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ایران: در تراژدی باز-زایش روند بر مروری

)2( اش تاریخی پیوستار در اسلیمی جمهوری

امین حصوری

  اقتصادی های تحریم یمنجنیق از هایی . سنگ۸

اقتصههادی هههای تحریم ی مساله در غیرمستقیمی و ناچیز فاعلیت نژاد احمدی دولت اما کند، جلوه عجیب شاید
سیاسههت واقعههی دار سههکان کههه بههود ایران در قدرت) فوقانی( مرکزی ی هسته ها تحریم داخلی بازیگر. داشت
ارزیههابی را خههود خههارجی های خواهی سهههم ممکههن مرزهههای بخشا نژاد احمدی آزمون طریق از و ست  خارجی

نن مشت« همچون را نژاد احمدی ی گرایانه نظامی پوپولیسم نیز داخلی ساحت در چنانکه هم کرد؛ می خههود» آهنی
بیرونههی بازیگران دیگر، سوی از. بود گرفته خدمت به سرمایه نولیبرالی انباشت و سیاسی ی  سلطه تداوم برای

های سیاسههت طریههق از گذشههته ی دهه چند در که بودند، اروپا ی اتحادیه و آمریکا نظیر هایی قدرت ها، تحریم
حکههومت بهها رویارویی اینکه ضمن اینان. کنند می دنبال را استراتژیک هایی هدف ایران قبال در خود ی  دوگانه
تلقههی خاورمیههانه در روسههیه اسههتراتژیک-سیاسههی نفوذ ی دامنه مهار برای ضروری گامی را، آن مهار و ایران

اقتصههادی های تحریم اهرم ،)است بوده ایران حاکمیت استراتژیک پیمان هم دیرباز از پوتین ی روسیه( کنند می
.1دهنههد می قرار کشور این درونی سیاسی تحولت روند در خود نفوذ بسط برای ابزاری را نظامی تهدیدهای و

بههه را  عرصههه تهها ایههران در مسلط سیاسی جناح بر بود فشاری اهرم واقع  در ها تحریم مشخص، مورد این در
نی و ایرانی طرف دو هر قدرت به روحانی حسن عروج از پس آنچه. کند واگذار دیگر جناح از را کشمکش غرب
ی مسههاله مههورد در مشخصههی توافههق بههه سههال نیم و یههک حدود از پس آنکه بی( ساخت خرسند کار ی نتیجه
بههدان سخت مختلف دلیلی به سو دو هر که بود ایران در سیاسی ثبات برقراری لزوم) باشند رسیده ای هسته

یکههی: گرفت نظر در نیز را دیگر عامل دو باید دوسایه خرسندی این تحلیل برای حال عین در بودند؛ نیازمند
جیههب در) ههها تحریم گیری اوج( اضطراری وضعیت برای که کارتی با بازی برای ایران حاکمیت نسبی آمادگی
امکههان بههه غربههی طههرف آگههاهی دیگههری و سیاسی؛ های چرخش از حدی برای درونی سیالیت یعنی داشت،
ههها تحریم ی سههایه داشههتن نگه واقع در و ایران، با تعامل آتی روندهای در ها تحریم ی حربه از مجدد ی استفاده
. ایران حاکمیت سر فراز بر دموکلس شمشیر همچون

.)پی.دی.اف     ی     نسخه( فرودستان     علیه     ها     تحریم. پراکسیس: 1
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 کارکردهههای واقعههی آن را درکههه بودنههد ایههران مههردم اکههثریت اقتصادی های تحریم واقعی ی ابژه عمل، در
نه فقط- به واسطه ی اعمال تحریم ها-برای مثال در حوزه ی سلمت عمومی، . ساحت های مختلفی لمس کردند

بیماران با کمبود داروهای اساسی مواجه شدند، بلکه در پی افزایش تولید داخلی بنزین غیراستاندارد و انتشههار
از میههان همه ی. 2آلینده های سمی، آلودگی   هههوای مضههاعف و خطرنههاکی بههر سههاکنین شهههرها تحمیههل شههد

در- به طور فشههرده را -ساحت های تاثیرگذاری تحریم ها بر حیات عمومی جامعه، کارکردهای واقعی تحریم ها
: مرور می کنیمسیاسی و اقتصادی اساسی ساحتدو 

فرودسههت طبقههات بر تحمیلی اقتصادی ناامنی و معیشتی فشارهای ها تحریم ی واسطه به اقتصادی، ساحت در
های سیاسههت پیامدهای کل که شد برخوردار امکان این از حاکمیت که درحالی یافت؛ افزایش شدت به جامعه

عوامههل سههمت بههه را جههامعه عمههومی نارضایتی تا سازد پنهان ها تحریم تاثیرات پوشش زیر را خود اقتصادی
اقتصههادی هههای تحریم دیگر، سوی . ازکند فرافکنی) وقت دولت های سیاست به نهایت در و( ها تحریم خارجی

و تولیدی های پروژه در خارجی  گذاری سرمایه حجم که شدند سبب دولت، بر ای بودجه فشارهای ایجاد ضمن
وابسههتگی معضل، دو این جبران بیابد. ضرورت کاهش شدت به پتروشیمی) و گاز و نفت صنایع (نظیر صنعتی

نفههوذ و جایگههاه فقههط نههه نههتیجه داد. در افزایههش را دولتی شبه و نظامی انحصارات به دولت معمول اقتصادی
کههاران پیمان مثههابه بههه نهادها این بلکه شد، تقویت اقتصادی گذاری  سیاست فرآیند در انحصارات این سیاسی

 تحریم هههایاینکههه ضههمنکردند.  کسب سرشاری سودهای کشور اقتصادی های پروژه ترین کلن در انحصاری
نظیههر سههپاه( در اختیار بخش های مافیایی وابسههته بههه زیرمجموعه هههای حههاکمیت مساعدیاقتصادی فرصت 

 . را بسط دهندمصرفی کالهای واردات ی حوزه در خود انحصاری کار و کسبنهادند تا ) پاسداران

شد، می تکمیل ایران به نظامی تهاجم تهدید با که ها تحریم از ناشی اضطراری شبه وضعیت سیاسی، ساحت در
که حههالی در. سههاخت دشوار و تنگ شهروندان برای پیش از بیش را اجتماعی و سیاسی معمول تحرکات فضای

از برآمههده هههای  تنش و ههها تحریم از ناشههی ی فزاینههده فشارهای که شد برخوردار موثر امکان این از حاکمیت
حههاکمیت توفیههق. کند بدل 1۳۹2 جمهوری ریاست انتخابات حول جامعه بسیج مجرای به را نظامی تهدیدات

رر یک از تصویری شدن فراگیر بر متکی سیاسی بسیج این در در کههه بههود ایههران سیاسههت ساحت در عینی ش
انحصههاری سهههم همچنین که نژاد احمدی جناح. نژاد احمدی جناح: شد می منعکس سادگی به ها تحریم ی آیینه
و سیاسی های ناکارآمدی سایر کنار در اینک شد، می داده نسبت بدان» سبز جنبش«  سرکوب در آمیزی اغراق

. شد می شناخته خارجی فشارهای و ها تحریم مستقیم مسبب اش، اقتصادی

گوید     می     مردم     سلمت     بر     ها     تحریم     تاثیر     از     زیست     محیط     سازمان     مشاور. 2
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ای چهره برآمدن به را خود سرنوشت مردم اکثریت که شد دوقطبی  چنان سادگی به سیاسی فضای نتیجه، در
بههه عمومی اعتراضات از پس سال چهار ترتیب، این به. زدند پیوند انتخابات این در تر» معتدل« و تر» معقول«

و اکههراه بهها دیگر بار مردم دیکتاتوری، با مخالفت در بزرگ شهرهای های خیابان فتح و 1۳۸۸ انتخاباتی تقلب
از یکههی ،عبدی عباس ،1۳۸۸ جنبش گیری اوج زمان در که آن جالب. ۳آوردند روی رأی های صندوق به امید

بعدی انتخابات سوی به جنبش این پتانسیل که بود شده آن خواهان طلب اصلح جناح شاخص پردازان نظریه
مجرایههی در ، نظام تر» معتدل« های طیف مطلوب راهکار اقتصادی های تحریم یاری به گویی اینک. شود هدایت

. بود یافته تحقق دیگر

های شههکاف آمیههز تحریف بازنمههایی برای ایران حاکمیت به بود موثری ی هدیه غربی های تحریم منظر، این از
ایههن که حاکمیت؛ قوای تجدید ملزومات مدار به جامعه ی برانگیزاننده های آرمان فروکاستن و واقعیت، ی پهنه

کههارگران،( جههامعه فعال های بخش ی خواهانه تحول تحرکات روند هژمونیک سرکوب جز نبود چیزی واقع  در
گر تسهههیل نقههش و سیاسههی چرخههش ایههن ی واسههطه به). غیره و مذهبی و قومی های اقلیت دانشجویان، زنان،

نی همسازی از ای تازه دور به حاکمیت درونی ارکان آن، در ها تحریم موفههق حههتی و یافتنههد  دست نسبی سیاس
»ملههی آشههتی« ضههیافت بههه را جههامعه از هههایی بخش ،نژاد احمههدی بدنام دولت ی بدرقه مراسم در که شدند

.   4بکشانند

روحانی هیات در حاکمیت ی دوباره  : عروج۲۰۱۳ .  ژوئن۹

جمهههور رئیس یههک بگههوییم که است آن ایران در 1۳۹2 جمهوری ریاست انتخابات توصیف شکل ترین ساده
همهههان این. دارد تری معتدل مشی و بهتر سیاسی ی وجهه که داد ای چهره به را جایش دردسرساز و نامحبوب

در را واقعیههت از هایی سویه اگرچه تصویر این. است خارجی و داخلی های رسانه  انداز غلط البته و غالب تصویر
گههردد، معرفی حاضر وضعیت برای توضیحی یا واقعیت اصلی ی هسته عنوان به بخواهد که زمانی اما دارد، بر
رویههداد این از دیگری خوانش توان می شد، گفته آنچه بنابر مقابل، در. انجامد می بزرگی گمراهی و تحریف به

است: آمدهگردنامهویژهایندر۹2انتخاباتبهغالبرویکردهاییدربارهانتقادیهایتحلیلازای. مجموعه3
نت امکان: جستارهایی در نقد چپ اصلح طلبپراکسیس؛  )نسخه ی پی.دی.اف. (امکان «سیاست»، سیاس

نولیبرالی     اعتدال     ی      جهنم: درباره     سوی     به     آرایش     تجدید حصوری؛ . امین4
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ایههن متعارض و پراکنده تصاویر فهم برای تحلیلی چارچوبی سازی فراهم ضمن که خوانشی کرد؛ عرضه سیاسی
: کند کمک ایران امروز وضعیت های پیچیدگی فهم به پدیده،

زمامههداری بههه اش سههاختاری تناقضههات فرافکنههی و نژادی احمدی ی تیره غبار از اش  چهره زدودن با حاکمیت
تقویت آتی سال چند برای جامعه ارکان بر اش هژمونی و گرفت ای تازه) مشروعیت( جان وی، معیوب اجرایی

فههرد انتخاب عدم ،نژاد احمدی زمامداری یافتن پایان: نظیر ملموسی عینی دلیل با جامعه از بزرگی بخش شد؛
بهها و شههتافت تغییههر این استقبال به جنگ، خطر محو و ها تحریم رفع عینی امکان و او، سیاسی جناح از دیگری
یی از حسی پرهیاهوی و کوتاه مقطع در .شد سهیم) حاکمیت و( حاکم ی طبقه استراتژیک پیروزی در پیروزمند
یف دو هر اگرچه پیروزمندی، این تجلی لزم زیههادی زمههان امهها کردنههد، می قلمداد میدان پیروزمند را خود طر
رو هیههچ بههه 1۳۹2 انتخابههات که شود معلوم جامعه ی ستمدیده های لیه و کارگر ی طبقه بر- حداقل- تا نبود
روزمههره تجربی شهود میانجی به اینان  هیاهو، این کردن فروکش از پس ماهی چند. نبود» برد-ببرد بازی« یک

.اسههت بوده دسترس از دور انتظاری مجرایی چنین از اقتصادی  گشایش که دریافتند شان  مصرفی سبدکالی یا
گذشههته انتخابههات که اند دریافته- مختلف درجات به- نیز سیاسی فعالین از هایی بخش گمان بی مدت این در

ند-برد بازی« نه ،)شطرنج بازی در شدن آچمز همانند چیزی( بود» تراژیک اجبار« یک شبیه بیشتر کههه ی»بر
. باشد اقتصادی سیاسی و های گشایش حامل

از تر ضعیف و تر پراکنده انتخابات دوقطبی شکاف در حاکمیت ی پراکنده اپوزیسیون که درحالی دیگر، سوی در
اطههراف ی یافته قههدرت طیههف بههه نزدیههک سیاسههی جنههاح عنههوان به حکومتی، طلبان اصلح بود، شده همیشه

اا. شد تر گشوده سیاسی قدرت ساحت به آنان بازگشت های  راه و یافتند ای تازه جان ،رفسنجانی ی نههتیجه اساس
عملههی ی پیشینه از فارغ وی سیاسی مخالفان که باشد این جز توانست نمی نژاد احمدی ارتجاعی ی دوره سیاسی

ایههن در ای عههده که همچنههان کنند؛ کسب سیاسی مشروعیت و عمومی حقانیت خود، واقعی های گیری جهت و
وضههعیت تغییههر جهههت در ای تکههانه ایجههاد برای او سیاسی قابلیت و رفسنجانی خواهی آزادی به اشکارا مقطع
. بستند دخیل

دولههت ی پیرزمنههدانه ظهور از مردم استقبال پی در که است آن جدید وضعیت های شاخص ترین مهم از یکی
نی محبوبیت و انتخابات ی نتیجه از عمومی رضایت پس در تا است یافته مجالی حاکمیت ،روحانی دولههت نسههب
ید گشوده با. کند تازه نفس قدری خود قوای بازسازی جهت در و کند ترمیم را  اش رفته دست از هژمونی جدی
حاکمیت اصلی های سیاست ،»بال از« تغییراتی وقوع به نسبت عمومی انتظار های  دوره از ای تازه سرفصل شدن

مههدار بههر آنان، از هایی بخش نسبی حمایت با حتی و مردم سوی از جدی مقاومت بدون توجهی قابل مدت تا
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ها  سیاسههت این از برآمده اجتماعی مشکلت که حالی در کند، می گردش) روز ضروری تنظیمات با( خود سابق
ببنگردد می منتسب قبلی دولت ناکارآمدی تبعات به تههداوم فراهم سههازی ملزومههات ها  سیاسههت ایههن ی مایه . 

پیامههدهای رغههم به و نولیبرالیسههم ی پههروژه ی جسههورانه بههرد پیش پرتو در که است سرمایه انحصاری انباشت
آن سیاسههی تعلقات و جدید دولت ترکیب که ندارد واقعیت این با منافاتی امر . اینشود می دنبال آن تاکنونی
سیاسههی جنههاح کههه طور همههان است. درست متمایل  سرمایه انحصارات از معینی های کانون سمت به آشکارا
.5دید می متعهد انحصاری ی سرمایه از دیگری های کانون به را خود نیز نژاد احمدی دولت در غالب

شههکوفایی سههوی بههه ایههران سیاست در فصلی تغییر همچون نهایت، در 1۳۹2 انتخابات که داد نشان توان می
کههارپرداز حههاکمیت و ایههران در  سرمایه انحصارات روی به را» رحمت درهای« که بود سرمایه بهار ی دوباره

اسههلمی، جمهههوری سیاسههی نظههام چههارچوب در داری سرمایه تحولت روند ی واسطه . بهگشود آنان) مباشر(
انحصاراتی که. 6ساختار اقتصادی نهاد دولت در ایران به شدت با منافع انحصارات اقتصادی در هم تنیده است

 شمسی در دامن دولت های وقت پههرورش یههافته  و بههه هیههات۸۰ و ۷۰به طور تاریخی به ویژه طی دهه های 

انتخههاب دو وزیههر . همان طور که برخی وزاری دولت احمدی نژاد برآمده از زیرمجموعه های اقتصادی سپاه پاسداران بودند (نظیر5
)، انتخاب  وزرا در دولت روحانی هم تکیه گاه ها و پیوندهای اقتصادی اساسی این دولههتنیرو و یک وزیر نفت از قرارگاه خاتم النبیاء

را عیان می کند.  
دیپلماتیک) (لوموند اند     شده     چیره     ایران     اقتصاد     بر     ایران: انحصارها     در     داری     سرمایه     سیاسی     اقتصاد نژاد؛ معتمد . رامین6

های خصههلت برشمردن و معاصر، ایران در نوین داری سرمایه تحول و تکوین مراحل شرح ضمن خود مفصل بررسی در نژاد معتمد
دهد. ایههن می ارائه آنان های وابستگی و ها فعالیت ی حوزه و ایران در سرمایه انحصاری های کانون  از دقیقی شرح داری، سرمایه این

اجههرای «سههتاد رضوی»، قدس «آستان مستضعفان»، اند. همچون: «بنیاد داشته فعالیت آشنا نام نهادهایی قالب در عموما انحصارات
«بنیههاد  پاسههدارن)، سپاه به وابسته دو سپاه» (هر تعاون «بنیاد النبیاء»، خاتم سازندگی «قرارگاه رهبری)، نهاد نظر امام» (زیر فرمان
تأمین «سازمان به مسلح» (وابسته نیروهای اقتصادی «بنیاد اجتماعی» (شستا)، تأمین گذاری سرمایه «شرکت ارتش» (بتاجا)، تعاون

طههور بههه سههرمایه، انباشههت ملزومههاتبه گویی پاسخ برای نهادها این اقتصادی تحولت غیره. روند مسلح»؟)  و نیروهای اجتماعی
ام درونی حاد های رقابت نیز و سیاسی قدرت های کانون با ویژه مناسبات بستر در توامان دهانج ا ش ت. ب از اس های سیاسهت آغ

بخش شدند قادر قدرت، رانت مزایای از برخورداری ی واسطه به دولتی، شبه نهادهای این شمسی، شصت ی دهه اواخر از نولیبرالی
هههای پروژه کههاری پیمان انحصاری دریافت از جدا این و کنند، خود آن از سازی خصوصی ی پروسه در را ملی های سرمایه از بزرگی
دولتی شههبه اقتصههادی نهادهای این ترتیب، صنعتی) بود. بدین و عمرانی های پروژه دیگر و سازی راه و سازی سد (نظیر دولتی بزرگ
نسبی سهولت یافتند. اما گسترش و شده فربه تصاعدی طور به و کردند سپری زیادی سرعت با را سرمایه ی اولیه انباشت مراحل

ی نههوبه بههه که برانگیخت سرمایه های کانون این میان را سختی های رقابت که بود دلیلی از یکی درست اقتصادی، شدن فربه این
به که بود جدیدی اقتصادی اولیگارشی گیری شکل دینامیزم، این ساخت. ماحصل منتقل سیاسی ساحت به را بزرگی های تکانه خود

مسههیر تعییههن در مهمههی بسههیار نقههش و شههدند بههدل  سههرمایه عظیههم هههای کانون بههه خههود دولتی شههبه های خاسههتگاه ی واسههطه
گذاری، سهرمایه بههزرگ های شهرکت قههالب در شمسی ۸۰ ی دهه از  سرمایه های کانون یافتند. این کشور کلن های گذاری سیاست

رغههم به حال، عین در و کنند می هدایت مالی و تجاری صنعتی، های سرمایه ی حوزه در را خردتر های شرکت از ای پیچیده ی شبکه
تریههن مهم میههان هستند. از مالی-اعتباری نهادهای و تولیدی-صنعتی های شرکت از بسیاری مشترک سهامدارن دایمی، های رقابت
ع در گذاری سرمایه کلن های کانون ونی مقط وان می کن ای نمونه از ت ر ه اد زی رکت ی رد: ش رمایه ک دیر، گذاری س رکت غ ش

رکت سایپا، گذاری سرمایه نعتی ش ران ص ودرو، ای رکت خ رمایه ش أمین گذاری س اعی ت تا)، اجتم رکت (شس رمایه ش گذاری س
نژاد]. معتمد رامین ی مقاله از بخشی از آزاد [برداشت غیره و البرز گذاری سرمایه شرکت مستضعفان، بنیاد آریان، پارس
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از ایههن رو دولههت یههازدهم نیههز. کانو ن های بزرگ سرمایه و شرکت های عظیم سرمایه گذاری رشههد کرده انههد
و رفههع موانههع(چاره ای ندارد جز این که ضمن تضمین تداوم فرآیند انباشت سرمایه از سوی ایههن انحصههارات 

عقلنیههت«، مسیر هم سازی منههافع متضههاد و رقههابتی آنههان را در قههالب گسههترش اشههکالی از )مقطعی موجود
.و بسترهای بوروکراتیک و قانونی فراهم سازد» اقتصادی

ی برنههامه بههرد پیش کههه کرد اعلم رسما خویش کار آغازین های ماه همان دربر همین اساس، دولت یازدهم 
«گسههترش ) وجهانی اقتصاد ی قافله به پیوستن راستای در( سازی خصوصی سیاست و اقتصاد ساختاری تعدیل
جدیههد دولههت گیههری جهت واقههع  در. داند می خود های اولویت و ها  رسالت ترین مهم از را» ۷کار و کسب فضای
کههه نههو، ی کههابینه اقتصههادی ترکیههب سههو یک از: باشههد» سههازی شفاف« ایههن نیازمنههد که بود آن از تر روشن

و عههزم گویههای خههوبی بههه شود، می شامل را نولیبرالیسم به متعهد های  تکنوکرات و کارشناسان ترین کارکشته
در تلش نظیههر جدیههد، دولههت اقتصههادی های مصوبه و ها سیاست دیگر سوی از و بود؛ دولت اقتصادی مقصد
ایههن همههه، ایههن بهها. کرد اعلم همگانی زبانی به را آن اقتصادی ماهیت زودی به ها، یارانه کامل حذف جهت

جههامعه اکثریت انتخاب از برآمده را خود که بود، جدید دولت بالی نفس به اعتماد گویای رس پیش صراحت
به نیز را) حاکم ی طبقه یا( خود نظر مورد راهکارهای که نبود نقطه این تا زیادی راه طبعا آنجا از و دانست می

و اجتمههاعی فعههال های لیه از بسیاری مقطع، آن در که چرا کند؛ عرضه مستقر ی آشفته وضعیت بدیل عنوان
. زدند می حرف جامعه به» امید« بازگشت از آشکارا سیاسی های گروه

برآمههدن مضههحک تکههرار نوعی به) 1۳۹2( روحانی دولت طلوع تاریخی،-انضمامی های تفاوت ی همه وجود با
حاکمیت مقطع، دو هر در. است تراژیک های سویه حامل واقع به که ای مضحکه است، 1۳۷6 خرداد در خاتمی

هههر در و بیاندازد؛ پوست آینده های  ضرورت سوی به خود، تناقضات و تنگناها از گریز در که بود آن نیازمند
کههار حاصل و رفتند، رای های صندوق پای به اشتیاق با وضعیت، در گشایشی امید به درمانده مردم مقطع دو
تهههاجمی حرکههتی بههه دست حدی تا دهنده رأی مردم 1۳۷6 سال در اگر اما. نامیدند خود نفع به تغییری را

اا حرکتی با بار این کردند، تحمیل حاکمیت به را غافلگیری از حدی) شاید( و زدند، بههودیم مواجه تداقعی تمام
قابههل ی نههتیجه. داشت نازلی بسیار امکان های افق و انتخاب ی دایره نیز 1۳۷6 انتخابات با مقایسه در حتی که

نت این بینی پیش ثبههات جهههت در سیاسههی جابجههایی های ضههرورت نهایت در انفعالی، و اجباری کمابیش حرک
را اجرایههی قدرت زمام حاکمیت دیرین های مهره ترین امنیتی از یکی رو، هر به. کرد تأمین را حاکمیت مقطعی

سیاسی) اقتصاد (نقد یازدهم     دولت     در     مالکیت     سلب     مدد     به     انباشت مالجو؛ . محمد7
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پویههایی و رشههد بههرای ای تازه مسیر جامعه، به سیاسی» ثبات« و آرامش بازگرداندن ضمن تا گرفت دست به
. بگشاید) آن مقطعی بحران مقابل در( سرمایه

 گذرد؟ یمی چه ایران . در۱۰

ایران ی جامعه در روحانی عروج از پس که ی»تغییرات« که نیست دشوار مساله این فهم شد گفته آنچه بنابر
سههیر چههارچوب در و) آن بهها بسته هم حکومتی دستگاه و( حاکم ی طبقه نیازهای ی  محدوده در است داده رخ

تههاریخی پههویش کههه اسههت بسههتی بن رفع نیز سیاسی چرخش این نهایی هدف. است بوده آن درونی تحولت
اا آن تضمین سیاسی سازوکارهای و) ایران در( سرمایه جههامع های بررسی از فارغ. بودند شده مواجه آن با موقت
در کههه جههایی( اصلی جریان های رسانه های گزارش و اخبار به جستجوگر نگاهی آنها، مند نظام تحلیل و تجربی
و ههها»  فههاکت« بهها بههازی شههوند، می خوانههده» ایههدئولوژیک« و دار جهت که مند، نظام انتقادی های تحلیل مقابل

طریههق از مثل سههازد؛ آشههکار را تغییرات این کلی سوی و سمت و مضمون تواند می هم) دارد رواج مستندات
». امروز- دیروز« ابتدایی ی   مقایسه همان

دولههت لبههاس در( آن جدیههد سیاسی آرایش در حاکمیت کلی های گیری  جهت مختصر بررسی برای اینجا در
-دیههروز« ضههمنی ی مقایسههه بهها گههاه، و( اصلی جریان های رسانه های گزارش برخی به استناد با تنها ،)روحانی

توضیح این با. کنیم می مرور را ایران امروز ی  جامعه ی پهنه در فعال های شکاف ترین برجسته وضعیت») امروز
طههور بههه آن به مربوط انضمامی های مثال و ها شاخص از برخی تنها معین، شکاف هر ی فشرده بررسی در که

: گردد می واگذار خواننده به بیشتر عینی های مصداق جستجوی و شده بررسی  پراکنده

 )سرمایه و کار شکاف( طبقاتی شکاف. ۱۰.۱

بههرد پیش فعلههی دولههت کههه داشههت پیشههین های دولت به نسبت را مزیت این لحاظی به جدید، دولت ظهور
هایی دهد: حجاب می انجام سابق ی فریبنده های حجاب بدون را ایران در داری سرمایه متاخر مناسبات قهرآمیز

و سازندگی یا مدنی) و ی جامعه (و سالری مردم گسترش محرومان، از حمایت نظیر عناوینی تحت تاکنون که
را خههود های   سیاستممکن-  جای -تا جدید دولت مقابل، شد. در می کشیده دولت ی چهره بر عمومی آبادانی

اا گذاران) سههرمایه و کارفرمایههان بههرای شههرایط (تسهیل داری سرمایه رشد ملزومات تأمین خدمت در مستقیم
مههدیون را اقتصههادی شههفافیت این برای مساعد هنجاری و مادی یها زمینه جدید دولت البتهکند.  می معرفی
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در ههها آن فرهنگههی-ایههدئولوژیک هههای تلش ی واسههطه به که رو آن از است: خواه پیشین های دولتعمل کرد 
آزاد بههازار  بههااجتماعی) ی توسعه و( دموکراسی همبستگی نیز ما ی جامعه در اینک نولیبرالی، گفتمان گسترش

های سههرکوب و پلیسی-امنیتی های نظارت ی واسطه به که دلیل این به خواه و  شود؛ می تلقی بدیهی امری عموما
اسههت. نمانده باقی متشکل مقاومت و انتقادی جمعی آگاهی گیری شکل برای فضایی پیشین، های  دولت مستمر
با طبقاتی، شکاف اینک که اند زده رقم نیز را اجتماعی ماحصل این مجموع در فوق هنجاری و مادی های زمینه
کمابیش (و عادی چیزی همچون را خود تعمیق و رشد ی تازه ی مرحله اش، کنونی هولناک و وسیع ابعاد ی همه

است بازتابی واقع  در اش اقتصادی ی برنامه روشن اعلم در کنونی دولت شفافیت کند. بنابراین می بدیهی) طی
کنونی. مقطع آن) در سیاسی نفس اعتمادبه (و ایران بورژوازی مسلط بلوک تاریخی خودآگاهی از

در خصوصههی نهههاد بههانفوذترین بههه اینههک ایههران» کههه کشههاورزی و معههادن و صههنایع و بازرگههانی «اتههاق
ایههن اقتصههادی ماهیت شناسایی برای خوبی ی نمونه است، شده بدل جدید دولت اقتصادی های گذاری سیاست

نه و دارد دولت با روشنی مرز نه خود، اعضای ترکیب ی واسطه فکر» به «اتاق این واقع  در است. چون دولت
ایران. در سرمایه های قطب ترین قوی با روشنی مرز

قههدرت ساختار (در ها آن متقابل های وابستگی و نظامی نهادهای و دولت ی رابطه تنیدگی هم در دیگر، سوی از
 لیحه ی بههودجه یدارد. در معنههاداری و آشههکار نمودهههای هم یازدهم دولت مشی اقتصادی) در ساحت در و

 درصههد نسههبت بههه سههال۳2.5 دولت روحانی، بودجه ی سالنه ی نهادهای نظامی را به طور میانگین ۹4سال 
. این مساله در۹ درصد است6۳ که سهم سپاه پاسدارن از این افزایش بودجه   حدود ۸گذشته افزایش داده است

چند سطح قابل تفسیر است: در کلن ترین سطح با وابستگی ساختاری یک دولت مستبد (متولی سیاسههی یههک
سرمایه داری ملی) به ماشین سرکوب و دستگاه نظامی اش روبرو هستیم، که لزمه ی مهار تنش های برآمههده از
شکاف های عظیم اجتماعی است؛ در سطحی انضمامی تر درمی یابیم که تحت چنین حاکمیتی، در شههرایط وفههور
به منابع «ثروت ملی»، نهادهای نظامی -امنیتی در این منابع «ملی» سهیم می شوند و به عنوان بخشی از طبقه ی
حاکم، دیریازود به بازیگران اصلی اقتصادی بدل می شوند، و بدین ترتیب دامنه ی نفوذ سیاسی آن ها نیز رشههد
می یابد (پاکستان، سوریه، مصر و غیره)؛ و در سطحی بههاز هههم انضههمامی تر می تههوان گفههت در امتههداد چنیههن
وضعیتی، با فربه شدن اقتصادی و سیاسی نهادهای نظههامی در کنههار سههایر نهادهههای شههبه حکومتی، از سههویی
استقلل سیاسی-اقتصادی دولت کاسته می شود و از سوی دیگر رقابت ها و تنش های سیاسههی-اقتصههادی ایههن

کانون  های انباشت سرمایه فزونی می گیرد. 

افزایش بودجه  ی سپاه در دولت روحانی.8
. همان منبع9
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در نتیجه در کشوری نظیر ایران، دولت همزمان عرصه ی پیکار و عرصه ی آشتی این منههافع ناهمسههاز اسههت؛
اولی به صورت تلش کانون های مختلف سرمایه (هر یک با آرایش سیاسی خاص خود) برای تصاحب یا مهار
دولت ظاهر می شود؛ و دومی به شکل تلش یک دولت با ترکیب سیاسی معیههن بههرای همسههازی منههافع ایههن

جناح ها و شریک ساختن آنها در فرآیند انباشت (از طریق دسترسی به منابع ثروت ملی).   

نظیههر سیاسههی، قههدرت اصههلی نهادهههای سایر نظامی، نهادهای بر علوه ۹4 ی سالنه ی بودجه افزایش که این
ایههن کارکرد بر است تاییدی شود، می شامل نیز را غیره و نظام مصلحت تشخیص مجمع سیما، و صدا مجلس،

ارکههان ی بودجه افزایش برای دولت تصمیم حال، عین نظام. در مختلف ارکان میان همسازی راستای در اقدام
 پههروژه یکههه دهههد می نشان دیگر بار مقاومتی»، «اقتصاد سیاست ی داعیه با آن آشکار تضاد رغم به حاکمیت،

 را تعقیههب نمی کنههد؛ بلکههه دلیههل جههذابیتدولههت هههای هزینه سههازی کوچکنولیبرالیسم در ایران ابدا هدف 
اا تسهههیل نولیبرالیسم برای بلوک مسلط طبقه ی حاکم، جدا از ملزومات ادغام در نظام اقتصههاد جهههانی، صههرف
انباشت انحصاری ثروت در چارچوب این پروژه است (نه مدعیات فلسفی-اقتصادی ایدئولوگ های بههورژوایی و
کارشناسان دولتی آن). چنیههن منههافع ویههژه  ای بههرای طبقه ی حههاکم بههومی در کشههورهای پیرامههونی یکههی از

پیوندگاه های اساسی نظم سرمایه داری با ساختار استبدادی است.

ی حوزه در ها آن های  دللت و جدید دولت عملی های گیری جهت و اقدامات برخی به مختصری ی اشاره اینک
طبقاتی: شکاف

نی عام هنجار راستای در نخست دولت جدیدترکیب  دولههت طههرح ی ادامه ،»دولت های هزینه کاهش« نولیبرال
گسههتردگی دلیههل بههه طرحی کههه اگرچههه  اجههرای آن گرفت؛ پیش در ها یارانه کامل حذف جهت در را قبلی

بههه ،»مقاومتی اقتصاد« سیاست پیشبرد قالب در یازدهم دولت اما روبروست، موانعی با هنوز اقتصادی فلکت
جامعه فرودستان ی سفره به تهاجم ی زمینه در دولت اقدام آخرین. کند می دنبال را آن گیر پی و تهاجمی طور

6۰ تهها ۳۰ ناگهههانی افزایههش همزمههان و 1۳۹4 سههال ی بههودجه در 1۰نان نقدی ی یارانه درصدی 4۰ کاهش
اا که اقدامی است؛ جاری سال ماه آذر در نان قیمت درصدی شههود، می توجیه نفت جهانی بهای سقوط با ظاهر

داخلی تولید.  کند می آشکار را آن ماهیت حاکمیت نهادهای و نظامی های بخش ی بودجه چشمگیر افزایش اما
معههرض در هههم هنههوز) کشههاورزی بخههش در جملههه از( مسههتقل و خههرد تولیدکننههدگان و متوسط سطح در

پیامههد. دارند قرار) انحصاری-رانتی( وارداتی باز های سیاست و تجاری ی سرمایه فرادستی کن بنیان های آسیب

 (سایت میدان)درباره ی «نان». پریسا نصرآبادی؛ 10
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و واحههدها، ایههن کههارگران اسههتثمار تشههدید متوسط، و خرد تولیدی واحدهای ورشکستگی سو یک از وضع این
بیشههتر چههه هههر شههدن فربه دیگر سوی از و است،) بیکاران ی ذخیره ارتش( نشینی حاشیه و بیکاری گسترش

در قههانونی های حههداقل بههه اندازی دسههت 12کار نیروی استثمار تشدید کنار در. 11تولیدی و تجاری انحصارات
قانون «اصلح طرح یازدهم دولت راستا همین . دراست افزایش به رو همچنان کارگران شغلی امنیت ی زمینه

ایههن از شههده -تاکنون- منتشر مفاد در دولت پیشنهادی است. تغییرات داده قرار خود کار دستور در کار» را
حههتی کههه ،1۳کنههد می تعقیب را کارگران حداقلی قانونی حقوق و کاهش کارفرمایان نفع آشکارا چنان اصلحیه
درحالی کههه حههتی پیههش از تصههویب. را هم به مخالفت واداشته استرسمی و شبه حکومتی  کارگری نهادهای

دولت ی شده اعلم حمایت و موجود قانونی تمهیدات بستر در پیمانکاری های شرکتاحتمالی این اصلحیه نیز 
مضههاعف اسههتثمار بههه و فههارغ از نظارت هههای قههانونی بازتر چه هر دستی با ،)سرمایه صاحبان( کارفرمایان از

)منطقه ی ویژه ی اقتصادی پارس جنههوبی( 14عسلویه کارگران زیستی و کاری وضعیت. دهند می ادامه کارگران
. 15ساختمانی کارگران معلق وضعیت است همچنین است؛ مند نظام حمایت این پیامدهای ترین شاخص از یکی

.کنههد می فتههح را تری وسههیع چه هر های حوزه خود، قانونی بسترهای تثبیت موازات به سازی خصوصی  سیاست
در کههارگران، بیکارسههازی و نیههرو تعدیل خطر و ایران در 16معادن سازی خصوصی گسترش پی در مثال، برای
. اعتصههابات1۷شد انجام چادرملو و بافق معادن کارگران سوی از وسیعی اعتصابات و اعتراضات ۹۳ و ۹2 سال

 و در دی ماه امسال از سوی معههدن چیان1۸بافق کوشک معدن کارگران سوی از جاری سال آذرماه در مشابهی

نشین     حاشیه     گسترش     و     کشاورزان     ورشکستگی     و     رویه     بی     واردات.  11
مزدشان     پرداخت     در     ساله   2     تاخیر     به     اعتراض     در  »   کف  -  تبریز     کاشی  «     کارگران     تجمع. 12
چند پرسش کلیدی درباره ی بسته پیشنهادی دولت برای اصلح قانون کار. 13

عسلویه     در     کارگران     اسکان     محل     از     تصاویری. 14

عسلویه     در     کارگران     ایمنی     بر     نظارت     کاهش

کشیدند     کار     از     دست     حقوق     پرداخت     عدم     به     اعتراض     در     عسلویه     کارگران     از     نفر   ۳5۰

زیههر     آنههان     تههن     هزار     هشتصد     تنهاواقعی)  نه ، شده ثبت (تعداد ساختمانی کارگر هزار هفتصد و میلیون یک میان از مثال، . برای15
میمات ی نهتیجه انتظار در همچنان ساختمانی کارگر هزار . نهصددارند     قرار     اجتماعی     تأمین     ی     بیمه     پوشش و دولهت و مجلهس تص
هستند.  معلق خود حقوقی بی وضعیت در اجتماعی تأمین سازمان

ایران     در     معادن     سازی     خصوصی. 16

1۳۹2     چادرملو     معادن     اعتصاب     سه     سرگذشت. 17
1۳۹۳     تیر     و     خرداد     بافق     آهن     سنگ     معدن     اعتصاب     سرگذشت

خواستند     کمک     وزیر     دو     از     بافق     کوشک     معدن     اعتصابی     کارگران. 18
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،خصوصههی بخههش به ها مدرسه واگذاری ی ادامه با نیز آموزش سازی خصوصی ی حوزه شد. در برپا 1۹سنگرود
 امنیههتتحصههیلی، امکانههات از فرودست طبقات محرومیت و عمومی آموزش کیفیت و دامنه کاهشعلوه بر 
سههرکوب نادیههده انگاری و ههها این ی همه کنههار در. 2۰ افتههاده اسههتخطر به معلم هزار صدها معیشتیشغلی و 

بههرای کههارگری فعههالین و نهادههها هههای تلش و در حوزه های مختلههف ادامههه دارد کارگران صنفی اعتراضات
رضهها نظیههر زنههدانی کههارگری فعههالین . وضعیت21 سرکوب می شودهمیشگی قاطعیت با و شدت به یابی تشکل
آگاهی با جدید دولت راستا، همین قاطعیت. در این از است نمودی 22زاده ابراهیم بهنام و زمانی شاهرخ شهابی،

ترین بههاتجربه از یکههی کههارگران، طبقههاتی مبههارزات با رویارویی ضرورت و طبقاتی شکاف گریزناپذیر رشد از
کههار» عههالی «شورای ریاست اجتماعی» و رفاه و کار تعاون، «وزارت سمت به ربیعی) را (علی امنیتی های چهره

کههارگری تحرکات گرفتن انحصار در برای پیش ی دهه دو از بیش از حاکمیت دیگر، سوی . در2۳است گمارده
است. جههای کرده کارگر» برپا ی «خانه نام با را خود ی ویژه کارگری تشکیلت تحرکات، این ادغامی حذف یا

«فراکسههیون پرطمطههراق عنوان تحت اسلمی، شورای مجلس در نهاد این کنونی گان نمایند که نیست شگفتی
هههای محیط در قههرآن «آمههوزش رسههالت گیری پی با کارگران» را  حقوق گیری «پی ی وظیفه مجلس»، کارگری

کنند.  می » تلفیق24کار

تلقی بارشان اسف  شرایط تغییر در ایران کارگران استیصال نمود حادترین را کارگران خودکشی بالی آمار اگر
رره»ی آق طلی «معدن ی25 بیکارشده کارگر سه خودکشی به اقدام شاید کنیم، سال ماه دی (ششم تکاب شهر د
باشد.  ایران در طبقاتی شکاف رشد کنونی روند معدن) گویای این کارگر ۳5۰ اخراج پی در و جاری

تحصن معدنچیان سنگرود در عمق زمین. 19
کند     می     پیدا     کاهش     دستمزد     حداقل     نصف     به     معلمان     حقوق. 20

روحانی  دولت  انقباضی  های  سیاست  قربانیان  دبستانی  پیش  مربیان
رازی     پتروشیمی     کارگری     فعال     چهار     برای     شلق     حکم .21

شناسد     نمی     رسمیت     به     را     پرستاران     صنفی     نهادهای     بهداشت     وزارت
کار     اسلمی     شورای     ی     نماینده     اخراج     پی     در     پارس،     واگن     کارگران     ی     گسترده     اعتصاب

حکم جدید بهنام ابراهیم زاده: محکومیت بابت اطلع رسانی. 22
است: شدهبیانروشنیبهطبقاتیشکافوبیکارییمقولهبهنسبتکاروزارتبرحاکمدرکنظر،اظهاراین. در23

داریم     کشور     در     علف     میلیون   ۷  :   کار     وزیر     معاون

ساختمانی     کارگران     به     ای     بیمه     خدمات     ی     ارائه     استمرار     بررسی. 24

ایران     در     طل     معدن     یک     ی     بیکارشده     کارگر     سه     خودکشی     به     اقدام. 25
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 )  در سایه ی نظم سرمایهفقهی مردسالری( جنسیتی شکاف. ۱۰.2

محههروم و حقههوق مههدنی متعههارف فههردی های آزادی ترین حداقلی از را زنان هم هنوز شرعی و رسمی قوانین
جنین، سههقط حههق فقههدان طلق، حق فقدان اجباری، حجاب نظیر ای مردسالرانه و آمیز تبعیض . قوانینکنند می

و زنان، زیان به کاری و تحصیلی های فرصت جنسیتی بندی سهمیه کار، های محیط و ها دانشگا جنسیتی تفکیک
سهههاختاری- دلیلی به -بنا نه و تواند می نه مداری، عقلنیت های داعیه رغم به جدید، دولت میان این . درغیره

گریزناپههذیر مقطعی های تنش با مواجهه در دولت عوض، است. در ستیزانه زن رویکردهای این تغییر به راغب
موضههعی مسههایل، مههاهیت تحریههف ضههمن کوشههد می و شههود می متوسل ای رسانه پوپولیسم به حوزه، این در
آشههنای های وعههده و دهههد تکههان تقصههیری بی ی نشانه به را خود های دست و 26کند «میانه» اتخاذ اصطلح به
سههلب زنههان از را پوشههش انتخههاب حههق که اجباری حجاب قانون اجرای مثال، برایکند.  تکرار را پشتوانه بی
در( زنههان اکههثریت اجتمههاعی حیههات میههان را آشکاری تضاد اش، بودن تحمیلی و بیرونی ی واسطه به کند، می

حفههظ برای چنان اجباری حجاب تحمیل همه، این با. 2۷کند می عیان حاکمیت رسمی الگوهای و) شهری جوامع
شههود، می متقبههل را هههایش هزینه فقههط نه که است ضروری آن سرکوب ماشین کارایی و حاکمیت کلی اقتدار
از یکههی. شههود می متوسههل  ارعههاب از ای تههازه های شههیوه به مدام) جامعه فشار مقابل در( آن تداوم برای بلکه

جههوان دختران صورت به اسیدپاشی ماجرای در زنان، سرکوب تداوم برای حاکمیت ارعاب های نمونه آخرین
دیگری ی نسخه فاجعه، این پیامد های جنجال وجود با. شد پدیدار) بدحجابی با مقابله برای( 2۸اصفهان شهر در
. است شده تکرار جهرم شهر در) حجاب بی( زنان علیه چاقوکشی قالب در تازگی به ها خشونت این از

یعنههی( اجبههاری حجههاب سههاحت بههه کههه اسههت آن از مندتر نظام ایران در زنان سرکوب ماهیت همه، این با
در زنههان وضههعیت بههر گههذار تههأثیر فههاکتور ترین مهم میان، این از. گردد محدود) سرکوب وجه مشهودترین

ید وضعیت از متعههدد تجربیههات. اسههت دولههت اقتصههادی های گذاری  سیاست در نولیبرالی آشکار چرخش جدی
طبقههات کههارگر و زنههان زنههان کههه 2۹اسههت داده نشان پیرامونی کشورهای در نولیبرالیسم گسترش پیامدهای

اصفهان     در     اسیدپاشی     ماجرای     به     روحانی     حسن     واکنش. 26
بههارافردیهایآزادیسرکوببایدداریسرمایهاقتصادهایضرورتچارچوبدرایرانحاکمیتکهآنجاازحال،عیندر.27

مصرفحقازخاصییگونهباعموماایراندرفردیآزادیامکانهایحوزهکند،تلفیقگراییمصرفوکالییمناسباتگسترش
زنههانییافتهسازمانمبارزاتوجمعیانتقادیپویشامکاناتنبودیواسطهبهزنانیحوزهدرکهایرویه.استشدهتنیدهدرهم

انازتوجهیقابلبخشوحاکمیتیمواجههینحوهدرآننمودهایوشودمیتشدید هرهایزن زرگش اب الهب ابیمس حج
:بهکنیدرجوعبارهایندربیشترتوضیحبرای.شودمیعیاناجباری

 فرمالیستی     رویکردهای     نقد     در     زنان؛     مقاومت     و     اجباری     حجاب     ی     درباره حصوری؛ امین
یاسیدپاش     ی     تازه     شکل     سیاسی     های     دللت     برخی     ی     درباره امیریان؛ . سارا28

(پراکسیس)زنان  نگاه  از  نولیبرالیسمچاو؛مینسونگجونگ،.  جویئون29
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در ها سیاسههت ایههن تشههدید و تههداوم نیههز ما کشور در. هستند هایی سیاست چنین قربانیان نخستین فرودست
نی حقههوق از را زن کارگران و شاغل زنان نخست ی وهله در جدید، دولت چارچوب خههود آمیههز تبعیض حههداقل

ی وهله در و ؛۳۰دهد می قرار مضاعف های  تبعیض و شغلی ناامنی و استثمار تشدید معرض در و ساخته محروم
یی های شکاف تعمیق و اقتصادی های محرومیت و فقر گسترش با بعدی به و فرودست طبقات زنان عموم طبقات
کلههی طههور . بهههکنههد می روبههرو اقتصادی فشارهای تشدید و معیشتی ناامنی با را خانواده سرپرست زنان ویژه

و ههها تبعیض ی دامنه افزایههش و جنسههیتی های سههتم تشههدید به زنان اقتصادی استقلل های پایه کردن سست
ایههن زیسههتی ی تجههربه کههه شود. چرا می منجر مردسالر اجتماعی ساختار در آنها سیستماتیک های محرومیت

ین از بزرگ بخش نن) ستم (اثرگذاری تلقی از زنا شکل ها آن از یک هر تشدید و جنسیتی و اقتصادی های تواما
دیگههری های سههتم اثرگههذاری بهها ،۳1ستم های حوزه تنیدگی هم در زنان این از بسیاری برای گمان بی و گیرد، می

همیههن شههود. در می تر گزنههده و تر جنسههی) پیچیههده گرایههش و مذهبی نژادی-قومیتی، های شکاف از (برآمده
اعمههال ههها ترنس و گههرا جنس هم زنان بر که سیستماتیکی ستم و تبعیض ی دامنه توان می مثال برای کانتکست

نهاد.   داوری ترازوی در را وضعیت این تغییر کنونی امکانات و گرفت نظر در را ۳2شود می

شههده ترسههیم زیههر گههزارش در ایران، زنان بر جنسیتی- اقتصادی های ستم تلفیق امروزی پیامدهای از طرحی
است: 

و اقتصادی مشارکت زاویه از و جنسیتی شکاف حیث از را ایران اقتصادی، جهانی مجمع 2۰14 سال «گزارش
۸۹ رده در سههلمت نظر از و 1۰4 رده در آموزشی امکانات نظر از ،1۳۹ رده در زنان برای برابر های فرصت

در ایههران آمههار مرکههز گزارش اساس است. بر داده قرار 1۳5 رده در اقتصادی کلیدی های تصمیم زاویه از و
در بیکاری نرخ آمار، این است. براساس درصد 1۳ از بیش کمی زنان میان در اشتغال میزان ، شمسی۹2 سال

۹۳     پاییز     در     زنان     اقتصادی     مشارکت     کاهش     و     بیکاری     نرخ     افزایش. 30
«اینترسکشنالیتی»     یا     تلقی     ی     نظریه     بررسی     و     سیاه: معرفی     فمینیسم پروسه؛ . گروه31

است: آمده » چنینایرانی     کوییرهای     سیاسی     زندگی     ی     درباره     تزهایی« ی مقاله درآمد پیش » درجنسیت     مطالعات« وبسایت   در.32

ا مدت. کرد ایران در گرا همجنس فعالن از برخی همزمان احضار و تهدید به اقدام اسلمی جمهوری1۳۹2 اسفند-بهمن« ل ه قب
ودیم گرایان همجنس خصوصی های جشن به سپاه و انتظامی نیروی پراکنده های حمله شاهد ما تاریخ این از ا. ب ن ام تین ای نخس

»…  شد می مشاهده گرایان همجنس فعالیت انداختن کار از و تهدید برای همزمان ای برنامه که بود باری
زیر:  اخبار به کنید رجوع مثال برای  ها، ترنس و گرایان جنس هم بر سیستماتیک ستم تداوم ی درباره

 ژنو در ایران     حکومت     بشر     حقوق     ی     کارنامه     از     لریجانی     جواد     محمد     دفاع

ژنو در لریجانی اظهارات خصوص در »  رنگ   6  - «     ایرانی     ترنسجندرهای     و     ها     لزبین     شبکه     مطبوعاتی     ی     بیانیه

اعدام دو نفر در رشت به جرم انجام عمل خلف شرع

همجنسگرایی     اتهام     به     قزوینی     جوان     شتم     و     ضرب     و     بازداشت

 1۳ | صفحه
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». ۳۳است مردان نیم و برابر دو زنان میان

.اسههت» خههانواده تنظیم قانون و جمعیت افزایش طرح« اجرای به مصمم ایران حاکمیت ها، این همه ی وجود با
وسههایل ممنههوعیت نظیههر خههود، اجرایههی بنههدهای در بلکه کند، می نفی را زنان انتخاب حق فقط نه که طرحی
مخاطره به را جامعه عمومی سلمتی و زنان سلمت ،)جنین سقط انگاری مجرم کنار در( بارداری از گیری پیش

از بیشههتر چههه هههر را) فرودسههت طبقههات زنههان ویههژه بههه( زنههان درازمدت در همچنین طرح این. اندازد می
بههه مجمههوع در و کند، می محروم اجتماعی-سیاسی حیات در مشارکت امکان  و شغلی و تحصیلی های فرصت
. ۳4شود می منجر زنان بر مردانه ی سلطه تقویت

محیطی زیست شکاف. ۱۰.۳

از بیش طی سدسازی، سود پر حیطه ی به شبه دولتی و نهادهای وابسته به نظامیان انحصارات ی گسترده هجوم
خصوصههی هههای ثروت انباشههت مجراهههای به با میانجی گری دولت های وقت، را ملی کلن های بودجه دهه دو

تههاثیرات از فههارغ کههه بههود بههزرگ سههد صههدها شدن ساخته بلندمدت، ی رویه این بیرونی پیامد. کرد هدایت
،)محلههی اجتماعاتبه ویژه برای ( انسانی زیست حوزه های و طبیعی عرصه های در آنان مخربزیست محیطی 

طهههبیعی های محدودیت دلیل به اینک. هستند شده گذاری هدف کارکردهای و اقتصادی توجیه فاقد آنها اغلب
اشباع زیادی حد تا ۳5رانتی ثروت انباشت جذاب ی حوزه این رسد می نظر به )دایمی های  رودخانه شمار نظیر(

مههواردی در ویههژه بههه ای، زنجیههره های  سدسازی مخرب پیامدهای اخیر های سال در این، بر علوه .است شده
اسههت کرده ایجاد حادی اجتماعی -سیاسی پیامدهای ۳۷ و بحران کم آبی رود کارون، ۳6ارومیه ی دریاچه چون

 درجدیههد دولت رو این از .است برانگیخته  سدسازی های پروژه تداوم علیه را انتقادی عمومی آگاهی نوعی که
در هنگفههت منافع به که انحصاراتی برای کوشد می سرمایه، های کانونراستای تعهدات و وابستگی های خود به 

کلن هههای طرح تریههن مهم از . یکیبگشاید را مشابهی پیمان کاری فازهای اند، کرده خو کلن عمرانی های طرح

شغلی     و     تحصیلی     های     فرصت     از     زنان     کردن     محروم   .33
آموزشی) ی  (کتابچه زنان     بهر     جمعیت     افزایهش     های     سیاست     تاثیر. 34
اا پرویز و نامجو (مجید نیرو وزیر دو نژاد احمدی ی ساله ۸ ی دوره در .  اینکه35 تقیم اح) مس ان     از فت دیران     می د     م اه     ارش «قرارگ

دارد: از سههرمایه رانههتی انباشههت ی زمینه در روشنی معنای بودند، شده پاسداران) برگزیده سپاه به  (وابستهالنبیاء»     خاتم     سازندگی
 گونه این اجرای دولتی کارفرمای ترین اصلی و سدسازی های طرح مورد در گیرنده تصمیم دولتی نهاد ترین عالی نیرو وزارت سو یک

ازندگی «قرارگاه دیگر سوی از بود. و ها پروژه ی خاتم س اء» یک لی از النبی اران پیمان ترین اص وزه ک ازی ی ح ود؛ سدس وزه ب ی ح
کند. می جذب خود به را کلنی ی سرمایه که ای عمرانی

)کتابچه ی پی.دی.اف.؛ شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران (دریافت دریاچه ی ارومیه. مهرداد مهرپور محمدی؛ ۳6
رسید     هشدار     مرز     به     خوزستان     آبی     کم  آبی     های     سازه     و     سدها     سرزمین     خوزستان     در     آبی     کم     بحران. 37
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.۳۸کههویری ایههران مرکههزی نواحی به خزر دریای آب انتقال و سازی شیرین طرح از است عبارت زمینه این در
.ندارد آن مهار در تأثیری هیچ گویا محیطی زیست کارشناسان های مخالفت که دلری میلیارد چند ای پروژه

منههابع و ها بوم زیسههت واگههذاری خصوصههی»، «بخش به ملی منابع نولیبرالی واگذاری امتداد در حال، عین در
ی پدیههده صههورت بههه آن شههکل ترین سههاده (از ههها آن ی تههابعه های شههرکت و دولتی شبه نهادهای به طبیعی
در یازدهم دولت تاکنونی اقدام ترین دارد. شاخص ادامه تر) همچنان پیچیده و تر کلن اشکال خواری» تا «زمین

جنههوب علیه منتههها در واقههع خههزر، دریههای ی جزیره آشوراده» (تنها ی «جزیره واگذاری برای تلش زمینه این
پیرامههونی کشههورهای در نولیبرالی ی توسعه عام های نمونه با که . اقدامی۳۹است خصوصی بخش آن) به شرقی

خصوصههی (سههودجویی) بخههش اقتصههادی ی انگیزه که شود می توجیه گونه این ظاهر در و دارد کاملی همخوانی
تر  کم نیز دولت اقتصادی بار ترتیب این به و بود خواهد جزیره طبیعی منابع و ها بوم زیست حفظ مادی ضامن

شود! می

 دیگر، در دوره ی حاضههر نیههز شههاهد تههداوم نظام منههد سیاسههت هایی هسههتیم کههه دامنه ی تهدیههداتسوی از
راستای در نیز جدید دولتبرای مثال، . زیست محیطی را نسبت به حیات مستقیم شهروندان افزایش می دهند

و عمومی نقل و حمل گسترش جای به همچنان شهروندان، زیان به و خارجی و داخلی بزرگ های شرکت منافع
کنههار در میههان، این در. دارد تأکید 4۰خودرو واردات آزادی و خودرو صنعت رشد بر ریلی، نقل و حمل ویژه به

افزایههش بهها ،)سال در نفر هزار سی متوسط طور به( ای جاده شهری و تصادفات در انسانی تلفاتآمار هولناک 
شهروندان تنفس برای روزمره و مهلک سمی به شهرها کلن هوای سوختی، های آلینده نشر و 41بنزین مصرف

ایران     مرکزی     فلت     خزربه     دریای     آب      انتقال.38
فراملی؟     فاجعه     یا     ملی     ای     ه     پروژ     سمنان؛     به     خزر     دریای     آب     انتقال

آشواده     جزیره     خصوص     در     زیست     محیط     حفظ     و     سبز     فضای     گسترش     عالی     کانون     بیانیه. 39
ابقه ی درباره پدیا ویکی «آشوراده» در فارسی مدخل در ذاری ی س وراده واگ ه آش ش ب ی بخ ال (از خصوص ا 1۳۸۳ س ون) ت کن

است: آمده چنین جمله از آنجا است. در شده ذکر روشنگری توضیحات
رح زیست محیط سازمان بر ابتکار معصومه ریاست و روحانی حسن دولت کارآمدن روی با مجدد پرونده این« ا مط د. ب اعلم ش

و اقههدام ایههن به نسبت زیست محیط کارشناسان خصوصی، بخش به منطقه این واگذاری با زیست محیط سازمان و دولت موافقت
رار داده هشدار منطقه این بوم زیست به آسیب و محیطی زیست تخریب احتمال ت اند. ق وراده در اس ل، آش ز هت اری، مرک تج
آقایههان، و بانوان پلژ خانه، سفره رستوران، بازی، پارک موزه، پرندگان، باغ تنیس، و گلف زمین متعدد، بازارهای تیراندازی، میدان

شود.»  احداث جاده و قایقرانی
دشههوار را مسههاله سههرانجام ی دربههاره عمومی گیری پی امکان نقیض و ضد اخبار انتشار نیز خاص مورد این در دیرین، سنتی رب بنا

:است ساخته
کرد     متوقف     را     آشوراده     واگذاری     بازرسی     سازمان

بازرسی     سازمان     حکم     با     آشوراده     واگذاری     توقف     تکذیب
شود     می     حذف     خودرو     واردات     تعرفه     دیگر     سال     دو     تا   .40
یابد     می     افزایش     بنزین     واردات  :   ایران     ارشد     مقام     یک. 41
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»)منههد هدف(« گزینشههی و نسههبی شدن کم پی در و روحانی دولت ظهور با مشخص، طور . به42شود می تبدیل
و شههلوغ هههای خیابان. 44انههد آورده هجههوم ایران به دیگر بار خودروسازی جهانی های شرکت ،4۳ها تحریم فشار

بههدل 45 داخلههی و خههارجیخودروسههازی های کمپانی بهشت به که هاست سال ایران بزرگ شهرهای پرترافیک
، مورد نظر دولتاقتصادی توسعه ی الگوی بلکه ندارد، رویه این تغییر به ای علقه تنها نه جدید دولت. اند شده

. دارد هم بسته با آن گرایی مصرف و مدرنیزاسیون از سبک این گسترش با اساسی پیوندی

وحههش حیات های گونه «کاهش ی دغدغه تواند نمی هم کنونی دولت که است روشن شد، گفته آنچه به نظر با
صرفا باشد. نه داشته را آن نظایر آنها» و به وابسته های بوم زیست و ها دریاچه و ها تالب «مرگ » یاایران در
و دارد کههوررنگی طههبیعی ن زیسههت محیههط ی پهنه بههه نسبت اساسا داری سرمایه اقتصادی منطق که رو آن از

اا انسان)  (همانند را طبیعت همچنیههن بلکههه بینههد؛ می سههودآوری و بههرداری بهره بههرای ضههروری ابههزاریصرف
دنبال نولیبرالی الگوی یک چارچوب در ما ی  زده بحران کشور در اقتصادی منطق این سازی پیاده که دلیل بدین

است.    یادشده کوررنگی تشدید معنای به که شود، می

کنههد؛ و مهههار مههدیریت را جامعه در محیطی زیست های دغدغه گسترش کوشد می حاضر دولت حال، عین در
قههالب در  خههواه محیطی، زیسههت تحرکههات سطح موجود، مادی شرایط ضرورت به اخیر، های سال در که چرا

نظر . به46است یافته افزایش مشهودی طور به شهروندان، خودجوش های فعالیت خواه و رسمی نیمه های تشکل
-نهایتهها- حههذف و » خههود4۷نظههارتی «چتر زیر به ها فعالیت این گردآوری باره این در دولت ی پروژه رسد می

کههه ای اسههت. تجههربه موجود بوروکراتیک ساختارهای مجموعه در محیطی زیست های تشکل و فعالن ادغامی
است.  بوده مؤثر زنان جنبش رادیکالیسم مهار در این از پیش

میرند     می     هوا     آلودگی     براثر     تهرانی     دو     ساعت     هر. 42
کرد     اروپا     که     بزرگی     کار     پتروشیمی؛     و     خودروسازی     تحریم     لغو. 43
ایران     به     فرانسه     تجاری     هیئت     اولین     سفر. 44
شد     نهایی     خارجی     خودروسازان     با     ایران     داد     قرار. 45

هستند     ایران     به     بازگشت     برای     ها     تحریم     لغو     منتظر     خارجی     خودروسازان
است:  آمده چنین فوق     خبر از فرازی در

بههازار بههه بازگشت برای مناسب لحظه فرارسیدن منتظر مشتاقانه فرانسوی های شرکت ویژه به خارجی خودروسازی های «شرکت
ران رفتند. بازار بیرون بازار این از اقتصادی های تحریم علت به ها  شرکت هستند. این ایران ذاب ای زان و ج ا می ال تقاض ه ب رفت

است.»
است     یافته     افزایش     برابر     دو     ایران     در     محیطی     زیست     نهاد     مردم     سازمانهای     تعداد. 46
منبعهمان. 47
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)اجتماعی-سیاسی خفقان و سرکوب( استبدادی شکاف. ۱۰.۴

تشههکلی محفههل و ایجاد برای تلشی هر و است ممنوع همچنان ایران در سیاسی مستقل تشکل گونه هر ایجاد
از بسههیاری در ممنههوعیت ایههن .دارد قههرار سههرکوب و پیگههرد معههرض درکه دخلی به سیاست داشته باشد، 

بههر فشههار اعمال با و گردد می شامل نیز را) ها.» او. جی. ان« نظیر( مستقل مدنی های تشکل اجتماعی، های حوزه
دانشجویان، زنان، کارگران، مسایل ی حوزه در اجتماعی-سیاسی فعالین. 4۸است همراه پیشین های.» او. جی. ان«

اخبههار متنههاوب در آن بازتههاب کههه هسههتند، ها سههرکوب این آماج نخستین غیره و گرایان همجنس ها، قومیت
 می تههوان بههه افزایههشمههورد، ایههن در. بازداشت  فعالین، و یا در وضعیت کنونی زندانیان سیاسی نمود می یابههد

۳5۰ بنههدحمله به زندانیان سیاسههی  که اشاره کرد، گذشته سال طی سیاسی زندانیان بر شده اعمال فشارهای
 فضههای خفقههان در و مضروب ساختن آن ها نمههونه ی گویههایی از آن اسههت. همچنیههن، اسههتمرار4۹زندان اوین

در ترتیب، همین به. است تداوم شرایط استبدادی از دیگری شاخص  5۰دانشگاه ها و سرکوب فعالین دانشجویی
ال مستقل  فعالیت نیز ای رسانه فعالیت ی حوزه از معههدودی وجههود، ایههن با. است پرهزینه بسیار یا ناممکن عم

ند های رسانه و ها تشکل نیههز شرایط این تحت گهگاهی، های هزینه پرداخت و بال ریسک پذیرش با مستقل، بخر
.اند کرده حفظ علنی یا علنی نیمه طور به را خود ی محتاطانه و حداقلی های فعالیت

خههاتمی) بههرای دولت (همانند نیز کنونی دولت گرانه، سرکوب های سیاست این بر ناظر انتقادات با مواجهه در
نسبت نظام درون اقتدارگرا»ی های جناح «به را ها سیاست این اش، سیاسی های وعده و  قانونی تعهدات از گریز

در کههه سبز»، «جنبش سیاسی رهبران حصر» از «رفع ی درباره روحانی ی وعده تحقق عدم مثال، دهد. برای می
نیست، دولت روی پیش چالشی اینک بود، ضروری سبز جنبش هواداران انبوه نظر جلب برای انتخابات مقطع

یی های بازنمایی در که چرا ترتیههب ایههن . بههه51کشههد می دوش بههه را آن مسئولیت اقتدارگرا» بار  جناح «عموم
ورزی سیاسههت سوی و سمت حال، عین در و بیند می تدارک خود (کاذب) برای سیاسی حقانیت از حدی دولت

بهها اسههت. امهها اسههتبدادی شههرایط این تداوم در فرعی عاملی واقع  در که کند می متمرکز شکافی بر را موجود
نی های تنش مهار که دریافت توان می تر دقیق نگاهی در آن، بنیادی های شکاف تداوم عین در جامعه حاد درون

شهری»     فضای     و     امنیت      «زنان،     نشست     شدن     برگزار     از     امنیتی     های     نهاد     جلوگیری. 48
اوین    ۳5۰     بند     سیاسی     زندانیان     سابقه      بی     شتم     و     ضرب  . 49

تحصیل     از     تبریز     دانشگاه     دانشجوی     پنج     محرومیت. 50
دادستان کل: شورای عالی امینت ملی برنامه ای برای رفع حصر ندارد. 51

 1۷ | صفحه

http://www.radiozamaneh.com/196479
http://www.radiozamaneh.com/196018
http://dw.de/p/1BkQu
http://www.radiozamaneh.com/196746


Praxies.                                                                                                                      پراکسیس org

سههاختار ی عهههده بر را موثری سهم قضا از که است حاکمیت درونی ارکان در کار تقسیم نوعی نیازمند نهایت
و بوروکراتیههک-اجرایههی  نقش هژمونیههک، سههاحت در دولههت آفرین مشههروعیت نقش جمله،  از می نهد.دولت

زمینههه، این مسلط. در اقتصادی ساختارهای حفظ در دولت های سیاست نقش و دولت، سازی هماهنگ کارکرد
-بههرای تههوان می سههرمایه، منههافع جهت در کار-سرمایه شکاف مدیریت در کار وزارت آشکار سهم بر علوه

تریههن مهم دیربههاز از کههه دولههتی نهههاد کرد. ایههن اشاره اسلمی» ارشاد و فرهنگ وزارت «کرد عمل مثال- به
نیههز جدیههد دولت در است، بوده هنری و فرهنگی های فعالیت حوزه ی نشر و برای مجوز صدور قانونی مجرای

، نشریات52هنرمندان نویسندگان، فیلم سازان، بر (سانسور) دولتی کنترل و اقتدار اعمال اصلی های اهرم از یکی
یهههازدهم دولت ارشاد وزارت کتاب، نشر ی حوزه در مثال، است. برای مانده باقی فرهنگی-هنری های فعالیت و

واقههع در کههه ، 5۳کنههد می دنبههال سانسههور) را سههپاری (برون ناشههران بههه سانسور فرآیند سپردن برای طرحی
خودسانسههوری بههه و دهد می انتقال ناشران و مولفان/مترجمان میان تضاد به را سانسور دولتی نظام های تنش

انجامد.  می بیشتر

نی-مدنی مشارکت راه تنها هم هنوز ، مجموعدر از بخشههی یهها کههه گذرد می نهادهایی مجرای از هزینه بی سیاس
.اند شههده ادغههام آن هههای ویژه-کار ی مجموعه در یا و اند حاکمیت بوروکراتیک و ایدئولوژیک دستگاهپیکره ی 

هههدایت طریق از آن، مرسوم نولیبرالی مجراهای کنار در ،عمومی فضای از زدایی سیاست فرآیند که آن نتیجه
اشکال تنوع و سرکوب ی دامنه گستردگی حال، عین در. یابد می  تحقق گریزی سیاست سوی به مردم مند نظام
یت) تماس با( از که ست حدی به ایران در آن شههرایطی چنیههن تحههت خههاطر همیههن بههه. نیست گریزی سیاس

های نسههل از میههان ویههژه بههه( جههامعه از هههایی بخش کههه اند شده بدل هایی  مکان به مجازی اجتماعی فضاهای
ایههن رو، همیههن از درسههت و. گیرنههد می  پی آنجا در را خود- فردی عمدتا- ورزی سیاست از اشکالی) تر جوان
. دارند قرار 54قضایی-امنیتی های سرکوب و ها نظارت شدیدترین تحت نیز فضاها

)رسید؟     اینجا     به     روحانی     دولت     چگونه     و     چرا     صراحت؛     و     توبه( شجریان     برای     ارشاد     وزارت     گذاری     شرط. 52
کنند؟     سانسور     مهرماه     از     باید     را     محتوایی     چه     ناشران. 53

د  طرح همکاری ناشران در سانسور کتاب ها به زودی اجرا می شو
فیسبوکی     مطالب     دلیل     به     حبس     سال   2۰     به      ساله   21     جوان     حکم     افزایش. 54

تایید حکم اعدام سهیل عربی، فعال فیسبوکی به دلیل توهین به پیامبر

نی قضایی-افزایش نظارت پلیسی امنیتی با نقد نادر فتوره چی بر کههاراکتر بهههاره-امنیتی بر فضای مجازی همچنین در برخورد جنجال
. رهنما نمایان است
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بههرای معنههاداری شههاخص)  با توجه به کارکردهای مرعوب سههازی آنحداقل( را سالنه های اعدام میزان اگر
از حههاکی ایههران، امور در ملل سازمان بشر حقوق ی نماینده ،55شهید احمد گزارش کنیم، تلقی سرکوب ی درجه

بههه نسههبت رقم این که شدند اعدام ایران در نفر ۸52 کم دست 2۰14 ژوئن تا 2۰1۳ ژوئیه از که است آن
ی ریحههانه اعههدام. دهد می نشان را چشمگیری افزایش گذشته های سال در ها اعدام میانگین از رسمی آمارهای

بههه نسههبت توهمههات ترین بینههانه خوش بر بود خلصی تیر ها،  مخالفت و ها رسانی اطلع ی همه رغم به 56جباری
. ایران جدید سیاسی حیات در احتمالی تغییرات امکان

نل تنها ایران در که آن کلم جان گرایی» نمایههان «مصههرف ی حههوزه در آزادی، تجربه ی مکافات بی و ممکن شک
هاست. آن طبقاتی سیادت از ناشی و جامعه از اقلیتی ی دربرگیرنده تنها طبعا هم آن که شود، می

 ) پیرامون- مرکز شکاف( قومیتی شکاف. ۱۰.۵

در روحههانی حسههن بههه رأی) درصههد( میزان بالترین ،۹2 انتخابات نتایج از شده اعلم تفکیکی آمار ی پایه بر
ایههن). 5۷ درصههد ۷۰.۸5 و درصههد ۷۳.۳ ترتیههب بههه( است بوده کردستان و بلوچستان، و سیستان های استان

ی درجه و شود می تحمیل ها استان این مردم بر که است مضاعفی فشارهای بازتاب بی گمان دار معنا» انتخاب«
اهمیت پرسش این طرح شرایط، همین به نظر با. سازد می امیدوار تغییری ی روزنه هر به را آنان که استیصالی

بههه یهها است؟ کرده ایجاد  مردم این برای وضعیت تغییر از اندازی چشم چه جدید دولت برآمدن که یابد می
رود؟ می سمتی چه به اینک) بلوچ و نشین عرب و کوردنشین( مرکز از دور محروم مناطق وضعیت کلی، طور

این به امنیتی رویکرد دوره ی دولت یازدهم نیز دربه رغم همه ی وعده های سیاسی ایام انتخابات و پس از آن، 
جمله از و( خاورمیانه در سنی- شیعه های شکاف گرفتن شدت دلیل به حتی و است؛ همچنان حفظ شده مناطق

برای راستا، همین در. است شده تشدید و یافته ای تازه ایدئولوژیک توجیهات رویکردی چنین) 5۸بلوچستان در
شوند نمی برگزیده بومی جمعیت میان از اداری-سیاسی مسئولین و ارشد مدیران مناطق این در هم هنوز مثال،

ی چرخه در ای وقفه نیز یازدهم دولت ظهور یعنی. 5۹شود می خاموش نطفه در مدنی-سیاسی تحرک کمترین و

اند     شده     اعدام     ایران     در     اخیر     سال     یک     طی     نفر   ۸52  :   شهید     احمد   . 55
ریحانه جباری اعدام شد. 56
وزن آماری نامزدهای ریاست جمهوری در سراسر ایران  . 57
کرد     آزاد     را     ایرانی     مرزبان     چهار     العدل     جیش. 58
شدند     بازداشت     ایران     در     کورد     نگار     روزنامه     دو. 59

ل به ابتدا در  کوبانی، مقاومت شدن برجسته با مواجهه در ایران حاکمیت تیکی دلی ه (از ژئوپول ابت در جمل ا  رق ت ب های  سیاس
اا کنههد. امها اتخههاذ »ای «روادارانه ی رویه ایهران کوردنشههین مناطق حمایتی های واکنش به نسبت ترکیه) کوشید دولت مههار نهایتهه
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ایههن در 6۰ زنههدانیان سیاسههی اعدام های چوبه و است نکرده ایجاد عرب و کورد بلوچ، سیاسی فعالین سرکوب
پیغام این ارومیه، سیاسی کورد در زندان زندانیان تن از 2۹ غذای برپاست. اعتصاب همچنان ای حاشیه مناطق

. اینک، اندک زمانی پس61اند شده محکوم اعدام قطعی حکم به اینان از زیادی تعدادی که کرد مخابره را مهم
)، تأیید دردناکی اسههت62از پایان رسمی اعتصاب غذا، اعدام یکی از زندانیان اعتصاب کننده (صابر مخلد موانه

بر صحت این پیغام، و اشاره  ی گزنده ای به تداوم این رویه ی سرکوب. 

)یازدهم دولت جمله از( متوالی های دولت اقتصادی گذاری سرمایه عدم و  ملی، ی بودجه آمیز تبعیض تخصیص
در متعههارف رفههاهی و اجتمههاعی خدمات بسیاری از را مناطق این بومی ساکنین دیرباز از شده، یاد مناطق در

اجتمههاعی،-اقتصههادی ی توسههعه امکانات مسدودسازی با هایی،  سیاست چنین تداوم. 6۳است کرده محروم ایران
کنههترل تشههدید راسههتای در حههاکمیت وجههود، این با. است ساخته محدود را محلی مردم معاش امرار های راه

عنههوان تحههت را بومی مردم های لیه ترین فرودست سوی از آمد در کسب ناگزیر اشکال مرزی، مناطق امنیتی
)،64 کوردسههتانبران کههول متنههاوب هههای قتل (نظیر کند می مکافات وجهی ترین خشن به» کال قاچاق با مقابله«

سههپاه بههه وابسته اقتصادی نهادهای  سوی مخدر- از مواد حتی -و کال سیستمایتک و کلن قاچاق که درحالی
دارد. ادامه خود روال ) به65مجاز غیر ی اسکله ۹۰ از بیش (در دولتی شبه های ارگان از دیگر برخی و پاسداران

برای که شود می تر عیان زمانی مناطق این مردم علیه تحمیلی محرومیت و سیستمایتک تبعیض واقعی ی چهره
پیامههدهای وحتی( جنگ های گری ویران داغ هنوز خوزستان استان شهرهای از بسیاری که بیاوریم یاد به مثال

اسههت  حههالی در خوزستان مردم اکثریت بر تحمیلی فقر اینکه و کنند؛ می حمل خود با را )آن 66محیطی زیست

هها واکنش ایهن سهرکوب بهه و یهافت دشهوار منهاطق) را این مردم اجتماعی هستی از (ناشی ها همبستگی این سیاسی ی مایه درون
پرداخت: 
سنندج     در     کوبانی   همبستگی با   جهانی     روز     در     کنندگان     تظاهر     از     زیادی     تعداد     دستگیری

 شد     اعدام     کورد،     سیاسی     زندانی     معارفی،     شیرکوه. 60

شدند     دفن     و     اعدام     ایران     در     مخفیانه     عرب     سیاسی     فعال     دو
بلوچستان) (در نظام     معاند     های     گروهک     تروریستی     عناصر     از      نفر16     اعدام
ارومیه     سیاسی     زندانیان     غذای     اعتصاب     ی     درحاشیه. 61
ارومیه     در     کورد     سیاسی     زندانی     یک     اعدام .62
 هزار کودک و نوجوان در سیستان و بلوچستان از تحصیل بازماندند12۰  خبرگزاری مهر: . 63
غربی     مرزهای     در     کولبر     یک     شدن     کشته. 64

ایران     انتظامی     نیروی     خشونت     دلیل     به     کورد     کولبران     شدن     کشته
چیست؟     غیرمجاز     های     اسکله     پرده     پشت. 65
کرد     مختل     ایلم     و     خوزستان     در     را     زندگی     ریزگردها     . هجوم66
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. شود می تأمین استان این نفتی منابع از» ملی« درآمد از زیادی بخش که

ای سههابقه ههها عرب و ههها بلوچ کوردههها، سکونت مناطق در گر سرکوب و آمیز تبعیض ی رویه این برقراری طبعا
و جایگههاه از فراتههر کههه اسههت، انقلبی و بنیادی تغییراتی نیازمند ها آن رفع که دارد مند نظام دلیلی و طولنی
وضههعیت حههداقلی و نسههبی بهبههود سطح در حتی دولت یازدهم که است این مساله اما. است حاکمان کارکرد
مؤیههد موجههود شواهد عکس، به. است ملموسی ی برنامه و جدی عزم  فاقد نیز» مرکز از دور« مناطق ساکنین

هههای  اقلیت بههه نسبت تبعیض و ستم ی چرخه تداوم در خود نهادین سهم علوه بر نیز دولت این که است آن
.رسههاند می یههاری شههکاف این گسترش » وپیرامون-مرکز« شکاف فرهنگی های زمینه تقویت به مذهبی،-قومی
که خود بازتابی اسههت از( احمدی نژاد دولت سوی از» ناسیونالیسم« گفتار سازی برجسته امتداد در مثال، برای
ی مههولفه تقههویت بههه نیههز یههازدهم دولههت تبلیغههاتی دسههتگاه ،)حههاکمیت ایدئولوژیک- دینی مشروعیت افول

نی« هیاهوی مثال، برای( دارد گرایش گرایی فارس آشکار های رگه با» گرایی ملی« جهههانی جام بههه مربههوط» ملهه
های شههکاف واقعیههت انکههار و تحریههف بهها 6۷پوپولیسههتی ی رویه این که است روشن). بیارویم یاد به را فوتبال

هژمونی حفظ ،»ملی آشتی« ی پروژه پیشبرد بستر در تا است جامعه فضای از بزدایی سیاست دنبال به اجتماعی،
. گردد ممکن حاکمیت

سکولریسهههم- در امتداد بحث از شکاف های فعال در وضعیت کنونی ایران می توان همچنین به شکاف مذهب
 پیوند دارد و پیامدهای آشکاری6۸اشاره کرد که با سیاست های معینی) اقتدارگرایی اسلم حکومتی(برآمده از 

.بیرون از مجال این نوشههتار اسههت- با توجه به طولنی شدن کلم-بررسی این شکاف . در حیات جامعه دارد
در عوض، در ادامه ی این بخش به استقبال یک تردید احتمالی می رویم، که پیش تر با اشاره به سهم دولت در

:تداوم وضعیت استبدادی از آن سخن گفته شد 

ایههن کههه هایی سیاسههت برخههی کههه بکشد پیش را تردید این می تواند مخاطب شده یاد های شکاف ررسیدر ب
رقبههای کههرد عمل از ناشههی یا و) دولت( اجرایی ی قوه اختیارات ی دایره از خارج دارند، اشاره ها آن به ها فاکت

جههدی تلشی شاهد شده ذکر موارد از یک هیچ در اما است، درست حدی تا نکته این. اند بوده دولت سیاسی
 حقوقبه نسبت اش حداقلی  قانونی های مسئولیت و سیاسی های داعیه به حداقلی بندی پای برای دولت سوی از

ال( ایم نبههوده) اساسههی قانون اجرای بر نظارت نظیر( شهروندان رسههانی اطلع و انتقههادی فعههالیت طریههق از مث
کرد؛ حاکمیت» تحلیل کلیت مقابل در دولت نسبی «ضعف به توسل با توان نمی را پایدار کوتاهی ). اینعمومی

»  تأسیس حزب ندای ایرانیان با محوریت محمد خاتمی  . 67
ایران     های     مدرسه     در     جماعت     نماز     برگزاری     شدن     اجباری. 68
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اا این نوشتار اصلی مضامین یکی از وانگهی.  برآمدآن ساختاری دلیل به جستجوی باید بلکه دادن نشههان دقیق
تغییههر که ست ای گونه به آن اجزای درونی روابط و بر ایران حاکم نظام در قدرت ساختار که است نکته همین
بندی صههورت. نیسههت معنههاداری تغییر هیچ ضامن خود خودی به)  آن مقطعی های نویدبخشی وجود با( دولت
کنههار در را حکومههتی قههوای میان متعارف کار تقسیم نوعی ی سابقه که شود می آشکارتر زمانی موقعیت  واقعی

جمهههوری نظههم چههارچوب در هکهه دریههافت تههوان می منظر، این . ازبگیریم نظر در آن ساختاری های ضرورت
نار  به دولت یک که مواردی در درست اسلمی هههای تنش فشههار نظیههر( خود زمان تاریخی تحولت مسیر اجب
خههود بههه- مههدرن متعارف دولت یک همچون- مدار عقلنیت ژستی )سیاسی رقابت ملزومات یا جامعه درونی

مهههار را ای رویه چنیههن» نههامطلوب« یهها ناخواسههته پیامههدهای خود کرد عمل با حاکمیت قوای دیگر گیرد، می
نش توازن نقش استبدادی، حکمرانی ملزومات چارچوب در یعنی کنند؛می  نت« بخ .کننههد ایفهها را» سههایه در دولهه

معنههی به درک این. بود مشهود خاتمی محمد جمهوری ریاست ی دوره در وجهی ترین شاخص به روندی چنین
ر تأکیههد بههبلکه نیست؛ آن سازنده ی های جناحاقتصادی -انکار شکاف های درونی حاکمیت و ستیزهای سیاسی

های تنش و ها رقابت وجود با را، بورژوازی بلوک مسلط مختلف های جناح که است سازوکارهایی و ها ضرورت
اا آنان، میان حاد نگههاه باقی 6۹حاکمیت کلی منافع چارچوب در واحد، ای طبقه خودآگاه نمایندگان همچون نهایت
در یهها) فقیه ولیت دستگاه( رهبری نهاد کارکردهای در باید را سازوکارها این از بخشی مادی تجسم. دارد می

.کرد جستجو »ملی امنیت شورای« در یا و ،»نظام مصلحت تشخیص مجمع«

رود؟ یمی سو کدام به بندی: ایران . جمع۱۱

نیست؛ قدرت کرسی بر پیشین حاکمان جلوس منظور گوییم می سخن ایران در حاکمیت حیات تجدید از وقتی
در داری سههرمایه مههوحش الگههوی تههداوم که است هایی سیاست ی همه ی دگرباره تکرار یابی زمینه منظور بلکه

)1۳۹2( اخیههر سیاسههی چرخههش پههی در که مواجهیم پرسش این با راستا همین . درسازند می ممکن را ایران
 است؟ گرفته قرار مداری چه در جامعه

چههه هههر فقههر و بیکههاری ی چهههره) به ویژه در مناطق دور از مرکههز( ایران روستاهای و شهرها در که حالی در
فاحشی تعارض مصرفی، مدرنیزاسیون برق و زرق پر تجلیات بزرگ شهرهای در شود، می تر عیان و تر عمومی

سههوپر هههای اتومبیل ی رژه از: گههذارد می نمههایش بههه شهرنشههینان اکههثریت معیشههتی و زیستی وضعیت بارا 

هههای جناح سیاسی های جدال نهایی مرز که داد نشان خوبی به آن سیاسی امتدادهای و 1۳۸۸ سال سبز» در «جنبش ی . تجربه6۹
کجاست. تا حاکمیت درونی

هستیم!     نظام     مدافع     که     هستیم     ما     خاتمی: این
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شههکاف حههاد گسترش دیگر، بیان به. تومانی میلیارد ده چند آپارتما ن های تا شهر های خیابان در ۷۰قیمت گران
کههه خههود بهها ، ۷1اسههت جدیههد دولههت اجتمههاعی -اقتصههادی جهت گیری و رهاورد بخش ترین شاخص طبقاتی

نن نیروی کار، طبیعت و مناسبات اجتماعی هم بسته است. نظههم پیامد که کارکردی، چنین  اماکالیی شدن شتابا
و فراگیههر سیاسههی سرکوب بدون دارد، قرار جامعه از اقلیتی طبقاتی منافع خدمت در و است معینی اقتصادی

نولیبرالیسههم ی جسورانه برد پیش صرف را خود ی وجهه جدید دولت اگر که اینجاست. یابد نمی دوام مند نظام
.کنههد می تامین را» برقراری توازن و امنیت« و جانبه همه سرکوب برقراری ضرورت »،سایه در دولت« کند، می
 مققننهههو قضههائیه ی  هههاقوه مههؤثر از سههوی نقههش ایفههای و قوا، تفکیک ی متمدنانه اصل بیمن به تقسیم کار این

 وصههوری انتقههادات بهها عکههس، به کنههد؛ نمی تخریههب را دولت» معتدل« ی وجهه امنیتی، نیروهای و )مجلس(
همههراه )ضههدونقیض امهها پرطمطههراق سههخنانیدر قههالب (ی پشت صحنه »عوامل اقتدارگرا« دولت از گهگاهی

از- در بازنمایی های رایههج رسههانه ای- را دولت صوری، تقابل این در دولت فرودستی ترتیب، این به و شود می
یت» ارتجههاعی« های بخش قابل مدر نهاد این به حتی و کند می مبرا آن های مسئولیت  مههترقی ای وجهه حههاکمی

. دهد می

ی زمینه در پیشههرفتی نیههز در پی انتخابههات اخیههر تنها نه ،»سازنده« کار تقسیم این موجب به و ترتیب این به
درونههی های تنش و طبقاتی های شکاف تشدید بلکه است، نشده حاصل مدنی-سیاسی های آزادی و بیان  آزادی
اجتمههاعی -سیاسههی فعالین بر فشار اعمال که کند می ایجاب) اقتصادی کلن های سیاست تداوم اثر در( جامعه

هژمههونی تقههویت اینههک آنکههه ویههژه بههه. بیابههد افزایش چپ فعالین و معترض کارگران بر ویژه به ورادیکال 
بنابراین. است ساخته مهیاتر فشارها گونه این تشدید برای را شرایط آن، سیاسی اندازی پوست اثر در حاکمیت

و منتقدان بلکه ها،» خودی« نه که فضایی( جامعه سیاسی فضای شدن باز برای انتظاری هر کنونی موقعیت در
.  است بینانه غیرواقع انتظاری ،)بیابند عمل مجال آن در دگرخواهان و دگراندیشان

بهها ویههژه بههه کارکردهههای آن و گرفههت شههکل ایران در ساختاری ضرورتی بنابر که »دوگانه حاکمیت« سنت
این آمیز موفقیت کرد عمل سازوکار. است مانده پابرجا خوبی به امروز تا شد، عیان ایران در اصلحات بست بن

اسههتوار حههاکمیت بخش دو میان جدی تقابل یک وجود عام فرض بر) مردم بر آن تأثیرات ی حوزه در( سنت
و افراطههی، ارتجههاعی، های جناح» (بد« بخش و) طلب اصلح و معتدل عقلنی، های جناح» (خوب« بخش: است

دل پافتاده پیش و عادی امری به فراری و پورشه نظیر قیمتی گران سوپر خودروهای تردد بزرگ شهرهای و تهران در. 70 ده ب ش
وقههت قیمههت میههانگین (با خودرو دستگاه ۸5۰ از ) بیش1۳۸۸( ایران در خود حضور سال  نخستین طی تنها پورشه است. شرکت

 .رود     می     شمار     به     خاورمیانه     منطقه     در     بزرگ     موفقیت     یک     پورشه     برای     که     عددیاست.  تومان) فروخته میلیون ۳۰۰
طبقاتی های شکاف تشدید نمود ترین تراژیک و ترین ملموس شوند، می متحمل که شومی سرنوشت و کار کودکان آمار . افزایش۷1

است:
کار     کودکان     میان     در     ایدز     ی     دهنده     تکان     آمار
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افسارگسیخته، داری سرمایه یک بستر در سرکوب و خفقان عمومی شرایط تداوم با ترتیب، این به). اقتدارطلب
رر از باید می همیشه که شود می ترغیب سمت بدین جامعه پنههاه آن دیگر دامان جناح به حکومت جناح یک ش
اا که بپذیرد تلویحا و آورد؛ . ۷2نیست تصور قابل ورزی سیاست برای دیگری مسیر هیچ اساس

و شههود می ظههاهر جهههانی ی عرصههه در تری دیپلماتیک روند با جدید، دولت قبای در  حالی در ایران حاکمیت
در هایش سیاسههت  تجههانس سههر بههر پنهههان-نیمه مذاکرات یا و ای هسته ی مساله مورد در پایان بی مذاکرات
مهارت و دقت با جهانی نظم کار تقسیم در را هایش کارویژه که گیرد، می پی جهانی های قدرت با را خاورمیانه

: دهد می انجام

تعههویض نظههامی تسههلیحات و مصههرفی کالهههای با خوبی به ایران) طبیعی و معدنی محصولت و( گاز و نفت
گشههوده صههنعتی کشههورهای تولیههدات روی پیش را مستعدی بسیار بازار ایران میلیونی ۷۷ جمعیت شوند؛ می

مردمههی، نظههارت امکانههات حههذف با مستقر، مستبد سیاسی ساختار دل در شده نهادینه اقتصادی فساد است؛
به ایران دهد؛ می افزایش را جهانی ی سرمایه صاحبان کنسرن های بزرگ و با دوجانبه سودآور معاملت امکان
کشههورهای در هایش خواهی سهم و ها دخالت تمدید با و خاورمیانه در مدعی و مقتدر شیعی قدرت تنها عنوان
صههنعت و تسههلیحات بههازار تداوم ی لزمه که آورد می فراهم را هایی تنش تداوم ی زمینه خود سهم به منطقه،
بههه صعودی روندی با ایران انسانی و مالی ی سرمایه است؛ خاورمیانه در دموکراسی صدور های پروژه و نظامی
ایههران حکومت ؛)ها دانشگاه ی آموخته دانش هزار 15۰ ی سالنه میانگین با( دارد جریان غربی کشورهای سوی

بههه خود مرزهای ی محدوده در را سوسیالیستی و کارگری های جنبش یابی قوام و گیری شکل های  زمینه تنها ته
اعمههال نیههز منطقههه هههای خلق های جنبش بر را خود ارتجاعی نفوذ ممکن جای تا بلکه کند، می سرکوب شدت

.کند می

از بهههتر خاورمیههانه در حههاکمیتی کمههتر کههه باشد کافی ادعا این طرح برای نکات  همین ذکر رسد می نظر به
نی منطقه ژاندارم« نقش تواند می ایران حاکمان  در متههن نظههم نههوینبنابراین. بگیرد عهده به را داری سرمایه »ا
یی  کههه اسههت آن از تر ی بنیههادامپریالیسههتی های قههدرت و ایههران حههاکمیت میان و همسویی های توافقاتجهان

مخههدوش را ها همسویی این کلی ماهیت بتواند) نظیر مساله ی هسته ای( دیپلماتیک و سیاسی مقطعی دعواهای
و داخلههی های تاثیرگههذاری رغم به -چین روسیه امپریالیستی  قطب به ایران نسبی سیاسی نزدیکی . مشخصا،کند

ژئوپولیههتیکی نظههم در و سههرمایه جهههانی کار تقسههیم در ایههران »ی «سازنده نقش ایفای با منافاتی آن، خارجی

. به عنوان تحلیلی انتقادی از گفتمان هایی که سیاست ورزی حول این شکاف را تئوریزه می کنند، رجوع کنید به: ۷2
) نسخه ی پی.دی.اف. (پس زدن با دست؛ با پا پیش کشیدننوید قیداری؛ 
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بهها سیاسی) ایههران مناسبات (و گسترده اقتصادی مناسبات برقراری برای هم مانعی و است، نداشته خاورمیانه
است. به همین ترتیب، اینکه حاکمیت ایران -به  سهم خود- بههه آتههش نظههامی گری و نبوده غربی کشورهای

بنیادگرایی  اسلمی در خاورمیانه دامن می زند، نه تنها عامل بازدارنده ای بههرای هم سههویی  اش بهها  نظههم مسههلط
جهانی نیست،  بلکه درست در امتداد همان سیاست هایی است کههه دولههت آمریکهها و متحههدان منطقه ای اش از
دیرباز - به طور سیستماتیک - در خاورمیانه دنبال می کنند؛ و در نتیجه، به خوبی با آنها مفصل بندی می شود.

و همپوشههانی از و دارد مقطعههی و سههیال خصههلتی قدرت، جهانی های کانون با ایران پیوندیابی ی به واقع، نحوه
هههای قطب میان مناسبات و قوا آرایش در تحولت وسوی سمت شود: یکی می تعیین زیر کلی عامل دو ترکیب

و ها گرایش تاثیرگذاری (و بورژوازی سیاسی های جناح میان داخلی قوای توازن چگونگی دیگری و امپریالیستی؛
ایران سیاسی جابجایی میان زمانی تقارن اینک مثال، قدرت). برای جهانی های کانون با آنان متفاوت پیوندهای

بهها اخیههرش های سههال مناقشههات طههی روسههیه تضههعیف و رفسنجانی)، (طیف غرب به متمایل جناح سمت به
بههه ایههران حاکمیت آشکارتر و بیشتر چرخش امکان اوکراین)، بالکان، سوریه، ی پهنه در ویژه (به آمریکا-اروپا

اا نفت بهای شدید سقوط است. اگر ساخته فراهم را غرب سمت اقتصادی-سیاسی قوای بر موثری ی ضربه واقع
آشتی راه تری صریح طور به اش کنونی تر معتدل ی چهره در ایران حاکمیت که است محتمل کند، وارد روسیه

هههای بحران مهههار بههرای اسههتراتژیک اقههدامی طبعهها محتملی، مسیر بگیرد. چنین پیش در را متحده ایالت با
حههدی تهها را زنی گمههانه این زیر بود. شواهد خواهد جهانی نظم در تر سریع ادغام و حاکمیت  سیاسی-اقتصادی

کنند:  می تقویت

بههرای ایههران کههه ای تههازه نقش و عراق کشور در آمریکا و ایران های «ثمربخش» دولت های همکاری ی سابقه
رفههع و ۷4ای هسههته توافههق بههه دستیابی برای ایران آشکار شتاب ؛۷۳است گرفته عهده به عراق ارتش بازسازی

 اشاره ی اخیر حسن روحانی به لزوم احیههای اصههل؛۷5کشور اقتصادی بحران مهار برای غرب های تحریم کامل
 ؛ و۷6رفراندوم نیز نمودی از این اضطرار است، که به تأمین بسترهای سیاسی لزم در سطح داخلی نظههر دارد

مخاطبههان بههرای ۷۷ گههذاری قانون مجلههس و یههازدهم دولت زبان از ایران حکومت که ای تازه سیگنالسرانجام، 
نهادهههای و پاسههداران سپاه اقتصههادی نقههش محدودسههازی بههر آن در و اسههت فرستاده اش و) خارجی (داخلی

اند     کرده     امضا     جدید     نظامی     توافقنامه     عراق     و     ایران  . 73
جامع     توافق     به     دستیابی     حرکت     در     شتاب     ضرورت. 74
. بدون توافق اتمی، اقتصاد ایران به ورشکستگی کامل می رسد75
آیا روحانی به دنبال «رفراندوم هسته ای» است؟. 76
پردازند     در پی سقوط قیمت نفت و تحریم های اقتصادی؛ با تصویب مجلس، سپاه و نهادهای زیر مجموعه رهبری مالیات می  . 77

 25 | صفحه

http://rahekargar1358.wordpress.com/2014/12/13/mary-3255/
http://fararu.com/fa/news/219345/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://dw.de/p/1E0GG
http://fararu.com/fa/news/218320/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
http://nnsroj.com/fa/Detiles.aspx?id=8174&id_map=20


Praxies.                                                                                                                      پراکسیس org

مالیههات پرداخههت و اقتصههادی شههفافیت به آنان سازی ملزم و فقیه، ولی نظر زیر نهادهای جمله از دولتی، شبه
پیشههاپیش 1۳۹4 سههال بههرای ۷۸نظامی نهادهای ی بودجه افزایش با روحانی دولت اینکه است. (گو شده تأکید
است)    کرده تأمین را ها آن ی تابعه اقتصادی نهادهای سوی از مالیات احتمالی  پرداخت منابع

کشههور یههک کههه سیاقی و سبک همان به درست است، »توسعه حال در« کماکان هم امروز ایران کشور باری،
 سایه ی استبداد مذهبی و بهها ضههرباهنگزیر جهانی، داری سرمایه تحمیلی کار تقسیم دل در تواند می پیرامونی

ین . دربیابد توسعه نظامیان ی چکمه گری) نظههامی و مذهب میانجی (به استبداد با داری سرمایه موفق پیوند ایرا
مبههارزات ویههژه به داری، سرمایه تضادهای پویایی است. اما ساخته پنهان حدی تا را دو هر واقعی ی مایه درون

یم تحت طبقات زند.    می کنار را ها پرده بی گمان ست

* * *

پایانی:  توضیح

و نژاد احمههدی ی دوره از پههس ایههران ی جههامعه که روندی بر آن بوده است که در حد توان نوشتار این قصد
رویکردهههای برخلف ایران، کنونی وضعیت فهم برای. بیافکند روشنی گذراند می سر از روحانی دولت برآمدن

زمانی های بازه در و هم از مجزا طور به را تاریخی-سیاسی مسایل تا دارند بدان گرایش که پوزیتیویستی رایج
بجوید؛  پی گذشته مسیر بازخوانی خلل از را امروز وضعیت فهم  کوشیده است متن این کنند، بررسی محدود

در راستای. کند واگذار مخاطب به را وضعیت تصویر نهایی چینش مسیری، چنین ترسیم مبنای بر واقع،  در یا
های بررسههی بههر افراطههی تأکیههد امروزه که روست آن از انتخاب این شیوه مارکسی، شناسی روش به بندی پای

کههه است آن بهای به این و انجامد، می مساله کلیت فهم اهمیت گرفتن نادیده به ،)Factual( فاکتوال مشخص
آن بیرونههی و درونی متکثر های  سویه پیوستگی هم در و ، موضوع مورد بررسیپدیداری و تکوین تاریخی فرایند

بماند. بیرون توجه ی دایره از

1۳۹۳ ماه دی

 و معماى افزایش بودجه ى سپاه۹4  لیحه ى    .78
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