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بحران فقر و شااا اب اتقاتیح بحران  :بریمسااار  یهاا بهدر هزارتویی از بحران

همراه با تورم  یاقتصااااد حیطیح بحران رکود زیساااتدیگر خطرات آبی و کم  هلک

بحران ناشای از فرار دایمی سر ایه از اقتصاد ایرانح های  الیح انواع بحرانکمرشا ،ح 

ساارخورد ی و  و توأم با بحران  شااروتیت و انساافاد فسااای ساایاساایح بحران ی  

 یری ناشی از همه های همتستگی اجتماتی و ای، همه همراه با بحرانفروریزی حلقه

ها همگی در ای و جهانی. ای، بحرانهای حاد ژئوپلتیک  نطقهکروناا و در د   بحران

 رنف.تهرچه بیش شیپیونف با ی فیگر و در  سیری شتابنفه روبه تعمیق و  ستر

ایران  اجتماتیو اقتصادی و  ی سایاسایکننفهی کنتر هاساازوبر سااختارها و 

بریم که ایف  تنوتی از ای به سااار  یو در برهه نفارددراز افت  حیااتِ توانا روز 

اجتماتی و حرکت به  –ی از فروپاشاای اقتصااادی یهااتفاقات  حتمل اساات: از  ونه

فرارفت، از های اجتماتی و تلاش برای  یری جنتشتا ش ل «دولت فرو انفه»سامت 

  عناییجمهوری چه راسااتی در ای،  یانه بر زاری انتبابات ریاساات. بهوضاام  وجود

 ؟انفازهایی در برابر داریمو چه چشم خواهف داشت
 

(1) 
روشاای  دهاییبا فرازوفرو حای از انتباباتساالسااله 6731تا خرداد  6731از خرداد 

ت بود. نظار« غیرد وکراتیک»بر ذاتی « د وکراتیک»نمودی  تصاااویرکردن ؤثر برای 

 های ح و تیساله و از ابتفای بازآرایی فسای جناحاستصوابی  که در پی جنگ هشت

های  جلس چهارم در سااا  ها بر ساار کرساای یری رهتری جفیفح در  رقابتو شاا ل

د برای تهفیفزدایی قانونی  وجو هایچارچوبتملاً آغاز شااافح ابزاری افزون بر  6736

ی حیات خویش حتی به بانیان خود احتماالی از هر انتباباتی بود. نظارتی که در ادا ه

به حذب هاشمی رفسنجانی در  قطعی در ایف راست سنتی هم وفا ن رد و سرانجام 

ی رقابت  نتهی شااف. همی، تلی لاریجانی نیز از صااحنه و در انتبابات اخیررساایف 

ی اصلی ساختار قفرت ی آن اسات که هساتهدهنفهشانی نشاانروهای اخیر بهحذب

ی سیاست یعنی ببشای از قفرت که قادر به اخذ تصامیمات اصاالی در ترصه حکنونی
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روحانی  –نظا ی  کار و راساااتِاکنون  به جریان نو حافظه اساااتح خارجی و داخلی

 .  حفود شفه استجفیف 

های حذب شفه در  قطم کنونی فراتر از ابراز قهر و دلبوری پاسخ جریان / جریان

 انف و  م ، است به انواع دیگری از رویارویی نتوده است ا ا آیا در ای، سطح باقی  ی

ها پایگاه اجتماتی رسااف چراکه ای، جریانبساایار بعیف به نظر  ی ؟بینجا ف 88 اننف 

نویسی فراتر از نا ه نا حتمل است ستقلی از پایگاه اجتماتی سنتی حاکمیت نفارنف و 

 باشیم.کم در سپهر اجتماتی دستو قهر  نتظر اقفا ات دیگری 

 

(2) 
رغم ساختار راکه بهداردح چ« اهمیت»داشته و « اهمیت»هاح انتبابات ی ای،با همه

ح «فرتی»های تصاامیمات ی تصاامیمات راهتردیح در حوزهصاالس ساایاساای در حوزه

جمهور ببش بزر ی از بوروکراسااای دولتی را در اختیااار دارد و از آن رو توان رییس

های  نفی از  وقعیتهای بهرههای شااا لی و فرصاااتویژه در توزیم رانتزیاادی باه

 ییک را دارد. به تتارت دیگرح دساترسی  قام ارشف قوهساودآور اقتصاادی و بوروکرات

، تریی ی از  همها و ا  انات  الی و اقتصااادی  وجودح اجرایی به ببشاای از فرصاات

های درون حاکمیت  تف  ی رقابت جفی  رایشانتبابات را به ترصهتوا لی است که 

ناسازه »توان ی  تناقسی هستیم که  ی. به همی، ساتس شااهف پفیفهسااخته اسات

 جمهوری نام نهاد. انتبابات ریاست «اهمیتی همز انو بیاهمیت  (پارادوکس)

 

(3) 
« الساصلاح»های  وسوم به جناحببش غالس است که « اهمیت»به دلیل همی، 

ی کننف چراکه به تنوان ببشی از اتقهبه هیچ تنوان از انتبابات د  نمی« رو یانه»و 
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ها  یریدر تصمیمسالاری حسور و الا  ان در دساتگاه دیوانفرادسات نیاز دارنف حتی

 نف بهره نتج از آن ها و  نابم  الی نفوذ داشااته و از  نافم ناشااای از توزیم  نصاااس

 یهیچ برنا ها رچه کننف. پذیرنف ا ا از قفرت د  نمی. آنان هر حقارتی را  یباشااانف

ر دشان و سبنگویانآنان بسایاری از ا ر  .های پیش رو نفارنفایجابی برای حلّ بحران

تر از هر چیزح  هم حدارنفدست برنمی ی   ررخطا« ت رار»ای از آن ساوی  رزح لحظه

 ! الی استح برادر تفع ن س له 

 

(4) 

ی رأی  عترضان به وضم الس تا ا روز تمفتاً به پشتوانهاصالاح  وساوم به جریان

ی  ذشااته  وجودح در ببش اتظم آن چیزهایی که تحت تنوان انتبابات در سااه دهه

کم تا ای، رسااف دسااتنمیا ا به نظر  صاااحس وزن اجتماتی  ؤثری بود. حشااف بر زار

یجاد کنف. ا ر شااوری برای شاارکت در انتبابات  یان  ردم ا باشاافتوانسااته لحظه 

پایگاه اجتماتی واقعی ت   باشااف ای، انتبابات تاحفودی کمیّوضااعیت به همی،  نوا

ی آرای اتتراضی حذب ببش تمفه تتارت دیگرح. به سازدجریان  را  شاب   یای، 

 د. بوخواهف  ویای وزن واقعی اجتماتی آنان « التاناصلاح»از ستف رأی 

 

(5) 
انتبابات بر زار شفه  سالسالهدر ا تفاد  تایفنرا  با ای، همهح انتبابات ساا  جاری

های اتتراضی همچون یک رویفاد سایاسای در ا تفاد خیزش کهساا  اخیرح  52ای 

ی اخیر که ساایاساات دانساات و به همی، دلیل برخلاب چنف دوره 38و آبان  31دی 

ه ب بساچهتحریم انتبابات سایاسات  ؤثری نتود در ای، دوره کاهش  شهود  شارکت 

ی سیاست ایران  نتهی در ترصه« سوم» نفس در جریان روبه اتتلای به ارتقای اتتماد
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به  ریجتفبه تقویت جنتش اتتراضی یری و ش لا یفوار بود با  انچه بساا بتو و شاود

 .در سپهر سیاست ایران بینجا فهای  ترقی  رایشتتلای و ا یری ش ل

(6) 
انفازهای هزارتوی بحرانی کنونی در پی اسااتقرار ی  هم ت  ل در چشااما ا  ساا له

 خارجی ناشااای از سااایاسااات هایدولت جفیف خواهف بود. قتل از هر چیز به بحران

یاسی س ی نظامرابطه حاز بفو تلاش حاکمیت پساانقلابی برای استقرار تا ا روزبپردازیم. 

بر نیاز به خلق و استمرار دایمی  همواره خارجی ناشای از سایاست هایبا بحران ایران

 سااتلزم اسااتمرار  «وضااعیت اضااطراری»بوده اسااتح چراکه اسااتمرار  تتنی  بحران

اله سهایی  اننف  رو انگیری و جنگ هشتها بوده است. به همی، دلیلح بحرانبحران

 بلافاصله پس از پایان جنگ وداشت  پسااانقلابینقش کلیفی را در اساتقرار حاکمیت 

بازهم وضعیت اضطراری  بودیم تا های کوچک و بزر ای از بحرانسلسلهلق شااهف خ

ای ای ای و  نطقههسااته   رر هایتر بحراناز همه  هم در ای،  یانح اسااتمرار یابف.

 .ی  ذشته بوده استدو دهه

حرانی پایان بهای بیروابط اقتصادی ناشی از ای، سلسله حنیاز به بحران تلاوه بر ا ا

کاستان »به  های اخیرسا ی است. اشاره نقش داشتهها در اساتمرار ببشایفن به آن

 هاست. روشنی  ویای همی، روابط قفرت اقتصادی برخاسته از بحرانح به«تحریم

های خارجی کماکان اسااتمرار بحران حنهو خواه احیا شااود « برجام»بنابرای،ح خواه 

 ح نه سیاست خارجی«آن»و یا بفون « برجام»که با یابف. بایف در نظر داشاته باشیم  ی

 ایو نه سیاست خارجی دشمنان  نطقهکنف ت ییر اساتراتژیک  ی جمهوری اسالا ی

در د  جنگ تلاوه بر آن  .ی جنوبی خلیج فار آنح از اساراییل تا کشاورهای حاشیه

جی و های خاری  ساتفی برای استمرار بحرانسارد نوههور در فساای جهانیح ز ینه

 وجود خواهف داشت.  نیز تشفیف دراز فت آن



 هاخطر و فرصت در هزارتوی بحرانهای لحظه 6 

(7) 
 کنفح فشار شاایشی در  نابم ارزی ایجاد  ی« برجام» احیایتردیفی نیسات که 

به دولت بعف ا  ان  و دهفتور ی ناشااای از افزایش چشااامگیر بهای ارز را کاهش  ی

برخی فشااارهای  عیشااتی بهره بگیرد. ا ا « تبفیف»دهف که از ای، فرصاات برای  ی

 های ساختاری  ا نیست. بحران« حل»بازهم تردیفی نیست که قادر به 

ابعاد بحران  حاز خارج هاورود برخی  نابم ارزی بانک پذیر شااافنشاااایف با ا  ان

کنف و  ها را پرای بانکر نیسات ش اب ترازنا هح ا ا قادیابف تبفیفانفکی بان ی ببش 

نه ا  اناتی برای افزایش سااودآوری  .کاهش دهف اور جفیها را بهی آنزیان انتاشااته

ها و  ؤسسات بانکهای  نجمف برای فروش دارایی صات چنفانیکنف و نه فرایجاد  ی

هایی در ت ثیر کاهنفه روی بهای ساهام شرکت« برجام»احیای . از ساوی دیگرح اتتتار

آ ف بینی افزایش نرخ دلار افزایش بها داشاااتنف و از ای، رو پیدارد کاه با پیش بور 

 . نیز نبواهف داشت فت  ثتتی روی بازار سر ایه کوتاه

ح «جامبر»یا بفون « برجام»بحران بی اری و فقر و شاا اب اتقاتی روزافزون نیز با 

رو به تشاافیف و افزایش خواهف داشاات. فرا وش ن نیم که در  درجات  ونا ونح هولو ب

 ذاری در ایران )براسا  ارقام واقعی( نزولی سر ایه رونفهای پذیرش برجام نیز ساا 

استمرار یافت. بنابرای، ا رچه با فرازوفرودی آغاز شافه بود  6731ی که از ابتفای دهه

ها را پرکنف ولی در ناشاای از تحریم ینفه اهای خالیتوانف هرفیت ی« برجام» احیای

زایی جفیفی در اقتصااااد نبواهف بود و به چاارچوب نهاادی  وجودح قاادر به هرفیت

های ناشاای از فقر و بی اری و آ فی جفی و راهگشااا در کاهش بحرانهمی، دلیل پی

 ارزش پو پایان بیی سقوط چرخهباز به رکود اقتصاادی نبواهف داشت. بعف از  فتی 

ی ثابت ناخال  داخلی به رونف نزولی دراز فت و تشااا یل سااار ایه  ردیم ی لی باز

 .دهفادا ه  یخویش 

ای دارد. اساسًا نه برنا ه وخا ت حیطی کماکان رو به بحران زیستروشا، اسات 

هااا وجود دارد و نااه توانی برای آن. تبفیف پااایاافار بحران برای تبفیف ای، بحران

ایران  در روابط قفرتهای جفی در نه تنها  ستلزم د ر ونی  حیطی در ایرانزیسات
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ها ای  تفاوت از ا روز نیاز دارد. شاااایف در  قطعی بارانکاه فراتر از آن باه خاور یانه

وبه  حیطی رح ا ا بحران زیستبارانی خش سالیسیل پفیف آورد و در  قطعی دیگر کم

 وخا ت خواهف  ذاشت.

به شاا ل اخیر خورشاایفی قرن ی دوم چه در نیمهیطی آناتیعتاً در چنی، شاارا

کماکان  یابف واسااتمرار  ی ایمفرار پایفار ساار ایه و نیز  هاجرت از ایران شاااهف بوده

 ساایبتگی اجتماتی را دهف و ازهمی اقتصااادی در ایران را تقلیل  یا  انات توسااعه

 کنف.تشفیف  ی

 

(8) 
های ح بحران  شروتیت حاکمیت را تشفیف کنف. به تتم بحرانای، هزارتوی بحرانی

 وازات کاهش  شااارکت  ردم در انتباباتح کاهش  یزان نفوذ ای و درونی و به نطقه

ا  انات  الی دولت  کشااایفنتههای  بتلف اجتماتیح و ایفئولوژی حاکمیت در  روه

ود شهای بازتوزیعیح بحران  شروتیت تشفیف  یاجرای سیاست و  ذاریسر ایهبرای 

ویژه در به 38 اه آبان و 31 اه های دیهای  شااابه خیزشو احتما  بروز انواع بحران

توان انتظار داشاات که . بنابرای، در چنی، شاارایطی  یوجود داردی دوم سااا  نیمه

( بر ابزار سااارکوب در کنتر  اجتماتی رو!کار یا  یانه یزان ات اای دولات ) حاافظاه

شاااود و توان آن برای کنتر  اجتمااتی باه ات ای ابزارهای اقتصاااادی یا تر  یبیش

 یابف.تر کاهش  یزایی ایفئولوژیک هرچه بیش شروتیت

 

(9) 
 تفاوتی دارنف و نه ا ر هم چنفان های جمهوری برنا هناه کاانافیفاهای ریاسااات

های جمهور سیاستطاب را دارد که با ت ییر رئیسداشاته باشنف ساختار قفرت ای، انع

های  تفاوت توان شااافت ناکارآ فی  تفاوتی را در دولتح فقط  ی تفااوتی اجرا کنف

هایی از بحران که ناشی از ناکارآ فی ح مرانی است انتظار داشت که به تتم آن ببش
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بیش  است وصلتیت دستگاه سیاسی نیز کماکان روبه افزایش  یابف.شافت و ضعف  ی

آفری، خواهف بود. ضاام، ای، از هر ز ان دیگر نگاه به بالا نگاهی تتث و بیهوده و ی  

ی ولو هارغم بست، برخی فرصتهش ل و  حتوا در ساختار سیاسیح ب کا ل انطتاقکه 

 و به تتم است آنشناخت بهتر  وزدایی از ساختار قفرت توهم ینشانهبسایار  حفودح 

 .  کنفت، از آن یاری  یتلاش برای فرارفتوانف به  یآن 

 

(11) 
هایی های توأ ان خطر و فرصت استح لحظهی لحظهی بحران ساختاریح برههبرهه

  یزایی. لحظهبرای  فاخله کردن در ساااپهر سااایاسااات برای خطر کردن و فرصااات

 فراخوانفن به کنشگری: کنش ف ریح کنش اجتماتیح کنش فرهنگی و کنش سیاسی.

 

 


