اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و آﯾﻨﺪهی ﻣﺎ
ﭘﺮوﯾﺰ ﺻﺪاﻗﺖ

• ﺑﺤﺮانﻫﺎی داﺧﻠﯽ و داﻣﻨﻪی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ژرﻓﺎ و ﮔﺴﺘﺮهای
ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻓﺸﺎر روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮارﻓﺘﻦ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و
ﻟﻔﺎﻇﯽ ،ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ِ ﻋﻤﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮان ﮐﻪ آﯾﻨﺪهی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در
ﯾﺎدداﺷﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺑﻐﺮﻧﺠﯽﻫﺎی وﺿﻊ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و وﻇﺎﯾﻒ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه
اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ …
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در ﻣﺴﯿﺮی ﭘﺮﭘﯿﭻوﺧﻢ از ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ
ﺧﻄﯿﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺮوز ﺗﺤﻮﻻت دﮔﺮﮔﻮنﮐﻨﻨﺪه در اﻣﺘﺪاد آن اذﻋﺎن
دارﻧﺪ .ﺑﺤﺮانﻫﺎی داﺧﻠﯽ و داﻣﻨﻪی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ژرﻓﺎ و

ﮔﺴﺘﺮهای ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻓﺸﺎر
روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻗﺪام اﺧﯿﺮ وزارت
ﺧﺎرﺟﻪی اﻣﺮﯾﮑﺎ در »اﻓﺰودن ﻧﺎم ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ« ﮔﺎم دﯾﮕﺮی در روﯾﺎروﯾﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺨﺎﻃﺮات ﯾﮏ دورهی »ﺻﻠﺢ ﻣﺴﻠﺢ« در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮارﻓﺘﻦ از
ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﻟﻔﺎﻇﯽ ،ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ِ ﻋﻤﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﯾﺮان ﮐﻪ آﯾﻨﺪهی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺑﻐﺮﻧﺠﯽﻫﺎی
وﺿـﻊ ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺮی از ﭼﺸﻢاﻧـﺪازﻫﺎی اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ و وﻇـﺎﯾﻒ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه اراﺋﻪ ﮐﻨﻢ.
ﯾﮑﻢ :ﮔﻤﺎنﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ
در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺻﻒآراﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ )ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ
ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس( در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪرﻏﻢ
ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺑﺎز ﺑﻮدن راه ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای اﯾﺮان ،ﺗﺄﻣﻞ در
ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﻧﯿﺰ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻗﻠﻤﺪادﮐﺮدن ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران ﻋﻤﻼ ً ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آﺷﮑﺎری از دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ«
را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهی ﺧﯿﺰش ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺟﺮﯾــﺎن ﻧﻮﻓﺎﺷﯿﺴــﺘﯽ در ﺟﻬــﺎن ،ﻣﺠﻤــﻮﻋﻪای از اﺑﻬﺎﻣــﺎت در ﺷﺮاﯾــﻂ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﻧﺎروﺷﻦﺗﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻣﺮوز ﺟﻬﺎن در ﻗﺒﺎل ﺻﻒآراﯾﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ
ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺎﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﻧﻪ ﺿﺮورﺗﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪﻧﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﻣﺮﯾﮑﺎ .درﺑﺎرهی ﻣﻮاﺿﻊ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻋﻢ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ،
در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮ داد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻢوﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﻗﺒﺎل اﯾﺮان ،اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻊ روﺳﯿﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻪ
اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻒآراﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﻨﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﻮرﯾﻪ و داﯾﻤﯽ ﺷﺪن وﺟﻮد
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽاش در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ارﺗﺒﺎط
روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )از ﺳﯿﺴﯽ در ﻣﺼﺮ ﺗﺎ
ارﺗﺶ ﺳﻮرﯾﻪ( ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻟﯿﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ

اﺳﻼمﮔﺮاﯾـﺎن ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺮزﺑﻨـﺪی داﺷﺘﻪاﻧـﺪ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﯾـﺮان ﻣﻮاﺿـﻊ
ﺿﺪوﻧﻘﯿﻀﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﺪ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻘﺎی درازﻣﺪت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﺶ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه آن ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ دو ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺮاﯾﯿﻞ در ﺟﻨﻮب و
روﺳﯿﻪ در ﺧﻮد ﺳﻮرﯾﻪ ،اﺳﺪ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﺷﻮار ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻮر در
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﺤـﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳـﯽ آﺗـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ .در ﺳﺎلﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ ﺑﺮﺧـﯽ
ﺧﻮشﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮ
آن ﮔﻤﺎناﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﻪﺗﺎزی اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮانآزﻣﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .اﻣﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ،در ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻮری ﻧﯿﻤﻪﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﻧﻪ ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮانآزﻣﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﺎ ﻏﺮب و اﻣﺮﯾﮑﺎ را دارد و ﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞاﻧﺘﻈﺎر
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻓﺮوش
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﺼﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﻮاﺿﻊ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ درازﻣﺪت و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﻮاﺿﻊ ﭼﯿﻦ از دوﮔﺎﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﻘﺶ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری و
ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﻘﺎم رﻗﯿﺒﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .از ﺳﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دارﻧﺪهی ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ دﻻر و ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﺑﺰرگ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ
از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی در دﻧﯿﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻄﻤﻪ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﺑﺮاﺑـﺮ اﻣﺮﯾﮑـﺎ اﺳـﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺧـﻮد را ﻧﺸـﺎن ﺑﺪﻫـﺪ و در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ اﺋﺘﻼﻓﯽ از ﻣﺘﺤﺪان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﻮاﺿﻊ ﭼﯿﻦ در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻮﻻت وﻧﺰوﺋﻼ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻧﻘﺶ ﻣﺘﺤﺪ
و ﺷﺮﯾـﮏ اﻗﺘﺼـﺎدی ﭼﯿـﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪی ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه اﯾـﻦ ﻗـﺪرت
ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﻧﻮﻇﻬﻮر را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
اﯾﻦ ﮔﻤﺎنزﻧﯽ اﺳﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﭼﯿﻦ و اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر اﯾﻦ اﺋﺘﻼف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻫﺪهی ﭘﺎﻟﺮﻣﻮ ،و ﻓﺴﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻮﺟﻮد ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ
اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﭼﯿﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ درازﻣﺪت
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻨﮕﺮد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

ﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺖ اﻋﺮاب ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی
ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ؟ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻗﺎﺑﻞﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﯿﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﭼﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﺪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر در
اﯾــﺮان )و ﻣﺴــﺘﺜﻨﺎ ﮐــﺮدن آن از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫــﺎی اﻣﺮﯾﮑــﺎ( در ﺑﺮاﺑــﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﯿﻦ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﯿﻦ ﺿﺮورﺗﺎً اﯾﺮان را در ﻣﻘﺎم ﻣﺘﺤﺪ
ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﮔﺮﭼﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻗﻄﺮ و
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود
و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در
ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت اردوﻏﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت در دﺳﺘﺎن ﺣﺰب
اﻋﺘﺪال و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ اﺧﯿﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻬﺮداریﻫﺎ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮآﯾﺪ .اﮔﺮﭼﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﺷﺎخ ﺷﺪن ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﺑﺎ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻞ اردوﻏﺎن ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از داﻣﻨﻪی
اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺧﺎرج ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎً در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ از ارﺗﺒﺎط
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ در روﯾﻪی ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮی
دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ،اﺋﺘﻼف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ِ ﻫﺮ دو ﺑﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺷﯿﻮخ ﻋﺮب )ﺑﻪوﯾﮋه در ﻋﺮاق(
ﻋﻮاﻣﻠﯽاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺞداروﻣﺮﯾﺰ ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺪل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روی آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺗﮑﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ داﺷﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺎه ﺑﺪر در ﻋﺮاق ،ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،ﺳﭙﺎه
ﻓﺎﻃﻤﯿﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،و ﺣﻮﺛﯽﻫﺎ در ﯾﻤﻦ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎهﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎً در ﻧﻘﺶ اﻫﺮم ﻓﺸﺎر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮاردی ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از
آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺪفﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از اﻫﺮم ﻓﺸﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ آنﻫﺎ اﺋﺘﻼف ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺮاناﻧﺪ ﻫﺪف˚ ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﯾﺠﺎد دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻘﺸﻪی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎرهاش ﺣﺪسﻫﺎﯾﯽ زد .اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻀﻌﯿﻒ دوﻟﺖ –
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ،ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻘﻮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻣﯿﺖ و زﺑﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪرت ﺑﻪ »ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی
ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶﺗﺮی وارد ﮐﻨﺪ .ازاﯾﻦرو ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺮاﯾﯿﻞ
و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزهی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ آن و ﻣﻬﺎرﮐﺮدن دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن و
ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ،دﺷﻮار ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ از ﯾﮏ ﻃﺮح
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آراﯾﺶ ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ دوﮔﺎﻧﮕﯽﻫﺎ و
اﺑﻬﺎمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﻣﯿﺎنﻣﺪت
ﺷﺮاﯾﻂ ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی دروﻧﯽ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺑﺮای

ﺳﺮﭘﻮش

دوم :ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ
ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ،ﺗﺎﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻬﺎر ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﻤﻼ ً ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮی از روﻧﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دورهی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
از اواﯾﻞ دﻫﻪی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮونرﻓﺖ از آن ﺑﺪون دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری و
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ دور ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ اﯾﻦ
ﺑﺤﺮان را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ازﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ،ﻧﻪ آن ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎزهای در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﻗﺘﺼﺎد
اﯾﺮان اﺳﺘﻤﺮار و رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮرم ﺗﻌﻤﯿﻖ ﯾﺎﺑﺪ .از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﺮخ
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﻋﺪاد ﻣﻨﻔﯽ ﺳﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم
در اﺑﻌﺎد ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻼﻓﺼﻞ اﺳﺘﻤﺮار رﮐﻮد
ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎران و ﺑﯽﺛﺒﺎتﮐﺎران و ﻧﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯽﺛﺒﺎتﮐﺎری در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺒﻌﺎت
ﻣﻨﻔﯽاش .اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮرم ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻫﺮدو ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺮان ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ و
راﻧﺪن ﺷﻤﺎر ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮی از آﻧﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ دﯾﮕﺮ ﭘﯽآﻣﺪ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دوﻟﺖ ﮐﻪ از ﻓﻘﺪان اﻗﺘﺪار ﺳﺎﺧﺘﺎری آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﺎرهی دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﻢ آن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ
از آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﯽآﻣﺪ دﯾﮕﺮ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺪان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺮای اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎدوام ،ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی رﮐﻮدی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ
اﺑﻌﺎد ﺑﯿﮑﺎری ،ﺑﯽﺛﺒﺎتﮐﺎری و ﺑﺮ آﻫﻨﮓ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ در ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﺪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
در اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی ﺳﻨﺘﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه
ﺑﻮد ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد و اﺑﻌﺎدی ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺤﺮان ﻓﻘﺮ و ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮﯾﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﻮاع
آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم را ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻬﻠﮏ آن در
دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺎرانﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﺑﻌﺎد ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪی
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﯽ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ و
ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪی ﺳﻪ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ،ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﯽﺣﻔﺎظ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪل ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺣﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﻣﻨﺘﺞ از آن

ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ.
در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮط ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ در ﯾﮏ
ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش رﯾﺎﻟﯽ داراﯾﯽﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و
ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﻣـﺎﻟﯽ و ﮐـﺎﻫﺶ ارزش واﻗﻌـﯽ وامﻫـﺎی ﻣﻌـﻮّق و اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ داراﯾﯽﻫﺎ ،ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ از اﺑﻌﺎد
ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﯾﺎن
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪواﻗﻊ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای
از داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ »ﻣﻨﺠﻤﺪ« و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺷﯽ
از اﻧﺘﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻫﺮ آن اﻣﮑﺎن ﻓﺮارﻓﺘﻦ ﺑﺤﺮان
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻠﮏﺗﺮ وﺟﻮد دارد.
در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﯽ در ﺣﯿﻄﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺎﻫﺪ اﻣﻮاج ﺳﻮداﮔﺮی ﻣﺎﻟﯽ
و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺳﻮداﮔﺮی
ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎزارﻫﺎی ارز ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺿﺮوری و ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﻬﺎم ﺑﻮرس ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮدن از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻮداﮔﺮاﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،
ﺟﺮﯾـﺎن ﺧـﺮوج ارز از ﮐﺸـﻮر ﻧﯿـﺰ ﺑﻪﻗـﻮت اﺳـﺘﻤﺮار ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﻣﺠﻤـﻮع
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎدﺷﻮﻧﺪه در ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن ﺣﻀﻮر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮر و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺳﺮﺟﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ
در راﺑﻄﻪای ﻫﻢاﻓﺰا ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ درازﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎد را
ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﺳﻮم :ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻤﺮار
درازﻣﺪت وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺼﺎﯾﻠﯽ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﻣﻬﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺤﺮان
ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ و ﻣﺪاﺧﻼت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺑﻌﺎد آن را وﺧﯿﻢﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮال ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮآﻣﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﺳﺮاﯾﯿﻞ و
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﮔﺎه ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﭼﻬﺎر دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﮔﻮﻧﻪ در ﭘﯽ
اﻓﻮل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﮑﻮﻻر ﻣﻠﯽ و ﭼﭗ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ و

ﻟﻔﺎﻇﯽﻫﺎی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮدهاﯾﻢ .در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﺨﺸــﯽ از ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﭼــﭗ اﺳــﯿﺮ اﻧــﻮاع ﻟﻔﺎﻇﯽﻫــﺎی اﯾــﻦ ﮔﻔﺘﻤــﺎن
»ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﭼﭗ آﺳﯿﺐ
زدﻧﺪ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ راﺑﻄﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪ و
اﻧﺘﻘﺎل ارزش اﻗﺘﺼﺎدی از ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﭼﻬﺎر دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ  /ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی آن در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﯽ
از ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﻪوﯾﮋه
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻠﻄﻪ اﺻﻮﻻ ً ﺑﻪﻣﺪد
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دروﻧﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر و ﻟﻔﺎﻇﯽ .اﮔﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺧﻮد را
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و راﺑﻄﻪی ﺳﻠﻄﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺎم ﺑﺮدارد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﻮاع
ﻟﻔﺎﻇﯽ و ﺷﻌﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ .آن ﻧﯿﺮوی آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻓﺮﯾﺐ داﺳﺘﺎن
ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﮑﺮاری روﯾﺎروﯾﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﮑﺮار ﺗﺮاژدیﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

را

ﺑﺨﻮرد

اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﺎدﯾﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ.
ـﺎن
ـﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿـ
ـﺒﯽ ،اﯾـ
ـﺮاق و ﻟﯿـ
ـﺘﺎن و ﻋـ
ـﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴـ
ـﻪی ﻣﺸﻘﺖﺑـ
ﺗﺠﺮﺑـ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺧﻄﺮ درﮔﯿﺮﺷﺪن در ﺟﻨﮓ
اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪی ﺟﻨﮓاﻓﺮوزان ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ،وﻇﯿﻔﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻗﺒﻞ
از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮای
ﺻﻠﺢ اﺳﺖ.
در ﻋﺮﺻـﻪی ﺟﻨﺒﺶﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،دﯾﻨـﺎﻣﯿﮏ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻟﯽ و ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ ﻫﻤﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺘﺎﺑﺎن وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺎم
ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻗﻬﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد را اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﺗﮑﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺮو
وﺿﻌﯿﺖ را در درازﻣﺪت ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪ؟ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻼف آن را
ﮔﻮاه ﻣﯽدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﺬف و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ﺑﻪﮐﺮات در
ﺗﺎرﯾﺦ رخ داده و ﺣﺎﻓﻈﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﮐﻨﺪه از ﺑﻮی ﻣﺸﻤﺌﺰﮐﻨﻨﺪهی آن اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮدای ﺳﺮﮐﻮب اﻣﮑﺎن ﺣﯿﺎتﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮔﺬار را ﻓﻘﻂ
ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ و ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻧﻪ آن ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را در درازﻣﺪت

اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای وﺟﻮد دارد .ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺤﻮﻻت ﭼﻬﺎر دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢرﻣﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آراﯾﺶ و ﻣﻮاﺿﻊ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪی ﺟﻨﺎحﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ و
از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﺻﻼحﻃﻠﺐ« ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﻪی آنﭼﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮی و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای ﮔﺬار از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎﻗﺪ راهﺣﻠﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺖ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺳﻤﺖوﺳﻮی ﺗﺤﻮﻻت آﺗﯽ ﺑﻪوﯾﮋه از دیﻣﺎه
 1396ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﻪﻃﺮز ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
آﻧﺎن ﺑﻪﺷﺪت در ﻓﺴﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در

ﻣﯿﺎن

ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﺧﺎرج

از

اﯾﺮان

ﻧﯿﺰ

وﺿﻌﯿﺖ

ﮐﻠﯽ

ﺑﻪﺷﺪت

ﻧﻮﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻒ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ و
ﻋﻤﻼ ً ﻃﺮحﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﭼﭗ داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﮐﻨﻮن رواﯾﺘﯽ
رﻗﯿـﻖ از ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ آن ﻧﯿـﺰ ﻫﯿـﭻ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﺎری ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺪکﺷﻤﺎرﺗﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی از اﻧﺮژی ﺧﻮد را
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺻﺮف ﺗﺼﻔﯿﻪﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﻫﻤﻔﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳـﻄﺢ داﺧﻠـﯽ ،از ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘـﻪ اﻋﺘﺮاﺿـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺿﻤـﻦ ﮔﺴـﺘﺮش
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎﺣﺪودی ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞﺷﺪن را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ واﻗﻌﯽ )ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد(
ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﺻﻮرت ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻤﻬﯿﺪات و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻔﺼﻞﯾﺎﺑﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﺮوژهی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﯿﺮ
ﺳﺨﺘﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻣﺖ
ﯾﮏ »ﺑﺪﯾﻞ« ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻫﯿﭻ راه و
ﮔﺰﯾﻨﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﻪﺟﺰ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺑﺴﻂ
ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻔﺼﻞﯾﺎﺑﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﻞدادن ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن در ﭘﯿﺶ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎی ﺟﺎری ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎف در
ﺳﺎزوﺑﺮگ ﺳﺮﮐﻮب ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را

ﮐﻨﺪ ﺳﺎزد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺑﺮوز ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺤﺪود و ﺟﺰ آن.
ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ روﻧﺪﻫﺎی درازﻣﺪت
ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺳﻠﺒﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﺠﺎﺑﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ
اﺳﺘﻤﺮار درازﻣﺪت وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺖوﺳﻮی ﺗﺤﻮﻻت آﺗﯽ را رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد .اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
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