ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه  ۹۶و "ده روزی ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺗﮑﺎن داد" -آﻏﺎزﮔﺎه دوران ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
"دوران ﭘﺴﺎ اﺻﻼﺣﺎت" .در ﭼﻨﺪ روز ﭘﺮ اﻟﺘﻬﺎب ،ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﮐﻪ از ﻓﻘﺮ و ﻧﮑﺒﺖ و ﺧﻔﻘﺎن
ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﺷﻬﺮ در ﺣﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮدﭘﻮ و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺧﯿﺰش ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ -ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ ﻫ�نﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﺶ  ۸۸ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .-از ﻫﻤﻪی ﺟﻨﺎحﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺖ ﺧﯿﺰش ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮوز آن
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی دوﺑﺎره ﭘﺪﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ از ﺟﻨﺲ ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﭘﺮاﻓﺖوﺧﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی دوران ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ�ﺎی دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دوران ﭘﺴﺎاﺻﻼﺣﺎت
 -۱دوران ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ -دوران ﭘﺴﺎاﺻﻼﺣﺎت -ﴍاﯾﻄﯽ اﯾﺠﺎد �ﻮده ﮐﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎی دروﻧﯽ ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﺮ ﴎ
اداره و ﮐﻨﱰل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن،
ﮐﻠﯿﻪی ﺻﻒآراﯾﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی دروﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ
ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪی
ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪیﻫﺎ و ﺻﻒآراﯾﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻞﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺗﻀﺎدﻫﺎ و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺗﻠﻨﺒﺎرﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﺴﺖ و ﮐﺪام ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺑﻌﻼوه ﺷﻮاﻫﺪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر دوﮔﺎﻧﻪﺳﻮز اﺻﻮلﮔﺮا/اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺪی روﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪی آن ﮐﻨﱰل ،و ﻧﻔﺮت ﻋﻤﻮﻣﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ،اﻏﻠﺐ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ
دﯾﮕﺮ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ آﺷﮑﺎرا آﻣﺎج اﻋﱰاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
دﯾﮕﺮ �ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﴐﺑﻪﮔﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ- .دﯾﺴﮑﻮرس ا"ﺻﻼﺣﺎت" ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ داﺷﺖ و ورژﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ داﯾﺮهی ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻪ
و ﮐﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دﯾﺴﮑﻮرس دﯾﮕﺮی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺷﻮد.
 -۲ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺶروی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻓﺮاخ ﮐﺮده اﺳﺖ. .ﴍاﯾﻂ ﺑﮕﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺟﻤﻊﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
اﻋﱰاضﻫﺎ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﮔﺴﱰش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد� .ﻮﻧﻪی ﺑﺎرز آن ﴎﻋﺖ رﺷﺪ و ﻓﺮﮔﯿﺮ
ﺷﺪن اﻋﱰاضﻫﺎ و ﺳﻄﺢ ﺷﻌﺎرﻫﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪهی "دﺧﱰ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب" ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪ.
 -۳ﻓﻌﻼ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮآﻣﺪ دﯾﺴﮑﻮرس اﻧﻘﻼب در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه �ﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ اﻣﺎ
ﴍاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﺑﻨﺪه اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد دو ﺳﻄﺢ از ﻣﺒﺎرزه و اﻋﱰاض اﺳﺖ :ﺳﻄﺢ
ﺧﯿﺎﺑﺎن و"ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ" و "ﺳﻄﺢ اﺟﺘ�ﻋﯽ" و اﻋﱰاﺿﺎت "ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ"ﻫ�ﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﻌﺪادی از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎر .در ﺳﻄﺢ "ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ"" ،ﭘﯿﺶروی آرام" ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺟﻬﺸﯽ و ﭘﺮﺗﺤﺮک و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺰش ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎه و در داﻣﻨﻪی ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﴎاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺧﯿﺰش اﻣﺎ ﺧﺮوﺷﯽ در آﺳ�ن ﺑﯽاﺑﺮ ﻧﺒﻮد .ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮوز آن اﻋﱰاﺿﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮔﺴﱰده و داﯾ�
ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﮐﺎرﮔﺮی ،اﻋﱰاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﻣﺒﺎرزهی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﺷﮑﺎف ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺳﻄﺢ از اﻋﱰاﺿﺎت ،ﯾﻌﻨﯽ"ﻣﺤﻠﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن" از ﯾﮏ
ﻃﺮف و"ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر" ﭘﺎﺷﻨﻪی آﺷﯿﻞ ﺧﯿﺰش ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻋﱰاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ
از اﺷﮑﺎل داﯾﻤﯽ ﺑﺮوز اﻋﱰاﺿﺎت ،ﺑﻮﯾﮋه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ،ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯿﮑﺎرﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﯽﮔﺴﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و زﯾﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ
ﺧﻮدﮔﺮدان رﺳﻮخ ﮐﻨﺪ .در ﺳﻄﺢ اﺟﺘ�ﻋﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﺪﯾﻞ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻮد و ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺑﺪﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ "ﻧﺎن و آزادی" ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﴎﺑﺮآورد .ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﺧﯿﺰش ،اﻋﱰاﺿﺎت
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و واﮐﻨﺶﻫﺎ رادﯾﮑﺎلﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻋﺒﻮر از دورهی ﭘﺴﺎاﺻﻼﺣﺎت در درﺟﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﮔﺸﻮدن راه ﺑﺮای ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﻋﺘﻼی اﯾﻦ دو ﺳﻄﺢ از
ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ "اﻋﱰاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ" در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ .از
ورای اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺴﮑﻮرس اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ راه ﯾﺎﺑﺪ .ﻧﮑﺘﻪی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ در
ﺑﺮرﺳﯽ دوران ﺟﺪﯾﺪ ،واﮐﺎوی ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺮوز ﺧﯿﺰش ﺑﻮدهاﻧﺪ.

زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮوز ﺧﯿﺰش
 -۱ﺑﯿﺸﱰ ﮔ�ﻧﻪزﻧﯽﻫﺎ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮوز ﺧﯿﺰش ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ و دﺳﺖﮐﻢ ﻧﻘﻄﻪی
اﻧﻔﺠﺎری آن ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪن ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﻃﺮد اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﻏﻢ ﻧﺎن" اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوز اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ و ﺷﻮرشﻫﺎی "ﻃﺮدﺷﺪﮔﺎن" ،ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهی راﯾﺠﯽ در ﺑﺴﯿﺎری
از "ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪال" ﺟﻬﺎن ،در آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ داﻣﻨﻪی آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎرﯾﺲ،ﻟﻨﺪن و اﺳﺘﻬﮑﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﴎاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ �ﺎد و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺮب ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺌﻮﻟﯿﱪال و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪن آن در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن.
ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ژرف آن ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در روﻧﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪو ﻧﺮخ ﺳﻮد اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻃﺒﻘﺎت و ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ژرفﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎی آﺷﮑﺎر و
ﻧﻬﺎن در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺮ داﻣﻨﻪی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﺰوده و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻃﺒﻘﺎت و ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻧﺪه اﺳﺖ.
"اﺻﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری" ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ از دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد آﻏﺎز ﺷﺪ وﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ،ﴍاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را
ژرفﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ،ﺳﻠﻄﻪی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﻓﺎﻗﺪ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﻦﺘ و ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪن
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯽواﺳﻄﻪی ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﺪن ﺷﯿﻮهی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎر ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﭙﺎول ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و رواج ﭘﺪﯾﺪهی ﮐﺎر ارزان،
ﺑﻌﻼوهی ﺗﻮرم و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
ﭘﺪﯾﺪهی "ﭼﻨﺪﺷﻐﻠﻪ ﺑﻮدن" داﻣﻦ زده اﺳﺖ .ﺑﻌﻼه ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ،زﻧﺎن ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ،ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖزدهی ﺣﺎﮐﻢ
�ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺒﻮه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن و ...ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ،ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ژرفﺗﺮ ﮐﺮده و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده
اﺳﺖ.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺎﻟﻮدهی اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺧﯿﺰش ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﻦﺘ ﻋﻮاﻣﻞ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهی دﯾﮕﺮی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﱰاﮐﻢﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﺑﺴﱰ ﺑﺮوز ﺧﯿﺰش را ﻓﺮاخﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
-۲ﺑﺤﺮان ادﻏﺎم دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪداری در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ داﯾﻤﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ذاﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺬﻫﺒﯽ در اداره و ﮐﻨﱰل ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در واﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺸﺴﻦﺘ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮهی دوﻟﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ
ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ ،اﺟﺒﺎری ﺷﺪن ﻧﺮمﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺳﮏ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﴍﻋﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ آن ﺑﻮاﺳﻄﻪی

ﴎﮐﻮب ،ژرفﺗﺮ ﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﮐﺸﻤﮑﺶ داﯾﻤﯽ و ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎحﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺪامﺗﻐﯿﯿﺮﯾﺎﺑﻨﺪه در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺟﺪاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﴎ ﻧﺤﻮهی اداره و ﮐﻨﱰل ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﯾﮏﺳﻮ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺤﺮانزا و ﺑﺤﺮانزی و
ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﺗﺎرﯾﺨﯽ.
ﺑﻌﻼوه ﮐﻨﱰل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻧﺮمﻫﺎ و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺴﱰﺳﺎز ﴎﮐﻮب داﯾﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﺤﺮک
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻮﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،اﻗﻮام و
ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ وﻣﻨﺎﺳﮏ دﯾﮕﺮ .ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﺑﯿﺰاری از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺸﺘﺎر و ﴎﮐﻮب
اﺳﺖ.
-۳دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪای
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪای اﻏﻠﺐ وﯾﮋهی ﺟﻮاﻣﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ اداره
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻮاﻣﻊ ،اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آن را در اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼن ﻧﺎﺷﯽ از
اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان در دورهی
رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ .ﺳﺎﺧﺘﺎراﻧﺤﺼﺎری ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺂﻣﺪﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای
دارد:
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از "ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ" و ﺑﻮرژوازی ،زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را از دﺳﺖ داده وﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻮرژوازی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﯿﺮون از ﺣﮑﻮﻣﺖ .دو دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﺑﺮآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪاری ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪای
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻘﺪان ﺣﻀﻮر ﺑﻮرژوازی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی در دﺳﺖ
ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﴎﻣﺎﯾﻪداران ﺧﺎرج از ﻣﺪار ﻗﺪرت را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ روﻧﺪ اﻣﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی دروﻧﯽ آن
ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﱰدهﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﭘﺮوﺳﻪی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﻓﻘﺪان اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼن ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺰاران ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎز�ﯽﮔﺮدد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯽﺛﺒﺎت در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و
دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ آن را ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﺒﻪدوﻟﺘﯽ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ،ﺑﻪ ﮔﺴﱰش داﻣﻨﻪی ﺑﺤﺮان و رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را اﻓﺮاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﺪ .اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ از ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻣﱰاﮐﻢﺷﺪه از اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ،اﻏﻠﺐ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی ﺑﺮآﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪای ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در اﯾﺮان" ،ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ" در ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﴫ و ﻏﯿﺮه.
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺰش ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺮ و ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪای را ﺑﺎ

ﺧﻮد دارد .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻏﻠﺐ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﺮا ﺧﻮد آﻧﻬﺎ در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﻮدآوری ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ
اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺳﺎﺧﺘﺎری ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و ﻓﺴﺎد رژﯾﻢ ﺗﻘﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
-۴ﻧﺮمﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ و واﮐﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ
ادﻏﺎم دﯾﻦ و دوﻟﺖ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺮب دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آن ﻫﻢ وﺟﻮد
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﺸ�ر و ﺗﻮدرﺗﻮی دﯾﻨﯽ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﺸ�ر ﻫ�ﻧﻨﺪ اﺧﺘﺎﭘﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ ،ﻧﺮمﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و دﯾﻨﯽ را ﮔﺴﱰش داده و
ادارهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن اﻏﻠﺐ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ و آﻣﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﱰل و ﴎﮐﻮب ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
-۵ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﮔﺴﱰش اﻗﺘﺼﺎد ﴎﻣﺎﯾﻪداری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪهی
ﺳﺪﺳﺎزی آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺟﺰ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﮐﺸﺎورزی ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺴﱰی ﺷﺪ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﻧﺒﻮه
ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﻮاﺷﯽ ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ.
-۶ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮراﻋﱰاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی وام و ﭘﺲاﻧﺪاز در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯽﺛﺒﺎت و ﴎ و دم ﺑﺮﯾﺪه و ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪ و ﭘﺮاز ﻓﺴﺎد اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭘﻮل -ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
و ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﺳﯿﺎﻫﯽ دارد -ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮدش ﴎﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ و ﺑﺎ ادﻋﺎی "ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﺑﺎی
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ" ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﺗﺪاوم اﺳﻼمﭘﺮوری ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﺎم "رﺑﺎ" ﺑﺎ "ﺟﺎﯾﺰه" ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺰرگ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﺎ ﺳﻮدﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ و روز ﺑﻪ روز داﻣﻨﻪی آﻧﻬﺎ ﮔﺴﱰده ﺷﺪ.
ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ و دوﻟﺘﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ
و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻼن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭙﺎول آن زدﻧﺪ .روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر دزدی ،ﮐﻼﻫﱪاری و
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﴩ ﻧﺸﻮد .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺎﳌﻨﺪان و اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﯾﺎ درآﻣﺪی ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
و ﺟﱪان ﻫﺰﯾﻨﻪی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و رﺷﺪ ﺗﻮرم ،اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺳﯿﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﻓﺴﺎد اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ،ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻨﺎم "ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن" ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی اﻋﱰاﺿﺎت
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  ۳٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ رﻗﻤﯽ
ﴎﮔﯿﺠﻪآور ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت آﻧﻬﺎ را ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ دوﻟﺘﯽ ﻧﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭼﭙﺎولﮔﺮان ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﻮدی آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﻐ� ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی
ﻧﻮﻇﻬﻮر اﻋﱰاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و "ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن" ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﺟﺰای ﺑﺎ ﺛﺒﺎت اﻋﱰاضﻫﺎی
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

-۷ﺗﺠﺰﯾﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺷﮑﺎف در ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺗﺠﺰﯾﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻮﯾﮋه ﺧﺮاﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ وارد ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺷﮑﺎفﻫﺎی
اﺟﺘ�ﻋﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ .رﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و ﮔﺴﱰش داﻧﺶ ﮐﺎﻻﯾﯽﺷﺪه ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽای ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﱰ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎﻻی ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آن ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ آﻧﻬﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﱰ ﺷﻮد .در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ روﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﻤﻮل
ﮐﺎر ارزان ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهﻫﺎی دارای ﻣﻬﺎرت ﺷﺪه و ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺒﻮه دﯾﮕﺮی از
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن ،ﻧﻮﻣﯿﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺮح "ﮐﺎرورزی" دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺜ�ر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده و دارای ﻣﻬﺎرت ارزان
ﻧﯿﺴﺖ و در ﮐﻨﺎر ﻣﻮاد ﺧﺎم ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﻫﺪﯾﻪ و ﭘﯿﺸﮑﺶ دوﻟﺖﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ/اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﺑﺮای ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮده ،در ﻋﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ) .اﯾﻦ ﻃﺮح اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪای ﺷﺪ
ﺑﺮای رﺷﺪ اﻋﱰاﺿﺎت و ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ  ۱۶آذر اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺑﺴﱰی ﺷﺪ
ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪی ﭼﭗ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪی اﻋﱰاﺿﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ(
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﭼﭗ ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﯿﮑﺎر و ﯾﺎ دارای درآﻣﺪ ﮐﻢ و ﺗﻠﻨﺒﺎرﺷﺪه در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و
ﻣﻮﻗﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎر در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪال ﮐﻪ در ﺷﻮرشﻫﺎ و ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮن
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ" ،ﻃﺒﻘﻪی ﺟﺪﯾﺪ" ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯽ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ"ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ" ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﱰی در ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘ�ﻋﯽ ﮐﺎر ﴎﻣﺎﯾﻪداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﱰش ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪن ﺗﺤﺼﯿﻞ و داﻧﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ �ﻮده و ﻧﻮﺳﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره از ﺣﺮﮐﺖ
ﴎﻣﺎﯾﻪ ،اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﮑﺎر و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ و
ﮐﺎﻫﺶ دﺳﺘﻤﺰد را ﻓﺮاﻫﻢ �ﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﮑﻨﻮﮐﺮات و ﺑﻮرﮐﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ اﻗﺸﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻣﻬﺎرت و
ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺮ ﭘﺮوﺳﻪی ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻨﱰل و اﺣﺎﻃﻪ دارﻧﺪ و در ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﻣﺪام ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ راﻧﺪه ﺷﺪه و اﻧﺒﻮﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﮐﻢ
ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری
ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه و در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ
ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ در واﻗﻊ �ﻮدی اﺳﺖ از ﺗﺠﺰﯾﻪی ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮی و دورهی ﮔﺬار در ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰهی
ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ .از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯽ اﯾﻦ دورهی ﮔﺬار ﻫﻤﻮاره در دورهی ﺗﺠﺰﯾﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و "ارﺗﺶ

ذﺧﯿﺮهی ﮐﺎر" ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ و اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮوﺳﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎی ﻓﺮاﮐﺸﻮری و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻗﺎرهای ﻣﺪام ﺑﺮ
داﻣﻨﻪی آن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪی دﯾﮕﺮ در روﻧﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪی ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آن ،ﺗﻮرم و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎف ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺰد و ﻣﺨﺎرج ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن "ﭼﻨﺪﺷﻐﻠﻪ
ﺑﻮدن"و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺪد ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪﻫﺎ و ﻏﯿﺮه را رواج داده و ﻧﺘﯿﺠﻪی آن ،ﺧﺮاش و ﭘﺎرﮔﯽ در ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و راﻧﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ و ﯾﺎ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ.
-۸ﻓﺴﺎد ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و ﺑﺤﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺪﯾﺪهی راﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ رﻓﻦﺘ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺴﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻋﺮﺻﻪی اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن داﻣﻨﻪی ﻓﺴﺎد ﺑﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺰوده و اﯾﻦ در ﴍاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎ و اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺪام از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
-۹ﴎﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺂﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ
ﻓﻘﺪان آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺧﻔﻘﺎن و ﴎﮐﻮب ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰاد ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و داﻣﻨﻪی آن ﻣﺪام ﮔﺴﱰده وﺳﯿﻊ و داﯾﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﱰ درﺑﺎرهی اﺑﻌﺎد آن
ﻧﯿﺴﺖ .آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮمﻫﺎ ،اﺧﻼﻗﯿﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن و
ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ،اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪی اداره و ﮐﻨﱰل ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﴎ ﻫﺮ ﮐﻮی
و ﺑﺮزﻧﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﴍاﯾﻂ اﻧﻔﺠﺎری را ﺗﺸﺪﯾﺪ �ﻮده و ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهی اﻋﱰاﺿﯽای را ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﻪ
ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﻪی آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺴﱰده و ﻓﺮاﮔﯿﺮ،
ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪی ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﱰاﺿﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﴐورت ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻨﻬﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮوز ﺧﯿﺰش ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻬﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮژهﻫﺎی ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهی اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺮوه از ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ؟
ﺳﻮژهﻫﺎی ﺧﯿﺰش
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ازﺳﻮژهﻫﺎی ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﯽﭼﯿﺰان.
اﻧﺒﻮه ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﯿﮑﺎر و ﻃﺮد ﺷﺪهﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ .ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺴﱰش ﴎﻣﺎﯾﻪداری در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ازرﯾﺨﺖاﻓﺘﺎدهی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺗﻠﺒﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن ﺑﯿﮑﺎر و ﯾﺎ ﺑﺎ درآﻣﺪ اﻧﺪک ﮐﻪ
ﻓﺎﻗﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازروﺷﻦ ﺑﺮای ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن و
آزادیﺧﻮاﻫﺎن را ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ از ﮐﻨﱰل ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﴎﮐﻮبﻫﺎی ﮔﺴﱰدهی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه و
ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺘﻨﻮع ﺳﻮژهﻫﺎ ﺑﺮ اﺷﮑﺎل اﻋﱰاﺿﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ .ﻫ�ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻏﻠﺐ "ﺧﯿﺎﺑﺎن"
ﻣﮑﺎن ﺑﺮوز اﻋﱰاض در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ" ،ﭘﯿﴩوی آرام" ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ﺑﻮد .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﺪاﺧﻠﻪی آﻧﻬﺎ ﮐﻢرﻧﮕﱰ از اﻋﱰاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻘﺸﻪﻣﻨﺪﺗﺮ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻫﻢ ﺗﺎ
ﺣﺪودی در اﯾﻦ اﻋﱰاضﻫﺎ ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻌﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی
ﺑﺪﯾﻞ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .ﻧﻈﯿﺮ "اﺻﻼحﻃﻠﺐ اﺻﻮلﮔﺮا /دﯾﮕﻪ ﻤﺗﻮﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا" ﯾﺎ "ﻧﺎن ،ﮐﺎر ،آزادی" .ﺟﻠﻮهﻫﺎی
وﯾﮋهی ﺧﯿﺰش اﻣﺎ رﻧﮕﯿﻦﮐ�ﻧﯽ از اﺷﮑﺎل اﻋﱰاض ﺑﻮد :ﺳﺎﺑﻮﺗﺎژ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﴎﮐﻮب ،ﻧﻮآوری در ﻃﺮحﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ،
ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺣﮏﺷﺪه ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ و آوﯾﺨﺘﻪ در ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ�. ،ﺎﯾﺶ ﺻﺎﻣﺖ اﯾﺠﺎز اﻋﱰاض زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ "دﺧﱰﺧﯿﺎﺑﺎﺑﺎن
اﻧﻘﻼب" ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎدهی ﮔﺴﱰده از ﻓﻦآوریﻫﺎ و "ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی" و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ،
ﴎﻋﺖ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهی اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و ...ﻫﻤﻪ �ﻮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﮔﺴﱰدهی ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻪ
ﺳﻮژهﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪهی ﺧﯿﺰش در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﯿﺰش
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺧﯿﺰش ،ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮدﭘﻮ و ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﺮق و ﺑﺎد ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﻮد.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در ﮔﺎمﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز رﺷﺪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺧﯿﺰش ﺑﻮد اﻣﺎ در ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ
ﺧﯿﺰش ﺑﻪ ﺗﺪاوم و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺷﻨﻪی آﺷﯿﻞ آن ﺑﺪل ﺷﺪ.ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ زﻣﯿﻨﻪای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ
درﺑﺎرهی اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ آن در ﺑﺮآﻣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﴩوی
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﯾﺎﻟﯿﮑﺘﯿﮑﯽ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ درﺟﻪی زﯾﺎدی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﺗﺪاوم آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدﺳﺎﻣﺎن و ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﻪی ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ اﺳﺖ .ﻫ�ﻧﻨﺪ
اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻪی زﻧﺎن ،ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی دﻓﺎع از آزادی
ﺑﯿﺎن و ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽای ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺟﺘ�ﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .راز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی از ﭘﺎﯾﯿﻦ،
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﱰ
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪی ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﭘﯿﴩو ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﭼﭗ و دﻣﻮﮐﺮات وﻣﱰﻗﯽ
ﺑﺮ ﺑﺴﱰ اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﴩوی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎزﻫﺎی
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘ�ﯾﺰ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﺑﺎﻻ و ﺑﻮاﺳﻄﻪی
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺪرت و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
در ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﻮرﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن اﻧﺒﻮه ﺑﯿﮑﺎری و ﴍاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫ�ﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی

ﻗﻮﻣﯽ و"ﻣﻠﯽ" در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺑﺮوز و ﮔﺴﱰش ﺧﯿﺰش در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﻧﺎﻇﺮاﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘ�ن ﻣﺮﮐﺰزداﯾﯽ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎدی آن.
ﮔﺴﱰش ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
در ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و "ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی" ،ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارﻫﺎی اﻋﱰاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
داﻣﻨﻪی ﺣﺮﮐﺖ را ﻓﺮاخ و ﮔﺴﱰده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ اﻋﱰاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻢﮐﻢ
ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهی داﯾﻤﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد .آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل  ۸۸ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﺮﺻﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﻋﱰاﺿﺎت ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻫ�ن ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ اﻋﱰاضﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺎﻗﺪ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ آن ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﺷﺪ آن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﴎﮐﻮب ﻫﻤﻮاره
ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﱰل ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ "اﻣﮑﺎن
و ﻣﻮاﻧﻊ" ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ دواﻣﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی آن ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺋﻖ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻮﯾﻦ.
ﺧﺼﻠﺖ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﯿﺰش
ﻧﮑﺘﻪی ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻠﺖ ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﯿﺮش ﺑﻮد و در واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﯿﺰش ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑﺪون آﺧﻮﻧﺪ از
ﻣﴩوﻃﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ دﯾﺴﮑﻮرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی "ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺴﻠ�ﻧﻨﺪ" ،ﻧﻘﺪ
ﻣﺬﻫﺐ و اوﻫﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ را "ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺮدم" ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮاﻓﺎتزداﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦﺑﺎر
از "اﻟﻠﻪ اﮐﱪ" ﭘﺸﺖﺑﺎمﻫﺎ ﺧﱪی ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﭼﺎر ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﮐﺎذب ﺷﺪ .آﺧﻮﻧﺪ ﺟﯿﺐ ﭘﻮل و ﻣﺰهی
ﻗﺪرت را ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺎﺧﺖ �ﯽزﻧﺪ و در ﴍاﯾﻂ ﺧﺎص ،ﺧﻮد ﻣﺪﻋﯽ ﻧﻔﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
آﺧﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﮑﻼﺷﺪه در ﺑﯿﺮون و ﺣﺎﺷﯿﻪی ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺻﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺪام ﺑﻌﻨﻮان "ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ دﯾﻨﯽ" در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺧﯿﺰش ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ
راﺑﻄﻪی ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ راﺑﻄﻪای ﯾﮏدﺳﺖ و ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه و آﺷﮑﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﺰاب ،ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ
ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .واﮐﻨﺶ ﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ...ﺑﻪ ﺧﯿﺰش،
ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻮرژوازی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
در آﻏﺎز ﺧﯿﺰش دو ﺟﻨﺎح اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ"،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران" و "اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن" ،وﺣﺸﺖزده آن را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ .در
اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ اﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ "ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران" ﺧﯿﺰش را ﺑﻪ "ﻋﻮاﻣﻞ

ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ" ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮐﺮد ،اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ "ﺣﻖ اﻋﱰاض" ﴐﺑﻪﮔﯿﺮ داﻣﻨﻪی رﺷﺪ آن
ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﴎﮐﻮﺑﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﱰل و ﴎﮐﻮب ﺧﯿﺰش وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و اﺗﺎق ﻓﮑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﴎﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ اﴏار داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻬﺎر
ﺧﯿﺰش از ﻃﺮﯾﻖ "ﴎﮐﻮب ﻧﺮم" ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﱰش ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﴎﮐﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ در
ﻧﺤﻮهی ﴎﮐﻮب ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی وﯾﮋهی ﺧﻮد را دارد .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﴎﮐﻮب ﮔﺴﱰده و ﻋﺮﯾﺎن ،داﻣﻨﻪی ﻗﻬﺮ ﺑﯿﻦ رژﯾﻢ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﺨﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ "ﴎﮐﻮب ﻧﺮم" اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﮐﻨﱰل اﻋﱰاضﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮس ﻣﺮدم ﺑﺮﯾﺰد و اﯾﻦ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺪاوم اﻋﱰاضﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﮑﺎف
در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﴎﮐﻮب در دورهی ﺑﺮآﻣﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪی درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻧﺎﻫ�ﻫﻨﮓ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺰش ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﴎﮐﻮب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﺳﻌﯽ �ﻮدﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﺣﻖ اﻋﱰاض" ﺧﯿﺰش را ﮐﻨﱰل
و ﺑﻪ ﻣﺠﺮاﻫﺎی دروﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﮔﻔﺘ�ن "ﺧﻄﺮ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺳﻮرﯾﻪای ﺷﺪن" ،ﻣﮑﻤﻞ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﻮد .ﺑﺨﺶ
دﯾﮕﺮی از اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن اﻣﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭼﻔﺖ و ﺑﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺑﯿﺮون از رژﯾﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺷﮑﺎف و ﭘﺎرﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺎحﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮏ
ﻃﺮف و اﺧﺘﻼﻓﺎت ژرف درون ﻫﺮ ﺟﻨﺎح ،از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .در ﺑﺮآﻣﺪﻫﺎی اﺣﺘ�ﻟﯽ آﺗﯽ ،ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﺶ از درون ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﺎفﻫﺎ و ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺑﻮرژوازی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ،ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺧﯿﺰش ﺗﻼش �ﻮدﻧﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﻪی آن را در
ﻣﺤﺪودهی ﭘﻼﺗﻔﺮمﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪی ﺗﻮاﻓﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎر ﺟﻨﺒﻪی ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪی ﺧﯿﺰش ﺑﺎ ﮔﻔﺘ�ن
"اﻋﱰاض ﻣﺴﺎﳌﺖآﻣﯿﺰ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ" ﺑﻮد .ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﴎﭘﻮش ﮔﺬاﺷﻦﺘ ﺑﺮ رﯾﺸﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز
ﺧﯿﺰش ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﭘﯿﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ﮐﻪ
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﯿﺰش را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﻨﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد و اﺷﺎﻋﻪی ﻓﺴﺎد و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮔﺰاران و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن اﭘﻮرﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺪاﻓﻊ
ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در دورهی ﭘﺴﺎاﺻﻼﺣﺎت ،ﺛﺒﺎت و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ از ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاه ﺑﺎ ﭘﺮوژهی اﺻﻼﺣﺎت ،دﭼﺎر ﺑﺤﺮان و
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻃﯿﻒ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎ و ﭼﺮﺧﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن در ﺗﺪارک اﯾﺠﺎد اﺋﺘﻼﻓﯽ ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﴎﭘﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﺻﻞ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮی "ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺴﺎﳌﺖآﻣﯿﺰ" ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻧﻈﺎرت "ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ" ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮده و در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺸﮑﻞ اﻣﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺎحﻫﺎ و
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺗﻮدرﺗﻮیاش ﺑﻪ اژدﻫﺎی ﻫﺰارﴎی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺟﺰ ﻣﺮگ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻣﺎج ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و اﯾﻦ درﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ �ﯽﺷﻮد ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را در
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی "ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ" ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﮐﺮد.

ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮرژواﯾﯽ از ﻫﻤﻪ ﻣﻀﺤﮏﺗﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻠﯽ /ﻣﺬﻫﺒﯽﻫﺎ اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
ﻧﻘﺶ ﭼﺮخ ﭘﻨﺠﻢ درﺷﮑﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن از رژﯾﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎی زﻧﮓزدهی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ روﻏﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺣﺘﯽ "ﺟﻨﺎح ﭼﭗ" آﻧﻬﺎ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ادﻋﺎی دﻓﺎع از زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را داﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ از دوﻟﺖ "اﻋﺘﺪال" دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﻤﻪ دم و
دﺳﺘﮕﺎﻫﺶ را ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن در دورهﻫﺎی اﺧﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داده و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺰ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺳﻮژهﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺗﻮدهای ﻋﻈﯿﻢ و ﴎﺑﺮآوردن ﻫﯿﻮﻻی
اﺳﻼﻣﯽ از دل آن ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻬﱰ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی را ﻫﻢ در ﭼﻨﱪهی اوﻫﺎم اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﻫﻢ دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ در ﺗﻌﺪادی از ﺷﻬﺮﻫﺎ،
ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻠﻄﻨﺖ داده ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ را ﭘُﺮرﻧﮓﺗﺮ
ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در وﯾﱰﯾﻦﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺟﻠﺐ ﺣ�ﯾﺖ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﯿﺸﻨﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺎ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺣ�ﯾﺖ ﺗﻮدهای ﻧﺪارد و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻫﻢ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻋ�ل ﻓﺸﺎر ﺑﻪ رژﯾﻢ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ذﺧﯿﺮهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺮای ﴍاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ از ﺗﺤﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻤﺗﺎﯾﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﻘﻄﻪی اﺗﺼﺎل ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ اﻣﺎ ﺗﺪاوم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداری و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ژرفﺗﺮ ﮐﺮده و ﻣﻨﺸﺎ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و اﻧﺒﻮه ﺗﻬﯿﺪﺳﺘﺎن و ﻃﺮدﺷﺪﮔﺎن اﺟﺘ�ﻋﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ژاﻧﻮﺳﯽ واروﻧﻪ
از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻻﯾﻪی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻏﻠﺐ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد
راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتﻫﺎ و ﺑﻮروﮐﺮاتﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺰار ﴎﻣﺎﯾﻪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖ آن را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺑﻬﱰ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮﭼﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﱰلﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ رژﯾﻢ دﻟﺨﻮرﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﯿﺰﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯿﻬﻮده ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﺎزیﮔﺮان ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫ�ی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از
ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﯿﻨﻪﭼﺎک دوﻟﺖ اﻋﺘﺪال ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﯿﻔﺘﻪی "ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺣﺮم" .در دورهی
ﺑﺮآﻣﺪ ﺧﯿﺰش ،آﻧﻬﺎ ﻣﺪام از ﺧﻄﺮ"ﺳﻮرﯾﻪای ﺷﺪن" دم زدﻧﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪام ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ و ﯾﺎ
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ راﻧﺪه ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ و واﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

روﯾﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽای ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ ،روﻧﺪی واروﻧﻪ و ژاﻧﻮﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎدی ﭘﺎﻫﺎی ﻟﺮزان و ﺷﮑﻨﻨﺪهاش ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،ﴎش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ و ﺟﻬﺎﻧﯽ واروﻧﻪ را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺪی اﺳﺖ دوران آن ﺑﴪ آﻣﺪه .دﻟﺨﻮﺷﯽ
ﻣﻮﻫﻮم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺑﺎﻻ ،آن ﻫﻢ در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ،ﻣﺪام زﻣﯿﻦ
زﯾﺮ ﭘﺎی آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪای اﺳﺖ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ژاﻧﻮﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ و دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ واروﻧﻪ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ� ،ﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﺎﺷﯽ از
دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻣﺎدی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ آن از ﻋﯿﻨﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ژاﻧﻮﺳﯽ واروﻧﻪ ﺷﺪهی ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ .در
ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﯿﺮتزده و ﻧﮕﺮان ﺑﯿﺸﱰ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﯿﺰش اﻣﺎ ﭘﺮوژهی اﺻﻼﺣﺎت را واروﻧﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ در دوران ﭘﺴﺎاﺻﻼﺣﺎت واﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﻨﺪه.
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﴎﻣﺎﯾﻪ ،ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﺴﱰده ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و اﯾﻦ در ﴍاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﺳﺘﻪ از ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻮع ﺷﻮروی و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﴎﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺑﺮآﻣﺪﻫﺎی ﭘﺮ
اﻓﺖوﺧﯿﺰ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶ زاﭘﺎﺗﯿﺴﺘﯽ در دﻫﻪی ﻧﻮد۹۹ ،
درﺻﺪیﻫﺎ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮآﻣﺪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﭼﭗ در ﯾﻮﻧﺎن و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮورﯾﺰی و
ادﻏﺎم اﺣﺰاب ﭼﭗ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ وﻏﯿﺮه ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻓﺖوﺧﯿﺰﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﮐﺎرﮔﺮی .ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻪی ﺑﺮآﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻢ ﭘﺮﺗﺐوﺗﺎب و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه و دوران ﭘﺴﺎاﺻﻼﺣﺎت ،اﻣﮑﺎن
ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ را اﯾﺠﺎد �ﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﱰ آن زﻣﯿﻨﻪی رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی وﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺣﻀﻮر
ﻧﻬﺎدﻫﺎ وﮔﺮوهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ آن را ﻓﺮاخ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪی رﺷﺪ،
اﻣﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪی اﺛﺮﮔﺬار در ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺖ و ﴐورت اﯾﻦ ﭘﯿﺶﴍط ،ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان و ﭼﭗ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﺲ از دﻫﻪی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﺼﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ،
ﭘﯿﮕﯿﺮ و ﺗﻮا�ﻨﺪ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﭘﺮ رﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درک اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ رﻣﺰ و راز
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺧﺎورانﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ دﻟﯿﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﮐﺪام ﻧﻬﺎد ﮐﺎرﮔﺮی و ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻣﺘﺸﮑﻞ ﭼﭗ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰاران ﮐﺎدر و ﻋﻀﻮ و ﻧﯿﺮوی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎزﻫﻢ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻔﻘﺎن،
ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺸﮑﻞ و اﺛﺮﮔﺬار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ در واﻗﻊ راز ﺑﻘﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﻘﺎوت ﻤﺗﺎمﻋﯿﺎرش در ﴎﮐﻮب و
ﮐﺸﺘﺎر اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ آن ﺑﺨﺶ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﴎﮐﻮب ﺑﮕﻮﻧﻪی دﯾﮕﺮی آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را از ﭘﺎﯾﻪی
اﺟﺘ�ﻋﯽاش ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺤﺮان و اﻧﺸﻌﺎب ﻋﺎرﺿﻪای داﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ آن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ

ﴍاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫ�ن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﴎﮐﻮب ،ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﻦﺘ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎی ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﺲ از ﴎﮐﻮب ﺳﺎلﻫﺎی ﺷﺼﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ در دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻀﻮر
ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﻣﻮﺛﺮی در راﺳﺘﺎی ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ دوره دو ﺳﻄﺢ از ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ:
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﭘﯿﴩوان ﮐﺎرﮔﺮی )ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ،ﮐﻤﯿﺘﻪی ﭘﯿﮕﯿﺮی و (...و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺗﻮدهای و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوی ﺧﻮدﺳﺎﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ) .ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ،ﴍﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ و (...ﺑﺎ وﺟﻮد
ﴎﮐﻮب و ﻓﻀﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ داﯾﻤﯽ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮی در
ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ) .ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﻌﻠ�ن و ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن
و (...ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪاوم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪی اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و
اﻋﱰاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﻋﱰاﺿﺎت ﺟﻨﺒﻪی روزﻣﺮه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه از ﺳﻄﺢ ﺷﻌﺎرﻫﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮی
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﺮاﺧﻮان ﴍﮐﺖ در
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻧﯿﺰ دادﻧﺪ) .ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ و (...اﯾﻦﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻠﻨﯽ و آﺷﮑﺎر ﺣ�ﯾﺖ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ از
ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻧﺒﻮﻫﯽ از
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و در ﺳﻄﺢ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ ﮔﺸﺎﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺗﯽ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎن و آزادی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ و ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ در ﺧﺎرج
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ اﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهی آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺸﮑﻞ و
ﯾﺎ ﻣﻨﻔﺮد ﻫﻨﻮز ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽﺷﺎن
ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺪود و ﯾﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﺑﺨﺶ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﯾﺎ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﺎﻓﻞ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد و در ﻧﯿﻤﻪی دﻫﻪی ﻧﻮد دو ﮔﺮوه از ﻧﺴﻞ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭼﭗ دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ در ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﴎﮐﻮب ﺷﺪ.
از آن ﭘﺲ ،اﮔﺮﭼﻪ از داﻣﻨﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﭗ دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ
ﻧﯿﻤﻪﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺤﻔﻠﯽ و ﻣﻨﻔﺮد در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و "ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ" ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ
ﴍاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در دﻫﻪی ﻧﻮد و ﺑﻮﯾﮋه آذرﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۶ﺷﺎﻫﺪ روﯾﺶ ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
ﻓﻀﺎی ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت روزﻣﺮه و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﮐﺮﺜ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﺣﻀﻮرﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺧﯿﺰش اﺧﯿﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺷﻌﺎرﻫﺎ را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ.
)ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﻈﯿﺮ "ﻧﺎن،ﮐﺎر ،آزادی" و "اﺻﻼحﻃﻠﺐ اﺻﻮلﮔﺮا /دﯾﮕﻪ ﻤﺗﻮﻣﻪ ﻣﺎﺟﺮا" اﺑﺘﺪا در

ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ( ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺸﱰک و ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﭼﭗ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎ و
ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ از ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺧﯿﺰش و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ و ﺿﺪﴎﻣﺎﯾﻪداری آن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ را اﯾﺠﺎد �ﻮده و از ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ در
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدﺳﺎﻣﺎن ﺑﺮ
ﻣﺤﻮر آن ،ﺣﻠﻘﻪی واﺳﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺟﻨﺒﺶ رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺿﺪﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﱰی اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی
ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻣﺸﱰک در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ.
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی آﺗﯽ
ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و ﺟﻨﺎحﻫﺎی رژﯾﻢ �ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﱰاﮐﻢﺷﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺮوز
ﺧﯿﺰش ﺑﻮده ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ در دوران ﭘﺴﺎﺧﯿﺰش ،ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻌﻼوه ﺷﻮاﻫﺪ زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس ﻣﺮدم رﯾﺨﺘﻪ و از درون ﻫﺮ روزﻧﻪای رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
�ﻮﻧﻪی ﺑﺎرز آن �ﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺎﻣﺖ اﯾﺠﺎز اﻋﱰاض "دﺧﱰان ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب" اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺸﺘﺎر را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از ﮔﺬرﮔﺎه ﻧﺎﻣﻤﮑﻦﻫﺎی ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ از
ﺑﺮآﻣﺪ ﺧﯿﺰش ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻋﱰاضﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ در اﺑﻌﺎدی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﱰل ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
اﺳﺖ .رﺷﺪ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪﻫﺎ" ،ﻣﺎلﺑﺎﺧﺘﻪﻫﺎ" ،دراوﯾﺶ ﮔﻨﺎﺑﺎدی وﻏﯿﺮه.
دوران ﭘﺴﺎاﺻﻼﺣﺎت ﻣﱰادف اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮوز ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی رو ﺑﻪ اﻋﺘﻼ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺪاوم ﺑﯿﺎﺑﺪ و
اﻋﱰاﺿﺎت ژرفﺗﺮ ﺷﻮد ،ﺗﮑﺎﭘﻮی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد� .ﻮﻧﻪی ﺑﺎرز آن
ﭘﻼﺗﻔﺮم "رﻓﺮاﻧﺪوم" اﺧﯿﺮاﺳﺖ ﮐﻪ �ﻮدی ﺷﮑﻨﻨﺪه از ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺑﻮرژواﯾﯽ درون و ﺑﯿﺮون رژﯾﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ
روﻧﺪ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎ در آﻏﺎز دوراﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺶروی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻋﱰاﺿﯽ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ در راه اﺳﺖ.
ﻋﺒﻮر از دورهی ﭘﺴﺎاﺻﻼﺣﺎت و ورود ﺑﻪ دورهی اﻋﺘﻼی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺴﱰی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮآﻣﺪ ﭼﭗ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺒﻮر از ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﺳﺖ را
�ﯽداﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و
دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

