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در هزارتویی از بحرانهاا بهسااار یبریم :بحران فقر و شااا اب اتقاتیح بحران
هلک کمآبی و دیگر خطرات زیسااات حیطیح بحران رکود اقتصاااادی همراه با تورم
کمرشا ،ح انواع بحرانهای الیح بحران ناشای از فرار دایمی سر ایه از اقتصاد ایرانح
توأم با بحران شااروتیت و انساافاد فسااای ساایاساایح بحران ی و ساارخورد ی و
فروریزی حلقههای همتستگی اجتماتی و ای ،همه همراه با بحران ناشی از همه یری
کروناا و در د بحرانهای حاد ژئوپلتیک نطقهای و جهانی .ای ،بحرانها همگی در
پیونف با ی فیگر و در سیری شتابنفه روبه تعمیق و سترشی هرچه بیشترنف.
سااختارها و ساازوبر های کنتر کننفهی سایاسای و اقتصادی و اجتماتی ایران
ا روز توان حیااتِ دراز افت نفارد و در برههای به سااار یبریم که ایف تنوتی از
اتفاقات حتمل اساات :از ونههایی از فروپاشاای اقتصااادی – اجتماتی و حرکت به
سامت «دولت فرو انفه» تا ش ل یری جنتشهای اجتماتی و تلاش برای فرارفت ،از
وضاام وجود .بهراسااتی در ای ،یانه بر زاری انتبابات ریاسااتجمهوری چه عنایی
خواهف داشت و چه چشمانفازهایی در برابر داریم؟

()1
از خرداد  6731تا خرداد  6731ساالساالهای از انتباباتح با فرازوفرودهایی روشاای
ؤثر برای تصاااویرکردن نمودی «د وکراتیک» بر ذاتی «غیرد وکراتیک» بود .نظارت
استصوابی که در پی جنگ هشتساله و از ابتفای بازآرایی فسای جناحهای ح و تی
و ش ا ل یری رهتری جفیفح در رقابتها بر ساار کرساایهای جلس چهارم در سااا
 6736تملاً آغاز شااافح ابزاری افزون بر چارچوبهای قانونی وجود برای تهفیفزدایی
احتماالی از هر انتباباتی بود .نظارتی که در ادا هی حیات خویش حتی به بانیان خود
در ایف راست سنتی هم وفا ن رد و سرانجام در قطعی به حذب هاشمی رفسنجانی
رساایف و در انتبابات اخیر تلی لاریجانی نیز از صااحنهی رقابت نتهی شااف .همی،
حذبهای اخیر بهروشانی نشااندهنفهی آن اسات که هساتهی اصلی ساختار قفرت
کنونیح یعنی ببشای از قفرت که قادر به اخذ تصامیمات اصاالی در ترصهی سیاست
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خارجی و داخلی اساااتح اکنون به جریان نو حافظهکار و راساااتِ نظا ی – روحانی
جفیف حفود شفه است.
پاسخ جریان  /جریانهای حذب شفه در قطم کنونی فراتر از ابراز قهر و دلبوری
نتوده است ا ا آیا در ای ،سطح باقی ی انف و م  ،است به انواع دیگری از رویارویی
اننف  88بینجا ف؟ بساایار بعیف به نظر یرسااف چراکه ای ،جریانها پایگاه اجتماتی
ستقلی از پایگاه اجتماتی سنتی حاکمیت نفارنف و نا حتمل است فراتر از نا هنویسی
و قهر نتظر اقفا ات دیگری دستکم در سپهر اجتماتی باشیم.

()2
با همهی ای،هاح انتبابات «اهمیت» داشته و «اهمیت» داردح چراکه بهرغم ساختار
صاالس ساایاساای در حوزهی تصاامیمات راهتردیح در حوزههای تصاامیمات «فرتی»ح
رییس جمهور ببش بزر ی از بوروکراسااای دولتی را در اختیااار دارد و از آن رو توان
زیاادی باهویژه در توزیم رانتهای شااا لی و فرصاااتهای بهره نفی از وقعیتهای
ساودآور اقتصاادی و بوروکرات یک را دارد .به تتارت دیگرح دساترسی قام ارشف قوهی
اجرایی به ببشاای از فرصااتها و ا انات الی و اقتصااادی وجودح ی ی از همتری،
توا لی است که انتبابات را به ترصهی رقابت جفی رایشهای درون حاکمیت تف
سااخته اسات .به همی ،ساتس شااهف پفیفهی تناقسی هستیم که یتوان «ناسازه
(پارادوکس) اهمیت و بیاهمیتی همز ان» انتبابات ریاستجمهوری نام نهاد.

()3
به دلیل همی« ،اهمیت» است که ببش غالس جناحهای وسوم به «اصلاحالس»
و « یانهرو» به هیچ تنوان از انتبابات د نمیکننف چراکه به تنوان ببشی از اتقهی
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فرادسات نیاز دارنف حتیالا ان در دساتگاه دیوانسالاری حسور و در تصمیم یریها
نفوذ داشااته و از نافم ناشااای از توزیم نصاااسها و نابم الی نتج از آن بهره نف
باشااانف .آنان هر حقارتی را یپذیرنف ا ا از قفرت د نمیکننف .ا رچه هیچ برنا هی
ایجابی برای حلّ بحرانهای پیش رو نفارنف .ا ر بسایاری از آنان و سبنگویانشان در
آن ساوی رزح لحظهای از «ت رار» خطای رر دست برنمیدارنفح همتر از هر چیزح
س له نفعت الی استح برادر!

()4
جریان وساوم به اصالاحالس تا ا روز تمفتاً به پشتوانهی رأی عترضان به وضم
وجودح در ببش اتظم آن چیزهایی که تحت تنوان انتبابات در سااه دههی ذشااته
بر زار شاافح صاااحس وزن اجتماتی ؤثری بود .ا ا به نظر نمیرسااف دسااتکم تا ای،
لحظه توانسااته باشااف شااوری برای شاارکت در انتبابات یان ردم ایجاد کنف .ا ر
وضااعیت به همی ،نوا باشااف ای ،انتبابات تاحفودی کمیّت واقعی پایگاه اجتماتی
ای ،جریان را شاب

یسازد .به تتارت دیگرح حذب ببش تمفهی آرای اتتراضی

از ستف رأی «اصلاحالتان» ویای وزن واقعی اجتماتی آنان خواهف بود.

()5
با ای ،همهح انتبابات ساا جاری را نتایف در ا تفاد سالساله انتبابات بر زار شفه
ای  52ساا اخیرح که همچون یک رویفاد سایاسای در ا تفاد خیزشهای اتتراضی
دی  31و آبان  38دانساات و به همی ،دلیل برخلاب چنف دورهی اخیر که ساایاساات
تحریم انتبابات سایاسات ؤثری نتود در ای ،دوره کاهش شهود شارکت چهبسا به
ارتقای اتتماد به نفس در جریان روبه اتتلای «سوم» در ترصهی سیاست ایران نتهی
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شاود و چه بساا بتوان ا یفوار بود با ش ل یری و تقویت جنتش اتتراضی بهتفریج به
ش ل یری و اتتلای رایشهای ترقی در سپهر سیاست ایران بینجا ف.

()6
ا ا س ا لهی هم ت ل در چشاامانفازهای هزارتوی بحرانی کنونی در پی اسااتقرار
دولت جفیف خواهف بود .قتل از هر چیز به بحرانهای ناشااای از سااایاسااات خارجی
بپردازیم .از بفو تلاش حاکمیت پساانقلابی برای استقرار تا ا روزح رابطهی نظام سیاسی
ایران با بحرانهای ناشای از سایاست خارجی همواره بر نیاز به خلق و استمرار دایمی
بحران تتنی بوده اسااتح چراکه اسااتمرار «وضااعیت اضااطراری» سااتلزم اسااتمرار
بحرانها بوده است .به همی ،دلیلح بحرانهایی اننف رو انگیری و جنگ هشتساله
نقش کلیفی را در اساتقرار حاکمیت پسااانقلابی داشت و بلافاصله پس از پایان جنگ
شااهف خلق سلسلهای از بحرانهای کوچک و بزر

بودیم تا بازهم وضعیت اضطراری

اسااتمرار یابف .در ای ،یانح از همه همتر بحرانهای رر هسااتهای و نطقهای ای
دو دههی ذشته بوده است.
ا ا تلاوه بر نیاز به بحرانح روابط اقتصادی ناشی از ای ،سلسلههای بیپایان بحرانی
در اساتمرار ببشایفن به آنها نقش داشته است .اشارهی سا های اخیر به «کاستان
تحریم»ح بهروشنی ویای همی ،روابط قفرت اقتصادی برخاسته از بحرانهاست.
بنابرای،ح خواه «برجام» احیا شااود و خواه نهح بحرانهای خارجی کماکان اسااتمرار
ییابف .بایف در نظر داشاته باشیم که با «برجام» و یا بفون «آن»ح نه سیاست خارجی
جمهوری اسالا ی ت ییر اساتراتژیک یکنف و نه سیاست خارجی دشمنان نطقهای
آنح از اساراییل تا کشاورهای حاشیهی جنوبی خلیج فار  .تلاوه بر آن در د جنگ
سارد نوههور در فساای جهانیح ز ینهی ساتفی برای استمرار بحرانهای خارجی و
تشفیف دراز فت آن نیز وجود خواهف داشت.
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()7
تردیفی نیسات که احیای «برجام» شاایشی در نابم ارزی ایجاد یکنفح فشار
تور ی ناشااای از افزایش چشااامگیر بهای ارز را کاهش یدهف و به دولت بعف ا ان
یدهف که از ای ،فرصاات برای «تبفیف» برخی فشااارهای عیشااتی بهره بگیرد .ا ا
بازهم تردیفی نیست که قادر به «حل» بحرانهای ساختاری ا نیست.
شاااایف با ا انپذیر شااافن ورود برخی نابم ارزی بانکها از خارجح ابعاد بحران
ببش بان ی انفکی تبفیف یابفح ا ا قادر نیسات ش اب ترازنا های بانکها را پر کنف و
زیان انتاشااتهی آنها را بهاور جفی کاهش دهف .نه ا اناتی برای افزایش سااودآوری
ایجاد یکنف و نه فرصات چنفانی برای فروش داراییهای نجمف بانکها و ؤسسات
اتتتار .از ساوی دیگرح احیای «برجام» ت ثیر کاهنفه روی بهای ساهام شرکتهایی در
بور دارد کاه با پیشبینی افزایش نرخ دلار افزایش بها داشاااتنف و از ای ،رو پیآ ف
کوتاه فت ثتتی روی بازار سر ایه نیز نبواهف داشت.
بحران بی اری و فقر و شاا اب اتقاتی روزافزون نیز با «برجام» یا بفون «برجام»ح
ولو به درجات ونا ونح رو به تشاافیف و افزایش خواهف داشاات .فرا وش ن نیم که در
ساا های پذیرش برجام نیز رونف نزولی سر ایه ذاری در ایران (براسا

ارقام واقعی)

که از ابتفای دههی  6731آغاز شافه بود با فرازوفرودی استمرار یافت .بنابرای ،ا رچه
احیای «برجام» یتوانف هرفیتهای خالی انفهی ناشاای از تحریمها را پرکنف ولی در
چاارچوب نهاادی وجودح قاادر به هرفیتزایی جفیفی در اقتصااااد نبواهف بود و به
همی ،دلیل پیآ فی جفی و راهگشااا در کاهش بحرانهای ناشاای از فقر و بی اری و
رکود اقتصاادی نبواهف داشت .بعف از فتی باز به چرخهی سقوط بیپایان ارزش پو
لی باز ی ردیم و تشااا یل سااار ایهی ثابت ناخال

داخلی به رونف نزولی دراز فت

خویش ادا ه یدهف.
روشا ،اسات بحران زیست حیطی کماکان رو به وخا ت دارد .اساس ًا نه برنا های
برای تبفیف ای ،بحرانهااا وجود دارد و نااه توانی برای آن .تبفیف پااایاافار بحران
زیسات حیطی در ایران نه تنها ستلزم د ر ونیهای جفی در روابط قفرت در ایران
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کاه فراتر از آن باه خاور یانهای تفاوت از ا روز نیاز دارد .شاااایف در قطعی بارانها
سیل پفیف آورد و در قطعی دیگر کمبارانی خش سالیح ا ا بحران زیست حیطی روبه
وخا ت خواهف ذاشت.
اتیعتاً در چنی ،شاارایطی آنچه در نیمهی دوم قرن خورشاایفی اخیر به ش ا ل
فرار پایفار ساار ایه و نیز هاجرت از ایران شاااهف بودهایم اسااتمرار ییابف و کماکان
ا انات توسااعهی اقتصااادی در ایران را تقلیل یدهف و ازهم ساایبتگی اجتماتی را
تشفیف یکنف.

()8
ای ،هزارتوی بحرانیح بحران شروتیت حاکمیت را تشفیف کنف .به تتم بحرانهای
نطقهای و درونی و به وازات کاهش شااارکت ردم در انتباباتح کاهش یزان نفوذ
ایفئولوژی حاکمیت در روههای بتلف اجتماتیح و تهکشااایفن ا انات الی دولت
برای سر ایه ذاری و اجرای سیاستهای بازتوزیعیح بحران شروتیت تشفیف یشود
و احتما بروز انواع بحرانهای شااابه خیزشهای دی اه  31و آبان اه  38بهویژه در
نیمهی دوم سااا وجود دارد .بنابرای ،در چنی ،شاارایطی یتوان انتظار داشاات که
یزان ات اای دولات ( حاافظاهکار یا یانهرو!) بر ابزار سااارکوب در کنتر اجتماتی
بیشتر ی شاااود و توان آن برای کنتر اجتمااتی باه ات ای ابزارهای اقتصاااادی یا
شروتیتزایی ایفئولوژیک هرچه بیشتر کاهش ییابف.

()9
ناه کاانافیفاهای ریاساااتجمهوری برنا ههای چنفان تفاوتی دارنف و نه ا ر هم
داشاته باشنف ساختار قفرت ای ،انعطاب را دارد که با ت ییر رئیسجمهور سیاستهای
تفااوتی اجرا کنفح فقط یتوان شااافت ناکارآ فی تفاوتی را در دولتهای تفاوت
انتظار داشت که به تتم آن ببشهایی از بحران که ناشی از ناکارآ فی ح مرانی است
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شافت و ضعف ییابف .صلتیت دستگاه سیاسی نیز کماکان روبه افزایش است و بیش
از هر ز ان دیگر نگاه به بالا نگاهی تتث و بیهوده و ی آفری ،خواهف بود .ضاام ،ای،
که انطتاق کا ل ش ل و حتوا در ساختار سیاسیح بهرغم بست ،برخی فرصتهای ولو
بسایار حفودح نشانهی توهمزدایی از ساختار قفرت و شناخت بهتر آن است و به تتم
آن یتوانف به تلاش برای فرارفت ،از آن یاری یکنف.

()11
برههی بحران ساختاریح برههی لحظههای توأ ان خطر و فرصت استح لحظههایی
برای فاخله کردن در ساااپهر سااایاسااات برای خطر کردن و فرصاااتزایی .لحظهی
فراخوانفن به کنشگری :کنش ف ریح کنش اجتماتیح کنش فرهنگی و کنش سیاسی.
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