ﻣﻧوﭼﮭر ﺻﺎﻟﺣﯽ

ﺑﺣران ﭼﻧد ﻻﯾﮫ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ

رﺳﺎﻧﮫھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺎﻓﻞ اﺻﻮﻟﮕﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی )ﮔﺮاﻧﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری ،ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺎی ﻓﺮآوردهھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﮐﮫ در ﺑﻮدﺟﮫ  ١٣٩٧ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و  (...در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٠٠ﺷﮭﺮ اﯾﺮان ﺑﮫ
ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﻌﺎر دادﻧﺪ .اﻣﺎ آﻗﺎی ﻣﻄﮭﺮی ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ در
ﻣﺸﮭﺪ ﻣﺮدم ﺑﮫ دﻋﻮت »ﺣﺰب ﷲ« ﮐﮫ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را اﺷﻐﺎل ﮐﺮد ،در ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﻠﯿﮫ
ﮔﺮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ھﺪف طﺮح ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ روﺣﺎﻧﯽ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﯿﺶ از
 ١٠٠ﺷﮭﺮ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،زﯾﺎد ھﻢ ﺧﻮدﺟﻮش ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ در راهاﻧﺪازی آﻏﺎزﯾﻦ اﯾﻦ رﺧﺪادھﺎ »ﺣﺰبﷲ« و
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ دﺳﺖ داﺷﺘﮫاﻧﺪ .ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﮐﮫ از ﻣﺸﮭﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و در آن  ٢١ﺗﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،ﺻﺪھﺎ ﺗﻦ زﺧﻤﯽ و ﺑﯿﺶ از  ۴٠٠٠ﺗﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎی ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﮫ ﮔﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﻌﺎرھﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ ﯾﻮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻠﻄﮫ اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ادﻋﺎی اﻧﮕﯿﺰهھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺧﻮدﺟﻮش اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ھﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ،زﯾﺮا
در ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﺮان اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﮫ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺧﻮدﺟﻮش
وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻧﮫ ﺟٌﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ .در ﻋﻮض رﺧﺪادھﺎی اﯾﺮان آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﺎ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﮫ
روﺑﮫرو اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ.
ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی!
 .1در ھﻨﮕﺎم ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ ﭘﮭﻠﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان  ٢ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﺮﮐﯿﮫ دو و
ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺳﺎل  ٢٠١۶ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن  ١٫٧ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﮐﮫ اﯾﻨﮏ از اﯾﺮان ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶ از اﯾﺮان ﺷﻮد.
 .2ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧ﺷﯿﺮازه اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﮫھﻢ رﯾﺨﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ادﻋﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ »اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎل ﺧﺮ اﺳﺖ« .ﺑﺎ
آﻏﺎز ﺟﻨﮓ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮاب ﺷﺪ و ﻓﻘﺮ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﮔﺸﺖ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و آﻏﺎز رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری
ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٣۶٨ﺑﮫ ﺳﻄﺢ
ﺳﺎل  ١٣۴٧ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺳﺎل  ٢٠١۶اﯾﺮان از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ارزش
 ٣٧۶٫٧۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﻣﻘﺎم  ٢٩ﺟﮭﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺮاﻧﮫ در ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل در اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۴۶٨٣دﻻر ﺑﻮد و اﯾﺮان در ردهﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرھﺎ در ﻣﻘﺎم  ٩٩ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﮐﻢﺗﺮ از  ٩٨ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺶﺗﺮ از  ٩١ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺳﺎل ٢٠١۶
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٪ ۶٫۵۴ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ٢٠١٧ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  ٪ ۴رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در
ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮز  ٣٩٢٫٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
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آﻣﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ زﯾﺎد ﺑﮫﺗﺮ از اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ
ﻣﻘﻮﻟﮫ »ﺧﻂ ﻓﻘﺮ« ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﺑﻧﺎ ﺑر رواﯾتھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﮐﮫ در اﯾران اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،ھم اﯾﻧﮏ  ٢۵ﻣﯾﻠﯾون ﺗن
) (٪ ٣١٫٢۵در اﯾران زﯾر ﺧط ﻓﻘر ﺑﮫﺳر ﻣﯽﺑرﻧد .ﻧﻣﯽداﻧﯾم در اﯾران ﻣﻌﯾﺎر ﺗﻌﯾﯾن »ﺧط ﻓﻘر« ﭼﯾﺳت ،اﻣﺎ در آﻟﻣﺎن
ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ درآﻣد ﻣﺎھﺎﻧﮫاش ﮐمﺗر از  ٪ ۴٠از درآﻣد ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺳراﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،زﯾر ﺧط ﻓﻘر ﻗرار دارد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ
درآﻣدی ﮐﮫ دارد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ھزﯾﻧﮫ زﻧﮕﯽ ﺧود را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد .در آﻟﻣﺎن ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺛروﺗﻣﻧدﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن
اﺳت ،ھماﯾﻧﮏ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٣ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ) (٪ ١۶از ﻣردم آﻟﻣﺎن زﯾر ﺧط ﻓﻘر ﻗرار دارﻧد ،زﯾرا درآﻣد ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫﺷﺎن
ﮐمﺗر از  ١٠٣٠ﯾورو در ﻣﺎه اﺳت .وﺿﻌﯾت ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از دوﻟتھﺎی ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﮭﺗر از اﯾران ﻧﯾﺳت.
ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻓﻘﯾرﺗرﯾن ﮐﺷور اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ اﺳت ،٪ ٣١ ،در ﯾوﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی دﺳت ﺑﮫ
ﮔرﯾﺑﺎن اﺳت ٪ ٢٨ ،و در روﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در روﻧد رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ٪ ٢٢٫۴ ،از ﻣردم زﯾر ﺧط ﻓﻘر ﻣﯽزﯾﻧد.
ﺑررﺳﯽ ﭘدﯾده ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ﺗوﻓﯾر ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی
دﯾﮕر ﺟﮭﺎن ﻧدارد .ﺑرﺧﯽ ﺗﻌداد ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎنھﺎ در اﯾران را  ٣ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﺗﺧﻣﯾن زدهاﻧد ﮐﮫ ﺑﺧش ﻋﻣده آن روﺳﺗﺎﺋﯾﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭرھﺎ ﮐوچ ﮐردهاﻧد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر از  ١٩ﻣﯾﻠﯾون ﺗﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺷﮭرھﺎی اﯾران ﻣﯽزﯾﻧد٣ ،
ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﻓﺎﻗد ﻣﺳﮑن و ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎن اﺳت و ﮐوﭼﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ،ﯾﻌﻧﯽ ﻓﺿﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭرھﺎ ﺑﮫ ﺣوزه زﻧدﮔﯽ آﻧﺎن ﺑدل
ﺷده اﺳت.
ﭘدﯾده ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘط در اﯾران وﺟود ﻧدارد و ﺑﻠﮑﮫ در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾشرﻓﺗﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻧﯾز ﭘدﯾده ﮐﺎرﺗُنﺧواب ﯾﺎﻓت
ﻣﯽﺷود .در آﻟﻣﺎن ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﯾشرﻓﺗﮫﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳت ،در  ٢٠١٧ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٨۶٠ھزار ﺗن ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎن
ﺑودهاﻧد .ﯾﮏﺳوم اﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﮐﮫ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺗﺑﺎر اﺳت ،در ﺧواﺑﮕﺎهھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد و دوﺳوم دﯾﮕر ﮐﮫ از
ﻣﮭﺎﺟران اروﭘﺎی ﺷرﻗﯽ و ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺟﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺷبھﺎ را در ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ ﺳﭘری ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﮐﺎرﺗُنﺧواﺑﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ آﻣﺎر ،ﺗﻌداد ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎنھﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﯾش از  ٢٫۵ﻣﯾﻠﯾون ﺗن اﺳت .در ﺗرﮐﯾﮫ ﺗﻌداد
ﺑﯽﺧﺎﻧﻣﺎنھﺎ ﺑﯾش از  ٣٫٢ﻣﯾﻠﯾون ﺗن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از آن را ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺳوری ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد.
ﺑﻧﺎ ﺑر آﻣﺎرھﺎی رﺳﻣﯽ دوﻟﺗﯽ ﺗﻌداد ﺑﯾﮑﺎران در اﯾران  ٪ ١٢اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل درﺻد ﺑﯾﮑﺎری در ﺑﺳﯾﺎری از
ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾشﺗر از اﯾران اﺳت .در ﯾوﻧﺎن ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﺎر ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی اﺳت ، ٪ ٢٢٫٣ ،در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ
 ،٪ ١٧٫١در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ  ٪ ١١٫٢و ﺣﺗﯽ در ﻓراﻧﺳﮫ  ٪ ٩٫٨ﺑﯾﮑﺎرﻧد .در اﯾران ﺗﻌداد ﺟواﻧﺎن ﺑﯾﮑﺎر  ٪ ٢٩ﺗﺧﻣﯾن زده
ﻣﯽﺷود .ﺑﯾﮑﺎری ﺟواﻧﺎن در ﯾوﻧﺎن  ،٪ ۴٠در اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ  ٪ ٣٨و در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ  ٪ ٣۵اﺳت.
ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗورم در اﯾران در ﭘﺎﯾﺎن  ٢٠١٧ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٪ ٩٫۶ﺑوده اﺳت .ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر
ﺟﮭﺎن ﻧﯾز وﺟود دارد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺗورم در ﺳﺎل  ٢٠١٧در ﻣﺻر ﺑراﺑر ﺑﺎ  ،٪ ٢١٫٩در ﺟﻣﮭوری
آذرﺑﺎﯾﺟﺎن  ٪ ١٣٫۴و در ﺗرﮐﯾﮫ ﮐﮫ از رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﺧوﺑﯽ ﻧﯾز ﺑرﺧوردار ﺑوده اﺳت ،ﺑراﺑر ﺑﺎ  ٪ ١١٫٩٢ﺑود.
ﺑﺎ ﮔزﯾﻧش دوﻧﺎﻟد ﺗراﻣپ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻣردی ﺑﮫ ﻗدرت دﺳت ﯾﺎﻓت ﮐﮫ از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺷرﮐت در
ﻣﺑﺎرزات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ دارای ﻣواﺿﻊ ﺷﻔﺎف ﺿد اﯾران و ﺿد ﺑرﺟﺎم ﺑوده اﺳت .او ﺑرای
ﺑرﺧورداری از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮭودان آﻣرﯾﮑﺎ وﻋده ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻗدس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﯾﺗﺧت اﺳراﺋﯾل و
ﭘﺎره ﮐردن ﻗرارداد »ﺑرﺟﺎم« را داد .ھر ﭼﻧد او اورﺷﻠﯾم را ﺑﮫﭘﺎﯾﺗﺧﺗﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧت ،اﻣﺎ ھﻧوز
»ﺑرﺟﺎم« را ﭘﺎره ﻧﮑرده اﺳت .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗراﻣپ ﺑﮫ ﻗدرت دﺳت ﯾﺎﻓت ،روزی ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺗﺣرﯾم اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺎزهای را ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﺗﺻوﯾب ﻧﮑﻧد و ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر را از ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری در اﯾران
ﻧﺗرﺳﺎﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻧﯾز از ﺷﺗﺎب ﺟذب ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ اﯾران ﺑﺳﯾﺎر ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷده و اﻗﺗﺻﺎد اﯾران ھﻧوز
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﺧود را از ﭼﻧﺑره رﮐود ﺑرھﺎﻧد.

ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ھر ﭼﻧد ﮐم و ﺑﯾش ﺷﺑﯾﮫ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ در آنھﺎ ﺷراﯾط
اﻧﻘﻼﺑﯽ وﺟود ﻧدارد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد دﻟﯾل ﭘﯾداﯾش ﺟﻧﺑشھﺎی ﺧودﺟوش ﺿد رژﯾم وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﺑوده ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن
ﺑﺎﯾد دﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران در ﭼﻧﺑره ﭼﮫ ﺑﺣراﻧﯽھﺎﺋﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺳﺑب اﻧﻔﺟﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔردﻧد؟
ﺑﺣران ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
ﺑﮫ ﺟز ﻣﻧﺎطق ﺷﻣﺎﻟﯽ اﯾران ﮐﮫ ﺗوﺳط رﺷﺗﮫ ﮐوهھﺎی اﻟﺑرز از دﯾﮕر ﻣﻧﺎطق اﯾران ﺟدا ﺷده اﺳت ،ﻣﺎﺑﻘﯽ اﯾران در
ﻣﻧطﻘﮫای ﺧﺷﮏ و ﮔرم ﻗرار دارد .ﻣﻧﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﯾن ﺳرزﻣﯾن در طول ﭼﻧد ھزار ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﺣدود ﺑوده و ﺟﻣﻌﯾت اﯾران
ﺑﮫزﺣﻣت از ﻣرز  ١٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﺑﯾشﺗر ﺑوده اﺳت .ﻣﯽﮔوﯾﻧد در دوران اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﮫ ﺟﻣﻌﯾت اﯾران ﮐمﺗر از ٨
ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﺑوده و اﯾﻧﮏ از ﻣرز  ٨٠ﻣﯾﻠﯾون ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻرف آب ﻧﯾز ﺑﯾشﺗر از  ١٠ﺑراﺑر ﮔﺷﺗﮫ

اﺳت .در ﺳﮫ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﺑﺣران ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺑﺳﯾﺎر اﻓزوده ﺷده ﮐﮫ ﺧﺷﮑﯽ درﯾﺎﭼﮫھﺎی ھﺎﻣون و اروﻣﯾﮫ و
زاﯾﻧده رود ﻣﺷﺗﯽ از ﺧروار اﺳت.
ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺗدرﯾﺟﯽ دﻣﺎی زﻣﯾن ﮐﮫ از ﺳوی داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده اﺳت ،ﺧطر ﮐﺎھش ﺑﺎرش و اﻓزاﯾش ﺧﺷﮏﺳﺎﻟﯽ در
اﯾران زﯾﺎدﺗر ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﻧﺎ ﺑر آﻣﺎر رﺳﻣﯽ ﻣﻘدار ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﮫ در اﯾران در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ  ٢۵ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾش از  ٪ ٣٠ﮐﺎھش
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ از ﯾﮏﺳو ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺷور  ١٠ﺑراﺑر ﺷده و از ﺳوی دﯾﮕر از ﻣﻘدار ﺑﺎرش در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ  ٪ ۴٢ﮐﺎﺳﺗﮫ
ﺷده اﺳت .اﺳﺗﻔﺎده ﺑﯽروﯾﮫ از آبھﺎی زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ﺳﺑب ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﻧﯾﻣﯽ از  ۶٠٠دﺷت اﯾران دﭼﺎر ﺧﺷﮑﯽ و ﮐوﯾری
ﺷوﻧد.
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑوﻣﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ اﯾران در رده  ٢۴ﮐﺷور ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﺎر ﮐﻣﺑود ﻓﯾزﯾﮑﯽ آب ﮔﺷﺗﮫاﻧد.
ﮐﻣﺑود آب ﺳﺑب ﺑﺣران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷده ،زﯾرا ﺑﺎ ﮐوچ ﺑﺳﯾﺎری از روﺳﺗﺎﻧﺷﯾﻧﺎن اﯾران ﺑﮫ ﮐﻼنﺷﮭرھﺎ ﺑﮫ ﺗوده ﺣﺎﺷﯾﮫﻧﺷﯾﻧﺎن
ﺷﮭرھﺎ اﻓزوده ﺷده اﺳت .اﯾﻧﮏ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٩ﻣﯾﻠﯾون ﺣﺎﺷﯾﮫﻧﺷﯾن ﺟوﯾﺎی درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت از دوﻟﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫﺧﺎطر
ﺗﺣرﯾمھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻣﯽ ﺑرای آﻓرﯾﻧش ﮐﺎر ،ﻣﺳﮑن ،ﺑﮭداﺷت و آﻣوزش و ﭘرورش ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺑﺣران
ﮐﻣﺑود آب ﺑزرگﺗرﯾن ﺧطری اﺳت ﮐﮫ آﯾﻧده اﯾران را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺟﻣﻌﯾت اﯾران ﺑﮫ  ١۵٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﮐﮫ
آرزوی آﯾتﷲ ﺧﺎﻣﻧﮫای اﺳت ،اﯾران ﺗﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﺧواھد داﺷت .روﺷن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽﺗرﯾن دوﻟت ﻧﯾز
ﻧﻣﯽﺗواﻧد در زﻣﺎن ﮐوﺗﺎھﯽ از ﭘس ﭼﻧﯾن ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﺑرآﯾد.
ﺑﺣران رھﺑری
اﯾران ﺑﯾشﺗر از ﺑﺣران اﻗﺗﺻﺎدی ،درﮔﯾر ﺑﺣران ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت .آﯾت ﷲ ﺧﺎﻣﻧﮫای اﯾﻧﮏ  ٧٨ﺳﺎﻟﮫ اﺳت و ﺑﯾﻣﺎر .ﻏﯾﺑت ﮔﺎه
ﺑﮫﮔﺎه او ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری او ھر از ﭼﻧدی ﻋود ﻣﯽﮐﻧد و ﻣداوای آن ﭼﻧد روز و ﮔﺎه ﭼﻧد ھﻔﺗﮫای ﺑﮫ درازا
ﻣﯽﮐﺷد .ﺑﮫھﻣﯾن دﻟﯾل ﺟﻧﺎح اﺻوﻟﮕرا ﻣﯽﺧواھد ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﺧﺎﻣﻧﮫای ﺑﮫ اﻏﻣﺎء داﺋم ﺑﯽاﻓﺗد و ﺑﮫ زﻧده ﻣرده ﺑدل ﮔردد،
روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﮐﻧﺎرهﮔﯾری از ﻗدرت ﻣﺟﺑور ﮐﻧد ،زﯾرا ﺑﻧﺎ ﺑر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،رﺋﯾسﺟﻣﮭور در ﻏﯾﺑت و
ﭘس از ﻣرگ ﺧﺎﻣﻧﮫای ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﻋﺿو ﺷورای رھﺑری ﺧواھد ﺑود ،ﺷوراﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ اﻧﺗﺧﺎب رھﺑر ﺟدﯾد ،از ﻗدرت
ﻓوقاﻟﻌﺎدهای ﺑرﺧوردار ﺧواھد ﺑود .در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ روﺷن اﺳت ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﮐﻧوﻧﯽ »ﺧﺑرﮔﺎن رھﺑری« ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎح اﺻوﻟﮕراﯾﺎن اﺳت ،از ﺛﺑﺎت ﭼﻧداﻧﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﺧواھد ﺑود و ﺗوازن ﻗدرت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ زﯾﺎن
اﺻوﻟﮕراﯾﺎن و ﺑﮫ ﺳود روﺣﺎﻧﯽ دﮔرﮔون ﺷود.
آﯾتﷲ ﻋﻠم اﻟﮭدی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧﺎﻣﻧﮫای اﻣﺎم ﺟﻣﻌﮫ ﻣﺷﮭد ﺷده و داﻣﺎد او ﺳﯾد اﺑراھﯾم رﺋﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط »رھﺑر« ﻣﺳﺋول
ﺗوﻟﯾت آﺳﺗﺎن ﻗدس رﺿوی ﮔﺷﺗﮫ و رﻗﯾب روﺣﺎﻧﯽ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑوده اﺳت ،ﻋﺿو »ﺟﺑﮭﮫ ﭘﺎﯾداری«
ھﺳﺗﻧد و در ﺧراﺳﺎن رﺿوی از ﻧﻔوذ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی ﺑرﺧوردارﻧد و ﻣﯽﺧواھﻧد در آﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﻧﻘش
ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧدهای ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد .اﯾن دو ﺑﺎ ﮐﻣﮏ »ﺣزب ﷲ« ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺞ ﭼﻧد ﺻد ﺗن ﮐوﺷﯾدﻧد ﺗظﺎھراﺗﯽ را در ﻣﺷﮭد ﺑﮫ زﯾﺎن
روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﮐﻧﻧد .وظﯾﻔﮫ آن ﺳﯾﺎھﯽ ﻟﺷﮑر طرح ﺷﻌﺎر »ﻣرگ ﺑر روﺣﺎﻧﯽ« ﺑود ،زﯾرا رﺳﺎﻧﮫھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
اﺻوﻟﮕراﯾﺎن ﺑﺎ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗن »ﺗورم«» ،ﮔراﻧﯽ«» ،ﺑﯾﮑﺎری« و  ...ﻣﯽﮐوﺷﻧد ﺑﮫ ﺗودهھﺎ ﺑﺑﺎوراﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﮐﻧوﻧﯽ
از ﭘس ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﻣردم ﺑرﻧﻣﯽآﯾد و ﮔوﯾﺎ ﭘس از اﺳﺗﻌﻔﺎی روﺣﺎﻧﯽ ،ﺷﻌﺎری ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی داﻧﺷﺟوﺋﯽ
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﺻوﻟﮕراﯾﺎن ﭘس از ﺗظﺎھرات ﻣﺷﮭد ﻣطرح ﮔﺷت ،و ﮔزﯾﻧش رﺋﯾسﺟﻣﮭور ﺟدﯾد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺎح اﺻوﻟﮕرا
ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﺎردان ﺳﭘرده ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﻣﺷﮑﻼت و دﺷواریھﺎی زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﻣردم را از ﻣﯾﺎن ﺑردارد .روﺷن
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌوﯾض رﺋﯾسﺟﻣﮭور ﺗورم ،ﮔراﻧﯽ و ﺑﯾﮑﺎری ﮐﺎھش ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت ،زﯾرا ﻋواﻣل اﻗﺗﺻﺎدی را ﻧﻣﯽﺗوان از
اﻣروز ﺑﮫ ﻓردا دﮔرﮔون ﮐرد .اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﻧﯾز اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺳﺎده را ﻣﯽداﻧﻧد و ﺑﮫھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ رأی دادﻧد ،زﯾرا
اﻣﯾدوار ﺑودﻧد ﮐﮫ او ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑﮭﺑود رواﺑط ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾشرﻓﺗﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﺎزار اﯾران را ﺑﮫ روی ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮕﺷﺎﯾد و وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد .اﻣﺎ دﯾدﯾم ﺗظﺎھراﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺟﻧﺎح اﺻوﻟﮕرا در ﭼﻧد ﺷﮭر
اﯾران ﻋﻠﯾﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺑر ﭘﺎ ﺷد ،از ﺳوی اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﺷد و ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﺑش اﻋﺗراﺿﯽ ﺧودﺟوش و ﺳﺎﺧﺗﺎرﺷﮑن
ﺑدل ﮔﺷت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﺻوﻟﮕراﯾﺎن از اﯾن ﭘس در ﭘﯽ راه اﻧدازی ﺟﻧﺑشھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺧواھﻧد رﻓت ،زﯾرا از آنﺟﺎ ﮐﮫ
ﮐﻧﺗرل و ھداﯾت ﭼﻧﯾن ﺗظﺎھراﺗﯽ ﻧﺎروﺷن اﺳت ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﺟﻧﺑشھﺎی ﺧودﺟوش ﻣﺷروﻋﯾت رھﺑری و
ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﺧطر اﻧدازد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﺻوﻟﮕراﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺣﻔظ و ﺗداوم ﻗدرت ﺑﮫ ﺳود ﺧوﯾش از اھرمھﺎی
دﯾﮕری ھمﭼون ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮭره ﮔﯾرﻧد.
ﺑﺣران ﻣﺷروﻋﯾت ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎ ﭘﯾروز اﻧﻘﻼب  ١٣۵٧ﺑﮫ رھﺑری آﯾتﷲ ﺧﻣﯾﻧﯽ ،ﺣﮑوﻣت اوﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ دﯾﻧﯽ در اﯾران ﺣﺎﮐم ﮔﺷت ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺷر روﺣﺎﻧﯾت
ﺗواﻧﺳت ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ را در اﻧﺣﺻﺎر ﺧود درآورد .روﺣﺎﻧﯾﺗﯽ ﮐﮫ در دوران ﺳﻠطﻧت ﭘﮭﻠوی در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﻗرار داﺷت و
ﻣﺧﺎرج ﺧود را ﺑﺎ درﯾﺎﻓت وﺟوھﺎت ﺷرﻋﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﮐرد ،اﯾﻧﮏ ﺑﺎ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗن ﺑودﺟﮫ دوﻟت و ﺑﺧش اﻗﺗﺻﺎد دوﻟﺗﯽ
ﺑﮫ ﺛروﺗﯽ ﮐﻼن دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ و راﺑطﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﻣردم دﯾنﺑﺎور از دﺳت داده اﺳت .ﻣردم ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد ﮐﮫ »آﻗﺎزادهھﺎ« در ﭼﮫ
ﻧﺎز و ﻧﻌﻣﺗﯽ ﺑﮫﺳر ﻣﯽﺑرﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ ﺛروتھﺎی ﻣﻠﯽ را ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺷﻌﺎر »اﺳﻼﻣو ﭘﻠﮫ ﮐردﯾد /ﻣردﻣو ذﻟﮫ ﮐردﯾد«
ﮐﮫ در ﺗظﺎھرات ﻣﺷﮭد ﻣطرح ﺷد و ﺷﻌﺎر »آزادی ،اﺳﺗﻘﻼل ،ﺟﻣﮭوری اﯾراﻧﯽ« ﮐﮫ در ﺗﮭران و دﯾﮕر ﺷﮭرھﺎی اﯾران
طﻧﯾن اﻓﮑن ﺷد ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯾت ﭘﺷت ﮐردهاﻧد و ﻣﯽﺧواھﻧد از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻓراﺗر روﻧد.
دﯾﮕر آن ﮐﮫ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘس از ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٣٩ﺳﺎل ﺳﻠطﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ از ھدفھﺎ ،ﺧواﺳتھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎی
»اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺧود ﺑﮫ ﺷدت ﭘرت اﻓﺗﺎده اﺳت .ﺑﮫﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﺑﮫﺟﺎی آن ﮐﮫ ﻧظﺎم ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر »وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﻓﻘﯾﮫ« ﺧﺎﻧﮫ،
ﺗرﯾن ﻣردم ﻗرار دھد ،در آﻏﺎز
آب و ﺑرق راﯾﮕﺎن را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﮭروﻧدان و ﺑﮫ وﯾژه »ﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن« ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻧﮓدﺳت ِ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﮔرﻓﺗﺎر ﺟﻧﮕﯽ وﯾراﻧﮕر ﮐرد ﮐﮫ  ٨ﺳﺎل ﺑﮫ درازا ﮐﺷﯾد و ﺳﺑب وﯾراﻧﯽ ﮐﺷور و اﻓزاﯾش ﺗﻧﮕدﺳﺗﯽ ھﻣﮫ اﻗﺷﺎر و
طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔﺷت .اﯾﻧﮏ ﻧﯾز اداﻣﮫ ﺳﻠطﮫ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ ﺳﺑب اﺳﺗﻘرار »ﻋدل اﻟﮭﯽ« در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔردد،
ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﭼﺷمﮔﯾر و ﺷﮕرف ﺷﮑﺎف طﺑﻘﺎﺗﯽ ﮔﺷﺗﮫ و ﺑﺎﻓت دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را آنﭼﻧﺎن از ھم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻓﺳﺎد و
ارﺗﺷﺎء ،ﺑﯾﮑﺎری و ﺗﻧﮕدﺳﺗﯽ ،دزدی و ﻓﺣﺷﺎ و  ...ﺑﮫ ﺑﺣراﻧﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﮔﯾر ﺑدل ﺷده اﺳت.
ﺑﺣران ﺑﯽاﻋﺗﻣﺎدی
در ﮐﻧﺎر ﺑﺣران ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران ﺑﺎ ﺑﺣران ھﻧﺟﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯾز دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽﮐﻧد ،زﯾرا ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ
ارزشھﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯽاﻋﺗﻣﺎدی ﺑر رواﺑط ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐم ﻣﯽﮔردد .در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﻧﮫ ﻣردم ﺑﮫ دوﻟت و
دﯾواﻧﺳﺎﻻری اﻋﺗﻣﺎد دارﻧد و ﻧﮫ دوﻟت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﭘﯾشﺑرد ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧوﯾش از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣردم ﺑرﺧوردار ﮔردد .ﻓﺳﺎدی ﮐﮫ
اﯾﻧﮏ ﺳراﺳر اﯾران را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧده ﻓروﭘﺎﺷﯽ ھﻧﺟﺎرھﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﻻﯾﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت.
اﯾن وﺿﻌﯾت ﺳراﻧﺟﺎم ﺳﺑب ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﻣردم ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﭘﺷت ﮐﻧﻧد و در ﺟﮭت ﻧﺎﺑودی آن ﮔﺎم ﺑردارﻧد .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺳﻠﺳﻠﮫھﺎی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در اﯾران ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد ،ﺗواﻧﻣﻧد
ﺑودﻧد و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫﺧﺎطر ﺳﯾﺎﺳتھﺎی رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ و ﭼﭘﺎوﻟﮕراﯾﺎﻧﮫ ﺧوﯾش ﺑﮫ ﻣردم ﺳﺗم ﮐردﻧد ،ﻧﺎﺗوان ﺷدﻧد و در ﺑراﺑر
ارﺗشھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد و ﻧﺎﺑود ﺷدﻧد .رژﯾم وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻧﯾز اﯾﻧﮏ در ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ اﺳت .ﻓﺳﺎد اﯾن
رژﯾم و دزدیھﺎی ﮐﻼن »آﻗﺎزادهھﺎ« ﻣوﺟب ﺑﯽاﻋﺗﻣﺎدی ﻓزاﯾﻧده ﻣردم ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯾت ﮔﺷﺗﮫ اﺳت.
دﮔرﮔوﻧﯽ ﺑﺎﻓت و ﺧودآﮔﺎھﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ
در  ٣٩ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﻓﺖ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٪ ۴٠از
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و  ٪ ٣٠از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ٪ ٧۵از
ﻣﺮدم ﺑﯿﺮون از ﺣﻮزه زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﮫﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺳﮭﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﮫ  ٪ ١٠ﮐﺎھﺶ
ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ »اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ« ﺑﮫﺷﮭﺮھﺎ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ،در
ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮓ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﯾﻦﻣﺤﻮر ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻘﻼب ﺑﺪل ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ھﯿﺒﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﮫ رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﮐﻮچ از روﺳﺘﺎ
ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ھﻨﻮز ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٩ﻣﯿﻠﯿﻮن از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﮫ از روﺳﺘﺎھﺎ و ﺷﮭﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ راﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫﺗﺮ ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ ھﺠﻮم آوردهاﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫﻧﺸﯿﻨﺎن ﮐﻼنﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان ﺑﺪل
ﮔﺸﺘﮫاﻧﺪ .اﮔﺮ در دوران اﻧﻘﻼب ﺣﺎﺷﯿﮫﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﯿﺮوی رزﻣﻨﺪه و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ اﻧﺒﻮه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮرﮐﻦ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ در اﯾﺮان ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻮده دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮓ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد و ﺗﺎ اﻧﺪازهای
ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺧﻮد را از ﭼﻨﺒﺮه ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ رھﺎ ﺳﺎزد.
دﯾﮕﺮ آن ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎهھﺎی اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﮫ اﻧﻘﻼب ﮐﻢﺗﺮ از  ۵٠ھﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ
اﯾﻨﮏ ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ آﮔﺎھﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان از رﺷﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻧﺘﯿﺠﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺶ از  ٪ ۵٠از ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﺑﯿﮑﺎر ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻓﺮار ﻣﻐﺰھﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ از ﮐﺸﻮر ،اﯾﺮان در ﺟﮭﺎن ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را دارد.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .رﺷﺪ ﮐﻤﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون رﺷﺪ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان را ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ
ﻓﻘﯿﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان را ﻓﻠﺞ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﺎف طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻓﻘﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و داﻧﺶ اداره ﮐﺸﻮر را ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﺎر ﻧﮭﺎده ﺷﻮد.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ در اﯾﺮان ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ دارای درآﻣﺪ روزاﻧﮫای ﺑﯿﻦ  ٣٠ﺗﺎ  ۵٠دﻻر ھﺴﺘﻨﺪ» ،طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ  ٪ ٣۴ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮫ »طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ« ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .اﯾﻦ »طﺒﻘﮫ« ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ آن را ﻗﺸﺮ ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ ،ﺑﺎﺳﻮاد و ﺑﺨﺸﯽ از آن دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت آﮐﺎدﻣﯿﮏ اﺳﺖ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻧﯿﺮوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد روزﻣﺮﮔﯽ و
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی ﺧﻮﯾﺶ دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﺳﺎل  ١٣٨٨ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و »رأی ﻣﻦ ﮐﻮ»
را رھﺒﺮی ﮐﺮد و ھﻨﻮز ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮدﺟﻮش ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺻﻼحطﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺖھﺎی »طﺒﻘﮫ
ﻣﺘﻮﺳﻂ« اﯾﺮان را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺸﺮی ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ھﻨﻮز ﺧﻮاھﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻣﺎ ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮔﺴﻞھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰه ﺷﻮد و ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺣﺎﺷﯿﮫﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رھﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮدﺟﻮش را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد و ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی را در اﯾﺮان ﺑﺮاﻧﺪازد.
ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﺎرﮐﺲ اﻧﻘﻼبھﺎ را ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .اﻧﻘﻼبھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در  ١۵٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ در اﯾﺮان رخ دادﻧﺪ ،ھﻢﭼﻮن
ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮی ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﮫﺳﻮی ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ ﻏﺮﺑﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﻧﮑﺸﺎف ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻓﻘﺮ ﻣﺪرن ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻓﻘﺮی ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﺗﮭﯽدﺳﺖ را ﺗﺒﺎه ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ .ﻓﻘر ﻧﮫ ﻓﻘط در ﮐﺷورھﺎی واﭘسﻣﺎﻧده،
ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾشرﻓﺗﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﯾز وﺟود دارد ،زﯾرا ﺑﺎزﺗوﻟﯾد ﻓﻘر ﺑﺧﺷﯽ از روﻧد ارزشاﻓزاﺋﯽ ﺷﯾوه ﺗوﻟﯾد
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﺳت .ﺑﮫﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﻓﻘر ﻓﻘط ﺑﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و ﺗﺣﻘق ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫﻣﺛﺎﺑﮫ ﭘدﯾدهای ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗواﻧد از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود .رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﺮ را
ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دﯾﻮار اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﮐﮫ »ﺟﺰ زﻧﺠﯿﺮھﺎی ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را
از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ« ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﮫﺳﺎز اﻧﻘﻼب دﯾﮕﺮی در اﯾﺮان ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﻧﯿﻦﺗﺮ از اﻧﻘﻼبھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺷورﺑﺧﺗﺎﻧﮫ در اﯾران ﺑﯾش از  ٪ ٧٠از اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ در ﺗﺻﺎﺣب و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺗﯽ اﺳت .ﻧﻘش اﻧﺣﺻﺎری
دوﻟت در ﺣوزه اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺑب ﭘﯾداﯾش ﻧﻘش اﻧﺣﺻﺎری دوﻟتﻣردان در ﺣوزه ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺧود را در اﺳﺗﺑداد
ﺑرﻣﯽﻧﻣﺎﯾﺎﻧد .وﺟود »وﻻﯾت ﻣطﻠﻘﮫ ﻓﻘﯾﮫ« در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾران ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘذﯾرش اﺳﺗﺑداد ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﺳوی رأیدھﻧﮕﺎن
ﺑﮫ رﻓراﻧدوم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﯾﮏ ﭘﺎی ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ در اﯾران دﯾوانﺳﺎﻻری دوﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ  ٪ ٧٠اﻗﺗﺻﺎد
ﻣﻠﯽ را زﯾر ﭘوﺷش ﺧود دارد .ﺟﻧﺑشھﺎی ﺧودﺟوﺷﯽ ﮐﮫ در ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﮔذﺷﺗﮫ در ﺷﮭرھﺎی اﯾران رخ دادﻧد ،ﺷﺗﺎب ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ در اﯾران را ﺑرﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣردم درﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ دﮔرﮔوﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ
رھﺎﯾش ﻓردی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﮑوﻓﺎﺗری دﺳت ﯾﺎﻓت.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ٣٩ﺳﺎل ﺳﻠﻄﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ دﺧﺎﻟﺖ دﯾﻦ در دوﻟﺖ آﺛﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎری ﺑﺮای دﯾﻦ
و دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .دﺧﺎﻟﺖ دﯾﻦ در دوﻟﺖ ﺳﺒﺐ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ و ﺗﻘﺪسزداﺋﯽ از دﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد و آﻣﯿﺰش دوﻟﺖ ﺑﺎ دﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﻧﺎﮐﺎراﺋﯽ دوﻟﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا ﺑﮫﺟﺎی آن ﮐﮫ دوﻟﺖ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ دھﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر
اﺳﺖ ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از اﺣﮑﺎم و ﻓﺮاﻣﯿﻦ دﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫای دور ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ را
ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ ،ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزد ،ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫﺟﺎی ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ و ﺣﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎﺋﯽ روﻧﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻨﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻓﺮارﻓﺖ از دوﻟﺖ دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر آﻣﺎده
اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ  ٪ ٧٠از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺗﺼﺎﺣﺐ و
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾن ﻣوﺿوع را در ﻧوﺷﺗﺎر دﯾﮕری ﺑررﺳﯽ ﺧواھم ﮐرد.
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