخل مردمی ضد هایقدرت
 بمما نیروهمما ایممن تمماکتیکی همسممویی بمما کممه فرآیندی است؛ حاکمیت جدید سیاسی ترکیب نفع به خواهتحول سیاسی نیروهای از بخشی

 از رسمی» حمماکمیت «اپوزیسیون تثبیت و تقویت به خود منطقی یادامه در سپس و شد آغاز سبز جنبش طی در طلباصلح جریانات
 نمود ۹۲ جمهوری ریاست انتخابات در ویژه به اخیر ی سویه این که انجامید، آن با ارگانیک پیوند -بخشا- برقراری حتی و آنان، سوی

 آنممان وفمماداری از برآمده هم (که ای- گفتمانیرسانه هایحوزه در و مدنیجامعه فضای در نیروها این آتی . تحرکات]۱۶ [یافت بارزی
 پایممداری در بممود)، رسمممی» خواهممد «اپوزیسممیون بمما آنهمما پیوندیابی رشد الزامات از ناشی هم و خود پیشین سیاس ِی حرکت امتداد به

 آنهمما تولیممدی گفتممار (چممون داشممت خواهد موثری نقش حاکمیت تاکتیکی چرخش و جدید دولت ماهیت به نسبت رایج هایرازورزی
 پراگماتیسممتی» «عقلنیممت ایگممونه بممه وفمماداری در نیروهمما ایممن ترتیب این داشت). به مردم» خواهد «منظر از و انتقادی شبه طنینی

 و حمماکمیت و مممردم مرزهممای سازی مخدو ش به عمومی، یعرصه بر حاکمیت فرهنگی/سیاسی هژمون ِی تثبیت با عمل، در ساحتی،تک
کرد.  خواهند خدمت] ۱۷[مسلط  نظم ساختارهای علیه آنتاگونیستی پیکارهای تضعیف

پایانی: سخن
 داریسرمایه با مبارزه تعهد که شودمی معلوم همیشه از بیش امروز آن، نولیبرالی صورتک در داریسرمایه یگسیخته عنان پیشروی با

 داریسممرمایه گسترجهان و فزآینده هایویرانگری برابر در بقا ضرورت بلکه خیزد؛برنمی کمونیسم یایده و کمونیستی اتوپیای از صرفا
 یمما آرمممانی بیممان صممرفا کمونیسم یایده و کمونیستی اتوپیای دیگر بیان کند. بهمی فراهم را تعهدی چنین برای مادی یپایه که است

 است؟ ضرورتی چنین از فراتر ما امروز یجامعه بگوید تواندمی کسی چه راستی به است. اما ضرورت همین سیاسی-فلسف ِی صورتبندی

 نیروهممای متنمموع طیممف سیاسممی مشممیخط و بینممش در محوری جایگاهی نولیبرالی هایآموزه ایران امروزی یجامعه در اینکه به نظر
 وجممود، این است. با تصور قابل چپگرا نیروهای سوی از تنها نولیبرالیسم تهاجمی موج برابر در ایستادگی که است بدیهی دارند، راستگرا
کهممای سیاسممی بممودهایرانی چپ سوی از حتی نولیبرالیسم با مواجهه تها و تاکتی تالشعاع مصلح های متناقض و تح   هم در مجموع روی

 آرایممش آن حممول بایممد در این مقطممع ایران چپ که است ایسیاسی گاهگره همان درست تناقض، این از رفتن فرااست. بر این اساس، 
 تنمماقض آن از پرهیز برای خود که است هاییمرزبندی و تفکیک مستلزم خود همگرایی شود. این ممکن- همگرا جای تا -سپس و بیاید

باشد.  شمولهمه امری تواندنمی خواهناخواه این همگرایی لذا و اند، ضروری

 یارائه (نممه جمعممی جوییچمماره و تامممل بممرای فراخمموانی زمانهم و هشدار یک مستدل طرح برای است تلشی صرفا متن این اینکه با
:  باید ممکن بیان کوتاهترین در و تل ش همین امتداد در اما وضعیت)، با مواجهه برای مشخص راهکاری گفت

 یممد خلع و محرومان و کارگران میان در ویژه به و مختلف زیستی هایحوزه و اشکال در مبارزاتی ستمدیدگان سازیتوانمند برای تل ش
 یلزمه را یابیتشکل یایده اجتماع ِی گستر ش اگر رو همین گذرد. ازمی عمومی هایگفتمان یعرصه از زداییافسون مسیر از گان،شده
 انتشار در باید منطقا صورت این در بدانیم، آنان سوی از مدنی یجامعه سنگربندی و مردمی مستقل هاییابیسازمان گیریشکل
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 و کممارگران پنمماهیبی و تنهممایی بممر نیممز نولیبرالیسممم] و حیممات تجدیممد [نظیر حاضر وضعی ِت واقعی خطرات بر که بکوشیم گفتارهایی
 سممنگربندی و یابیسممازمان کممه رسمی- اسممت توهمات از زداییافسون مسیر در -و طریق بدین دارند. تنها تاکید فرودست مزدبگیران

 ایممن یابیمادیت تاریخی مسیر خود، طبقاتی هویت رشد همپای تا شود،می گرجلوه فرودستان برای ملموس نیاز یک صورت به مبارزاتی
بگشایند.  را ایده

۱۳۹۲ ماه مرداد چهاردهم

*    *    *

مبارزه متن به امپریالیسم مفهوم  بازگرداندن]:۱ [پیوست

 ایممن و باشممد؛ اغممماض یا انکار قابل که است آن از ترزنده و آشکارتر خاورمیانه هایملت سرنوشت و حیات بر امپریالیسم شوم ردپای
 تاکیممد مفهمموم ایممن کهنگممی و امپریالیسم یمقوله انکار بر دموکراسی، گفتمان نولیبرالی و صادراتی اشکال که است دلیلی همان درست
 اقتصممادی تحریممم دهممه یممک و خلیج یدوگانه هایجنگ پیامدهای یکسو نشانند: ازمی آن جای به را آزاد بازار عادل» دست «و دارند
 از را خممود بممارفلکت سممهم پاکسممتان از همماییبخش و افغانسممتان مممردم و اسممت؛ حاضممر و حی و تازه همچنان عراقی هامیلیون برای

یگری   پمما به خود بار نکبت سرنوشت تغییر برای یمن و بحرین و سوریه و مصر در که مردمی دیگر سوی از و برند؛می امپریالیسمنظام
 و مممرداد ۲۸ تمماریخی کودتممای از انممد. فممارغیافته خممود سممر فممراز بر همیشه از ترسنگین را امپریالیسم تهدیدآمیز یسایه اند،خاسته

 نیممز ایممران مممردم از بسممیاری کممه یممابیممیدر ایممران، انقلبممی پسا تاریخ به نظر با صرفا آن، از پس و پیش تاریخی هایروندها/نمونه
 جنممگ طممی در کنند: خواه بازشناسی را هاچکمه واقعی صاحبان لزوما آنکهبی اند،کرده تحمل خود هایگرده بر را امپریالیسم هایچکمه

 نولیممبرالی هایسیاسممت قممالب در خممواه و آن؛ امممروز به تا پیامدهای و شد تحمیل عراق و ایران هایملت بر که ایسالههشت ویرانگر
 هممایفلکت و فشارها یهمه بار که اخیر اقتصادی هایتحریم قالب در خواه و سازندگی»؛ «دوران آغاز از پس ایران اقتصاد بر تحمیلی

است.  ساخته چندان دو را خود از پیش

 صممندوق بممدانیم، پیشممروی ایممن ملزومممات یکننده -توامان- تسهیل و سرمایه، جهانی پیشروی مسیر از ایبرساخته را امپریالیسم اگر
 انممد،بوده پیرامممونی کشممورهای بر نئولیبرالی مناسبات تحمیل نهادهای مهمترین گذشته یدهه سه در که جهانی بانک و پول المللیبین

 و اقتصممادی بازوهممای بمما ارگانیممک تعاملی در که هستند، المللبین سیاست یپهنه در امپریالیسم حقوقی-قانونی بازوی از بخشی لجرم
تهای امپریالیسممتیکنند. بنابراینمی عمل نظامی ه از تجربیات تاریخی متاخر ما پیوستگی و تداخل آنها با سیاس   وجه اشتراک سه مرحل

 یدایممره از بیممرون را خممود سیاسی هایگیریجهت و اهداف و موقعیت تواندنمی سیاست، به بخشرهایی رویکرد یکاست. از این رو، 
 تنمماقض بممی تعییممن یا و رسمی سیاست صحن در قوا آرایش روشن تحلیل ترتیب، ین همبه کند؛ تعریف سلطه جهان ِی یچنبره تاثیرات
 ابزارهممای بازشناسی و امپریالیسم ایمنطقه و بومی کارکردهای گرفتن نظر در بدون بخش،رهایی مبارزات یعرصه در سیاسی متحدان
است. ناممکن آن داخلی بازوهای و [نولیبرالیسم] همبسته

هی نیروهای سیاسممی راسممتگرا، رسدمی نظر به پس یهای میراث تاریخی گذشته و نیز پروپاگاندای چپ ستیزان  یممک به رغم برخی تیرگ
 یمبممارزه ملزومممات بمما را امپریالیسممتی رونممدهای به نسبت سیاسی بصیرت است ناچار ایران امروز برای بخش رهایی سیاسی گفتمان
 کمممه سخیفی تصویر یواسطه به تحقق این امر قطعا کند؛ تلفیق و تهاجم ویرانگر نولیبرالی سلطه داخل ِی ساختار پایین) علیه از (و منسجم

هی دیرین  هامپریالیسم تبلیغاتی حاکمیت- از مفهوم «دستگاهدولت احمدی نژاد -در امتداد شیو   ستیزی» یا «عممدالت اجتممماعی» سمماخت
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یهای زیادی روبرو است  و امپریالیسمممم به نسبت هاتوده در یافته رسوخ انتقادی آگاهی این از امیدبخشی هاینمونه . امااست، با دشوار
 بممه رادیکممال رویکرد عوامل سایر فقدان یا ضعف چه اگر است؛ مشاهده قابل لتین آمریکای کشورهای از بسیاری در اجتماعی عدالت

است.  داده قرار پوپولیستی هایاستفاده یدستمایه حتی بعضا و است کرده محدود را آگاهی این یزاینده هایسویه سیاست،

بود.  خواهد جهان نقاط سایر و منطقه بخش رهایی هایجنبش با ارگانیک یابیپیوند لزوم ، چنین رهیافتیجانبی معنای یک روی، هر به

*    *    *

مدنی یجامعه تسخیر برای نابرابر  نبردی]:۲ [پیوست

 یجممامعه هممایترین) بخشوسممیع لجممرم (و ترین محروم و زحمتکشان و کارگران زندگی به ایرانی یافسارگسیخته نولیبرالیسم تهاجم
 ایممدئولوژیک پوشممش بمما ساله ۲۴ یپروژه این گرایان» بناست«اعتدال یسالههشت یدوره در اینک چه اگر نیست، ایتازه روند ایران
برود.  پیش تریمناسب و ترتازه

 ادغممام و حممذف جهممت در ایرسانه فضاهای و مدنی یجامعه هدفمند تسخیر از گویایی تاریخی ینمونه اصلحات یسالههشت دوران
 یبممود. چهممره رسمی» حمماکمیت «اپوزیسیون برساختن کار در خود که بود مرکزی صدایی در شکن ساختار انتقاد ِی گفتارهای و صداها

 یشممده کنممترل هممدایت بممرای آن مندنظام هایتل ش در ۱۳۸۸ پساانتخاباتی خیز ش طی در رسمی، اپوزیسیون این ترمنسجم و تربالغ
 ممموثر کارکرد و حضور شاهد دیگر بار ۱۳۹۲ جمهوری ریاست انتخابات یآستانه در نمود. سپس رخ مردمی یخودانگیخته اعتراضات

 نیممز و کممرده تحصممیل اقشممار میممان در ویممژه (به مردم از هاییبخش هاینارضایتی و هادغدغه به دهیجهت در رسمی اپوزیسیون این
 انتخابممات، بمما همبسته سیاسی چرخش قالب ملی» در «آشتی یپروژه نشستن ثمر به از پس اجتماعی) بودیم. اکنون و سیاسی کنشگران

 [شممبه اسممت گرفتممه «اپوزیسیون» قممرار این کار دستور  ها) درNGO» («نهادسازی  رهیافت با مدنی یجامعه تسخیر رسدمی نظر به
 در مردم/حاکمیت، یگانه دو از زدایی مرز کار در البته خود و است شده دشوار حاکمیت با آن مرزهای تشخیص اینک که اپوزیسیونی

ملی» است].  «وفاق تقویت راستا ِی

 معتممدل طلبممان (اصمملح اپوزیسیون شبه این ایرسانه و گفتمانی دستگاه به توسل آور، فلکت روند این پیشروی با مقابله برای بنابراین
 دارانطلیعه مثابه به سیاسی طیف دو است. این غلط نشان ِی داد ِن حتی و مساله صورت کردن شده) پاک طلباصلح کارگزاران یا شده
 اندازها،چشمممم وگرنه هستند، پروژه آن پیشروی روند از برآمده اجتماعی هاینارضایتی یمصادره صدد در تنها مدت، بلند یپروژه این

بوده.  همواره که است هاییهمان دار،سکان نخبگا ِن و هاسیاست

 در ایسممتادگی ایممران]، [در نولیبرالیسممم پیشروی فزآینده معضلت حول مردمی بسیج و انتقادی آگاهی تدارک برای قدم نخستین پس
 فکری-سیاسی دستگاه هر یا حاکمیت به وابسته نیروهای گفتمانی دستگاه در مشکلت این با همبسته سیاسی مطالبات سازیادغام برابر

 وظیفممه ترینحممداقلی سیاسممتی چنیممن سوی از شدن واقع ابزاری یاستفاده مورد از [پرهیز است اجتماعی عدالت و برابری با ناهمخوان
 کممه پممذیرادغام هایکنش از بستری آن نه داریم، نیاز خود آن از ایمدنی یجامعه به همیشه از بیش مقطع این در نظر، این است]. از

 و گرایممینخبه روندهای از دور به میسری در باید مدنی جامعه این نتیجه، دارد. در معلومی انحصار ِی کارکردهای و متولیان پیشاپپیش
بگیرد.  شکل قدرتمدار نهادهای یا قدرت مراجع به مالی و سیاسی هایوابستگی یا

 ایمممدنی یجامعه ساختن راستای در و شود، می مدنی» نامیده یجامعه «تقویت روزها این که آنچه با درست یمواجهه برای وانگهی،
 یهمه تجربیممات، ایممن مبنممای بر که کنیم. چرا توجه پیرامونی، کشورهای ویژه به در این خصوص، جهانی تجربیات به باید خود، آن از
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  بممه نهادهممایمممدنی جامعه نهادهای مندنظام سازی وابسته و جامعه یپهنه از زدایی سیاست با مدنی» یجامعه «تقویت رسمی اشکال
هاند.   عرصممه در هژمممونی کسممب بممرای ناپممذیر آشممتی سممتیزی ستمدیدگان و حاکم یطبقه میان که آنجا از بنابراین،قدرت همراه بود

 از ناآگمماهی بلکممه شممود،نمی محسمموب سیاسممی دسممتاوردی تنهمما نه شکلی هر در و قیمت هر به نهادسازی دارد، وجود مدنی یجامعه
  ظهممور سممریع و پرشممماریکنممد. تجممربه فراهم تغییر جهت در ستمدیدگان سیاسی بسیج برای جدی موانعی تواند میخطرات این راه 

NGO۱۸[ است فاجعه همین گویای لتین آمریکای در فراملی نهادهای یا هادولت به وابسته  های[.

*    *    *

هتها:  پانوش

کلین |فاجعه»  نائومی داریسرمایه شوک: ظهور  «دکترین]۱[

پایه» «کتابخانه در کتاب اف دی پی ینسخه دریافت

 یجممامعه بممر نولیبرالی هایسیاست تحمیل آغازین فاز سازندگی) را (دوران هفتاد یدهه آغاز و شصت یدهه پایانی هایسال  اگر]۲[
 تمموانمی ) را۱۳۷۴ سممال (در غیممره و شممهر اسلم و مشهد قزوین و آنها) در خونین سرکوب (و نان هایشور ش بگیریم، نظر در ایران

 اجممرای هایپیامممد خممارجی همماینمونه یممافتن آورد. برای شمار به هاسیاست این اجرای برابر در محرومان واکنش هاینمونه نخستین
 هممایخیز ش ممماهیت مشخصمما و کممرد رجمموع جنوبی آمریکای کشورهای از بسیاری امروزی وضعیت به توانمی نولیبرالی هایسیاست
 کتمماب دهممم فصممل موضمموع کممه اسممت نمایی سنخ مثال  جنوبی آفریقای مورد این کرد. در مطالعه را برزیل و شیلی در اخیر مردمی

است:  روشنگر خصوص این در هم زیر یهست. مقاله » نیز…  شوک «دکترین

پلسچی هژیر دهکردی؛ |سیاه»  سارا هایصورتک سیاه، «پوست

 برانگیختممن در را نولیممبرالی هایسیاسممت هممایویرانگری نقش تواندمی کسی چه خاورمیانه، موقعیت گرفتن نظر در با و اینها، بر علوه
 کنید رجوع مثال (برای کند؟ آنها) انکار مستقیم سیاسی هایگیریجهت و غالب مضامین از (فارغ مصر و تونس در مردمی هایخیز ش

مصر) ویژه به و عربی بهار هایخیز ش تحلیل در امین سمیر هاینوشته به

|  یادداشت فیسبوکیگیلسیان |  روزبهچیست؟» دیگر نام «اعتدال ]۳[

|  مینا خانلرزاده  پراکسیس» مرداد اصلی۲۸ مردادی بارها پیشرفته تر از ۲۸«] ۴[ |

 است عوامل از ایمجموعه از چین) ناشی و (روسیه خاورمیانه در امپریالیستی ستیزهای شرقی قطب با ایران همبستگی بود ِن ناگزیر] ۵[
 همسممایگان با ایران مفید سیاسی ارتباط فقدان حاکمیت؛ ضعیف مردمی پایگاه و سیاسی مشروعیت از: بحران عبارتند آنها مهمترین که
 از (برآمممده حاکمیت و مردم میان شکاف تعمیق و سیاسی حاد هایتنش عربی/اسلمی»؛ «جهان سیاسی هایپیمان در آن ناچیز نقش و

 سیاسممی/ایممدئولوژیک هایبلنممدپروازی یتمماریخچه گسممتر)؛ فقممر اقتصممادی هایسیاست و مستمر سیاسی سرکوب ناکارآمدی، بحران
 پیمانممانهم بممه نیمماز سممتیزی؛ غممرب گفتمممان بر آن تبلیغاتی یتکیه نیز و غربی هایقدرت با آن سیاسی ستیزهای و اسلمی جمهوری

ای.هسته سیاست پیشبرد برای قدرتمند سیاسی
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  لشکرکشی نظامی آمریکا و متحدان آن به افغانستان و عراق و سپس تداوم حضور نظامی آنان در منطقه، و نیز تبدیل خاورمیانه (و]۶[
یهای زیممادی های و گفتمانی، با دشوار یهای اجتماعی لزم، در ساحت رسان هساز  شمال آفریقا) به انبار تسلیحات نظامی قطعا بدون زمین
تهای متوالی آمریکا. در این میان طالبان و القاعده ههای نظامی هنگفت از سوی دول یشود. همچنین است تصویب بودج یشد/م  مواجه م
 و حکومت ایران (بخشی از محورهای کنونی شر) صرفا دستاویزهایی مقطعی و بیرونی برای تامین یک نیاز درونی پایدار هستند. مطممالب

زیر برای تامل بیشتر در این باره مفید خواهند بود: 

Military budget of the United States

Arms trade to Middle East and North Africa shows failure of export controls

 شممر» «محور که سهمی و اسرائیل ایمنطقه رویکرد و جایگاه به باید آمریکا، خارجی سیاست دستگاه اهداف بر علوه مورد، این  در]۷[
 سمماخت در آرایممش تغییممر رسممدمی نظممر به حال هر کرد. به توجه کند،می ایفا کشور این تهاجمی هایسیاست پیشبرد در ایران بودن

کند:  متقاعد هاتحریم رفع به را آمریکا دولت است نتوانسته ایران، سیاسی

وله |  دویچه»ایران علیه هاتحریم تشدید برای آمریکایی سناتور ۷۶ درخواست«

بناب پارسا |  یونس»جهان آینده و چین کارگر طبقه فراز«] ۸[

|حصوری  پراکسیس |  امین»پیرامونی کشورهای در گرینظامی درباره«] ۹[

دیپلماتیک لوموند|  نژاد معتمد |  رامین»ایران در داریسرمایه سیاس ِی اند: اقتصادشده چیره ایران اقتصاد بر انحصارها« ]۱۰[

کنید:  رجوع زیر مقالت به نمونه برای اخیر یدهه دو در اقتصادی تعدیل هایسیاست پیوستگی مورد  در]۱۱[

دیپلماتیک لوموند|نژاد   معتمد |  رامین»ایران در داریسرمایه سیاس ِی اند: اقتصادشده چیره ایران اقتصاد بر انحصارها«

سیاسی اقتصاد | نقد مالجو |  محمد»اصلحات یدوره در انسانی نیروی تعدیل«

مینا بابک با گفتگو | در مالجو |  محمد»کار نیروی تضعیف و طلباناصلح«

 در تعمممق بممرای نیممز و پممرور ش، و آممموز ش کنونی و اسبق وزیر نجفی، علی محمد سیاسی یکارنامه و مشی خط از آگاهی برای] ۱۲[
کنید:  رجوع زیر ارزشمند ینوشته به پرور ش و آموز ش یمقوله به روحانی دولت نولیبرالی رویکرد

کارگر حقوق مدافعان | کانون ابراهیمی |  جعفر»محاق در عمومی آموز ش«

 کتابی مضمون سازد،می موردبی را روحانی حسن دولت آشکار نولیبرالی گرایش یدرباره شگفتی گونه هر اظهار که دلیلی از یکی ]۱۳[
ها ش- کنونی یاران -سابق خود  همکاران برخی با روحانی حسن که است  ایممن از پممایین یقطعه خصمموص، ایممن اسممت. در نگاشته کابین

است:     تامل قابل و گویا بسیار فرازی کتاب،
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 هایخواسممته بممه نسممبت بایممد کممارگران اسممت. لممذا کممارگری هممایاتحادیه وجود کشور، هایکارخانه و کارفرمایان معضلت از یکی"
 واقممع مظلمموم سرمایه صاحب طرف آن در که است کار قانون دیگر هایچالش از یکی دیگر سوی باشند. از داشته انعطاف کارآفرینان

 قممانون در بایممد دهد، انجام استخدام هم باز بتواند آینده در کارفرما اینکه و وریبهره رشد و اشتغال سطح افزایش برای است. لذا شده
 مزایممای بمما و ترپممایین دسممتمزدهای در کممه شممود داده اجازه کارفرما و کارگر به و کرد ایجاد "دستمزد تغییر کف و دستمزد "حداقل
 سمم ِر بممر کممار نیممروی زن ِی چانه مشکلت، از ... یکی گردد محدود نباید اقتصادی هایآزادی و کنند کار یکدیگر برای ناچیزتر اجتماعی
".است کارفرما برای کار نیروی اخراج بالی یهزینه دیگر است... چال ِش دستمزد

ترکان] اکبر و نهاوندیان؛ محمد نوبخت؛ محمدباقر روحانی؛ حسن ی» [نوشتهایران اقتصادی نظام و ملی  امنیت« کتاب از گرفته بر

 پممایی آکادمیممک، عناوین کشیدن یدک با عموما امنیتی، ارشد استراتژیست یک مثابه به که ربیعی علی نظیر هاییچهره مورد در] ۱۴[
 ایرسممانه فضای در وثوقی قابل اطلعات بتوان دشوار دارند، مصلحت تشخیص مجمع استراتژیک تحقیقات مرکز در پایی و آکادمی در

کنیم: می بسنده رسمی هایخبرگزاری  از زیر مورد دو ذکر به اجمالی نظر یک عنوان به صرفا نظر این یافت. از

نیوز | تسلیم مجلس» به روحانی حسن گزار ش مبنای بر ربیعی علی یکارنامه و سوابق«

نیوز | رجاء شود؟»می معرفی مجلس به افراطی سوابق این وجود با ربیعی آیا«

  آمریکا صدای با گفتگو در اصلنی |  مهدی»کیست؟ پورمحمدی مصطفی«] ۱۵[

.گرفت مرگ» نام «وزیر عنوان به   بشر     حقوق     بان    دیده سوی از ۲۰۰۵ سال در پورمحمدی مصطفی

|حصوری  پراکسیس |  امین»ویرانگر سیاسی شکاف یک یدوم: درباره | بخش ۹۲ انتخابات از فراتر« ]۱۶[

سیاسی اقتصاد | نقد صداقت |  پرویز»بسپار خاطر به را ساختارها« ]۱۷[

امامی | ترجمه: مهرداد پتراس | جیمز »دولتی غیر های سازمان و کارگری هایاجتماعی: سازمان دگرگونی باب در دیدگاهدو «] ۱۸[

کردند. یادآورینو») سامان «ینشریه دوم یشماره (در کشاورز بهرام یترجمه با پتراس جیمز یمقاله کامل ینسخه
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