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 اختصاربهم وشکمی 89 های آباننخستین سالگرد خیزش مناسبتبه یادداشتدر این 

و نیز امکانات و تنگناهای  در وضعیت کنونی اقتصادی وسیاسی  اری  ساختانسداد 

ضعیت وکلیات ترسیم این نوشته، هدف  .بررسی کنمی اجتماعی را های بالقوهجنبش

از رفت های برونی حاکمان و محکومان در مقطع کنونی و راهدرونی هر دو جبهه

 .است فعلیانسداد 

 

(1) 

 : بحران مشروعیتنشدنیتمام آبانِ
 

 جهان نیست گندِ پرآزار این

  تعفن بیداد است

 

 هبود مانندها در تاریخ معاصر ایران بیبحران کثرتدوازده ماه اخیر از منظر شدت و 

ماه که در پی خشم ناشی از سه برابر شدن بهای بنزین آغاز شد خیزش آبان است.

 باختگان اعتراضات با هیچ یک از. شمار بالای جانجان باختن صدها نفر مان بود باأتو

ت. قیاس نیسآمیزی که طی یک قرن گذشته در ایران رخ داد قابلاعتراضات مسالمت

تا  ماهو بعد از اعلام حکومت نظامی در مهر 1531در اوج انقلاب سال  ،از باب نمونه

اوج بحران سیاسی  یماههی پنجیعنی در دوره ،بهمن 22سقوط کامل نظام سابق در 

که  است برآورد شده نفر 444باختگان کل جانشمار  ،پیش از سقوط نظام پادشاهی

های رویارو با نظامیان در روزهای پایانی در قیام مسلحانه و جنگ شاننفر 131بیش از 

ی در بازه ماهباختگان اعتراضات آبانجان تعداداما حکومت سابق جان باختند. 

 نفر 1311تا  251رقم حداقلی ن ماه از آوهشتم وچهارم تا بیستی بیستروزهپنج

ای در تاریخ معاصر ایران نیست اما این گزارش شده است. سرکوب عریان امر تازه

https://eghtesaad24.ir/fa/news/68168/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-98-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.reuters.com/article/us-iran-protests-specialreport/special-report-irans-leader-ordered-crackdown-on-unrest-do-whatever-it-takes-to-end-it-idUSKBN1YR0QR
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از  روشنیآمیز بهتگان تظاهرات اعتراضی مسالمتباخانگیز شمار جانآمار شگفت

 .دهدخبر میی حاکمیت و مردم تحولی کیفی در رابطه

های بحرانی اقتصادی و شوکای باورنکردنی از ماه مجموعهدر پی رخدادهای آبان

 نسابقه است. استمرار بحرااجتماعی و سیاسی نیز کشور را درنوشت که بازهم بی

ی ی رویارویماه سال گذشته کشور را به آستانهای و جهانی در دیژئوپلتیک منطقه

شلیک موشک به هواپیمای  در اوج بحران شاهد مستقیم نظامی به امریکا کشاند و

شیوع ویروس کرونا نیز کشور را درگیر  سپس،. بودیممسافر  114مسافربری با 

ی ورهدو طی  هخود ساختدر تاریخ معاصر ترین بحران بهداشتی و اجتماعی سابقهبی

آمار  ،کنونا تااعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور  زآغا حدفاصل یهماههنُ

 برخیبنا بر هزار نفر و  41باختگان از ویروس کرونا در کشور بیش از رسمی جان

ان شدگآمار کل کشتهگیرد. برای مقایسه، هزار نفر را دربر میصدحدود یکبرآوردها 

دهد نشان می بدبینانهاست. برآوردی  هزار نفر 181ساله حدود ایرانی در جنگ هشت

تا هنگام مهار بیماری کرونا احتمالاً آمار مرگ و میر توان انتظار داشت متأسفانه میکه 

 ساله با عراق باشد.هشتباختگان جنگ کل جان قابل قیاس باناشی از آن 

ای پیوندگسیخته، خشمگین و است در چنین شرایطی با جامعهطبیعی 

طی یک  زقهرآمی هایی استفاده از ابزارهدهندتکانحجم  رو باشیم.ناپذیر روبهبینیپیش

 ابزار اقتصادی اولاًیعنی ، رانیسال اخیر همراه بوده با ناکارآمدی دو ابزار دیگر حکم

ابزار  ثانیاًت سرمایه و توزیع درآمد و انباش و یاقتصادزندگی  استمراربرای 

سازی اذهان بخش بزرگی از مردم با سومنظور همبخشی ایدئولوژیک بهمشروعیت

در حقیقت، این شدت سرکوب خود ناشی از ناکارآمدی و فقدان  سیاست حاکم.

 بخش بوده است.ابزارهای اقتصادی و ایدئولوژیک مشروعیت

 

  

https://www.bbc.com/persian/iran/2015/09/150921_l12_iran_iraq_war35th_statistics
https://www.bbc.com/persian/iran/2015/09/150921_l12_iran_iraq_war35th_statistics
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(2) 

 بحران ژئوپلتیکاستمرار : پس از ترامپ
پی  درایران های مالی و اقتصادی بحران ژئوپلتیک و تحریم تخفیفاندازهای چشم

رای باما . بر شرایط کنونی تأثیرگذار استدر امریکا « دموکرات»روی کار آمدن دولت 

 تر بحران خاورمیانه را واکاوید.ایاندازها باید دلایل ریشهترسیم این چشم

گرا و ملی سکولار های و بعد از افول جریان 1891ی کم از دههدست خاورمیانه

اش تا امروز درگیر رقابت توأمان انواع زدهی سیاست کشورهای بحرانچپ در صحنه

 هی گذشتطی سه دههویژه ان بوده است و در این میان بهنظامی و های بنیادگراجریان

نیروهای نظامی امپریالیستی در مناطق مختلف خاورمیانه  ترشاهد حضور مستقیم

 ایم. بوده

های مترقی و ملی در کشورهای خاورمیانه، نخستین شوک جریان موازات افولبه

عربی  کشورهای ثقل ژئوپلتیکبرای انتقال نقطه ی مالیزمینه 1811ی نفتی از اوایل دهه

یران اانقلاب وقوع رو، با . ازاینکردرا مهیا ی جنوبی خلیج فارس به کشورهای حاشیه

و ی های عینغال افغانستان به دست نیروهای نظامی شوروی سابق، زمینهاشسپس و 

طقه گرای سیاسی در منالمللی برای تقویت نیروهای اسلامی و بینامساعد منطقهذهنی 

  .آمدفراهم 

عنوان یک کانون دایمی تنش در منطقه، افزایش قدرت اقتصادی حضور اسراییل به

ر گرایی جدید دگیری حزب عدالت و توسعه و گرایش به نوعی عثمانترکیه و قدرت

ای جمهوری اسلامی و شکل دادن به بلندپروازی منطقه تشدیداین کشور، و نیز 

های رویاروییجنوب لبنان، ابعاد جدیدی به  کمربندی از متحدان از عراق تا سوریه و

 موقتگاه دایمی و گاه گیری ای افزود و در این میان شاهد شکلمنطقه ژئوپلتیک

 برخی از تلاشی تر و همچنین ای و کشورهای کوچکهای منطقهها میان قدرتائتلاف

 ایم. بوده هااین ائتلاف
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ترین ی امریکا بخشی از ارتجاعیجمهورحضور ترامپ در مسند ریاست

های های حزب لیکود در اسراییل تا جریاناز افراطی ،های سیاسی در منطقهجریان

پرسش اصلی این است که را تقویت کرد. اما  ،ی جنوب خلیج فارسارتجاعی حاشیه

های ایران و بحرانوضع طور خاص کنار رفتن ترامپ چه تغییری در شرایط منطقه و به

 آورد. ش پدید میاژئوپلتیک

و روسیه  چینسیاست رسمی جمهوری اسلامی در چند سال گذشته نگاه به 

گرچه ا های امریکا و اروپا بوده است.عنوان متحدان استراتژیک خود در برابر دشمنیبه

 و رددگبرمیرشد این کشورها در نظام جهانی به جایگاه روبه تا حدیاین تغییر نگاه 

که ی مدنی و نهادهای دموکراتیک در این دو کشور ضعف جامعه و تا حدی نیز به

 .کندی را منتفی می«حقوق بشر»های زهدر حو بر ایران فشارا عمال پیشاپیش هرگونه 

رسد ای بشویم به نظر میهای ژئوپلتیک منطقهسازی پیچیدگیبی آن که وارد ساده اما

مناسبات اقتصادی و مالی این  یکم، :عامل بهای کافی نداده است سهاین سیاست به 

نوع  ،مدو ؛ی جنوبی خلیج فارسحاشیه ثروتمندبا کشورهای  ژئوپلتیکدو قدرت 

 اقتصادی نخبگان مناسباتنوع  ،و سوم ؛به اسراییل چین و روسیه روابط و نگاه

 جمهوری اسلامی با کشورهای شمال اروپا و شمال امریکا.

 ،ویژه در یک سال و نیم پایانی دوران ترامپ نشان داد کههای امریکا بهتحریم

مدت کم در کوتاهی جهانی با ترامپ، نظام مالی امریکا دستهمراهی جامعهنارغم به

ا یهای مالی و نفتی مشابه تنهایی تحریمقدرت برخوردار است که بهکماکان از این 

های تحریمبه یک کشور تحمیل کند. را های شورای امنیت تحریمتر از حتی سخت

اده شدت کاهش د، ارزش پول ملی را بهکردهکنونی نرخ رشد اقتصادی کشور را منفی 

 است.  بالا بردهسطوح سهمگینی  تا را ی گذشتهو تورم کمرشکن چهار دهه

 سگرایواپراستی و بخشی از اپوژیسیون دست هم ،کنار رفتن ترامپ در عین حال،

 کندمی های امریکا و کشورهای ارتجاعی منطقه را تاحدودی تضعیفمتکی به حمایت
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ی نوبهبهکه  سازدرا متوقف می های هیستریک ترامپلاجرم هیاهوها و نمایش هم و

 ترهای ساختاریبحران و مستمر و تشدیددر ایران را  وضعیت اضطراری بحرانیخود 

 سوم بهمو جناحدر اختیار فرصتی کوتاه  نیز احتمالاً . این شرایطدرکرا لاپوشانی می

با « معقول»ی کنندهمذاکره در نقشدر فضای سیاسی  تا دهدمی «طلباصلاح»

 خودنمایی کند.اندکی ها دموکرات

 یبارههای انتخاباتی دررسد اعلام جو بایدن در رقابتبه نظر می ها،ی اینبا همه

گشت به باز ،بیش از آن که بازگشت عملی به برجام باشداحتمالاً بازگشت به برجام 

کم همراهی اروپا با امریکا( در اعمال شکل دادن به نوعی اجماع جهانی )و دست

آمیز بین با توجه به این که شرایط عینی روابط تنش همچنینتحریم علیه ایران است. 

 امکان استمراراز  ،سناریوهاانواع  احتمالاًای امریکا استمرار دارد ایران و متحدان منطقه

 .قابل تحقق است ،های نیابتی و حتی مستقیمتا اشکالی از رویارویی هاتحریم

، ظر گرفتدر ن بایدای های منطقهی پایانی که در تحلیل وضعیت کنونی بحراننکته

واند تمیتشدید بحران نارضایتی عمومی در کشورهایی مانند عراق و لبنان است که 

 کشور هر دواستمرار وضع موجود در باشد و درهرحال  سیاسی دایمموجد تحولات 

 غایت دشوار ساخته است. را نیز به

 

(3) 

 تعمیق انسداد ساختاریاز آبان تا آبان: 
اً صرفحادتر شده است.  در ایران بسیار هاتمامی بحران 1589 طی یک سال پس از آبان

هزار تومان  12کافی است توجه کنیم که نرخ برابری ریال در برابر دلار از نزدیک به 

بسیار اما در های با نوسان ،ی زمانی دوازده ماههدر یک فاصله اکنون ،1589 در آبان

اکنون  ،. به عبارت دیگر هزار تومان رسیده است 21به نزدیک به  ،مجموع صعودی

با کمال  در این حال،سال قبل در همین تاریخ است. درصد یک 41ارزش ریال حدود 
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ادی یادی ناشی از رشد اقتصسقوط ارزش پولی ملی صرفاً ناشی از متغیرهای بن ،تأسف

سری تأمین ک از گرانی دلار در دولت بردنبهرهبلکه  ،یستن های خارجیو تحریم منفی

ود کم نبو یا دستاز این سقوط  یمسئول بخشبودجه از راه فروش دلار در بازار آزاد 

 . در شرایطاستسقوط ارزش پول ملی با  ی جدیی کافی در دولت برای مقابلهاراده

 برای دولت عزمفقدان  و های جاری و غیرمولد بسیار سنگین دولتهزینهاستمرار 

دو راه اصلی که دولت در سال جاری دنبال  ،صاحبان درآمدهای بالادریافت مالیات از 

هایی و به قیمت بورس اوراق بهاداردر  در مالکیت دولت فروشی سهام گران ابتداکرده 

در  پس،سها برای کسب بیشترین منابع ریالی و ذاتی آنبهای بیش از ارزش واقعی و 

بازی با ارزش پول ملی برای تأمین منابع ریالی بیشتر برای  ،پی آغاز سقوط بورس

  است.بوده انواع مخارج نامولد دولت 

بوده ندولت فقط فروشی سهام در بورس ی سقوط ارزش پول ملی و گرانبرنده اما

ان برندگی گذشته در تمام چهار دههکه  نیز های نامولد و مالی و سوداگراست. سرمایه

ویژه در روند سقوط ارزش پول ملی و شکل ند بهاهبود سیاسی حاکماصلی اقتصاد 

 ند. صاحباناهای به جیب زدبهادار سودهای افسانهدادن به حباب مالی در بورس اوراق 

ی های مردم از سویند به اتکای تحمیل تورم سنگین به تودهاهها توانستاین سرمایه

های واقعی و ارزی خود را به شدت افزایش دهند و از سوی دیگر ارزش ارزش دارایی

ودی شرایط شدت تقلیل دهند و تا حدهای غیرجاری و معوق را بهواقعی بدهی

را  1581و  1584های اعتباری در سال و ای مؤسسات مالیورشکستگی ترازنامه

بخش بزرگی از  گذاران نهادیسرمایه در نقشهمچنین ها آنتخفیف دهند. 

ند و در ادامه در دوران سقوط شاخص وظایف اهفروشان سهام در بورس بودگران

 بینیم کهمی رواینند. ازاهها انجام ندادثبات قیمت خود را برای ایجاد« بازارگردانی»

های پس از انقلاب نیز صاحبان ترین شرایط اقتصاد ایران در سالحتی در بحرانی

 اندوزند.ای میسوداگر همچنان سودهای افسانه های موهومی و نامولد سرمایه
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ندکی ی آمده و اهای مالبه کمک سرمایه بحرانتشدید  متناقضبنابراین به شکلی 

تر سایر کاسته است. اما این امر با وخامت هرچه بیش انشهایاز وخامت بحران

های اقتصادی حاصل شده است. نیازی به آمار و ارقام برای نشان دادن تشدید بحران

ست، ری، بحران بخش تولید، بحران محیط زیکاثباتبحران فقر و فلاکت و بیکاری و بی

ر شرایط تأمل این که دی قابلنکتهبحران تقاضای ناکافی و بحران فرار سرمایه نیست. 

انسداد ساختاری تلاش برای تقلیل بحران در هر بخش ناگزیر از مسیر تشدید بحران 

هریک از این  گذر از بحران درتأکید آن که ی قابلد و نکتهگذرها میدر سایر حوزه

ها بیش از آن که منوط به گذر از شرایط تحریم باشد نیازمند دگرگونی در نظم بخش

 نهادی ساختاری در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است.

 

 

(4) 

 بازگشت به مردم
 هان، 

 سنجیده باش 

 !نیست که نومیدان را معادی مقدر

 

یاسی س و شود؟ از سویی نظم اقتصادیاستمرار شرایط موجود به چه چیزی منتهی می

وعه چراکه مجم رفت از بحران نیستدر شرایط انسداد بحرانی قرار دارد و قادر به برون

منافع  اهشکرفت از بحران به آن متوسل شود مستلزم هایی که باید برای برونسیاست

فرادستان است. اما همین حاکمان ضمن آن که هیچ اصلاحی را در وضع موجود 

نشینی ترین عقبی مردمی حاضر به کمگیری هرگونه ارادهتابند در برابر شکلبرنمی
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رابر طبقات در ب بس قدرتمندآرایی نابرابر نیرویی الحساب شاهد صفاند. علینبودهنیز 

 درصدد استمرار وضع موجود است.  ی قهرقوهصرف به هستیم که با اتکای  یمردم

های گذرد کماکان درگیر بازیچه در دل جامعه میاعتنا به آنبی در این میان، حاکمیت 

ری ی بهتکنندههای جناحی و دعوا برسر این که چه کسی مذاکرهانتخاباتی و رقابت

 هردو جناحاست و دیگر مسایلی است که برای اکثریت جامعه محلی از اعراب ندارد. 

اند و مردم نیز دیر و تلخ یغرق در فساد مالی، انحطاط اخلاقی و ورشکستگی سیاس

 اند که آزموده را آزمودن خطاست. درستی دریافتهاما به

عی تر فابریک اجتماهرچه بیش اضمحلالبه  ،در عملبا مردم، این رویارویی مستمر 

 هراسناکی رسیده سطوحبه های اجتماعی . انواع آسیبخواهد شدمنتهی شده و منتهی 

ی گسترش خودکشی در میان دهندهعنوان یک نمونه تنها به خبرهای تکان. به است

اه ردر میان فرودستان دیگر یگانه  که گوییچنانهای اخیر توجه کنید. نوجوانان در ماه

 !مهاجرتنیز  ی متوسطهای بالایی طبقهرفت خودکشی است و در میان لایهبرون

مترقی وظیفه دارند به مردم بیاموزند که راه آگاه و در این رویارویی، نیروهای 

 ی جمعی خودشان است. تا هنگامی که نتوانند ارادهیابیی جمعی در تشکلاعمال اراده

اید در ب یاند خوریا شکست می را به صورت متشکل اعمال کنند در این جنگ نابرابر

 رفتبرون نیز های فردیراهدنبال کردن پی راه فردی برای فرار از مهلکه باشند و 

 کند.دشوارتر می صرفاًجمعی از انسداد را 

سیاسی های ای در خارج هست و نه منجی را باید در میان جناحدهندهنه نجات

ی امعهاین جساختمان تواند امید تنها ستونی است که می وجو کرد.غرق در فساد جست

وجو کرد و یافت. امید را باید نجات دهد. امید را نباید جست را فروریزی در شرف 

آید ای دشوار و طولانی است. شکست از پی شکست میمبارزه ساختن امیدساخت. 

 خوردگان باید بار دگر بر پاهای خود بایستند و بازهم تقلا کنندو خواهد آمد. اما زمین

ه معنای های یکدیگر است کن دستگرفت ،. نخستین تقلاشاید گامی به جلو بردارند تا
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