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 شورش براي نان

 مریم حنیفی

 

کنیم. همین امروز که ماندن تالش می چون ما براي زنده ؟دانید چرااینجا حاشیه نیست، اینجا اصل است. می«

دهد اینجا اصل است . این نشان میکردیمکدام فکر اینکه آفتاب را ببینیم هم نمیاي سرد شده هیچدفعههوا یک

فرحزاد با خبرنگار یک سایت داخلی  ينشین درههاي یکی از اهالی حاشیههایی از صحبتاینها بخش» نه حاشیه.

نان و مسکن و رفاه دادند  يهایی که روزي وعدهگوید، همانمی» دستپاك«هاي است. او از میراث پدرخوانده

من یک روز داخل «هاي برکت بر سر مردم پهن شده است؛ شان، به جاي سفرهشوم ي سیاه وو حاال تنها سایه

 »اما نشد که نشد. ،ام موفق بشومتوانم در زندگیکردم و امید داشتم روزي میها زندگی میهمان اتاقک

لت ، اکبر هاشمی رفسنجانی، به ریاست دو67سال پس از سرکوب و کشتار مخالفان در تابستان  کمتر از یک

هاي بسیاري روبرو بود. رفسنجانی در ها و خسارتپنجم رسید. کشور پس از جنگ طوالنی با عراق، با بحران

گرایانه که محوریت هاي توسعهاقتصادي و با برنامه ياي متشکل از وزراي لیبرال در حوزهبا کابینه» منجی«قامت 

هاي وارد شده به وارد شد. او براي جبران خسارت» سازندگی«هاي عمرانی بود، با شعار آنها اقتصاد و طرح

اول توسعه، طرح تعدیل  يپنج ساله يکشور بعد از جنگ، بهبود وضع اقتصادي و کاهش تورم، در جریان برنامه

بار در جهان در آمریکاي التین بعد از جنگ جهانی دوم به اجرا اقتصادي را اجرا کرد. این طرح براي نخستین

المللی پول و بانک جهانی به طرح صندوق بین يها در شرایط اضطرار و به توصیه. دولته بودگذاشته شد

نه تنها موجب بهبود وضع اما دادند. اجراي این طرح در کشورهاي آمریکاي التین تعدیل اقتصادي تن می

 اقتصادي نشد بلکه اجراي ناقص آن رکود اقتصادي در این کشورها را به همراه داشت.

سازي و آزادسازي اقتصادي، درصدد هفتاد شمسی، تیم اقتصادي رفسنجانی با افزایش خصوصی ين دههدر ایرا

این بودند تا الگویی از آنچه در آمریکاي التین اجرا شده بود را به منظور کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد 

ها، افزایش ی، عدم کنترل قیمتتولید واقعی اعمال کنند. به همین منظور اقداماتی چون کاهش ارزش پول مل

هاي کردن دروازه ها در دستور کار دولت قرار گرفت. تیم اقتصادي رفسنجانی با بازها و حذف یارانهمالیات

اقتصادي بودند. در شرایطی که تولید داخلی به دلیل حجم باالي واردات  يواردات به دنبال جهش در توسعه



هش ارزش ریال که تورم و بیکاري را در پی داشت، موجب فشار هر چه سیر نزولی پیدا کرده و از طرفی کا

درآمد و بویژه کارگران شد و همچنین بدون آنکه رشد اقتصادي محسوسی را بدنبال داشته بیشتر بر اقشار کم

 گران شاغل را بصورت نیروي زائد بیکار کرد.رباشد و یا ایجاد شغل، بخش زیادي از کا

هایی از سازندگی، پیشرفت و آبادانی ئولیبرالیستی دولت رفسنجانی، بیش از آنکه نشانههاي نسیاست ينتیجه

شده از اقتصاد ایران سال از آن دوره پیکري متالشی و ویران 30داشته باشد، اکنون بعد از گذشت نزدیک به 

باید «باره گفت: این . محسن نوربخش، وزیر اقتصاد و دارایی دولت اول رفسنجانی بعدها دره استبرجاي گذاشت

در ذهن  ،اقتصاد يحداقل در زمینه ،گونه تئوري منسجم و مشخصاعتراف کرد که در آن مقطع ما هیچ

 ».نداشتیم

، به دلیل فساد گسترده، 1372سازي بیش از هزار واحد اقتصادي در سال خصوصی و سال بعد از گذشت یک

ذاري و توجه دولت به تولیدات داخلی و کشاورزي، سود گعدم سرمایهبا این روند به حالت تعلیق درآمد. 

وساز و خرید و فروش واحدهاي مسکونی سود حاصل از این صنایع کاهش یافت و از طرفی موج عظیم ساخت

از محدودي  يکه غالبا شامل حلقه ،دولتیگذاران بخش خصوصی و نیمهبیشتري بهمراه داشت. در ادامه، سرمایه

ها در اندازي صنایع و کارخانهتولید و تجارت و همچنین راه يبا ورود به عرصه ،ت بودندافراد نزدیک به دول

ها را به سمت روستاها و شهرستان يموجی از مهاجران اقتصادي و کارگران بیکار شده ،اطراف شهرهاي بزرگ

هاي شهرهاي نشینهروستایی تبدیل به حاشی يشهرهاي بزرگ روانه کردند. رفته رفته بخش زیادي از جامعه

 يبزرگ شدند، بطوریکه چندي پیش انوشیروان محسنی، رییس سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با یک رسانه

 میلیون نفر اعالم کرد. 13تا  12نشین کشور را دولتی جمعیت حاشیه

و  گراییجنون مصرف ،هاي دیگرکارگیري حوزهبدون توجه به این موضوع، با به» سازندگی«دولت 

هاي هاي دوران جنگ و پیغامکرد. رنگ و رد شعارها و دیوارنویسیتزریق می جامعه بهتجمل را از سازي ارزش

که متضمن بلرنگ و پر زرق و برق کاالهایی داد که نه براي رفاه زیستی جاي خود را به تبلیغات خوشساده

اندوزي به ارزش تبدیل شد و ، ثروت»ندگیدارندگی، براز«سود صاحبان سرمایه بود. با نهادینه شدن شعار 

 برپا کنند.» هاکوخ«خود را بر روي » هايکاخ«بار دیگر اولیت پیدا کردند و فرصتی یافتند تا » نشینانکاخ«

بست صورت بگیرد. با به بن» توسعه«شد تا دولت هاشمی، بخشی از جامعه باید فدا می» سازندگی« يدر برنامه

میلیارد دالر  23هاي خارجی ایران به بانک جهانی به بیش از ادي رفسنجانی، میزان بدهیرسیدن اصالحات اقتص



هاي لیبرالیستی دولت، ولین به لطف سیاستئدرصدي در حالی به مردم تحمیل شده بود که مس 50رسید و تورم 

معتقد بود، با افزایش شدند چرا که دولت شان تضمین و صاحبان سرمایه روز به روز ثروتمندتر میمنافع فردي

 دار، کارگران نیز نفع خواهند برد.سرمایه يسرمایه

اقتصادي  يهاي شکست خوردهافزایش فشارها به جامعه که بدنبال سیاست يهفتاد و در نتیجه يدر اوایل دهه

ه اي در برخی شهرها و مناطق به وقوع پیوست کهاي مردمیودجود آمده بود، شورشه دولت رفسنجانی ب

ن بودند. افزایش شکاف طبقاتی، شورش قزوی و اسالمشهرمشهورترین آنها کوي طالب مشهد، شورش مردمی 

گذاران خصوصی آزادتر کردن دست نهادها و سرمایهگذاران با ه معیشت مردم و فربه کردن سرمایهتوجهی ببی

ساز زمینه ،درآمد و کارگرانکم معه و فشار هرچه بیشتر بر قشرتر شدن وضع اقتصادي جاو در مقابل شکننده

 هایی بر سر نان.ها بود، شورشبروز این شورش

هاي والن دولتی در مشهد بدون فراهم کردن امکانات اولیه و رفاهی، اقدام به تخریب خانهئمس 1371خرداد سال 

از  اف شهر و جلوگیريمجاز در اطروساز غیرشان جلوگیري از ساختکردند. هدف کوي طالب يمحله

ها و درصدي و تخریب خانه 50نشینی در این منطقه بود. فشار شدید اقتصادي ناشی از تورم گسترش حاشیه

هزار نفر از مردم معترض و عصبانی به هاده، خشم عمومی ساکنین این منطقه را برانگیخت و محل زندگی

ها و اي دولتی حمله کردند، تعدادي از بانکهولین نظام، به ساختمانئها آمدند. آنها با شعارهایی علیه مسخیابان

کم در سرتاسر مشهد مردمی که از کوي طالب آغاز و کم مراکز تجاري را نیز به آتش کشیدند. این شورش

گسترده شده بود، با دخالت نیروهاي سرکوبگر سپاه و با دستگیري هزاران نفر و همچنین اعدام چهار نفر از 

هایی در دیگر شهرها اضات مشهد به دیگر شهرها رسید و اعتراضات و شورشکوب شد. موج اعتررمعترضین س

 راك و ارومیه نیز به وقوع پیوست.ازنجان، شهر، قزوین، همچون اسالم

بر گرفت، بهت و ترسی ناشی بعد از مرگ رفسنجانی، موجی از شوك و ناباوري بخشی از فضاي جامعه را در 

چرا که به تعبیر  ،گران اما مجالی براي سوگ ندارندرن، محذوفان و کامتوسط. محروما يطبقه» پدريبی«از 

 »توانند شکم امروزشان را با نان فردا پر کنند.نمی«هیوز 



 پدرِ بزرگوارِ تعدیل و اعتدال

 حمید مافی

 

در  رو«باتی انتخا کنند که به هنگام هرهاي سیاسی متفاوتی جلوه میبه ظاهر جریان» هاي عزادارچیرفسنجانی«

ها و این جریان يشماري دارند. اما همههاي بی»اختالف نظر«و » تضاد منافع«گیرند و یکدیگر قرار می» روي

و » نظام يانهاستو«شود، از مرگ گرا خوانده میاز نهضت آزادي تا جریانی که حاال اصول ،هاي سیاسیطیف

هاي الفتبدیل کنند و اخت» و وحدت ملی آشتی«خواهند که مرگش را به سوگوراند و می» مرد مصلحت«

مگرایی هیی و مسو. این هبیش از این آسیب نبیند» اقتدار و امنیت نظام«اندك درون خانواده را کنار بگذارند تا 

 ؟گیرد و چه مبنایی دارداز کجا نشات می» اکبر هاشمی رفسنجانی« يبارههاي متضاد درجریان

 معمار سرکوب

از آغاز استقرار جمهوري اسالمی تا آخرین روز حیاتش یکی از موثرترین صاحبان  اکبر هاشمی رفسنجانی

قدرت جمهوري اسالمی بود. او حتی چند ساعت قبل از مرگش با وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم جلسه 

کلی و  هايسیاست يبارهها بحث دراین نشست يداشته و چند روز پیش از مرگ با معاون وزیر نیرو، در هر دو

 1.هاي تخصصی بوده استهریزي در حوزبرنامه

س شوراي ، مجل»شوراي انقالب«ترین بازیگران در رفسنجانی از نخستین روزهاي استقرار نظام یکی از اصلی

ریک هاي تامجریه، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در پشت پرده و اتاق ياسالمی، قوه

 افراد به خمینی.» ترینترین و نزدیکامین«خودش یکی از  هاينیز به روایت نوشته

عنوان جانشین احتمالی هاشمی رفسنجانی براي ریاست مجمع تشخیص  از او بهاکبر ناطق نوري که حال علی

خمینی  يدر دوره» بیت رهبري«شود، در تفاوت میان ساختار نام برده می» پدرخواندگی اعتدال«مصلحت نظام و 

 2اي موسس نظام به معناي نهادسازي است.گفته است که خامنه ايو خامنه

                                                            
 اهللا هاشمی رفسنجانیهار با آیتروایت وزیر بهداشت از آخرین نا -1

 1387اسفند  17روزنامه جام جم  -اکبر ناطق نوريوگوي علینگاه کنید به گفت -2

https://goo.gl/hQm7ig


 80 ياي که صحت آن هیچگاه مشخص نشد،بود و پس از آن نیز تا دههخاطرهنقل هاشمی رفسنجانی با 

 ههایی که از او منتشر شده بزنوشتاي بود. چه در چند جاي روترین فرد به خامنههمچنان نزدیک ،خورشیدي

اي اشاره دارد. پس بیراه نیست اگر هاشمی رفسنجانی را هاي خامنهدر بیت رهبري و تصمیماش تسلط و نقش

گذار اقتصاد سیاسی جمهوري اسالمی پس از جنگ و ریل» معمار«گویند؛ گونه که حواریون و مدافعانش میآن

 گذاري اقتصادي جمهوري اسالمی بدانیم.و سیاست

ران صاد ایبراي اقت -سازيبخوانید مدافعان خصوصی-مدافعان او ی رفسنجانی از نگاه دستاوردهاي هاشم

دانند که می چرخش جمهوري اسالمی از اقتصاد دولتی به اقتصاد بخش خصوصی ياست. او را نقطه» شماربی«

 رد.برا از بین » هاي سوسیالیستی متاثر از فضاي پس از انقالبآثار و پیامدهاي مخرب سیاست«

خورشیدي را  60 يهاي میانی دههپردازان و مدافعان نئولیبرالیسم در ایران، سالاز نظریه نژاد یکیموسی غنی

گوید که این چرخش پس از داند. او میمی» محوراقتصاد بازار«وري اسالمی به سمت چرخش جمه ينقطه

کل بانک مرکزي یسیمحمدحسین عادلی ر آغاز شده است. یآرامبه میلتون فریدمن و » انتخاب آزاد« يترجمه

» تصاد آزاد و مدرنهاشمی رفسنجانی به مبانی اق يعالقه«در دولت هاشمی رفسنجانی با صراحت بیشتري از 

آغاز نگرش نوین اقتصادي جمهوري «جمهوري هاشمی رفسنجانی را سخن گفته است. او دوران ریاست

هاي بعدي همان س چرا دولتهاي تعدیل شکست خورد، پاگر سیاست«گوید که داند و میمی» اسالمی

 3»ها را در پیش گرفتند؟سیاست

که در دولت میرحسین  -یس سابق اتاق بازرگانی و تاجریاسالمی، ر يعضو جمعیت موتلفه -نقی خاموشیعلی

داند و می» وزیري موسويهمان دوران نخست«وع این چرخش را موسوي معاون وزیر بازرگانی بوده، شر

داشتند، جلساتی را با یکدیگر و ره گروهی از وزرا و مدیران که با موسوي اختالف نظر گوید که در آن دومی

اختالف نظر برخی از وزرا با موسوي به استعفاء یا برکناري  .کردند برگزار -ايخامنه علی –جمهوري یسیر

مخالف  و تقاد داشتندهاي اقتصادي دولت انها انجامید. خاموشی گفته است که این افراد به سیاستبرخی از آن

 4.اقتصاد دولتی بودند. این گروه از وزیران در دولت هاشمی رفسنجانی سکاندار شدند

                                                            
 اقتصاد اعتدالی -92،مرداد 30مهرنامه، شماره  -3

 1389، دي 5ور، ویژه نامه اقتصاد سیاسی جمهوري اسالمی، شماره رمز عب -4



توان نماد دو اهللا عسگراوالدي و محسن نوربخش را میشدگان از دولت میرحسین موسوي، حبیبدر میان جدا

در کنار یکدیگر قرار گرفتند » یسازندگ«جمهوري اسالمی برشمرد که در دولت » راست سنتی و مدرن«جریان 

در واقع هاشمی رفسنجانی محل توافق و اشتراك نظر بازاریان سنتی  را پیش بردند.» سیاست تعدیل ساختاري«و 

هاي اجراي تعدیل و سال هاي جمهوري اسالمی است. هرچند که این دو گروه در نخستینموتلفه و تکنوکرات

هاي شهر دچار اختالف شدند، اما با اجراي سیاست» سازيمدرن«اي و هاي زنجیرهتاسیس فروشگاه به هنگام

گرا، تضاد منافع از بین رفت. اگر در ابتدا این شهرداري تهران سازي و تامین منافع مالی بازاریان سنتخصوصی

ان ازاریاي و بانک خصوصی تاسیس کردند، موتلفه و بهاي زنجیرهو کارگزاران سازندگی بودند که فروشگاه

و یک دهه بعد راه  هاي متعدد ساختندشده را در اختیار گرفتند، هلدینگهاي واگذارهم سهام شرکت

 پیش گرفتند.در هاي خصوصی اي و بانکهاي زنجیرهاندازي فروشگاهکارگزاران را با راه

هاي ستي سیاجربار دیگر کنار هم نشستند تا م» اعتدال«اسالمی در دولت  يکارگزاران سازندگی و موتلفه

 از پیش تا اگر جریان این. شوند – سازيخصوصی بخوانید –قانون اساسی  44کلی نظام در راستاي اجراي اصل 

 زبان از هم و ايسانهر تیم زبان از هم حال شود، خوانده »آزاد بازار مدافع« یا و »لیبرال« که داشت هراس این

 بارزترین نمادش نه کند.دفاع می» لیبرالیسم اقتصادي« از صراحت با اعضایش از برخی و اقتصادي مشاوران

کند، بلکه عباس سازي میواژه» اعتدال«اي براي هاي محمد قوچانی که حاال در نقش ایدئولوگ رسانهمقاله

 محمدرضا و –داشت  نیز هاشمی دولت در را سمت همین که –آخوندي وزیر راه و شهرسازي دولت یازدهم 

ه کاست  -فهعیت موتلدفتر حسن روحانی و دبیرکل پیشین اتاق بازرگانی و از نزدیکان به جمیس ری - نهاوندیان

ه بت بخشیدن سرع دانند و برمی» اول انقالب ينهادهاي سوسیالیستی بازمانده از دهه«مصیبت اقتصاد ایران را 

 سازي تاکید دارند.هاي خصوصیسیاست

 نیاوران يحلقه

تربیت صدها تن از « -اسالمی ياسالمی مهندسان و همسو با جمعیت موتلفه يمعهکل جادبیر-محمدرضا باهنر 

واقعیت  5.هاشمی رفسنجانی برشمرده است» خدمات ارزشمند«از را » هاي گوناگونمدیران نظام اسالمی در رده

که با حمله اد نژخاتمی و احمدي يحتی در دوره-از مدیران نظام جمهوري اسالمی  ماجرا این است که بسیاري

در مرکز تحقیقات استراتژیک اند که نزدیکان به هاشمی رفسنجانی بوده -جمهوري رسیدندبه هاشمی به ریاست
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» گذاريریزي و سیاستبرنامه«مسئولیت  ،نیاوران يجمهوري، مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته حلقهریاست

 دار شدند.می را عهدهوري اسالجمه» حفظ اقتدار و تامین امنیت ملی«به منظور 

 يهاي امنیتی بود، وظیفهسیاست ،اصلی يجمهوري مسئلهر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاستاگر د

تعریف شد. » بنیاداقتصاد بازار«تاي ضرورت گردش به در راس» سازينویسی و تئوريبرنامه«نیاوران  يحلقه

اند، یی که با عنوان توسعه در جمهوري اسالمی نوشته شدههادر تمامی برنامه ها»اقتصاددان«روه از ردپاي این گ

.. از بنیانگذاران این حلقه هستند .نقی مشایخی، غالمعلی فرجادي ولیپیدا است. محمد طبیبیان، مسعود نیلی، ع

 هاي لیبرالی و تربیت نیروي انسانی، بر فضاي سیاسی، دانشگاهی و اجراییگذشته با ترویج ایده يکه در سه دهه

تاسیس و پنج  68در سال » ریزيپژوهش در مدیریت و برنامهوعالی آموزش يموسسه« 6اند.ایران سیطره یافته

 جمهوري اسالمی توسط اعضاي اصلی این حلقه تدوین شد. يتوسعه يبرنامه

اي هتبار سیاسهاي پس از جنگ، فاصله گرفتن از آنچه که آثار زیاناین گروه به دولت در سال يتوصیه

نامه ز این برگیري اجهانی گردش به اقتصاد بازار آزاد و بهره يشود، پیروي از نسخهاقتصاد دولتی عنوان می

المللی پول نوق بیها است. در همین راستا هیئت اعزامی صندبراي بهبود روابط جمهوري اسالمی با سایر دولت

 رسندي ازن ابراز خکند و پس از بازگشت ضمسفر میبه منظور رایزنی با مسئوالن اجرایی به ایران  69سال در 

تعدیل  ایران عزم خود را براي حرکت به سوي«کند: اعالم می» هاي اقتصادي ایرانچرخش در سیاست«

تر براي بخش خصوصی و حذف تدریجی آوردن نقشی قويي اقتصادي کالن کشور، فراهمجانبههمه

 ».قیدوبندهاي اقتصادي ابراز کردند

، آزادسازي -سازيخصوصی-گري دولت ارت است از کاهش تصديتعدیل اقتصادي عب ياصلی برنامهمحور 

و  ملی، کاهش کارگران سازي نرخ ارز، کاهش ارزش پولشناور ،-هاي وارداتکاهش تعرفه-تجارت 

 و افزایش نرخ بهره. -تعدیل نیروي انسانی-کارمندان 

از جمهوري » تازه و مرفه«اي می رفسنجانی قرار بود، چهرههاش يماحصل این تعدیل ساختاري که به گفته

اي طبقه اقتصاد وگیري و تاثیرگذار در سیاست و هاي تصمیمگیري حلقهاسالمی به جهانیان ارائه کند، شکل

. استز مجوز واردات و صادرات مندي اهاي دولتی و بهرهشرکت واگذاري يدار به واسطهثروتمند و سرمایه
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گی کافی است. اظهار فقر و بیچار«گوید: می 1368آبان  18تهران  يجمعهیس دولت و امامیقام ری در مرفسنجان

 »جمهوري اسالمی را نزد جهانیان تخریب کرده است. يمسلکانه وجههاین رفتارهاي درویش

 خوارانتعدیل ساختاري و باشگاه رانت

یاست س ،غازآجذاب و مرفه از جمهوري اسالمی در  هاشمی رفسنجانی و همفکرانش براي نشان دادن تصویري

گیري کلشو به  را اجراء و پس از آنکه انتقادها نسبت به اجراي این برنامه شدت گرفت» تعدیل ساختاري«

 روي آوردند. عنوان شد،» تثبیت اقتصادي«هاي شهري در برخی از نقاط ایران انجامید، به آنچه که شورش

 وهاي ملی هاي دولتی، افزایش سهم بخش خصوصی و واگذاري بنگاهز یارانهکاهش نقش دولت، کاستن ا

 .بودها آن يترین اهداف مطرح شدهها از اصلیدولتی به بخش خصوصی و آزادسازي قیمت

سازي، هاي خصوصیاگر چه نام این دو برنامه تفاوت داشت، اما تفاوت تنها در شیب و سرعت اجراي سیاست

را به » بنیاداقتصادي بازار«ر عمل دستیابی به کاال و خدمات عمومی بود و د يو حذف یارانه هاآزادسازي قیمت

نژاد گونه که عادلی روایت کرده است: این سیاست حتی در دولت احمديرو داشتند. آن عنوان هدف در پیشِ

ن سیاست قرار است که جمهوري رسید، هم اجرا شده است. ایت علنی و صریح با هاشمی به ریاستکه با مخالف

سازي، یس سازمان خصوصییر يجمهوري حسن روحانی تکمیل شود. به گفتهنخست ریاست يدر پایان دوره

 7کامل خواهد کرد.را سازي دولت یازدهم با آزاد کردن قیمت آب و برق خصوصی

این  يتوان ثمرهمی وقت بهتر هاي دولتی بدانیم، آناصلی تعدیل ساختاري را واگذاري شرکت ياگر شاکله

جدید  يگیري طبقهدر شکلرا اجرایی شد،  70هئیت وزیران در سال  ينامهبار با تصویبه نخستینبرنامه ک

نژاد در یک احمدي يفساد اقتصادي دوره يدید. حجم گسترده آلوده به فساد اقتصادي گسترده دارسرمایه

هاي تحت ههاي تعدیل ساختاري را به کمک رسانسیاست اجراي يگذشته، میزان فساد مالی در دوره يدهه

 پنهان کرده است. ،کنترل مدافعان

در دوران پس از استقرار جمهوري اسالمی ابتدا در » هاآقازاده«خواري و فساد اقتصادي و تولد ویژه ياما نطفه

 يرز دولتی و کنترل شبکها يبرخورداري از رانت و مجوز ویژه براي گرفتن سهمیه يدوران جنگ و به واسطه
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هاشمی رفسنجانی عالوه بر سرعت  يسازي گسترده در دورهتوزیع کاال بسته شد. تعدیل ساختاري و خصوصی

 تر نیز فراهم کرد.دار، زمینه را براي فساد اقتصادي گستردهسرمایه يگیري طبقهبخشیدن به شکل

که به  -یس وقت بنیاد مستضعفانیبرادر ر-یقدوست فاضل خداداد و مرتضی رف میلیارد تومانی 123اختالس 

هاشمی رفسنجانی است، در  يفساد اقتصادي در دوره يترین پروندهرشاید مشهو و خداداد انجامیداعدام 

بانک مرکزي است، صورت گرفت.  یس کلیاکنون راهللا سیف در بانک صادرات که همیریاست ول يدوره

شرکت  يهاي خاص و یا رابطهدختر اکبر رفسنجانی از منابع مالی بنیاد بیماريمالی فاطمه هاشمی  ياستفادهسوء

متعلق به حسین مرعشی برادر همسر -الموحدین مولی يخیریه يهاي موسسهعمران علوي که از زیرمجموعه

رکت شهرام جزایري، فساد مالی در شهرداري تهران و ش يبا شهرام جزایري و پروندهاست  -هاشمی رفسنجانی

است که در دولت  ايهاي فساد اقتصادي... از جمله پرونده، اختالس در وزارت مخابرات وقت وپتروپارس

 8.سازندگی صورت گرفت

د دانستند، رونمی» توسعه يالزمه«هاي ریز و درشت که مدافعان تعدیل ساختاري آن را اما عالوه بر اختالس

اشت. راه دهاي فراوانی به هملی نیز در این دوره حاشیههاي تحت پوشش سازمان صنایع مواگذاري شرکت

زارش که گین ها را مورد تحقیق و تفحص قرار داد. نتایج اروند واگذاري 73مجلس شوراي اسالمی سال 

 هاي دولتی بود.و بند در واگذاري شرکت مانده، بیانگر فساد گسترده و زد همچنان محرمانه باقی

شرکت  400واگذاري  ،نامهولتی، دولت هاشمی رفسنجانی در نخستین تصویبگزارش نهادهاي د يپایه بر

شرکت تحت پوشش  312شرکت از  222، 74دولتی را در دستور کار قرار داد. از این تعداد تا پایان سال 

بنیاد -ا به نهادها و بنیادهاي حکومتی هسازمان صنایع ملی را واگذار کرد. بخش زیادي از این شرکت

 9واگذار شد. -...البالغه ون قدس رضوي، بنیاد نهجخرداد، آستا 15ن، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفا

اول توسعه را بررسی کرده بیانگر آن است  يشده در برنامههاي واگذاربررسی که وضعیت شرکت نتایج یک

ها، بسته به بانکگذاري واهاي سرمایه، صادرات، مسکن، رفاه کارگران، سپه و شرکتهاي ملی، ملتکه بانک
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گذاري ملی گذاري تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و شرکت سرمایهشرکت سرمایه

 هاي دولتی بودند.ترین خریداران شرکتایران اصلی

ه که گرفت ها نیز معمولن توسط گروهی صورتگذاري این شرکتهمچنین به روایت اسناد منتشر شده، قیمت

درصد سهام به  30واگذاري  ،از خریداران و یا نزدیکان به خریداران سهام بودند. دولت در این دورهخود 

 مدیران دولتی را نیز با همکاري مجلس وقت تصویب و اجرایی کرد.

ریق درصد آنها از ط 56به بخش خصوصی که بالغ بر واگذارشده هاي دولتی بررسی یک به یک شرکت

کارگر  2000سازي بهشهر و سرنوشت چیتزمند بحثی جداگانه است، اما بازخوانی مذاکره واگذار شد، نیا

تواند می قانون اساسی بود، 44سازي بر اساس اصل ي خصوصیهاآن که سرآغاز اجراي سیاست يبیکار شده

ان نشسالمی وري ایبرالیسم اقتصادي جمهتري از میراث هاشمی رفسنجانی و آغاز دوران میل به لتصویري دقیق

 دهد.

خود را دریافت  مطالبات 1384کارگر که از سال  400آخرین وضعیت  يبارهدر 1393فرماندار بهشهر تیر 

این کارخانه در ». شوددرصد از مطالبات کارگران پرداخت می 80با فروش زمین کارخانه « :اند، گفتنکرده

گونه که در به گروه دیگري واگذار شد. آننخست به بنیاد شهید واگذار و پس از یک دوره سهام آن  يمرحله

هاشمی رفسنجانی آمده است، سهام این کارخانه با ارزشی  يگزارش تخلف واگذاري سهام دولتی در دوره

برابر ارزش زمین آن به مدیر گروه صنایع نساجی وقت واگذار شده است. پیامد این واگذاري براي  13کمتر از 

هاي فراوان گذشته به رغم اعتراض يي است که در دو دههاهمطالبات معوق کارگر آن، بیکاري و 2000حدود 

 10.همچنان بخشی از آن پرداخت نشده است

تولیدش از کار ایستاد  واگذار شده در دوران هاشمی رفسنجانی نبود که چرخ يسازي بهشهر تنها کارخانهچیت

هاي بعد به مشاغلی روي آوردند که از نگاه سال ش به جمع بیکاران پیوستند و براي امرار معاش درو کارگران

سازي دولت رفسنجانی همزمان با در واقع سیاست خصوصی بود.» ايکاذب و حاشیه«گذاران سیاست

هاي تاریک اقتصاد بیکارسازي کارگران، نهادها و بنیادهاي مذهبی و نظامی خارج از نظارت را به مثابه اتاق
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قتصاد ایران همچنان درگیر نظامیان و بنیادهاي مذهبی است که به رغم در اختیار تر کرد و تا به امروز افربه

 اي دارند.ها سهم ویژهداشتن بیش از نیمی از اقتصاد، از پرداخت مالیات معاف هستند و در پروژه

» هاي متعلق به بسیجیان و ایثارگرانفروش اقساطی سهام به شرکت«مجلس وقت در همان زمان دولت را به 

اسالمی گفته است که طرح واگذاري  ينقی خاموشی از اعضاي ارشد جمعیت موتلفهموظف کرد. علی

جنگ بوده اما این پیشنهاد  ينخست پیشنهاد او و همفکرانش به دولت دوره يهاي دولتی در مرحلهشرکت

درصد آن  30هایی که با تاسیس شرکت 70 يپذیرفته نشده است. او و تعدادي دیگر از اعضاي موتلفه در دهه

هاي دولتی را توانستند مالکیت بسیاري از شرکتبود به نام افرادي که در جنگ ایران و عراق شرکت داشتند، 

 در اختیار بگیرند.

ها که اي در فضاي اقتصادي ایران انجامید. این شرکتتو و درهم تنیدههاي هزاربه ایجاد شرکت یین وضعیتچن

هاي وابسته به سپاه پاسداران، شرکت د نقش اصلی را در اقتصاد ایران دارند.انظامی وابستهبه بنیادهاي مذهبی و ن

... از پرداخت مالیات معاف و خارج از نظارت ت، آستان قدس رضوي، بیناد شهید وبنیاد مستضعفان، بنیاد برک

تن ایران مدرن شکل گرفت و اي که با دستور هاشمی رفسنجانی براي ساخشبکه هاي بازرسی قرار دارند.سازمان

 تر شد.روز به روز فربه

 تعدیل و تحمیل فالکت

اول و تعدیل ساختاري دولت  يتوسعه يهاي برنامهاز دیگر سرفصل» هاکاهش یارانه«و » شوك ارزي«

جلوگیري از «سازندگی بود. دولت هاشمی رفسنجانی در دومین سال فعالیت خود در اقدامی که هدف از آن 

تومان افزایش داد. قیمت دالر در بازار  145اعالم شد، نرخ دالر دولتی را از هفت تومان به حدود » رزرانت ا

به یکی از منابع درآمدي تجار نزدیک به » داللی ارز«آزاد در دولت تعدیل به نزدیکی هزار تومان رسید و 

 حکومت تبدیل شد.

 يشدهي وارداتی اصرار داشت، قیمت تمامهاستپیامدهاي افزایش قیمت دالر در شرایطی که دولت به سیا

درصد رسید.  50اي که نرخ تورم در این دوره به نزدیکی گونهباره افزایش داد. بهتولید و نرخ تورم را به یک

به شدت  ،ایش نرخ تورم استحجم نقدینگی در بازار پولی را که یکی از عوامل موثر بر افز ،همین سیاست

) درصد رسید و پس 49,8درصد ( 50م رسمی پس از سیاست تعدیل ساختاري به نزدیکی افزایش داد.نرخ تور



رقمی نرخ تورم رسمی را تک ،از آن نیز دو رقمی باقی ماند. از آغاز امسال دولت یازدهم با دستکاري آمارها

 اعالم کرده است اما روند افزایش قیمت کاالهاي ضروري همچنان ادامه دارد.

 يهاي توسعهن چرخشتابان کرد«تعدیل اقتصادي براي  يبا نگاهی خوشبینانه به برنامه جانیدولت هاشمی رفسن

اي ونهگراه به  يهاي خارجی روي آورد. میزان بدهی خارجی دولت در میانهبه استقراض از بانک» اقتصادي

شدند. نمی به دولتحاضر به پرداخت وام  تعدیل اقتصادي ينسخه يکنندهافزایش یافت که نهادهاي تجویز

 میلیارد دالر رسید. 23به بیش از  73و  72هاي میزان بدهی دولت در سال

تر معیشت خانوارها را سخت ،هاي واگذار شدهافزایش نرخ تورم همزمان با تعدیل نیروي انسانی در کارخانه

آید درآمد به شمار می هاي توزیعکرد. به استناد آمارهاي بانک مرکزي ضریب جینی که تنها یکی از شاخص

آید. منابع دولتی هاي ضریب جینی ایران به شمار میرسید که یکی از بدترین شاخص 0,40به حدود  74در سال 

اند. اما واقعیت این است درصد اعالم کرده 20هاشمی رفسنجانی را نزدیک به  يجمعیت زیر خطر فقر در دوره

 11تر شده است.برابر بزرگ 16درآمد خانوارها نزدیک به  هشت ساله شکاف هزینه و يکه در این دوره

و » یخودگران«هاي تعدیل و اصرار دولت به نهادهاي دولتی و عمومی براي سیاست ،در همین دوره

م دولت دو ه درمسکن و اجار يخدمات عمومی را نیز افزایش داد. روند افزایشی هزینه يهزینه ،»خودکفایی«

 میانگین هرسازيشتعدیل را متوقف کرده بود، آغاز شد. وزارت راه و  يظاهر برنامههاشمی رفسنجانی که به 

ساز وهاي ساختدرصد اعالم کرده است. در این دوره شرکت 238او را  يمسکن در دوره يافزایش هزینه

 مسکن را در اختیار گرفتند. هاي تولیداجراي پروژه» سازانانبوه«بخش خصوصی با عنوان 

قتصادي اهاي فساد قطور کرباسچی که به سان دیگر پرونده ياکم از سوي شهرداري تهران و پروندهفروش تر

ک تواند تنها ییهاي سیاسی صاحب قدرت، تحلیل و تفسیر شد، مدر ایران به فراخور دوري و نزدیکی به جناح

ون چینی است با عناومسکن باشد. اجراي این سی ينمونه از پیامدهاي سیاست تعدیل ساختاري در حوزه

 هب... ارومیه و ، زنجان، قزوین، شیراز،هایی را در مشهداعتراض و شورش» نوسازي و زیباسازي فضاي شهري«

 .دنبال داشت
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دانشگاه آزاد به عنوان یک بنگاه  يسازي، پس از آنکه تجربههاي خصوصیسیاست يدولت وقت در ادامه

دارس را نیز تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی اجرایی کرد. سازي ماقتصادي موفق جلوه کرد، خصوصی

کاهش بار مالی آموزش «دهد که حامیان دولت مذاکرات نمایندگان مجلس به هنگام بررسی این الیحه نشان می

 اند.را به عنوان دو هدف اصلی این برنامه اعالم کرده» بهبود کیفیت آموزش«و » براي دولت

کرد، یمم تحمیل مرد بیشتري بر عالوه بر کاالیی شدن آموزش ابتدایی که بار مالی با تاسیس مدارس غیرانتفاعی

دریافت  آموزانکه از دانش مبلغی يعدالتی آموزشی نیز شدت بیشتري گرفت. مدارس غیرانتفاعی به واسطهبی

انوارها خیاري از بس عیکردند، امکانات بیشتري نیز ارائه کردند. تفاوت کیفیت میان مدارس دولتی و غیرانتفامی

فرستند تا نتفاعی بغیرا را بر آن داشت که به رغم نداشتن درآمد کافی، با دریافت وام فرزندان خود را به مدارس

 یابی به دانشگاه داشته باشند.شانس بیشتري براي راه

ی طی نشگاههاي داهاي آزاد، غیرانتفاعی و پردیسکاالیی شدن آموزش تعداد دانشگاه يدر تکمیل پروژه

گذاري بل واهاي بعد افزایش چشمگیري یافت. دولت حسن روحانی براي تکمیل این پروژه از دو سال قدهه

لت رش دومدارس دولتی به بخش خصوصی را با شدت بیشتري اجرایی کرده است. وزیر سابق آموزش و پرو

شته شد، ر گذااز استیضاح کنا پیش ،فرهنگیان يحسن روحانی که به دلیل رسوایی فساد مالی صندوق ذخیره

 درصد مدارس دولتی به بخش خصوصی اعالم کرده است. 60دولت را واگذاري حداقل  يبرنامه

تعدیل ساختاري در دولت هاشمی رفسنجانی به روایت وزیر کار و امور اجتماعی وقت عالوه بر  ينتیجه

 و نرخ تورم بوده که همچنان ادامه دارد و زندگی مردم، افزایش شکاف دستمزد يبیکارسازي و افزایش هزینه

دهد که حداقل دستمزد کارگران پس از اجراي نتایج یک بررسی نشان میهنوز هم این شکاف پر نشده است. 

 12.درصد کاهش یافته است 58حدود  58سیاست تعدیل ساختاري به نسبت سال 

یمت کاال و خدمات در برابري ق 28افزایش » لیسمتعدیل ساختاري، فاز نوین لیبرا»  ياسداهللا مرتضوي در مقاله

کرده  رده و عنوانتعدیل ساختاري در ایران برشم درصدي حداقل دستمزد را از نتایج سیاست 11برابر افزایش 

 .است فقر قرار گرفته ایران زیر خط يدرصد از جامعه 70است که پس از اجراي این برنامه حدود 
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 هی که ادامه داردمیراث هاشمی رفسنجانی و را

درصد از واحدهاي  13د، نزدیک به نآمارهاي رسمی حدود نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دار يبرپایه

برابر افزایش  30نشینان بیش از اند، جمعیت حاشیهتولید خارج شده يصنعتی و تولیدي براي همیشه از چرخه

 یابد.یافته و جمعیت بیکاران روز به روز افزایش می

همزمان با این وضعیت، دولت یازدهم که برآمده از اتاق فکر کارگزاران تعدیل ساختاري است، به منظور 

اصالح قانون کار و » گذارياصالح قوانین و مقررات به منظور تسهیل سرمایه«پیشبرد بهتر این برنامه تحت عنوان 

 رمان را در دستور کار دارد.تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و د يواگذاري خدمات بیمه

یابی به رشد سازي به منظور دستسازي نرخ ارز و خصوصیهم همانند هاشمی رفسنجانی یکسان دولت اعتدال

گیرد. به هایش نیز در همین راستا صورت میگذارياقتصادي را به عنوان اهداف اصلی مطرح کرده و سیاست

اعالم شده، حجم نقدینگی در بازار پولی رشد نزدیک به سه  هاي انقباضی بانک مرکزيرغم آنچه که سیاست

هاي فساد اقتصادي بیش از هر حجم پرونده برابر شده است. 2هاي دولت هم تقریبا بیش از برابر داشته و بدهی

که هاشمی رفسنجانی وعده داده بود، با » ایران اسالمی مدرن«هاي بیرونی زمان دیگري افزایش یافته و جلوه

 شود.جلل بیش از گذشته نمایان میث مراکز خرید مدرن و ماحدا

تعدیل و آزادسازي  يترین فصل پروژهها، سختنژاد با اجرایی کردن سیاست هدفمندي یارانهمحمود احمدي

آب و برخی از مواد  يماندهباقی يها را اجرایی کرده و حال دولت یازدهم به دنبال حذف اندك یارانهقیمت

 را هموارتر کند.» اقتصاد جهانی«تا راه پیوستن ایران به  غذایی است

خورشیدي است، در  90تا  70 يتعدیل اقتصادي طی دهه يهاي دولت یازدهم که توالی برنامهسیاست يثمره

، ویران کردن -اهواز، تبریز، ارومیه، رشت و...دستفروشان در تهران، -تهیدستان شهري  يسرکوب گسترده

هاي ، اخراج کارگران و سرکوب اعتراضچابهار، شهرك قدس، شهریار، کرج و...نشینان در اشیهگاه حسکونت

 زندگی نمایان شده است. يهزینه يکارگري همزمان با افزایش افسارگسیخته

ها و شرکت -راست مدرن و سنتی يدر جبهه-همراهان و حواریونش بازمانده و میراث هاشمی رفسنجانی براي 

م روند افزایشی فقر، وتعدیل ساختاري است و براي مزدبگیران و مردم تدا يواگذار شده در دوره انحصارهاي

محمود  يهاي شتابان موتور توسعه که قرار است پس از دورهنشینی و له شدن زیر چرخبیکاري، حاشیه



اي چهره دوباره -دهاي تعدیل نبوکه به روایت نزدیکان هاشمی تنها مجري خوبی براي سیاست-نژاد احمدي

 به جهانیان نشان دهد.» ایران مدرن اسالمی«از » برانگیزثروتمند، جذاب و وسوسه«

از نهضت آزادي و بخشی از نیروي به ظاهر اپوزیسیون نظام که آثار » سوگواري مشترك«توان حال بهتر می

ت و رهبري براي اکبر هاشمی پیروان والی يبر تنش همچنان پیداست تا جبهه» نظام ياستوانه«هاي زخم

هاي جزئی که بر سر برخی از مسائل دارند، در کلیت اختالف دیدگاه يها با همهرفسنجانی را فهمید. آن

تصویري جذاب از ایران اسالمی مدرن که  يهاي اقتصادي هاشمی رفسنجانی براي ارائهوفاداري به سیاست

 راهند.ر سر داشت، همسو و همرویاي ژاپن اسالمی را د

اهللا عسگراوالدي مسلمان از اعضاي اصلی جمعیت موتلفه با شال سبز عزاداري طور که براي مرگ حبیبهمان

بندند و هاي تحمیل شده از سوي او میمصیبت يهم چشم بر همه کنند، پس از مرگ هاشمی رفسنجانیمی

که » سازيعدیل ساختاري و خصوصیت«و حسن روحانی بتواند راه » اعتدال«کنند که شمع به دست، دعا می

 کند، ادامه دهد.منافع حداکثري آنان و نظام را با هم تامین می



 پیروزي نئولیبرالیسم بدون کودتا

 بحثی پیرامون تطهیر هاشمی رفسنجانی

 مقدممهران جنگلی

 

 یک متن با چند مقدمه

توان بود هرگز نمی 57هاي بعد از سال يهاشمی رفسنجانی سیاستمداري که فعال مایشاءِ همه يدرباره _ 1

گران سیاسی و بخشی از مردم پیرامون لها، تحلیکه رسانه حرف زد. کاري» طرفانهبی«بیرون از گود ایستاد و 

شان است. براي هایش در وضعیت ماديِ اجتماعیاستدهند ناشی از تاثیر قاطع او و سیمرگ او انجام می

شده در ساختارهاي تاي تاریخی بلکه حاضر در وضعیت موجود و تثبیگذشتهنه مربوط به  امري او، گروهی

صداي شود در غیاب بخش بیسیاسی و اقتصادي است و براي گروهی دیگر سیاستمداري تحول یافته که می

 .اش را به مراسمی براي تطهیر تبدیل کردکارنامه او را بخشید و فراموش کرد و بررسی ي"گذشته"جامعه 

است. » هاجنگ نام«شکل گرفت فراتر از  ها و فضاي عمومیدر رسانه آنچه پیرامون مرگ هاشمی رفسنجانی

 اهللاِ تنئولیبرالیسم ایرانی تا آی هاي سیاسی و پدرنامد (از مسئول سرکوباینکه هر گروهی او را با عنوانی می

تر بزرگ کند ریشه در نزاعیبرجسته مینام مورد نظرش را  خاموش) و فکت و استناد يمردم و صداي جامعه

تواند بخش هاي مهمی هاشمی رفسنجانی که به تنهایی می هاي زیرین جامعه حاکم است. اکبرهدارد که در الی

گذشته را نمایندگی کند محل تالقی و برخورد نمایندگان این نزاع است. به درستی تعیین  ياز وضعیت سه دهه

هاي سیاسی شده است. هر اظهار نظري افراد و گروه تبدیل به امري استراتژیک برايله یا علیه) ف با او (تکلی

 وضعیت. ياو مانیفستی است درباره يدرباره

هایی از جامعه با هاشمی وند بخشحیرت است پی يها بیش از هر چیز دیگر مایهن واکنشاما آن چه در بی

اش را بیابد این است؛ د پاسخت حاکمه بود. پرسشی که بایست که روزي برایش منفورترین نام در هیارفسنجانی

هاي و چه روندست ییهاشود محصول چه ضرورتنامیده می» تطهیر هاشمی رفسنجانی«آنچه که به درستی 

ست از شروع موجب شد تا بخشی از جامعه که سوگوار و نگران ایران بدون رفسنجانی ايسیاسی و اقتصادي

 خود کند؟ و در نهایت او را تبدیل به قهرمان سیاسی» هاشمی«تدریج رجوع کند به نژاد به دوران احمدي



تطهیري براي  يهاشمی رفسنجانی چه بود که چنین پروژه يبا کارنامه غالب نسبت بین رویکرد غالب در فضاي

خشی از فضاي رود و به بطلب فراتر میو فعاالن اصالح جریان اصلی يشود و از چند رسانهاو رقم زده می

اند که بدون آنکه فراخوانی علنی از جایی صادر شده شود و کدام نیروهاي اجتماعیعاطفی جامعه تبدیل می

ی از جامعه که پیش از این در سوگوار شدن بخش کنند؟باشد با هاشمی رفسنجانی احساس خویشاوندي می

را در خود دارد و خبر از چه آرایش  ايسیشوند چه معناي سیاهاي حکومتی همراه نمیکدام از سوگواريهیچ

 دهد؟می اياجتماعی

مسئله را از چند ست که صورتتطهیر هاشمی رفسنجانی ضروري-واريسوگ يبراي تبیین درست پدیده

ی رفسنجانی در رسانه هاشم يناپذیر بر سر زنده و مردهاینکه جدال آشتی )یک گرا جدا کنیم؛رویکرد تقلیل

 يکم سه دههگرفته در طول دستهاي شکلتها نیست و ریشه در واقعید اما جدالی در رسانهشوبازنمایی می

هاي جریان يتطهیر رفسنجانی را تنها محصول اراده يگرا بود که پروژهاینکه نباید چنان تقلیل )دو گذشته دارد.

د و باید به سراغ تحلیل تضادها هستنها محصول و برآمده از تضادها و شکافهاي سیاسی سیاسی دانست. جریان

هاي این پدیده را به تنهایی با مولفه توانمیاینکه ن )سه ع را در محل درستش مستقر کرد.ها رفت و نزاو شکاف

شناسانه از هاي روانکاستی مولفهتاریخی و این قضایا توضیح داد.  يشناسی جمعی مانند ضعف حافظهروان

 ،ناهمگون که به صورت ساختاري تحت تاثیر عواملی مانند طبقه قرار دارد يرهناپذیري آن با یک گستانطباق

مشترك در ذهن جمعی  يست؛ تلقی وجود یک حافظهحافظه تاریخی گفتنی يشود. مشخصن دربارهناشی می

بر  یاین تلقبه این دلیل که  ،از اساس یک تلقی نادرست است ،اي که به طبقات (و نظایر آن) تقسیم شدهجامعه

با یک جایگاه، پیشنیه، تجربه و انطباق مشترك با رخدادها و وقایع  "همه"شناختی وجود یک فرض غیرجامعه

هاي عینی که رو به وضعیت» هاي جمعیحافظه«جمعی باید از  يتاریخی استوار است. به جاي یک حافظه

 گیرند حرف زد.ا، منافع و جایگاه طبقاتی شکل میهمتفاوت، ارزش

شناختی بلکه عالوه بر آن ضرورتی سیاسی است. به این دلیل روشگرایی صرفن نه یک ضرورت ز از تقلیلپرهی

هاي گذشته به ست طی سالجامعه که امروز سوگوار مرگ هاشمیکه میزان بازیگري اجتماعی بخشی از 

ایران و  ياقلی از جامعهتوان بدون تحلیل آن، ادعاي شناختی ولو حدکننده شده است که نمیاي تعییناندازه

هاي و همزمان با آن پروژه-تطهیر هاشمی رفسنجانی  يبازیگران اجتماعی و نیروهاي سیاسی آن داشت. پروژه

ست که انجام اياجتماعی يچنین سرمایه يبا پشتوانه -دولت و... يطلبان، ادغام در پیکرهانتخاباتی اصالح

 .کندعمومی معرفی می گرا و حاوي خیرخواه، توسعهاي عقالنی، تحولوژهد و خود را در پیوند با آن پرگیرمی



ید تنها به چند برند مشهور شود نباهاي جریان اصلی حرف زده میتطهیر وقتی از رسانه يدر تحلیل پروژه _ 2

جریان اصلی هاي »رسانه«طلب محدود ماند. اهمیت هاي اصالحسی، صداي آمریکا و ارگانیباي مانند بیرسانه

یر با آنکه در رسانه ناپذمانطور که گفته شد این جدال آشتیي جریان اصلی است. ه»فضا«ها به در تعلق آن

اصلی و مسلط  پرداخت و ها نیست. باید ابتدا به بازشناسی فضاي جریان شود اما جدالی در رسانهبازنمایی می

 .هاي جریان اصلی قرار دادرندهاي مشهور در شمول رسانهب-انههاي دیگر این فضا را در امتدادِ رسسپس مدیوم

نه ظاهر یک رسا جا که به مثابهآن» توئیتر«نظیر  ايهاي اجتماعیتباط با مرگ هاشمی رفسنجانی شبکهدر ار

هاي هداد رسانر امتدی بر مخالفان او ران هاشماصداي هواد يکنند توانستند با غلبهشوند و محتوا تولید میمی

 .یک جریان اصلی قرار بگیرند و بخشی از فضاي جریان اصلی را نمایندگی کنندکالس

ه محل کاستریم هاي کالسیک مینهاي اجتماعی، برخالف رسانهترین شبکهتوئیتر به عنوان یکی از پرجمعیت

اجتماعی  يبدنه هاي سیاسی است، توانست امکان دیده شدناي، فعاالن رسمی و نخبهگران حرفهاستقرار تحلیل

ي که »شهروندان«مایت متصل به فضاي جریان اصلی را ایجاد کند و بدیهی بودن امري غلبه یافته را به میانجی ح

 نیستند نشان دهد.» سیاسی«هایی خاص، اغلب جز در مناسبت

نها ت 13اندکه از زیر شنل هاشمی بیرون آمده هاآن يشود دید همهست که میهاي اجتماعیکهببا نگاه به ش

یستند بلکه شهروندان عادي که سی فارسی نبیدر بی طلب مستقرهاي سیاسی اصالحمنحصر به فعاالن و نخبه

که از زیر شنل  اندهاییآن يبه زبانی طبقاتی قابل ترجمه است در شمول همه» اهللاغیاب آیت«هایشان از ترس

 .اندهاشمی بیرون آمده

ت. ه فرد نیسهاشمی رفسنجانی رویکردي منحصر ب يدر بررسی کارنامههاي جریان اصلی  رویکرد رسانه _ 3

همواره  هاي رسمی کههاي تاریخی مشخص به میانجی روایتم شاهد تطهیر سیاستمداران و دورهپیش از این ه

ان یخ معاصر ایرتار ،شونداز یکدیگر جدا می 57که با رخداد ایم. وجود دو نظام سیاسی بوده ،شوندبازتولید می

م اران رژیهواد وها متعلق به بازماندگان ایتهاي رسمی روبرو کرده است. یکی از این رورا با تعدد روایت

ها نآع سیاسی اند و منافسیاسی پیشین که هنوز در قید حیاتگذشته است؛ برخی از مهمترین فعاالن بانفوذ نظم 

ه نظم تعلق بروایت رسمی دیگر م تاریخ است. شده ازهایی تحریفشان در گرو بازتولید روایتو هواداران

وي مهم و راز د) یکی اگرایانطلبان و اصوله با وجود برخی انشعابات درونی (اصالحسیاسی مستقر است ک

 تاریخ معاصر است.

                                                            
 امشنل هاشمی بیرون آمدهزیر سی که گفته بود: من از بیاي از عطاهللا مهاجرانی در گفتگو با بیاشاره به جمله -13
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هاي خود را یافته است و هم  شخصیت يها از تاریخ هم متکی به نهاد است، هم سنت ویژهروایت پهلوي

هایتلویزیونی، انواع مستندها و برنامه توان در شکل و شمایلها را میدارد. خروجی مادي این روایت زندهنمادین 

... مشاهده کرد با نتایجی مشخص؛ تطهیر سیستم سیاسی و اقتصادي پهلوي، دربار، ها وسازيمیزگردها، کتاب

ي پهلوي و میل بازگشت به دوران ، ایجاد حقانیت براي سرکوب مخالفان، نوستالژیشخص شاه و دستگاه امنیت

شود، مهلک اقتصادي نامیده می ي، فرعی دانستن استبداد سیاسی پهلوي در قبال آنچه که رفاه و توسعه57قبل از 

ها. چنین سلطنت و جعلیات دیگري مانند این پذیريرادیکال نزد مخالفین شاه، اصالح دانستن میل به تغییرات

 يکه از کارنامه ايهاي رسمیهاي قابل تاملی دارد با روایتشود مشابهتن اخذ میانیسمی و نتایجی که از آمک

هاشمی  اکبرتطهیر علی يتطهیر او سرریز شده است. پروژه يشود و امروز در پروژههاشمی رفسنجانی ارایه می

هر  14شده بود. اش شروعها پیش از مرگکند مدتکه او آن را نمایندگی می ايرفسنجانی و جریان سیاسی

اعی منتسب به رفسنجانی مقطعی مهم در پیوند خوردن این پروژه با پایگاه اجتم 88تابستان  يچند نماز جمعه

که جمعیت بزرگی از  ،84توان مقطع انتخابات تطهیر او را حتا نمی يآغازین پروژه يشود اما نقطهقلمداد می

تطهیر  يدانست. نطفه ،به فعاالن ستادهاي انتخاباتی شده بودندنویسندگان و روشنفکران به حمایت از او تبدیل 

تعدیل اقتصادي با  يسازي و برنامهاصلی اقتصاد دولت او (آزاد يهایی بسته شد که از زمینههاشمی در تجلیل

 عمله سیاسی و روشنفکري لیبرال بهاي پول و بانک جهانی) از سوي جریانالمللی بینهاي صندوق دستورالعمل

حاکمیت  هاي اروپایی و آمریکایی که از قضا بیرون ازهاي راست مستقر در دانشگاهآمد؛ از طرف اقتصاددانمی

ریزي هاي برنامهشان اتاقي داخل حکومت که محل اشتغال رسمیهاشدند، طیفی از تکنوکراتتعریف می

هاي راست د و احزاب و جریانمصلحت نظام بو استراتژیک وابسته به نهاد ریاست جمهوري و مجمع تشخیص

 کردند.ها ارتزاق مینگاري که از آنروزنامه يسنتی و مدرن و بدنه

 پیش درآمدي بر جایگاه طبقاتی هواداران هاشمی

و آثار جنگ هشت ساله در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی، نوبت دولت  57هاي شدید رخداد بعد از تکان

هاي ناشی از جنگ دوم به بازسازي اقتصاد و ویرانی اول و يهاي توسعهمهاشمی رفسنجانی بود که ذیل برناه

اول و  يهاي توسعهسامان بدهد. به همین جهت برنامه نظام اجتماعی را ،»اقتصادي يتوسعه«بپردازد و به میانجی 
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لی از سوي هاي ماو با اخذ راهکارهایی به انضمام وام و کمک هاي تعدیل اقتصاديدوم با رویکرد سیاست

تعدیل  يکار دولت رفسنجانی قرار گرفت. ماهیت برنامه در دستور پول و بانک جهانیالمللی بینصندوق 

داري جهانی المللی سرمایهاي بود که با نهادهاي بینروي کشورهاي در حال توسعه پیشِ ياقتصادي که نسخه

ها و کاستن ر تنظیم بازار، آزادسازي قیمتت دپیش رفتن به سمت کاهش نقش دول ،عقد برادري بسته بودند

غیرقابل سازي و نهادینه کردن مناسبات بازار آزاد بود. از نتایج اي، خصوصیهاي یارانهتدریجی پرداخت

ها، ري در رفاه اجتماعی، افزایش قیمتها افزایش شکاف طبقاتی، نابراببینی این سیاستاجتناب و البته قابل پیش

بقات اجتماعی ها و طادي بود که بیش از هر گروهی الیهاقتص يهاي گستردهو نارضایتی تورم پنجاه درصدي

دولت مانند  ياقتصادي نتوانست اهداف اعالم شده يتوسعه يگرفت. با آنکه این دو برنامهفرودست را نشانه می

متوسط  يهایی در بین طبقهیهاما توانست به احیاي ال ،اشتغال مولد و رشد پایدار اقتصادي را به تحقق برساند

 .شهري و پدید آمدن سنخی از بورژوازي رانتی کمک کند

هاي باالیی ن توجه به نارضایتی بخشی از الیهتوان بدوایران بعد از جنگ را نمی يالبته سیماي طبقاتی جامعه

ها با توجه به ن گروهتصویر کرد. بخصوص آن که ایداران غیروابسته به حکومت متوسط شهري و سرمایه يطبقه

هاي سیاسی و عدم ثبات اقتصادي هاي فراگیر اجتماعی، نبود آزاديهاي عمیقشان از محدویتنارضایتی

رفتار  يسیاسی را رقم بزنند که تا همین امروز هم ادامه داشته است. مطالعه يتوانستند بعدها قسمی مداخله

ید فهم بخشی از تحوالت از حاکمیت کل یها با بخشیوند آنطبقات فرادست اقتصادي و پها و سیاسی این الیه

هاي سیاسی این گروه اجتماعی مقارن با د تا به امروز است. اولین مداخلههفتا يهاي پایانی دههسیاسی سال

راتژیک یافتن متحدان است ،و روي کار آمدن محمد خاتمی اتفاق افتاد. مهمترین معناي این مداخله 76خرداد 

هایی از حاکمیت و بورژوازي رانتی متصل به آن بود و مهترین بروز اجتماعی اقتصادي درون بخش سیاسی و

که از اساس » مدنی يجامعه« يواژهعی هوادار با کلیداجتما يآن، سازماندهیِ از باال و محدودِ بخشی از بدنه

حاکمیت با پیوند با از جامعه با  شد. پیوند بخشیدولت محسوب می يشده در پیکرهاي طبقاتی و ادغامپروژه

 76در سال  -بوداهللا خمینی از مناصب حکومتی بعد از مرگ آیت که تدریجن در حال حذف-جناح چپ آن 

هشتاد تا امروز با نزدیکی جناح چپ آن روز با جناح راست مدرن به پیوند  يهاي پایانی دههآغاز شد و از سال

دین این دو جناح که هاي نمات. در این بین طبیعی است که چهرهاس با بخش راست مدرن حاکمیت نیز رسیده

هاي امان چهرهشوند یعنی محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی توهاي اصالحات و اعتدال شناخته میامروز با اسم

نشان دادن ادغام و طی شدن نیز محسوب شوند و چه استنادي باالتر از این براي » خواهجنبش تحول«نمادین 



 .شی از جامعه با بخشی از حاکمیتهمانیِ بخآمیز روند اینموفقیت

ه با توجه بجامعه به سطوح باالي قدرت سیاسی و گفتارهایی که » خواهتحول«در وابسته بودن این بخش 

این  يهول هماي قابل تامل وجود دارد و آن اینکه در طشوند نکتهتضائات درونی قدرت حاکم تولید میاق

رت ز قدل اهاي) نمادین خودش را در سطوح مستقهرهنتوانسته است چهره (چ» خواهتحول«ین بخش ها اسال

ه با ندي کاش را از پیوسین موسوي هم بخش بزرگی از وجاهتاي مانند میرحرسمی تولید کند. حتا چهره

کسب  ،شودمی گذارينام» دوران طالیی امام«اي از تاریخ جمهوري اسالمی که بخشی از حاکمیت و دوره

ز ش مهمی اشود با بخم منشا اقتدار معنوي او شمرده میکرده است و به اعتبار این وجاهت رسمی که هنوز ه

 .خوردهوادارانش پیوند می يبدنه

تر از امروز بازگشت. به قبل از آن که اي طبقاتی جامعه باید به کمی عقبتر سیمبا این همه براي درك دقیق

 يهاي فرادست طبقههایی از الیهات و هژمونی یافتن نسبی صداي بخشاصالح يسی دورهجامعه تحوالت سیا

تعدیل  يبه یمن برنامه 70 يهاي ابتدایی دههد؛ به اتفاقات هولناکی که در سالمتوسط شهري را تجربه کن

 يودست طبقهکارگر و در بخش فر يطبقهمختلف هاي الیه پساجنگ در ياقتصادي دولت رفسنجانی و توسعه

 يمتوسط در حال افتادن بود. افزایش تورم و نابسامانی بازار، افزایش شکاف طبقاتی و تضعیف ساختاري طبقه

هاي فرادست جامعه در چند شورش متوسط در مقابل دولت و بخش يکارگر و مزدبگیران فرودست طبقه

هر، زنجان، قزوین و چند شهر دیگر که از شهري به انفجار رسید؛ در کوي طالب مشهد، اراك، مبارکه، اسالمش

نظامی و به خیابان فرستادن  ها با آرایشقتصاد بودند. بسیاري از این شورشنئولیبرالیزه کردن ا يقربانیان برنامه

ا هسرکوب شد. این شورش ،بستنداز آسمان معترضان را به مسلسل می هایی کهکوپترهایی از سپاه و با هلییگان

 يبعدها در دوره 15ي خونین که در زمان وقوع با بایکوت خبري و با سانسور دولتی مواجه شده بودهاو سرکوب

بهار «مدنی و  يگاه تبدیل به مسئله و موضوع روز جامعهاش هیچاصالحات هم به دلیل ماهیت طبقاتی

ت. وجه نمادین هاي دولت رفسنجانی قرار نگرفهاي سرکوبآن دوران نشد و در شمول افشاگري »مطبوعات

ی از جامعه و دولت مدنی هوادار دولت خاتمی و آن اتحاد استراتژیک بین بخش يماهیت طبقاتی جامعه

ها مشاهده کرد. موارد مشخصی از تضعیف به این سرکوبنسبت توجهی و سکوت توان در بیاصالحات را می

که  ،ي زیر ده نفر از شمول این قانونهاهگاکارگر مانند تغییر قانون کار و خارج کردن کار يساختاري طبقه
                                                            

اي که در آن از اعدام چهار روزنامهتصویر بریده همراه با ،در این لینک گزارش یک شاهد عینی از شورش کوي طالب مشهد به اشتراك گذاشته شده -15

 خبري درج شده است. "اخیر مشهد يغائله"تن از عوامل 
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هرگز کوچکترین نیز  ،اش ایجاد تغییر ساختاري در بخش بزرگی از جامعه به نفع طبقات فرادست بودهدف

پیدا نکرد.  ،شدندجامعه معرفی می» مترقی«ش که بخش امدنی و سخنگویان يبازخورد انتقادي از سوي جامعه

جنگ طول کشیده  يکه به مدت شانزده سال بعد از خاتمه ،تحرکات طبقاتی مجموع این 84سرانجام در سال 

فت و با یک نژاد قرار گرنمادین آن محمود احمدي يگرا و چهرهتبلیغاتیِ جناح اصول يمورد استفاده ،بود

 .کننده روبرو شدپاسخ ارتجاعی و ویران

هفتاد نیست اما آنچه باید در این  يشهري دهههاي تی براي بازخوانی کامل شورشهر چند در این نوشتار فرص

هاي متعاقب آن با و سرکوب ي شهريهاشورش هاي طبقاتی،تعمیق شکافاکید قرار بگیرد ارتباط متن مورد ت

خود  اجتماعیِ يها بعد نه به شکل افرادي منفک از الیه و طبقهست که سالاي اهاي اجتماعی و طبقاتیالیه

هاي برنامه يشدهاستمداري برخاستند که رئوس تعییناهی طبقاتی به تقدیس و تطهیر سیبلکه منطبق با خودآگ

 کارگر و تهیدستان مزدبگیر بود. ياش سرکوب طبقهاقتصادي

جی فیگور هاشمی هاي اجتماعی و طبقات فرادست هر چند به میانسرکوب طبقاتی با الیه يارتباط دوسویه

شود اما این ارتباط آنقدر ارگانیک و مستمر هست که تنها به یکی دو می هاي او برجستهرفسنجانی و سیاست

اش را بتواند در دولت حسن روحانی و تیم اقتصادي نئولیبرال او نمادین محدود نماند و تجسم سیاسی يچهره

ترین اش از نزدیکجمهوريهاي پیش از ریاستسال ينیز بیابد. تصادفی نیست که حسن روحانی در همه

روحانی حضور دارند از  ياي که امروز در کابینهجانی بود و تیم اقتصادي سالخوردهعناصر به رفسن

اند. بنابراین در ارتباط با هاشمی رفسنجانی صرفن با یک ان و میانسال دولت رفسنجانی بودههاي جوتکنوکرات

ی زنده و فعال و یت اجتماعسلسله رویدادهاي تاریخی مربوط به گذشته روبرو نیستیم بلکه با یک واقع

تبلور ترین مناسبات اقتصادي و سیاسی مواجهیم که به عملگراترین شکل در دولت روحانی دوانده در عمیقریشه

اش از و حمایت تلویحی-جانی، حمایت او از دولت روحانی گران هاشمی رفسنیافته است. اگر براي ستایش

هاي فرودست کارگر و الیه يرود، براي طبقهشمار میجانی به از دالیل تحول رفسن -جنبش سبز و نظایر آن

ست و دي دولت رفسنجانی در دولت روحانیهاي اقتصامنطقی سیاست يمتوسط این تحول همان ادامه يطبقه

جمعی هاي دستهفی و کارگري، شالق خوردن و اخراجهاي صنسازي اقتصاد، امنیتی کردن اعتراضنئولیبرال

متوسط به  يهاي پایینی طبقهسه برابر زیر خط فقر، حرکت الیه قانون کار، دستمزدهاي يحیهکارگران، اصال

هفتاد در این  ي... استمرار وضعیت دههنشینی، گورخوابی وفروش نیروي کار یدي، گسترش حاشیهسمت 

 هایی که هر روزش آبستنِ چند کوي طالب مشهد و قزوین و اسالمشهر است.هاست. سالسال



*** 

توان تنها در سطوح باالي روابط هاي درون قدرت در جهموري اسالمی را دیگر نمیداستان نزاع و رقابت بلوك

اي کنندهقدرت روایت کرد (هر چند که نزاع در سطوح باالي قدرت در جمهوري اسالمی اهمیت ویژه و تعیین

هاي ه نزاع از سطوح باالي قدرت سیاسی به الیهتوجه به این گزاره است ک قرار دارددارد). آنچه مدنظر این متن 

خودش را یافته و از رقابت » ایگاه اجتماعیپ« ،سرایت کرده. در واقع اکنون نزاع قدرت آناجتماعی مرتبط با 

ها و طبقات الیهپنهان و آشکار) جدال (شکل به  -هاهاي مرتبط با آنو نهادها و شخصیت-بین دو جناح 

 ،فارغ از اینکه با محتوا و هژمونی نیروهاي درون آن موافق یا مخالف باشیم ،این تحول اجتماعی درآمده است.

 يست. تکامل نیروهاي سیاسی چیزي جز تکامل بدنهو در جهت تکامل نیروهاي اجتماعی تحولی رو به جلو

گرفتن تحوالت نظر که بدون -هاي قدرت سیاسی را به این ترتیب باید نزاع بین بلوكها نیست. اجتماعی آن

ی با نزاع بین نیروهاي اجتماعی (و در ارتباط دیالکتیک -سویه شودتواند تبدیل به تحلیلی یکدرونی جامعه می

 .هاي طبقاتی آن) ترسیم کردجدال

هاي مذهبی و سنتی الیه، بسیاري از 57نخست بعد از انقالب  يتوان گفت در دو دههکلی می يدر یک مشاهده

هایش و به سبب ویژگی ايدادند. چنین پایگاه اجتماعیپایگاه مردمی نظام را تشکیل می ،طبقات اجتماعی

هاي حاکمیت تعلق سیاسی و بخش يشد، به همهکه در نظام سیاسی بازنمایی می ايهمچنین به دلیل یکپارچگی

اهللا خمینی ري آیت(که در طول زمامداهاي درون قدرت از گرایشکدام در انحصار هیچایدئولوژیک داشت و 

ها و هژمونی یافتن جناح بنديبعدها با تثبیت جناحشد) نبود. ان جنگ رو به جامعه بازنمایی نمیو دور

 يکار، پیوند پایگاه سنتی جامعه با این بخش از حاکمیت تداوم پیدا کرد و همزمان شکافی بین این بدنهمحافظه

به وجود آمد. جناح چپ نظام در انتخابات  ،لتی حذف شودرفت از مناصب دوکه می ،اجتماعی با جناح چپ

هایی از فراتر برود و با بخش توانست از این شکاف عبور کند و از پایگاه اجتماعی سنتی و مذهبی نظام 76

سابقه ین اتفاق سیاسی که تا آن زمان بیگان دو دهه حاکمیت جمهوري اسالمی ارتباط برقرار کند. اشدهحذف

طلبان رتیب با یک تاخیر چند ساله اصالحسیاسی کند. به این ت يبازیگران جدیدي را وارد عرصه بود توانست

 اجتماعی نظام حاکم بیافزایند). ياجتماعی متفاوتی را بیابند (و به بدنه يتوانستند بدنه

هاي الیه ين همهنمایندگا ،76از جمله جناح پیروز در انتخابات  ،هاي درون حاکمیتالبته روشن است که جناح

این  يتوانستند با همههاي ایدئولوژیک و ساختاري نمینبودند و به دلیل محدودیتناراضی طبقات  اجتماعی و

ها و تر از قبل، جدالحی پیشرفتهبه این سو در سطو 76اما از  ،دوسویه برقرار کنند يهاي اجتماعی رابطهگروه



 قابل ترجمه بود.ناراضی اجتماعی و طبقات اي ههاي درون حاکمیت به زبان الیهرقابت

شد. میر انکا متوسط شهري بود که پیش از آن يهایی از طبقهمی تبلور هژمونیک شدن گفتار الیهدولت خات

کاري را ظههایی از محافویژگی ،حاکم بر آنها درارتباط دوسویه با دولت اصالحات و گفتار سیاسی این الیه

شد. از داده می ن نسبتآارتجاع موجود به اي که در جهت مقابله با مغایر بود با نقش ویژه راندند کهدر خود پرو

به  هرگز ،ودوردار ببرخاز آن متوسط با توجه به همان مقدار امکان سازماندهی اجتماعی که  يکه طبقه جمله آن

ها و تر ضرب محدودیهاي جامعه که زیاش را از بین دیگر بخشن استراتژیکاین سمت نرفت که متحدا

نی بر که مبت ،طلبیهشت سال رواج گفتمان سیاسی اصالحانتخاب کند.  ،فشارهاي سیاسی و اقتصادي بودند

ردن براي پیش که ب متوسط را وادار کرد يطبقه ،ورزي در باال بر سازماندهی مردمی از پایین بودتقدم سیاست

هاي یگر الیهدعه و را نه در متن جام هایشراز کند و ائتالفو به سوي دولت دهایش همواره دستانش را رپروژه

 کارگر بلکه در بین طبقات حاکم انجام دهد. يمتوسط و طبقه يطبقه يستمدیده

در  ،بود ها و اشراف کهن ائتالف کردهها با فئودالرا که به جاي دهقان 1848مان سال مارکس بورژوازي آل

هاي توان الیهبه پیروي از مارکس می 16.دانسته داراي ماهیت ارتجاعی میی فرانسقیاس با بورژوازي انقالب

هاي اي نزدیکی و ائتالف موقت با الیهمتوسط در ایران را نیز به دلیل اینکه هیچ امکانی بر يفوقانی طبقه

کار و ارتجاعی دود سیاسی، سازشکار، محافظهداراي افق مح ،فرودست طبقاتی پیش روي جامعه نگذاشت

ش از جامعه به جاي شود که بدانیم آلترناتیو این بخعی این طبقه زمانی بهتر آشکار میدانست. وجوه ارتجا

مستقر در حاکمیت بوده  »بورژوازي رانتی«هاي فرودست جامعه، ائتالف سیاسی و اقتصادي با همراهی با بخش

هت غیررانتی کردن بورژوازي گذاري در جمتوسط نه تنها هرگز نتوانست با تاثیر يهاي باالیی طبقهاست. الیه

ش از حاکمیت را با حفظ همان خواه از خود نشان دهد بلکه این بخطلب، نقشی مترقی و تحولاصالح

 .اجتماعی نیز برخوردار کرد ياش از مشروعیت مردمی و پشتوانههاي رانتیخصلت

شان به هم خورد. اجتماعی يطلب و بدنهحد توازن بین نیروهاي سیاسی اصالنژات احمديبا روي کار آمدن دول

 ،هاي هاشمی و خاتمی بودگرا در مقابل دولتتز (جعلی) وابسته به جناح اصولنژاد که نماد یک آنتیاحمدي

هایی که به نام این دو گره خاتمی و پدیده-ضدیت با رفسنجانی )یک دو خصوصیت عمده را همراه داشت:

برجسته کردن گروه اجتماعی  )دو توجهی به اقشار فرودست.طلبی و بیو رفاه گريمانند اشرافی ؛خورده بود

                                                            
 ي ناصر سعیديمیشل لووي. ترجمه هاي مارکس و انگلس از انقالب.نگاه کنید به طرح -16
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طلبان قرار ر تقابل با پایگاه اجتماعی اصالحشد و دم محرومان و مستضعفان کدگذاري میدیگري که با نا

 گرفت.می

هاي اي، تحریمهها تدارك دیده بود. بحران هستاي این جدالاما اتفاقات بعدي سیاسی سرنوشت دیگري را بر

ها این يهاي بعد از جنگ و همزمانی همهسال يجهانی و انزواي ایران، ناکارآمدي اقتصادي تلنبار شده در همه

 يها ایفا کرده بود، دوباره وزنهاین بحران ياش را در تعمیق همهنژاد که قطعن نقش ویژهبا دولت احمدي

سنگین  ،دانستندنژاد نمیاحمدي جایگاهخودشان را متعلق به که  ياهاي اجتماعیاهی را به سود گروهخوتحول

هاي اجتماعی اش به نماد وضعیت، گروهجمهورينخست ریاست ينژاد در پایان دورهکرد. تبدیل شدن احمدي

پرتالطمی را که در دل  برد و فرماسیون اجتماعی -موسوي و-ر را به سمت رفسنجانی و خاتمی خواهان تغیی

 هاي سیاسی و اقتصادي معاصر ساخته شده بودند را بیش از هر زمان دیگري آشکار کرد.بحران

یکی از  ها به مثابهها و آزادسازي قیمتنژاد، اجراي هدفمندي یارانهگراي احمديهاي اقتصادي راستبرنامه

اد که این او نشان دسازي اقتصادي و بوجود آمدن الیگارشی مالی وابسته به دولت مهمترین مراحل نئولیبرال

کارگر نیست. با این حال صداي  يهاي فرودست و طبقهها و مطالبات الیهدولت هرگز تجسم سیاسی خواست

ها و هاي مهمی از الیهساز براي روحانی شنیده نشد و بخشهاي رايحقیقت در پروپاگانداي عظیم رسانهاین 

تجسم  ،متوسط بود يهاي پایینی طبقهرگر و الیهکا يطبقات فرادست در رویکردي که همزمان ضد طبقه

هایی یافتند و اتحاد طبقاتی حول پروژهشان را در دولت روحانی و پدران معنوي او (خاتمی و رفسنجانی) سیاسی

 استمرار پیدا کرد. ي سیاست خارجیدر حوزه هاطلبی و کاستن از تنشمانند توسعه

*** 

موسوي و التصویر شدن خاتمی و حصر (و در مواردي مانند ممنوع هاشمی رفسنجانیآنچه پیرامون مرگ 

از همین فرماسیون ناشی  ،شودبا بخشی از حاکمیت می زماییکشد و وارد زورآکروبی) خودش را به رخ می

و جنگ در دولت  57انقالب  و سیاسی در دوران بعد از فروپاشی اقتصاديبخشی از آن  اجتماعی است که

نژاد مقارن اش را پیدا کرد و دولت احمديمندي سیاسیریزي شد و در دولت خاتمی بیانپیهاشمی رفسنجانی 

با را اش مخالفت 88ري اقتصادي و حوادث انتخاباتی هاي ساختاها و بروز ناکارآمدياي و تحریمبا بحران هسته

 تداوم بخشید.اش را با بخش دیگر ر از قبل ساخت و همزمان عقد اخوتتبخشی از حاکمیت پررنگ

هاي اجتماعی و طبقات است براي بازسازي و شود تالش این الیهتطهیر هاشمی رفسنجانی نامیده می آنچه



انجام این پروژه تا جایی  داند. آنچنان که برايادهایی که خود را متعلق به آن میبازتصاحب یکی از مهمترین نم

شخصیت  يوجوه به شدت تاریک و منفی کارنامهاهمیت دانستن رود که دست به تحریف یا کمپیش می

از  ؛گذردبا سکوت می -اششمندانه و مطابق با منافع طبقاتیهو-زند و از کنار برخی دیگر محبوب خود می

 هفتاد. يهاي شهري دههسرکوب شورشهاي طبقاتی و تعمیق شکافجمله از کنار 

 

 تطهیر رفسنجانی »مخالفان«لزوم مرزبندي با برخی 

از طبقات اجتماعی  یهایشان آگاهند، الیهشدگانی که به سرگذشت تباه شدهبغیر از فرودستان و سرکو به

یاسی و فرهنگی و بدون هایی که از نظر ساند. افراد و جریانم هستند که مخالف تطهیر رفسنجانیفرادست ه

یف گیرند. این طري اسالمی قرار میاپوزیسیون جمهوهاي بنیادین اقتصادي در مقام دار در انگارهتفاوت معنی

استریم در روزهاي بعد از مرگ رفسنجانی هاي مینهاي تولید شده در رسانهکه سخنگویانش در بیشتر برنامه

هاي نظري اقتصاد گفتند، نه از منظر بنیاند و مخالف هاشمی رفسنجانی سخن میحضور داشتند و به عنوان منتق

ناکارآمدي دولت رفسنجانی در درست عمل کردن به الزامات این اقتصاد سیاسی بازار آزاد که از جهت 

از دخالت  دولت هاشمی وساختاري فسادهاي  در برشمردناند که هاییمنتقد او هستند. این گروه همان ،سیاسی

هاي نزدیک هاي دولتی اقتصاد به حلقهو واگذاري بخشسازي زنند و از خصوصیسپاه در اقتصاد حرف می

سازند می اي از بخش خصوصی خوب و بدیب دوگانهتبرند و به این ترنام می» سازيخصولتی«تحت نام ت قدر

و انباشت ثروت در دستان » بخش خصوصی خوب« يساز اقتصاد بازار را در صورت مداخلههاي نابرابريو بنیان

 دانند.خارج میی اقتصادي و سیاسفساد و ناکارآمدي  از شمولیتبورژوازي بیرون از حاکمیت، 

یون از ضرورت این برنامه دفاع ها با حفظ کسوت اپوزیسزمان هدفمندي یارانهاند که در هاییها هماناین

نژاد ظرفیت اجراي درست این برنامه را ار فاسد اقتصادي دولت احمديگفتند که ساختکردند و تنها میمی

سیاسی  ينه توسعه ،اقتصادي بود يتوسعه نجانیمشهور که اولویت هاشمی رفس ندارد. همچنین این نقد

چنین نقدي تطهیر اقتصاد  يهاي این گروه در نقد عملکرد رفسنجانی است. نتیجهبند حرفترجیع

لی را نه ناشی سیاسی، ناکارآمدي او ياقتصادي از توسعه يست. به این معنی که با تفکیک توسعهداريسرمایه

یافتگی در بلکه به دلیل غیرتوسعه ،متوسط آن يهاي تهیدست طبقهرگر و ضدالیهکا يطبقهاز ماهیت ذاتِی ضد

سیاسی هر چند در نظر اول شمولیتی عام و فراطبقاتی  يکند. در صورتی که توسعهسیاسی معرفی می يحوزه



توسعه سیاسی،  يتوان ذیل پروژهداري و در یک نظام طبقاتی نمیسرمایه يدارد اما در مناسبات انضمامی جامعه

هایی از الفان تطهیر هاشمی رفسنجانی الیههاي اجتماعی را استیفا کرد. این گروه از مخگروه يبرابري همه

د اما به وقت لزوم برنظام موجود به سر مید که هر چند در قهر سیاسی با نکنمتوسط را نمایندگی می يطبقه

هاي شهري شورشسرکوب کند و از قضا صادي پنهان نمیاقت ياش را با حاکمیت در حوزهاشتراکات نظري

ها نشینکند که اعتراضات حاشیهداند و چندان برایش توفیري نمیاقتصادي می يتوسعه يهفتاد را الزمه يدهه

 .سرکوب شود ايدر چه نظام سیاسی

 حرف آخر

ط شهري بود و هست. این دشواري متوس يهاي طبقهبنديدشواري نظري پیش روي این متن تبیین و تدقیق الیه

هاي تري از کوششبزرگ يمتوسط در گستره يها و تکثر درونی طبقهبنديبازتابی از دشواري تبیین این الیه

کار جنبش کمونیستی وجود دارد. با این حال متن حاضر کوشید از برخورد  نظري است که در دستور

کلی  يهاي درونی این طبقه (ذیل دو الیهبندياش را بر الیهلمتوسط پرهیز کند و تحلی يساز با طبقهیکسان

 متوسط) استوار کند. يهاي باالیی طبقههاي سیاسی الیهباالیی و پایینی و با تمرکز به نشان دادن برخی خصلت

 -و نظري-امروز بیش از هر زمان دیگري ضرورت سیاسی  ،اشهاي درونیمتوسط به الیه يلزوم تفکیک طبقه

کارگر گنجانده  يهاي طبقاتی در شمول طبقهمتوسط (که در برخی تحلیل يهاي پایینی طبقهافته است. الیهی

هاي برخوردار از سود ترین الیهپایه، معلمان، پرستارها و...  به دلیل آنکه از پایینشود) شامل کارمندان دونمی

ي خواهان به همین جهت از مهمترین نیروهاي بالقوهکشی دارند و اند، درکی عینی از بهرهاضافی انباشت شده

تواند راه ست که میاند. این تفکیک از این جهت ضروريتغییرات واقعی در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادي

 .ی رادیکال از تغییر سیاسی از مسیر اتحاد با طبقه کارگر هموار کندقرا براي ترسیم اف

 يو سیطره در حاکمیت  متوسط يهاي فرادست طبقههاي مهمی از الیهآید ادغام بخشبا آنکه به نظر می

 را بهین یسیاستِ مردمی و سازماندهی از پا هرگونه ،هاي دیگر خواهان تغییرایدئولوژیک این بخش بر بخش

باید از جایی که  .شوداي نمایان میاما ضرورت مداخله در سیاست در چنین لحظه، است کشاندهبست بن

و نه -شده و از منظري موشکافانه ادغامهاي درهمآغار کرد. از مهندسی معکوس پیکرهتعطیل شد سیاست 

تواند تبیین کلیت نامتعین عزیمت این نقد می ينقطهنقد کرد.  ي متوسط راطبقههاي تاریک سویه -سازیکسان

باشد. غیر از این  هاي طبقاتی آنو فعال کردن تعیین متوسط استحاله و تقلیل یافته است يکه در طبقه» مردم«



گري که در هاي طبقاتی، به نام مردم زمین هر نوع کنشباید تا اطالع ثانوي شاهد آن باشیم که در غیبت تعیین

 شخم زده شود.» مطالبات انتخاباتی«کند با مقابل ادغام در وضعیت مقاومت می

توان از جمله در می ،شان در سیاست بازیابی شوداقعیو يکه باید توان مداخلهرا  ايافراد و عناصر اجتماعی

براي نژاد جستجو کرد؛ دگان به روحانی و هواداران احمديدهنکنندگان هاشمی رفسنجانی، رايمیان تشییع

آلترناتیوي موجود «گوید هاي دولتی تغییر و از پروپاگانداي عظیمی که میتحقق چنین امري باید از مکانیسم

اند و نه قرار است از اند که نه نیروي طبقاتی دولتهدف بخشن کسانی يجامعه زدایی کرد.افسانه» نیست

اند و در هر مراسم که مرعوب فضاي تبلیغاتی حاکم شدهاقتصادي و سیاسی دولت منتفع شوند، بل يتوسعه

رانی که براي توسط، مزدبگیهاي پایینی طبقه مشوند. افرادي از الیهانتخابات تا تشییع جنازه حاضر میدولتی از 

استریم هاي فضاي میناند و در مقابل افسانهسی چشم امید به دستان دولت دوختهالبته سیاگشایش اقتصادي و صد

مردم ساخته نخواهد شد وگرنه باید تا این  يبدون مداخله بخشیرهایی هیچ آلترناتیو توان مقاومت ندارند.

 لیبرالیسم را شاهد باشیم.اطالع ثانوي نمایش مردمی بودن نئو
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