ﺑـﺮای آﺑـﺎداﻧﯽ ،ﻧﺨﺴـﺖ واﻗﻌﯿـﺖ
رﯾﺸﻪ ی ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ی دوﻟﺖ ،ﺷﻮر و ﻏﻮﻏﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮ
و ﺻﺪاداری ﺑﻪ راه ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،دﯾﺪارﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .دوﻟﺖ در
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺳﺎل دﯾﮕﺮی را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ )از ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۷ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر
 (۱۳۹۸ﮐﻪ در آن اﺧﺘﻼل ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺣﯿﺚ ﻧﺮخ رﺷﺪ ،ﺑﯿﮑﺎری،
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و ﺗﻮرم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر را اداﻣﻪ داد.
ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اداﻣﻪ ی ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻮد
اﻣﺎ زﻣﯿﻨﻪ ی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ آﻣﺎدهی اﯾﻦ ﻓﺮو اﻓﺘﺎدنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دوﻟﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی اﻓﺮاﻃﯽ ،اﺗﮑﺎی
اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ،وادادﮔﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و در ﻣﺠﻤﻮع از ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎری« ﻣﻌﯿﻮبﺷﺪه ی وﻃﻨﯽ دﺳﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺤﺚﺷﺪه ی آن ،ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻋﻤﺮان دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ،
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻗﺪام دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻃﺮح
اﻣﺎ ﻃﺮح ﻫﺎ در واﻗﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ذره ای ﻫﻢ
در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اﺣﺪاث آنﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺳﺎل روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ،ﺗﺠﺎرت ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺴﺘﻐﻼت
)ﺑﻪرﻏﻢ اﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﯾﺪ در ﻓﻌﺎ ﻟﯿﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی(
ﺑﻮد ﮐﻪ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮد و در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ و
رﮐﻮد ﻧﯿﺰ دﺳﺖ از ﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
در واﻗﻊ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺖ و رﮐﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ
ﺑﻮدﯾﻢ .اﺳﺘﻌﺪاد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﺮآوردهﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ـ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺟﺰ
آن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﮐﻢ ﺑﻬﺮه ﯾﺎ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻮان واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
)ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ( ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﺧﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ )اﻣﺮوز ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر
ﻇﺮﻓﯿﺖ
اداﻣﻪ داد و ﻣﺎزاد
ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺣﺪود  ۴۵ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﺎﻃﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﮑﺎﯾﺖ

دارﻧﺪ(.
اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻤﺎن دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺑﺮﺟﺎم ﺟﺸﻦ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﻮارﯾﻮن آن ﺑﺮﺟﺎم را ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﺷﻮروی از ﺷﺮ
ارﺗﺶ ﻧﺎزی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻦ
آن زﻣﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻔﺎف و ﺑﺮد ـ
ﺑﺮد« )ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻤﺎره  ۳۴۱ﺻﻔﺤﻪ  (۶۶ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮔﺮﭼﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺟﻐﺪ ﺟﻨﮓ را ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از ﺳﺮ ﮐﻨﮕﺮه ی
دﯾﻮار اﯾﻦ وﻃﻦ ﺧﺴﺮاندﯾﺪه ﭘﺮاﻧﺪه اﯾﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻣﺮدم در
اﻣﻮر ﺧﻮد دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،آن ﺟﻐﺪ ﺑﺪ آوا ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﯾﺎ آزارﻫﺎ
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ آن روز ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﺎﺑﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
آﻧﺠﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﻤﺎ )ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﻢ
ﺑﻮد( از ﻫﺪفﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺗﻤﯽ ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
داﺷﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮ  ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً از آﻏﺎز ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ ﺑﺎر
آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ،آن را ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ .در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدن ﻗﺮارداد ﺑﺮﺟﺎم ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ» :ﮐﻮ ﮔﻮش
ﺷﻨﻮا«.
از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺮوج ﺧﻮد را از ﺑﺮﺟﺎم اﻋﻼم ﮐﺮد و
از ﻣﺮداد  ۱۳۹۷ﮐﻪ اﺣﯿﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﺑﺮﺟﺎم و اﺟﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ،ﭼﻮﻧﺎن ﺑﻤﺐ ﮔﺬاری در ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وارد
ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ  .از آﺑﺎن  ۹۷ﮐﻪ دور ﺗﺎزه ی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ
آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ ی آن در ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺰﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮﯾﻮر ) ۹۸ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ آزاد ﺷﺪه در
ﺟﺒﻞاﻟﻄﺎرق و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن آن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﻧﺪ( ﯾﻌﻨﯽ در  ۱٫۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد وارد
آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺖ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺗﻘﺎﺿﺎ در اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ و واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای
و واﺳﻄﻪ ای و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺿﺮوری ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ از ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اول و ﭘﯿﺶ از آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺴﺎرت
وارد آوردﻧﺪ .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرت ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﺗﺎ
ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۸ﺑﻪ دو ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﯿﺪ و ﺟﻤﻌﺎً در  ۸ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود ۴۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻦ از ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﭘﺲ از ﺳﺎل ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮی

ﯾﻌﻨﯽ  ۱۳۵۸ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﻓﻌﻼ ً ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽآورم( و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﺎﺑﻮدن ﺷﺪن ارزش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم ،ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺟﺰ آن )ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ(.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی دوﻟﺖ را در ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ ی ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﻮرم و ﻓﻘﺮ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺘﻤﺎً ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻓﺸﺎر ﺣﺪاﮐﺜﺮی دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺧﻂ
ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻃﻤﺎع و ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﺟﻨﺎح ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر اﻓﺮاﻃﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﺎن ﺑﻮﻟﺘﻮن )ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ اﺧﺮاج ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ او را ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﮑﺮد( ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺟﺪی ای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻘﺮ،
ﺑﯿﮑﺎری ،ﮔﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ و ﺛﺮوت ﻓﺮاﻫﻢ آورد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ
ی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ،اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺴﺎد زده
و وﯾﮋهﺧﻮاراﻧﻪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ ی ﻗﺪرت )در ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻗﺘﺼﺎد( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻧﺎﺑﮑﺎرﺳﺎزی ﻫﺎ از آب
درآﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﯾﺪه اﯾﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﻟﻢ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮی را ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻧﺰوﺋﻼ،
در آﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﮔﻬﺎن آﺛﺎری
ﮐﻪ
ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﻣﺜﻞ در وﻧﺰوﺋﻼ ،زﻣﺎﻧﯽ در
ﺑﺎزار ارز ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ و اﻓﺖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺒﻪﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﻫﻢدﻟﯽ واﻗﻌﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻟﻢ،
دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻧﺰوﺋﻼ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺤﺮان )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮان اﺧﯿﺮ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی
ﮔﻮاﯾﺪوی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ( را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ )ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ در
آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ی ﺗﺎزه ای از ﺳﻮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽاﻓﺘﺪ(.
از اﻗﺘﺼﺎد و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ
اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﯾﻦ ﻣﺘﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺤﺮان ﭘﺬﯾﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز آﺛﺎری ﻣﻨﻔﯽ و ﺷﺪﯾﺪاً آزارﻧﺪه ﺷﺪ.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ دوﻟﺖ )ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺷﺘﺎﺑﺎن رخ ارز را
ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ،
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻫﻢ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻢ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت
در ﺑﺎزار ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ )ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻨﯽ را ﻣﯽﮔﺬارم ﺑﺮای ﺑﻌﺪ(.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﻃﻮل  ۳۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ )و ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ( ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در دوره ی
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭙﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﺗﺮ از ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻤﺎم

ﺷﺪه و در ﻣﻮاردی ﻧﺎﻻزم و زﯾﺎنرﺳﺎن ﻫﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﺻﺪﻫﺎ
ﻃﺮح ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ
اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ روی ،از دﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ـ اﻧﺘﻘﺎدی ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎلﻫﺎی
 ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷و ) ۱۳۹۸ﺑﺮآورد ﻣﻦ( ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
ی دوﻟﺖ را ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ارﻗﺎم رﺳﻤﯽ ،از  ۱۰۰در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ از  ۲۳۰در ﺳﺎل  ۱۳۹۸رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )۱۳۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ( .اﻣﺎ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻦ از ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﺎ
 ۱۳۹۸ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ۱۲۰درﺻﺪ ) ۲/۲ﺑﺮاﺑﺮ( اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری رﺳﻤﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻦ در ﺣﺪ ۱۳درﺻﺪ رﺳﻤﯽ )ﮐﻪ
اﺧﯿﺮا دوﻟﺖ ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ در آن را اﻋﻼم ﮐﺮد( ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ از ۱۹درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺷﻤﺎر ﺑﯿﮑﺎران  ۶٫۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
 ۶۸درﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻗﻞ و ﮐﻢﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد ) ۲٫۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻬﻤﯿﻪ ی اﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺮ
درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﺎ( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ۴
ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺖ۷۲ .درﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮﻧﺪ.

ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﮐﺎرﮔﺮ

ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻣﻌﺎدل  ۴٫۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮار  ۳٫۵ﻧﻔﺮی ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺪود ۴۲درﺻﺪ از
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در زﯾﺮ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از
 ۱۰درﺻﺪ واﻗﻌﺎً ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﯿﺶ از  ۴۵درﺻﺪ درآﻣﺪ و
ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺛﺮوت را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ( در ﺳﺎل
 ۱۳۹۶ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ و در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸در ﺣﺪ  ۳ﺗﺎ ۵
درﺻﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺮوﻣﺖ و ﻓﺸﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم را در رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻤﻪ ی ارﮐﺎن )ﺑﻪ ﺟﺰ
 ۱۰ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻬﺒﻮد را
ﺗﯿﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راهﺣﻞ ﺑﻬﺴﺎزی و ﺛﺒﺎت و رﺷﺪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
را در »آﺷﺘﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻣﯽداﻧﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ
ﮐﻪ آﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد دردی را از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان

دوا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ارز ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد را ﻓﺮاﻫﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﺮک در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﺤﺮک در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺪک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺬف
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﺳﺎل ﺑﻪ درازا ﺑﮑﺸﺪ .روﻧﻖ ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪﻧﯽ
در اﻗﺘﺼﺎد در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ی ﺛﺮوت و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺎلﻫﺎ و
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻐﻼت و ﻣﻨﺎﺑﻊ واﻗﻌﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﺎن
ﻫﻢﭼﻨﺎن زﯾﺮ داﻏﯽ ﮐﺸﻨﺪه ی ﺗﻮرم و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و اداﻣﻪ ی
ﺑﯿﮑﺎری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ
ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎز وﺟﻮد دارد ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ و ﺳﺎﺧﺘﺎر راﻧﺘﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی.
آﺷﺘﯽ ﺟﻮﯾﺎن ﺳﻄﺤﯽ )و ﺟﻨﮓ ﺟﻮﯾﺎن ﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﺰ( ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ در ﮐﻼﻣﯽ ﺳﺎده ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
از ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد.
اﮔﺮ آﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ادﻏﺎم ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺧﻼﺻﻪ در ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪ
ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻧﻮاع ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺧﺘﻼل ﻫﺎی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮی آﻧﺎن ﯾﺎ ﻧﺎﯾﺒﺎنﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎز زﻧﺪﮔﯽ ۷۰درﺻﺪ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
اﻓﮑﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎً ﻋﺒﺎرت از دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪﮔﯽ و دﺳﺘﻤﺎل ﺑﻪ
دﺳﺘﯽ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺪرت واﻻ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺼﺮ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ ﮔﺮﭼﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺪرد ﺧﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺎن و آب و روﻧﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﯿﺶ از
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺒﻮل اداﻣﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎزارﮔﺮای اﻓﺮاﻃﯽ و
ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﻗﺒﻮل ﻗﺪرت
و ﺳﺘﻢ اذﻧﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای آﻧﺎن ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ
روش ﺑﺎز ﻣﯽﺳﻮزد و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﺠﺎت
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ و رﻓﺎه ﻣﺮدم اﺳﺖ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آزادی
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و اداره ی واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ
ای دﻣــﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ از ﺳــﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪﮔﺎن ﻣــﺮدم )ﺷﺎﻣــﻞ ﻣﻨﺘﻘــﺪان ﺑــﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری( و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ی داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی ﻣﺤﺎﻓﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮان
اﯾﺮان ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎم آن را ﻫﻢ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ
و ادﻏﺎم در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ  .آﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ی ﺧﺎص و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ
ﮐﺮهﺟﻨﻮﺑﯽ را ﭼﻨﺎن ﺑﻪ رخ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎیﺟﻨﻮﺑﯽ،

آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﺎ
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻨﺶ و ﺟﻨﮓ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﺳﺎﺳﺎً ﭼﯿﺰ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه
ﮐﯿﺴﺖ؟ در ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای در ﻗﺪرت و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد؟ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاش ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ی ادارهی ﮐﺸﻮر
از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آوردن اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ؟
)و اﺻﻼ ً آﯾﺎ ﺑﻪ آن ﺑﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ؟( ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم دلﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ و آﯾﻨﺪه ی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ وﺟﻮد دارد؟ )و اﺳﺎﺳﺎً وﺟﻮد
دارد ﯾﺎ ﺟﺎی آن را ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮاﯾﯽ وﯾﮋهﺧﻮاراﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟(
ﺑﺎری ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪی ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻪ
اﺳﺎﺳﯽ( ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ ی آن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﯾﺎنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﺛﺮ
ﺗﺒﻌﯿﺾﺳﺎزاﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﻫﺮ دو ،را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد
و ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل واﻗﻌﯽ ﻗﺪرت از »ﻣﻤﺘﺎزان« ﺑﻪ »ﻣﺮدم« ﻣﯽ
اﻧﺪﯾﺸﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه
ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺤﺮوم و ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻔﻮذ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﯾﻪ داران را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺪرت ﻣﻨﺪان ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﺒﯿﻨﺪ و
ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻦ دو ﺟﻨﺒﻪ واﺑﺴﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد در اﯾﺮان
ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻣﺮدم را
در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زداﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ و ﺣﻀﻮر واﻗﻌﯽ آﻧﺎن
را ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود
ﻧﻤﯽ آورﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺗﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺎﯾﻪ
ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻪ در ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮو
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺮدم ﺑﺮای »ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮان« و »ﻋﺎدیﺳﺎزی« و »ﺑﻬﺎﻧﻪ
زداﯾﯽ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

