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های ای از جنگلآور بود. ویروس ناشناختهبهت 0202ی نخست سال تحولات سه ماهه

 بحرانترین با بزرگ را  یانو جهان شتدرنوی جهان را پهنه ت سرعووهان در چین به

نگارش این مقاله هنوز  هنگامد. تا کرجنگ دوم جهانی به این ساااو مواجه  پاایااناز 

نیم بیچه میو آنگیر شکل نگرفته ی برای مهار این بیماری عالمبخشاانداز امیدچشام

هنوز استراتژی منسجمی برای کاربست در شرایط کنونی  ویاگگاه هایی است که دولت

پیش از این سااابقه و ای بیدر قرنطینهکه و میلیاردها نفر در ساارتاساار جهان  ندارند

ایران چه رود و در این میان در جهان به کدام سااو می .اندقرار گرفته تصااورناشاادنی

سااناریوهایی  امکردهدر یادداشاات ضا،اارا تلاش   اساات  انتظاراندازهایی قابلچشاام

 ی جهانی ارائه کنم.زدهمدت ایران در این بستر بحرانانداز کوتاهدر مورد چشم محتمل

 

(1) 

 بحران در بحران :ایران

دلیل سااااخت قدرت ی ایران را درنوشااات بهپهنه 0932ی بحرانی کاه از اوایل دهه

 یل آن بسیار ساده بودا انسدادهایدلسارعت به انساداد ساختاری رسید. سایاسای به

انسااداد منابا از بخش مالی به بخش  :بود گیر کردهاقتصاااد ایران را در کالبد متعددی

 ناشی از بحران بخش مالیا انسداد ناشی از فقر و شکاف طبقاتیِ واقعی اقتصادا انسداد 

رویه به منابا روزافزون و به تبا آن بحران تقا،ااای مر،را انسااداد ناشاای از تهاجم بی
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انسداد ناشی از خروج دایمی سرمایه از و محیطی ضاصل از آنا طبیعی و بحران زیست

هرگونه  جا بوده کهمشااکل آن اما مدارهای اقتصاااد ایران به مدارهای اقتصاااد جهانی.

 ناهمسااو با منافا اقدام در راسااتای گشااایش نساابی انساادادها مسااتلزم اقداماتی بود 

 وار وپیوند اندامسااب  به و های بعد از انقلابنخبگان اقتصااادی برکشاایده در سااال

نوعی انسداد ساختاری  عملپوشای نخبگان اقتصاادی و سیاسی در ایران امروز در هم

 .شکل گرفته است یانایران تمامی وجوه ضیات اجتماعیدر 

ه ک شکل گرفتندهای دیگر ای از بحرانمجموعهاین انسادادها  محیط پیرامونیدر 

ای و های ژئوپلتیک منطقهی نخسااات بحران ناشااای از رقابتها در وهلهترین آنمهم

های اقتصااادی ایران توسااط دولت ترام  جهانی بود که ساارانجام به دور دوم تحریم

های ژئوپلتیک هاای ژئوپلتیک جمهوری اسااالامی و رقابتبلنادپروازیمنتهی شاااد. 

ود را از بساااتر نیازهای واقعی جامعه دور ای عملاا  بخش بزرگی از مناابا موجمنطقاه

ها با کاهش شاادید ورود منابا ارزی علاوه بر آنا این دور جدید تحریم .ه اسااتساااخت

 مرات  دشوارتر ساخته است.جدید به اقتصاد و،عیت را به

نیز ابعاد بسااایار نااکاارآمد این هماه در شااارایطی رد داد کاه بحران ضکمرانی 

ای در بسااتر اقتصاااد وبیش هر مسااهلهکمچندسااالی اساات که . یافته اسااتتری وخیم

رزه ل. از وقوع زمینداردرا  بارفاجعه یبه بحران تحول فوریسایاسی ایران امروز قابلیت 

امر بحران ضکمرانی یک اختلاف قومی. تا سااایلا از مع ااالی در مدیریت شاااهری تا 

ریشاااه در سااااختار  ریک منظاز ای در ایران پس از انقلاب نیسااات. این بحران تازه

ی قادرت در ایران دارد. عملا  در برابر هر ساااه قوای موجود نهادهای متنا ر دوگااناه

دو سااهولت اقدام نهاد مساارول را خناا سااازند. گیر وجود دارد که قادرند بهتصاامیم

یا توساط مجما تشخی  مصلحت نظام  FATFرا در عدم تصاوی   آن ی اخیرنمونه

ی شااهر قم در ابتدای گیری در خصااوق قرنطینهاز تصاامیم ربطمراجا ذیناتوانی 

بودیم. از سوی دیگرا ترکی  ضاکمیتی ایران و شاهد گیری بحران کرونا در ایران شکل

 یغلبهی اخیر امری اساات که مانا از آن در تمامی چهار دهه کارشااناسااینگاه ،ااد 

مانند فساااد دیگر ها بوده اساات. عواملی پردازیدر ساایاساات تکنوکراتیکرویکردهای 

ی گذشته که خود از سویی ضاصل شکل ضاکمیت در چهار دههمند سااختاری و نظام
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ی گذشته بودها گرایانه و نولیبرالی سه دهههای مالیسیاستضاصال و از ساوی دیگر 

در مقطا آغازین شایوع بیماری  از باب نمونها بحران ضکمرانی را تشادید کرده اسات.

در کشورا سازمان هلال اضمر فاقد مدیر بود؛ چراکه مدیر قبلی چندماهی بود که  کرونا

این بحران هنوز منصااوب نشااده بود. نیز و مدیر جدید به دلیل فساااد مالی در زندان 

ای تا هاای اخیر در ابعااد مختلا از مدیریت شاااهری و منطقهضکمرانی را در ساااال

 ایممدیریت ملی و کلان شاهد بوده

های بحرانبه شااکل در بسااتر اجتماعی  های یادشاادها برآیند بحرانتراز همه مهم

. اگرچه این نار،ایتی در بوده است ناشای از نار،اایتی گسترده اجتماعی و سایاسای

های متفاوتی وجود داشااته اسااتا اما از ی گذشااته با ابعاد و گسااترهدههتمامی چهار 

های سیاسی دو بخش بزرگی از این نار،ایتی در چارچوب رقابت 0931تا  0931سال 

ماه سال شد اما از اعترا،ات دیمی هدایت «طل اصلاح» موسوم بهگرا و جناح اصاول

ای از بنا به مجموعه اتکرار شاااد 0931ماه تری در آبانکه در ابعاد گساااترده 0931

های رساامی را نداشاات. اعترا،ااات یابی در چارچوب جناحدیگر قابلیت جریان اعوامل

عمومی به سااب  شاادت برخورد ضاکمیت با معتر،ااان اشااکال متعدد و متنوعی پیدا 

 .یکرده استا از اشکال مختلا اعتصاب و توقا کار تا اشکال متنوعی از نافرمانی مدن

و پویایی در ضیات اجتماعی ایرانیان در تمامی  روا این اعترا،اااات عنصااار زندهازاین

 های مقطا جاری بوده است.لحظه

 

 

(2) 

 کنبنیانهای گذر به ریسک

 0933های ساختاری انباشت سرمایه در اقتصاد ایران از هر منظری سال به لحاظ گره

براساس برآورد  0931ی سال ماهه 3کشد. نرد رشد انداز مهیبی را به تصویر میچشم

درصاد بود. نخساتین شوا اقتصادی در  منفی شاش الی منفی هفتمرکز آمار ایران 

ماه های نفتی ایران در تاریخ دوم اردیبهشاااتحریماین دوره اعلاام پاایان معافیت از ت

دومین شاوا اقتصادی نیز زمان آغاز اعلام رسمی شیوع ویروس و بود ساال گذشاته 
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ی آمار رشاااد ماهه. ا،رات شاااوا نخسااات در برآورد نهماهبهمن 03در کرونا در ایران

مشااهود اساات اما ا،رات شااوا دوم ناشاای از ویروس کرونا هنوز در کاملا   اقتصااادی

ی دوم به اقتصاد ،اربه تردیدی نیسات کهبرآوردها و محاسابات لحاظ نشاده اسات. 

تر شاادت بحرانیایران طی اساافندماه و،ااعیت بحرانی افول تولید ناخال  داخلی را به

ی نرد رشد در اقتصاد ساابقهل بیبه افو یادشادهدو شاوا  . بدین ترتی ااسات کرده

 . ه استایران طی سال گذشته انجامید

روشاانی نشان به 0932ی های اقتصاادی ایران از ابتدای دههرشاد زیربخش روند

ی جاری دهه همان اواناز  وبیشا کمهادهد که اقتصاد ایرانا مستقل از امر تحریممی

)سااال ل و  0931دچار انسااداد ساااختاری بوده اساات. واکاوی رشااد اقتصااادی سااال 

شاای از سااال نا آندرصااد رشاد  12دهد که بیش از المللی( نشاان میهای بینتحریم

 ترین ته،یردر ضقیقت مهم بود وی ناشاای از اسااتخراج نفت و گاز افرایش ارزش افزوده

مانده از تحریم های خالیپرکردن  رفیتناشی از صارفا  ام مقطا برج ها درل و تحریم

فرض پایان های جدید اقتصاااادی. در چنین شااارایطی ضتی بهبوده نه ایجاد  رفیت

رشد و روشان کردن موتور رفت از انساداد سااختاری اقتصااد ایران ها نیز برونتحریم

 در چارچوب نظم ساختاری موجود شدنی نخواهد بود. اقتصادی

ناشاادنی و ی سااال جدید دولت نیز که تلفیقی از درآمدهایی عمدتا  ضاصاالبودجه

نشااان از تشاادید وخامت  برای نظم ساایاساای موجود اساات ناگزیرهایی اغل  هزینه

ضصااول به درآمدهای ارزی  هماقتصااادی در سااال جدید دارد. افت اخیر بهای نفت 

شاوا ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز کند و تر از قبل میبینی شاده را ناممکنپیش

ناشدنی ضصول درآمدهای مالیاتی ضصولتحقق درآمد ضاصال از صاادرات غیرنفتی و 

در  استمرار افول اقتصادی در. پس کندتر مینایافتنیدستشده در بودجه را بینیپیش

 .تردیدی نیستایران 

های محدودا تلاش برای ایجاد رونق های اخیر دنبال کردهدر ساااال چاه دولتآن

 هایهایی برای تنفس سرمایها برای درآمدزایی و ایجاد روزنههرچند کاذب و سوداگرانه

های بورس اوراق بهادار در شارایط افول رشد روند صاعودی شااخ مالی بوده اسات. 

های کاذب که برای . اما این رونقای استترین مرید چنین فر،یهمهماقتصادی کشور 
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ویژه در زدن چوب ضراج به اموال عمومی ،ااروری اساات کساا  درآمد برای دولت به

مدد هبهای بالای تورم در اقتصادی رکودزده است تا بدین ترتی  منوط به استمرار نرد

ق مالی و ارزش ی ضبابی ارزش ذاتی سهام و اورافاصله هاافزایش سطح عمومی قیمت

علاوه این سیاست روا را بپوشاند و مانا از سقوط بازارهای مالی شود. ازاین شاانجاری

فقر و شااکاف طبقاتیا تقا،ااای مر،را  هایهای عمومی )بحرانزدن به بحرانبر دامن

تر های ناشی از سقوط بیشنفساه ریساکبرداری از بخش واقعی اقتصااد( فیسارمایه

 کند.  را تشدید میارزش پول ملی 

تاضدودی تحت ته،یر دو عمل شیوع امیدوارند  برخیی مسایل ژئوپلتیک در ضیطه

ز ا اجمهوری امریکا در سال جاریجهانی ویروس کرونا و نیز برگزاری انتخابات ریاست

تری که اما مجموعه روندهای بنیادی کاسته شودا منطقهنظامی در های تنش یدامنه

های است و اضتمال افزایش تنش برقراربحران ژئوپلتیک جاری را ایجاد کرده کماکان 

ضیات کماکان  او ویرانگر نظامی هاای محادود و ضتی گساااتردهژئوپلتیاک باه تنش

   اقتصادی و اجتماعی را در معرض تهدید قرار داده است.

سااااختاری موجود در ایران در بطن بحران فراگیر  نباید فراموش کرد که انساااداد

ی تنظیم نولیبرالی قرار دارد. بساات شاایوهداری و بنساااختاری نظام جهانی ساارمایه

تواند و،عیت بحرانی داخلی را تشدید کند یا و،عیت بحرانی جهانی برضس  مورد می

 .کندمیارتر دشوهرچه رفت از آن را برونهرضال اما به هدشعاع خود قرار دتحت

ای از فصااال تازهآغازگر ا آغااز به کار مجلس جدید بحران ضکمرانیی در ضیطاه

 تنشتوان انتظار داشات که تشدید می. خواهد بودهای ضاکمیت رویارویی میان جناح

بحران ناکارآمدی ضکمرانی را که همواره طی ی اجرایی گذار و قوهی قاانونمیاان قوه

 ومرج چهارانتظام پرهرجبر ابعاد  وکند تشدید  زا بوده استآسی ی گذشته چهار دهه

 .بیفزایدی اخیر دهه

فراگیری  لحاظبه 0931ماه سال اعترا،اات آبانهای اجتماعیا ی بحراندر ضیطه

ترین اعتراض گساااترده ای از طبقات اجتماعیرافیایی و ض اااور طیا گساااترده ج

آغاز موج دوم بوده است. همچنین  0913های بعد از انقلاب اجتماعی در تمامی ساال

ویژه اعترا،اات در کشاورهای عراق و لبنان مساایری همگرا با اعترا،ات بهار عربی به

ین موج . بنابراشااته باشااندافزا بر یکدیگر داته،یری همتوانند میکند و ایران را طی می
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آغاز شااد و به اشااکال مختلا )انواع  0931ماه اعترا،ااات در ایران که از دیمتهخر 

تری از هاا اعترا،ااات خیابانی( اسااتمرار یافت در دل موج بزرگهاا نافرمانیاعتصاااب

ی جای دارد که اخواهانهعدالت ی امروز و فراتر از آن اعترا،اتاعترا،ات در خاورمیانه

های خاق هر منطقه را که به نباید ویژگی هرچند سارتاسر جهان را دربرگرفته است.

ی اعترا،ااتی در این گستره گیری مطالبات مشاخ  انجامیده  نادیده گرفت وشاکل

 .همگن و همانند تلقی کردرا فراگیر 

به شاااکل ضرکت  های اخیردر ساااالهاای ضا،ااار را ی بحرانبرآماد مجموعاه

 .ایمبودهی ایران شااااهد مهلک در جامعههای ای از ریساااکمجموعاه یرونادهپیش

های ساااختاری اقتصااادیا مالیا ژئوپلتیکا ضکمرانی و ی بحرانضیطه مبناا دربراین

ها هسااتیم که در صورت استمرار ای از ریساکگیری مجموعهاجتماعی شااهد شاکل

های قابلیت تبدیل به ریسااکساارعت های اخیرا بهشااده در سااالطیبحرانی مساایر 

 ناشی  و ابعاد مهی بدون تردید مخاطرات ،من آن که مهارناشدنی و ویرانگر را دارند.

آ،ار ا ی ناشی از آنهاریسک ها وتشادید این بحراناز شایوع ویروس کرونا هم ،امن 

 .گذاردو می خود را برجای گذاشته است مهلک

 کندمخاطراتی که امروز ایران را تهدید میشدت  –یک  رتصوی

 
شده نشان داده  ی یکشماره در تصویر هاریساک شاده در این مجموعهروند طی 

ا صرفا  تلاش شده تصویری از و،ا موجود ترسیم شود اما به نظر تصویردر این . اسات
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ی دگردیساای به ریسااکی مهارناشاادنی ها یا در آسااتانهرسااد هریک از این ریسااکمی

میزان ضرکت محور  گذارند.ی ایران برجای میشدت آ،ار بحرانی بر جامعهیا بههستند 

طور تقریبی و به« مهارناشاادنی»و « بحرانی»ت به ساام« اندا»افقی هر ریسااک از 

ترسااایم شاااده اسااات. در بخش  های هر بخشگیری بحرانعمدتا  برمبنای شااادت

 یهای سااختاریا تشادید مساتمر کاهش نرد انباشات سرمایها افزایش فاصلهبحران

محیطی و افزایش های زیستدرآمدهای واقعی و سابد معیشات خانوارا تشدید بحران

ی پایانی محور ضرکت را تعیین کرده است. اری از اقتصاد جای نسبی نقطهبردسارمایه

در بورس  (P/Eهای مالی افزایش نساابت قیمت به درآمد هر سااهم )در محور بحران

هااای ی بحرانا در ضیطااهاوراق بهااادار و ضجم مطااالبااات معوق بااانکی در بااازار پول

ی ناکارآمدی ها و اعترا،ات اجتماعیا در ضیطهاجتماعی افزایش نسابی انواع آسای 

 های ژئوپلتیکی بحرانگیری و در ضیطهمیمهای تصضکمرانی افزایش بساامد بحران

های محدود نظامیا میزان ضرکت محور ریسک از راست افزایش ساطح و شدت تنش

افزایی آن نیسااات هم صاااویرچه این نگاره قادر به تا آنبه چ  را رقم زده اسااات. اما

 گانهای پنجها با یکدیگر اساات. هریک از این مجموعههای مختلا و تعامل آنریسااک

 کنند. های دیگر را تشدید میریسک

 

 

(3) 

 مدتاندازهای کوتاهچشم
برمبنای مهارناپذیری اساات.  ضرکت شااتابان به ساامتِها مساایر ناگزیر این ریسااک

ی ترا نظم نهاادی موجود قابلیت آن را ندارد که قادر به اعادهمت یرهاای سااااختااری

نهاد ضاکمیت در ایران از مجموع سه تر باشد. اتکا برای ضیات درازمدتچارچوبی قابل

بخشاای بخشاایا یعنی انحصااار قهرا مشااروعیتمشااروعیت )آپاراتوس( سااازوبرگ

 پروریاهای ضامیمدد رشد و یا سیاستبخشای اقتصاادی بهایدئولوژیک و مشاروعیت

اتکا پیدا کرده است. اما این سازوبرگ  سرکوببر ساازوبرگ  فقط و فقطتر هرچه بیش
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برخوردار نباشاادا دیر یا زود ترا  دو سااازوبرگ دیگردر صااورتی که از پشااتیبانی 

 .  شودگسیختگی میو دچار ازهم داردبرمی

دوام قدر قابلشود این است که و،ا موجود چهترین پرساشای که مطرح میمهم

ی متعدد و متنوعی مدت به لحاظ دخیل شدن مجموعهاست. روشن است که در کوتاه

توان شاهد فرازوفروهای بسیار بود. چنان که دو ماه می contingent دثاضاز عوامل 

و  زا این گونه ضیات اقتصادیبیماریکس قابل تصور نبود که ویروسی پیش برای هیچ

تر ماادت عواماال سااااختاااریاجتمااعی در ایران و جهااان را برهم ریزد. اماا در میاان

های اخیر را متوقا سازند و مانا ضرکت از قدرتمندتر از آن هستند که روندهای سال

 های مهارناشدنی بشوند.های بحرانی به سمت ریسکریسک

ملا  کا کنی بنیانهابحرانبه ساامت  ضرکتا ر عواملبا فرض ،بات سااایبنابراینا 

 هات ییرات ضاصل از این بحراندر چارچوب بحران ساختاری موجود این . مشهود است

فروپاشااای کامل فابریک ها را به دنبال دارد که یک ساااوی این طیا طیفی از بادیل

فابریک  ایو ساااوی دیگر آن اضی failed state گذر به دولت فروماندهو اجتماعی 

در صاااورت اساااتمرار . های دموکراتیک اجتماعی اساااتاز طریق جنبشاجتمااعی 

های گیری بدیلی از دل بحرانمندی ضاکمیت از صرفا  سازوبرگ قهرا امکان شکلبهره

 خواهد شد.  ترمحتملاما ضرکت به سمت فروپاشی  ترمحتملناموجود 

 ی که در اختیار داردمدد ابزارهایکند بهبه عبارت دیگرا اگرچه ضاکمیت تلاش می

گیری یک جنبش دموکراتیک های اجتماعی را ساارکوب کند و مانا از شااکلخیزش

و ساختاری  هایهای ریسکا یعنی بحراناما همین ضرکت بحران در سایر ضوزه اشود

 افزایشاختاریا بحران ژئوپلتیک از طریق های سااگره تحکیماقتصاااد از طریق مالی 

را  های اجتماعیابحران اجتماعی از طریق افزایش آساای  و هاپذیری در تنشآساای 

 بخشد.ی اجتماعی را شتاب میپاشکند و به این ترتی  ضرکت به سمت فروتشدید می

شاید تنها یک تلنگر برای چنین امری کافی باشد. اما این فروپاشی  بحرانی در مقطعی

همراه بهتر انجامد وخامت بیشمیگیری دولت فرومانده جا که اضتمالا  به شاااکلاز آن

بخشی ایدئولوژیک . اساسا  وقتی از سه سازوبرگ انحصار قهرا مشروعیتخواهد داشات

استمرار ضاکمیت تنها به سازوبرگ نخست متکی باشد بخشای اقتصادیا و مشاروعیت
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چه از آن برجای رود و آنی اتکا هم از بین میروشااان اسااات که دیریازود این نقطه

 است. فرومانده ماند شکلی از دولت می

ایاادئولوژیااک  –هااای اقتصااااادی و فرهنگی ناااتوانی دولاات از اتکااا بااه روش

استفاده از قدرت انحصاری در سرکوب بخشای و به همراه آن کارآمدی در مشاروعیت

های اجتماعی شده است. امری که همزمان ها به جنبشتاکنون مانا از تبدیل خیزش

 های اجتماعی را پدید آورده کهاقتصادی انواع آسی  –های اجتماعی به ساب  بحران

 ی ضرکت به سمت ضاکمیت فرومانده است. کنندهتسریاآن نیز 

های مختلا تلفیقی نیز ساااربرآوردن شاااکل اسااار طیا البتاه در میان این دو

ی نشاااینی در ضوزهکه با عق در داخل پاذیر اسااات. مانند بدیلی اقتدارگراتر امکاان

ی نظم نوعی مشااروعیت نسبی برای های خارجیا تلاش کند از طریق اعادهسایاسات

رای بواند تمیای خودش ایجاد کند. اما معلوم نیست که چنین بدیلی اساسا  چه برنامه

 های ساختاری و اجتماعی و ضکمرانی موجود داشته باشد. رفت از بحرانبرون

ضرکت از  اگرهای اجتماعی اسااات. ماجرا اما اضیای جنبش بخشنجااتساااوی 

 توانمی میسااار شاااودهای پایدار اجتماعی جنبشگیری شاااکلها به ساااوی خیزش

قدرت اضیای ی ت ییر گیری سااوژهشااکل. را شاااهد بود  ییرهای تسااوژه گیریشااکل

ی مساااهله .دهدکاهش مید و خطر فروریزی اجتماعی را داراجتماعی را  پیونادهاای

های ضاصل از باید بر نومیدیآن اسات که  هاگیری این ساوژهمهم برای شاکلذهنی 

 .  غلبه کردهای اجتماعی شخیز افولمدت روندهای آنی و بسیار کوتاه

در دو بدیل ناگزیر های ساااختاری در عمل ما را با براین اساااسا اسااتمرار بحران

گذر به دولت فرومانده و ناتوان و فروریزی اجتماعی نخست  سازد.میرو روبهمدت میان

تر که در بدو امر تنها از طریق ائتلافی گسترده از طبقات بدیلی دمکراتیک دوم امکانِو 

شاااان قادر به ی متوساااط و نمایندگانی کاارگر و طبقاهویژه طبقاهاجتمااعی و باه

 یابی اجتماعی خواهد بود. عاملیت

اکتی و به فل را به انتظار بنشینیم« تراندوهی بس گران»باید یا  ساخن آخر آن که

 ا«ستی بخت ما نیتقصیر بر گردن ستاره»یم بپذیر و یا از امروز تن دهیمتر بس بیش

 .رقم بزنیمرا ای بهتر آیندهتوانیم ایم و میمسرول سرنوشت خویش خود
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