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هاي ناناقتصاد سیاسی شورش
محمد مالجو

، 1391ها در اوایل مهرماه تر قیمتمتعاقب کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش شتابان
معیشت حال زودتر فکري بهاگر هرچه«نوشت: با لحنی هشدارگونه چنینازتاببسایت

ا جنبش ي اجتماعی یهاي گستردهپذیر جامعه نشود، احتمال وقوع نارضایتیطبقات آسیب
»  جنبش گرسنگان«واهم نشان دهم خدر این یادداشت می»یابد.گرسنگان افزایش می

زبان متعارف علوم اجتماعی از کدام بسترهاي به» هاي نانشورش«یا ببازتازبان سایتبه
گیرند. این کار را از خالل نگاهی گذرا به آرایش نیروهاي نشأت میسیاسی و اقتصادي 

م رساند. استدالل خواهم کرد انجام خواهمدت بهی و اجتماعی در افق کوتاهسیاس
ي اقتصادي سو پوزیسیون در عرصهنگامی محتمل خواهند بود که از یکهاي نان هشورش

پذیر را مهار کند و از اجتماعی آسیبفرساي اقتصادي روي طبقات نتواند فشارهاي طاقت
هاي دیگر سو انواع نیروهاي معترض نیز که برکنار از هیأت حاکمه هستند نتوانند نارضایی

ي مند در عرصهجهت نوعی از تغییر هدفو اجتماعی و سیاسیِ حاصله را در اقتصادي
وأمانِ پوزیسیون و معنا محصولِ ناتوانایی تیکهاي نان بهماندهی کنند. شورشسیاسی ساز

ي اقتصادي و اپوزیسیون است، محصولِ مشتركِ دو نوع عجز، عجز پوزیسیون در عرصه
ي سیاسی.عجز اپوزیسیون در پهنه

نه پوزیسیون از نیروهایی همگن تشکیل شده و نه اپوزیسیون. ایضاً نه نیروهاي ناهمگن 
هاي ناهمگن اپوزیسیون. هم گیري سیاسیِ واحدي برخوردارند و نه نیروپوزیسیون از جهت

ي اقتصادي بر روي طبقات عیارسنجی نیروهاي پوزیسیون در مهار فشارهاي فزاینده
سنجی نیروهاي اپوزیسیون در سازماندهی نارضایی حاصله، هر دو، در فرودست و هم توان

گروِ تحلیلی مشخص از آرایش نیروهاي سیاسی و اجتماعی در وضعیت کنونی است.
اقتصادييعرصهدرپوزیسیوننیروهايعیارسنجیِ
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هاي اخیر بتوان دو جریان ي سیاسی حاکم در ماهرسد میان نیروهاي طبقهنظر میبه
دیگر متمایز کرد، دو جریانی هم باشند از یکیافته باکه در ارتباطی سازماننآمتمایز را بی

شوند.میهاي ناهمگن متعدد دیگري نیز تقسیمکه هر یک درون خود به دسته
گرا که گرچه نزاع شدیدي خصوصاً طی از نیروهاي ناهمگن اصولاستجریان اول عبارت

شان درگرفته اما این نوع از نزاع سیاسی غالباً بر سر مناصب سیاسی هاي اخیر در میانسال
رانی یا ساختار سیاسی و اقتصادي و ي حکمهاي اقتصادي است نه بر سر شیوهو موقعیت
ق پرشماري که رغم وجوه افتراگرا، علیي نیروهاي اصولاشتراك همهموجود. وجهاجتماعی 

هاي مستتر در نظم مراتباز تالش براي صیانت از انواع سلسلهاستهم دارند، عبارتبا
سیاسی مستقر.

اي که گرچه طی سه طلبِ حاال دیگر درخودماندهاز نیروهاي اصالحاستجریان دوم عبارت
ي سیاسی مسلط اند اما کماکان در طبقهحاکمه اخراج شدهتمامی از هیأتسال اخیر به

ورزي تر در سیاستاي که پیشخوردهي شکسترغم تجربهجاي دارند. این جریان علی
هاي حقیقی و حقوقی موجود از سر گذرانده است از قضا براي انتخاباتی درون چارچوب

نظم سیاسی مستقر کماکان بازگشت به هاي مستتر در مراتبتضعیف برخی سلسله
دهیِ کار دارد، البته مشروط به اجازهاي مشارکت انتخاباتی را در دستور اصالحات از مجر

طلبان که بسیار گرایان به این نوع از مشارکت انتخاباتی اصالحجریان مسلط میان اصول
صلی نیروهاي طلب با ارکان امحتمل نیز هست. نزاع سیاسی نیروهاي ناهمگن اصالح

ي هاي اقتصادي بلکه از جهاتی دربارهگرا نه صرفاً بر سر مناصب سیاسی و موقعیتاصول
رانی و منشأ قدرت و مشروعیت نیز هست. میان گفتارهاي این جریان هنوز ي حکمشیوه

طلبی از مجراي انتخابات شکل گونگی بازگشت به اصالحهي چگفتار واحد و مسلطی درباره
تر شویم احتمال جمهوري نزدیکبه موعد یازدهمین انتخابات ریاستچه ست اما هرانگرفته

ي خوردهي شکستي یکی از گفتارها بر سایر گفتارهاي معطوف به احیاي پروژهغلبه
طلبانه، ي گفتارهاي اصالحاشتراك همهتر خواهد شد. وجهطلبیِ انتخاباتی نیز بیشاصالح

از تالش براي تضعیف برخی استهم دارند، عبارتي که باشماررغم وجوه افتراق پرعلی
ورزي براي نیروهاي هایی از امکان سیاستهاي اقتدارگرایی، بازآفرینیِ ولو حداقلجلوه

طلب، و تحقق ي سیاسی جریان اصالحهاي اقتصادي بدنهسیاسی خویش، حفظ موقعیت
آمیز.طرزي مسالمتدگرگونی در ساختار قدرت سیاسی به
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اتی اصالً متخالفی دارند اما هاي سیاسی متمایز و بلکه از جهاین دو جریان گرچه هدف
ي گفتار ایدئولوژیک نولیبرالیسم تبلور شان در اتخاذ استراتژي اقتصادي در آینهاشتراكوجه
ها با توجه به یک آرایش پیشاپیش موجود طبقاتی در جامعه معموالً اتخاذ یابد. نولیبرالمی

کنند که منافع طبقات فرادست ي اقتصادي را توصیه میاعی از قواعد بازي در حوزهآن انو
هاي نولیبرالی در سازد. اتخاذ توصیهتري برآورده میاقتصادي و سیاسی را به درجات بیش

گیرد که هایی از بورژوازي قرار میبافتار اقتصادي ایران غالباً در خدمت آن فراکسیون
ها در هاي انتخابی و انتسابیِ نظام سیاسی دارند. نولیبرالبا بخشترین نزدیکی رابیش
ترین آزادي عمل هاي سیاسی طی سالیان پس از جنگ از بیشها و موقعیتي دولتهمه

اي و مطبوعاتی از ي اخیر نیز که فضاي رسانهسالهي سهدر دورهند. مثالً حتاابرخوردار بوده
وصنعترو بوده است نشریات نولیبرالی از قبیلاوانی روبهاي با تنگناهاي فرجهات عدیده

از حدي نامتعارف از آزادي پویاياندیشهواقتصاد،دنیايفردا،تجارت،مهرنامه،توسعه
ها در اند. کارکرد نولیبرالي ترویج کیش نولیبرالی برخوردار بودهدر زمینهمطبوعاتی 

گیري اقتصادي که در شرایط م نوعی جهتاز ترویج و تحکیاستوضعیت کنونی عبارت
گی و سیاست داخلی جنالمللی و دیپلماسی خارجیِ شبههاي اقتصادي بینحاصل از تحریم

ي سیاسی و گیري در خدمت منافع کلیت طبقهاجرا درآید، نوعی جهتآمیز بهمنازعه
د صالحی اصفهانی نمونه، جوامقید به وضعیتی استثنایی. ازباباقتصادي فرادست اما کامالً 

ي اقتصاد در مدیریت خردمندانه«اي تحت عنوان به تاریخ چهارم مهرماه جاري در سرمقاله
هاي از اجراي سیاستاقتصاددنیايگراي افراطیِ ي راستدر روزنامه» شرایط تحریم

مدد حرکت عوامل تولید و پذیري اقتصاد به: افزایش انعطافکنداقتصادي ذیل دفاع می
شان هایی که اکنون سوددهیتجارت به بخشهاي غیرقابلخصوصاً نیروي کار از بخش

قتصاد و استفاده از بازارها؛ ي بخش خصوصی در اافزایش یافته است؛ شرکت فعاالنه
ها و واگذاري چنین نقشی به بازارهاي رقابتی براي ي دولت در تعیین قیمتمداخلهعدم

ي مبادالت خارجی تصاد در عرصهترشدن اقرغم بستهبازترشدن اقتصاد در داخل علی
مدد افزایش مالیات بر ارزش جمله بهت خارجی؛ اصالح نظام مالیاتی ازعلت کاهش مبادالبه
طریق کاهش سهم سی درصديِ کارفرما در پرداخت وده و کاهش مالیات بر کارفرما ازافز

اهمه، حتزار کار. بااینپذیرسازي باحق بیمه؛ و اصالح قانون کار در جهت انعطاف
توانند اتخاذ مشیِ گرا نیز ذیل وضعیت استثنایی نمیترین اقتصاددانان راستافراطی

ترین نمایندگان ها توصیه کنند. محمد طبیبیان، از افراطیي حوزهنولیبرالی را در همه
1391ام شهریورماه سال در سیشرقيروزنامهيبنیادگراییِ بازار در ایران، در سرمقاله
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کار در شرایط تحریم بهترین راه«نویسد: ي سیاست ارزي مناسب در شرایط فعلی میدرباره
»شده است.یافته و تنظیمتمرکزکردن روي معامالت ارزي در قالب بازار سازمان

عیار نیروهاي پوزیسیون در مهار فشارهاي اقتصادي بر روي طبقات فرودست را باید در 
هاي سیاسیِ عمده میان پوزیسیون سنجید. فشار اقتصادي بر روي وب آرایش جریانچارچ

طبقات فرودست در وضعیت فعلی معلول دو دسته از علل است: علل ایجادکننده و علل 
تشدیدکننده.

گیري چهار روند در ارتباط با ي سالیان پس از جنگ به شکلعلل ایجادکننده طی همه
هاي فرودست جامعه انجامیده است. اول، در چارچوب میزان توانایی مالی بخش

ها قرار گرفت، ي دولتي پس از جنگ در دستور کار همههایی که طی دورهسیاست
سازي نیروي کار به تحقق پیوست. بخشی از جامعه هست که نه ابزار تولید ي ارزانپدیده

ي انسانیِ واجد ی از سرمایهي باالیي دولت، و نه درجهدارد، نه اقتدار سازمانی در بدنه
ارزش مبادله در بازار کار. این بخش از جامعه براي تأمین معیشت خود الزاماً باید نیروي 

اجرا گذاشته شد که باعثاي بهیان پس از جنگ عمالً پروژهکار خویش را بفروشد. در سال
ري تبهاي کمازاي فروش نیروي کار خویش باالجبار شده است این بخش از جامعه بهمی
امکان اري اصالً بخشی از این مجموعه حتاکعلت نرخ باالي بیدست بیاورد. دوم، بهبه

کرده است و بنابراین با آهنگی فروش نیروي کار خویش را ولو با قیمت ارزان نیز پیدا نمی
کرده است. سوم، دست سقوط ي بینوایان تهیي کارگران تهیدست به طبقهشتابان از طبقه

اي در تمهید هاي گستردهنشینینهاد دولت نیز در سالیان پس از جنگ تاکنون به عقب
ي خویش در کرده است و انجام وظیفههاي بازتولید اجتماعی نیروي کار مبادرت زمینه
ي خدماتی اجتماعی از قبیل آموزش و بهداشت و سالمت و مسکن و غیره را تا حد زمینه

گیر از قبیل سپرده است. چهارم، برخی نهادهاي اجتماعیِ ضربهي فراموشی زیادي به بوته
شدن حیات االییهاي ناشی از کترها ناکارآمديي گسترده و محله و غیره که قبلخانواده

طرزي یر هجوم دو نهاد بازار و دولت بهکردند تحت تأثتحمل میاجتماعی را تا حدي قابل
از روندها گرایشی تاریخی را طی سالیان پس از اند. این مجموعهکارکرد شدهفزاینده بی

اند.مندترسازي طبقات اجتماعی فرودست پدید آوردهجنگ براي ناتوان
ي اخیر و خصوصاً سه سال گذشته بر این علل ایجادکننده اما عللی سالهي هفتطی دوره

ي که عرصهي تکنوکراسی رانیِ بدنهجمله ضعف حکمکننده نیز افزوده شده است، ازیدتشد
خطاهاي بسیار پرهزینه براي کلیت اقتصاد وي آزمونري اقتصادي را به پهنهگذاسیاست
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المللی که منابع ارزي دولت را تحت فشار هاي اقتصادي بینملی بدل کرده است، تحریم
لحاظ روابط جنگی که جایگاه ایران را بهشبهشدیدي قرار داده است، دیپلماسی خارجیِ

المللی شدیداً در معرض افت نهاده است، و سیاست قی در مناسبات بینحقوقی و حقی
ي سیاسی مسلط دلی میان طبقههایی از همگیري ولو حداقلآمیز که از شکلداخلی منازعه

ي اقتصادي ممانعت کرده است.اي واحد براي رشد و توسعهدر اتخاذ برنامه
هاي سیاسی عمده نشأت بگیرد یش جریانهر نوع توازن قوا درون پوزیسیون که از بطن آرا

مندسازيِ طبقات ي ناتواناي را براي امحاي علل ایجادکنندهبه احتمال قوي نه اراده
مدت شکل خواهد داد و نه توان باالیی براي الغاي فرودست اجتماعی در افق کوتاه

زدایی و تنشجنگیآمیز از دیپلماسی شبهالمللی و گذار مسالمتهاي اقتصادي بینتحریم
مدت به احتمال نمایش خواهد گذاشت. در کوتاهآمیز را بهي سیاست داخلی منازعهاز عرصه

گفته چندان میسر است و نه ي پیشکنندهسازي علل ایجادبسیار قوي نه برطرف
ترسازي طبقات اجتماعی فرودست دامن منداي که به ناتوانکنندهسازي علل تشدیدرنگکم
افزایش خواهد بهبقات اجتماعی فرودست احتماالً رواند. فشارهاي معیشتی بر روي طزده

گذاشت.
سیاسیيپهنهدراپوزیسیونسنجیتوان

فزونی بهبقات فرودست اجتماعی احتماالً روي طدر شرایطی که فشارهاي اقتصادي بر گرده
داخل کشور در هاي گوناگون اپوزیسیونِ خواهد داشت، چه سنجشی از توان الیه

ي سیاسی مند در عرصههاي حاصله براي تحقق نوعی دگرگونی هدفسازماندهی نارضایی
هاي اپوزیسیونِ داخلی اصوالً به برساختن چه نوع از دست داد؟ هر یک از الیهتوان بهمی

جمعی اهتمام دارند و به چه هاي حاصله به کنش دستههویت جمعی براي تبدیل نارضایی
هاي متنوعِ اپوزیسیونِ داخل کشور یا هر یک رسد الیهنظر میبهموفق هستند؟میزان

جمعی موردنظر خویش هستند که به احتمال درصدد برساختن آن انواعی از هویت دسته
انجامند یا اگر هم در سوداي ي سیاسی نمیمند در پهنهقوي به دگرگونی بنیادین هدف

قق هاي بنیادي هستند توانایی تحمؤدي به دگرگونیجمعیِهویت دستهدهی به انواع شکل
مدت ندارند.کم در کوتاهچنین کاري را دست

ي ي اپوزیسیونِ داخلی در جنبش اعتراضی عمومی و خصوصاً هستهپرنفوذترین الیه
ودوم خرداد زاده شد تبلور ي پساانتخاباتی بیستاش یعنی جنبش سبز که با مناقشهاصلی

جمعی کوشد کنش دستهصاً جنبش سبز در مقام نوعی جنبش مدنی مییافته است. خصو
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اي از دموکراسی سیاسی و تحقق انتخابات آزاد شهروندان را بر خواستِ تعمیق درجه
ص طی دو سال اخیر مطلقاً فاقد الخصومتمرکز کند اما براي تحقق چنین هدفی علی

گونه برنامه و استراتژي و ایده بوده است.هر
جمله جنبش زنان و ي اجتماعی ازبنیهاي عجالتاً کمهی از فعاالن جنبشبخش اعظم

ي دیگري از اپوزیسیون داخلی را جنبش دفاع از حقوق بشر و جنبش دانشجویی نیز الیه
سبک مدنی و ، افتاده در دامی که جنبش سبز بههاي اجتماعی جارياند. جنبششکل داده
هاي خود را مطابق با الزامات استراتژي عالیتاش پهن کرده است، عمدتاً ففراطبقاتی

محوري از دو وجه برخوردار است: از سویی اند. استراتژي مطالبهمحور تنظیم کردهمطالبه
هاي هدف و از دیگر سو نیز مخاطبي اجتماعی گروههی و بسیج نیرو در بدنهگسترش آگا

ي وجه اول البته صرفاً مشخصهقرار دادن دولت در مقام کارگزار تحقق مطالبات مطروحه.
ر گوناگون از وَصُي اجتماعی بهي انواع مبارزههمهمحوري نیست بلکه استراتژي مطالبه

محوري با سایر چنین کارکردي برخوردارند. وجه دوم است که خط فارق استراتژي مطالبه
اجتماعی و هم در شرایطی که نیروهاي بستن به دولت، آنهاست، یعنی امیداستراتژي

اند چندان جو تقسیم شدهو به دو گروه متمایز ستیزهسیاسی در وضعیت منازعه قرار گرفته
رو و ازاینطرف منازعه ایستادهایر نهادهاي قانونی از قضا در یک که خود دولت و س

اند. اثر ساختهرا تا حدود زیادي عمالً بیمحوري وکارهاي دادخواهی و مطالبهساز
ی که با اتکا بر استراتژي ي کنونی در همان مقاطعبنیهاجتماعی کمهاي جنبش
ت در وي دولرَي پیشواسطهگیرند بهها را از دولت میمتیازمحوري تدریجاً برخی امطالبه

هاي هدف خویش پرشمارتري میان گروهحال از دست دادن امتیازات ها درسایر عرصه
هاي محوري که در صدر دستورِ کار جنبشمطالبههستند. وانگهی همین استراتژي ناکارآمدِ 

ي کنونی قرار دارد تحت تأثیر جنبش سیاسیِ فراطبقاتی عمومی عمدتاً بنیهاجتماعی کم
تر متمرکز است.تر بر منافع و مصالح طبقات اجتماعی فرودستکم

ترین جنبش کنندهتواند تعیینطور بالقوه میدیگري از اپوزیسیونِ داخلی که بهي الیه
هاي ترین تمرکز را بر خواستهاز جنبش کارگري که بیشاستکنونی باشد عبارتاجتماعی

زرگ و کلیدي اقتصادي هاي بتر دارد. جنبش کارگري در بخشطبقات اجتماعیِ فرودست
همه، بخش غیرمتشکل نیروي کار در این تشکل و سازماندهی است. بااینمطلقاً فاقد 

ترین . مهمهاي صنفی و اجتماعی و سیاسی داردآفرینیاوانی براي نقشها پتانسیل فربخش
از سه کمبود استشود عبارتاي میفعل رسیدن چنین نیروي بالقوهعواملی که مانع از به
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ي برخورداريِ جنبش کارگري از حمایت سیاسی و حمایت اقتصادي ولجستیکی در زمینه
رویی از جنبش هاي پیشبخشانیز باشد که حتدلیل همینبسا بهاي. چهحمایت رسانه

آمیزِ محوري درون فضاي سیاسی منازعهز هنوز در اتخاذ استراتژي مطالبهکارگري نی
هزار امضاییِ کارگران در ي اعتراضیِ بیستاند. نامهي اخیر بازنگري نکردهسالهي سهدوره

تخاذِ استراتژي ناکارآمدِ هاي اترین جلوهاز مهم1391ماه سال دو نوبتِ خردادماه و مهر
ي نحوههاي مهمی از جنبش کارگري است. مادامی که از سویی بهمحوري در بخشمطالبه

هاي بزرگ از قوه به فعل رساندن پتانسیل فراوانِ بخش غیرمتشکل نیروي کار در بخش
ي هاي محدود جنبش کارگري به استراتژاقتصادي پرداخته نشود و از دیگر سو انرژي

رسد که جنبش کارگري از نظر میمحوري اختصاص یابد بعید بهالبهي مطخوردهشکست
تر توان برساختن هویتی جمعی معطوف به منافع و مصالح طبقات اجتماعی فرودست

برخوردار شود.
ي چپ. این نیروهاي از نیروهاي پراکندهاستدیگري در اپوزیسیون داخلی عبارتيالیه

اجتماعی و امحاي شکافِ طبقاتی گونگیِ تحقق دموکراسی اقتصادي و هر چناهمگن عمدتاً ب
حال کامالً ها در ایران معاصر تمرکز دارند اما درعینترین شکافي یکی از مهممنزلهبه

یابی به برنامه هستند و عجالتاً عاجز از دستنیافته و شدیداً بیطلقاً سازمانپراکنده و م
دموکرات که سوسیالیسم سوسیالیست و آن نوع چپ سوسیالائتالفی میان چپ 

مدت اصوالً دشوار بتوان ها در کوتاهنظر دارد. با این مشخصهدموکراتیک را در افق مدّ
اي مقبول از توان نیروهاي ناهمگن چپ را نوعی نیروي سیاسی محسوب کرد که از درجه

برخوردار باشد.هاي اجتماعیِ هدف خودبرساختن هویتی جمعی میان گروه
ي مهم دیگري در اپوزیسیون داخلی نیز نیروهاي ناسیونالیست هستند. این نهایتاً الیه

کنند اما پرستانه ترویج میبر پروپاگانداي خاكحدي را مبتنینیروها گرچه مرام ملی وا
ي پوزیسیون و اي از نیروهاي سیاسی و اجتماعی در مجموعههاي گستردهمیان بخش

هاي ترین شکافی که مورد اهتمام جریانون داخلی منکسر هستند. مهمپوزیسیا
این ناسیونالیست قرار دارد شکافِ منتج از تأکید بر هویت ملی در جامعه است. برخی از 

ها، ناتوان از تبیین اهمیت استراتژیکِ حفظ تمامیت ارضی ایران، با تکیه بر همین جریان
طلبی چه مبارزه با تجزیهي شوونیستی به هواي آناي گنگِ هویت ملی و روحیهمختصه

حقوق ملی و قومی جمعی بر ضدّنامند از قضا عمدتاً در خدمت برساختن هویتی دستهمی
اند. هنوز جریانی مترقی در ي جغرافیایی قرار گرفتههایی از ساکنان این خطهبخش
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هاي ی جریاني ایرانی شکل نگرفته است که هم تمایالت شوونیستی برخجامعه
طلبِ برخی نیروها میان هاي حقیقتاً تجزیهناسیونالیست ایرانی و هم سوگیري جریان

گونه تمرکز بر ي نقد بگذارد که هربیین به بوتههاي ملی و قومی را با اتکا بر این تاقلیت
حد ن یا آن اقلیت ملی و قومی، تاچههویت ملی، خواه هویت ملی ایرانی و خواه هویت ای

ي جغرافیاییِ اي میان طبقات اجتماعیِ فرادست در صفحات گوناگون خطهصرفاً منازعه
هاي ناسیونالیست ایرانی در چارچوبِ ایران است. نمایندگی طبقات فرادست از سوي جریان

ها در یابد که برخی از این جریانشان هنگامی آشکارا صراحت میهاي چندگانهمالك
هاي ي مناسبات با اقلیتکنند، در عرصهگریزي دفاع میشونتي سیاست داخلی از خپهنه

ورزي، و در سپهر سیاست خارجی گاه به از خشونتملی و قومی در صورت ضرورت حتا
ترین نوع خشونت یعنی دخالت مستقیم نیروهاي خارجی در تعیین تلویح از پذیرش عالی

نه میان مرکزگرایان و نه میان هاي شوونیستیحال، سوگیريهرسرنوشت سیاسیِ ایران. به
هاي حاصل از فشارهاي اقتصادي بر مرکزگریزان اصوالً هیج نقشی در سازماندهی نارضایی

طبقات اجتماعیِ فرودست ندارند.
هایی از هاي اپوزیسیون داخلی که حداقلتوان گفت آن دسته از الیهدر تحلیل نهایی می
تصادي فزاینده بر روي طبقات اجتماعی فرودست هاي ناشی از فشار اقتوان بسیج نارضایی

هاي غیرطبقاتی متمرکز هستند که نقش مؤثري در را دارند اصوالً بر آن دسته از شکاف
هاي منتج از فشار اقتصادي فزاینده بر طبقات اجتماعی فرودست ندارد و آن بسیج نارضایی

بر شکاف طبقاتی از پتانسیل ي تمرکز صحیحواسطههاي اپوزیسیون نیز که بهاز الیهدسته 
بهره از موفقیت در چنین بسیجی برخوردارند یا فاقد تشکل و انسجام و برنامه هستند یا بی

موهبت عوامل لجستیکی براي تحقق چنین امري. در شرایطی که فشارهاي اقتصادي بر 
رسدنظر میفزونی خواهد داشت، بهت فرودست اجتماعی احتماالً روبهي طبقاگرده
مدت در سازماندهی کم در کوتاههاي گوناگون اپوزیسیونِ داخل کشور دستالیه

ي سیاسی بسیار نانوان مند در عرصههاي حاصله براي تحقق نوعی دگرگونی هدفنارضایی
خدمت زمینه احتماالً فقط در ایناز توفیق اپوزیسیون داخلی دراي باشند. هر درجه

قرار خواهد گرفت.جایی قدرت درون پوزیسیونهجاب
عجزدوازايآمیزه

راهِ عجز همبر روي طبقات اجتماعی فرودست بهعجز پوزیسیون در مهار فشارهاي اقتصادي
هاي حاصله فقط دال بر شرایطی ساختاري اپوزیسیون داخلی در سازماندهی نارضایی
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وقوع، شدت، آفرینند. اما هاي نان میخیزي براي وقوع شورشهستند که زمین حاصل
هاي نان نهایتاً تحت تأثیر عوامل حادث در سطح تاریخی احتمالی شورشگستره، و شکل

.ناپذیرندبینینیز هستند که پیش


