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  2 | صفحه

 مقدمه

 رفتار و( 2۱1۹) 1۹۳2 انتخابات در روحانی دولت آمدن و نژاداحمدی رفتن با رود؟می سو کدام به ایران 

 تغییری چه خارجی، سیاست در آن تردیپلماتیک یرویّه و داخلی سطح در جدید دولت تربوروکراتیک ظاهربه

 حال در» متعارفِ کشورهای خیل به سرانجام هم ایران آیا است؟ داده رخ ایران یجامعه درونی وضعیت در

  است؟ پیوسته( شده مهار و) حداقلی مرسومِ دموکراسی اندازچشم با «توسعه

 به گوییپاسخ رو این از یابند؛می ایویژه معنای خاورمیانه یتازه بحران متن در که است هاییپرسش هااین

 و عام هایخصلت برخی فهم برای آن، از بیش بلکه ایران، امروز وضعیت سازیروشن برای صرفا نه آنها

 از هاملت سرنوشت یبرسازنده ساختارهای که جایی یابد؛می اهمیت خاورمیانه کشورهای در تحوالت مزمن

 هر تاریخِ که دارند، ایتنیدهدرهم ایِمنطقه خصلت چنان( امپریالیسم هایسیاست تاریخ با پیوند در و) دیرباز

 . کرد بررسی کشور هر درونی رویدادهای و عوامل چارچوب در تواننمی ابداً را کشورها این از یک

 و خاورمیانه در جاری هایسیاست تحلیل یا تشریح به روپیش متن متعدد، هایمحدودیت به بنا حال، این با

 حاضر تحلیل بر را هاییکاستی گمانبی این و پردازد،نمی ایران بر هاآن تأثیرات و هاآن درونی ارتباطات

رقابت و جهانی کارتقسیم بطن در جهانی هایقدرت با ایران مناسبات به نپرداختن کهچنانهم کند؛می تحمیل

 و عناصر یهمه میان از واقع، در. کنندمی تحمیل متن بر را دیگری هایکاستی نیز امپریالیستی های

 این سازند،می ممکن آن یدربردارنده انضمامیِ کلیت دل در را ایپدیده چنین فهم که مهمی سازوکارهای

 امروزین وضعیت فهم برای ایران اخیرِ یدههسه تحوالت از حداقلی تاریخیِ پیوستار یک کوشدمی تنها نوشتار

 فشرده مرور این شاید. بیانگارد هاچهره و رویدادها بر مقدم را سازوکارها و فرآیندها که فهمی کند؛ فراهم آن

خالتد ضرورت منظر از را خاورمیانه و ایران مسایل که کسانی به باشد اندکی کمک ،(نادقیق ناچار، به و)

 .کنندمی دنبال انترناسیونالیستی هایبستگیهم با توام گریِ
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  ۹ | صفحه

 ایران بر حاکم نظم یشکننده بنیادهای. ۱

 هاییشکاف بر دایمی یغلبه نیازمند ایران بر مسلط سیاسی ساختار تداوم سوبدین( 1۳۹۳) 1357 انقالب از

 مناسبات یافسارگسیخته گسترش از ناشی طبقاتی شکاف: از عبارتند آنها ترینمهم که است، بوده زاتنش

کورد ها،بلوچ) پیرامونی مناطق و( حکومتی محوریِفارس) مرکز میان قومیتی شکاف داری،سرمایه اقتصادی

 فرعی مذاهب و( حکومتی یشیعه) حاکم رسمی مذهب میان شکاف ؛(غیره و هاترکمن ها،ترک ها،عرب ها،

 مذهبی فرهنگ میان شکاف ؛(غیره و بهایی یهودی، مسیحی، گرا،صوفی سُنی، هایجمعیت) ستم تحت و

 میان شکاف سکوالر؛ هایگروه و افراد از وسعیی بخش فرهنگی هایگرایش با حاکمیت سوی از تحمیلی

 نیز و جامعه طلبِتحول و نوگرا نیروهای مجموعه با( توتالیتری هایگرایش دارای) دیکتاتوری سیاسی ساختار

پشتوانه با) حاکم یمردساالرانه هایارزش و قوانین میان شکاف ؛(سابق متحدین) قدرت از رانده نیروهای با

 فرهنگ میان شکاف ؛(جنسیتی ستم) زنان از ایعمده بخش هایخواسته و باورها و( آنها یتازه فقهی ی

 ستم) هاترنس و گرایانجنسهم یروزمره زیست با حاکمیت حمایت مورد هتروسکشوالِ مذهبی-عرفی

فعال متاخر هاینسل از وسیعی بخش با پیوند در و بزرگ شهرهای در ویژه به که اخیر، شکاف سه] ؛(جنسی

 مدرنیته و سنت میان شکاف نام تحت اغلب که دانست، تریبنیادی شکاف پیامدهای بخشا توانمی را ترند،

 که جامعه از هاییبخش با حکومتی فاسد بوروکراسی و رانتی مدرنیزاسیون میان شکاف و ؛[شودمی شناخته

 و خُرد مالکان یدخلع و ثروت منابع انحصار از یا و محیطیزیست و طبیعی هایعرصه مندنظام نابودی از

 . بینندمی آسیب مستقیم طور به غیره

 یدرجه گرچه اند،بوده فعال کمابیش ایران یجامعه در هاشکاف این یهمه گذشته یدهه سه از بیش در

 و متفاوت هاآن با بستههم سیاسیِ-اجتماعی هایتنش میزان و هاآن جمعیتی شمول یدامنه ها،آن فعالیت

 هایبحران و هاتنش مهار نیازمند آن، محوری مختصات حفظ با حاکمیت تداوم بنابراین. است بوده متغیر

 ترینعمده مدت این در اما. است بوده( گهگاهی ییافتهتشدید هایبحران و) هاشکاف این از برخاسته دایمی

 تحریف با که بود، مستقیم سرکوب هاآن از برآمده هایتنش کنترل و هاشکاف این مهار برای حاکمیت راهکارِ
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  4 | صفحه

 طی هاسرکوب این یمجموعه قضا از. است بوده همراه خفقان و ارعاب فضای برقراری و واقعیت کتمان و

. است گشوده مستقیم شدگانسرکوب و حاکمیت میان جامعه در را جدیدی شکاف اخیر یدهه سه از بیش

 انمی یا ؛(سیاسی زندانیان و) سیاسی باختگانجان بازماندگان و نزدیکان ها،خانواده و حاکمیت میان مثال برای

 پیرامونی محرومِ مناطق در ویژه به مرکزی، دولت و( سرکوب تحت و) شدهسرکوب مذهبی-قومی هایاقلیت

 زیستی سبک سر بر حاکمیتْ و شهری یجامعه جوان نسل از بخشی میان شکاف یا و زده؛جنگ هایاستان و

 .مدنی و فردی هایآزادی و

  کجاست؟ حاکمیت مرزهای. 2

 زاتنش هایشکاف از انبوهی با جامعه، با اشمواجهه در هاسال این تمامی در حاکمیت کلیت که شرایطی در

جناح میان داخلی ستیزهای و هاتنش تشدید که شودمی مطرح پرسش این است، بوده روبرو( زابحران گاه و)

 این هب پاسخ برای است؟ نیانجامیده حاکمیت فروپاشی به چگونه مختلف هایدوره در حاکمیت مختلف های

 وضعیت در سرمایه سیاسیِ یابیتجسم مثابه به) حاکم سیاسی یطبقه گفت توانمی سطح ترینکلی در پرسش،

 بنیادین ملزومات و کلی منافع به اش،درونی سیال هایکشاکش و اختالفات رغم به( ایران تاریخی-انضمامی

برسازنده نیروهای مجموعه رو این از. شناسدمی خوبی به را اصلی تهدیدات و دشمنان و بوده واقف خود بقای

 همواره قدرت، درونی تعامالت ساحت در درونی، یجویانهبرتری ستیزهای و هارقابت موازات به حاکمیت، ی

 ایگونه به درونی هایرقابت همین اینکه گو) کنندمی سازیزمینه را هاآن و دارند نظر همسازی هایراه به

 و فراز با متناوب طور به موجود، وضعیت از ناراضیان و سیاسی مخالفان از بخشی که شوندمی بازنمایی

 .(شوندمی همراه آن فرودهای

نظام سازیزمینه برای کارگزار و نهاد تریناصلی کالسیک طور به دولت متعارفْ هایدموکراسی-لیبرال در

جامعه یک وجود. آنهاست سیاسی نمایندگان و بورژوازی مختلف هایطیف میان در هاهمسازی گونهاین مند

 سیاسی-اجتماعی سنگر و دولتی چنین استقرار بستر تاریخی طور به داری،سرمایه هژمونی با متناسب مدنی ی
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  5 | صفحه

 جامعه اقتصادی و سیاسی رشد تاریخی دالیل به که ایران نظیر ایجامعه در اما. است بوده آن از حفاظت

 با کهچنانهم) نداریم سروکار متعارف دولتی با است، مانده ناتمام و شده مسدود بیرون و درون از همواره

 اقتصادی یطبقه با ایویژه طور به که ایممواجه اقتدارگرا حاکمیتی با بلکه ؛(نیز متعارف مدنی یجامعه یک

 بلوک به خود جامعه، اقتصادی هایشریان و منابع بر یابیتسلط با حاکمیت واقع، در. است شده ادغام حاکم

 کلیت برای مقطعی کارگزاری جز چیزی دولت ساختاری، چنین در. است شده بدل بورژوازی یطبقه مسلط

 و پوشاندمی را حاکمیت واقعی یچهره اجرایی، و جاری کارهای پیشبرد ضمن که کارگزاری نیست؛ حاکمیت

 دولت اقتدار بودنصوری ایران نظیر ایجامعه در بنابراین. کندمی بزک جهانی و داخلی دیدگان نزد را آن گاه

 . دارد یافته تشدید یا مضاعف خصلتی( حاکم یطبقه واقعی یسیطره با مقایسه در) مجریه یقوه یا

 عامل آن، قهرآمیز همسوسازی کارکرد همراه به سلطنت، دستگاه نمادین هایمولفه ۷۹ انقالب از پیش تا

 قرائت سلطنتی،-پسا اسالمیِ جمهوری در اما. بود حاکم سیاسی یطبقه آفرینمشروعیت و بخشوحدت

 یسرکوبگرانه تثبیت و استقرار روند در مشترک سیاسی یپیشینه نیز و اسالم از( ارتجاعی و) مشترک

 عناصر اسالمی جمهوری امروزِ و دیروز حاکمان نزد. اندبوده سیاسی وحدت این ایدئولوژیکِ مصالح حاکمیتْ

 ؛۷۹ انقالب از آمیزتحریف تصویری ؛خمینی کاریزماتیک جایگاه: از عبارتند مشترک یابیهویت این اصلی

 و ستیزیچپ ؛(فلسفی ساحت در) مدرنیته با ضدیت اسالم؛ هاینسخه سایر برابر در شیعی اسالم برتری

 اسالمی؛ حجاب ویژه به شریعت صوری هایآموزه برخی به وفاداری ؛(سیاسی ساحت در) ستیزیکمونیست

 اب جنگ اسرائیل؛ با نمایشی ضدیت ؛(آمریکا سفارت اشغال نمادین شاخص با) ۱پوپولیستی آمریکاستیزی

 با مبارزه» عنوان تحت سیاسی دشمنان و مخالفان حذف و سرکوب ؛«مقدس دفاع» عنوان تحت عراق

 اشکال هارترین از شرط و قیدبی پیروی عین در) مستضعفان از شعاری حمایت ؛«منافقین و ضدانقالب

 . «ایهسته انرژی» از برخورداری حق -آن مصداق ترینتازه سانبه- سرانجام و ؛(داریسرمایه مناسبات

                                                                       

 منافع لحو پنهان روابط و بیرونی دشمنی از ترکیبی همواره یکدیگر برابر در آمریکا و ایران هایحکومت رسمی هایسیاست.   ۳

 همواره ،(نژاداحمدی و بوش جورج هایسیاست نظیر) نمایشی گاه و بیرونی دشمنی این حال این با. است بوده استوار مشترک

 . است بوده خارجی و داخلی هایساحت در استراتژیک و سیاسی کاربردهای دارای طرفْ دو هر برای
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  6 | صفحه

 قراردادی مرجعیت اما اند،شده تهی خود ایدئولوژیک محتوای از دور هایسال از نمادها این از بسیاری اینکه با

 بتوانند قدرت ساختار درون هایجناح که است بوده آن از مانع هاآن از برخی یتابوگونه خصلت و هاآن

 این به. 2بدهند سیاسی برداریبهره امکان رقیبْ درونی هایجناح به آنکهبی بکشند، چالش به را هاآن آشکارا

 مرزهای هاآن به( صوری اغلب)  وفاداری و دارند قرار مختلف سیاسی هایجناح فراز بر نمادها این ترتیب،

 .سازدمی را حاکمیت به تعلق

 نهادهای بلکه ندارند، گرتنظیمخود کارکردی ایدئولوژیک و نمادین ساحت در حاکمیت بخشوحدت عوامل اما

 این در نهاد ترینمهم. کنندمی تضمین و نظارت آمرانه مسیری در را وحدت فرآیند تحقق مشخصی مادی

 علی را آن هدایت ،(1۳۹۳) 1368 خمینی مرگ زمان از که است( فقیه یمطلقه والیت) رهبری نهاد زمینه

 درک با مطابق) جناح آن یا این نفع به خود مقطعی هایگیریجهت وجود با نهاد این. دارد عهده به ایخامنه

 و کند ایفا را قدرت ساختار در بخشتعادل ایوزنه نقش کوشدمی کلی طور به ،(نظام کلی مصلحت از خود

 نهایت در تا کند مدیریت حاکمیت یبرسازنده عناصر کلی وحدت نفع به را درونی ستیزهای و اختالفات

 مصلحت تشخیص مجمع» راستا همین در فعال نهادِ دیگر. گردد تضمین حاکم یطبقه بقای سازوکارهای

 قرار گیریتصمیم قدرت و اقتدار از تریپایین یمرتبه در -رهبری نهاد با مقایسه در- گرچه است، «نظام

 بروز مقاطع در نظام ارکان درونی سازیهم یوظیفه ،«ملی امنیت عالی شورای» تر،پایین سطحی در. دارد

 .دارد عهده بر را اجتماعی-سیاسی هایبحران

پای حاکمیت، درون در رقیب هایطیف به دهندهوحدت عامل ترینمهم شده، یاد سیاسی عوامل کنار در

 امکان ربازدی از که مناسباتی است؛ حاضر سیاسی-اقتصادی مناسبات بقای ملزومات به آنان ناگزیر بندی

 فراهم جامعه بر شانسیاسی یسلطه و نفوذ تضمین همراه به را هاآن از هریک سرشار اقتصادی برخورداری

 که کرد جستجو ساختارهایی و شرایط همان در باید درست را سازیهم این اساسی عامل یعنی. است کرده

                                                                       

 کنترا-ایران ماجرای) جنگ یدوره طی در اسرائیل و آمریکا با ایران حکومت از بخشی پنهانی سیاسی یرابطه شدن آشکار.   2

 در تابوها از عبور دلیل به حاکمیت از بخشی که است مواردی از اینمونه ،(شد معروف فارلینمک ماجرای به ایران در که

 . است گرفته قرار رقیب هایبرابرجناح در پذیریآسیب موقعیت

http://www.praxies.org/
http://fa.wikipedia.org/wiki/ماجرای_مکفارلین
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  ۹ | صفحه

 استقرار که آنجا از اما. اندنشانده بورژوازی یطبقه مسلط بخش جایگاه در را حاکمیت یبرسازنده هایالیه

-سیاسی یسلطه تداوم است، بوده استوار مستمر و مستقیم هایسرکوب بر -عموما- مناسبات این دوام و

 خطرات با همواره حاکمیت رو این از. است داشته شکننده و زاتنش شدت به ماهیتی همواره حاکمیت اقتصادی

 که است بوده مواجه ستم تحت اجتماعی هایالیه و طبقات جانب از کنبنیان بیرونی هاییتهدید و عینی

اصلی به را( حکمرانی کلی خطوط سر بر) متعارض یا رقیب هایجناح عمل اتحاد ها،آن دفع و مهار ضرورت

 در مسلط یسیاس بلوک شده، یاد عینی شرایط دیگر، بیان به. است کرده بدل حاکمیت درونی ضرورت ترین

 .است ساخته مسلح نیرومند طبقاتی خودآگاهی یک به را ایران حاکم یطبقه

  سرکوب یدهه نخستین و حاکمیت استقرار. 3

 ۷۹ انقالب از پس نخست سال 1۱ به ایران اسالمی حاکمیت مستقیم سیاسی هایسرکوب یدوره حادترین

 : است زیر مراحل شامل که شود،می مربوط

سازمان و ترکمن شوراهای خونین سرکوب با جدید حاکمان یخواهانهتمامیت طلبیقدرت نخست، سال دو در

 براندازی در فعاالنه که هاییسازمان) بود همراه مخالف سیاسی هایسازمان اعضای و 3کوردستان مردمی های

 بعدی، سالهشت طی(. بودند گرفته قرار خواهانتمامیت برابر در اکنون و داشتند شرکت پادشاهی نظام

 ارک خود، سیاسی تثبیت راستای در نوپا حاکمیت تا ساخت فراهم مساعدی یزمینه جنگی شرایط برقراری

خشونت با دوره این. کند تکمیل وجهی ترینخشن به را خود یبالقوه و بالفعل سیاسی مخالفان با حسابتسویه

 مستقل نهادهای و نشریات تعطیلی و احزاب سازیممنوع سپس و حکومت به وابسته نظامیانشبه مستمر های

 عامقتل و سرکوب و تعقیب با مندنظام و علنی کامالً ایشیوه به( 1۳۹2 ژوئن) 1۹۳۱خرداد از و شد آغاز

گرایش دارای عمدتا هاییگروه و افراد. )یافت ادامه مخالف سیاسی هایسازمان هواداران و اعضا یگسترده

                                                                       

 (.اف.دی.پی ینسخه) انقالبضد تاریخی امتدادهای با رویارویی در: گانزنده تاریخ در تاریخ گیزنده پراکسیس؛ .   ۱

 

http://www.praxies.org/
http://docs.praxies.org/Tarikh_e_Sarkoob.pdf
http://docs.praxies.org/Tarikh_e_Sarkoob.pdf
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  ۹ | صفحه

می کامل حذف یآستانه در را خود ضدانقالب عیارتمام عروج با اینک که سوسیالیستی، چپ یا انقالبی های

 ( دیدند

 مخالفان وبسرک سیاسی، خفقان فضای گسترش و تثبیت موازات به جنگی، شرایط تحت و بعدی هایسال در

 بودند شده تارومار عمدتا اپوزیسیون سیاسی هایسازمان که شرایطی در. یافت ادامه همچنان دگراندیشان و

 ودند،ب شده کشور ترک به مجبور یا و برده، پناه مخفی زندگی به یا بوده، هازندان اسیر هاآن هایبازمانده و

 . بود( 1۹۳1و 1۹۳۱) شانگیریوجا هایسال از کمتر هاآن بازتاب و مستقیم هایسرکوب این کمّی ابعاد

 مستقیم سرکوب موج سومین تدارک با بود مقارن( 1۳۹۹/ 1۹۳۹ پاییز و تابستان) سالهده یدوره این پایان

 جامعه، مدیریت بعدی فاز سازیزمینه برای حاکمیت عراق، و ایران جنگ یخاتمه با همزمان: سیاسی مخالفان

 شانمیلیتح محکومیت دوران که داد قرار فیزیکی حذف و سرکوب آماج را رادیکالی سیاسی مخالفان بار این

 آن شدگانکشته آمار که سال، این موحش و سیستماتیک عامقتل مراسم. کردندمی سپری هازندان در را

رسانه و المللیبین مجامع جهانی، هایقدرت سکوت در ،4شودمی برآورد نفر هزارده تا پانصد و چهارهزار بین

 طور به نیز عراق دولت مخالف کوردهای( 1367) سال همین در آنکه شگفت. شد برگزار شانوابسته های

 دهیم، قرار هم کنار واحدی تصویر در را فوق هایالمان اگر. شدند عامقتل حسین صدام سوی از وسیعی

 در- عراق و ایران هایدولت به بسآتش مفاد تحمیل برای غربی هایقدرت بگوییم که نیست گزافی ادعای

 کمابیش آن تداوم در ها«غربی» منافع نقش طرفی، از و خواستندمی آن یبرنده را خود دو هر که جنگی

 این از ستدیگری مصداق خود این و. )دادند کشورها این حاکمان به گیریچشم امتیازهای -بود شده روشن

 بررسی کشور هر درونی رویدادهای چارچوب در تواننمی را خاورمیانه کشورهای از یک هر تاریخ که درک

 .( کرد

                                                                       

 هایاعدام طی نفر پانصد و چهارهزار از بیش کشتار «المللبین عفو» نظیر رسمی هایسازمان اخیر هایسال هایگزارش در.   4

 .است شده تائید ۳۱۳۱سال

http://www.praxies.org/
http://www.radiofarda.com/content/f9_amesty_iran_seeks_erase_1988_prison_massacre_from_memories/25090543.html
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  ۳ | صفحه

 نظامی-سیاسی هایحمایت با که( 1۳۹۹ ژوئن تا 1۳۹۱سپتامبر از) عراق و ایران میان یساله هشت جنگ

 ضدانقالبی یرویّه تثبیت در شایانی نقش بود، همراه نبرد سوی دو از غربی هایقدرت یماهرانه و سیّال

 خواهتمامیت سیاسی ساختار یک استقرار و آن سیاسی مخالفان مندنظام سرکوب و ایران اسالمی حاکمیت

 و انقالبی فضای هایبازمانده ترقاطعانه و ترسریع محو روند، این مستقیم اجتماعیِ-سیاسی پیامد. داشت

 انقالبی فضای ناتمامِ مدنیِ و سیاسی هایآزادی حذف با که بود، خفقان و ارعاب فضای با آن سازیجایگزین

 و شکنجه حبس، ها،دستگیری یگسترده موج با نیز و مردمی، نهادهای و هارسانه احزاب، شدید سرکوب و

 ایجاد وضعیت، این استقرار جانبی ینتیجه. بود همراه آنان وابستگان و هاخانواده آزار و سیاسی مخالفان اعدام

 . بود غربی کشورهای سمت به سیاسی عمدتا مهاجران و تبعیدیان از بزرگی موج

 یک از بیش و کشته میلیوننیم از بیش بر عالوه ،(ایران مردم برای تنها) جنگ مستقیم پیامدهای دیگر از

جنوب و غربی نواحی در ویراننیمه و ویران روستاهای و شهرها از انبوهی ماندن جای به مجروح، میلیون

 اصولی بازسازی عدم. بود مرکزی بزرگِ شهرهای حواشی به داخلی مهاجرت از موجی ایجاد و کشور غربی

نوبه به هستند،( لرها و کوردها اعراب، جمله، از) قومی هایاقلیت سکونت محل عمدتا که شده، ویران مناطق

 است شده منجر( خوزستان ویژه به) غربی جنوب هایاستان در «پیرامون-مرکز» شکاف تعمیق به خود ی

 همیشگی پاسخ. است یافته تجلی قومیتی هایشکاف تشدید صورت به عموما آن به مربوط هایعدالتیبی که

 فعالین گاهبی و گاه هایاعدام امروز، تا زمان آن از منطقه این مردم یطلبانهحق هایحرکت به حاکمیت

 مردم این برای عراق، با سالههشت جنگ یفاجعه. است بوده «طلبیجدایی مهار» عنوان تحت ایمنطقه-قومی

 شدید آلودگی هاآن ترینمهم که محیطی،زیست پیامدهای جمله از است؛ داشته هم دیگری زیستی پیامدهای

 . است( ریزگردها) غبار هایطوفان متناوب هجوم اثر در( خوزستان در ویژه به) منطقه هوای

 

 

 

http://www.praxies.org/
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  1۱ | صفحه

 سرمایه هایپویایی و سرکوب روندهای سازیهم. 4

 «ضرورتی» و دارد سیال و پیوسته روندی تردیدبی غیرمردمی و ضدانقالبی نظام یک در سیاسی سرکوب

 -مستقیما- خاستگاهی اسالمی، جمهوری حاکمیت در ایتوده مستقیم هایسرکوب بعدی فاز اما. است دایمی

 به موسوم) خودانگیخته ایتوده هایشورش برخی خونینِ و ضربتی سرکوب قالب در و داشت اقتصادی

. شد پدیدار( آباده مشهد، شهر،اسالم قزوین،) شهرها برخی کارگرنشین هایحاشیه در( «۵نان هایشورش»

 در نئولیبرالی هایطرح سازیپیاده ثمرات به جامعه محرومین هایواکنش یطلیعه واقع در هاشورش این

 یگسترده بیکارسازی با که بودند،( رفسنجانی طیف هایتکنوکرات سیاسی مدیریت با) پساجنگ ایرانِ

فرودست معیشتی بحران و( 1۹۹۱ و 1۹۹۹ هایسال در ویژه به) ۶تورم نرخ یسابقهبی افزایش و کارگران

 و ابعاد از تنها نه ای،رسانه سانسور و سیاسی خفقان شرایط یغلبه دلیل به. بود همراه جامعه هایالیه ترین

سپاه شورش ضد قوای مستقیم دخالت با که) هاآن سرکوب انسانی تلفات میزان و هاشورش این پیامدهای

 چنین وقوع از گاههیچ اساساً جامعه از بزرگی بخش بلکه نیست، دست در دقیقی آمار( شد انجام پاسدارن

 . نشد باخبر هاییشورش

 جمله، از) بود آن درگیر عراق با جنگ پایانی هایسال در که ایاقتصادی بحران پی در ایران وقت حکومت

 ورکش بورژوازی جدید نمایندگان اقتصادی جایگاه تحکیم منظور به و ،(خارجی یسرمایه و وام جذب برای

 رسمی سفر پی در. 7پیوست نئولیبرالی اقتصاد جهانی یقافله به داوطلبانه طور به ،(رانتی انباشت طریق از)

 از و یافت رسمیت پیوند این( 1۳۳۱) 1۹۳۳ سال در ایران به پول المللیبین صندوق و جهانی بانک از هیاتی

 مشاوره با البته و پول، المللیبین صندوق و جهانی بانک نظارت و حمایت تحت ایران متوالی هایدولت پس آن

                                                                       

 ۳۱۱1 یدهه در ایران در شده فراموش اجتماعی هایشورش.   5

 (.اف.دی.پی ینسخه) روحانی دولت اقتصادی های سیاست تحلیلی بررسی – داری سرمایه در بحران و ایران دولت.   ۳

 

 .۳۳. ص آگاه؛ انتشارات ،۳۱۳۱ تهران اول، چاپ ؛«ایران در کار و طبقه»: نعمانی فرهاد بهداد، سهراب.  ۱

http://www.praxies.org/
http://khezr.wordpress.com/2013/02/09/iran-city-unrest-1990s/
https://haftehmagazin.files.wordpress.com/2014/11/dwirva34ds.pdf
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  11 | صفحه

 «اقتصاد ساختاری تعدیل» طرح( ضربتی) سریع اجرای به داخلی، نولیبرال اقتصاددانان «کارشناسیِ» هدایت و

 یدوره عنوان تحت را فرآیند این آغاز حاکمیت، کهاین. پرداختند عمومی منابع یگسترده سازیخصوصی و

 «شوکِ دکترین» ینظریه با شگرفی همخوانی کرد،می معرفی «سازندگی دوران» یا جنگ از پس ملیِ بازسازی

 از کمتر چیزی جامعه محروم طبقات برای طرح این کمرشکن تبعات حال هر در. دارد  ۸کالین نائومی

 . نبود جنگِ خود بارفالکت و شوم پیامدهای

 و سیاسی خفقان یپشتوانه با ،«سازندگی» به موسوم یدوره در کشور اقتصادی ساختار نئولیبرالی بازسازی

 این آغاز با. رفت پیش به جامعه فرودست طبقات زیان به ایکنندهخیره قدرت و سرعت با سرکوب، قوای

 فربه حدی تا جنگی اقتصاد و انقالب از پس هایمصادره یواسطهبه این از پیش که نوپا حاکم یطبقه ،دوره

 نولیبرالی، هایطرح اجرای میانجی به حال عین در. یافت سرمایه انباشت برای ایتازه مجراهای بود، شده

ونکان رشد آن عینی پیامد که شد برقرار اقتصاد ساحت و( رسمی) سیاست ساحت میان تریمستقیم پیوند

 . بود ایران حاکم یطبقه در مسلط بلوک درونی آرایش تجدید و ایران در رانتی یسرمایه های

 هانهاد( شدن نولیبرالیزه مسیر در) جنگ از پس ایرانِ در سرمایه انباشت جدید هایکانون ترینمهم جمله از

مجموعه) حکومتی هایبندیگروه به وابسته اقتصادی انحصارات یا و( پاسداران سپاه نظیر) نظامی بنیادهای و

 . 1بودند( غیره و شهید، بنیاد رضوی، قدس آستان مستضعفان، بنیاد رهبری، بیت ی

 هر از خود، ممتاز جایگاه در قدرت رانت مزایای از برداریبهره ضمن حکومتی(شبه) اقتصادیِ نهادهای این

 به ویژگیْ همین و اندبوده آزاد( مالیات و بازرسی و حسابرسی نظیر) قانونی و اجتماعی کنترل و نظارت گونه

 . بخشید تریشتابان آهنگ آنان ناگهانی رشد

                                                                       

 چاپ ،«آمه کتاب» نشر نبوی؛ محمود و شهابی مهرداد یترجمه ؛«فاجعه داریسرمایه ظهور -شوک دکترین»: کالین نائومی.   ۳

 (.اف.دی.پی ینسخه. )۳۱۳۳ اول

 .21۳2 دیپلماتیک، لوموند ؛«اندشده چیره ایران اقتصاد بر انحصارها :ایران داری سرمایه سیاسی اقتصاد»: نژاد معتمد رامین.   ۳
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  12 | صفحه

 با( جنگ از پس یدهه طی) ایران حاکم یطبقه در مسلط بلوک درونی آرایش تجدید روند دیگر، سوی از

 در سیاسی هایشکاف و هارقابت تشدید و( نظامیان ویژه به) سرمایه جدید هایکانون سیاسی خواهیسهم

همسازی و هابندیترکیب و سیاسی هایتنش از روندی ها،کشاکش این. بود همراه قدرت هرم فوقانی بخش

 ترعیان را ایران در سیاست جدید ساختار اقتصادی ماهیت مجموع در که داشت همراه به را سیّال های

 این. بود سیاست یصحنه به نظامی-اقتصادی هایغول برآمدن روند، این آشکار پیامدهای از یکی. ساخت

 کمابیش قلمروهای و هافعالیت دلیل به سیاسی، قدرت ساختار در شاننفوذ و جایگاه تثبیت و ارتقا ضمن نهادها

 یسرمایه توامان هایکانون به ملی هایسرمایه مستمر مکیدن طریق از اقتصاد، یپهنه در خود انحصاری

 قاطعی تأثیر گمانبی سرمایه جدید هایکانون این رشد درونی ملزومات. اندشده بدل صنعتی-تجاری-مالی

 برای. داشت خواهد نیز همچنان و است داشته اخیر هایسال در ایران سیاسی-اقتصادی هایگیریجهت بر

 از بازتابی بخشا نژاداحمدی جمهوری ریاست یساله ۹ یدوره در داخلی سیاسی هایتنش تشدید مثال

 . بود ثروت-قدرت ترقدیمی هایکانون و نوآمده هایکانون میان هایکشاکش افزایش

 قدرت جهانی منابع با ایران ثروت-قدرت هایکانون پیوندیایی ینحوه به هاتنش این از دیگری بخش اما

 عمدتا) ایران بورژوازی مسلط بلوک از هاییطیف کهحالی در: شودمی مربوط( سرمایه جهانی هایکانون)

می جستجو غربی هایقدرت در کمابیش را خود جهانی متحدان دیرباز از( طلباصالح و تکنوکرات جناح

 جهانی هایبندیقطب مبنای بر ،(حاکمیت سخت یهسته و نظامیان عمدتا) بلوکْ این دیگر هایطیف کنند،

 چین و روسیه هایدولت در را خود جهانی متحدان ایران، حاکمیت المللیبین هایچالش یسابقه نیز و قدرت

 در آنان متخاصم هایاستراتژی و قدرت جهانی هایقطب میان موجود شکاف ترتیب، این به. اندیافته

 سیاسی هایکشاکش در که یابدمی بازتاب داخلی یسرمایه هایکانون داخلی هایشکاف تشدید در خاورمیانه،

 و منطقه کشورهای از بسیاری در را هاییبازتاب چنین نکهچناهم دارد؛ آشکارتری نمودهای قدرت ساختار

 . یابیممی نیز جهان
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  1۹ | صفحه

  سیاسی یبسته فضای در اقتصاد نولیبرالی اصالح. ۵

 که جهانی، اقتصاد کاروان( در ادغام و) به پیوستن برای جنگ از پس هایسال نخستین در حاکمیت تالش

 صوری عقالنیت رشد نیازمند یافت،می تجسم ۱1اقتصادی ساختار سریع کردن نولیبرالیزه برای آن تکاپوی در

 ضرورت. بود عریان گریسرکوب و ایدئولوژیک حاد هایسویه برخی تلطیف و قدرت ساختار در سیاسی

 را عقالنیتی چنین نیز خارجی هایگذاریسرمایه برای سازیزمینه و کشور به فراری هایسرمایه بازگشت

 دیگر، سوی از. کنندمی یاد آن از «سیاسی فضای گشایس» عنوان با مسلط هایرسانه که ایپروژه طلبید؛می

 نخست یساله 1۱ یدوره طی) جامعه بر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مستمر فشارهای تحمیل از بعد

 ور،کش اجتماعی-فرهنگی فضای در مهارشده و تدریجی گشایشی ایجاد ،(خارجی جنگ و داخلی سرکوب

دروه طی حکومت آنکه ویژه به رسید؛می نظر به شده انباشته هاینارضایتی تعدیل برای گریزناپذیر ضرورتی

. بود کرده خرج را اشانقالبی ایدئولوژیک مشروعیت از زیادی بخش خود، قدرت تثبیت و بسط یسالهده ی

 هزینهبی و خطربی توانستنمی گشایشی چنین که بود زیاد چنان جامعه درونی هایتنش میزان حال، این با

 :بماند باقی مهارپذیر تماماً پیامدهایش سطح در و باشد

 و تبعید سرکوب، یدوره بازماندگان و جامعه فعال نیروهای از بزرگی بخش جنگ از پس هایسال در

 دهایپیام نخستین با جنگ ویرانگر پیامدهای آنْ کنار در و یافتند،می رفته دست از را خود انقالب مهاجرت،

 در را سیاسی نارضایتی هایپتانسیل هااین یهمه. شدمی تلفیق «اقتصاد ساختاری تعدیل طرح» معیشتی

 جهت در تدریج به تا ساخت فراهم دگراندیش نیروهای رشد برای مناسبی یزمینه و داده افزایش جامعه

-گیفرهن فضای در شده ایجاد مدیریتی گشایش اندک رو این از. کنند اقدام خود اجتماعی قوای بازیابی

 جدی هایمحدودیت وجود با ،(1۳۳۹-1۳۹۳) رفسنجانی جمهوری ریاست یدوره نخستین در جامعه سیاسی

                                                                       

 کمابیش اقدامی( ۳۳۳۳) ایران در اقتصاد کردن نولیبرالیزه فرآیند شروع نیافته،توسعه کشورهای از بسیاری خالف بر.    ۳1

 ویژه هب و بود نسبی استحکام دارای هنوز جنگی شرایط سرگذراندن از وجود با ایران اقتصاد زمان آن در. بود داوطلبانه

 .   بود پایین بسیار( شدند مسیر این طی به مجبور که ترازیهم کشورهای با مقایسه در) ایران خارجی هایبدهی میزان
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  14 | صفحه

 نشریات از انبوهی ظهور و دگراندیش سیاسی هایحلقه و محافل از انبوهی( علنینیمه) سربرآوردن با آن،

 میان در ویژه به و داشت بیشتری نمود بزرگ شهرهای در که شد، مقارن خواهتحول و دگراندیش سیاسی

 با را هتاز اجتماعی فضای سیاسی مدیریت حاکمیتْ ترتیب این به. کردمی ایجاد بیشتری تحرک دانشجویان

 بازوهای این سرطانی رشد کار، ینتیجه. کرد تلفیق عمومی فضاهای در خود امنیتی-نظارتی بازوهای گسترش

 روند جدید، شرایط با متناسب اینک اپوزیسیون، مستقیم سرکوب یسالهده یدوره از پس که بود امنیتی

 دگراندیش فکرِروشن و نویسنده هاده یمخفیانه «ایزنجیره هایقتل» یپروژه. کردندمی طی را خود بازسازی

 جناحی، هایرقابت کشاکش در و بعد سال چند که بود، بازسازی این پیامدهای از یکی( گراچپ عمدتا و)

 . یافت راه عمومی فضای به ۱۱معین سیاسی اهداف با و محدود طور به آن جاری عملیاتی فاز به مربوط اخبار

 اصالحات لباس در سیاسی مدیریت. ۶

 از جناحی رشد ساززمینه ،رفسنجانی گرسرکوب تکنوکراسی هایناکارآمدی از عمومی هاینارضایتی تشدید

 داریسکان با( 1۳۳۹/ 1۹۹۳) اینک و شدمی شناخته «امام خط نیروهای» عنوان تحت که شد حکومت

 کلی یپروژه حاکمیت، درون هایجناح درونی هایکشاکش از جدا. بود برافراشته طلبیاصالح پرچم خاتمی

 اصالح یک با را رفسنجانی یدوره یآمرانه اقتصادی اصالح که بود آن طلباناصالح فراجناحی ماموریت یا

 سازند فراهم را نولیبرالی مناسبات رویپیش تداوم یزمینه هم ترتیبْ این به و کنند همراه متناسب سیاسی

 خلق نیازمند هاآن مسیر این در. کنند( مدیریت یا) مهار و تعدیل را جامعه یفزآینده سیاسی هایتنش هم و

 از خطریبی یمجموعه حکومتی، طلبیاصالح چتر زیر که بودند( آموزدست) «خودی» مدنیِ یجامعه یک

                                                                       

 تبلیغی دستگاه با صداهم امنیتی، برداریپرده این از سیاسی-جناحی برداریبهره ضمن طلباصالح طیف راستا همین در.   ۳۳

 اطالعات، وزارت در «خودسر عناصر» مخربِ هایفعالیت کشف با -گویا- که دهد گسترش را انگاره این کوشیدمی حاکمیت

 پروپاگاندا این مبنای بر. است بوده ها«گریافراط» از بسیاری مسبب که است، شده جراحی نظام درون از «سرطانیِ ایغده»

 بارخشونت یرویّه تکرار از نظام اینک که شدمی داده جلوه چنین بود، «هافرصت به هاتهدید تبدیل» شعار از مصداقی که

 این تنبرخاس از بعد زمانی اندک. است پیش در امنیت و مدارا با توام جدیدی سیاسی فضای و است شده مصون پیشین

 . شد ثابت مدعا این بودن توخالی ،(۳۱۱۳ تیرماه) «دانشگاه کوی» وقایع جریان در موج،
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  15 | صفحه

 حکومتی، اسالم از ایشده تلطیف ینسخه تلفیق از سرانجام. آورد گردهم را لیبرالی مطالبات و عناصر برخی

 ترینتند همراه به دگراندیشان، و مخالفان سیاسیِ و مدنی مطالبات برخی یشده تحریف شدت به بندیصورت

 طلبیحاصال اصلی دکترین که شد خلق «اسالمی ساالری مردم» نام به معجونی آزاد، بازار ایدئولوژی عناصر

 .بود خاتمی زمامداری سال ۹ طی در حکومتی

جی.ان» و هاانجمن و نهادها و نشریات و هارسانه از انبوهی خاتمی دولت نخست سال دو در اساس، همین بر

 هدایت به معطوف نهادها، این کردعمل. گرفتند شکل( آن به نزدیک یا) دکترین همین حول کمابیش ها، «.او.

 تا بود، طلبانهاصالح هایچارچوب درون به مردم یشده آزاد مدنی و سیاسی هایخودانگیختگی مدیریت و

 عمل، در اینکه گو. گیرد شکل( حاکمیت کنونیِ هایضرورت با متناسب) جدید مدنی یجامعه یک هایپایه

 باقی چارچوب این در یا کردندنمی حرکت طلباناصالح مدیریتی یا سیاسی چارچوب در لزوماً هاآن یهمه

 . نماندند

 امعهج واقعی نیازهای با نیز و حاکمیت واقعی شرایط با سیاسی دکترین این ساختاری هایتناقض زودی به

 وعده حداقلی حقوق و هاآزادی از اندکی سهم جامعه که هاییحوزه یهمه در هاتناقض این تجلی. کرد باز سر

 طلباناصالح نشینیعقب و تزلزل و حاکمیت اصلی یهسته گریسرکوب شکل به کرد،می طلب را شده داده

 برآمده هایتنش تراکم و مردمی یپشتوانه و مشروعیت فقدان که بود واقف خوبی به حاکمیت. شدمی آشکار

 همراه مردم مضاعف رویپیش با را آن کوچک نشینیعقب هر اقتصادی،-اجتماعی متعدد هایشکاف از

 متوالی هاینشینیعقب این برای مرزی مهارناپذیر، یا کیفی تغییری به دادن تن بدون کهطوری ساخت؛ خواهد

 و مردم سیاسی هایخودانگیختگی گسترش برابر در حاکمیتْ اصلی یهسته رو، این از. نیست تصور قابل

 دامنه زودی به راستا، همین در. گرفت خود به تهاجمی آرایش طلبی،اصالح نهادهای ی«قاعده» از خارج رشد

شبه تا امنیتی و پلیسی هایدستگاه از و مجلس، تا قضائیه یقوه از) سرکوب و نظارت نهادهای عمل شدت و

 .یافت بسط وسیعی میزان به( مداروالیت نظامیان

http://www.praxies.org/
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  16 | صفحه

 ایران در «دوگانه حاکمیت» نوعی جامعه، تاریخی دینامیزم نیز و حاکمیت مختصات به بنا ترتیب، این به

 ساخت اصلی یهسته) حاکمیت اقتدارطلب بخش فرادست جایگاه میان تقابل جز نبود چیزی که شد ظاهر

 این. آنها تکنوکرات همراهان و طلباصالح به موسوم جناح هایداعیه سیاسی ازایمابه برابر در ،(قدرت

 و کشاند -بینیپیش قابل تاحدی و- زودهنگام بستیبن به را ایران در «باال از طلبیاصالح» یپروژه تقابل،

 «باال از اصالحات» یپروژه بستبن اما. گذاشت ناکام را طلباناصالح مطلوبِ «انفعالیِ انقالب» طرح پیشبرد

 در که معنا بدین. بود ایران یزدهبحران یجامعه متن در آن درونی هایتناقض از ناشی چیز هر از پیش

 قدرت انحصار تداوم که زمانی تا اصالحات اجتماعی، و سیاسی اقتصادی، فعال هایشکاف حامل ایجامعه

نمی اصالحات بگیرد، خود فرضپیش را( دیگر سوی از) ثروت انحصاری انباشت بسط و ،(سویی از) سیاسی

 بندیپای مشخص، طور به. باشد آن بقای ضامن همزمان که بیابد، خود پیشبرد برای مردمی ایپایه تواند

 ،(محرومان و کارگران زیان به متعدد هاییطرح قالب در) اقتصاد نولیبرالی الگوی گسترش به خاتمی دولت

 ا،مبن این بر. روز ضروری مجراهای در ثروت انحصاری انباشت بسط تداوم برای سازیزمینه جز نبود چیزی

 پوپولیستی شعارهای هیاهوی در توانستمی مدتی تا تنها «ساالریمردم» یداعیه با رویّه این درونی تناقض

 . گردد پنهان طلبانهاصالح

 و قدرت تجمیع ضروری شرط همچون دیگر بار گر،سرکوب سیاسی آمریت زدگی،خواب یدوره این از پس

 از خوبی به حاکمیت قوای برآیند که دادمی نشان گرسرکوب آمریت این هولناک ظهور گردید؛ عیان ثروت

 آمادگی کسب به طلب،اصالح جناح هایداعیه فراسوی در و است، آگاه اصالحات یپروژه درونی تناقض

 بود روشن نیز آنان برای کهآن ویژه به. دارد نظر جامعه اعتراضی تحرکات و هاتنش با رویارویی برای دایمی

 اجتماعی هایحمایت و اجتماعی تولید ثمرات از جامعه اکثریت سازیمحروم و کار نیروی از بیشتر یدخلع که

بن راین،بناب. داشت خواهد پی در را( مقاومتی تحرکات از مختلفی سطوح) گریزناپذیری پیامدهای حقوقی، و

 به باوری مجموعْ در «طلباناصالح» خود که بود واقعیت این از ترجمانی ایران در سیاسی اصالحات بست

خفقان و بسته فضای یک متن در صرفاً آنان بلکه نداشتند؛ آن ملزومات به ایبندیپای -طبعا- و اصالحات

http://www.praxies.org/


 PRAXIES.org   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  پراکسیس

 

  1۹ | صفحه

 سیاسی ژست یک همچون «اصالحات» شعار جذابیت از سومی،جهان پوپولیسم چارچوب در و سیاسی یزده

 .گرفتند بهره قدرت یعرصه به بازگشت برای

 و ساخت عیان را طلباناصالح یپروژه یناخواسته تبعات و درونی تناقضات همزمان که رویدادی ترینمهم

 1۹۹۹ تیرماه دانشجویی خیزش داد، شان ننیز را حکومتی طلبیاصالح واقعی امکانات پایان حال عین در

 سرکوب و طلباصالح نشریات برخی تعطیلی پی در که بود تبریز و تهران هایدانشگاه در(  1۳۳۳ ژوئن)

 شد، سرکوب خونینی و وحشیانه طرز به که حرکت این. پیوست وقوع به آن به مربوط اعتراضات شدید

 کردن رها و خاتمی دولت آشکار نشینیعقب دلیل به حال، عین در و کرد عیان را حاکمیت درون هایشکاف

 طلباناصالح. ساخت آشکار نیز را ایران در قدرت واقعی مرجع و رسمی طلبیاصالح مرزهای دانشجویان،

 داریزمام یدوره از باقیمانده سال ۳ و بازگشتند خود جای به قبل از تر«عاقل» و تراهلی رویداد این از پس

 حاکمیت خارجی یچهره دوران، این یُمن به حال، عین در. کردند سپری سیاسی بلندپروازی حداقل با را خود

 جهانی صدور به آن افراطی گرایش یا ۱2کشور خارج در سیاسی مخالفین ترورهای رسوایی از پس جمله از که

 اینکه گو) شد ترمیم اندکی «هاتمدن گفتگوی» مانند لطیفی هایطرح پس در بود، شده مخدوش شیعی اسالم

 (. داشت جریان خود مسیر در کماکان ایهسته انرژی به مربوط هایطرح پیشبرد

 هایطرح پیشبرد برای الزم خشونت و جدیت یهمه قبلی، دولت همانند اقتصادی، ساحت در خاتمی دولت

 طریق از «کار نیروی آزادسازی» برای قانونی هاییطرح تصویب قالب در خواه: ۱3گرفت کار به را نولیبرالی

                                                                       

 برخی ترور به ساخت، ناممکن اروپایی هایدولت و ایران حکومت طرفین برای را ماجرا گذاریسرپوش که رسوایی این اوج.   ۳2

 یپرونده یواسطه به آن اخبار که بود مربوط( ۳۳۳2سپتامبر) برلین شهر در ایران کردستان دموکرات حزب سران از

 رورت موجب به( بار نخستین برای شاید) اسالمی جمهوری مقامات دادگاه، حکم مطابق. شد آفرینجنجال «میکونوس ترور»

 انبوه از قضایی بررسی یک گشایش باعث گاههیچ محکومیت این چه اگر. شدند محکوم کشور خارج در خود سیاسی مخالفان

 . نگردید کشور خارج در. ا. ج سیاسی ترورهای

 نمونه برای کار، نیروی بر آن اثرات و اقتصادی تعدیل سیاست یزمینه در خاتمی دولت اقتصادی یکارنامه خصوص در.   ۳۱

 :کنید رجوع زیر منابع به

 ( سیاسی اقتصاد نقد) ؛«اصالحات یدوره در انسانی نیروی تعدیل»: مالجو محمد  

 ( زمانه رادیو-مینا بابک با گفتگو در) «کار نیروی تضعیف و طلباناصالح»: مالجو محمد  
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  1۹ | صفحه

 نامحدود بازکردن و کارگران حقوقیبی سازیِقانونی یعنی شان،حداقلی قانونی حقوق از کارگران سازیمحروم

 تراضاتاع سرکوب از کارگری؛ فعالین و کارگران اعتراضات مستقیم سرکوب با خواه و کارفرمایان، دست

 آبادِخاتون شهرک در شده کاربی کارگران اعتراضات بستن گلوله به تا ،1۹۹۱ سال در معلمان یپردامنه

هشت یدوره این در که نیست شگفتی جای راستا همین در. 1۹۹2 بهمن در( کرمان استان در) ۱4شهربابک

 اصلی همچون کارگری مستقل هایتشکل ایجاد ممنوعیت و کارگری هایاتحادیه فعالیت ممنوعیت نیز ساله

 ساالریمردم» یپروژه از جامعه اکثریت سهم دیگر بیان به. شدمی حراست وقت دولت سوی از «مقدس»

 .نبود سرکوب و محرومیت تداوم و استثمار تشدید جز چیزی «اسالمی

 بود سیاسی نگریجهان و تفکر از ایشیوه اجتماعی گسترش خاتمی یدوره ایدئولوژیک و فرهنگی دستاورد

 مختصات. بود همخوان شدت به ایران در نفستازه نولیبرالیسم نیازهای و جهانی فضای جدید مختصات با که

 دیگر سوی از و داند،می هم ملزوم و الزم را آزاد بازار و آزادی سویی از که است آن سیاسی بینش این عام

 برابر در ارتجاعی مانعی را سوسیالیستی و چپ هایگرایش ویژه به و گریانقالبی و سیاسی رادیکالیسم

ستژورنالی از طیفی ظهور سیاسی،-فرهنگی دستاورد این مادی و عینی ماحصل. کندمی تلقی خواهیدمکراسی

 و یی «.او.جی.ان» هایفعالیت بستر در یا که بود( زمان آن) جوان نسل میان در مدنی و سیاسی فعالین و ها

 خود زعم به اینان. بودند یافته پرورش( رسمی هایرسانه یا هادانشگاه در) طلباناصالح نهادین بازوهای در یا

 هب را خود خاطر تعلق ،(آن کمونیستی و سوسیالیستی انواع ویژه به) ها«ایدئولوژی» مسموم فضای برابر در

 با - ممکن های«فرصت» در - را بشریحقوق هایانگاره تقدیس و کردندمی اعالم «بشرحقوق» جهانی آیین

 . داشتندمی ابراز آنها معظم معابد به عملی وفاداری

                                                                       
 

 : به کنید نگاه رویداد این یفشرده مرور برای.   ۳4

 (  .اف.دی.پی ینسخه. ) 51. ص ؛«معدن ینامهویژه»: کارگر حقوق مدافعان کانون  
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  1۳ | صفحه

 انجامید وسیعی عمومی خوردگیسر به جامعه، یخودانگیخته حرکت یدگرباره سرکوب یا اصالحات بستبن

 موج آغاز خوردگی،سر این عریان نمود. ساخت مهیا سیاسی انفعال گسترش برای را جامعه ذهنی فضای که

 یرویّه بود؛ خاتمی جمهوری ریاست دوم یدوره در کردهتحصیل و جوان نسل میان در مهاجرت از ایتازه

 گریزهای موج ،«سبز جنبش» سرکوب با ویژه به و شد تشدید نژاداحمدی یدوره در بعدها که رشدی به رو

 این گسترش محصول نوعی به نژاداحمدی برآمدن. ۱۵شد افزوده بدان نیز خودخواسته تبعیدهای و سیاسی

 تلفیق اقتصادی یفزاینده فشارهای به نسبت فرودست طبقات نارضایتی با که بود، سرخوردگی و انفعال فضای

 شناختند،می پشتوانهبی شعارهای مبلّغ را طلباناصالح و خاتمی مردم اغلب مقطع، آن در آنجاکه از. شدمی

بی سیاسی هایوعده مقابل در را «گراییعمل» لزوم کوشید خود استقرار سرآغاز در نژادیاحمدی پوپولیسم

 بناست که کسی گردید؛می معرفی «عمل مرد» عنوان به آشکارا نژاداحمدی راستا، همین در. دهد قرار فرجام

 ! بیاورد ارمغان به مردم برای را اجتماعی عدالت سیاسی، هایآزادی یدرباره انتزاعی هایوعده جای به

  نژاداحمدی ژنرال تراژیک کمدی. 7

 برای ماشین یدنده تعویض همانند) غلتید دیگر جناح به جناحی از حاکمیت نژاداحمدی دولت آمدن با

 که نسبت همان به. شد جایگزین پوپولیسم از دیگری شکل با پوپولیسم از شکلی و( سراشیب در حرکت

 نژاداحمدی داد،می قرار خود سیاسی گشایش یپشتوانهبی هایطرح مخاطب را شهری متوسط اقشار خاتمی

 اصلی تفاوت. دهد قرار خود کاذب اجتماعیعدالت هایطرح مخاطب را روستایی و شهری فرودستان کوشید

 هایطیف به گرچه دولت دو این. بود سیاسی بسیج و تبلیغ هایشیوه در نیز و اجتماعی مخاطبان یگستره در

 بلوک درونی هایبندیصف در) سرمایه هایکانون از متفاوتی هایبخش منافع و داشتند تعلق متفاوتی سیاسی

                                                                       

 مهم یپدیده اخیر یدهه یک از بیش در کشور از( متخصص کار نیروی یا) کردهتحصیل هایالیه گریز باالی بسیار نرخ.   ۳5

 مهاجرت/گریز این کلی، طور به. است مفصلی پژوهش نیازمند آن پیامدهای و هازمینه بررسی که است توجهی قابل و

 «مونپیرا-مرکز» اقتصادی شکاف است، پیرامونی کشورهای در اقتصادی و سیاسی هایبحران تداوم یمشخصه که سویهیک

 :به کنید نگاه نمونه برای. کندمی تشدید جهانی یسرمایه هایکانون یا مرکز کشورهای فرادستی نفع به را

 . ۳۱۳4 نی، نشر جوافشانی؛ لیال و چاوشیان حسن یترجمه ؛«کاستلز مانوئل با گفتگوهایی»  
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  2۱ | صفحه

جنبش سرکوب و نولیبرالی هایطرح پیشبرد سر بر گویی اما کردند،می نمایندگی را( حاکم یطبقه مسلط

 رفسنجانی یساله 1۳ هایدولت که مساعدی بستر بر اما نژاداحمدی. بودند قسمهم چپ فعالین و کارگری

 را اقتصاد سازینولیبرالی یپروژه سیاست، یعرصه نسبی سازینظامی اتکای به و ساختند، فراهم خاتمی و

 صندوق رسمی تشویق و ستایش (گانهسه هایدولت این نیابت به) توانست که برد پیش به «تعهدآمیز» چنان

 نولیبرال یچهره این معموالً نژاداحمدی از جهانی هایتصویرسازی در اگرچه. کند دریافت را پول المللیبین

 و مورالس و چاوز با وی یشدهحساب متقابال همسویی نظیر) اشضدامپریالیستی هایژست یسایه در وی

 شعارهای بودنتوخالی زود خیلی روستایی و شهری فرودستان داخلیْ ساحت در اما ،۱۶است شده گم( غیره

 . کردند لمس خود هایسفره شدن ترتهی با را وی اجتماعی عدالت

 بندیپای و( دهه دو از بیش طی) مجریه یهقو بر حاکم مختلف هایجناح سوی از نولیبرالیسم تقدیس

 عام، سطح در. دارد خاص و عام دالیلی داریْسرمایه بندیصورت ترینتازه این پیشبرد به آنان مشترک

 درونی هایفراکسیون از فارغ) حاکم یطبقه فراجناحی و کالن منافع تامین و حاکمیت درونی وحدت حفظ

 این در وحدت محور. است سیاسی و اقتصادی هایساحت در اجرایی کالن هایرویه وحدت نیازمند( آن

 ختاری گواهی به خاص، سطح در. است بوده جهانی اقتصاد به پیوستن ملزومات به بندیپای خاصْ مورد

خصوصی و ساختاری تعدیل هایطرح ،(نیافتهتوسعه کشورهای از بسیاری متاخر تاریخ همانند) ما نزدیک

 واگذاری و ملی هایثروت منابع از قانونی یدخلع برای مناسبی بسیار مجرای و محمل همواره ایران در سازی

 کوشدمی خود سهم به جناح هر رو این از. است بوده( خودی انحصارات) مرجع اقتصادی هایگروه به هاآن

                                                                       

 یرابطه یدستمایه را نژاداحمدی صوری بودن ضدامپریالیست که گراییچپ هایدولت ی«گرایانهعمل» ریاکاری از فارغ.   ۳۳

 ویژگی همین آشکارا نیز چپ نیروهای از بخشی جهانی سطح در ساختند، آن از سیاسی حمایت و ایران دولت با اقتصادی

 دوم یدسته این برای. دادند قرار خاورمیانه و ایران اوضاع به نسبت خود سیاسی هایگیریجهت و هاتحلیل محور را

 به دیرهنگامی طور به را - رسوایی ناقوس نگوییم اگر- خطر زنگ نژاداحمدی از المللیبین صندوق رسمی قدردانی گمانبی

 هایتشکل مستمر سرکوب ایران، کارگران باراسف استثمار وضعیت یمشاهده با آن از پیش بسیار هاآن اینکه. درآورد صدا

 هک است آن گویای نکردند، پرهیز فاحش تحلیلی اشتباه این از مدنی و سیاسی هایآزادی منع و چپ فعالین و کارگری

 کنندهگمراه تواندمی حد چه تا امپریالیسم یمقوله از ایکلیشه و ساده درکی مبنای بر سیاسی و تحلیلی نمایقطب تنظیم

 .باشد
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 انحصاری هایفرصت و اقتصادی امتیازات از برخورداری با ترتیب این به و کند عمل سایرین از «ترنولیبرال»

 در ایویژه فرصت نژاداحمدی دولت نظر، این از. کند کسب سرمایه انباشت برای بیشتری امکانات ،(رانت)

 رارق بنیادها دیگر و پاسداران سپاه به وابسته اقتصادی-نظامی هایمجتمع و دولتیشبه انحصارات برخی اختیار

 خود شدنفربه مسیر تجاری، و صنعتی مالی، صنعتی، عمرانی، هایطرح در انحصاری کمابیش حضور با تا داد

 زا بسیاری نابودسازی قیمت به چین ساخت محصوالت انواع پایانبی واردات]. بپیمایند بیشتری شتاب با را

نظامی رانتیِ اقتصادِ نفوذ که است اینمونه داخلی، کشاورزی مختلف هایحوزه و تولیدی متوسط و خُرد مراکز

 .[ دهدمی نشان ایران قدرت فوقانی ساحت در را شده

 بوده همراه ۱7سیاست ساحت شدننظامی روند با ایران اقتصاد سازینولیبرالیزه روند گذشته، سال 2۷ طی

 نظامی یدرجه و نشان هیچ اینکه گو بود، آن شدگیعیان شاخص و روند این اوج ینقطه نژاداحمدی. است

 عبای نیازمند نیز، اسالمی حاکمیت به اشخاضعانه وفاداری که همچنان کرد؛نمی حمل خود هایشانه بر را

 .نبود روحانیت

 جنبش) مردمی اعتراضات خونین سرکوب با ،(2۱۱۳ ژوئن) نژاداحمدی جمهوری ریاست دوم یدوره سرآغاز

 مستقیم سرکوب فاز چهارمین را آن توانمی آن زمانی تداوم و گسترده ابعاد دلیل به که شد، مقارن( سبز

 شد روبرو سیاسی مشروعیت بحران با دیگر بار حاکمیت دوره، این طی در. نامید اسالمی جمهوری نظام در

 درونی هایتنش تشدید. بود همراه قدرت ساختار هایتنش تشدید و داخلی فشارهای و هامخالفت رشد با که

 حاکم بورژوازی مختلف هایجناح درونی هایکشمکش و هارقابت گیریاوج سیاسی نمود واقع در حاکمیت

احمدی جناح حمایتی چتر زیر) سرمایه انحصارات از ایتازه قطب تهاجمی و ناگهانی رشد اثر در اینک که بود

برنامه مهار برای جهانی هایقدرت سوی از حاکمیت دیگر، سوی از. گذراندمی سر از را ملتهبی شرایط( نژاد

 رد ایران نفوذ و نقش متوجه طبعا فشار این از بخشی که داشت، قرار زیادی فشار تحت اشایهسته ی

                                                                       

 .(اف.دی.پی ینسخه) پراکسیس ؛پیرامونی کشورهای در گرینظامی یدرباره: حصوری امین.   ۳۱
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 یشیوه واقع در که ،نژاداحمدی دولت خارجی دیپلماسی. بود خاورمیانه کشورهای از برخی درونی تحوالت

 و خارجی روابط در متعدد هایتنش بروز شکل به بود، ایهسته یبرنامه پیشبرد برای حاکمیت تهاجمی

 . یافت تجلی نظامی تهدیدهای و اقتصادی تحریم تحمیل

 در هک بود، مواجه عمومی ناکارآمدی بحران پیامدهای تشدید با حاکمیت اقتصادیْ ساحت در ها،این کنار در

 -اقتصادی بحران یک مرز تا- ملی پول ارزش شدید سقوط و کاریبی و تورم نرخ یسابقهبی افزایش شکل

 درازمدت انباشت و عوامل دسته دو تلفیق حاصل واقع در بحرانی، اقتصادی وضعیت این. بود شده نمایان

 نولیبرالی هایسیاست اجرای دیگری و دولتی؛ اقتصاد فاسد و رانتی غیرشفاف، ساختار یکی: بود هاآن پیامدهای

سالهپنج خردتر های دوره و ساله 2۱ مدت بلند راهبردی هایبرنامه عنوان تحت 1۳۳2 سال حدود از که)

 و عمومی ارعاب طریق از کوشیدمی نژاداحمدی دولت(. داشتند قرار متوالی هایدولت کار دستور در آن، ی

 مسیر همین بر را کشور اقتصادی ماشین حرکت یادامه جامعه، مدیریتی فضای بیشتر چه هر ساختننظامی

( حکومتی انوابستگ و نظامیان به وابسته بنیادهای عمدتا) جناحی انحصارات اقتصادی جایگاه تقویت جهت در و

 اقتصادی ارکان بر آن انحصاری کمابیش تسلط و مالی یسرمایه سریع رشد به بخشا که سیاستی. کند تضمین

 . شد منجر کشور

 محروم قاتطب به اقتصادی فشارهای انتقال وضعیتی، چنین عام پیامدهای مهار برای دولت ابزار تنها مقابل، در

 و پوپولیسم شدت بر هااین موازات به البته و. بود مستقیم هایسرکوب و گرینظامی افزایش و جامعه

 بخشی که کرد یادآوری باید. شدمی افزوده نژاداحمدی خارجی و داخلی هایخوانیمخالف و دولت شعارزدگی

رقابت در موفقیت یالزمه که چرا داشت، داخلی کامالً ماهیتی نژاداحمدی دولت خارجی هایخوانیمخالف از

 به تعهد بر فشردنپای( شدمی آشکار همیشه از بیش اینک هاآن اقتصادی ماهیت که) جناحی سخت های

به. است( انقالب بدو در) خمینی خارجی سیاست رویکرد نظیر حاکمیت، نمادینِ -هویتی هایشاخص برخی

 مخالفان بود بنا که بود همراه تندی هایرویّه و شعارها طرح با شده، یاد دولت سوی از تاکتیک این کارگیری

 . کند خنثی را غربی هایدولت برخی با آنان ائتالفی هایسیاست و بکشاند انزوا به را ترمعتدل
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 PRAXIES.org   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  پراکسیس

 

  2۹ | صفحه

  اقتصادی هایتحریم منجنیق از هاییسنگ. ۸

 اقتصادی هایتحریم یمساله در غیرمستقیمی و ناچیز فاعلیت نژاداحمدی دولت اما کند، جلوه عجیب شاید

 سیاست واقعی دارسکان که بود ایران در قدرت( فوقانی) مرکزی یهسته هاتحریم داخلی بازیگر. داشت

می ارزیابی را خود خارجی هایخواهیسهم ممکن مرزهای بخشا نژاداحمدی آزمون طریق از و ستخارجی

 خود «آهنینِ مشت» همچون را نژاداحمدی یگرایانهنظامی پوپولیسم نیز داخلی ساحت در چنانکههم کرد؛

 بیرونی رانبازیگ دیگر، سوی از. بود گرفته خدمت به سرمایه نولیبرالی انباشت و سیاسی یسلطه تداوم برای

 هایسیاست طریق از گذشته یدهه چند در که بودند، اروپا یاتحادیه و آمریکا نظیر هاییقدرت ها،تحریم

 حکومت با رویارویی اینکه ضمن اینان. کنندمی دنبال را استراتژیک هاییهدف ایران قبال در خود یدوگانه

یم تلقی خاورمیانه در روسیه استراتژیک-سیاسی نفوذ یدامنه مهار برای ضروری گامی را، آن مهار و ایران

 و اقتصادی هایتحریم اهرم ،(است بوده ایران حاکمیت استراتژیک پیمانهم دیرباز از پوتین یروسیه) کنند

. ۱۸دهندمی قرار کشور این درونی سیاسی تحوالت روند در خود نفوذ بسط برای ابزاری را نظامی تهدیدهای

 به را عرصه تا ایران در مسلط سیاسی جناح بر بود فشاری اهرم واقع در هاتحریم مشخص، مورد این در

 ار کشمکش غربیِ و ایرانی طرف دو هر قدرت به روحانی حسن عروج از پس آنچه. کند واگذار دیگر جناح

 یمساله مورد در مشخصی توافق به سالنیم و یک حدود از پس آنکهبی) ساخت خرسند کار ینتیجه از

 بدان ختس مختلف دالیلی به سو دو هر که بود ایران در سیاسی ثبات برقراری لزوم( باشند رسیده ایهسته

 یکی: فتگر نظر در نیز را دیگر عامل دو باید دوسایه خرسندی این تحلیل برای حال عین در بودند؛ نیازمند

 جیب در( هاتحریم گیریاوج) اضطراری وضعیت برای که کارتی با بازی برای ایران حاکمیت نسبی آمادگی

استفاده امکان به غربی طرف آگاهی دیگری و سیاسی؛ هایچرخش از حدی برای درونی سیالیت یعنی داشت،

 همچون هاتحریم یسایه داشتننگه واقع در و ایران، با تعامل آتی روندهای در هاتحریم یحربه از مجدد ی

 . ایران حاکمیت سر فراز بر دموکلس شمشیر

                                                                       

 .(اف.دی.پی ینسخه) فرودستان علیه هاتحریم: پراکسیس.   ۳۳
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ساحت در را آن واقعی کارکردهای که بودند ایران مردم اکثریت اقتصادی هایتحریم واقعی یابژه عمل، در

 فقط نه -هاتحریم اعمال یواسطه به- عمومی، سالمت یحوزه در مثال برای. کردند لمس مختلفی های

 انتشار و اردغیراستاند بنزین داخلی تولید افزایش پی در بلکه شدند، مواجه اساسی داروهای کمبود با بیماران

ساحت یهمه میان از. ۱1شد تحمیل شهرها ساکنین بر خطرناکی و مضاعف هوای آلودگی سمی، هایآالینده

 دو در -فشرده طور به- را هاتحریم واقعی کارکردهای جامعه، عمومی حیات بر هاتحریم تاثیرگذاری های

 :کنیممی مرور سیاسی و اقتصادی اساسی ساحت

 تفرودس طبقات بر تحمیلی اقتصادی ناامنی و معیشتی فشارهای هاتحریم یواسطه به اقتصادی، ساحت در

 هایسیاست پیامدهای کل که شد برخوردار امکان این از حاکمیت کهدرحالی یافت؛ افزایش شدت به جامعه

 عوامل سمت به را جامعه عمومی نارضایتی تا سازد پنهان هاتحریم تاثیرات پوشش زیر را خود اقتصادی

 اقتصادی هایتحریم دیگر، سوی از. کند فرافکنی( وقت دولت هایسیاست به نهایت در و) هاتحریم خارجی

 تولیدی هایپروژه در خارجی گذاریسرمایه حجم که شدند سبب دولت، بر ایبودجه فشارهای ایجاد ضمن

 وابستگی عضل،م دو این جبران ضرورت. بیابد کاهش شدت به( پتروشیمی و گاز و نفت صنایع نظیر) صنعتی و

 اسیسی نفوذ و جایگاه فقط نه نتیجه در. داد افزایش را دولتیشبه و نظامی انحصارات به دولت معمول اقتصادی

 انحصاری کارانپیمان مثابه به نهادها این بلکه شد، تقویت اقتصادی گذاریسیاست فرآیند در انحصارات این

 اقتصادی هایتحریم اینکه ضمن. کردند کسب سرشاری سودهای کشور اقتصادی هایپروژه ترینکالن در

( پاسداران سپاه نظیر) حاکمیت هایزیرمجموعه به وابسته مافیایی هایبخش اختیار در مساعدی فرصت

 . دهند بسط را مصرفی کاالهای واردات یحوزه در خود انحصاری کاروکسب تا نهادند

 شد،می تکمیل ایران به نظامی تهاجم تهدید با که هاتحریم از ناشی اضطراریشبه وضعیت سیاسی، ساحت در

 کهحالیدر. ساخت دشوار و تنگ شهروندان برای پیش از بیش را اجتماعی و سیاسی معمول تحرکات فضای

                                                                       

 گویدمی مردم سالمت بر هاتحریم تاثیر از زیست محیط سازمان مشاور.   ۳۳
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  25 | صفحه

 از برآمده هایتنش و هاتحریم از ناشی یفزاینده فشارهای که شد برخوردار موثر امکان این از حاکمیت

 حاکمیت توفیق. کند بدل 1۹۳2 جمهوریریاست انتخابات حول جامعه بسیج مجرای به را نظامی تهدیدات

 در که بود ایران سیاست ساحت در عینی شرّ یک از تصویری شدن فراگیر بر متکی سیاسی بسیج این در

 انحصاری سهم همچنین که نژاداحمدی جناح. نژاداحمدی جناح: شدمی منعکس سادگی به هاتحریم یآیینه

 سیاسی هایناکارآمدی سایر کنار در اینک شد،می داده نسبت بدان «سبز جنبش» سرکوب در آمیزیاغراق

 . شدمی شناخته خارجی فشارهای و هاتحریم مستقیم مسبب اش،اقتصادی و

چهره برآمدن به را خود سرنوشت مردم اکثریت که شد دوقطبی چنان سادگی به سیاسی فضای نتیجه، در

 مومیع اعتراضات از پس سال چهار ترتیب، این به. زدند پیوند انتخابات این در تر«معتدل» و تر«معقول» ای

 هاکرا با دیگر بار مردم دیکتاتوری، با مخالفت در بزرگ شهرهای هایخیابان فتح و 1۹۹۹ انتخاباتی تقلب به

 یکی ،عبدی عباس ،1۹۹۹ جنبش گیریاوج زمان در کهآن جالب. 21آوردند روی رأی هایصندوق به امید و

 انتخابات سوی به جنبش این پتانسیل که بود شده آن خواهان طلباصالح جناح شاخص پردازاننظریه از

 در ،نظام تر«معتدل» هایطیف مطلوب راهکار اقتصادی هایتحریم یاری به گویی اینک. شود هدایت بعدی

 . بود یافته تحقق دیگر مجرایی

 هایشکاف آمیزتحریف بازنمایی برای ایران حاکمیت به بود موثری یهدیه غربی هایتحریم منظر، این از

 این که حاکمیت؛ قوای تجدید ملزومات مدار به جامعه یبرانگیزاننده هایآرمان فروکاستن و واقعیت، یپهنه

 کارگران،) جامعه فعال هایبخش یخواهانهتحول تحرکات روند هژمونیک سرکوب جز نبود چیزی واقع در

تحریم گرتسهیل نقش و سیاسی چرخش این یواسطه به(. غیره و مذهبی و قومی هایاقلیت دانشجویان، زنان،

                                                                       

 : است آمده گرد نامهویژه این در ۳2 انتخابات به غالب رویکردهای یدرباره انتقادی هایتحلیل از ایمجموعه.   21

 (.اف.دی.پی ینسخه) طلباصالح چپ نقد در جستارهایی: امکان سیاستِ ،«سیاست» امکان پراکسیس؛  
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  26 | صفحه

 شدند موفق حتی و یافتند دست نسبی سیاسیِ همسازی از ایتازه دور به حاکمیت درونی ارکان آن، در ها

 . 2۱بکشانند «ملی آشتی» ضیافت به را جامعه از هاییبخش ،نژاداحمدی بدنام دولت یبدرقه مراسم در که

 روحانی هیات در حاکمیت یدوباره عروج:  21۱3 ژوئن. 1

 جمهوررئیس یک بگوییم که است آن ایران در 1۹۳2 جمهوری ریاست انتخابات توصیف شکل ترینساده

 همان این. دارد تریمعتدل مشی و بهتر سیاسی یوجهه که داد ایچهره به را جایش دردسرساز و نامحبوب

 در را واقعیت از هاییسویه اگرچه تصویر این. است خارجی و داخلی هایرسانه اندازغلط البته و غالب تصویر

 د،گرد معرفی حاضر وضعیت برای توضیحی یا واقعیت اصلی یهسته عنوان به بخواهد که زمانی اما دارد، بر

 رویداد این از دیگری خوانش توانمی شد، گفته آنچه بنابر مقابل، در. انجامدمی بزرگی گمراهی و تحریف به

 ینا متعارض و پراکنده تصاویر فهم برای تحلیلی چارچوبی سازیفراهم ضمن که خوانشی کرد؛ عرضه سیاسی

 : کند کمک ایران امروز وضعیت هایپیچیدگی فهم به پدیده،

 زمامداری به اشساختاری تناقضات فرافکنی و نژادیاحمدی یتیره غبار از اشچهره زدودن با حاکمیت

 تقویت آتی سال چند برای جامعه ارکان بر اشهژمونی و گرفت ایتازه( مشروعیت) جان وی، معیوب اجرایی

 فرد انتخاب عدم ،نژاداحمدی زمامداری یافتنپایان: نظیر ملموسی عینی دالیل با جامعه از بزرگی بخش شد؛

 اب و شتافت تغییر این استقبال به جنگ، خطر محو و هاتحریم رفع عینی امکان و او، سیاسی جناح از دیگری

 پرهیاهوی و کوتاه مقطع در. شد سهیم( حاکمیت و) حاکم یطبقه استراتژیک پیروزی در پیروزمندیْ از حسی

 الزم زیادی زمان اما کردند،می قلمداد میدان پیروزمند را خود طرفْ دو هر اگرچه پیروزمندی، این تجلی

 رو هیچ به 1۹۳2 انتخابات که شود معلوم جامعه یستمدیده هایالیه و کارگر یطبقه بر -حداقل- تا نبود

 روزمره تجربی شهود میانجی به اینان هیاهو، این کردنفروکش از پس ماهی چند. نبود «برد-بُرد بازی» یک

                                                                       

 نولیبرالی اعتدال یدرباره: جهنم سوی به آرایش تجدید حصوری؛ امین.   2۳
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  2۹ | صفحه

 .است بوده دسترس از دور انتظاری مجرایی چنین از اقتصادی گشایش که دریافتند شانمصرفی سبدکاالی یا

 گذشته انتخابات که انددریافته -مختلف درجات به- نیز سیاسی فعالین از هاییبخش گمانبی مدت این در

 که ی«بردِ-برد بازی» نه ،(شطرنج بازی در شدن آچمز همانند چیزی) بود «تراژیک اجبار» یک شبیه بیشتر

 . باشد اقتصادی و سیاسی هایگشایش حامل

 ترضعیف و ترپراکنده انتخابات دوقطبی شکاف در حاکمیت یپراکنده اپوزیسیون کهدرحالی دیگر، سوی در

 اطراف ییافتهقدرت طیف به نزدیک سیاسی جناح عنوان به حکومتی، طلباناصالح بود، شده همیشه از

 ینتیجه اساساً. شد ترگشوده سیاسی قدرت ساحت به آنان بازگشت هایراه و یافتند ایتازه جان ،رفسنجانی

 عملی یپیشینه از فارغ وی سیاسی مخالفان که باشد این جز توانستنمی نژاداحمدی ارتجاعی یدوره سیاسی

 این در ایعده کههمچنان کنند؛ کسب سیاسی مشروعیت و عمومی حقانیت خود، واقعی هایگیریجهت و

 وضعیت تغییر جهت در ایتکانه ایجاد برای او سیاسی قابلیت و رفسنجانی خواهیآزادی به اشکارا مقطع

 . بستند دخیل

 دولت یپیرزمندانه ظهور از مردم استقبال پی در که است آن جدید وضعیت هایشاخص ترینمهم از یکی

 دولت نسبیِ محبوبیت و انتخابات ینتیجه از عمومی رضایت پس در تا است یافته مجالی حاکمیت ،روحانی

 هگشود با. کند تازه نفس قدری خود قوای بازسازی جهت در و کند ترمیم را اشرفته دست از هژمونی جدیدْ

 حاکمیت اصلی هایسیاست ،«باال از» تغییراتی وقوع به نسبت عمومی انتظار هایدوره از ایتازه سرفصل شدن

 مدار بر آنان، از هاییبخش نسبی حمایت با حتی و مردم سوی از جدی مقاومت بدون توجهی قابل مدت تا

 هاسیاست این از برآمده اجتماعی مشکالت کهحالی در کند،می گردش( روز ضروری تنظیمات با) خود سابق

 تداوم ملزومات سازیفراهم هاسیاست این یمایهبُن. گرددمی منتسب قبلی دولت ناکارآمدی تبعات به

 پیامدهای رغمبه و نولیبرالیسم یپروژه یجسورانه بردپیش پرتو در که است سرمایه انحصاری انباشت

 آن اسیسی تعلقات و جدید دولت ترکیب که ندارد واقعیت این با منافاتی امر این. شودمی دنبال آن تاکنونی

http://www.praxies.org/
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  2۹ | صفحه

 سیاسی جناح که طورهمان درست. است متمایل سرمایه انحصارات از معینی هایکانون سمت به آشکارا

 .22دیدمی متعهد انحصاری یسرمایه از دیگری هایکانون به را خود نیز نژاداحمدی دولت در غالب

 شکوفایی سوی به ایران سیاست در فصلی تغییر همچون نهایت، در 1۹۳2 انتخابات که داد نشان توانمی

 کارپرداز حاکمیت و ایران در سرمایه انحصارات روی به را «رحمت درهای» که بود سرمایه بهار یدوباره

 اسالمی، جمهوری سیاسی نظام چارچوب در داریسرمایه تحوالت روند یواسطه به. گشود آنان( مباشر)

 انحصاراتی. 23است تنیدههم در اقتصادی انحصارات منافع با شدت به ایران در دولت نهاد اقتصادی ساختار

                                                                       

 دو انتخاب نظیر) بودند پاسداران سپاه اقتصادی هایزیرمجموعه از برآمده نژاداحمدی دولت وزاری برخی که طورهمان.   22

 اساسی اقتصادی پیوندهای و هاگاهتکیه هم روحانی دولت در وزرا انتخاب ،(االنبیاءخاتم قرارگاه از نفت وزیر یک و نیرو وزیر

 .  کندمی عیان را دولت این

 (دیپلماتیک لوموند) اندشده چیره ایران اقتصاد بر انحصارها: ایران در داریسرمایه سیاسی اقتصاد نژاد؛ معتمد رامین.   2۱

 هایخصلت برشمردن و معاصر، ایران در نوین داریسرمایه تحول و تکوین مراحل شرح ضمن خود مفصل بررسی در نژاد معتمد  

. دهدمی ارائه آنان هایوابستگی و هافعالیت یحوزه و ایران در سرمایه انحصاری هایکانون  از دقیقی شرح داری،سرمایه این

 ،«رضوی قدس آستان» ،«مستضعفان بنیاد»: همچون. اندداشته فعالیت آشنانام نهادهایی قالب در عموما انحصارات این

 به وابسته دو هر) «سپاه تعاون بنیاد» ،«االنبیاءخاتم سازندگی قرارگاه» ،(رهبری نهاد نظر زیر) «امام فرمان اجرای ستاد»

 نیروهای اقتصادی بنیاد» ،(شستا) «اجتماعی تأمین گذاریسرمایه شرکت» ،(بتاجا) «ارتش تعاون بنیاد» ،(پاسدارن سپاه

 گوییخپاس برای نهادها این اقتصادی تحوالت روند. غیره و(  ؟«مسلح نیروهای اجتماعی تأمین سازمان» به وابسته) «مسلح

 درونی حاد هایرقابت نیز و سیاسی قدرت هایکانون با ویژه مناسبات بستر در توامان طور به سرمایه، انباشت ملزومات به

 برخورداری یواسطه به دولتی،شبه نهادهای این شمسی، شصت یدهه اواخر از نولیبرالی هایسیاست آغاز با. است شده انجام

 این و کنند، خود آن از سازیخصوصی یپروسه در را ملی هایسرمایه از بزرگی بخش شدند قادر قدرت، رانت مزایای از

( صنعتی و عمرانی هایپروژه دیگر و سازیراه و سازیسد نظیر) دولتی بزرگ هایپروژه کاریپیمان انحصاری دریافت از جدا

 به و کردند سپری زیادی سرعت با را سرمایه یاولیه انباشت مراحل دولتیشبه اقتصادی نهادهای این ترتیب، بدین. بود

 که بود دالیلی از یکی درست اقتصادی، شدن فربه این نسبی سهولت اما. یافتند گسترش و شده فربه تصاعدی طور

 منتقل سیاسی ساحت به را بزرگی هایتکانه خود ینوبه به که برانگیخت سرمایه هایکانون این میان را سختی هایرقابت

 به خود دولتیشبه هایخاستگاه یواسطه به که بود جدیدی اقتصادی اولیگارشی گیریشکل دینامیزم، این ماحصل. ساخت

 هایکانون این. یافتند کشور کالن هایگذاریسیاست مسیر تعیین در مهمی بسیار نقش و شدند بدل سرمایه عظیم هایکانون

 در را خردتر هایشرکت از ایپیچیده یشبکه گذاری،سرمایه بزرگ هایشرکت قالب در شمسی ۳1 یدهه از سرمایه

 مشترک سهامدارن دایمی، هایرقابت رغم به حال، عین در و کنندمی هدایت مالی و تجاری صنعتی، هایسرمایه یحوزه

 گذاریسرمایه کالن هایکانون ترینمهم میان از. هستند اعتباری-مالی نهادهای و صنعتی-تولیدی هایشرکت از بسیاری

 صنعتی شرکت سایپا، گذاریسرمایه شرکت غدیر، گذاریسرمایه شرکت: کرد یاد زیر هاینمونه از توانمی کنونی مقطع در

 شرکت مستضعفان، بنیاد آریان،پارس گذاریسرمایه شرکت ،(شستا) اجتماعی تأمین گذاریسرمایه شرکت خودرو، ایران

 [.نژادمعتمد رامین یمقاله از بخشی از آزاد برداشت] غیره و البرز گذاریسرمایه

http://www.praxies.org/
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2012/05/120528_ka_khatam_sepah.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2012/05/120528_ka_khatam_sepah.shtml
http://archive.mashal.org/content.php?c=helmi&id=00980


 PRAXIES.org   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  پراکسیس

 

  2۳ | صفحه

 هیات به و یافته پرورش وقت هایدولت دامن در شمسی ۹۱ و ۹۱ هایدهه طی ویژه به تاریخی طور به که

چاره نیز یازدهم دولت رو این از. اندکرده رشد گذاریسرمایه عظیم هایشرکت و سرمایه بزرگ هاینکانو

 قطعیم موانع رفع و) انحصارات این سوی از سرمایه انباشت فرآیند تداوم تضمین ضمن کهاین جز ندارد ای

 و «ادیاقتص عقالنیت» از اشکالی گسترش قالب در را آنان رقابتی و متضاد منافع سازیهم مسیر ،(موجود

 .سازد فراهم قانونی و بوروکراتیک بسترهای

 یبرنامه بردپیش که کرد اعالم رسما خویش کار آغازین هایماه همان در یازدهم دولت اساس، همین بر

 گسترش» و( جهانی اقتصاد یقافله به پیوستن راستای در) سازیخصوصی سیاست و اقتصاد ساختاری تعدیل

 جدید دولت گیریجهت واقع در. داندمی خود هایاولویت و هارسالت ترینمهم از را «24کاروکسب فضای

کارکشته که نو، یکابینه اقتصادی ترکیب سویک از: باشد «سازیشفاف» این نیازمند که بود آن از ترروشن

 مقصد و عزم گویای خوبی به شود،می شامل را نولیبرالیسم به متعهد هایتکنوکرات و کارشناسان ترین

 جهت در تالش نظیر جدید، دولت اقتصادی هایمصوبه و هاسیاست دیگر سوی از و بود؛ دولت اقتصادی

 صراحت این همه، این با. کرد اعالم همگانی زبانی به را آن اقتصادی ماهیت زودی به ها،یارانه کامل حذف

 دانستمی جامعه اکثریت انتخاب از برآمده را خود که بود، جدید دولت باالی نفسبه اعتماد گویای رسپیش

 عنوان به نیز را( حاکم یطبقه یا) خود نظر مورد راهکارهای که نبود نقطه این تا زیادی راه طبعا آنجا از و

گروه و اجتماعی فعال هایالیه از بسیاری مقطع، آن در که چرا کند؛ عرضه مستقر یآشفته وضعیت بدیل

 . زدندمی حرف جامعه به «امید» بازگشت از آشکارا سیاسی های

 برآمدن مضحک تکرار نوعی به( 1۹۳2) روحانی دولت طلوع تاریخی،-انضمامی هایتفاوت یهمه وجود با

 حاکمیت مقطع، دو هر در. است تراژیک هایسویه حامل واقعبه که ایمضحکه است، 1۹۹۳ خرداد در خاتمی

 هر در و بیاندازد؛ پوست آینده هایضرورت سوی به خود، تناقضات و تنگناها از گریز در که بود آن نیازمند

                                                                       

 (سیاسی اقتصاد نقد) یازدهم دولت در مالکیت سلب مدد به انباشت مالجو؛ محمد.   24
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  ۹۱ | صفحه

 کار حاصل و رفتند، رای هایصندوق پای به اشتیاق با وضعیت، در گشایشی امید به درمانده مردم مقطع دو

 تهاجمی حرکتی به دست حدی تا دهنده رأی مردم 1۹۹۳ سال در اگر اما. نامیدند خود نفع به تغییری را

 بودیم واجهم تداقعی تماماً حرکتی با بار این کردند، تحمیل حاکمیت به را غافلگیری از حدی( شاید) و زدند،

 قابل ینتیجه. داشت نازلی بسیار امکان هایافق و انتخاب یدایره نیز 1۹۹۳ انتخابات با مقایسه در حتی که

 ثبات جهت در سیاسی جابجایی هایضرورت نهایت در انفعالی، و اجباری کمابیش حرکتِ این بینیپیش

 اجرایی قدرت زمام حاکمیت دیرین هایمهره ترینامنیتی از یکی رو، هر به. کرد تأمین را حاکمیت مقطعی

 پویایی و رشد برای ایتازه مسیر جامعه، به سیاسی «ثبات» و آرامش بازگرداندن ضمن تا گرفت دست به را

 . بگشاید( آن مقطعی بحران مقابل در) سرمایه

  گذرد؟می چه ایران در. ۱1

 ایران یعهجام در روحانی عروج از پس که ی«تغییرات» که نیست دشوار مساله این فهم شد گفته آنچه بنابر

 سیر چارچوب در و( آن با بستههم حکومتی دستگاه و) حاکم یطبقه نیازهای یمحدوده در است داده رخ

 تاریخی پویش که است بستیبن رفع نیز سیاسی چرخش این نهایی هدف. است بوده آن درونی تحوالت

 جامع هایبررسی از فارغ. بودند شده مواجه آن با موقتاً آن تضمین سیاسی سازوکارهای و( ایران در) سرمایه

 در که جایی) اصلی جریان هایرسانه هایگزارش و اخبار به جستجوگر نگاهی آنها، مندنظام تحلیل و تجربی

 و ها«فاکت» با بازی شوند،می خوانده «ایدئولوژیک» و دارجهت که مند،نظام انتقادی هایتحلیل مقابل

 قطری از مثال سازد؛ آشکار را تغییرات این کلی سوی و سمت و مضمون تواندمی هم( دارد رواج مستندات

 . «امروز -دیروز» ابتدایی یمقایسه همان

 دولت لباس در) آن جدید سیاسی آرایش در حاکمیت کلی هایگیریجهت مختصر بررسی برای اینجا در

 -دیروز» ضمنی یمقایسه با گاه، و) اصلی جریان هایرسانه هایگزارش برخی به استناد با تنها ،(روحانی

 توضیح این با. کنیممی مرور را ایران امروز یجامعه یپهنه در فعال هایشکاف ترینبرجسته وضعیت( «امروز
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  ۹1 | صفحه

 طور به آن به مربوط انضمامی هایمثال و هاشاخص از برخی تنها معین، شکاف هر یفشرده بررسی در که

 : گرددمی واگذار خواننده به بیشتر عینی هایمصداق جستجوی و شده بررسی پراکنده

 ( سرمایه و کار شکاف) طبقاتی شکاف. ۱1.۱

 بردپیش فعلی دولت که داشت پیشین هایدولت به نسبت را مزیت این لحاظی به جدید، دولت ظهور

حجاب: دهدمی انجام سابق یفریبنده هایحجاب بدون را ایران در داریسرمایه متاخر مناسبات قهرآمیز

 یا و( مدنی یجامعه و) ساالریمردم گسترش محرومان، از حمایت نظیر عناوینی تحت تاکنون که هایی

سیاست -ممکن جای تا- جدید دولت مقابل، در. شدمی کشیده دولت یچهره بر عمومی آبادانی و سازندگی

سرمایه و کارفرمایان برای شرایط تسهیل) داریسرمایه رشد ملزومات تأمین خدمت در مستقیماً را خود های

 را اقتصادی شفافیت این برای مساعد هنجاری و مادی هایزمینه جدید دولت البته. کندمی معرفی( گذاران

 هاآن ایدئولوژیک-فرهنگی هایتالش یواسطه به که روآن از خواه: است پیشین هایدولت کردعمل مدیون

 بازار با( اجتماعی یتوسعه و) دموکراسی همبستگی نیز ما یجامعه در اینک نولیبرالی، گفتمان گسترش در

سرکوب و امنیتی-پلیسی هاینظارت یواسطهبه که دلیل این به خواه و شود؛می تلقی بدیهی امری عموما آزاد

 نمانده باقی متشکل مقاومت و انتقادی جمعی آگاهی گیریشکل برای فضایی پیشین، هایدولت مستمر های

 شکاف اینک که اندزده رقم نیز را اجتماعی ماحصل این مجموع در فوق هنجاری و مادی هایزمینه. است

 عادی چیزی همچون را خود تعمیق و رشد یتازه یمرحله اش،کنونی هولناک و وسیع ابعاد یهمه با طبقاتی،

 واقع در اشاقتصادی یبرنامه روشن اعالم در کنونی دولت شفافیت بنابراین. کندمی طی( بدیهی کمابیش و)

 .کنونی مقطع در( آن سیاسی نفساعتمادبه و) ایران بورژوازی مسلط بلوک تاریخی خودآگاهی از است بازتابی

گذاریاستسی در خصوصی نهاد بانفوذترین به اینک که «ایران کشاورزی و معادن و صنایع و بازرگانی اتاق»

. است دولت این اقتصادی ماهیت شناسایی برای خوبی ینمونه است، شده بدل جدید دولت اقتصادی های
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  ۹2 | صفحه

 روشنی مرز نه و دارد دولت با روشنی مرز نه خود، اعضای ترکیب یواسطه به «فکر اتاق» این واقع در چون

 .ایران در سرمایه هایقطب ترینقوی با

 قدرت ساختار در) هاآن متقابل هایوابستگی و نظامی نهادهای و دولت یرابطه تنیدگیهم در دیگر، سوی از

 یبودجه یالیحه در. دارد معناداری و آشکار نمودهای هم یازدهم دولت مشی در( اقتصادی ساحت در و

 سال به نسبت درصد ۱2.5 میانگین طور به را نظامی نهادهای یساالنه یبودجه روحانی، دولت ۳4 سال

 مساله این. 2۶است درصد ۳۱ حدود بودجه افزایش این از پاسدارنسپاه سهم که 2۵است داده افزایش گذشته

 یاسیس متولی) مستبد دولت یک ساختاری وابستگی با سطح ترینکالن در: است تفسیر قابل سطح چند در

 هایتنش مهار یالزمه که هستیم، روبرو اشنظامی دستگاه و سرکوب ماشین به( ملی داریسرمایه یک

 در حاکمیتی، چنین تحت که یابیمدرمی ترانضمامی سطحی در است؛ اجتماعی عظیم هایشکاف از برآمده

 عنوان به و شوندمی سهیم «ملی» منابع این در امنیتی-نظامی نهادهای ،«ملی ثروت» منابع به وفور شرایط

 نفوذ یدامنه ترتیب بدین و شوند،می بدل اقتصادی اصلی بازیگران به دیریازود حاکم، یطبقه از بخشی

 گفت توانمی ترانضمامی هم باز سطحی در و ؛(غیره و مصر سوریه، پاکستان،) یابدمی رشد نیز هاآن سیاسی

 حکومتی،بهش نهادهای سایر کنار در نظامی نهادهای سیاسی و اقتصادی شدن فربه با وضعیتی، چنین امتداد در

 اقتصادی-سیاسی هایتنش و هارقابت دیگر سوی از و شودمی کاسته دولت اقتصادی-سیاسی استقالل سویی از

 . گیردمی فزونی سرمایه انباشت هایکانون این

 است؛ ناهمساز منافع این آشتی یعرصه و پیکار یعرصه همزمان دولت ایران، نظیر کشوری در نتیجه در

 مهار یا تصاحب برای( خود خاص سیاسی آرایش با یک هر) سرمایه مختلف هایکانون تالش صورت به اولی

 ینا منافع همسازی برای معین سیاسی ترکیب با دولت یک تالش شکل به دومی و شود؛می ظاهر دولت

 (. ملی ثروت منابع به دسترسی طریق از) انباشت فرآیند در آنها ساختنشریک و هاجناح

                                                                       

 روحانی دولت در سپاه یبودجه افزایش.   25

 منبع همان.   2۳
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  ۹۹ | صفحه

 نظیر سیاسی، قدرت اصلی نهادهای سایر نظامی، نهادهای بر عالوه ۳4 یساالنه یبودجه افزایش کهاین

 این کارکرد بر است تاییدی شود،می شامل نیز را غیره و نظام مصلحت تشخیص مجمع سیما، و صدا مجلس،

 ارکان یبودجه افزایش برای دولت تصمیم حال، عین در. نظام مختلف ارکان میان همسازی راستای در اقدام

 یپروژه که دهدمی نشان دیگر بار ،«مقاومتی اقتصاد» سیاست یداعیه با آن آشکار تضاد رغمبه حاکمیت،

 جذابیت دلیل بلکه کند؛نمی تعقیب را دولت هایهزینه سازیکوچک هدف ابدا ایران در نولیبرالیسم

 تسهیل صرفاً جهانی، اقتصاد نظام در ادغام ملزومات از جدا حاکم، یطبقه مسلط بلوک برای نولیبرالیسم

 بورژوایی هایایدئولوگ اقتصادی-فلسفی مدعیات نه) است پروژه این چارچوب در ثروت انحصاری انباشت

هپیوندگا از یکی پیرامونی کشورهای در بومی حاکم یطبقه برای ایویژه منافع چنین(. آن دولتی کارشناسان و

 .است استبدادی ساختار با داریسرمایه نظم اساسی های

 

 یحوزه در هاآن هایداللت و جدید دولت عملی هایگیریجهت و اقدامات برخی به مختصری یاشاره اینک

 :طبقاتی شکاف

 دولت طرح یادامه ،«دولت هایهزینه کاهش» نولیبرالیِ عام هنجار راستای در نخست دولت جدید ترکیب

 تفالک گستردگی دلیل به آن اجرای اگرچه که طرحی گرفت؛ پیش در هایارانه کامل حذف جهت در را قبلی

 طور به ،«مقاومتی اقتصاد» سیاست پیشبرد قالب در یازدهم دولت اما روبروست، موانعی با هنوز اقتصادی

 جامعه فرودستان یسفره به تهاجم یزمینه در دولت اقدام آخرین. کندمی دنبال را آن گیرپی و تهاجمی

 ۳۱ تا ۹۱ ناگهانی افزایش همزمان و 1۹۳۱ سال یبودجه در 27نان نقدی ییارانه درصدی ۱۱ کاهش

 شود،می توجیه نفت جهانی بهای سقوط با ظاهراً که اقدامی است؛ جاری سال ماه آذر در نان قیمت درصدی

 داخلی تولید. کندمی آشکار را آن ماهیت حاکمیت نهادهای و نظامی هایبخش یبودجه چشمگیر افزایش اما

بآسی معرض در هم هنوز( کشاورزی بخش در جمله از) مستقل و خرد تولیدکنندگان و متوسط سطح در

                                                                       

 (میدان سایت) «نان» یدرباره نصرآبادی؛ پریسا.   2۱

http://www.praxies.org/
http://meidaan.com/archive/4795
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  ۹4 | صفحه

 این پیامد. دارند قرار( انحصاری-رانتی) وارداتی باز هایسیاست و تجاری یسرمایه فرادستی کنبنیان های

 سترشگ و واحدها، این کارگران استثمار تشدید متوسط، و خرد تولیدی واحدهای ورشکستگی سویک از وضع

 انحصارات بیشتر چه هر شدن فربه دیگر سوی از و است،( بیکاران یذخیره ارتش) نشینیحاشیه و بیکاری

 امنیت یزمینه در قانونی هایحداقل به اندازیدست 21کار نیروی استثمار تشدید کنار در. 2۸تولیدی و تجاری

 در را «کار قانون اصالح» طرح یازدهم دولت راستا همین در. است افزایش به رو همچنان کارگران شغلی

 الحیهاص این از شده منتشر -تاکنون- مفاد در دولت پیشنهادی تغییرات. است داده قرار خود کار دستور

 نهادهای حتی که ،31کندمی تعقیب را کارگران حداقلی قانونی حقوق کاهش و کارفرمایان نفع آشکارا چنان

 این یاحتمال تصویب از پیش حتی که درحالی. است واداشته مخالفت به هم را حکومتیشبه و رسمی کارگری

 از دولت یشدهاعالم حمایت و موجود قانونی تمهیدات بستر در پیمانکاری هایشرکت نیز اصالحیه

 کارگران مضاعف استثمار به قانونی هاینظارت از فارغ و بازتر چه هر دستی با ،(سرمایه صاحبان) کارفرمایان

 از یکی( جنوبی پارس اقتصادی یویژه یمنطقه) 3۱عسلویه کارگران زیستی و کاری وضعیت. دهندمی ادامه

 . 32ساختمانی کارگران معلق وضعیت است همچنین است؛ مندنظام حمایت این پیامدهای ترینشاخص

. کندمی فتح را تریوسیع چه هر هایحوزه خود، قانونی بسترهای تثبیت موازات به سازیخصوصی سیاست

 در کارگران، بیکارسازی و نیرو تعدیل خطر و ایران در 33معادن سازیخصوصی گسترش پی در مثال، برای

                                                                       

 نشینحاشیه گسترش و کشاورزان ورشکستگی و رویهبی واردات.    2۳

 مزدشان پرداخت در ساله 2 تاخیر به اعتراض در «کف-تبریز کاشی» کارگران تجمع.   2۳

 کار قانون اصالح برای دولت پیشنهادی بسته یدرباره کلیدی پرسش چند.   ۱1

 عسلویه در کارگران اسکان محل از تصاویری.   ۱۳

 عسلویه در کارگران ایمنی بر نظارت کاهش  

 کشیدند کار از دست حقوق پرداخت عدم به اعتراض در عسلویه کارگران از نفر ۱51  

 زیر آنان تن هزار هشتصد تنها( واقعی نه ،شده ثبت تعداد) ساختمانی کارگر هزار هفتصد و میلیون یک میان از مثال، برای.   ۱2

 دولت و مجلس تصمیمات ینتیجه انتظار در همچنان ساختمانی کارگر هزار نهصد. دارند قرار اجتماعی تأمین یبیمه پوشش

 . هستند معلق خود حقوقیبی وضعیت در اجتماعی تأمین سازمان و

 ایران در معادن سازیخصوصی.   ۱۱

http://www.praxies.org/
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  ۹5 | صفحه

 اعتصابات. 34شد انجام چادرملو و بافق معادن کارگران سوی از وسیعی اعتصابات و اعتراضات ۳۹ و ۳2 سال

 چیانمعدن سوی از امسال ماهدی در و 3۵بافق کوشک معدن کارگران سوی از جاری سال آذرماه در مشابهی

 خصوصی، بخش به هامدرسه واگذاری یادامه با نیز آموزش سازیخصوصی یحوزه در. شد برپا 3۶سنگرود

 نیتام تحصیلی، امکانات از فرودست طبقات محرومیت و عمومی آموزش کیفیت و دامنه کاهش بر عالوه

 سرکوب و انگارینادیده هااین یهمه کنار در. 37است افتاده خطر به معلم هزار صدها معیشتی و شغلی

تشکل برای کارگری فعالین و نهادها هایتالش و دارد ادامه مختلف هایحوزه در کارگران صنفی اعتراضات

 شهابی، رضا نظیر زندانی کارگری فعالین وضعیت. 3۸شودمی سرکوب همیشگی قاطعیت با و شدت به یابی

 از آگاهی با جدید دولت راستا، همین در. قاطعیت این از است نمودی 31زادهابراهیم بهنام و زمانی شاهرخ

چهره ترینربهباتج از یکی کارگران، طبقاتی مبارزات با رویارویی ضرورت و طبقاتی شکاف گریزناپذیر رشد

 گمارده «کار عالی شورای» ریاست و «اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت» سمت به را( ربیعی علی) امنیتی های

 یا کارگری تحرکات گرفتن انحصار در برای پیش یدهه دو از بیش از حاکمیت دیگر، سوی در. 41است

 جای. است کرده برپا «کارگر یخانه» نام با را خود یویژه کارگری تشکیالت تحرکات، این ادغامی حذف

                                                                       

 ۳۱۳2 چادرملو معادن اعتصاب سه سرگذشت.   ۱4

 ۳۱۳۱ تیر و خرداد بافق آهن سنگ معدن اعتصاب سرگذشت  

 خواستند کمک وزیر دو از بافق کوشک معدن اعتصابی کارگران.   ۱5

 زمین عمق در سنگرود معدنچیان تحصن.   ۱۳

 کند می پیدا کاهش دستمزد حداقل نصف به معلمان حقوق.   ۱۱

 روحانی دولت انقباضی هایسیاست قربانیان دبستانی پیش مربیان  

 رازی پتروشیمی کارگری فعال چهار برای شالق حکم .  ۱۳

 شناسدنمی رسمیت به را پرستاران صنفی نهادهای بهداشت وزارت  

 کار اسالمی شورای ینماینده اخراج پی در پارس، واگن کارگران یگسترده اعتصاب  

 رسانی اطالع بابت محکومیت: زاده ابراهیم بهنام جدید حکم.   ۱۳

 : است شده بیان روشنی به طبقاتی شکاف و بیکاری یمقوله به نسبت کار وزارت بر حاکم درک نظر، اظهار این در.   41

 داریم کشور در عالف میلیون ۱: کار وزیر معاون  

http://www.praxies.org/
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  ۹6 | صفحه

 فراکسیون» پرطمطراق عنوان تحت اسالمی، شورای مجلس در نهاد این کنونی گاننمایند که نیست شگفتی

 هایمحیط در قرآن آموزش» رسالت گیریپی با را «کارگران حقوق گیریپی» یوظیفه ،«مجلس کارگری

 . کنندمی تلفیق «4۱کار

 تلقی بارشاناسف شرایط تغییر در ایران کارگران استیصال نمود حادترین را کارگران خودکشی باالی آمار اگر

 ماهدی ششم) تکاب شهر ی«درّهآق طالی معدن» ی42بیکارشده کارگر سه خودکشی به اقدام شاید کنیم،

 . دباش ایران در طبقاتی شکاف رشد کنونی روند گویای( معدن این کارگر ۱51 اخراج پی در و جاری سال

 ( سرمایه نظم یسایه در فقهی مردساالری) جنسیتی شکاف. ۱1.2

می محروم متعارف مدنی حقوق و فردی هایآزادی ترینحداقلی از را زنان هم هنوز شرعی و رسمی قوانین

 تفکیک جنین،سقط حق فقدان طالق،حق فقدان اجباری، حجاب نظیر ایمردساالرانه و آمیزتبعیض قوانین. کنند

. غیره و زنان، زیان به کاری و تحصیلی هایفرصت جنسیتی بندیسهمیه کار، هایمحیط و هادانشگا جنسیتی

 راغب -ساختاری دالیلی به بنا- نه و تواندمی نه مداری،عقالنیت هایداعیه رغمبه جدید، دولت میان این در

 در گریزناپذیر مقطعی هایتنش با مواجهه در دولت عوض، در. است ستیزانهزن رویکردهای این تغییر به

 اصطالحبه موضعی مسایل، ماهیت تحریف ضمن کوشدمی و شودمی متوسل ایرسانه پوپولیسم به حوزه، این

 را پشتوانهبی آشنای هایوعده و دهد تکان تقصیریبی ینشانه به را خود هایدست و 43کند اتخاذ «میانه»

واسطه به کند،می سلب زنان از را پوشش انتخاب حق که اجباری حجاب قانون اجرای مثال، برای. کند تکرار

 و( شهری جوامع در) زنان اکثریت اجتماعی حیات میان را آشکاری تضاد اش،بودن تحمیلی و بیرونی ی

                                                                       

 ساختمانی کارگران به ایبیمه خدمات یارائه استمرار بررسی.   4۳

 ایران در طال معدن یک یبیکارشده کارگر سه خودکشی به اقدام.   42

 اصفهان در اسیدپاشی ماجرای به روحانی حسن واکنش.   4۱

http://www.praxies.org/
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  ۹۹ | صفحه

 کلی اقتدار حفظ برای چنان اجباری حجاب تحمیل همه، این با. 44کندمی عیان حاکمیت رسمی الگوهای

 برای بلکه شود،می متقبل را هایشهزینه فقط نه که است ضروری آن سرکوب ماشین کارایی و حاکمیت

نمونه آخرین از یکی. شودمی متوسل ارعاب از ایتازه هایشیوه به مدام( جامعه فشار مقابل در) آن تداوم

 شهر در جوان دختران صورت به اسیدپاشی ماجرای در زنان، سرکوب تداوم برای حاکمیت ارعاب های

 این از دیگری ینسخه فاجعه، این پیامد هایجنجال وجود با. شد پدیدار( بدحجابی با مقابله برای) 4۵اصفهان

 . است شده تکرار جهرم شهر در( حجاببی) زنان علیه چاقوکشی قالب در تازگی به هاخشونت

 یعنی) اجباری حجاب ساحت به که است آن از مندترنظام ایران در زنان سرکوب ماهیت همه، این با

 عیتوض در زنان وضعیت بر گذار تأثیر فاکتور ترینمهم میان، این از. گردد محدود( سرکوب وجه مشهودترین

 پیامدهای از متعدد تجربیات. است دولت اقتصادی هایگذاریسیاست در نولیبرالی آشکار چرخش جدیدْ

 فرودست طبقات زنان و کارگر زنان که 4۶است داده نشان پیرامونی کشورهای در نولیبرالیسم گسترش

 چارچوب در هاسیاست این تشدید و تداوم نیز ما کشور در. هستند هاییسیاست چنین قربانیان نخستین

 محروم خود آمیزتبعیض حداقلیِ حقوق از را زن کارگران و شاغل زنان نخست یوهله در جدید، دولت

 بعدی یوهله در و ؛47دهدمی قرار مضاعف هایتبعیض و شغلی ناامنی و استثمار تشدید معرض در و ساخته

 ویژه به و فرودست طبقات زنان عموم طبقاتیْ هایشکاف تعمیق و اقتصادی هایمحرومیت و فقر گسترش با

 سست کلی طور به. کندمی روبرو اقتصادی فشارهای تشدید و معیشتی ناامنی با را خانواده سرپرست زنان

                                                                       

 را فردی هایآزادی سرکوب باید داریسرمایه اقتصاد هایضرورت چارچوب در ایران حاکمیت که آنجا از حال، عین در .  44

 از خاصی یگونه با عموما ایران در فردی آزادی امکان هایحوزه کند، تلفیق گراییمصرف و کاالیی مناسبات گسترش با

 مبارزات و جمعی انتقادی پویش امکانات نبود یواسطه به زنان یحوزه در که ایرویه. است شده تنیدهدرهم مصرف حق

 شهرهای زنان از توجهی قابل بخش و حاکمیت یمواجهه ینحوه در آن نمودهای و شودمی تشدید زنان ییافتهسازمان

 : به کنید رجوع بارهاین در بیشتر توضیح برای. شودمی عیان اجباری حجاب یمساله با بزرگ

  فرمالیستی رویکردهای نقد در زنان؛ مقاومت و اجباری حجاب یدرباره حصوری؛ امین  

 یاسیدپاش یتازه شکل سیاسی هایداللت برخی یدرباره امیریان؛ سارا.   45

 (پراکسیس) زنان نگاه از نولیبرالیسم چاو؛ مینسونگ جونگ، جویئون.    4۳

 ۳۱ پاییز در زنان اقتصادی مشارکت کاهش و بیکاری نرخ افزایش.   4۱
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  ۹۹ | صفحه

محرومیت و هاتبعیض یدامنه افزایش و جنسیتی هایستم تشدید به زنان اقتصادی استقالل هایپایه کردن

 بزرگ بخش این زیستی یتجربه که چرا. شودمی منجر مردساالر اجتماعی ساختار در آنها سیستماتیک های

 و گیرد،می شکل هاآن از یک هر تشدید و جنسیتی و اقتصادی هایستم( توامانِ اثرگذاری) تالقی از زنانْ از

 از برآمده) دیگری هایستم اثرگذاری با ،4۸ستم هایحوزه تنیدگیهمدر زنان این از بسیاری برای گمانبی

 برای کانتکست همین در. شودمی ترگزنده و ترپیچیده( جنسی گرایش و مذهبی قومیتی،-نژادی هایشکاف

 در را 41شودمی اعمال هاترنس و گراجنسهم زنان بر که سیستماتیکی ستم و تبعیض یدامنه توانمی مثال

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

 شده ترسیم زیر گزارش در ایران، زنان بر اقتصادی -جنسیتی هایستم تلفیق امروزی پیامدهای از طرحی

 : است

 یاقتصاد مشارکت زاویه از و جنسیتی شکاف حیث از را ایران اقتصادی، جهانی مجمع 21۳4 سال گزارش»

 رده در سالمت نظر از و ۳14 رده در آموزشی امکانات نظر از ،۳۱۳ رده در زنان برای برابر هایفرصت و

 ایران آمار مرکز گزارش اساس بر. است داده قرار ۳۱5 رده در اقتصادی کلیدی هایتصمیم زاویه از و ۳۳

 بیکاری نرخ آمار، این براساس. است درصد ۳۱ از بیش کمی زنان میان در اشتغال میزان شمسی، ۳2 سال در

                                                                       

 «اینترسکشنالیتی» یا تالقی ینظریه بررسی و معرفی: سیاه فمینیسم پروسه؛ گروه.   4۳

 آمده چنین «ایرانی کوییرهای سیاسی زندگی یدرباره تزهایی» یمقاله درآمدپیش در «جنسیت مطالعات» وبسایت در  .  4۳

 : است
 مدت. کرد ایران در گرا همجنس فعاالن از برخی همزمان احضار و تهدید به اقدام اسالمی جمهوری ۳۱۳2 اسفند-بهمن»

 اما. بودیم گرایان همجنس خصوصی های جشن به سپاه و انتظامی نیروی پراکنده های حمله شاهد ما تاریخ این از قبل ها

 « … شدمی مشاهده گرایان همجنس فعالیت انداختن کار از و تهدید برای همزمان ای برنامه که بود باری نخستین این

 : زیر اخبار به کنید رجوع مثال برای  ها،ترنس و گرایانجنسهم بر سیستماتیک ستم تداوم یدرباره  

  ژنو در ایران حکومت بشر حقوق یکارنامه از الریجانی جواد محمد دفاع  

 ژنو در الریجانی اظهارات خصوص در «رنگ ۳» - ایرانی ترنسجندرهای و هالزبین شبکه مطبوعاتی یبیانیه  

 شرع خالف عمل انجام جرم به رشت در نفر دو اعدام  

 همجنسگرایی اتهام به قزوینی جوان شتم و ضرب و بازداشت  

http://www.praxies.org/
http://media.wix.com/ugd/ef2de6_ae429ae179f14b4da99cc73bac25b703.pdf
http://i-ss-g.org/
http://i-ss-g.org/index.php/viewpoint/329-2014-07-05-00-50-16
http://www.komitedefa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5053:1393-08-09-16-24-57&catid=5:reps&Itemid=43
http://6rang.org/2252
https://hra-news.org/fa/execution/اعدام-دو-نفر-در-رشت-به-جرم-انجام-عمل-خلا
https://hra-news.org/fa/gays/بازداشت-و-ضرب-و-شتم-جوان-قزوینی-به-اتهام
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  ۹۳ | صفحه

 . «۵1است مردان نیم و برابر دو زنان میان در

 .است «خانواده تنظیم قانون و جمعیت افزایش طرح» اجرای به مصمم ایران حاکمیت ها،این یهمه وجود با

شپی وسایل ممنوعیت نظیر خود، اجرایی بندهای در بلکه کند،می نفی را زنان انتخاب حق فقط نه که طرحی

می مخاطره به را جامعه عمومی سالمتی و زنان سالمت ،(جنینسقط انگاریمجرم کنار در) بارداری از گیری

 هایفرصت از بیشتر چه هر را( فرودست طبقات زنان ویژه به) زنان درازمدت در همچنین طرح این. اندازد

سلطه تقویت به مجموع در و کند،می محروم اجتماعی-سیاسی حیات در مشارکت امکان و شغلی و تحصیلی

 . ۵۱شودمی منجر زنان بر مردانه ی

 محیطیزیست شکاف. ۱1.3

 بیش طی سدسازی، سود پر یحیطه به نظامیان به وابسته نهادهای و دولتیشبه انحصارات یگسترده هجوم

 خصوصی هایثروت انباشت مجراهای به وقت، هایدولت گریمیانجی با را ملی کالن هایبودجه دهه دو از

زیست تاثیرات از فارغ که بود بزرگ سد صدها شدنساخته بلندمدت، یرویه این بیرونی پیامد. کرد هدایت

 اغلب ،(محلی اجتماعات برای ویژه به) انسانی زیست هایحوزه و طبیعی هایعرصه در آنان مخرب محیطی

 نظیر) طبیعی هایمحدودیت دلیل به اینک. هستند شدهگذاریهدف کارکردهای و اقتصادی توجیه فاقد آنها

 شده اشباع زیادی حد تا ۵2رانتی ثروت انباشت جذاب یحوزه این رسدمی نظر به( دایمی هایرودخانه شمار

 چون مواردی در ویژه به ای،زنجیره هایسدسازی مخرب پیامدهای اخیر هایسال در این، بر عالوه. است

                                                                       

 شغلی و تحصیلی هایفرصت از زنان کردن محروم .  51

 (آموزشی یکتابچه) زنان بـر جمعیت افزایـش های سیاست تاثیر.   5۳

 قرارگاه» ارشد مدیران میان از مستقیماً( فتاح پرویز و نامجو مجید) نیرو وزیر دو نژاداحمدی یساله ۳ یدوره در اینکه.    52

: دارد سرمایه رانتی انباشت یزمینه در روشنی معنای بودند، شده برگزیده( پاسداران سپاه به وابسته) «االنبیاءخاتم سازندگی

 اجرای دولتی کارفرمای تریناصلی و سدسازی هایطرح مورد در گیرندهتصمیم دولتی نهاد ترینعالی نیرو وزارت سویک از

 بود؛ سدسازی یحوزه کارانپیمان تریناصلی از یکی «االنبیاءخاتم سازندگی قرارگاه» دیگر سوی از و. بود هاپروژه گونه این

 .کندمی جذب خود به را کالنی یسرمایه که ایعمرانی یحوزه

http://www.praxies.org/
http://www.radiozamaneh.com/190004
http://bidarzani.com/18204
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2012/05/120528_ka_khatam_sepah.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2012/05/120528_ka_khatam_sepah.shtml
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  4۱ | صفحه

 که است کرده ایجاد حادی اجتماعی -سیاسی پیامدهای ۵4کارون رود آبی کم بحران و ، ۵3ارومیه یدریاچه

 در جدید دولت رو این از. است برانگیخته سدسازی هایپروژه تداوم علیه را انتقادی عمومی آگاهی نوعی

 رد هنگفت منافع به که انحصاراتی برای کوشدمی سرمایه، هایکانون به خود هایوابستگی و تعهدات راستای

 کالن هایطرح ترینمهم از یکی. بگشاید را مشابهی کاریپیمان فازهای اند،کرده خو کالن عمرانی هایطرح

. ۵۵کویری ایران مرکزی نواحی به خزر دریای آب انتقال و سازیشیرین طرح از است عبارت زمینه این در

 .ندارد آن مهار در تأثیری هیچ گویا محیطیزیست کارشناسان هایمخالفت که دالری میلیارد چند ایپروژه

 منابع و هابومزیست واگذاری ،«خصوصی بخش» به ملی منابع نولیبرالی واگذاری امتداد در حال، عین در

زمین» یپدیده صورت به آن شکل ترینساده از) هاآن یتابعه هایشرکت و دولتیشبه نهادهای به طبیعی

 این در یازدهم دولت تاکنونی اقدام ترینشاخص. دارد ادامه همچنان( ترپیچیده و ترکالن اشکال تا «خواری

 شرقی جنوبعلیه منتها در واقع خزر، دریای یجزیره تنها) «آشوراده یجزیره» واگذاری برای تالش زمینه

 همخوانی پیرامونی کشورهای در نولیبرالی یتوسعه عام هاینمونه با که اقدامی. ۵۶است خصوصی بخش به( آن

                                                                       

 (.اف.دی.پی یکتابچه دریافت) ایران چپ جوانان و دانشجویان شورای ؛ارومیه یدریاچه محمدی؛ مهرپور مهرداد.   5۱

 رسید هشدار مرز به خوزستان آبی کمآبی های سازه و سدها سرزمین خوزستان در آبی کم بحران.   54

 ایران مرکزی فالت خزربه دریای آب انتقال .  55

    فراملی؟ فاجعه یا ملی ایه پروژ سمنان؛ به خزر دریای آب انتقال  

 آشواده جزیره خصوص در زیست محیط حفظ و سبز فضای گسترش عالی کانون بیانیه.   5۳

( کنون تا ۳۱۳۱ سال از) خصوصی بخش به آشوراده واگذاری یسابقه یدرباره پدیاویکی در «آشوراده» فارسی مدخل در  

 :است آمده چنین جمله از آنجا در. است شده ذکر روشنگری توضیحات

 اعالم اب. شد مطرح زیست محیط سازمان بر ابتکار معصومه ریاست و روحانی حسن دولت کارآمدن روی با مجدد پرونده این»  

 این هب نسبت زیست محیط کارشناسان خصوصی، بخش به منطقه این واگذاری با زیست محیط سازمان و دولت موافقت

 رکزم هتل، آشوراده در است قرار. اند داده هشدار منطقه این بوم زیست به آسیب و محیطی زیست تخریب احتمال و اقدام

 پالژ انه،خ سفره رستوران، بازی، پارک موزه، پرندگان، باغ تنیس، و گلف زمین متعدد، بازارهای تیراندازی، میدان تجاری،

  «.شود احداث جاده و قایقرانی آقایان، و بانوان

 دشوار را مساله سرانجام یدرباره عمومی گیریپی امکان نقیض و ضد اخبار انتشار نیز خاص مورد این در دیرین، سنتی بر بنا  

 :است ساخته

 کرد متوقف را آشوراده واگذاری بازرسی سازمان  

http://www.praxies.org/
http://uc.irpdf.com/uploads/3/daryache-orumiye_%5Bwww.irpdf.com.com%5D.pdf
http://uc.irpdf.com/uploads/3/daryache-orumiye_%5Bwww.irpdf.com.com%5D.pdf
http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=81152152
http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=81152152
http://www.sarzaminjavid.com/?u=news&ID=384
http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2013/10/blog-post_6.html#more
http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=114010&Serv=0&SGr=0
http://fa.wikipedia.org/wiki/آشوراده#.D9.88.D8.A7.DA.AF.D8.B0.D8.A7.D8.B1.DB.8C_.D8.A8.D9.87_.D8.A8.D8.AE.D8.B4_.D8.AE.D8.B5.D9.88.D8.B5.DB.8C
http://fararu.com/fa/news/218615/سازمان-بازرسی-واگذاری-آشوراده-را-متوقف-کرد


 PRAXIES.org   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  پراکسیس

 

  41 | صفحه

 مادی ضامن خصوصی بخش( سودجویی) اقتصادی یانگیزه که شودمی توجیه گونهاین ظاهر در و دارد کاملی

 !شودمی ترکم نیز دولت اقتصادی بار ترتیب این به و بود خواهد جزیره طبیعی منابع و هابومزیست حفظ

زیست تهدیدات یدامنه که هستیم هاییسیاست مندنظام تداوم شاهد نیز حاضر یدوره در دیگر، سوی از

 منافع راستای در نیز جدید دولت مثال، برای. دهندمی افزایش شهروندان مستقیم حیات به نسبت را محیطی

 به و عمومی نقلوحمل گسترش جای به همچنان شهروندان، زیان به و خارجی و داخلی بزرگ هایشرکت

 کنار در میان، این در. دارد تأکید ۵7خودرو واردات آزادی و خودرو صنعت رشد بر ریلی، نقلوحمل ویژه

 افزایش با ،(سال در نفر هزارسی متوسط طور به) ایجاده و شهری تصادفات در انسانی تلفات هولناک آمار

 شهروندان تنفس برای روزمره و مهلک سمی به شهرهاکالن هوای سوختی، هایآالینده نشر و ۵۸بنزین مصرف

( «مندهدف») گزینشی و نسبی شدن کم پی در و روحانی دولت ظهور با مشخص، طور به. ۵1شودمی تبدیل

 و شلوغ هایخیابان. ۶۱اندآورده هجوم ایران به دیگر بار خودروسازی جهانی هایشرکت ،۶1هاتحریم فشار

 بدل ۶2خارجی و داخلی خودروسازی هایکمپانی بهشت به که هاستسال ایران بزرگ شهرهای پرترافیک

                                                                       

 بازرسی سازمان حکم با آشوراده واگذاری توقف تکذیب  

 شودمی حذف خودرو واردات تعرفه دیگر سال دو تا .  5۱

    یابدمی افزایش بنزین واردات: ایران ارشد مقام یک.   5۳

 میرندمی هوا آلودگی براثر تهرانی دو ساعت هر.   5۳

 کرد اروپا که بزرگی کار پتروشیمی؛ و خودروسازی تحریم لغو.   ۳1

 ایران به فرانسه تجاری هیئت اولین سفر.   ۳۳

 شد نهایی خارجی خودروسازان با ایران دادقرار.   ۳2

   هستند ایران به بازگشت برای هاتحریم لغو منتظر خارجی خودروسازان  

 : است آمده چنین فوق خبر از فرازی در  

 هب بازگشت برای مناسب لحظه فرارسیدن منتظر مشتاقانه فرانسوی هایشرکت ویژه به خارجی خودروسازی های شرکت»  

 االب تقاضا میزان و جذاب ایران بازار. رفتند بیرون بازار این از اقتصادی های تحریم علت به هاشرکت این. هستند ایران بازار

 «.است رفته

http://www.praxies.org/
http://www.irna.ir/fa/News/81445108/
http://dw.de/p/1BAL0
http://dw.de/p/1BXmM
http://dw.de/p/1Bowt
http://dw.de/p/1ApwR
http://dw.de/p/1B1qE
http://isna.ir/fa/news/93091408445/
http://www.yjc.ir/fa/news/5062315/خودروسازان-خارجی-منتظر-لغو-تحریمها-برای-بازگشت-به-ایران-هستند
http://www.yjc.ir/fa/news/5062315/خودروسازان-خارجی-منتظر-لغو-تحریمها-برای-بازگشت-به-ایران-هستند
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  42 | صفحه

 دولت، نظر مورد اقتصادی یتوسعه الگوی بلکه ندارد، رویه این تغییر به ایعالقه تنها نه جدید دولت. اندشده

 . دارد آن با بستههم گراییمصرف و مدرنیزاسیون از سبک این گسترش با اساسی پیوندی

 در وحش حیات هایگونه کاهش» یدغدغه تواندنمی هم کنونی دولت که است روشن شد، گفته آنچه به نظر با

 از صرفا نه. باشد داشته را آن نظایر و «آنها به وابسته هایبومزیست و هادریاچه و هاتاالب مرگ» یا «ایران

 طبیعت و دارد کوررنگی طبیعیِ زیست محیط یپهنه به نسبت اساسا داریسرمایه اقتصادی منطق که رو آن

 که دلیلبدین همچنین بلکه بیند؛می سودآوری و برداریبهره برای ضروری ابزاری صرفاً( انسان همانند) را

 که شود،می دنبال نولیبرالی الگوی یک چارچوب در ما یزدهبحران کشور در اقتصادی منطق این سازیپیاده

 . است یادشده کوررنگی تشدید معنای به

 کند؛ مهار و مدیریت را جامعه در محیطیزیست هایدغدغه گسترش کوشدمی حاضر دولت حال، عین در

 قالب در خواه محیطی،زیست تحرکات سطح موجود، مادی شرایط ضرورت به اخیر، هایسال در که چرا

 به. ۶3است یافته افزایش مشهودی طور به شهروندان، خودجوش هایفعالیت خواه و رسمینیمه هایتشکل

 حذف -نهایتا- و خود «۶4نظارتی چتر» زیر به هافعالیت این گردآوری باره این در دولت یپروژه رسدمی نظر

 که ایتجربه. است موجود بوروکراتیک ساختارهای مجموعه در محیطیزیست هایتشکل و فعاالن ادغامی

 . است بوده مؤثر زنان جنبش رادیکالیسم مهار در این از پیش

 (اجتماعی-سیاسی خفقان و سرکوب) استبدادی شکاف. ۱1.4

 شکلیت و محفل ایجاد برای تالشی هر و است ممنوع همچنان ایران در سیاسی مستقل تشکل گونه هر ایجاد

حوزه زا بسیاری در ممنوعیت این. دارد قرار سرکوب و پیگرد معرض در باشد، داشته سیاست به دخلی که

ان» بر فشار اعمال با و گرددمی شامل نیز را( ها «.او.جی.ان» نظیر) مستقل مدنی هایتشکل اجتماعی، های

                                                                       

 است یافته افزایش برابر دو ایران در محیطی زیست نهاد مردم سازمانهای تعداد.   ۳۱

 منبع همان.   ۳4
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 دانشجویان، زنان، کارگران، مسایل یحوزه در اجتماعی-سیاسی فعالین. ۶۵است همراه پیشین های «.او.جی.

 متناوب اخبار در آن بازتاب که هستند، هاسرکوب این آماج نخستین غیره و گرایانهمجنس ها،قومیت

 افزایش به توانمی مورد، این در. یابدمی نمود سیاسی زندانیان کنونی وضعیت در یا و فعالین، بازداشت

 ۹۷۱ ندب سیاسی زندانیان به حمله که کرد، اشاره گذشته سال طی سیاسی زندانیان بر شده اعمال فشارهای

هدانشگا در خفقان فضای استمرار همچنین،. است آن از گویایی ینمونه هاآن ساختن مضروب و ۶۶اوین زندان

زهحو در ترتیب، همین به. است استبدادی شرایط تداوم از دیگری شاخص ۶7دانشجویی فعالین سرکوب و ها

کلتش از معدودی وجود، این با. است پرهزینه بسیار یا ناممکن عمالً مستقل فعالیت نیز ایرسانه فعالیت ی

فعالیت نیز شرایط این تحت گهگاهی، هایهزینه پرداخت و باال ریسک پذیرش با مستقل، خُردِ هایرسانه و ها

 .اندکرده حفظ علنی یا علنینیمه طور به را خود یمحتاطانه و حداقلی های

 برای( خاتمی دولت همانند) نیز کنونی دولت گرانه،سرکوب هایسیاست این بر ناظر انتقادات با مواجهه در

 نسبت نظام درون ی«اقتدارگرا هایجناح» به را هاسیاست این اش،سیاسی هایوعده و قانونی تعهدات از گریز

 در که ،«سبز جنبش» سیاسی رهبران از «حصر رفع» یدرباره روحانی یوعده تحقق عدم مثال، برای. دهدمی

 نیست، تدول روی پیش چالشی اینک بود، ضروری سبز جنبش هواداران انبوه نظر جلب برای انتخابات مقطع

 ترتیب این به. ۶۸کشدمی دوش به را آن مسئولیت بار «اقتدارگرا جناح» عمومیْ هایبازنمایی در که چرا

 ورزیسیاست سویوسمت حال، عین در و بیندمی تدارک خود برای( کاذب) سیاسی حقانیت از حدی دولت

 با اما. است استبدادی شرایط این تداوم در فرعی عاملی واقع در که کندمی متمرکز شکافی بر را موجود

 در آن، بنیادی هایشکاف تداوم عین در جامعه حاد درونیِ هایتنش مهار که دریافت توانمی تردقیق نگاهی

 ساختار یعهده بر را موثری سهم قضا از که است حاکمیت درونی ارکان در کارتقسیم نوعی نیازمند نهایت

                                                                       

 «شهری فضای و امنیت زنان،» نشست شدن برگزار از امنیتی هاینهاد جلوگیری.   ۳5

 اوین  ۱51 بند سیاسی زندانیان سابقهبی شتم و ضرب.   ۳۳

 تحصیل از تبریز دانشگاه دانشجوی پنج محرومیت.   ۳۱

 ندارد حصر رفع برای ایبرنامه ملی امینت عالی شورای: کل دادستان.   ۳۳
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 و اجرایی-بوروکراتیک نقش هژمونیک، ساحت در دولت آفرینمشروعیت نقش جمله، از. نهدمی دولت

 زمینه، این در. مسلط اقتصادی ساختارهای حفظ در دولت هایسیاست نقش و دولت، سازیهماهنگ کارکرد

 برای- توانمی سرمایه، منافع جهت در سرمایه-کار شکاف مدیریت در کار وزارت آشکار سهم بر عالوه

 مجرای ترینمهم دیرباز از که دولتی نهاد این. کرد اشاره «اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت» کردعمل به -مثال

 از یکی نیز جدید دولت در است، بوده هنری و فرهنگی هایفعالیت و نشر یحوزه برای مجوز صدور قانونی

 و نشریات ،۶1هنرمندان سازان،فیلم نویسندگان، بر( سانسور) دولتی کنترل و اقتدار اعمال اصلی هایاهرم

 یازدهم دولت ارشاد وزارت کتاب، نشر یحوزه در مثال، برای. است ماندهباقی هنری-فرهنگی هایفعالیت

تنش واقع در که ، 71کندمی دنبال را( سانسور سپاریبرون) ناشران به سانسور فرآیند سپردن برای طرحی

 بیشتر خودسانسوری به و دهدمی انتقال ناشران و مترجمان/مولفان میان تضاد به را سانسور دولتی نظام های

 . انجامدمی

 از بخشی یا که گذردمی نهادهایی مجرای از هزینهبی سیاسیِ-مدنی مشارکت راه تنها هم هنوز مجموع، در

. اندشده ادغام آن هایویژه-کار یمجموعه در یا و اندحاکمیت بوروکراتیک و ایدئولوژیک دستگاه یپیکره

 هدایت طریق از آن، مرسوم نولیبرالی مجراهای کنار در ،عمومی فضای از زداییسیاست فرآیند کهآن نتیجه

 اشکال تنوع و سرکوب یدامنه گستردگی حال، عین در. یابدمی تحقق گریزیسیاست سوی به مردم مندنظام

 شرایطی چنین تحت خاطر همین به. نیست گریزی سیاستْ( با تماس) از که ستحدی به ایران در آن

جوان هاینسل میان از ویژه به) جامعه از هاییبخش که اندشده بدل هاییمکان به مجازی اجتماعی فضاهای

 فضاها این رو، همین از درست و. گیرندمی پی آنجا در را خود -فردی عمدتا- ورزیسیاست از اشکالی( تر

 . دارند قرار 7۱قضایی-امنیتی هایسرکوب و هانظارت شدیدترین تحت نیز

                                                                       

 (رسید؟ اینجا به روحانی دولت چگونه و چرا صراحت؛ و توبه) شجریان برای ارشاد وزارت گذاریشرط.   ۳۳

 کنند؟ سانسور مهرماه از باید را محتوایی چه ناشران.   ۱1

 دشومی اجرا زودی به هاکتاب سانسور در ناشران همکاری طرح

 فیسبوکی مطالب دلیل به حبس سال 21 به ساله 2۳ جوان حکم افزایش.   ۱۳
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 برای معناداری شاخص( آن سازیمرعوب کارکردهای به توجه با حداقل) را ساالنه هایاعدام میزان اگر

 از حاکی ایران، امور در مللسازمان بشرحقوق ینماینده ،72شهید احمد گزارش کنیم، تلقی سرکوب یدرجه

 به نسبت رقم این که شدند اعدام ایران در نفر ۹۷2 کم دست 2۱1۱ ژوئن تا 2۱1۹ ژوئیه از که است آن

 یریحانه اعدام. دهدمی نشان را چشمگیری افزایش گذشته هایسال در هااعدام میانگین از رسمی آمارهای

 به نسبت توهمات ترینبینانهخوش بر بود خالصی تیر ها،مخالفت و هارسانیاطالع یهمه رغمبه 73جباری

 . ایران جدید سیاسی حیات در احتمالی تغییرات امکان

 نمایان «گراییمصرف» یحوزه در آزادی، یتجربه مکافاتبی و ممکن شکلِ تنها ایران در کهآن کالم جان

 .هاستآن طبقاتی سیادت از ناشی و جامعه از اقلیتی یدربرگیرنده تنها طبعا هم آن که شود،می

 ( پیرامون -مرکز شکاف) قومیتی شکاف. ۱1.۵

 در روحانی حسن به رأی( درصد) میزان باالترین ،۳2 انتخابات نتایج از شده اعالم تفکیکی آمار یپایه بر

 این(. 74 درصد ۹۱.۹۷ و درصد ۹۹.۹ ترتیب به) است بوده کردستان و بلوچستان، و سیستان هایاستان

درجه و شودمی تحمیل هااستان این مردم بر که است مضاعفی فشارهای بازتاب گمانبی دارمعنا «انتخاب»

 پرسش این طرح شرایط، همین به نظر با. سازدمی امیدوار تغییری یروزنه هر به را آنان که استیصالی ی

 است؟ کرده ایجاد مردم این برای وضعیت تغییر از اندازیچشم چه جدید دولت برآمدن که یابدمی اهمیت

                                                                       

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

 کاراکتر بر یچفتوره نادر نقد با امنیتی-قضایی جنجالیِ برخورد در همچنین مجازی فضای بر امنیتی-پلیسی نظارت افزایش  

 . است نمایان رهنما بهاره

 اندشده اعدام ایران در اخیر سال یک طی نفر ۳52: شهید احمد .   ۱2

 شد اعدام جباری ریحانه.   ۱۱

 ایران سراسر در جمهوری ریاست نامزدهای آماری وزن.   ۱4
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می سمتی چه به اینک( بلوچ و نشینعرب و کوردنشین) مرکز از دور محروم مناطق وضعیت کلی، طور به یا

 رود؟

 به امنیتی رویکرد نیز یازدهم دولت یدوره در آن، از پس و انتخابات ایام سیاسی هایوعده یهمه رغمبه

 از و) خاورمیانه در سنی-شیعه هایشکاف گرفتن شدت دلیل به حتی و است؛ شده حفظ همچنان مناطق این

 راستا، همین در. است شده تشدید و یافته ایتازه ایدئولوژیک توجیهات رویکردی چنین( 7۵بلوچستان در جمله

 بومی جمعیت میان از اداری-سیاسی مسئولین و ارشد مدیران مناطق این در هم هنوز مثال، برای راستا،

 نیز یازدهم دولت ظهور یعنی. 7۶شودمی خاموش نطفه در مدنی-سیاسی تحرک کمترین و شوندنمی برگزیده

 زندانیان اعدام هایچوبه و است نکرده ایجاد عرب و کورد بلوچ، سیاسی فعالین سرکوب یچرخه در ایوقفه

 در کورد سیاسی زندانیان از تن 2۳ غذای اعتصاب. برپاست همچنان ایحاشیه مناطق این در 77 سیاسی

. 7۸اندشده محکوم اعدام قطعی حکم به اینان از زیادی تعدادی که کرد مخابره را مهم پیغام این ارومیه، زندان

 خلدم صابر) کننده اعتصاب زندانیان از یکی اعدام غذا، اعتصاب رسمی پایان از پس زمانی اندک اینک،

                                                                       

 کرد آزاد را ایرانی مرزبان چهار العدل جیش.   ۱5

 شدند بازداشت ایران در کورد نگارروزنامه دو.   ۱۳

 هایسیاست با رقابت در جمله از) ژئوپولتیکی دالیل به ابتدا در  کوبانی، مقاومت شدن برجسته با مواجهه در ایران حاکمیت  

 مهار نهایتاً اما. کند اتخاذ ای«روادارانه» یرویه ایران کوردنشین مناطق حمایتی هایواکنش به نسبت کوشید( ترکیه دولت

 هاواکنش این سرکوب به و یافت دشوار را( مناطق این مردم اجتماعی هستی از ناشی) هاهمبستگی این سیاسی یمایهدرون

 سنندج در کوبانی با همبستگی جهانی روز در کنندگان تظاهر از زیادی تعداد دستگیری    : پرداخت

  شد اعدام کورد، سیاسی زندانی معارفی، شیرکوه.   ۱۱

 شدند دفن و اعدام ایران در مخفیانه عرب سیاسی فعال دو  

 

 (بلوچستان در) نظام معاند هایگروهک تروریستی عناصر از نفر ۳۳ اعدام

 ارومیه سیاسی زندانیان غذای اعتصاب یدرحاشیه.   ۱۳

http://www.praxies.org/
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  4۹ | صفحه

 . سرکوب یرویه این تداوم به ایگزنده یاشاره و پیغام، این صحت بر است دردناکی تأیید ،(71موانه

( یازدهم دولت جمله از) متوالی هایدولت اقتصادی گذاریسرمایه عدم و ملی، یبودجه آمیزتبعیض تخصیص

 رد متعارف رفاهی و اجتماعی خدمات بسیاری از را مناطق این بومی ساکنین دیرباز از شده، یاد مناطق در

 اجتماعی،-اقتصادی یتوسعه امکانات مسدودسازی با هایی،سیاست چنین تداوم. ۸1است کرده محروم ایران

 کنترل تشدید راستای در حاکمیت وجود، این با. است ساخته محدود را محلی مردم معاش امرار هایراه

 عنوان تحت را بومی مردم هایالیه ترینفرودست سوی از آمددر کسب ناگزیر اشکال مرزی، مناطق امنیتی

 ،(۸۱کوردستان برانکول متناوب هایقتل نظیر) کندمی مکافات وجهی ترینخشن به «کاال قاچاق با مقابله»

 سپاه هب وابسته اقتصادی نهادهای سوی از -مخدر مواد حتی و- کاال سیستمایتک و کالن قاچاق که درحالی

 .دارد ادامه خود روال به( ۸2مجاز غیر یاسکله ۳۱ از بیش در) دولتیشبه هایارگان از دیگر برخی و پاسداران

 برای که شودمی ترعیان زمانی مناطق این مردم علیه تحمیلی محرومیت و سیستمایتک تبعیض واقعی یچهره

 پیامدهای وحتی) جنگ هایگریویران داغ هنوز خوزستان استان شهرهای از بسیاری که بیاوریم یاد به مثال

 است حالی در خوزستان مردم اکثریت بر تحمیلی فقر اینکه و کنند؛می حمل خود با را( آن ۸3محیطیزیست

 . شودمی تأمین استان این نفتی منابع از «ملی» درآمد از زیادی بخش که

 ایسابقه هاعرب و هابلوچ کوردها، سکونت مناطق در گرسرکوب و آمیزتبعیض یرویه این برقراری طبعا

 و اهجایگ از فراتر که است، انقالبی و بنیادی تغییراتی نیازمند هاآن رفع که دارد مندنظام دالیلی و طوالنی

 عیتوض حداقلی و نسبی بهبود سطح در حتی یازدهم دولت که است این مساله اما. است حاکمان کارکرد

                                                                       

 ارومیه در کورد سیاسی زندانی یک اعدام .  ۱۳

 بازماندند تحصیل از بلوچستان و سیستان در نوجوان و کودک هزار ۳21: مهر خبرگزاری.   ۳1

 غربی مرزهای در کولبر یک شدن کشته.   ۳۳

 ایران انتظامی نیروی خشونت دلیل به کورد کولبران شدن کشته  

 چیست؟ غیرمجاز های اسکله پرده پشت.   ۳2

 کرد مختل ایالم و خوزستان در را زندگی ریزگردها هجوم .  ۳۱

http://www.praxies.org/
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  4۹ | صفحه

 مؤید موجود شواهد عکس،به. است ملموسی یبرنامه و جدی عزم فاقد نیز «مرکز از دور» مناطق ساکنین

 هایاقلیت به نسبت تبعیض و ستم یچرخه تداوم در خود نهادین سهم بر عالوه نیز دولت این که است آن

. رساندمی یاری شکاف این گسترش و «پیرامون-مرکز» شکاف فرهنگی هایزمینه تقویت به مذهبی،-قومی

 از است بازتابی خود که) نژاداحمدی دولت سوی از «ناسیونالیسم» گفتار سازیبرجسته امتداد در مثال، برای

ملی» یولفهم تقویت به نیز یازدهم دولت تبلیغاتی دستگاه ،(حاکمیت ایدئولوژیک -دینی مشروعیت افول

 فوتبال جهانیجام به مربوط «ملیِ» هیاهوی مثال، برای) دارد گرایش گراییفارس آشکار هایرگه با «گرایی

 به اجتماعی، هایشکاف واقعیت انکار و تحریف با ۸4پوپولیستی یرویه این که است روشن(. بیارویم یاد به را

 حاکمیت هژمونی حفظ ،«ملی آشتی» یپروژه پیشبرد بستر در تا است جامعه فضای از زُداییسیاست دنبال

 . گردد ممکن

 سکوالریسم -مذهب شکاف به همچنین توانمی ایران کنونی وضعیت در فعال هایشکاف از بحث امتداد در

 آشکاری پیامدهای و دارد پیوند ۸۵معینی هایسیاست با که کرد اشاره( حکومتی اسالم اقتدارگرایی از برآمده)

. ستا نوشتار این مجال از بیرون -کالم شدن طوالنی به توجه با- شکاف این بررسی. دارد جامعه حیات در

 دولت سهم به اشاره با ترپیش که رویم،می احتمالی تردید یک استقبال به بخش این یادامه در عوض، در

 : شد گفته سخن آن از استبدادی وضعیت تداوم در

 این که هاییسیاست برخی که بکشد پیش را تردید این تواندمی مخاطب شده یاد هایشکاف ررسیب در

 رقبای کردعمل از ناشی یا و( دولت) اجرایی یقوه اختیارات یدایره از خارج دارند، اشاره هاآن به هافاکت

 جدی تالشی شاهد شده ذکر موارد از یک هیچ در اما است، درست حدی تا نکته این. اندبوده دولت سیاسی

 حقوق به نسبت اشحداقلی قانونی هایمسئولیت و سیاسی هایداعیه به حداقلی بندیپای برای دولت سوی از

 رسانیاطالع و انتقادی فعالیت طریق از مثالً) ایمنبوده( اساسی قانون اجرای بر نظارت نظیر) شهروندان

                                                                       

 «خاتمی محمد محوریت با ایرانیان ندای حزب تأسیس.   ۳4

 ایران هایمدرسه در جماعت نماز برگزاری شدن اجباری.   ۳5
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  4۳ | صفحه

 لیلتح «حاکمیت کلیت مقابل در دولت نسبی ضعف» به توسل با تواننمی را پایدار کوتاهی این(. عمومی

 نشان دقیقاً ارنوشت این اصلی مضامین از یکی وانگهی. برآمد آن ساختاری دالیل جستجوی به باید بلکه کرد؛

 که ستایگونهبه آن اجزای درونی روابط و ایران بر حاکم نظام در قدرت ساختار که است نکته همین دادن

صورت. نیست معناداری تغییر هیچ ضامن خود خودیبه (آن مقطعی هاینویدبخشی وجود با) دولت تغییر

 در را حکومتی قوای میان متعارف کارتقسیم نوعی یسابقه که شودمی آشکارتر زمانی موقعیت واقعی بندی

 جمهوری نظم چارچوب در هک دریافت توانمی منظر، این از. بگیریم نظر در آن ساختاری هایضرورت کنار

 هایتنش فشار نظیر) خود زمان تاریخی تحوالت مسیر اجباِر به دولت یک که مواردی در درست اسالمی

 خود به -مدرن متعارف دولت یک همچون- مدارعقالنیت ژستی( سیاسی رقابت ملزومات یا جامعه درونی

می مهار را ایرویه چنین «نامطلوب» یا ناخواسته پیامدهای خود کردعمل با حاکمیت قوای دیگر گیرد،می

 چنین. کنند ایفا را «سایه در دولتِ» بخشِتوازن نقش استبدادی، حکمرانی ملزومات چارچوب در یعنی کنند؛

 انکار معنی به درک این. بود مشهود خاتمی محمد جمهوریریاست یدوره در وجهی ترینشاخص به روندی

 بر تأکید بلکه نیست؛ آن یسازنده هایجناح اقتصادی-سیاسی ستیزهای و حاکمیت درونی هایشکاف

تنش و هارقابت وجود با را، بورژوازی مسلط بلوک مختلف هایجناح که است سازوکارهایی و هاضرورت

 باقی ۸۶حاکمیت کلی منافع چارچوب در واحد، ایطبقه خودآگاه نمایندگان همچون نهایتاً آنان، میان حاد های

( یهفق والیت دستگاه) رهبری نهاد کارکردهای در باید را سازوکارها این از بخشی مادی تجسم. داردمی نگاه

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

 

 

                                                                       

 هایجناح سیاسی هایجدال نهایی مرز که داد نشان خوبی به آن سیاسی امتدادهای و ۳۱۳۳ سال در «سبز جنبش» یتجربه.   ۳۳

 .کجاست تا حاکمیت درونی

 !هستیم نظام مدافع که هستیم ما این: خاتمی  

http://www.praxies.org/
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  5۱ | صفحه

 رود؟می سو کدام به ایران: بندیجمع. ۱۱

 ست؛نی قدرت کرسی بر پیشین حاکمان جلوس منظور گوییممی سخن ایران در حاکمیت حیات تجدید از وقتی

 در داریسرمایه موحش الگوی تداوم که است هاییسیاست یهمه یدگرباره تکرار یابیزمینه منظور بلکه

( 1۹۳2) اخیر سیاسی چرخش پی در که مواجهیم پرسش این با راستا همین در. سازندمی ممکن را ایران

  است؟ گرفته قرار مداری چه در جامعه

عمومی چه هر فقر و بیکاری یچهره( مرکز از دور مناطق در ویژهبه) ایران روستاهای و شهرها در کهحالی در

 با ار فاحشی تعارض مصرفی، مدرنیزاسیون برق و زرق پر تجلیات بزرگ شهرهای در شود،می ترعیان و تر

 ۸7قیمتگران سوپر هایاتومبیل یرژه از: گذاردمی نمایش به شهرنشینان اکثریت معیشتی و زیستی وضعیت

اخصش طبقاتی شکاف حاد گسترش دیگر، بیان به. تومانی میلیارد ده چند هاینآپارتما تا شهر هایخیابان در

 شتابانِ شدنکاالیی با خود که ، ۸۸است جدید دولت اجتماعی -اقتصادی رهاورد و گیریجهت بخش ترین

 معینی اقتصادی نظم پیامد که کارکردی، چنین اما .است بستههم اجتماعی مناسبات و طبیعت کار، نیروی

نمی دوام مندنظام و فراگیر سیاسی سرکوب بدون دارد، قرار جامعه از اقلیتی طبقاتی منافع خدمت در و است

 دولت» کند،می نولیبرالیسم یجسورانه بردپیش صرف را خود یوجهه جدید دولت اگر که اینجاست. یابد

 کارتقسیم این. کندمی تامین را «امنیت و توازن برقراری» و جانبههمه سرکوب برقراری ضرورت ،«سایه در

 نیروهای و( مجلس) مققننه و قضائیه هایقوه سوی از مؤثر نقش ایفای و قوا، تفکیک یمتمدنانه اصل یُمن به

 عوامل» از دولت گهگاهی و صوری انتقادات با عکس،به کند؛نمی تخریب را دولت «معتدل» یوجهه امنیتی،

                                                                       

 بدل پافتادهپیش و عادی امری به فراری و پورشه نظیر قیمتیگران سوپر خودروهای تردد بزرگ شهرهای و تهران در.   ۳۱

 میانگین با) خودرو دستگاه ۳51 از بیش( ۳۱۳۳) ایران در خود حضور سال  نخستین طی تنها پورشه شرکت. است شده

 مارش به خاورمیانه منطقه در بزرگ موفقیت یک پورشه برای که عددی. است فروخته( تومان میلیون ۱11 وقت قیمت

  .رود می

 هایشکاف تشدید نمود ترینتراژیک و ترینملموس شوند،می متحمل که شومی سرنوشت و کار کودکان آمار افزایش.   ۳۳

 :است طبقاتی

 کار کودکان میان در ایدز یدهندهتکان آمار  

http://www.praxies.org/
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  51 | صفحه

 ترتیب، این به و شودمی همراه( ضدونقیض اما پرطمطراق سخنانی قالب در) صحنه پشت ی«اقتدارگرا

 مبرا آن هایمسئولیت از -ایرسانه رایج هایبازنمایی در- را دولت صوری، تقابل این در دولت فرودستی

 . دهدمی مترقی ایوجهه حاکمیتْ «ارتجاعی» هایبخش مقابل در نهاد این به حتی و کندمی

 یزمینه در یپیشرفت نیز اخیر انتخابات پی در تنها نه ،«سازنده» کار تقسیم این موجب به و ترتیب این به

 درونی هایتنش و طبقاتی هایشکاف تشدید بلکه است، نشده حاصل مدنی-سیاسی هایآزادی و بیان آزادی

 اجتماعی -سیاسی فعالین بر فشار اعمال که کندمی ایجاب( اقتصادی کالن هایسیاست تداوم اثر در) جامعه

 حاکمیت ژمونیه تقویت اینک آنکه ویژه به. بیابد افزایش چپ فعالین و معترض کارگران بر ویژه به و رادیکال

 در بنابراین. است ساخته مهیاتر فشارها گونهاین تشدید برای را شرایط آن، سیاسی اندازیپوست اثر در

 و منتقدان بلکه ها،«خودی» نه که فضایی) جامعه سیاسی فضای شدن باز برای انتظاری هر کنونی موقعیت

 . است بینانهغیرواقع انتظاری ،(بیابند عمل مجال آن در دگرخواهان و دگراندیشان

بن با ژهوی به آن کارکردهای و گرفت شکل ایران در ساختاری ضرورتی بنابر که «دوگانه حاکمیت» سنت

 این آمیزموفقیت کردعمل سازوکار. است مانده پابرجا خوبی به امروز تا شد، عیان ایران در اصالحات بست

 واراست حاکمیت بخش دو میان جدی تقابل یک وجود عام فرض بر( مردم بر آن تأثیرات یحوزه در) سنت

 و افراطی، ارتجاعی، هایجناح) «بد» بخش و( طلباصالح و معتدل عقالنی، هایجناح) «خوب» بخش: است

 افسارگسیخته، داریسرمایه یک بستر در سرکوب و خفقان عمومی شرایط تداوم با ترتیب، این به(. اقتدارطلب

 پناه آن دیگر جناح دامان به حکومت جناح یک شرّ از بایدمی همیشه که شودمی ترغیب سمت بدین جامعه

 . ۸1نیست تصور قابل ورزیسیاست برای دیگری مسیر هیچ اساساً که بپذیرد تلویحا و آورد؛

 و شودمی ظاهر جهانی یعرصه در تریدیپلماتیک روند با جدید، دولت قبای در حالی در ایران حاکمیت

 در هایشسیاست تجانس سر بر پنهان-نیمه مذاکرات یا و ایهسته یمساله مورد در پایانبی مذاکرات

                                                                       

 : به کنید رجوع کنند،می تئوریزه را شکاف این حول ورزیسیاست که هاییگفتمان از انتقادی تحلیلی عنوان به.   ۳۳
 ( .اف.دی.پی ینسخه) کشیدن پیش پا با دست؛ با زدن پس قیداری؛ نوید
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  52 | صفحه

 مهارت و دقت با جهانی نظم کار تقسیم در را هایشکارویژه که گیرد،می پی جهانی هایقدرت با را خاورمیانه

 : دهدمی انجام

می عویضت نظامی تسلیحات و مصرفی کاالهای با خوبی به ایران( طبیعی و معدنی محصوالت و) گاز و نفت

 است؛ شودهگ صنعتی کشورهای تولیدات روی پیش را مستعدی بسیار بازار ایران میلیونی ۹۹ جمعیت شوند؛

 امکان ،مردمی نظارت امکانات حذف با مستقر، مستبد سیاسی ساختار دل در شده نهادینه اقتصادی فساد

 به ایران دهد؛می افزایش را جهانی یسرمایه صاحبان و بزرگ هایکنسرن با دوجانبه سودآور معامالت

 کشورهای در هایشخواهیسهم و هادخالت تمدید با و خاورمیانه در مدعی و مقتدر شیعی قدرت تنها عنوان

 صنعت و تسلیحات بازار تداوم یالزمه که آوردمی فراهم را هاییتنش تداوم یزمینه خود سهم به منطقه،

 به صعودی روندی با ایران انسانی و مالی یسرمایه است؛ خاورمیانه در دموکراسی صدور هایپروژه و نظامی

 ایران حکومت ؛(هادانشگاه یآموختهدانش هزار 1۷۱ یساالنه میانگین با) دارد جریان غربی کشورهای سوی

 به خود مرزهای یمحدوده در را سوسیالیستی و کارگری هایجنبش یابیقوام و گیریشکل هایزمینه تنها ته

می اعمال نیز منطقه هایخلق هایجنبش بر را خود ارتجاعی نفوذ ممکن جای تا بلکه کند،می سرکوب شدت

 .کند

 از بهتر خاورمیانه در حاکمیتی کمتر که باشد کافی ادعا این طرح برای نکات همین ذکر رسدمی نظر به

 نوین نظم متن در بنابراین. بگیرد عهده به را داریسرمایه «ایِمنطقه ژاندارم» نقش تواندمی ایران حاکمان

 که است آن از تربنیادی امپریالیستی هایقدرت و ایران حاکمیت میان هایهمسویی و توافقات جهانیْ

 مخدوش را هاهمسویی این کلی ماهیت بتواند( ایهسته یمساله نظیر) دیپلماتیک و سیاسی مقطعی دعواهای

 و داخلی هایتاثیرگذاری رغمبه چین-روسیه امپریالیستی قطب به ایران نسبی سیاسی نزدیکی مشخصا،. کند

 ژئوپولیتیکی نظم در و سرمایه جهانی کارتقسیم در ایران ی«سازنده» نقش ایفای با منافاتی آن، خارجی

 با ایران( سیاسی مناسبات و) گسترده اقتصادی مناسبات برقراری برای هم مانعی و است، نداشته خاورمیانه

 و گرینظامی آتش به -خود سهم به- ایران حاکمیت اینکه ترتیب، همین به. است نبوده غربی کشورهای

http://www.praxies.org/
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  5۹ | صفحه

 مسلط نظم با اشسوییهم برای ایبازدارنده عامل تنها نه زند،می دامن خاورمیانه در اسالمی بنیادگرایی

 از اشایمنطقه متحدان و آمریکا دولت که است هاییسیاست همان امتداد در درست بلکه نیست، جهانی

. شودمی بندیمفصل آنها با خوبی به نتیجه، در و کنند؛می دنبال خاورمیانه در - سیستماتیک طور به - دیرباز

 و همپوشانی از و دارد مقطعی و سیال خصلتی قدرت، جهانی هایکانون با ایران پیوندیابی ینحوه واقع، به

 هایقطب میان مناسبات و قوا آرایش در تحوالت وسویسمت یکی: شودمی تعیین زیر کلی عامل دو ترکیب

 هاگرایش تاثیرگذاری و) بورژوازی سیاسی هایجناح میان داخلی قوای توازن چگونگی دیگری و امپریالیستی؛

 سیاسی جابجایی میان زمانی تقارن اینک مثال، برای(. قدرت جهانی هایکانون با آنان متفاوت پیوندهای و

 با اخیرش هایسال مناقشات طی روسیه تضعیف و ،(رفسنجانی طیف) غرب به متمایل جناح سمت به ایران

 به انایر حاکمیت آشکارتر و بیشتر چرخش امکان ،(اوکراین بالکان، سوریه، یپهنه در ویژه به) اروپا-آمریکا

-اقتصادی قوای بر موثری یضربه واقعاً نفت بهای شدید سقوط اگر. است ساخته فراهم را غرب سمت

 تریصریح طور به اشکنونی ترمعتدل یچهره در ایران حاکمیت که است محتمل کند، وارد روسیه سیاسی

بحران مهار ایبر استراتژیک اقدامی طبعا محتملی، مسیر چنین. بگیرد پیش در را متحده ایاالت با آشتی راه

 تا را زنیگمانه این زیر شواهد. بود خواهد جهانی نظم در ترسریع ادغام و حاکمیت اقتصادی-سیاسی های

 : کنندمی تقویت حدی

 برای ایران که ایتازه نقش و عراق کشور در آمریکا و ایران هایدولت «ثمربخش» هایهمکاری یسابقه

 رفع و 1۱ایهسته توافق به دستیابی برای ایران آشکار شتاب ؛11است گرفته عهده به عراق ارتش بازسازی

 اصل احیای لزوم به روحانی حسن اخیر یاشاره ؛12کشور اقتصادی بحران مهار برای غرب هایتحریم کامل

 و ؛ 13اردد نظر داخلی سطح در الزم سیاسی بسترهای تأمین به که است، اضطرار این از نمودی نیز رفراندوم

                                                                       

 اند کرده امضا جدید نظامی توافقنامه عراق و ایران .  ۳1

 جامع توافق به دستیابی حرکت در شتاب ضرورت.   ۳۳

 رسدمی کامل ورشکستگی به ایران اقتصاد اتمی، توافق بدون.   ۳2

 است؟ «ایهسته رفراندوم» دنبال به روحانی آیا.   ۳۱

http://www.praxies.org/
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  54 | صفحه

 مخاطبان برای 14گذاریقانون مجلس و یازدهم دولت زبان از ایران حکومت که ایتازه سیگنال سرانجام،

شبه نهادهای و پاسدارانسپاه اقتصادی نقش محدودسازی بر آن در و است فرستاده اشخارجی( و داخلی)

 دتأکی مالیات پرداخت و اقتصادی شفافیت به آنان سازیملزم و فقیه، ولی نظر زیر نهادهای جمله از دولتی،

 منابع پیشاپیش 1۹۳۱ سال برای 1۵نظامی نهادهای یبودجه افزایش با روحانی دولت اینکه گو. )است شده

 ( است کرده تأمین را هاآن یتابعه اقتصادی نهادهای سوی از مالیات احتمالی پرداخت

 ورکش یک که سیاقی و سبک همان به درست است، «توسعه حال در» کماکان هم امروز ایران کشور باری،

 ضرباهنگ با و مذهبی استبداد یسایه زیر جهانی، داریسرمایه تحمیلی کار تقسیم دل در تواندمی پیرامونی

( گرینظامی و مذهب میانجی به) استبداد با داریسرمایه موفق پیوند ایرانْ در. بیابد توسعه نظامیان یچکمه

 مبارزات ویژه به داری،سرمایه تضادهای پویایی اما. است ساخته پنهان حدی تا را دو هر واقعی یمایهدرون

 . زندمی کنار را هاپرده گمانبی ستمْ تحت طبقات

 

* * * 

 

 

 

 

                                                                       

 پردازند یم مالیات رهبری مجموعه زیر نهادهای و سپاه مجلس، تصویب با اقتصادی؛ های تحریم و نفت قیمت سقوط پی در.   ۳4

 سپاه ىبودجه افزایش معماى و 4۳ ىالیحه.   ۳5
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  55 | صفحه

 : پایانی توضیح

 و نژاداحمدی یدوره از پس ایران یجامعه که روندی بر توان حد در که است بوده آن نوشتار این قصد

 کردهایروی برخالف ایران، کنونی وضعیت فهم برای. بیافکند روشنی گذراندمی سر از روحانی دولت برآمدن

 زمانی هایازهب در و هم از مجزا طور به را تاریخی-سیاسی مسایل تا دارند بدان گرایش که پوزیتیویستی رایج

 بجوید؛ یپ گذشته مسیر بازخوانی خالل از را امروز وضعیت فهم است کوشیده متن این کنند، بررسی محدود

 راستای در. کند واگذار مخاطب به را وضعیت تصویر نهایی چینش مسیری، چنین ترسیم مبنای بر واقع، در یا

 هایبررسی بر افراطی تأکید امروزه که روست آن از شیوه این انتخاب مارکسی، شناسیروش به بندیپای

 که است آن بهای به این و انجامد،می مساله کلیت فهم اهمیت گرفتننادیده به ،(Factual) فاکتوال مشخص

 آن بیرونی و درونی متکثر هایسویه پیوستگی همدر و بررسی، مورد موضوع پدیداری و تکوین تاریخی فرایند

 .بماند بیرون توجه یدایره از

 

 ۳۱۳۱ ماهدی
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