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ایران: در تراژدی باز-زایش روند بر مروری

)۱( اش تاریخی پیوستار در اسلیمی جمهوری

 حصوری امین

)۲۰۱۳( ۱۳۹۲ انتخابببات در روحانی دولت آمدن و نژاد احمدی رفتن با رود؟ می سو کدام به ایران: مقدمه

ییه و داخلی سطح در جدید دولت تر  بوروکراتیک ظاهر به رفتار و خببارجی، سیاست در آن تر دیپلماتیک ی رو
کشببورهای خیببل بببه سببرانجام هم ایران آیا است؟ داده رخ ایران ی جامعه درونی وضعیت در تغییری چه

فف فم دموکراسی انداز چشم با» توسعه حال در« متعار  است؟ پیوسته) شده مهار و( حداقلی مرسو

به گویی پاسخ رو این از یابند؛ می ای ویژه معنای خاورمیانه ی  تازه بحران متن در که است هایی پرسش ها این
و عببام های  خصببلت برخی فهم برای آن، از بیش بلکه ایران، امروز وضعیت سازی روشن برای صرفا نه آنها

هببا ملت سرنوشت ی برسازنده ساختارهای که جایی یابد؛ می اهمیت خاورمیانه کشورهای در تحولت مزمن
فی منطقه خصببلت چنببان) امپریالیسم های سیاست تاریخ با پیوند در و( دیرباز از کببه دارنببد، ای تنیببده درهم ا

فخ اا را کشورها این از یک هر تاری بررسببی کشببور هببر درونببی رویدادهای و عوامل چارچوب در توان نمی ابد
. کرد

و  خاورمیانه در جاری های سیاست تحلیل یا تشریح به پیش رو متن متعدد، های محدودیت به بنا حال، این با
حاضببر تحلیببل بر را هایی کاستی گمان بی این و پردازد، نمی ایران بر ها آن تأثیرات و ها آن درونی ارتباطات

و جهببانی کار تقسببیم بطببن در جهببانی های قدرت با ایران مناسبات به نپرداختن که چنان هم کند؛ می تحمیل
و عناصببر ی همه میان از واقع، در. کنند می تحمیل متن بر را دیگری های کاستی نیز امپریالیستی های رقابت

فی کلیت دل در را پدیده ای چنین فهم که مهمی سازوکارهای  ایببنسازند، می ممکن آن ی دربردارنده انضمام
فی پیوستار یک کوشد می تنهانوشتار  فر ی دهه سه تحولت از حداقلی تاریخ وضببعیت فهببم بببرای ایببران اخیبب

ایبببن شاید. بیانگارد ها چهره و رویدادها بر مقدم را سازوکارها و فرآیندها که فهمی کند؛ فراهم آن امروزین
منظببر از مسببایل ایببران و خاورمیببانه را که کسانی به باشد اندکی کمک ،)نادقیق ناچار، به و( فشرده مرور

فی توام با ضرورت .کنند می دنبال انترناسیونالیستی های بستگی هم دخالت گر
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ایران بر حاکم نظم ی شکننده بنیادهای. ۱

(۱۳57 انقلب از بببر دایمببی ی غلبه نیازمنببد ایببران بببر مسببلط سیاسببی سبباختار تداوم سو بدین)  ۱۹7۹ 
گسببترش از ناشببی طبقبباتی شببکاف: از عبارتنببد آنهببا تریببن مهم کببه اسببت، بببوده زا  تنش هایی شببکاف

فی فببارس( مرکببز میببان قومیببتی شکاف داری، سرمایه اقتصادی مناسبات ی افسارگسیخته و) حکومببتی محور
حبباکم رسببمی مببذهب میببان شببکاف ؛)غیره و ها ترکمن ها، ترک ها، عرب ها، کورد ها، بلوچ( پیرامونی مناطق

و بهببایی یهببودی، مسببیحی، گرا، صببوفی سسنی، های جمعیت( ستم تحت و فرعی مذاهب و) حکومتی ی شیعه(
و افراد از وسعیی بخش فرهنگی های گرایش با حاکمیت سوی از تحمیلی مذهبی فرهنگ میان شکاف ؛)غیره
 مجمببوعه بببا) توتببالیتری هببای گرایش دارای( دیکتبباتوری سیاسببی سبباختار میان شکاف سکولر؛ های گروه

فب تحول و نوگرا نیروهای و قببوانین میان شکاف ؛)سابق متحدین( قدرت از رانده نیروهای با نیز و جامعه طل
از ای عمببده بخببش های خواسببته و باورها و) آنها ی تازه فقهی ی پشتوانه با( حاکم ی مردسالرانه های ارزش
فل مذهبی-عرفی فرهنگ میان شکاف ؛)جنسیتی ستم( زنان زیسببت بببا حبباکمیت حمببایت مورد هتروسکشوا

در و بببزرگ شببهرهای در ویژه به که اخیر، شکاف سه[ ؛)جنسی ستم( ها ترنس و گرایان جنس هم ی روزمره
دانسببت، تری بنیببادی شکاف پیامدهای بخشا توان می را ترند، فعال متاخر های نسل از وسیعی بخش با پیوند

و رانببتی مدرنیزاسببیون میببان شببکاف و ؛]شود می شناخته مدرنیته و سنت میان شکاف نام تحت اغلب که
محیطی زیسببت و طبیعی های عرصه مند نظام نابودی از که جامعه از هایی بخش با حکومتی فاسد بوروکراسی

. بینند می  آسیب مستقیم طور به غیره و سخرد مالکان ید خلع و ثروت منابع انحصار از یا و

ی درجه گرچببه اند، بوده فعال کمابیش ایران ی جامعه در ها شکاف این ی همه گذشته ی دهه سه از بیش در
فی-اجتماعی های تنش میزان و ها آن جمعیتی شمول ی دامنه ها، آن فعالیت و متفبباوت ها آن هم بسته با سیاس
هببای  بحران و ها تنش مهار نیازمند آن، محوری مختصات حفظ با حاکمیت تداوم بنابراین. است بوده متغیر
مببدت ایببن در امببا. اسببت بببوده) گهگبباهی ی یافته تشببدید هببای بحران و( ها شببکاف این از برخاسته دایمی
فر ترین عمده مسببتقیم سببرکوب هببا آن از برآمببده های تنش کنترل و ها شکاف این مهار برای حاکمیت راهکا
ی مجمببوعه قضببا از. است بوده همراه خفقان و ارعاب فضای برقراری و واقعیت کتمان و تحریف با که بود،
شببدگان سرکوب و حبباکمیت میان جامعه در را جدیدی شکاف اخیر ی دهه سه از بیش طی ها سرکوب این

و( سیاسببی باختگببان جان بازماندگان و نزدیکان ها، خانواده و حاکمیت میان مثال برای. است گشوده مستقیم
ویژه به مرکزی، دولت و) سرکوب تحت و( شده سرکوب مذهبی-قومی های اقلیت میان یا ؛)سیاسی زندانیان
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فم مناطق در  وشببهری ی جامعه جوان نسل از بخشی میان یا شکاف و زده؛  جنگ های  استان و پیرامونی محرو
تت .مدنی و فردی های آزادی و زیستی سبک سر بر حاکمی

 کجاست؟ حاکمیت مرزهای. ۲

زا تنش های شکاف از انبوهی با جامعه، با اش مواجهه در ها سال این تمامی در حاکمیت کلیت که شرایطی در
میببان داخلببی سببتیزهای و هببا تنش تشدید که شود می مطرح پرسش این است، بوده روبرو) زا بحران گاه و(

پاسببخ برای است؟ نیانجامیده حاکمیت فروپاشی به چگونه مختلف های دوره در حاکمیت مختلف های جناح
فی یابی تجسم مثابه به( حاکم سیاسی ی طبقه گفت توان می سطح ترین کلی در پرسش، این به سببرمایه سیاسبب
و کلببی منببافع بببه اش، درونی سببیال های کشاکش و اختلفات رغم به) ایران تاریخی-انضمامی وضعیت در

رو ایببن از. شناسببد می خببوبی بببه را اصببلی تهدیببدات و دشببمنان و بوده واقف خود بقای بنیادین ملزومات
سبباحت در درونببی، ی جویانه برتری ستیزهای و ها رقابت موازات به حاکمیت، برسازنده ی نیروهای مجموعه
کببهگببو این( کننببد می سببازی زمینه را ها آن و دارند نظر همسازی های راه به همواره قدرت، درونی تعاملت

وضببعیت از ناراضببیان و سیاسی مخالفان از بخشی که شوند می بازنمایی ای گونه به درونی های رقابت همین
.)شوند  می همراه آن فرودهای و فراز با متناوب طور به موجود،

تف های دموکراسی- لیبرال در سببازی زمینه بببرای کببارگزار و نهبباد ترین اصببلی کلسیک طور به دولت متعار
یببک وجود. آنهاست سیاسی نمایندگان و بورژوازی مختلف های طیف میان در ها همسازی گونه این مند نظام

سببنگر و دولببتی چنیببن اسببتقرار بسببتر تبباریخی طببور بببه داری، سرمایه هژمونی با متناسب  مدنی ی جامعه
و سیاسببی رشد تاریخی دلیل به که ایران نظیر ای جامعه در اما. است بوده آن از حفاظت سیاسی-اجتماعی
نداریم سروکار متعارف دولتی با است، مانده ناتمام و شده مسدود بیرون و درون از همواره جامعه اقتصادی

بببا ای ویببژه طور به که ایم مواجه اقتدارگرا حاکمیتی با بلکه ؛)نیز متعارف مدنی ی جامعه یک با که چنان هم(
اقتصببادی های  شببریان و منببابع بببر یابی تسلط با حاکمیت واقع، در. است شده ادغام حاکم اقتصادی ی طبقه

جببز چیببزی دولببت  سبباختاری، چنیببن در. اسببت شببده بدل بورژوازی ی طبقه مسلط بلوک به خود جامعه،
ی چهره اجرایی، و  جاری کارهای پیشبرد ضمن که کارگزاری نیست؛ حاکمیت کلیت برای مقطعی کارگزاری

ای جببامعه در بنببابراین. کنببد می بزک  جهانی و داخلیواقعی حاکمیت را می پوشاند و گاه آن را نزد دیدگان 
خصببلتی) حبباکم ی طبقه واقعی ی سیطره با مقایسه در( مجریه ی قوه یا دولت اقتدار بودن صوری ایران نظیر

. دارد یافته تشدید یا مضاعف
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عامببل آن، قهرآمیببز همسوسازی کارکرد همراه به سلطنت، دستگاه نمادین های مولفه 57 انقلب از پیش تا
فی جمهوری در اما. بود حاکم سیاسی ی طبقه آفرین مشروعیت و بخش وحدت قرائببت سببلطنتی،-پسببا اسلم

 سببرکوبگرانه یتثبببیت و اسببتقرار رونببد در مشترک سیاسی ی پیشینه نیز و اسلم از) ارتجاعی و( مشترک
تت فک مصالح حاکمی فز و دیببروز حاکمببان نزد. اند بوده سیاسی وحدت این ایدئولوژی اسببلمی جمهببوری امببرو

 انقلباز آمیز تحریف تصویری ؛خمینی کاریزماتیک جایگاه: از عبارتند مشترک یابی هویت این اصلی عناصر
ستیزی چپ ؛)فلسفی ساحت در( مدرنیته با ضدیت اسلم؛ های نسخه سایر برابر در شیعی اسلم برتری ؛57

حجبباب ویببژه بببه شببریعت صببوری هببای آموزه برخی به وفاداری ؛)سیاسی ساحت در( ستیزی کمونیست و
اسببرائیل؛ بببا نمایشببی ضدیت ؛)آمریکا سفارت اشغال نمادین شاخص با( ۱پوپولیستی آمریکاستیزی اسلمی؛

مبارزه« عنوان تحت سیاسی دشمنان و مخالفان حذف و سرکوب ؛»مقدس دفاع« عنوان تحت عراق با جنگ
 اشببکالهببارترین از شببرط و قید بی پیروی عین در( مستضعفان از شعاری حمایت ؛»منافقین و ضدانقلب با

». ای هسته انرژی« از برخورداری حق- آن مصداق ترین تازه سان به- سرانجام و ؛)داری سرمایه مناسبات

مرجعیببت امببا اند، شببده تهببی خببود ایببدئولوژیک محتوای از دور های سال از نمادها این از بسیاری اینکه با
 درون سبباختارهببای جناح کببه اسببت بببوده آن از مانع ها آن از برخی ی تابوگونه خصلت و ها آن قراردادی

تب درونببی هببای جناح بببه آنکه بی بکشند، چالش به را ها آن آشکارا بتوانند قدرت بببرداری بهره امکببان رقیبب
اغلببب(  وفبباداری و دارند قرار مختلف سیاسی های جناح فراز بر نمادها این ترتیب، این به. ۲بدهند سیاسی
.سازد می را حاکمیت به تعلق مرزهای ها آن به) صوری

بلکببه ندارنببد، گر تنظیم خببود کببارکردی ایببدئولوژیک و نمادین ساحت در حاکمیت بخش وحدت عوامل اما
تریببن مهم. کننببد می تضببمین و نظارت  آمرانه مسیری در را وحدت فرآیند تحقق مشخصی مادی نهادهای

(۱۳68 خمینببی مببرگ زمببان از کببه است) فقیه ی مطلقه ولیت( رهبری نهاد زمینه این در نهاد  ۱۹8۹(،
آن یبببا این نفع به خود مقطعی های گیری جهت وجود با نهاد این. دارد عهده به ای خامنه علی را آن هدایت

در بخش تعببادل ای  وزنه نقببش کوشببد می کلببی طببور به ،)نظام کلی مصلحت از خود درک با مطابق( جناح
حبباکمیت ی برسازنده عناصر کلی وحدت نفع به را درونی ستیزهای و اختلفات و کند ایفا را قدرت ساختار

فد دیگر. گردد تضمین حاکم ی طبقه بقای سازوکارهای نهایت در تا کند مدیریت راسببتا همیببن در فعببال نها

منبافع حول پنهان روابط و بیرونی دشمنی از ترکیبی همواره یکدیگر برابر در آمریکا و ایران های حکومت رسمی های . سیاست۱
همببواره نژاد)، احمببدی بوش و جورج های سیاست (نظیر نمایشی گاه و بیرونی دشمنی این حال این است. با بوده استوار مشترک

تف دو هر برای است.  بوده خارجی و داخلی های ساحت در استراتژیک و سیاسی کاربردهای دارای طر
ایران-کنببترا     ماجرای( جنگ ی دوره طی در اسرائیل و آمریکا با ایران حکومت از بخشی پنهانی سیاسی ی رابطه شدن . آشکار2

در تابوهببا از عبببور دلیببل بببه حاکمیت از بخشی که است مواردی از ای نمونه شد)، معروف فارلین مک ماجرای به ایران در که
است.  گرفته قرار رقیب های برابرجناح در پذیری آسیب موقعیت
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و اقتدار از تری پایین ی مرتبه در- رهبری نهاد با مقایسه در- گرچه است،» نظام مصلحت تشخیص مجمع«
درونببی سببازی هم ی وظیفه ،»ملببی امنیببت عالی شورای« تر، پایین سطحی در. دارد قرار گیری تصمیم قدرت
.دارد عهده بر را اجتماعی-سیاسی های بحران بروز مقاطع در نظام ارکان

حبباکمیت، درون در رقیببب هببای طیف بببه دهنببده  وحدت عامببل ترین مهم شده، یاد سیاسی عوامل کنار در
دیرببباز از کببه مناسببباتی اسببت؛ حاضر سیاسی-اقتصادی مناسبات بقای ملزومات به آنان ناگزیر بندی پای

جامعه بر شان سیاسی ی سلطه و نفوذ تضمین همراه به را ها آن از هریک سرشار اقتصادی برخورداری امکان
جسببتجو سبباختارهایی و شرایط همان در باید درست را سازی هم این اساسی عامل یعنی. است کرده فراهم
که آنجا از اما. اند نشانده بورژوازی ی طبقه مسلط بخش جایگاه در را حاکمیت ی برسازنده های لیه که کرد

ی سببلطه تببداوم اسببت، بوده استوار مستمر و مستقیم های سرکوب بر- عموما- مناسبات این دوام و استقرار
حبباکمیت رو ایببن از. اسببت داشببته شببکننده و زا تنش شببدت به ماهیتی همواره حاکمیت اقتصادی-سیاسی
مواجه ستم تحت اجتماعی های لیه و طبقات جانب از کن بنیان بیرونی هایی تهدید و عینی خطرات با همواره

کلببی خطببوط سببر بببر( متعببارض یا رقیب های جناح عمل اتحاد ها، آن و دفع مهار ضرورت که است بوده
شببده، یبباد عینی شرایط دیگر، بیان به. است کرده بدل حاکمیت درونی ضرورت ترین اصلی به را) حکمرانی

.است ساخته مسلح نیرومند طبقاتی خودآگاهی یک به را ایران حاکم ی طبقه در مسلط سیاسی بلوک

 سرکوب ی دهه نخستین و حاکمیت استقرار. ۳

57 انقلب از پس نخست سال ۱۰ به ایران اسلمی حاکمیت مستقیم سیاسی های سرکوب ی دوره حادترین
: است زیر مراحل شامل که شود، می مربوط

و ترکمببن شببوراهای خببونین سببرکوب بببا جدید حاکمان ی خواهانه تمامیت طلبی قدرت نخست، سال دو در
در فعالنه که هایی سازمان( بود همراه مخالف سیاسی های سازمان اعضای و ۳کوردستان مردمی های سازمان

سببال هشت طی). بودند گرفته قرار خواهان تمامیت برابر در اکنون و داشتند شرکت پادشاهی نظام براندازی
سیاسببی تثبببیت راسببتای در نوپا حاکمیت تا ساخت فراهم مساعدی ی زمینه جنگی شرایط برقراری بعدی،
ایببن. کنببد تکمیببل وجهببی ترین خشن به را خود ی بالقوه و بالفعل سیاسی مخالفان با حساب تسویه کار خود،
نشریات تعطیلی و احزاب سازی ممنوع سپس و حکومت به وابسته نظامیان شبه مستمر های خشونت با دوره

ی     نسببخه. (۱۳۹۲ مبباه دی پراکسببیس، انقلب)؛ ضببد  تبباریخی  امتببدادهای  با  رویارویی  (در گان     زنده      تاریخ      در      تاریخ      گی     زنده. 3
)پی.دی.اف.
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ال ای شیوه به) ۱۹8۲ ژوئن( ۱۳6۰خرداد از و شد آغاز مستقل نهادهای و و تعقیببب با مند نظام و  علنی کام
هببایی گروه و افببراد(.  ادامه یافتمخالف سیاسی های سازمان هواداران و اعضا ی گسترده عام قتل و  سرکوب

در را خببود ضببدانقلب عیببار تمام عببروج با اینک که سوسیالیستی، چپ انقلبی یا های گرایش دارای عمدتا
) دیدند می کامل حذف ی آستانه

  سببرکوب سیاسببی، خفقببان فضببای گسببترش و تثبببیت موازات به جنگی، شرایط تحت و بعدی های سال در
تارومببار عمببدتا اپوزیسیون سیاسی های سازمان که شرایطی در. یافت ادامه همچنان دگراندیشان و مخالفان

کشببور ترک به مجبور یا و برده، پناه مخفی زندگی به یا بوده، ها زندان اسیر ها آن های بازمانده و بودند شده
یمی ابعاد بودند، شده و ۱۳6۰( شببان گیری وج ا های سببال از کمتر ها آن  بازتاب و مستقیم های سرکوب این ک

. بود) ۱۳6۱

سببرکوب مببوج سببومین تببدارک بببا بببود مقارن) ۱۹88/ ۱۳67 پاییز و تابستان( ساله ده ی دوره این پایان
بعببدی فبباز سببازی زمینه بببرای حبباکمیت عراق، و ایران جنگ ی خاتمه با همزمان: سیاسی مخالفان مستقیم

دوران کببه داد قببرار و حببذف فیزیکببی سرکوب آماج را رادیکالی سیاسی مخالفان بار  این جامعه، مدیریت
کببه سال، این موحش و سیستماتیک عام قتل مراسم. کردند می سپری ها زندان در را شان تحمیلی محکومیت

جهببانی، های قدرت سکوت در ،4شود می برآورد نفر هزار ده تا و پانصد چهارهزار بین آن شدگان کشته آمار
مخالف کوردهای) ۱۳67( سال همین در آنکه شگفت. شد برگزار شان وابسته های رسانه و المللی بین مجامع
تصببویر در را فببوق هببای المان اگببر. شببدند عببام قتل حسین صدام سوی از وسیعی طور به نیز عراق دولت

به بس آتش مفاد تحمیل برای غربی های قدرت بگوییم که نیست گزافی ادعای دهیم، قرار هم کنار واحدی
منببافع نقببش طرفببی، از و خواسببتند می آن ی برنببده را خود دو هر که جنگی در- عراق و ایران های دولت

و. (دادنببد کشببورها این حاکمان به گیری چشم امتیازهای- بود شده روشن کمابیش آن تداوم در ها» غربی«
در تببوان نمی را خاورمیببانه کشببورهای از یببک هببر تاریببخ کببه درک ایببن از ست دیگری مصداق خود این

.) کرد بررسی کشور هر درونی رویدادهای چارچوب

-سیاسببی هببای حمایت بببا کببه) ۱۹88 ژوئن تا ۱۹8۰سپتامبر از(  عراق و ایران میان ی ساله هشت جنگ
ییال نظامی ییه تثبببیت در شببایانی نقببش بببود، همببراه نبببرد سوی دو از غربی های قدرت ی ماهرانه و س ی رو

سیاسببی سبباختار یببک استقرار و آن سیاسی مخالفان مند نظام سرکوب و ایران اسلمی حاکمیت ضدانقلبی
فی-سیاسی  پیامد. داشت خواه تمامیت فضببای های بازمانده تر قاطعانه و تر سریع محو روند، این مستقیم اجتماع

های اعببدام طی نفر     پانصد     و     چهارهزار     از     بیش     کشتارالملل»  بین «عفو ظیرن رسمی های سازمان اخیر سال های های گزارش . در4
است. شده تائید ۱۳67سال
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فی و سیاسببی های آزادی حذف با که بود، خفقان و ارعاب فضای با آن سازی جایگزین و انقلبی فم مببدن ناتمببا
ها، دسببتگیری ی  گسببترده مببوج با نیز و مردمی، نهادهای و ها رسانه احزاب، شدید سرکوب و انقلبی فضای
استقرار جانبی ی نتیجه. بود همراه آنان وابستگان و ها  خانواده آزار و سیاسی مخالفان اعدام و شکنجه حبس،

. بود غربی کشورهای سمت به سیاسی عمدتا مهاجران و تبعیدیان از بزرگی موج ایجاد وضعیت، این

یببک از بیببش و کشته میلیون نیم از بیش بر علوه ،)ایران مردم برای تنها( جنگ مستقیم پیامدهای دیگر از
و غربببی نببواحی در ویببران نیمه و ویببران روسببتاهای و شببهرها از انبببوهی مانببدن جای به مجروح، میلیون
فگ شهرهای حواشی به داخلی مهاجرت از موجی ایجاد و کشور غربی جنوب بازسببازی عدم. بود مرکزی بزر
)لرهببا و کوردهببا اعببراب، جملببه، از( قببومی هببای اقلیت محل سکونت عمدتا که شده، ویران مناطق اصولی

)خوزسببتان ویببژه بببه( غربی جنوب های استان در »پیرامون-مرکز« شکاف تعمیق به خود ی نوبه به هستند،
یببافته تجلببی قومیببتی های شکاف تشدید صورت به عموما آن به مربوط های  عدالتی بی که است شده منجر
های اعببدام امروز، تا زمان آن از منطقه این مردم ی طلبانه حق های حرکت به حاکمیت همیشگی پاسخ. است

با ساله هشت جنگ ی فاجعه. است بوده» طلبی جدایی مهار« عنوان تحت ای منطقه-قومی فعالین گاه بی و گاه
کببه محیطی، زیسببت پیامببدهای جملببه از اسببت؛ داشته هم دیگری زیستی پیامدهای مردم این برای عراق،

غبببار هببای طوفان متنبباوب هجوم اثر در) خوزستان در ویژه به( منطقه هوای شدید آلودگی ها آن ترین مهم
. است) ریزگردها(

سرمایه های پویایی و سرکوب روندهای سازی هم. ۴

»ضببرورتی« و دارد سببیال و پیوسته روندی تردید بی غیرمردمی و ضدانقلبی نظام یک در سیاسی سرکوب
خاسببتگاهی اسببلمی، جمهببوری حبباکمیت در ای تببوده مسببتقیم های سببرکوب بعببدی فبباز اما. است دایمی

فن و ضربتی سرکوب قالب در و داشت اقتصادی- مستقیما-  خببودانگیخته ای تببوده های شببورش برخببی خونی
)آببباده مشببهد، شهر، اسلم قزوین،( شهرها برخی کارگرنشین های  حاشیه در») 5نان های شورش« به موسوم(

هببای طرح سببازی پیاده ثمببرات به جامعه محرومین های واکنش ی طلیعه واقع در ها شورش این. شد پدیدار
فن در نئولیبرالی بیکارسببازی بببا که بودند،) رفسنجانی طیف تکنوکرات های سیاسی مدیریت با( پساجنگ ایرا
معیشتی بحران و) ۱۳74 و ۱۳7۳ های سال در ویژه به( 6تورم نرخ ی سابقه بی افزایش و کارگران ی گسترده

۱۳7۰      ی     دهه     در     ایران     در     شده     فراموش     اجتماعی     های     شورش. 5
).  اف  .     دی  .     پی     ی     نسخه( روحانی دولت اقتصادی های سیاست تحلیلی بررسی–  داری سرمایه در بحران و ایران دولت. 6
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تنهببا نه ای، رسانه سانسور و سیاسی خفقان شرایط ی غلبه دلیل  به. بود همراه جامعه های لیه ترین فرودست
ضببد قببوای مسببتقیم دخالت با که( ها آن سرکوب انسانی تلفات میزان و ها شورش این پیامدهای و ابعاد از

اا جامعه از بزرگی بخش بلکه نیست، دست در دقیقی آمار) شد انجام پاسدارن سپاه شورش از گبباه هیچ اساس
. نشد باخبر هایی شورش چنین وقوع

جمله، از( بود آن درگیر عراق با جنگ پایانی های سال در که ای اقتصادی بحران در پی ایران وقت حکومت
کشببور بورژوازی جدید نمایندگان اقتصادی جایگاه تحکیم منظور به و ،)خارجی ی  سرمایه و وام جذب برای

رسببمی سببفر پی در. 7پیوست نئولیبرالی اقتصاد جهانی ی قافله به داوطلبانه طور به ،)رانتی انباشت طریق از(
و یببافت رسمیت پیوند این) ۱۹۹۰( ۱۳6۹ سال در ایران به پول المللی بین صندوق و جهانی بانک از هیاتی

 ببباالبتببه و پول، المللی بین صندوق و جهانی بانک نظارت و حمایت تحت ایران متوالی های دولت پس آن از
فی« هدایت و مشاوره عببدیلت«  طببرح )ضببربتی( سببریع اجببرای بببه داخلببی، نولیبرال اقتصاددانان »کارشناس

را فرآینببد این آغاز حاکمیت، که این. پرداختند گسترده  ی منابع عمومی سازی خصوصی و» اقتصادساختاری 
فی بازسازی ی دوره عنوان تحت  همخببوانی شببگرفی ببباکرد، می معرفی» سازندگی دوران« یا جنگ از پس مل
فک دکترین« ی نظریه محببروم طبقببات برای طرح این کمرشکن تبعات حال هر در.  دارد8کلین نائومی» شو
فگ خود بار فلکت و شوم پیامدهای از کمتر چیزی جامعه .  نبود جن

و سیاسببی خفقان ی پشتوانه با ،»سازندگی« به موسوم ی دوره در کشور اقتصادی ساختار نئولیبرالی بازسازی
این آغاز با. رفت پیش به جامعه فرودست طبقات زیان به ای کننده خیره قدرت و سرعت با سرکوب، قوای
فربه حدی تا جنگی اقتصاد و انقلب از پس های مصادره به واسطه ی این از پیش که نوپا حاکم ی طبقه ، دوره
نولیبببرالی، هببای طرح اجرای میانجی به حال عین در. یافت سرمایه انباشت برای ای تازه مجراهای بود، شده

رشببد آن عینببی پیامببد کببه  شببد برقرار اقتصاد ساحت و) رسمی( سیاست  ساحت میان تری مستقیم پیوند
از. بببود ایببران حبباکم ی طبقه در مسببلط بلوک درونی آرایش تجدید و ایران در رانتی ی سرمایه های کانون
فن در سرمایه انباشت جدید های کانون ترین مهم  جمله نهادهببا) شدن نولیبرالیزه مسیر در( جنگ از پس ایرا

حکومببتی های بنببدی گروه بببه وابسببته اقتصببادی انحصببارات یببا و) پاسداران سپاه نظیر( نظامی بنیادهای و
. ۹بودند) غیره و شهید، بنیاد رضوی، قدس آستان مستضعفان، بنیاد رهبری، بیت ی مجموعه(

.8۹ص.  آگاه؛ انتشارات ،۱۳87 تهران اول، چاپ ایران»؛ در کار و نعمانی: «طبقه فرهاد بهداد، . سهراب7
چاپ آمه»، «کتاب نشر نبوی؛ محمود و شهابی مهرداد ی مهترج ؛»فاجعه داری سرمایه ظهور شوک- دکترین«: کلین . نائومی8

)پی.دی.اف.     ی     نسخه. (۱۳8۹ اول
.۲۰۱۲ دیپلماتیک، لوموند »؛اند     شده     چیره     ایران     اقتصاد     بر     انحصارها     ایران:     داری     سرمایه     سیاسی     اقتصادنژاد: « معتمد . رامین9
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فی نهادهای این هببر از خود، ممتاز جایگاه در قدرت  رانت مزایای از برداری بهره ضمن حکومتی) شبه( اقتصاد
تی همین و اند بوده آزاد) مالیات و بازرسی و حسابرسی نظیر( قانونی و اجتماعی کنترل و نظارت گونه به ویژگ
. بخشید آهنگ شتابان تری آنان ناگهانی رشد

با) جنگ از پس ی دهه طی( ایران حاکم ی طبقه در مسلط بلوک درونی آرایش تجدید روند دیگر، سوی از
در سیاسببی های شببکاف و ها رقابت تشدید و) نظامیان ویژه به( سرمایه جدید های کانون سیاسی خواهی سهم

و ها بنببدی ترکیب و سیاسببی هببای تنش از رونببدی ها، کشبباکش ایببن. بببود همراه قدرت هرم فوقانی بخش
ییال های همسازی را ایببران در سیاسببت جدید ساختار اقتصادی ماهیت مجموع در که داشت همراه به را س

 به صببحنه ی سیاسببتنظامی-اقتصادی های غول برآمدن روند، این آشکار پیامدهای از یکی. ساخت تر عیان
و هببا فعالیت دلیببل بببه سیاسببی، قببدرت سبباختار در و نفوذ شان جایگاه تثبیت و ارتقا ضمن نهادها این. بود

های  کانون به ملی های سرمایه مستمر مکیدن از طریق اقتصاد، ی پهنه در خود انحصاری کمابیش قلمروهای
 سببرمایه جدیببد هببای کانون ایببن رشد درونی ملزومات. اند  شده بدل صنعتی-تجاری-مالی ی سرمایه توامان

نیز همچنان و است داشته اخیر های سال در ایران سیاسی-اقتصادی های گیری جهت بر قاطعی تأثیر گمان بی
نژاد احمدی جمهوری ریاست ی ساله 8 ی دوره در داخلی سیاسی های تنش تشدید مثال برای. داشت خواهد
. بود ثروت-قدرت تر قدیمی های کانون و نوآمده های کانون میان های کشاکش افزایش از بازتابی بخشا

قببدرت جهببانی منابع با ایران ثروت-قدرت های کانون پیوندیایی ی نحوه به ها تنش این از دیگری بخش اما
عمببدتا( ایببران بورژوازی مسلط بلوک از هایی طیف که حالی در: شود می مربوط) سرمایه جهانی های کانون(

جسببتجو غربببی های قببدرت در کمببابیش را خببود جهانی متحدان دیرباز از) طلب اصلح و تکنوکرات جناح
تک این دیگر های طیف کنند، می های بنببدی قطب مبنببای بببر ،)حاکمیت سخت ی هسته و نظامیان عمدتا( بلو

هببای  دولت در را خببود جهببانی متحببدان ایببران، حاکمیت المللی بین های چالش ی سابقه نیز و قدرت جهانی
متخاصم های استراتژی و قدرت جهانی های قطب میان موجود  شکاف ترتیب، این به. اند یافته چین و روسیه

 کانون هببای سببرمایه ی داخلببی بازتبباب می یابببد کببه درداخلببی های شببکاف تشدید در خاورمیانه، در آنان
از بسیاری در را هایی بازتاب چنین نکه چنا هم ؛ نمودهای آشکارتری داردقدرت ساختارکشاکش های سیاسی 

. یابیم می نیز جهان و منطقه کشورهای
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 سیاسی ی بسته فضای در اقتصاد نولیبرالی اصل ح. ۵

کببه جهانی، اقتصاد کاروان) در ادغام و( به پیوستن برای جنگ از پس های سال نخستین در حاکمیت تلش
عقلنیببت رشببد نیازمنببد یببافت، می تجسببم ۱۰اقتصادی ساختار سریع کردن نولیبرالیزه برای آن تکاپوی در

.بببود عریببان گری سببرکوب و ایببدئولوژیک حاد های  سویه برخی تلطیف و قدرت ساختار در سیاسی صوری
چنیببن نیببز خببارجی های گذاری سببرمایه برای سازی زمینه و کشور به فراری های سرمایه بازگشت ضرورت
از. کنند می یاد آن از» سیاسی فضای گشایس« عنوان با مسلط های رسانه که ای پروژه طلبید؛ می را عقلنیتی

ی ساله ۱۰ ی دوره طی( جامعه بر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مستمر فشارهای تحمیل از بعد دیگر، سوی
اجتمبباعی-فرهنگببی فضببای در مهارشده و تدریجی گشایشی ایجاد ،)خارجی جنگ و داخلی سرکوب نخست
حکببومت آنکه ویژه به رسید؛ می نظر به شده انباشته های نارضایتی تعدیل برای گریزناپذیر ضرورتی کشور،

خرج را اش انقلبی ایدئولوژیک مشروعیت از زیادی بخش خود، قدرت تثبیت و بسط ی ساله ده ی دروه طی
خطببر بی توانست نمی گشایشی چنین که بود زیاد چنان جامعه درونی های تنش میزان حال، این با. بود کرده

اا پیامدهایش سطح در و باشد هزینه بی و :بماند باقی مهارپذیر تمام

و تبعیببد سببرکوب، ی دوره بازمانببدگان و  جببامعه فعببال نیروهای از بزرگی بخش جنگ از پس های سال در
تن کنببار در و یافتنبد، می رفتبه دست از را خود انقلب مهاجرت، نخسبتین ببا جنبگ ویرانگبر پیامببدهای آ
 نارضببایتی های پتانسببیل هببا این ی همه. شببد می تلفیببق» اقتصبباد ساختاری تعدیل طرح« معیشتی پیامدهای

بببه تببا سبباخت فراهببم دگراندیش نیروهای رشد برای مناسبی ی زمینه و داده افزایش جامعه در را سیاسی
در ایجبباد شببده مببدیریتی گشایش اندک رو این از. کنند اقدام خود اجتماعی قوای بازیابی در جهت تدریج
وجببود بببا ،)۱۹۹۳-۱۹8۹( رفسببنجانی جمهوری ریاست ی دوره نخستین در جامعه سیاسی-فرهنگی فضای

و دگرانببدیش سیاسببی هببای حلقه و محافببل از انبببوهی) علنی نیمه( سربرآوردن با جدی آن، های محدودیت
بیشببتری نمببود بزرگ شهرهای در که ، مقارن شدخواه تحول و دگراندیش سیاسی نشریات از انبوهی ظهور

تت ترتیببب ایببن بببه. کببرد می ایجاد بیشتری تحرک دانشجویان میان در ویژه به و داشت مببدیریت حبباکمی
.کببرد تلفیببق عمببومی فضبباهای در خببود امنیتی-نظارتی بازوهای گسترش با را تازه اجتماعی فضای سیاسی
اپوزیسیون، مستقیم  سرکوب ی ساله ده ی دوره از پس که بود امنیتی بازوهای این سرطانی رشد کار، ی نتیجه

کمببابیش ) اقببدامی۱۹8۹( ایببران در اقتصبباد کردن نولیبرالیزه فرآیند شروع نیافته، توسعه کشورهای از بسیاری خلف .  بر۱۰
میببزان ویببژه به و بود نسبی استحکام دارای هنوز جنگی شرایط سرگذراندن از وجود با ایران اقتصاد زمان آن بود. در داوطلبانه

بود.    پایین بسیار شدند) مسیر این طی به مجبور که ترازی هم کشورهای با مقایسه (در ایران خارجی های بدهی
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»ای زنجیببره هببای قتل« ی پببروژه. کردنببد  می طببی را خببود بازسببازی رونببد جدید، شرایط با متناسب اینک
فر روشن و نویسنده ها ده ی مخفیانه کببه بببود، بازسازی این پیامدهای از یکی) و عمدتا چپ گرا( دگراندیش فک

بببا و محدود طور بهچند سال بعد و در کشاکش رقابت های جناحی، اخبار مربوط به فاز عملیاتی جاری آن 
. یافت راه عمومی فضای به ۱۱معین سیاسی اهداف

اصلحات لباس در سیاسی مدیریت. ۶

از جناحی رشد ساز زمینه ،رفسنجانی گر سرکوب تکنوکراسی های ناکارآمدی از عمومی های نارضایتی تشدید
داری سببکان بببا) ۱۹۹8/ ۱۳76( اینببک و شد می شناخته» امام خط نیروهای« عنوان تحت که شد حکومت

کلی ی پروژه حاکمیت، درون های جناح درونی های کشاکش از جدا. بود برافراشته طلبی اصلح پرچم خاتمی
اصلح یک با را رفسنجانی ی دوره ی  آمرانه اقتصادی اصلح که بود آن طلبان اصلح فراجناحی ماموریت یا

تب این به و کنند همراه متناسب سیاسی سازند فراهم را نولیبرالی مناسبات روی پیش تداوم ی زمینه هم ترتی
نیازمنببد هببا آن مسببیر این در. کنند) یا مدیریت( مهار و تعدیل را جامعه ی فزآینده سیاسی های تنش هم و

فی ی جامعه یک خلق ی مجمببوعه حکومببتی، طلبی اصببلح چببتر زیببر کببه بودنببد) آموز دست(» خودی« مدن
از ای شببده تلطیببف ی نسخه تلفیق از سرانجام. آورد گردهم را لیبرالی مطالبات و عناصر برخی از خطری بی

فی و مببدنی مطالبببات برخببی ی شببده تحریببف شببدت بببه صببورت بندی حکومتی، اسلم و مخالفببان سیاسبب
خلببق» اسببلمی سالری مردم« نام به معجونی آزاد، بازار ایدئولوژی عناصر تندترین همراه به دگراندیشان،

.بود خاتمی زمامداری سال 8 طی در حکومتی طلبی اصلح اصلی دکترین که شد

و هببا انجمن و نهادهببا و نشببریات و ها رسببانه از انبببوهی خبباتمی دولت نخست  سال دو در اساس، همین بر
معطوف نهادها، این کرد عمل. گرفتند شکل) آن به نزدیک یا( دکترین همین حول کمابیش ها،.» او. جی. ان«

هببای چارچوب درون بببه مببردم ی شببده آزاد مببدنی و سیاسببی هببای خودانگیختگی مببدیریت و هببدایت به
فی های ضببرورت با متناسب( جدید مدنی ی جامعه یک های پایه تا بود، طلبانه اصلح شببکل) حبباکمیت کنببون
اا ها آن ی همه عمل، در اینکه گو. گیرد کردند نمی حرکت طلبان اصلح مدیریتی یا سیاسی چارچوب در لزوم

. نماندند باقی چارچوب این در یا

. در همین راستا طیف اصلح طلب ضمن بهره برداری جناحی-سیاسی از این پرده برداری امنیتی، هم صدا بببا دسببتگاه تبلیغببی۱۱
فب «عناصر خودسببر» در وزارت اطلعببات، حاکمیت می کوشید این انگاره را گسترش دهد که -گویا- با کشف فعالیت های مخر
فی» از درون نظام جراحی شده است، که مسبب بسیاری از «افراط گری  »ها بوده است. بر مبنای این پروپاگاندا که «غده ای سرطان
ییه ی خشبونت بار پیشببین مصداقی از شعار «تبدیل تهدید ها به فرصت ها» بود، چنین جلوه داده می شد که اینک نظام از تکرار رو
مصون شده است و فضای سیاسی جدیدی توام با مدارا و امنیت در پیش است. اندک زمانی بعببد از برخاسببتن ایببن مببوج، در

)، توخالی بودن این مدعا ثابت شد. ۱۳78جریان وقایع «کوی دانشگاه» (تیرماه 
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جببامعه واقعی نیازهای با نیز و حاکمیت واقعی شرایط با سیاسی دکترین این ساختاری های تناقض زودی به
حببداقلی حقببوق و هببا آزادی از اندکی سهم جامعه که هایی حوزه ی همه در ها تناقض این تجلی. کرد باز سر

نشببینی عقب و تزلببزل و حبباکمیت اصببلی ی هسببته گری سرکوب شکل به کرد، می طلب را شده داده وعده
تراکببم و مردمی ی پشتوانه و مشروعیت فقدان که بود واقف خوبی به حاکمیت.  آشکار می شدطلبان اصلح
روی پیش بببا را آن کوچببک نشببینی عقب هببر اقتصببادی،-اجتمبباعی متعدد های شکاف از برآمده های تنش

بببرای مببرزی مهارناپببذیر، یا کیفی تغییری به دادن تن بدون که طوری ساخت؛ خواهد همراه مردم مضاعف
تت اصببلی ی هسببته رو، ایببن از. نیسببت تصببور قابل متوالی های نشینی عقب این گسببترش برابببر در حبباکمی

 بببه خببودتهاجمی آرایش طلبی، اصلح نهادهای ی» قاعده« از خارج رشد و مردم سیاسی های خودانگیختگی
تببا قضببائیه ی قببوه از( سببرکوب و نظببارت نهادهببای عمل شدت و  دامنه زودی به راستا، همین در. گرفت

.یافت بسط وسیعی میزان به) مدار ولیت نظامیان شبه تا امنیتی و پلیسی های دستگاه از و مجلس،

ایببران در» دوگببانه حاکمیت« نوعی جامعه، تاریخی دینامیزم نیز و حاکمیت مختصات به بنا ترتیب، این به
سبباخت اصلی ی  هسته( حاکمیت اقتدارطلب  بخش فرادست جایگاه میان تقابل جز نبود چیزی که شد ظاهر

ایببن. آنهببا تکنببوکرات همراهان و طلب اصلح به موسوم جناح های داعیه سیاسی ازای مابه برابر در ،)قدرت
و کشبباند- بینببی پیش قابل تاحدی و- زودهنگام بستی بن به را ایران در» بال از طلبی اصلح« ی پروژه تقابل،

فی انقلب« طرح پیشبرد فب» انفعال از اصببلحات« ی پببروژه بسببت بن اما. گذاشت ناکام را طلبان اصلح مطلو
کببه معنا بدین. بود ایران ی زده بحران ی جامعه متن در آن درونی های تناقض از ناشی چیز هر از پیش» بال
انحصببار تببداوم کببه زمببانی تببا اصلحات اجتماعی، و سیاسی اقتصادی، فعال های شکاف حامل ای جامعه در

بگیببرد، خببود فببرض پیش را) دیگببر سببوی از( ثببروت انحصبباری انباشت بسط و ،)سویی از( سیاسی قدرت
طببور بببه.  باشببد آن بقببای ضببامن همزمان که بیابد، خود پیشبرد برای مردمی ای پایه تواند نمی اصلحات
زیببان بببه متعببدد هایی طرح قالب در( اقتصاد نولیبرالی الگوی گسترش به خاتمی دولت بندی پای مشخص،
مجراهببای در ثببروت انحصاری انباشت بسط تداوم برای سازی زمینه جز نبود چیزی ،)محرومان و کارگران
ییه این درونی تناقض مبنا، این بر. روز ضروری در توانسببت می مببدتی تببا تنها» سالری مردم« ی داعیه با رو
. گردد پنهان طلبانه اصلح پوپولیستی شعارهای هیاهوی

و قدرت تجمیع ضروری شرط همچون دیگر بار گر، سرکوب سیاسی آمریت زدگی، خواب ی دوره این از پس
خببوبی به حاکمیت قوای برآیند که داد می نشان گر سرکوب آمریت این هولناک ظهور گردید؛ عیان ثروت
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آمادگی کسب به طلب، اصلح جناح های داعیه فراسوی در و است، آگاه اصلحات ی پروژه درونی تناقض از
روشببن نیببز آنان برای که آن ویژه به. دارد نظر جامعه اعتراضی تحرکات و ها تنش با رویارویی برای دایمی

هببای حمایت و اجتمبباعی تولیببد ثمرات از جامعه اکثریت سازی محروم و کار نیروی از بیشتر ید خلع که بود
.داشببت خواهببد پببی در را) مقاومتی تحرکات از مختلفی سطوح( گریزناپذیری پیامدهای حقوقی، و اجتماعی
تع در» طلبان اصلح« خود که بود واقعیت این از ترجمانی ایران در سیاسی اصلحات بست بن بنابراین، مجمو

اا آنان بلکه نداشتند؛ آن ملزومات به ای بندی پای- طبعا- و اصلحات به باوری فضببای یببک متببن در صببرف
یک همچون» اصلحات« شعار جذابیت از سومی، جهان پوپولیسم چارچوب در و سیاسی ی  و خفقان زده بسته
.گرفتند  بهره قدرت ی عرصه به بازگشت برای سیاسی ژست

و ساخت عیان را طلبان اصلح ی پروژه ی ناخواسته تبعات همزمان تناقضات درونی و که رویدادی ترین مهم
۱۳78 تیرمبباه دانشببجویی خیببزش داد، شان ننیز را حکومتی طلبی اصلح واقعی امکانات پایان حال عین در
سببرکوب و اصلح طلب نشریات برخی تعطیلی پی در که بود تبریز و تهران های دانشگاه در)  ۱۹۹۹ ژوئن(

شببد، سببرکوب خببونینی و  وحشیانه طرز به که حرکت این.  به وقوع پیوستآن به مربوط اعتراضاتشدید 
رهببا و خبباتمی دولببت آشببکار نشینی عقب دلیل به  حال، عین در و کرد عیان را حاکمیت درون های شکاف
.سبباخت آشببکار نیببز را ایببران در قببدرت واقعببی مرجببع و رسمی طلبی اصلح مرزهای دانشجویان، کردن
از باقیمانببده سببال 6 و بازگشببتند خببود جای به قبل از تر»عاقل« و تر اهلی رویداد این از پس طلبان اصلح

دوران، ایببن سیمببن بببه حببال، عیببن در. کردند سپری سیاسی بلندپروازی حداقل با را خود داری زمامدوره ی 
گرایببش یا ۱۲کشور خارج در سیاسی مخالفین ترورهای رسوایی از پس جمله از که حاکمیت خارجی ی چهره

گفتگببوی« ماننببد لطیفببی هببای طرح پببس در بببود، شده مخدوش شیعی  اسلم جهانی صدور به آن افراطی
خببود مسببیر در کماکببان ای هسته انرژی به مربوط های طرح پیشبرد اینکه گو( شد ترمیم اندکی»  ها تمدن
). داشت جریان

برخی ترور به ساخت، ناممکن اروپایی های دولت و ایران حکومت طرفین برای را ماجرا گذاری سرپوش که رسوایی این . اوج12
تببرور« ی پرونده ی واسطه به آن اخبار که بود ) مربوط۱۹۹۲(سپتامبر برلین شهر در ایران کردستان دموکرات حزب سران از

مخالفببان تببرور موجب بار) به نخستین برای (شاید اسلمی جمهوری مقامات دادگاه، حکم شد. مطابق آفرین جنجال »میکونوس
ترورهببای انبببوه از قضایی بررسی یک گشایش باعث گاه هیچ محکومیت این چه شدند. اگر محکوم کشور خارج در خود سیاسی
نگردید.  کشور خارج ج. ا. در سیاسی
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های طرح پیشبرد برای لزم خشونت و جدیت ی همه قبلی، دولت همانند اقتصادی، ساحت در خاتمی دولت
طریببق از» کار نیروی آزادسازی« برای قانونی هایی طرح تصویب قالب در خواه: ۱۳گرفت کار به را نولیبرالی
فی قانونی حداقلی شببان، یعنببی قببانونی حقوق از کارگران سازی محروم بببازکردن و کببارگران حقببوقی بی سبباز

سببرکوب از کببارگری؛ فعببالین و کارگران اعتراضات مستقیم سرکوب با خواه و کارفرمایان، دست نامحدود
شببهرک در شببده کار بی کارگران اعتراضات بستن گلوله به تا ،۱۳8۰معلمان در سال  ی پردامنه اعتراضات

فد خاتون . در همین راستا جای شگفتی نیست کببه در ایببن۱۳8۲) در بهمن کرمان استان در( ۱4شهربابک آبا
دوره ی هشت ساله نیز ممنوعیت فعالیت اتحادیه های کارگری و ممنوعیت ایجاد تشکل های مستقل کارگری
همچون اصلی «مقدس» از سوی دولت وقت حراست می شد. به بیان دیگر سهم اکثریت جامعه از پببروژه ی

«مردم سالری اسلمی» چیزی جز تشدید استثمار و تداوم محرومیت و سرکوب نبود.

بببود سیاسی نگری  جهان و تفکر از ای شیوه اجتماعی گسترش خاتمی ی دوره ایدئولوژیک و فرهنگی دستاورد
.بببود همخببوان شببدت بببه ایببران در نفس  تببازه نولیبرالیسببم نیازهای و جهانی فضای جدید مختصات با که

از و دانببد، می هم ملزوم و لزم را آزاد بازار و آزادی سویی از که است آن سیاسی بینش این عام مختصات
 ارتجبباعیمببانعی را سوسیالیستی و چپ های گرایش ویژه به و گری انقلبی و سیاسی رادیکالیسم دیگر سوی

از طیفببی ظهور سیاسی،-فرهنگی دستاورد این مادی و عینی ماحصل. کند می تلقی خواهی دمکراسی برابر در
هببای فعالیت بسببتر در یببا کببه بببود) زمببان آن( جوان نسل میان در مدنی و سیاسی فعالین و ها ژورنالیست

یببافته پببرورش) رسببمی های رسببانه یببا ها دانشگاه در( طلبان اصلح نهادین بازوهای در یا و یی.» او. جی. ان«
کمونیسببتی و سوسیالیسببتی نببواع اویژه به( ها» ایدئولوژی« مسموم فضای برابر در خود زعم به اینان. بودند

- تقدیس انگاره های حقوق بشببری را و کردند می اعلم» بشر حقوق« جهانی آیین به را خود خاطر تعلق ،)آن
. داشتند می ابراز به معابد معظم آنها عملی وفاداریبا - های ممکن »فرصت «در 

نمببونه بببرای کار، نیروی بر آن اثرات و اقتصادی تعدیل  سیاست ی زمینه در خاتمی دولت اقتصادی ی کارنامه خصوص . در۱۳
کنید: رجوع زیر منابع به

سیاسی)  اقتصاد (نقد »؛اصلحات     ی     دوره     در     انسانی     نیروی     تعدیلمالجو: « محمد
زمانه)  مینا-رادیو بابک با گفتگو » (درکار     نیروی     تضعیف     و     طلبان     اصلحمالجو: « محمد

. برای مرور فشرده ی این رویداد نگاه کنید به: ۱4
)  نسخه ی پی.دی.اف. . (5۰»؛ ص. ویژه نامه ی معدنکانون مدافعان حقوق کارگر: «
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وسببیعی عمببومی خوردگی سببر بببه جببامعه، ی خودانگیخته حرکت ی دگرباره سرکوب یا اصلحات بست بن
خوردگی، سببر ایببن عریان نمود. ساخت مهیا سیاسی انفعال گسترش برای را جامعه ذهنی فضای که انجامید

خبباتمی جمهببوری ریاست دوم ی دوره در کرده تحصیل و جوان نسل میان در مهاجرت از ای تازه موج آغاز
ییه بود؛ ،»سبببز جنبش«  سرکوب با ویژه به و شد تشدید نژاد احمدی ی دوره در بعدها که رشدی به رو ی رو
محصول نوعی به نژاد احمدی برآمدن. ۱5شد افزوده بدان نیز خودخواسته تبعیدهای و سیاسی گریزهای موج

ی فزاینده فشارهای به نسبت فرودست طبقات   نارضایتی با که بود، و سرخوردگی انفعال فضای اینگسترش 
یلبب غ را طلبان اصببلح و خبباتمی مببردم اغلببب مقطببع، آن در آنجاکه از. شد می تلفیق اقتصادی  شببعارهایمب

در را» گرایببی عمل« لببزوم کوشببید خود استقرار سرآغاز در نژادی احمدی  پوپولیسم شناختند، می پشتوانه بی
»عمببل مببرد« عنببوان بببه آشببکارا نژاد احمدی راستا، همین در. دهد قرار فرجام بی سیاسی های وعده مقابل

اجتمبباعی عدالت سیاسی، های آزادی ی درباره انتزاعی وعده های جای به بناست که کسی گردید؛ می معرفی
! بیاورد ارمغان به مردم برای را

 نژاد احمدی ژنرال تراژیک کمدی. ۷

بببرای ماشببین ی دنببده تعویض همانند( غلتید دیگر جناح به جناحی از حاکمیت نژاد احمدی دولت آمدن با
کببه نسبببت همان  به. شد جایگزین پوپولیسم از دیگری شکل با پوپولیسم از شکلی و) سراشیب در حرکت
داد، می قببرار خببود سیاسببی  گشببایش ی پشببتوانه بی هببای طرح مخبباطب را شببهری متوسببط اقشببار خاتمی

.دهد قرار خود کاذب اجتماعی عدالت های طرح مخاطب را روستایی و شهری فرودستان کوشید نژاد احمدی
دولببت دو ایببن. بببود سیاسببی بسیج و تبلی غ های شیوه در نیز و اجتماعی مخاطبان ی گستره در اصلی تفاوت
در(  سببرمایه هببای کانون از متفبباوتی هببای بخش منببافع و داشتند تعلق متفاوتی سیاسی های طیف به گرچه
هببای طرح پیشبرد سر بر گویی اما کردند، می نمایندگی را) حاکم ی طبقه مسلط بلوک درونی های بندی صف

کببه مسبباعدی بسببتر بببر امببا نژاد احمدی. بودند قسم هم چپ فعالین و کارگری جنبش سرکوب و نولیبرالی
سیاسببت، ی عرصببه نسبی سازی نظامی اتکای به و ساختند، فراهم خاتمی و رفسنجانی ی ساله ۱6 های دولت
هببای دولت ایببن نیببابت بببه( توانسببت که برد پیش به» تعهدآمیز« چنان را اقتصاد سازی نولیبرالی ی پروژه

. نرخ بسیار بالی گریز لیه های تحصیل کرده (یا نیروی کار متخصص) از کشور در بیش از یک دهه ی اخیر پدیده ی مهم و۱5
قابل توجهی است که بررسی زمینه ها و پیامدهای آن نیازمند پژوهش مفصلی است. به طور کلی، این گریز/مهاجرت یک سببویه
که مشخصه ی  تداوم بحران های سیاسی و اقتصادی در کشورهای پیرامونی است، شکاف اقتصادی «مرکز-پیرامون» را بببه نفببع

فرادستی کشورهای مرکز یا کانون های سرمایه  ی جهانی تشدید می کند. برای نمونه نگاه کنید به:
. ۱۳84«گفتگوهایی با مانوئل کاستلز»؛ ترجمه ی حسن چاوشیان و لیل جوافشانی؛ نشر نی، 
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جهببانی های تصویرسازی در اگرچه. کند دریافت را پول المللی بین صندوق رسمی تشویق و ستایش)  گانه سه
ال نژاد احمدی از  همسببویی نظیببر( ضدامپریالیسببتی اش های ژست ی سایه در وی نولیبرال ی چهره این معمو

تی ساحت در ، اما۱6است شده گم) غیره و مورالس و چاوز با وی ی شده حساب متقابل شهری فرودستان داخل
لمببس خببود های سببفره شببدن تر تهی با را وی اجتماعی عدالت شعارهای بودن توخالی زود خیلی روستایی و

. کردند

بنببدی پای و  (طببی بیببش از دو دهببه) مجریه ی ه قو بر حاکم مختلف های جناح سوی از نولیبرالیسم تقدیس
تی سرمایه بندی صورت ترین تازه این پیشبرد به آنان مشترک عببام، سببطح در. دارد خاص و عام دلیلی دار

درونببی های فراکسیون از فارغ( حاکم ی طبقه فراجناحی و کلن منافع تامین و حاکمیت درونی وحدت حفظ
ایببن در وحببدت محور. است سیاسی و اقتصادی های ساحت در اجرایی کلن های رویه وحدت نیازمند )آن

تص مورد تاریببخ گببواهی بببه خاص، سطح در. است بوده جهانی اقتصاد به پیوستن ملزومات به بندی پای خا
و سبباختاری  تعببدیل هببای طرح ،)نیافته توسببعه کشببورهای از بسببیاری متبباخر تاریببخ هماننببد( مببا نزدیک

ملببی های ثروت منابع از قانونی ید خلع برای مناسبی بسیار مجرای و محمل همواره ایران در سازی خصوصی
سببهم بببه جنبباح هر رو این از. است بوده) خودی انحصارات( مرجع اقتصادی های  گروه به ها آن واگذاری و

و اقتصببادی امتیببازات از برخببورداری بببا ترتیببب این به و کند عمل سایرین از» تر نولیبرال« کوشد می خود
دولببت نظببر، ایببن از. کنببد کسببب سببرمایه انباشببت برای بیشتری امکانات ،)رانت( انحصاری های  فرصت
بببه وابسته اقتصادی-نظامی های مجتمع و دولتی شبه انحصارات برخی اختیار در ای ویژه فرصت نژاد احمدی

مببالی، صببنعتی، عمرانی، های طرح در انحصاری کمابیش حضور با تا داد قرار بنیادها دیگر و پاسداران سپاه
محصببولت انببواع پایببان بی واردات. [بپیماینببد بیشببتری شتاب با را خود شدن فربه مسیر تجاری، و صنعتی
کشبباورزی مختلببف هببای  حوزه و تولیدی متوسط و سخرد مراکز از بسیاری نابودسازی قیمت به چین ساخت
فد نفوذ که است نمونه ای داخلی، فی اقتصا .] دهد می نشان ایران قدرت فوقانی  ساحت در را شده نظامی رانت

ی رابطه ی دستمایه را نژاد احمدی صوری بودن ضدامپریالیست که گرایی چپ های  دولت »ی گرایانه «عمل ریاکاری از فارغ. ۱6
را ویژگببی همیببن آشببکارا نیز  چپ نیروهای از بخشی جهانی سطح در ساختند، آن از سیاسی حمایت و ایران دولت با اقتصادی

گمببان بی دوم ی دسببته ایببن دادند. برای قرار خاورمیانه و ایران اوضاع به نسبت خود سیاسی های گیری جهت و ها تحلیل محور
صببدا بببه دیرهنگببامی طببور بببه - را رسببوایی نبباقوس نگوییم -اگر خطر زنگ نژاد احمدی از المللی بین صندوق رسمی قدردانی

های تشببکل مسببتمر سببرکوب ایببران، کببارگران بار اسببف اسببتثمار وضعیت ی مشاهده با آن از پیش بسیار ها آن درآورد. اینکه
تنظیببم که است آن گویای نکردند، پرهیز فاحش تحلیلی اشتباه این از مدنی و سیاسی های آزادی منع و چپ فعالین و کارگری

باشد. کننده گمراه تواند می حد چه تا امپریالیسم ی مقوله از ای کلیشه و  ساده درکی مبنای بر سیاسی و تحلیلی نمای قطب
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بببوده همببراه ۱7سیاست ساحت شدن نظامی روند با ایران اقتصاد سازی نولیبرالیزه روند گذشته، سال ۲5 طی
نظامی ی درجه و نشان هیچ اینکه گو بود، آن ف شدگی عیان شاخص و روند این اوج ی نقطه نژاد احمدی. است

عبای نیازمند نیز، اسلمی حاکمیت به اش خاضعانه وفاداری که همچنان کرد؛ نمی حمل خود های شانه بر را
.نبود روحانیت

مردمببی اعتراضببات خببونین سببرکوب بببا ،)۲۰۰۹ ژوئن( نژاد احمدی جمهوری ریاست دوم ی دوره سرآغاز
سببرکوب فاز چهارمین را آن توان می آن زمانی تداوم و  گسترده ابعاد دلیل به که شد، مقارن )سبز جنبش(

سیاسببی مشببروعیت بحران با دیگر بار حاکمیت دوره، این طی در. نامید اسلمی جمهوری نظام در مستقیم
. تشببدیدبببود همببراه قببدرت ساختار های تنش تشدید و داخلی فشارهای و ها مخالفت رشد با که شد روبرو
مختلف های جناح درونی های کشمکش و ها رقابت گیری اوج سیاسی نمود واقع  در های درونی حاکمیت تنش

چببتر زیببر( سببرمایه انحصارات از ای تازه قطب تهاجمی و ناگهانی رشد اثر در اینک که بود حاکم بورژوازی
های قببدرت سببوی از حاکمیت دیگر، سوی از. گذراند می سر از را ملتهبی شرایط) نژاد احمدی جناح حمایتی
متببوجه طبعببا فشار این از بخشی که داشت، قرار زیادی فشار تحت اش ای هسته ی برنامه مهار برای جهانی
دولببت خببارجی دیپلماسببی. بببود خاورمیببانه کشببورهای از برخببی درونببی تحببولت در ایببران نفوذ و نقش

بببروز شببکل بببه بببود، ای هسببته ی برنببامه پیشبببرد برای حاکمیت تهاجمی ی شیوه در  واقع که ،نژاد احمدی
. یافت تجلی نظامی تهدیدهای و اقتصادی تحریم تحمیل و خارجی روابط در متعدد های تنش

تی ساحت در ها، این کنار در کببه بببود، مواجه عمومی ناکارآمدی بحران پیامدهای تشدید با حاکمیت اقتصاد
بحببران یببک مببرز تببا- ملببی پببول ارزش شببدید سقوط و کاری بی و تورم نرخ ی سابقه بی افزایش شکل در

انباشببت و عوامل دسته دو تلفیق حاصل واقع  در بحرانی، اقتصادی وضعیت این. بود شده نمایان- اقتصادی
اجببرای دیگببری و دولببتی؛ اقتصبباد فاسببد و رانببتی غیرشببفاف، ساختار یکی: بود ها آن پیامدهای درازمدت

و سبباله ۲۰ مببدت بلنببد راهبببردی های برنامه عنوان تحت ۱۹۹۲ سال حدود از که( نولیبرالی های سیاست
کوشید می نژاد احمدی  دولت). داشتند قرار متوالی های دولت کار دستور در آن، ی ساله پنج خردتر های دوره

ماشببین حرکببت ی ادامه جببامعه، مببدیریتی فضببای بیشببتر چه هر ساختن نظامی و عمومی ارعاب طریق از
بنیادهببای عمببدتا( جنبباحی انحصارات اقتصادی جایگاه تقویت جهت در و مسیر همین بر را کشور اقتصادی

.)پی.دی.اف     ی     نسخه( پراکسیس ؛پیرامونی     کشورهای     در     گری     نظامی     ی     دربارهحصوری:  . امین17
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و مببالی ی سببرمایه سببریع رشببد به بخشا که سیاستی. کند تضمین) حکومتی وابستگان و نظامیان به وابسته
. شد منجر کشور اقتصادی ارکان بر آن انحصاری کمابیش تسلط

طبقببات بببه اقتصببادی فشببارهای انتقال وضعیتی، چنین عام پیامدهای مهار برای دولت ابزار تنها مقابل، در
پوپولیسم شدت بر ها این موازات به البته و. بود مستقیم های سرکوب و گری نظامی افزایش و جامعه محروم

کببه کببرد یادآوری باید. شد می افزوده نژاد احمدی خارجی و داخلی های خوانی مخالف و دولت شعارزدگی و
ال ماهیتی نژاد احمدی دولت خارجی  های خوانی مخالف از بخشی مببوفقیت ی لزمه که چرا داشت، داخلی کام

فشببردن پای) شببد می آشکار همیشه از بیش اینک  ها آن اقتصادی ماهیت که( جناحی سخت های رقابت در
فن- هویتی های شاخص برخی به تعهد بر بببدو در( خمینببی خببارجی سیاسببت رویکببرد نظیر حاکمیت، نمادی

ییه و شعارها طرح با شده، یاد دولت سوی از تاکتیک این کارگیری به. است) انقلب بببود همراه تندی های رو
را غربببی هببای  دولت برخببی بببا آنببان ائتلفی های سیاست و بکشاند انزوا به را تر معتدل مخالفان بود بنا که

. کند خنثی

۱۳۹۳ نخست /  آذرماه بخش پایان
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