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کنونی اقتصادی  هایهای بحرانکنم با توضیح ویژگیی حاضر تالش میدر مقاله

حل ی راههای راست قادر به ارائهدهم که چرا انواع بدیل نشاناجتماعی در ایران  –

 ایطرح چنین مسألهرفت از وضعیت بحرانی بینجامد نیستند. مؤثری که به برون

شان نیست، بلکه ن در ایران امروزقوای طبقاتی بالفعل معنای نادیده گرفتن توازن به

هایی است که استمرار حیات حلراهاشاره به رفت از وضعیت بحرانی و دادن مسیر برون

که در برابر  کنممیتأکید  ،این مقاله درسازد. پذیر میدرازمدت در ایران را امکان

اند بدل شده «زداحیات»ویرانگر و  هایبحرانبه  در مواردیامروز ایران که  هایبحران

 .و رادیکال، وجود نداردبدیل چپ  جزبه، اکنون دیگر هیچ بدیل راهگشایی

 

 مقدمه
. استمدت اندازهای کوتاهاطمینان از چشمموجود عدم ترین ویژگی وضعمهم

به سبب ای و ملی در کار است که منطقهزدا در سطح جهانی، مجموعه عواملی ثبات

چنین در محتمل است.  نامترقبهبسا ی تازه و چههاوقوع رخدادهرلحظه عملکردشان 

انسداد ساختاری است و بدون هرگونه  درگیرهاست نظام اقتصادی ایران سال، بستری

 تاکنوناما  ،انسداد را ندارداین رفت از ی سیاسی امکان برونتحول بنیادی در عرصه

در سه گروه را . این عوامل انداخته استرا به عقب  سیاسیعواملی این تحول  همجموع

در  میتکحاشکاف ژئوپلتیک جهانی که باعث شده  –بندی کرد. الف توان دستهمی

 –وضع موجود پیدا کند. ب  حفظهایی برای لنگرگاه تزایدی روبههامیان این شکاف

مانع  تاکنون که های پیچیده و چندسطحی سرکوباتکای پیوسته و دایم به سازوبرگ

محل زیست  -ایی )محل کار های اعتراضی در محور فضاز استمرار و پیوستگی حرکت

از سویی و مناطق مختلف جغرافیایی از سوی دیگر( و در محور زمانی )پیوستگی و 

 ازجملهو ضعف و ناکارآمدی مخالفان  –استمرار در طول زمان( شده است. پ 

تزاید ای دایم روبه. مجموع نیروهایی که از بدو انقالب تا امروز با دامنهاپوزیسیون راست

فاقد شناخت از وضعیت  عمدتاًاند، به عنوان مخالفان حاکمیت مطرح بوده و مطرح شده

این . هستندهای آن بحران حلی در برابری راهو به تبع آن ناتوان از ارائهموجود داخل 
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ا ایدئولوژیکی جهای کلیشهو طبقاتی ناشی از موضع های تبسدر بن جملهاز  ناآگاهی

 1.گرفتار آن هستنددارد که این طیف متنوع نیروها 

آن ندارد که در برابر مطالبات مردم کوتاه  حاکمیت سرِ شاهدیمدر چنین شرایطی، 

ر دنگذاشته است.  گریمطالبه اعتراض و ای نیز جز استمرارچارهنیز برای مردم  ،بیاید

وضع موجود پذیرفتنی نیست و « هاپایینی»ی حاکمیت و مردم اگرچه برای نامعادله

ای هکماکان بر استمرار روش« هاباالیی»خواهند به روال گذشته زندگی کنند اما نمی

ب لدر قادر سطح داخلی های اعتراضی هم گریمطالبهبنابراین گذشته تأکید دارد. 

)مانند کارگران و  ایهای مقدماتی و عمدتاً شبکهیابیسازمانبرخی هایی با گروه

در فضاهای شهری ها قیامو بازنشستگان و معلمان( و هم در قالب انواع اعتراضات 

استمرار خواهد داشت. طبیعی است که در افق با فرازوفرودهایی های مختلف مناسبتبه

 از سویی قادر نیستدرازمدت چنین وضعیتی قابل استمرار نیست. زیرا حاکمیت 

اکثر طور جدی تخفیف بدهد )بگذریم از این که های ساختاری اقتصاد را بهبحران

ر تواند دمین از سوی دیگر(، و استهای کنونی حاکی از تشدید بحران هابینیپیش

مردم مشروعیت ایدئولوژیک بیابد چراکه توان نوسازی ایدئولوژیک خود اکثریت اذهان 

  2را نیز ندارد.

                                                      

عیدی تب طیف دیگری از اپوزیسیونتوان برشمرد که عمدتاً البته عوامل دیگری هم در این زمینه می1 

های های رنگارنگ مخالفان زخمی تبعید فعاالن این طیفشدن نامنتظرهشود. طوالنیرا شامل می

زدن ها باشند در فکر زخمها پدید آورده که بیش از آن که به فکر التیام اصولی زخمای در آنناسورشده

ا نظام حاکم همدستی کرده بودند. ها سکوت و یا بخوردن آناند که به هنگام زخمبه سایر مخالفانی بوده

های اجتماعی و آگاهی از دیدگاه برخی ها همه در حالی است که به سبب حضور فعال در شبکهاین

 .هستنداز مسایل درونی ایران  آگاهیها دچار توهم کاربران در این شبکه

قی آن دهد. موسیشان میبست ایدئولوژیک را نخوبی این بنبه« سالم فرمانده»سرود  –توجه به ترانه 2 

ن پسند باشد( اما متبرای این که جوان احتماالًخوانی و پاپ شیش و هشت است )ترکیبی از نواهای نوحه

 تبلیغ ی گذشته همراه باچهار دههمذهبی ایدئولوژی  زای جدیدی بهآن قادر نیست عناصر مشروعیت

، اه سبزو گ است تکرار دو رنگ سیاه و سفید چه مشهودآننیز بیفزاید. در ویدیوی رسمی آن  گرینظامی

 ترهاچادر مشکی و مردان و جوانبا همگی  یهای مذهبی و نمادهای نظامی، و دختران و زنانمکان تصویر

 هایی بر روی شلوار و محاسنی بر چهره هستیم.با پیراهن اغلب
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هایی مانند رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران و پخش طرح چهرهدر این بستر بحرانی، 

 یای که بودجهی ماهوارهاش از چند شبکهی تلویزیونیاصطالح مصاحبههمزمان به

اعی یا ارتج های امپریالیستیدولت یا نهانی، مستقیم یا غیرمستقیم، آشکارا را هاآن

ی یکی از سناریوهای محتمل امپریالیستی برای دهندهوضوح نشاند، بهکننتأمین می

خواهی تنها در عمل و درازمدت آرزوی دموکراسی و آزادیی ایران است که نهآینده

تر وهن کند بلکه از آن مهمایرانیان از مشروطه به بعد را بار دیگر به شکست منتهی می

گمان بیش از هر ملت دیگری در این تاریخی به ملتی است که طی چند نسل و بی

 وب جهانی درگیر مبارزاتدر میان کشورهای جن سوابقترین طوالنییکی از منطقه و با 

 جویانه بوده است. دموکراتیک و عدالت

ایم های ساختاری که امروز با آن مواجهترین بحران، با توجه به مهمضرابحث حدر 

نشان دهم که  کنمتالش میی امروز ایران جامعهدر  زداحیاتهای بحران اشاره بهو با 

حلی برای ی راهقادر به ارائه ویژه جریان راست اقتدارگرا،، بهراست هایجریانانواع چرا 

موجود  هایرفت از بحرانبرونتخفیف جدی و تنها راه های موجود نیست و بحران

های عناصر پررنگی از سیاستمشتمل بر یا آن که گرایانه کل چپبدیلی است که یا به

 باشد. رادیکال

 های امروز مابحران
ای داشته باشیم که بحرانی حوزه ترچه بسا بتوان ادعا کرد که در ایران امروز کم

ترین واحد اجتماعی یعنی فرد، تا ها در تمامی سطوح از کوچکاین بحران .نباشد

 هایمحلکار، شهر و  محل، انواع واحدهای اجتماعینظام خویشاوندی،  و خانواده

 را دربر گرفته است. ملی در این سرزمین  – های قومیختلف زیست گروهم

اجتماعی شاهدیم به دو گروه کلی  –ی کلی اقتصادی هایی که امروز در پهنهبحران

هایی که به سبب ساخت حاکمیت و دستورکار سیاسی نخست بحران .دنشوتقسیم می

های انواع بحراندر این زمینه  .ایمی گذشته با آن مواجهایدئولوژیک آن در چهار دهه –

ز ا است ها که ناشیبخشی از بحرانها و بحران در روابط خارجی، ژئوپلتیکی، تحریم

ی های زندگهای ایدئولوژیک حاکمیت بر تمامی مردم با عالیق و سبکتحمیل سلیقه

. اما بخش بزرگ و به همان میزان توان مثال زدرا می تاز این دس یمتفاوت و موارد
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لی های نولیبراسیاستبرخی اجرای ی اقتصادی و دارانهناشی از رشد سرمایه یپراهمیت

های اقتصادی و اجتماعی جاری اثرات هر دو های گذشته بوده است. در بحرانطی دهه

ه زا و بعامل بحران ،یک بخش فقط صرف براز همین رو تأکید  .بینیمعامل باال را می

یری ی تصود و به این ترتیب ناتوان از ارائهگیرنادیده می همان اندازه پراهمیت دیگر را

 . خواهد بودهای جاری حلی مؤثر برای بحرانجامع و راه

بست اقتصاد را گرفتار بن 1931ی که از ابتدای دهه را های امروز اقتصاد ایرانبحران

ای هکنم. در گروه نخست، بحرانبندی میدر دو گروه تقسیمری کرده و انسداد ساختا

است  زداحیاتهای بحران امابخش مالی و بخش واقعی اقتصاد قرار دارند. گروه دوم 

با همچنین، دهد. الشعاع قرار میحیات درازمدت ایران و ایرانیان را تحت امکانکه 

اً های راست اساسانواع بدیلکنم نشان دهم که تالش می هابحرانمختصات این بررسی 

 .ها نیستندی پاسخ مؤثری به این بحرانقادر به ارائه

 

 های بخش مالی اقتصادبحران
 : بازار پولبحران  –الف 

ها و مؤسسات اعتباری این نهادها عمدتاً از در بانک های انباشتهبدهیبه سبب 

ی طور جدشده و معوق نسبت به سرمایه بهوضعیت ناشی از فزونی تسهیالت سوخت

 31ی ی دوم دههویژه از نیمههای اخیر و بهدر تمامی سالاند. آسیب ساختاری دیده

ها به صورت جدی گریبانگیر مؤسسات های معوق بانکی بدهیکه مسأله خورشیدی

 .پنهان ساختتعدیل کرد و ها را شد سه عامل ورشکستگی بانکها اعتباری و بانک

شد.  اعتباریمؤسسات  هایصرف جبران زیانی عمومی چه از منابع بودجهنخست، آن

های بدهی ریالیجاری دوم، تورم سنگین و سقوط دایم ارزش پول ملی عمالً ارزش 

ای از دادوستدهای صوری در داخل ها را کاهش داد. سوم، مجموعهبانکمعوق 

ها )درآمدهایی که غیرواقعی در بانکدرآمدهای  برای نشان دادنهای بانکی مجموعه

 ها را پوشاند.دهی آنشد( زیانها نشان داده میواقعاً حصول نشده بود، اما در دفاتر بانک

انکی نظام بو در بخش بازار پول  «توقف»ی نوعی روشن است که این وضعیت نشانه

ادهای نه باها گیری آن از سویی فساد ساختاری موجود و ارتباط بانکاست. دالیل شکل
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از سوی دیگر  دولتی، فرادولتی و خصوصی است. اماقدرتمند سیاسی و اقتصادی 

سسات مؤهای نولیبرالی و تأسیس و گسترش ی نظام بانکی براساس سیاستتوسعه

م در نظا اخیرهای سال گیری بحرانهای خصوصی نقش مهمی در شکلبانک و اعتباری

گام نخست برای اصالح بحران مالی کنونی در بخش بانکی  ه است.بانکی داشت

ها ای از سیاستمجموعهاتخاذ و  ی فرادولتیمالکیت از مالکان خصوصی و نهادهاسلب

خواهد بود. روشن است که حل بحران بانکی  هاکردن آنها و ملینظیر ادغام بانک

ین پرسش ااست.  بخش مالیهای نولیبرالی سیاستکم تجدیدنظر در نیازمند دست

حلی در برابر بحران فراگیر بازار پول در های راست چه راهانواع بدیل است که

 .ایران دارند

 

 :ب. بحران بازار سرمایه

گیری مستمر حباب قیمتی و شکل شاهدنیز ایران اوراق بهادار در بورس 

های بعد از جنگ در سال آنها در تمامی ادوار فعالیت فروشکستن بعدی حباب

ی عمدتاً باختگی گستردهمالکیت و مالبه سلبایم که بودهساله تا امروز هشت

داران دارای اطالعات نهانی و بزرگ منتهی نفع سهامای بهداران کوچک غیرحرفهسهام

آن بود در  برداری ازو بهره اجرا عاملها را که خود حاکمیت ترین آنبزرگ .شده است

تر در و پیش از آن در ابعاد کوچک آن نیست. اما محدود به شاهد بودیم 1931 سال

چه ابعاد بودیم. آن ششاهد 1939-1932، 1912-1911، 1931-1939های سال

داد، عالوه بر های بعد از حباب تخفیف میسقوط بورس اوراق بهادار را در تمامی سال

گذاری، تورم مزمن ساختاری در ی دولت و نهادهای بزرگ سرمایههای گستردهدخالت

 وی بعد هاهای جاری سالقیمت همگرایی تدریجیاقتصاد ایران بود که باعث 

 که از فعالیت این ایشد. عالوه بر این، در تمامی سه دههیشین میهای حبابی پقیمت

بازار گذشته، سهم ناچیزی از تأمین مالی توسط این نهاد صورت گرفته و کماکان 

ها، عالوه بر سازوکارهای متعارف ها و شرکتی اصلی منابع مالی طرحکنندهتأمین

 وبانکی بوده است. این بازار عمدتاً ی عمومی دولت و یا نظام یا بودجه ،انباشت سرمایه

دوم سهام ضربات گاه بسیار در خدمت سوداگران مالی بوده که با دادوستد دستاساساً 
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 ترین اصالح این بازار به نفع بخش واقعیاند. کوچکسنگینی به بخش واقعی اقتصاد زده

ر نوی دی دادوستد ثاگیرانهو تولیدی در اقتصاد مستلزم محدودسازی بسیار سخت

ا این دادوستدهای ناشی از مزایای سرمایههای بسیار سنگین بر بورس و وضع مالیات

های سیاسی قابلیت پایان بخشیدن ها از سوی کدام جناحاست. کدام مجموعه سیاست

که انواع  پرسش این است ؟ها در بورس اوراق بهادار را داردی بحرانبه این سلسله

 .پاسخی در برابر بحران بازار سرمایه در ایران دارند های راست چهبدیل

 

 های بخش واقعی اقتصادبحران
های های بخش واقعی اقتصاد که در شکل تورم و رکود همزمان در اغلب سالبحران

در ساختار قدرت سیاسی در ایران نیز از سویی ریشه  نمود یافته استبعد از انقالب 

های بعد از انقالب و شده در سالهای اقتصادی اجراداشته و از سوی دیگر در سیاست

 وابسته به ساختار الیگارشیکگیری یک الیگارشی قدرتمند مالی بعد از جنگ. شکل

تر سازی باعث فربههایی مانند خصوصیاز سیاست اشمندیو نیز بهره سیاسیقدرت 

ی گذشته شده است. به نحوی که امروز شدن هرچه بیشتر آن در تمامی چهار دهه

قدرتمند در اقتصاد  ایهای بزرگ چندرشتهشرکتشاهد ساختاری از مالکیت تودرتوی 

 هستیم. 

 های منتهیز سالا به درآمدهای نفتی های ایرانعالوه بر آن، اتکای همیشگی دولت

ش افزایبه تورم مزمن، ی نقدینگی تا امروز باعث شده تزریق گسترده 1933به انقالب 

های انواع بیماریبروز و پذیر های مبادلهناپذیر به داراییهای مبادلهنسبت قیمت دارایی

مقابله با ساختار  رفت از وضع موجود وحلی برای برون. هر راهدوشمنجر اقتصادی 

سازی مناسبات سیاسی در ایران و مستلزم دموکراتیک قدرت سیاسیالیگارشیک 

ع مجام و منتخب ها از سوی نهادهای کارشناسی زیرنظرنظارت بر درآمدهای نفتی دولت

یک  های راست قادرندکه آیا انواع بدیل پرسش این است. است دموکراتیک

که تابع سلطان و شاه و  طرح کنند پذیر سیاسینظارتو ساختار دموکراتیک 

با مدیریت درآمدهای نفتی در کشوری با هزارویک بتواند  ومانند آن نباشد 

 .های ساختاری اقتصاد را حل کنداین بحرانمشکل مالی 
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 موازات آنبه مدرنیزاسیون وآمدهای برخی پیرکود و تورم ساختاری همزمان با 

رگی ی بخش بزگسترده سازیساز بینوازمینه ،ولیبرالی اقتصادیهای ناجرای سیاست

نیز در بحران  دیگر فقر گستردهآمد از مردم و شکاف عمیق طبقاتی شده است. پی

های آن بحران حاصل ترین نمونهبسیاری از کاالها مشهود است. مهم برایتقاضای مؤثر 

ی خانوارها است. حل این بحران ساالنهواقعی درآمد میانگین از شکاف قیمت مسکن و 

کنار گذاشتن هرگونه سیاست نولیبرالی، و در مقابل اجرای نیازمند قبل از هر چیز 

های بازتوزیعی درآمد از طبقات باالی جامعه به نفع طبقات پایین در قالب سیاست

انواع  یطراح ثروت، ومالیات بر بر درآمدهای باال، تصاعدی  یهای مالیاتسیاست

های انتقالی به نفع طبقات فرودست و میانی جامعه و غیرکاالیی کردن بخش پرداخت

و آموزش عالی، عمومی های اخیر )مانند آموزش شده طی دههبزرگی از خدمات کاالیی

های آیا انواع بدیلکه  پرسش این استونقل،...( است. بهداشت و سالمت، حمل

نین اتخاذ چقادر به نولیبرالیسم است  شاناصلی اقتصادی که گفتمانراست 

 .هستند هاییسیاست

مداوم شاهد خروج دایمی سرمایه  طوربهتا امروز  1933از مقطع انقالب  همچنین،

رقم صدها براساس تمامی برآوردها، ایم. آمار دقیقی از آن نداریم، اما از ایران بوده

الر نیز د یک تریلیونارقام بیش از  حتی ه است وبینانکامالً واقع حداقلی و میلیارد دالر

سرمایه ناشی از  خروجبخش بزرگی از این درست است که . رسدآمیز به نظر نمیاغراق

های اندازهای اقتصادی داخلی به سبب انواع بحراناطمینان سرمایه به چشمعدم

و عالوه بر آن همین وضعیت باعث شده متقابالً شاهد ورود  ژئوپلتیک است –سیاسی 

از راهکارها  مهمیبخش  باید به خاطر سپرد که، اما سرمایه در ابعادی بزرگ نباشیم

مانند محدودسازی هایی های ملی مستلزم اجرای سیاستبرای جلوگیری از فرار سرمایه

ه ک پرسش این استاست.  تاز این دس راهکارهاییحساب سرمایه و  هایوانتقالنقل

های راست توان ی امروز بدیلشدهداری جهانیآیا در گفتمان حاکم بر سرمایه

 .هایی را دارنداجرای چنین سیاستطرح و 
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 زداحیاتهای بحران
امکان حیات  آن کنیم که استمرار و تعمیقهایی اشاره میدر ادامه، به بحران

 طوربه. سازدایران در افق درازمدت ناممکن میدرازمدت را در بخش بزرگی از جغرافیای 

 است.  بحران بازتولید اجتماعیو  محیطیبحران زیستمشخص بحث از 

ها حیات خشکسالی، فرسایش خاک و آلودگی هوا از انواع ریزگردها و آالینده

مقابله با این  خواهد ساخت.ناممکن عمالً را  فالت ایران بزرگی ازدرازمدت در بخش 

کند که نیازمند همبستگی و اجتماعی را طلب می –اقتصادی  یدیگرگونهنظم بحران، 

 انایر از افغانستان و پاکستان در شرق و ترکیه و عراق در غرب مردم منطقهبا همدلی 

راج ه استخمتکی ب های اقتصادی است. اقتصادو سیاستها و بازنگری کلی در برنامه

ی و شیمیایی و پتروشیم محصوالتانواع تولید مبتنی بر  ی، صنایعهای فسیلسوخت

، اقتصاد پایانفرض منابع آبی بیپیش، کشاورزی مبتنی بر و فلزی کانیصنایع انواع 

. دیگر قابل استمرار نیست ،ی هرچه بیشتر فضاهای مصنوع و شهریوابسته به توسعه

بتنی بر دولت دموکراتیک مرکزی اجتماعی م –ی اقتصادی اساساً به یک نظم دگرگونه

ای نیازمندیم که بتواند در گیر در سطوح محلی و منطقههای تصمیمو شوراها و انجمن

تدریج از وخامت فجایع بهای و منطقههای ملی سامانیها و نابههزارتوی تبعیض

آمدهای رشد ناموزون مرکب سرمایه را تعدیل محیطی بکاهد و قادر باشد پیزیست

 نبه این بحرا مؤثر راست پاسخی هایبدیلانواع آیا که  پرسش این است. کند

 .دندار ایران از زداحیات

کند بحران بازتولید اجتماعی که حیات درازمدت ایرانیان را تهدید می یدیگر بحران

ی ایران را دچار اختالل جدی درازمدت روند بازتولید نسلی در جامعهافق در  که است

هایی مدد سیاستحاکمیت در این زمینه تقویت باروری جمعیتی بهی برنامهکند. می

اعی . بحران بازتولید اجتماست ساختاری آن عللاعتنا به از قبیل تشویق فرزندآوری بی

کردن بسیاری از خدماتی که دارد که با کاالیی هایی ریشهدر ایران ازجمله در سیاست

گان راییا از سوی بخش عمومی به بودمناسبات خویشاوندی  متکی بری آن ارائهقبالً 

طح تر از میانگین سرا بسیار گران کنونیهای ی زیست متعارف نسلشد، هزینهارائه می

اری کثباتی بیعهدرآمد خانوارها ساخته است. بحران بازتولید اجتماعی ریشه در توس
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به تبع  و ثباتبی شان در بسترهای اشتغالگیری افراد برای زندگی آتیدارد که تصمیم

بحران بازتولید اجتماعی در بسیار دشوار کرده است. را معیشتی شرایط متزلزل آن 

ش انداز امیدبخهایی ریشه دارد که هرگونه چشمبینوایی گسترده، فقر و فقدان حداقل

ولیبرال های نگیری نفسبحران بازتولید اجتماعی ریشه در شکل کند.راد سلب میرا از اف

الشعاع شخصی تمامی آمال و آروزهایشان را تحت دارد که به حداکثر رساندن منافع

  خود قرار داده است.

 هایکنار گذاشتن برنامهحل بحران بازتولید اجتماعی قبل از هرچیز مستلزم 

های ی سیاستکاری، اعمال گستردهحرکت در راستای حذف موقتیازجمله نولیبرالی، 

و از میان  ی طیف وسیعی از خدمات عمومیزدایی گستردهبازتوزیع درآمدی، کاالیی

. اگر مایلیم حیات درازمدت در جغرافیای ایران برداشتن گفتمان نولیبرالی است

ای ناشی همحیطی، باید گرهیستتالش برای تخفیف بحران ز موازاتِپذیر باشد، بهامکان

ولید استمرار بحران بازت بحران بازتولید اجتماعی نیز گشوده شود. فراموش نکنیم که از

بحران بازتولید اجتماعی بدون حل و  کندحیات ایرانیان را سلب میسرزندگی اجتماعی 

 .داری ناممکن استگرایانه و غیرسرمایهی مردمیهای اقتصادی برمبناطراحی سیاست

راهگشا حلی راهی قادر به ارائههای راست آیا انواع بدیل ت کهپرسش این اس

 .هستندبرای بحران بازتولید اجتماعی در ایران 

 

 سخن آخر
ی ایران تأکید شد. اما های اقتصادی امروز جامعهی حاضر بر بحراندر مقاله

ها در ایران امروز وجود دارد. اگر در قبال تری از بحرانمتأسفانه طیف بسیار گسترده

در خصوص استفاده از  هاییطرح خطابههای راست به های اقتصادی بدیلبحران

د، اما دیگر نزنها دست میی گردشگری و مانند اینگذاری خارجی و توسعهسرمایه

اساساً را ای های ملی و منطقهی ایران در حوزههای چندوجهی و متعدد جامعهبحران

اشاره  ایدئولوژی حاکمیتها صرفاً به موانع ناشی از د و در برابر آننگیرنادیده می

ت نیز های راسبدیل های ناسیونالیستیِد انواع ایدئولوژینکه توجه کند، بی آننکنمی

 .قومی در ایران هستند –های ملی های تاریخی برخی بحرانبه سهم خود ازجمله ریشه
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د و صرفاً با پاک ننداردر برابر آن حلی هیچ راه های راستهایی که انواع بدیلبحران

 . دنکنکار میها را انکردن صورت مسأله آن

اتکا به نیروهای اجتماعی درونی و رفت از انسداد کنونی، برونتنها راه در این میان 

های شهری برای های اجتماعی مترقی با جنبشهای طبقات و گروهپیوندیابی حرکت

ها های غلبه بر بحرانراهو طرح است که قادر به کشف  نهادن بدیلی از دلِ جامعهپی

 است. اما راه دیگری نداریم.  و پرفرازوفرودی دشوارطوالنی و باشد. راه 

 

 

 


