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مقدمه: آیا خیزش دی ۹۶ پس از رسکوب خشن به پایان رسیده است؟ معرتضان پس از این از هراس کشته شدن به 

رضب گلوله و یا در زندان به خیابان باز نخواهند گشت و این نظامیان یونیفرم به تن و همسان های اکتیویست منای 

آنان اند که باردیگر خیابان و عرصه ی عمومی را اشغال می کنند؟

پاسخ به این پرسش در روزهایی که ماشین رسکوب همچنان پیکر بی جان معرتضان کشته شده در زندان را پنهانی 

به خاک می سپارد و مدافعان نظام و »لیربال دموکراسی« در رسانه ها خنده بر لب از ناکامی »شورش کور« و خیزش 

»فرودستان« نسخه های »انتخابات آزاد« و یا »حمله ی نظامی و تحریم« را تجویز می کنند، دشوار است و شاید 

هم ناممکن. اما می توان پیش از آنکه پاسخی به این پرسش داد به گذشته بازگشت، گذشته ای نزدیک که به عمد 

یا سهو در تحلیل خیزش دی ۹۶ انکار می شود. خیزش و رسکوب خیزش از چه زمان آغاز شده است؟

یکم- دلیل این نوشته در آغاز رضا شهابی بود در روزهای اعتصاب غذا. هامن روزهایی که »زندانبان« اراده به 

با وعده ای که هنوز هم عملی نشده،  به درمانگاه می شد و می شود. شهابی  انتقالش  مانع  او داشت و  کشنت 

اعتصاب غذا را شکست اما حاال ناپدید شده است. زندانبان نشانی از او منی دهد بلکه ربابه رضایی را هم تنها به 

دلیل پرسشی که از رسنوشت همرسش دارد، دستگیر و تهدید می کند. هامن شیوه ای که برای به سکوت کشاندن 

محمود صالحی در پیش گرفته است. او که قرار بود تصویر زنجیربه پایش پیام تهدید را به دیگران منتقل کند اما 
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همچنان بر هامن عهد است که بود. شهابی و صالحی این سال ها یک پای در زندان و یا اتاق بازجویی داشته اند و 

یک پا در خانه و بیرون از زندان و اتاق های بازجویی. بیش از آنکه بیرون از زندان باشند، درگیر نهادهای امنیتی 

و اطالعاتی بوده اند. امکان معیشت شان سلب شده و اراده ی حاکمیت کشنت شان بوده و هست هامنند شاهرخ 

زندانی  کارگران  با  برخورد  از خشونت در  میزان  این  دلیل  این است که  زمانی که در زندان کشته شد. پرسش 

چیست؟ چرا آنان چون برخی از »زندانیان سیاسی« پس از پایان دوران محکومیت امکان بازگشت به شغلی که 

داشتند، را ندارند آن هم در حالی که کم نیستند »زندانیان سیاسی« سابق که به فاصله ی کوتاهی پس از پایان 

محکومیت مشاور و کارشناس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارتخانه و... شده اند؟ پیام این خشونت و خصومت 

چیست؟

در همه ی  که  از صالحی  تصویر  این  بیامرستان.  تخت  بر  زنجیرشده  بیاورید:  یاد  به  را  محمود صالحی  تصویر 

سال های گذشته با همه ی تهدید و فشارهایی که تحمل کرده، ایستاده است، حامل چه پیامی است؟ او که نه اهل 

فرار است که اگر بود پیش تر با این همه ستمی که تحمل کرده، رفته بود و نه زندان ندیده که زندان پیش و پس 

از انقالب را تجربه کرده و یک دهه از عمرش را در بند بوده است. پس چرا او را به زنجیر کشیده اند؟

به تصویری نزدیک تر بازگردیم: اسامعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت تپه. او پس از بر زبان آوردن ممنوعه ای در 

جمع کارگران هفت تپه در خیابان به رضب چاقوی اوباش حکومتی مجروح می شود. مگر غیر از این است که 

آنها قصد جان بخشی را کرده اند؟ تفاوتی دارد مگر حمله کنندگان به او، رسسپرده ی کارفرمای هفت تپه باشند یا 

چامقداران حکومت؟1

باز کمی دورتر در اراک و تظاهرات کارگران هپکو و آذرآب: کارگرانی زخمی که به رضب باتوم پلیس خون به 

رس و صورت دارند، یا کارگران معدن آق دره که با شکایت کارفرما به دلیل »اخالل در نظم عمومی« و »تجمع 

غیرقانونی« به شالق محکوم شدند و هنگامی که زنان آق دره در اعرتاض به وضعیت معیشت شان جاده را بستند، 

پاسخی جز خشونت »حافظان امنیت« نگرفتند.

انتخابات مجلس دهم؛ هامن زمانی که »مراد اصالح طلبان«  بازگردیم: هنگام  بگذارید به یک تصویر قدیمی تر 

رای دادن به هر دو لیست را تکرار می کرد و علی خامنه ای از همگان »حتی مخالفان جمهوری اسالمی« هم 

برگزار  کارگری  مانور رسکوب شورش های  خفا  در  پاسداران  سپاه  بدهند«،  رای  ایران  خاطر  »به  که  می خواست 

می کرد. تصویری که چندی بعد و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری تکرار شد.

1- نگاه کنید به فالخن ۹۳: امکانی که هفت تپه گشود

http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2018/01/falakhan93.pdf
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تهیدستان  و  پرستاران  کارگران، معلامن،  »اعتدال« رسکوب  در فصل  و چرا  است؟  پیامی  تصاویر حامل چه  این 

معرتض به وضع موجود شدت بیشرتی گرفته است؟

دوم- دولِت اعتدال تکرار تعدیل است و روحانی کاریکاتوری از هاشمی رفسنجانی و کارویژه ش هم »نوسازی 

نظام« در دوران پسااحمدی نژاد و پسا۸۸، چه در درون نظام و چه بیرون. هامن کارویژه ای که هاشمی رفسنجانی 

و دولت تعدیل در سال های پس از جنگ هشت ساله داشت. از همین رو دولت اعتدال هم در چهار سال نخست، 

سیاست خارجی و بهبود روابط با جهان غرب را به عنوان برنامه ی اصلی در پیش گرفت و همزمان در داخل تالش 

کرد در سیامی تنها نجات دهنده، نیروهای درون نظام را »همدل و همسو« کند.

دولت اعتدال پس از توفیق نسبی در بهبود رابطه با غرب و کاهش تحریم ها می بایست به انتظارها و خواست های 

رشکت ها و رسمایه گذارانی که چشم به بازار ایران دوخته  و از توافق هسته ای حامیت می کردند، پاسخ می داد و 

آن »بهشت رسمایه گذاری« وعده داده شده در اجالس داووس را محقق می کرد.

نخستین گام دولت روحانی در این راه، بازگرداندن الیحه ی اصالح قانون کار که پیش تر در دولت احمدی نژاد به 

تصویب مجلس نرسید، به مجلس بود. دولت اما پس از اعرتاض گسرتده ی کارگران و رد کلیات الیحه ی اصالح قانون 

کار، در آستانه ی انتخابات دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری در یک اقدام تبلیغاتی اعالم کرد: الیحه را پس 

می گیرد. همزمان با پس گرفنت این الیحه ستاد تبلیغاتی اعتدال طرح کارورزی را به کارفرمایان هدیه کرد. طرحی 

که بر اساس آن دانش آموختگان بیکار با دستمزد ۳1۰ هزار تومان در اختیار بنگاه ها قرار می گیرند.2

اگرچه الیحه ی اصالح قانون کار به دولت بازگردانده شد و به گفته ی وزیر کار قرار است بار دیگر در شورای عالی 

کار بررسی شود، اما دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسالمی به کمک دولت آمدند تا با حذف برخی از قوانین 

و مقررات - هامنند لغو ممنوعیت اخراج زنان در دوران بارداری و شیردهی، حذف ممنوعیت قراردادهای موقت 

و تدوین طرح کاهش هزینه ی نیروی انسانی- بخشی از اهداف پیش بینی شده در الیحه اجرایی و عملیاتی شود 

و وعده ی دولت به رسمایه گذاران داخلی و خارجی تحقق یابد.

در ادامه ی همین روند رییس دولت از موافقت با افزایش سن بازنشستگی خرب داده و معاون اقتصادی وزیر کار 

خواستار کاهش حق بازنشستگی از یک ماه به 1۶ روز است. پرداخت حقوق به بیکاران به بنگاه های کاریابی 

سپرده شده و پوشش درمانی تامین اجتامعی محدودتر شده است. دولت با اجرای این برنامه ها به دنبال پیشربد 

از مشاوران  برخی  که  به گونه ای  است.  و خارجی  داخلی  بر جذب رسمایه گذاری  مبتنی  اقتصادی  سیاست رشد 

2- نگاه کنید به فالخن ۷۴: هدیه انتخاباتی دولت به کارفرمایان

http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2018/01/falakhan93.pdf
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اقتصادی  رشد  به  دستیابی  برای  قیمت ها  آزادسازی  و  تورم  کنرتل  سیاست  پایان  رضورت  از  دولت  به  نزدیک 

پیش بینی شده سخن گفتند.

حسن روحانی در چینش هیئت وزیراِن چهار سال دوم علی طیب نیا را از کابینه کنار گذاشت تا تیمی هامهنگ تر 

برای »اجرای برنامه ی خصوصی سازی« داشته باشد. مسعود کرباسیان از گمرک، محمدرضا نهاوندیان رییس سابق 

بودجه،  و  برنامه  سازمان  رییس  کنار  در  دولت  رییس  اقتصادی  معاون  و  اقتصاد  وزیر  مقام  در  بازرگانی  اتاق 

جهت گیری برنامه های اقتصادی مبتنی بر خصوصی سازی دولت را به خوبی منایان می کند.

روحانی فروردین ۹۶ »تامین امنیت و توافق با قدرت های جهانی« را دستاوردهای مهم چهار سال نخست دولتش 

برشمرد و هدف دولت دوازدهم را »ثبات و امنیت برای دست یابی به رشد اقتصادی« هشت درصد در راستای 

اهداف سند چشم انداز 2۰ ساله اعالم کرد.

در برنامه ی انتخاباتی او نیز توسعه ی بخش خصوصی و برونگرایی اقتصاد، دو اسرتاتژی دولت برای افزایش تولید و 

اشتغال و رسمایه گذاری بیان شده است و در ادامه ی وضعیت کسب وکار و ضعف نظام حقوقی نیز موانع توسعه ی 

بخش خصوصی. پیشنهاد مشخص برنامه نویسان اعتدال برای دست یابی به توسعه و رشد اقتصادی هم به صورت 

مشخص اصالح محیط کسب وکار و نظام بنگاهداری است که سبب »ایجاد سطح باالیی از رقابت در بازارهای 

مختلف« خواهد شد.

در همین چند خط مشخص است که باید با اصالح قوانین و مقررات رشایط حضور بخش خصوصی را فراهم کرد. 

اگر می خواهید بدانید که کدام قوانین و مقررات مانع حضور بخش خصوصی اند به کتاب نظام اقتصادی ایران و 

امنیت ملی نوشته ی روحانی و همکارانش مراجعه کنید. در این کتاب به صورت مشخص قوانین و مقررات مربوط 

به حقوق کارگران از موانع اصلی تولید و رسمایه گذاری برشمرده شده است.۳

روحانی و رشکا که در تصویب اصالح قانون کار ناکام مانده بودند، برای تامین امنیت رسمایه گذاری و رسمایه گذاران 

مجموعه ی سیاست ها و برنامه هایی را در دستور کار قرار دادند که خواسته شان از قانون کار جدید را بدون نیاز 

به تصویب مجلس برآورده می کرد: طرح هایی از قبیل کاروزی، خروج کارگاه های زیر ۵ نفر از شمول قوانین تامین 

اجتامعی ، طرح های مشوق کارفرمایی و تاکید بر دستمزد متناسب با بهره وری.

از نگاه سیاستگذاران اعتدال توجه رصف به افزایش دستمزدها و حفظ دستوری شغل مانع از ایجاد فرصت های 

شغلی جدید، عامل کاهش و یا از بین برنده ی مشاغل پاره وقت است و در نهایت هم تعادل بخشی به عرضه و 

۳- نگاه کنید به فالخن ۵۰. قانون کار بر میِز ترشیِح اعتدال   

https://goo.gl/BQBrxc
https://goo.gl/BQBrxc
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تقاضای نیروی کار نیازمند توافق دو جانبه ی کارفرمایان و نیروی کار است که معنایی جز حذف حداقل دستمزد 

ندارد.

در این برنامه پیش بینی شده است که دولت برای کاهش بار مالی بنگاه ها و افزایش جذب بیکاران و مشاغل 

پاره وقت، پیش نویس الیحه ی اصالح قانون معافیت از سهم بیمه ی کارفرمایانی که حداکرث ۵ کارگر دارند را تدوین 

و به مجلس بفرستد. اعتبار این طرح از درآمدهای حاصِل آزادسازی قیمت  حامل های انرژی تامین می شود.

از  بگیرند  کار  به  دانش آموخته  جدید  نیروی  که  کارفرمایانی  کارفرمایی،  مشوق های  عنوان  با  دیگری  طرح  در 

افزایش  انسانی و  نیروی  نیز کاهش هزینه ی  این طرح  از اجرای  پرداخت حق بیمه معاف خواهند شد. هدف 

اشتغال از طریق تحرک در بازار اعالم شده است.

دولت همچنین سهم بیمه ی سه تن از کارکنان رشکت های کارآفرین در سال اول را پرداخت می کند، این رشکت ها 

چنانچه درآمد ساالنه شان کمرت از یک میلیارد تومان باشد از مالیات معاف خواهند بود و می توانند دانش آموختگان 

دانشگاه ها را به عنوان رسبازان پژوهش به کار بگیرند.

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد که به منظور هامهنگی بیشرت کابینه ی اعتدال جانشین طیب نیا شد، در توضیح 

سیاست های اقتصادی دولت پیش از آنکه از مجلس رای اعتامد بگیرد، در گفت وگو با هفته نامه ی تجارت فردا – 

تریبون غیررسمی نئولیربال ها در ایران-مهم ترین ماموریت اقتصادی دولت را »گره گشایی از فضای کسب وکار به 

منظور افزایش امنیت رسمایه گذاری« اعالم می کند.

او در همین گفت وگو اصالح ساختاری و نهادی الزم برای بهبود امنیت رسمایه گذاری با همکاری دولت و مجلس را 

از برنامه های اصلی خود می داند و سپس در برنامه ای که به مجلس فرستاد بهبود فضای کسب وکار و حذف قوانین 

و مقررات مانع از رسمایه گذاری را از اولویت های وزارت اقتصاد اعالم کرد. کرباسیان برای شناسایی قوانین مانع از 

رسمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار از اعضای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می خواهد که به دولت کمک 

کنند تا محیط کسب وکار ایران با رفع دیوانساالری اقتصادی و حامیت از فضای رقابت اقتصادی، »جذاب ترین 

محیط رسمایه گذاری و اشتغال زایی« شود.

او البته نام و نشانی از قوانینی که باید اصالح شوند، ارائه منی کند، اما در ادامه با افزایش مالیاِت بنگاه ها به دلیل 

اینکه توان بیشرتی ندارند و نباید زیر فشار قرار بگیرند، مخالفت می کند و برداشنت موانع کسب وکار را بزرگ ترین 

حامیت از بخش خصوصی می داند و قول می دهد: با یک انقالب اقتصادی متام عیار گره از کار فعاالن اقتصادی 
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باز کند.۴

و  دولت  آینده ی  سال  چهار  برنامه ی  اصلی ترین  که  هم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  رشیعتمداری  محمد 

وزارتخانه ی متبوعش را عضویت در سازمان تجارت جهانی اعالم کرده است، بهبود محیط رسمایه گذاری و فضای 

کسب وکار، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توامنندسازی بخش خصوصی و توسعه ی رسمایه گذاری داخلی 

و خارجی را برای رسیدن به این هدف در دستور کار قرار داده است.

در این روند –مقررات زدایی از فضای کسب وکار- دیوان عدالت اداری نیز ابتدا بخشنامه ی ممنوعیت اخراج مادران 

کارگر در زمان شیردهی را لغو کرد. سپس به ابطال بخشنامه ی سازمان تامین اجتامعی با موضوع الزام کارفرمایان 

به پرداخت ۴ درصد حق بیمه ی مشاغل سخت و زیان آور رای داد و در نهایت بخشنامه ی وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتامعی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد کار زیر یک سال با کارگران را غیرقانونی دانست.

عنوان  با  که  اداری  عدالت  دیوان  تصمیم های  و  دولت  کالن تر  برنامه ی  و  وزیر  دو  برنامه های  مشرتک  فصل 

رقابت پذیری و آزادسازی قیمت ها عملیاتی شده، هجمه ای است عیان و همه جانبه به نیروی کار با هدف تامین 

خصوصی سازی  بر  مقدم  را  آزادسازی  می گوید:  کرباسیان  مسعود  که  هامنگونه  رسمایه گذار.  و  رسمایه  امنیت 

می داند.۵

در امتداد این مسیر، دیگر اعضای دولت اعتدال نیز برای پیشربد سیاست آزادسازی قیمت ها خواستار »اصالح 

قیمت متام شده«ی کاال و خدمات دولتی شده اند. معاون وزیر نیرو می گوید: قیمت متام شده ی آب و برق دو برابر 

تعرفه ی فروش است و از دولت می خواهد که با افزایش قیمت ها موافقت کند. خواسته ای که به تائید هیئت 

وزیران نیز رسیده و در الیحه ی بودجه، افزایش 2۵ درصدی تعرفه ی حامل های انرژی پیش بینی شده است.

اجازه  لبنیات  تولیدکنندگان  به  و همزمان  موافقت می کند  نان  قیمت  1۵ درصدی  افزایش  با  بازار  تنظیم  ستاد 

قیمت  بدون  کاالها  می کند  پیشنهاد  دیگر  گام  یک  در  بازرگانی  وزارت  کنند«.  »واقعی  را  قیمت  که  می دهد 

مرصف کننده در بازار توزیع شود. وزارت نفت برنامه ی »برندسازی جایگاه های سوخت« را پیش می برد و همزمان 

در الیحه ی بودجه، افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و گازوئیل پیشنهاد می شود.

نرخ برابری دالر در برابر ریال با عدم توزیع ارز در بازار افزایش می یابد و در یک دوره ی زمانی سه ماهه دالر و 

یورو حداقل ۴۰۰ تومان گرانرت می شوند. با افزایش نرخ دالر قیمت کاالهای وارداتی گرانرت می شود و دولت تعرفه ی 

۴- نگاه کنید به پرونده ی تجارت فردا برای کرباسیان: مردی برای متام فصول

۵- نگاه کنید به برنامه های ارائه شده ی اعضای کابینه ی روحانی به مجلس

http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-14/22835-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84
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واردات را کاهش می دهد تا حجم واردات بیشرت شود. مجموعه ی این سیاست ها در رشایطی عملیاتی می شود 

که بنگاه های تولیدی برای پرداخت دستمزد کارگران با بحران مالی دست به گریبان اند، بانک ها به دلیل آنچه که 

»ناتوانی و زیان دهی« خوانده می شود، از کاهش نرخ سود وام معاف می شوند و سهم بودجه ی بخش های نظامی 

و امنیتی افزایش می یابد.

سوم- نسخه ای که دستور کار دولت روحانی است، بسته ی پیشنهادی صندوق بین املللی پول و بانک جهانی است. 

نسخه ای آزموده شده که دولت ها را به خصوصی سازی، حذف مقررات دولتی و کاهش شدید هزینه های خدماتی 

و اجتامعی و کاهش تعرفه ی واردات موظف می کند. تجربه ای که به رشکت ها و بنگاه ها آزادی عمل کامل می دهد 

تا در مناطق آزاد تجاری و سپس در رسارس هر رسزمینی بدون هراس از اعرتاض  و هزینه ی اخراج، کارگران را با 

حداقل دستمزد به کار گیرند، بازار داخلی را از کاالهای وارداتی بدون تعرفه لربیز کنند و از امنیت کامل بازگشت 

اصل و سود رسمایه برخوردار باشند.

در این نسخه تامین هزینه ی آموزش فرزندان به عهده ی خانوارها است و رضورتی ندارد که دولت برای مدارس 

هزینه کند، خدمات اجتامعی هامنند بیمه ی تامین اجتامعی و بازنشستگی مانع تولید  است، حداقل دستمزد سبب 

افزایش هزینه ی تولید و مانع اشتغال زایی خواهد بود. کارویژه ی اصلی دولت هم تنها و تنها محدود است به 

»تامین امنیت در برابر دشمنان داخلی و خارجی آزادی« یا هامن بازار آزاد.

بر مبنای همین نسخه است که آموزش وپرورش دولت اعتدال از خانواده ها می خواهد که هزینه ی آموزش را تامین 

کنند، برنامه ی خصوصی سازی مدارس را پیش می برد. بیمه ی خدمات درمانی را به بیامرستان ها و مراکز درمانی 

دولتی –تا زمانی که هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده اند– محدود و بیامرستان های دولتی را به خودگردانی 

که معنایی به غیر از تامین هزینه ها از محل فروش خدمات درمانی ندارد، موظف می کند.

به بخش  تامین پرستاران-  انسانی بیامرستان های دولتی و مراکز دولتی –به ویژه  نیروی  تامین  در همین طرح 

خصوصی و رشکت ها واگذار می شود. طرح پرستاران بیامرستانی ابالغ و در دستور کار قرار می گیرد تا نه دولت 

بابت آموزش دانشگاهی پرستاران هزینه ای بپردازد و نه بیامرستان هایی که به بنگاه ها تبدیل می شوند ناچار به 

پرداخت دستمزد بیشرت برای پرستاران شوند.

آزادسازی قیمت کاال و خدمات به رسعت و در متامی بخش ها پیگیری می شود، یارانه های دولتی سم بازار آزاد و 

اقتصاد نام می گیرد و انحالل همه ی نهادهای مداخله گر در بازار آزاد برنامه ی عمل دولت می شود.

همزمان با این اقدامات و کاهش هزینه ی خدمات اجتامعی تحت عنوان کوچک سازی، دولت اما وظیفه ی اصلی ای 



10

دست های بنفِش پشِت پرده ی خیزش دی ماه

که سال ها پیش فریدمن برعهده ی همه دولت های نئولیربال گذاشت، را فراموش منی کند: تامین امنیت در برابر 

دشمنان داخلی و خارجی آزادِی بازار.

نگاهی به هزینه ی نظامی و بودجه ی دولتی نهادهای نظامی در سال های گذشته –به ویژه در عرص اعتدال- و 

همزمان با آن تاکید مداوم عالی ترین مقام های امنیتی و نظامی مبنی بر تامین امنیت رسمایه گذاران به خوبی 

برای رسمایه و  ایران  اعتدال هدفی جز »امن سازی  را نشان می دهد و عیان می کند که فصل دوم  این رویکرد 

رسمایه گذار« ندارد.

آنگونه که وزیر اطالعات جمهوری اسالمی می گوید: بر این باوریم که فعاالن اقتصادی مانند گنجشک هایی هستند 

که روی درخت نشستند، اگر شلیکی به یک گنجشک بر درخت شود ۴۹ گنجشک دیگر باقی منی مانند. با یک 

شلیک ممکن است یک گنجشک از پا درآید ولی هیچ گنجشکی بر درخت باقی منی ماند.۶

او در جایی دیگر گفته است باید امنیت رسمایه و حیثیت رسمایه گذاران تامین و تضمین شود تا آنها با اطمینان 

به ایران بیایند. عالوه بر او فرمانده ی نیروی انتظامی و فرماندهان سپاه نیز به دولت قول داده اند که در تامین 

امنیت رسمایه گذاران در هر نقطه ی ایران با متام توان به دولت کمک کنند. هامنچه که نویسنده ی کتاب دکرتین 

شوک در بازخوانی تجربه ی شیلی از آن به عنوان همکاری و همدستی پلیس و رشکت ها بر اساس نسخه ی شیکاگو 

نام می برد. تجربه ای مشابه و شاید هم منونه برداری شده از آنچه که پیشرت در شیلی، افریقای جنوبی، برزیل و در 

نزدیکی ما ترکیه به اجرا گذاشته و دستاوردهایش نیز منایان شد.

پینوشه در شیلی پس از کودتا همه ی رشکت های دولتی –به استثناء رشکت ملی مس- را خصوصی کرد، واگذاری 

بچه های  و  فریدمنی  سیاست های  نتیجه ی  کرد.  لغو  را  اساسی  کاالهای  دولتی  قیمت گذاری  و  آغاز  را  بانک ها 

شیکاگو برای شیلی به فاصله ی کوتاهی افزایش هزینه ی زندگی –به گونه ای که ۷۴ درصد درآمد خانوارها برای 

خوراک هزینه می شد- بود. اما فریدمن در توصیف آنچه پینوشه در شیلی به انجام رساند، ستایش نامه ای برای او 

نوشت و تنها راه نجات اقتصاد و دست یافنت به بازار آزاد را خصوصی سازی و کاهش هزینه ی خدمات اجتامعی 

دانست.

چهارم- به پرسش های نخست این نوشته بازگردیم، به چرایی انتشار تصویر صالحی بر تخت بیامرستان، چرایی 

به  فرودستان.  خیزش  رسکوب  شدت  و  کارگران  با  اعتدال  خشونت  و  خصومت  و  کارگران  اقتصادی  محارصه ی 

تصویرهایی که واقعیت و نیمه ی پنهان »اعتدال« را منایان و افشا و هامنندی این دوران با »تعدیل« را عیان تر 

۶- خربگزاری های رسمی ایران، 2۶ مرداد 1۳۹۶
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می کند: چه در هامن دوره نیز تهیدستان شهری در مشهد، قزوین، ارومیه، شیراز و چند شهر دیگر رسکوب شدند 

تا چرخ های »توسعه« و »تعدیل« شتابان تر به حرکت درآید و منتقدان و مخالفان تعدیل نیز پیام حاکم را دریافت 

کنند.

حال دولِت اعتدال برای تکمیل پروژه ی نامتام تعدیل هامن راه را می رود. هامن شیوه اما »آزموده« و »مهندسی شده« 

این است که تحلیلگران  تنها تفاوت شاید در  تا احمدی نژاد.  از دوران هاشمی  اندوخته شده  بر مبنای تجربه ی 

موسسه های »پژوهشی- امنیتی« هم به آن اعرتاف دارند: روحانیت و روشنفکران مورد وثوق حاکمیت به عنوان 

دو گروه مرجع از اعتبار اجتامعی پیشین برخوردار نیستند و شکاف طبقاتی ای که پیش از این انکار می شد، فعال 

شده و ظرفیت تبدیل به منازعه ی طبقاتی را دارد.۷

در این وضعیت راحت تر می توان پیام هر یک از تصاویر و مانور رسکوب شورش های کارگری و خصومت و خشونت 

در برخورد با شورش تهیدستان را فهمید، هر یک از این تصاویر حامل پیامی روشن است: جمهوری اسالمی برای 

ساخنت »جزیره ی ثبات« و دلربا برای رسمایه گذاران داخلی و خارجی ماشین رسکوب را تجهیز کرده است. اعتدال 

برای تکمیل پروژه ی نامتام تعدیل از ریخنت خون کارگران و تهیدستان هراسی ندارد، هامنگونه که از آغاز استقرار 

بود. صالحی به زنجیر کشیده بر تخت بیامرستان پیامی ندارد جز اعالم آماده باش برای رسکوب به وقت اعرتاض. 

او و هر کس دیگری که مطالبه ی صنفی و طبقاتی دارد و مخالف است با سیاست های ویرانگر معطوف به رشد 

اقتصادی، او و هر کارگری که اعرتاض دارد به رسکوب مزدی و ارزان سازی نیروی کار، او و هر تهیدستی که تن 

منی دهد به رسکوب روزانه ی ماموران حافظ و پاسدار نظم شهری و هر آن کس دیگر که پیوندی طبقاتی و رانتی 

ندارد با دولِت مستقر باید با دیدن این تصویر هراسناک شود و خانه نشین. پرهیز کند از اعرتاض به حقوق معوقه، 

قراردادهای موقت کار را بپذیرد، رضایت داشته باشد از حداقل دستمزدی که یک سوم حداقل هزینه ی خانوار است 

و آماده باشد برای اجرای سیاست های خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها و در نهایت له شدن زیر چرخ های رشد 

اقتصادی. حال تنها سوال باقی مانده این است: آیا خیزش با رسکوب گسرتده و خشن به پایان رسید؟

۷- نگاه کنید به تاثیر شکاف های اجتامعی بر امنیت ملی ایران، فصلنامه مطالعات راهربدی، صفحه ۴۹، شامره 

۷۰ زمستان 1۳۹۴
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