
  ی برجام دوتحریم، سقوط ریال و تورم به عنوان مقدمه
  یا

  یکی بر سر شاخ و بن می برید!

  مهران زنگنه 
ها بدون اجرائی شدن آنان باال رفنت قیمت دالر را به همراه خروج آمریکا از برجام و اعالم تحریم

تمام نماد منبعد به عنوان (ی ریال و دالر ی شکنندهشود که رابطهبا اندکی دقت روشن میاما  داشتند.
که ما از یک سو بارها شاهد سقوط جهشی  .گرددها برنمیبه تحریم فقطاما ارزها)  برای ریال (چرا 

و از سوی دیگر شاهد سقوط مستمر  )۱۹۰ – ۹۱و  ۷۷- ۷۸،  ۷۳ – ۷۴سه شوک ارزی طی سالهای مثال 
ساکن مطمح نظر قرار داد، اما نه چون  دا بهایم. بنابراین باید دالئل اقتصادی را ابتآن بوده» تدریجی«

برخی از 
های اقتصاددان

که در چارچوب 
مکاتبی نظري 
لیربال، نئولیربال 
به مسئله 

پردازند و می
باال یا پایني 
بودن این یا آن 

کتور (برای مثال میزان نقدینگی) های که برای یک تحلیل وضعیت بالواسطه و تالطمدانند علت می را فا
پردازند و علل اصلی، ضعف مزمن و و بدین ترتیب به عوارض می ۲ای اهمیت داردمدت و دورهکوتاه 

به مرتبه ایران در سلسله مراتب  تحلیل نهائیکنند که در عمومی ریال و فرار از آن را الپوشانی می
وری گردند. با دور شدن از چنني رویکردهائی آنگاه به ورشکستگی کل جمهاقتصادی در جهان برمی

سال تغیريی در جایگاه  ۴۰رسیم که در طول اسالمی و نه این یا آن رئیس جمهور، این یا آن فرد می
اند. ضعف و قوت یک ارز (و نه نوسانات روزمره مراتب جهانی ایجاد نکردهپريامونی ایران در سلسله

                                                 
  امل در نظر گرفت.وعی از ی تحریم را به عنوان یکتوان مسئلهفقط در مورد سومی می ۱ 

  نمونه رجوع شود به:برای  ۲ 
https://monitoreconomy.ir/1397/03/21/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88-
%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C/ 



ی به نوبه .است دراز مدتهای خارجی و ترکیبات آن در ) تابع چگونگی انکشاف تراز پرداخت۳آن
ی انکشاف ساختار گردد به چگونگی ساخت اقتصادی کشور و به نحوهخود این انکشاف برمی

ی نگاهی به ترکیب دراز مدت تجارت خارجی (به عنوان حلقه .یابداقتصادی که در ترازها بازتاب می
های ان یکی از نمودتوان به آن به عنوهای مربوطه)  که میاصلی در روابط اقتصادی خارجی و بیالن

المللی نگریست، دلیل ورشکستگی جمهوری اسالمی را روشن ساخت و جایگاه ایران در اقتصاد بني
ای تر بگوئیم مواد خام) بوده و هست و تفاوت جدیی نفت (یا عمومیکند: ایران عمدتا صادر کنندهمی

المللی در اخت تجارت بنيسال حکومت اسالمی با س ۴۰المللی ایران در طول ساخت تجارت بني
چارچوب رژیم کودتای پهلوی به عنوان بنیانگذار ایران نوین یعنی کشوری وابسته به درآمد نفتی و 

  اقتصاد تک محصوىل و درآمد ارزی ناشی از آن نکرده است.
ارزشی آن در گذشته و حال ابتدا به ساکن کل وضع فعلی و ضعف ریال و بیش بنابر آنچه رفت مسئول

 ۴۰وری اسالمی از ابتدای حکومت ایشان تا به امروزند. نگاهی به سري سقوط ریال در دوران جمه
های های مختلف (با توجه به اینکه دولت) و دولت٤ی جمهوری اسالمی (رجوع شود به جدولساله

) نیز داللت بر دالئل ساختی دارند. اندیکسانی نداشته اقتصادی هایسیاست جزئیاتدر ایران 
های جدول این نیست که این یا آن ی اخري و دادهنطور که در زیر نشان داده خواهد داشت معنی گفتههما

و  هاسیاست و این دولت یا آن دولت و باالخص عدم پایبندی بانک مرکزی به خواست تثبیت قیمت
گردد به دفاع از ارز ملی تاثريی بر ضعف ریال نداشته، بلکه ضعف ریال مزمن است و در اصل برمی

ساختی که از آن تقاضای روزافزون روزمره برای دالر و عدم امکان عرضه به میزان کافی برای برطرف 
کردن تقاضا به خصوص در زمان کاهش قیمت یا صادرات نفت (برای مثال در زمان تحریم) ناشی 

  شود.می
گردند به اختی که برمیبنابراین ما در بررسی وضع فعلی نیز با دو دسته علل مواجهیم؛ یکی علل س

ی این پريامونی بودن ایران در سلسله مراتب جهانی (و رژیم جمهوری اسالمی به عنوان تضمني کننده
های هائی که بر نرخ ارز روزمره، در کوتاه مدت موثرند و به این اعتبار سیاستمرتبه) و دیگری سیاست

  ها.پوىل و ماىل دولت
ی ارزی و تبدیل شدن دالر ش به فرار از ریال منجمله به شکل سرپدهریال یکی از علل گرای ضعف مزمن

ی خود موجب باال رفنت در کنار طال، زمني، ماشني و غريه به ابزاری برای حفظ قدرت خرید که به نوبه
                                                 

ین مجرا ها و از اطبعا همانطور که در زیر نشان داده خواهد شد قرار نیست اثرات تغیري روزمره  نرخ ارز بر سطح قیمت ۳ 
  ها ندیده گرفته شوند.های دولتهای اقتصادی منجمله بر فضای واقعی اقتصاد و سیاست(غري مستقیم) بر سایر حوزه

  : همنجمل های مختلفسایت ماخذ ٤ 
http://www.modiriatefarda.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=160  



های موجود و تداوم گرایش به فرار از شود. با توجه به دادهتقاضا برای دالر و ضعف بیشرت ریال می
گردد به فقط این یا آن دولت، ول حکومت جمهوری اسالمی باز باید گفت این امر باز برنمیریال در ط

  به فقط این فرد و یا آن فرد در چارچوب رژیم بلکه به کل رژیم جمهوری اسالمی.
و در تمام طول  ٥الذکر از ریال گرایشی عمومی استفرار سرمایه به معنای اخص کلمه در کنار فرار فوق

میزان آن در دوران جمهوری اسالمی به  .هوری اسالمی و سلف آن جریان داشته استحکومت جم
میلیارد  ۸۰۰سال گذشته بالغ بر  ۴۰ظرف  ،مدیره فدراسیون وارداتزاده، رئیس هیأتفرهاد احتشامی گفته
ی یکی از دالئل منفو دهد ی خارجی را تحت تاثري قرار میحساب سرمایهاین فرار  ٦است بوده دالر

گر چه این امر یکی از دالئل ضعف ریال است و می بودن آن است. توان دالئل اقتصادی و غري ا
ی خود ضعف ریال اقتصادی (منجمله سیاسی و فساد) را برای فرار سرمایه  ذکر کرد، اما مطمئنا به نوبه

  کند.ها نیز آن را تشدید میی نرخ ارز و سطح قیمتبا توجه به رابطه
 تحریم، میزان و اهداف توان نشان داد که شکلدر حاشیه باید گفت: در یک تحلیل دقیق میبه عالوه و 

توسط آمریکا باز علل ساختی دارد و به جایگاه کشور در روابط نامتقارن قدرت در اقتصاد جهانی 
  گردد. برمی

گر چه  نیز ها با تحریم ی مقابلهکند، اما میزان لطمه و نحوهتحریم به هر اقتصادی لطمه وارد می ا
ی روسیه بسیار گویا گردد به جایگاه آن کشور در اقتصاد جهانی. برای مثال در این رابطه نمونهبرمی

در توافق فراموش کرد که ی دیگر در حوزهجمهوری اسالمی را مسئولیت در این راستا البته نباید  است.
بدون فعالیت  راها بازگرداندن تحریم، امکان ۷تالهای نئوکلونیال آن، مثل قرارداد تو، علريغم هزینهبرجام
  .برای آمریکا باقی گذاشت اتمی

                                                 
توان حداقل به دو بخش تقسیم کرد: خروج سرمایه به معنای اخص خروج از ریال را میبنابراین پول سرمایه نیست و  ٥ 

ول و سرمایه با این همه از ریال و خروج پول از ریال با هدف تضمني قدرت خرید و غريه. باید تذکر داد علريغم تفاوت پ
  شود.در ادبیات مختص به این رشته در موارد بسیاری از فرار سرمایه حرف زده می

6 http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/469978  
  توان خواند:ئوکلونیال توتال در زیر میدر رابطه با قرارداد ن ۷ 

https://mejalehhafteh.com/2017/08/21/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-
%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%DB%8C%DA%A9-
%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
%D9%86%D8%A6%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C/  



های ساختی (و ضعف عمومی ریال به عنوان یکی از نمودهای دادهکه بر اساس گفتار باال باید گفت 
تواند این ضعف را ای اقتصادی  یا عملکرد دول میدوره-های روزمرهاند و اثرات سیاستآن) زمینه

  یشرت و یا محدود بکنند و یا موجب تالطم روزمره بشود. ب
تواند نتایج بسیار و متفاوت فاجعه آمیزی داشته باشد. اولني اثر مضر ها میی تحریمسقوط ریال در سایه

ی آن بر میزان تورم و مهم سقوط ریال برای کل اقتصاد و به خصوص برای فرودستان تاثري بالواسطه
ها قابل از طریق تغیري در قیمت کاالهای وارداتی به تغیري سطح عمومی قیمتاست. عبور نرخ ارز 

ها و اثر تورمی آن حتمیت گردد به عوامل مختلف، اما تغیري سطح قیمتبررسی است. میزان تغیري برمی
که کاالی وارداتی یا مصرفی است که تغیري در قیمت آن معموال بالواسطه به بازار و مصرف  دارد، چرا 

ی  تولید را به باال سوق خواهد داد و شود و هزینهی تولید وارد میشود یا به زنجريهنده تحمیل میکن
شود. باید توجه کرد هر چه سهم هزینه باالتر تولید نیز معموال به بازار و قیمت عرضه محصول منتقل می

تر اثر تورمی سقوط ریال مستقیم شوند در واردات بیشرت باشندی تولید نمیکاالهای نهائی که وارد زنجريه
دهد که گردد) نشان میو بیشرت است. بنابراین ترکیب واردات (که باز به ساخت اقتصادی کشور برمی

  د.ندار میزان و زمان تورم ناشی از تغیريات در بازار ارز علل ساختی نیز
کاهش ارزش ریال تحت شرایط معینی  ت غري نفتی منجر شود، به صادرات بیشرت صادراتواند میطبعا 

گر از عوامل دیگر صرفنظر  ،۸در صورت برقراری شروط این امر افزایش تقاضا برای کاالهای  ،کنیما
گر ظرفیت خاىل تولید وجود نداشته باشد در کوتاه مدت، در غري این صورت با تاخري منجر  صادراتی، ا

. این شودمی هااال رفنت سطح عمومی قیمتبه باالرفنت قیمت کاالهای صادراتی و از این مجرا منجر به ب
ها و بدون در ی تحریم و اثرات آن بر بازار و سطح عمومی قیمتاثرات تازه بدون در نظر گرفنت مقوله

بازان با توجه به نظر گرفنت اثرات تحریم بر انتظارات عوامل دخیل در بازار منجمله و بخصوص بورس
ی اقتصادی است. اثرات تورم بر کاهش سطح زندگی به آتیهبخش ماىل در اقتصاد نسبت زیاد وزن 

مبارزه بر سر تورم معموال در پی ندارد. چندانی فرودستان به خصوص مزد بگريان نیاز به توضیح 
شود که در ایران با توجه منجر به باال رفنت دستمزدهای اسمی میگريد و این امر معموال دستمزد شکل می

رسد یا حداقل های سرکوبگرانه دولت نئولیربال روحانی بعید به نظر مییاستهای سیاسی و سبه داده
داران و دولت از اسمی افزایش بیابند و در صورتیکه سرمایه ی. اما اگر دستمزدهابود ساده نخواهد

                                                 
ی آنان باز مواد باید شک داشت که این شروط با توجه به ترکیب صادرات غري نفتی ایران برقرار باشند که بخش عمده ۸ 

مواد خام    terms of tradeو کشش تقاضای آنان بسیار کم است. خرابی شرایط داد و ستد  یا نزدیک به مواد خامندخام 
منفی کاهش ارزش پول محلی بر آن برای آنان که ادبیات توسعه در قرن گذشته را قدری المللی و تاثري در سطح بني

ی آشنائی است. در ایران در مورد اثرات کاهش ارزش ریال بر صادرات به طور مشخص و تجربی، تا شناسند، پدیدهمی
که من خرب دارم، تحقیق جدی ابراین امکان نظری آن در اینجا ای صورت نگرفته است و فقط به عنوان احتمال و بنآنجا 

  مورد توجه است. 



ی تولید در اثر باال رفنت دستمزدها بخشی از سود خود صرفنظر نکنند (که نخواهند کرد) باال رفنت هزینه
  شود و در نتیجه باز تورم بیشرت خواهد شد.به بازار و قیمت محصول انتقال داده می

ها فقط بر سطح معیشت تاثري ندارد و در صورت عدم مقابله با آن اما تورم و عدم ثبات سطح قیمت
و به تواند، از مجاری مختلف انباشت سرمایه را مختل و در نتیجه بر روند تولید تاثري به جا بگذارد می

ی کاهش تولید و بنابراین عرضه، صرف نظر از اثرات دیگر آن، باال کاهش آن منجر شود. اثر بالواسطه
گر این روند ادامه یابد و جلوی آن گرفته نشود در دورهای رفنت قیمت ها است (رکود تورمی). بنابراین ا

برای دالر منجمله در اثر فرار از ریال  ی خود دوباره به افزایش تقاضابه نوبه تواندمی بعد باال رفنت تورم
های دولت به خصوص و غريه به کاهش مجدد ارزش ریال منجر شود و الخ. چگونگی سیاست

تواند به عنوان یکی از دالئل افزایش ارزش چگونگی تامني بودجه (و نقش دالر نفتی در آن) نیز می
ذکر شود که باید پرداخته خواهد شد. همینجا  دالر و بنابراین تورم بیشرت ذکر شود که در زیر به آنان

برخی از اقتصاددانان ایرانی حتی آن را مهمرتین دلیل تغیريات ارزی در تاریخ جمهوری اسالمی 
گر دولت سعی بکند تعادل بودجه را از طریق تغیري در نرخ ارز دانند. میمی توان به این گروه حق داد، ا

نیز تومان را باید در این راستا  ۴۲۰۰و افزایش رسمی ارزش دالر به حفظ کند (که معموال چنني نیز هست 
  تاویل نمود). 

توان محاسبه کرد. معموال تورم آنچه که رفت فقط اشاره به تورم آشکار دارد، تورم مخفی را اصوال نمی
که به طور بنابر آنچه رفت با در نظر گرفنت عواملی  ۹ شود.ها به تورم آشکار بدل میمخفی در اثر شوک

ریال  مستقیم ناشی از تغیريات بازار نیستند (مثل تحریم) با توجه به عدم دفاع و یا عدم امکان دفاع از
ها (به تواند در صورت تحریمتوان گفت مقدمات تورمی برقرار است که در صورت عدم مهار آن میمی

توان با قطعیت گفت آیا تورم بعا نمیها به تورم لجام گسیخته بدل شود. طی تحریمعنوان شوک) و ادامه
ها به تورم لجام گسیخته منجر ی شوک اجرائی شدن تحریمشود و یا تورم بواسطهمخفی آشکار می

  خواهد شد، اما  این خطر موجود است.
گر اصوال دفاع های پوىل، ماىل، حتی اقتصادی یا سیاست ادر این راستا اما محرز است ابزارهای صرف ا

های الزم و رایج اتخاذ بشوند، در ایران همان طور که در زیر نشان و سیاست ی دولت باشدسئلهاز ریال م

                                                 
که هدف عامل تعیني کننده در نرخ فعلی ریال نفت (میزان صادرات و قیمت آن) است. با توجه به چشم انداز تحریم ۹  ها  

اصلی آنان به صفر رساندن صادرات نفت ایران است و حتمیت کاهش صادرات نفت، و میزان صادرات غري نفتی با 
توان گفت ارزش غري واقعی عدم وجود عدم مانع در مقابل صادرات غرينفتی و با توجه به میزان ذخائر ارزی میفرض 

تومان) حتی بدون در نظر گرفنت مشکالت بانکی در مقابل بازگردندان پول به کشور به میزان  ۴۲۰۰اعالم شده و رسمی  (
ها اجرائی بشوند ریال به احتمال زیاد مجددا ه در صورتیکه تحریمتر از ارزش واقعی آن قرار دارد و در آتیزیادی پائني

  سقوط خواهد کرد. مسئله مهم در این راستا این است در این روند آیا تورم مخفی آشکار خواهد شد یا خري..



و با توجه به تجارب گذشته برای جلوگريی سقوط ریال و به طور کلی ثبات  ها، این سیاستداده خواهد
   ۱۰ز تک نرخی.برقراری و حفظ سیستم اردر اقتصادی موفق نخواهند بود؛ نه فقط در دفاع از ارز بلکه 

دولت نئولیربال های ای که دال بر خواست دفاع از ریال در سیاستدر چنني وضعی، با اینکه عمال نشانه
شود، نشان دادن امکانات یا عدم امکان دخالت دولت برای تثبیت ریال مفید است. برای آتیه دیده نمی

ی دالر به بازار ) با عرضه۱ ۱۱ر روسیهتواند دخالت بکند. همچون دمیو توانسته دولت در سه حوزه می
میلیارد دالرند،  ۱۳۸جلوی سقوط پول محلی را بگريد. با توجه به اینکه ذخائر ارزی ایران نزدیک به 

گر چه سخت وىل  ها و عدم رسد. اما با در نظر گرفنت تحریممیسر میبه نظر این امر در نگاه اول، ا
گر نگوئیم ممکن نیست ،التاطمینان نسبت به در آمد آتی نفت این دخ باید پذیرفت فضای بازی در  ،ا

) نرخ بهره را باال بربد. باید دانست: در حالیکه ۲این حوزه بسیار محدود است. باز همچون روسیه 
نرخ بهره را کم و که میلیارد دالر برای تثبیت روبل به بازار عرضه کرد مجبور شد  ۲۰۰تا  ۱۰۰روسیه بني 

ها به . صرفنظر از اینکه با باال بردن نرخ بهره و به این ترتیب جلب پول به بانکبیش دو برابر بکند
کنون رسما تنهائی نمی توان است، را نمی ٪۱۵توان جلوی تقاضا برای دالر را گرفت، نرخ بهره که هم ا

نیز بشود. رویه باالتر برد به قسمی که جایگزین دخالت موثر بانک مرکزی و عرضه دالر در بازار ارز  بی
گر چه نه نرخ بهره بلکه نرخ سود برای سرمایه داران غري ماىل تعیني کننده است، اما باید توجه داشت، ا

ی سرمایه منظور بکنند. بنابراین در اینجا نیز بانک مرکزی دچار آنان باید نرخ بهره را به عنوان هزینه
که با باال رفنت نرخ بهره فعالیت ؛محدودیت است ی غري ماىل، که به هر حال به سرمایههای چرا 

کم است، کاهش ها سایر بخشخصوص در بخش تولیدی به دالئل نرخ سود نازل نسبت به  نرخ سود 
که رویه نرخ بهره مییابد و در نهایت باال رفنت بیمی تواند به رکود و بیکاری بیشرت منجر شود. تا آنجا 

  هم عمال تصمیم هم ندارد نرخ بهره را باال بربند. در اخبار دیده شده است دولت و بانک مرکزی
فقط  بدون گرانی دالرشود. امکان تعادل بودجه ی دولت و تعادل آن میی سوم مربوط به بودجهحوزه

کاهش مخارج دولت با افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات موجود است. اما افزایش در آمد  و یا 
کردن حداقل » عادالنه«ی و باال رفنت کارآيی آن میسر است که اوىل مالیاتی با اصالح سیستم مالیات

                                                 
همه نوشنت خرب آمد سیستم تک نرخی عمال شکست خورد و بازارهای دوم و سوم ... ارز شکل گرفت. با این  طیبه  ۱۰ 

  تغیري ندادم. به دلیل کمبود وقترا منت 
میلیارد دالر بودند و  ۵۱۰٫۵روبل را شناور کرد. در آن زمان ذخائر ارزی بر حسب برخی منابع حدود  ۲۰۱۴روسیه در  ۱۱ 

ا کم و میلیارد دالر برای تثبیت روبل به بازار عرضه کرد و نرخ بهره ر ۲۰۰تا  ۱۰۰درصد بود. روسیه بني  ۸نرخ بهره حدود 
  بیش دو برابر نمود.



کم  ها و طبقهسیستم و افزایش و اخذ مالیات از گروه طلبد و دومی متضمن حل مشکالت را می ۱۲حا
بسیار منجمله مبارزه با فساد است. لزوم دومی، با توجه به فساد سازمان یافته و نهادی شده، کافی است 

تواند صورت بگريد و نخواهد گرفت و اصوال همانطور که دیگران ذکر نني اصالحی نمیتا بگوئیم چ
  خواهد ماند. ریال تامني آن یکی از منابع سقوط شکل اند در آتیه نیز بودجه و کرده
ی دولت منوط دارانهماند کاهش مخارج دولت. کاهش مخارج دولت اما با توجه به خصلت سرمایهمی

شود. روحانی در هایی است که به آنان مربوط میمعیشت فرودستان و حذف برنامهبه حمله به سطح 
های مربوط به تأمني باید از هزینه«: فتگها هایش در رابطه با چگونگی مقابله با تحریماولني واکنش

مبني سرشکن کردن  ۱٤ی ارزی داروو یا حذف یارانه ۱۳»سال گذشت کنیم.ماه و یک ٦اجتماعی برای 
 دولت در توافق برجام یها، منجمله محاسبات غلط لیربالهای حکومت و حفظ رژیمی سیاستنههزی

گر بپذیریم حمله به سطح معیشت  بر سر فرودستان است. اما حمله به سطح معیشت نیز محدودیت دارد، ا
د) ممکن است ناآرامی اجتماعی تولید بکند (چنانچه خواست حذف سوبسید انرژی در گذشته نشان دا

بینی برای رژیم به بار بیآورد و یا منجر به تحقق ها و مبارزات مردم نتایج غري قابل پیشآرامیو این نا
های اسرتاتژیک آن آمریکا بشوند که یکی از شروط عملی شدن و مولفه» تغیري رژیم«سیاست نئوکلونیال 

گرهای داخلی در ایران است. به این ترتیب به نظر میناآرامی عمال دفاع از ریال از طریق تعادل  رسد ا
ی دولت باشد، قادر هم نخواهد بود تحت شرایط تحریم و تهدید خارجی به این هدف بودجه مسئله

  برسد.
گر دفاع از ریال  که به نظر می یمسئلهگفته شد ا آید، با توجه به خواست نئولیربال دولت باشد، چرا 

 دولت، ،المللی پول و اسرتاتژی تعدیل ساختیبني سیاست ارزی تک نرخی منطبق بر خواست صندوق

                                                 
با انتقاد از سیاست های ضد تولید دولت گفت: چند وقت پیش ما در ) استاد دانشگاه( توجه شود به: فرشاد مومنی ۱۲

های برای بنگاه ۱۳۹٥تا  ۱۳۹۲ای کردیم و نشان دادیم که بار مالیاتی افزایش یافته در فاصله دولت آقای روحانی مطالعه
 . رجوع شود به:برابر بیشرت از بار مالیاتی صاحبان ثروت است ٦٥و متوسط بیش از  کوچک تولیدکننده

https://www.farsnews.com/news/13970416001024/%DA%86%D8%B1%D8%A7-
%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-
%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-
%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-
%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-65 

  ر کشور:اندیشی مدیران اجرایی سراسبرگرفته از گفتار روحانی در نشست هم ۱۳ 
http://kayhan.ir/fa/news/135743  

14 http://www.sarpoosh.com/gold-currency/gold-news/gold-news970302130.html  



از ابتدای  «م کرده است: این امر را سیف رئیس بانک مرکزی نیز اعال ۱٥.مایل نیست از ریال دفاع بکند
این  ۱٦».دولت سعی کردیم این واقعیت را بپذیریم و اجازه دهیم ارز راه خود را بر مبنای واقعیت طی کند

گر زند. ست نئولیربال عدم دخالت دولت برای دفاع از ریال  حرف میفقط سیف نیست که از خوا ا
و  دولت باال بردن قیمت دالر خودی برنامه مشاوران رئیس جمهور مرجع قرار بگريند باید حتی گفت

جمهور مشاور رئیس«، اکرب ترکان .و هست و در آینده خواهد بود بودهبازار آزاد  انطباق آن بر نرخ شناور
ها وقتی سطح عمومی قیمت«با این استدالل که  ۱۷»د: اینکه قیمت دالر باال رفت کار خوبی بو... گفت
بر فرض صحت این استدالل، اما باید پرسید مسئول باال رفنت سطح  ۱۸.»رودرود دالر هم باال میباال می

کاهش ارزش ریال دامن زدعمومی قیمت کیست؟ چرا به جای مقابله با تورم، به آن با  شود؟ با ه میها 
شود که خواست گريد، این شک تقویت میتوجه به اینکه ایشان باال رفنت قیمت دالر را به فال نیک می

گر بدانیم این شک تقویت میدولت باالرفنت آتی قیمت دالر نیز هست؟  نوبخت محمد باقر «شود، ا
کید کرد [معاون رئیس جمهور] از این  ۱۹»تومان برسد. ۰۵۰۰که دولت نخواهد گذاشت دالر به  ... تا

   را داشت. دالرهای دولت انتظار باال رفنت باز باید بر اساس سیاستتوان نتیجه گرفت که حرف می

                                                 
کم و یا نمایندگان آن نیز به آن اشاره کردهجریانین امر موضوعی مخفی نیست. ا ۱٥   مرتضی افقه .اندهای دیگر حا

   »تومان برسد و آن را برای اقتصاد مفید می دانند ۶۲۰۰متاسفانه عده ای هستند که حتی امیدوارند نرخ ارز به «گوید: می
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/1975820/%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%87-
%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-
%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-
%D8%A7%D8%B1%D8%B2  

16 http://www.sarpoosh.com/gold-currency/gold-news/gold-news970205336.html  
کتیکی با توجه  ۱۷  او البته بعدا حرفش را پس گرفت. روشن است که پس گرفنت حرف را فقط به عنوان تصحیح اشتباه تا

کمیت موجود است میبه مبارزه   باید ارزیابی کرد.ای که بني جریانات مختلف در سطح حا
https://www.isna.ir/news/97032913921/  

کنون جایزهکیهان، همانجا. نمی ۱۸  ت نسبتی که در باال از آن صحبت فاند! باید گی نوبل ندادهدانم چرا به ایشان تا 
نرخ ارز  tyPurchasing Power Pari» برابری قدرت خرید«ی برخی نظریه) ی (یا به گفتهشود فقط در چارچوب فرضیهمی

اند که این نظر غري و آن هم بر اساس خود فرضیه در درازمدت صادق است. حال آنکه تحقیقات آماری تجربی نشان داده
ها و ارز در باال نشان داده شده در کشورهای پريامونی نظري ی سطح قیمتقابل دفاع است. همانطور که در مورد رابطه

شود برقرار است، یعنی هر چه دالر باالتر سطح بر عکس آنچه چیزی که گفته میایران با توجه به ساخت آنان رابطه 
شود، درازمدت، در چارچوب خود نظریه الزاما در کوتاه مدت ها باالتر. حتی بر حسب خود فرضیه وقتی گفته میقیمت

  ها تبعیت کند.نباید الزاما نرخ ارز  از سطح قیمت
19 https://www.isna.ir/news/96080301855/ 



چرائی این امر فقط دالئل اقتصادی ندارد، بلکه دالئل ایدئولوژیک و سیاسی نیز دارد. در ایدئولوژی 
ی اعتقاد مطرح است و نه به دین شده است، مسئلهها بدل نئولیربالیسم که در ایران مثل سایر ایدئولوژی

ها قیمتی سطح عمومی به مثال رابطهبکنیم های اقتصادی. برای فهم مسئله نگاهی علم اقتصاد و داده
ی تئوریک سیاست اقتصادی قرار گرفته است، بکنیم. نرخ ارز که در باال به آن اشاره شد و پایه و

(که هر دانشجوی اقتصاد از غريواقعی این فرضیه غري واقعی ی هاصرفنظر از مشکالت نظری و فرض
بی  نیز اندصورت گرفتهاین فرضیه آماری که در مورد -هایی تجربیبررسی بودن آنان اطالع دارد)
ها در دو نسبت ین ژاپن و دالر آمریکا، و سطح قیمت نگاهی به نمودار اند.اعتباری آن را نشان داده

توان تغیريات نرخ ارز را بر شود، نمیدیده می نمودار همانطور کهکافی است. ) سال ۲۹کشور (در طول 
 توضیح داد.ژاپن و آمریکا ها در دو کشور اساس نسبت بني سطح قیمت

  
گر نگوئیم غلط است، بلکه فقط بپذیریم اثبات نشده است و اعتبار حال چرا باید از فرضیه ای که حتی ا

ین نه فقط از عقل بلکه حتی از عقل ابزاری (به معنی هورکهایمری آن) بدور آن زیر سئوال است و بنابرا
است، برای اتخاذ سیاست اقتصادی و تعیني سرنوشت یک کشور عزیمت کرد و آن را مبنای سیاست 

گر از دالئل دیگر که در زیر به آنان پرداخته خواهد شد،  ؟اقتصادی و عدم دفاع از ریال قرار داد ا
ای یا ون اسالم برای خامنهچهمرسیم: برای این گروه نئولیربالیسم قط به یک نتیجه میصرفنظر کنیم ف



ها چه گویند و از آنها چه می. برای این طرز تلقی اهمیت ندارد دادهاستبرای پاپ  مذهب کاتولیک
   گوید و اصول اعتقادی چه هستند.توان گرفت بلکه ایدئولوژی چه میای مینتیجه

مورد رژیم ارزی و سیاست تک نرخی کردن ارز نیز صادق است. رژیم ارزی امری خنثی این امر در 
های کشور. انتخاب رژیم ارزی در جوامع گردد به ویژگینیست و انتخاب رژیم ارزی مناسب بر می

گردد به میزان زخم پذیری اقتصادی کشور از طریق رژیم ارزی در داری غربی، به طور کلی برمیسرمایه
های اقتصادی در سطح کشورهای دیگر و جهان)، بزرگی و ل شوک اقتصادی خارجی (مثل بحرانمقاب

ها برای کشورهای پريامونی مبنای انتخاب رژیم ارزی جایگاه اقتصادی کوچکی اقتصاد و غريه. به این
ادی کشور شود. در مورد ایران به طور خاص، که به لحاظ اقتصالمللی نیز افزوده میآنان در سیستم بني

الذکر در باید عالوه بر عوامل فوقی ارز درآمد نفتی آن است، میکوچک و پريامونی است و  پایه
انتخاب سیستم ارزی نفت و نوسات بازار نفت و انکشاف آن نیز مبنا قرار گريند. توجه کنیم که به عوامل 

هایی که علت ی یعنی شوکعمومی اقتصادی مذکور در مورد ایران باید اثرات ناشی از عوامل سیاس
روند تا روابط خارجی اقتصادی را ها میی سیاسی دارند، نیز افزوده شوند مثل امروز که تحریمبالواسطه

  به هم زده و به بحران اقتصادی داخلی تعمیق ببخشند. 
ند به عالوه صرفنظر از اینکه آیا تک نرخی کردن ارز ضرورت دارد یا خري و یا سود و زیان سیستم چ
ی ارزی را بخواهیم ندیده بگريیم، باید دید آیا تک نرخی کردن ارز در ایران با توجه به اینکه در دوره

وجود داشته باشد شکست خورده است،  ایبدون اینکه تحریم همه جانبه ۱۳۷۲ در سال رفسنجانی
  . یا خري امکان پذیر است

نرخ ارز اعالم شده توسط بانک مرکزی فاصله در آن دوره پس از چند ماه نرخ ارز در بازار آزاد از 
موجب کمبود  ینفتنیز  یکاهش درآمدهاو  شدندیکه موجب تورم م و پوىل ماىل هاییاستسگرفت 

که بدون در نظر گرفنت مختصات اقتصادی کردن ارز  یتک نرخ یاستس ۱۳۷۴ارز شدند. در سال  یدشد
گر تحریمکنار گذاشته شدشده بود، ایران، پريامونی بودن آن و نقش نفت در آن اتخاذ  ها را به حساب . ا

و در بهرتین حالت کاهش آن و کاهش درآمد ارزی، بر  ۲۰انداز قطع فروش نفتبیآوریم، با توجه به چشم
هائی بسیار اساس عقل سلیم و حتی نه بر اساس تامالت عمیق اسرتاتژیک، امکان موفقیت چنني پروژه

  را اما چنني تصمیماتی اتخاذ شده است؟ ناچیز و نزدیک به صفر است. چ

                                                 
ها و گزارشات موجود به لحاظ فنی و در عالم واقع عربستان، کویت، امارات و روسیه بر حسب داده :باید توجه کرد ۲۰ 

کنون زیر ظرفیت فن ی خود استخراج و قادرند تولید خود را حتی بیش از سهم ایران در بازار نفت افزایش دهند و هم ا
ی هرمز نیز داللت به امکان اشاره روحانی به تنگهی فنی مسئله را نباید مورد توجه قرار داد. بنابراین جنبه کنند.عرضه می

گردد به صف بندی در رابطه با مسئله فقط برمی در آتیه میزان فروش نفت ایرانعملی شدن قطع فروش نفت ایران دارد. 
  ادی و سیاسی حاصل از خرید نفت به طور خاص از ایران. تحریم و منافع اقتص



گر از منافع  ، منجمله مافیای ذینفعندتموجات در بازار ارز در ای که به طور مستقیم الیهی بالواسطها
توان منطق رسد، نمیبه نظر می، نیستهم وع این منت ضموبررسی این امر  که کنیم صرفنظر پرتوشیمی،
ی ی نوپای بورژوازی ایران (در وحدت با سرمایهولیربالیستی الیهنئ ای یافت، جز منطقاقتصادی

 المللی پول و خواست تحقق اسرتاتژی تعدیل ساختی) که بازتاب منافعالمللی متشکل در صندوق بنيبني
  ۲۱ شود.ی اتحاد فوق در آن روئیت نیز میویژه تژیکااسرت

و تاثري این تصمیم  انو اجرای آن هاگريیاما آنچه که اهمیت دارد و کمرت به آن پرداخته شد، زمان تصمیم
 اتهای مختلف است، بویژه وقتی در نظر بگريیم در زمانی این اتفاقها بر آرایش نريوها در میدانگريی
آمریکا » تغیري رژیم«ی سیاست نئوکلونیال انداز یک شوک بريونی بواسطهکه چشم اند)(یا افتاده افتندمی

  وجود دارد. 
آیند) یک معنای عینی از معنای ذهنی آنان (که به شکل ایدئولوژیک به بیان می صرفنظر ،اعمال
هاست بلکه گلدمن) نیز دارند. آنچه اهمیت قطعی دارد نه خواست و نیت افراد و یا جریان- (لوکاچ

های مختلف معنای عینی عمل آنان است. طبعا معنای عینی عمل با توجه به طبیعت آن در میدان
گر چه میمبارزات اجت های های فوق را در میدانتوان معنای عینی سیاستماعی متفاوت است. ا

مختلف مبارزات اجتماعی مورد بررسی قرار داد، اما با توجه به موضوع این منت معنای عینی سیاست 
کاهش ارزش ریال و تصمیم اسرتاتژیک در مورد تک نرخی کردن دالر در میدانی مورد نظر است که 

آرائی را در طرز برخورد به خروج آمریکا از برجام گشوده شده است. بنابراین الزم است صفی بواسطه
  مورد برجام و برجام احتماىل دوم را مورد توجه قرار داد.

در اینکه آمریکا و ایران در صورت عدم تغیري جدی در نظام ایران (چه بر اثر مبارزات مردم و چه در 
کره » تغیري رژیم«صورت تحقق سیاست نئوکلونیال  که احتمال هر دو هست) روزی روزگاری باید مذا

کرات و زمان آن است. فضای  کنند، هیچ کس شکی ندارد. مسئله فقط چگونگی تناسب قوا در مذا
المللی با توجه به برتری فعلی آمریکا در غرب و در جهان در این لحظه بسیار کم بازی ایران در سطح بني

ی ما پرداخنت به این وجه نیست. در سطح ملی معادالت داخلی، تناسب قوا در لهو در اینجا مسئ ۲۲است

                                                 
کز قدرت دولتی و سوءاستفاده ی نوپای بورژوازی ایران آن الیهالیه ۲۱  ای است که در پی انقالب بر اساس دسرتسی به مرا

کمیت در . نمایندگان این الیه را ای دست یافته استاز نفوذ خود دولت (و فساد سازمان یافته) به ثروتی افسانه در حا
توان یافت و نباید در جستجوی آنان در گروه معینی مثل روحانیت بود.  برای بررسی این الیه باید های مختلف میجناح

ی شکلگريی این الیه و روابط خانوادگی و سیاسی در میان آنان اما شباهت بسیار  تحقیق مستقلی صورت بگريد. نحوه
  تای پهلوی به هزارفامیل مشهور بود.ای که در دوران کوددارد به الیه

گر چه می ۲۲  توان از هژمونی رو به افول آمریکا و کم و بیش از چند قطب در سطح جهان حرف زد، اما روابط قدرت در ا
توان حرف زد. بر خالف نظریات رایج در بررسی اند و به این اعتبار فقط از بحران هژمونی میسطح جهان تثبیت نشده



کم از یک سو و از سوی دیگر رابطهدار و جریانی سرمایهسطح طبقه ی مردم (طبقات و های حا
کرات و زمان آن موثرند.گروه کمیت در تعیني فضای بازی ایران در مذا   های فرودست اجتماعی) با حا

اند. ای که در این راستا باید به آنان توجه کرد نه فقط پیچیده نیستند، بلکه بسیار سادهاصلی یدو معادله
ها بهرت کنار بیآیند و آنان را بیشرت تحمل کنند، موضع حکام ایران در سطح ) هرچه مردم ایران با تحریم۱

کره میشود و نه فقط میتر میجهان قوی کره نیز از دهند، بلتوانند دیرتر تن به مذا که به هنگام مذا
) در بني ۲توانند دفاع کند و بالعکس.  هایشان، صرفنظر از روا یا ناروا بودن آنان، بهرت میخواست

کنار بیآیند و آنان را بیشرت تحمل حکام ایران نیز به همني ترتیب است: هرچه مردم ایران بهرت با تحریم ها 
کره نیست، ه به خواستکنند، جریانی که در شرایط فعلی، با توج های طرف آمریکائی حاضر به مذا

کمیت تن  قدرت بیشرتی در این میدان خواهد داشت و بنابراین به خواست جریان دیگر درون حا
ی قدرت بني شود رابطهی فوق دیده مینخواهد داد و بالعکس. بنابراین، همانطور که در معادالت ساده

  ۲۳شود و شده است.عیني کننده بدل میتعامل  ها به ها و پائینیباالئی
ی ی قدرت در سطح رژیم در واقع در شرایط کنونی به شکلی است که الیهاین رابطه یعنی رابطه

های خود که با تغیري نرم رژیم المللی قادر نیستند بخشی از خواستبورژوازی نوپای ایران و بورژوازی بني
، را در ۲٤یابندهای غرب در منطقه) تحقق میرش سیاست(و قبول هژمونی سیاسی غرب و بنابراین پذی

                                                                                                                                                         
ی عزیمت قرار داد. در تناسب قوای است تحقق بیابد را امروز نقطه ممکنتوان آنچه که در آینده نمیتناسب قوای 

  توان از برتری آمریکا حرف زد. واقعی فعلی هنوز می
توان دید. اروپا نیز ها را نیز در همني دو معادله میعلل دوگانگی (شکاف بني حرف و عمل) در برخورد اروپا به تحریم ۲۳ 

کره و پذیرش شرایط است، از این رو چندان عالقهخوا ها ای به تقلیل فشار ناشی از تحریمهان مجبور کردن ایران به مذا
ها به نرمش و یا تسلیم ایران منجر شود. طبعا به دالئل عدیده به خصوص به دالئل ندارد و انتظار دارد که تاثري تحریم

توان حدس زد کشورهای اروپائی با گريد. میعمل در حرف صورت می داخلی مجبور است از برجام دفاع بکند و این
» مشروع«با ظاهری  FATAظاهرا به دالئل دیگر مثل مسائل مربوط به اما ها را های نئوکلونیال خود همني تحریمتسسیا

مدار این یا آن سیاستها پیش از خروج آمریکا از برجام حتی تامالت و تهدیداتی توسط در بني اروپائی کردند.اعمال می
به طور مستقیم یا غري مستقیم ذکر شده است. مثال بارز  آن اظهارات و مواضع وزیر امور خارجه فرانسه در مورد سیاست 

  موشکی ایران است.
کرات برای جلوگريی از سوءتفاهم ۲٤  در جای دیگر  نیست. آمریکا باید ذکر کرد: مسئله فقط پذیرش هژمونی  در مورد مذا

رژیم است و نه امر حفظ مورد سیاست خارجی بحث و نشان داده  شده است که مبنای سیاست خارجی ایران در 
  به همني قلم:»  های مبارزاتی و سناریوهای ممکن در پی اعرتاضات اخري در ایرانمیدان«دیگری، رجوع شود به 

https://mejalehhafteh.com/2018/01/28/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%8
7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C-
%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%AF/   

  



ی ای که همهایران به کرسی بنشانند. این جریان نیاز به نريوی فشار دیگری دارد: نريوهای اجتماعی
کم به طور کلی از آن هراس دارند.حکام صرفنظر از رنگ آنان و طبقه   ی اجتماعی حا

ن کشاندن آن با فشار بیشرت ممکن است (کاری که آمریکا با در حالیکه بیدار کردن غول خفته و به خیابا
ی عزیمت آمریکا و تحریم قصد آن را دارد)، اما هدایت و جهت دادن به آن چندان ساده نیست. نقطه

کمیت، نبود نريوی سازمان ای است که بتواند این نريو را در جهت یافتهمتحدانش، همچنني بخشی از حا
گريی این نريو توان امکان شکلعلريغم اینکه نمی دالت اجتماعی هدایت کند.تحقق خواست آزادی و ع

به نتایج دیگری منجمله به تواند میرا منتفی دانست و بنابراین علريغم تمام محاسبات این روند 
ی عزیمت این استدالل گريی نريوی سوم مردمی خواهان آزادی و عدالت منجر شود، اما اگر نقطهشکل

یم، آنگاه باید یک شکاف بر سر میزان فعال نمودن نريوی اجتماعی به عنوان عامل فشار بر را بپذیر
های سخت و نرم را دید. در حالیکه فقط اعالم خطر و نشانه» تغیري رژیم«الذکر در جبهه جریان فوق

طلب و اصالح طلبند (یعنی جریاناتپذیرند و میبیدار شدن غول خفته برای آنانکه تغیري رژیم نرم را می
ای شدن ایران سخت و یا سوریه» تغیري رژیم«تیم نئولیربال دولت) کافی است، برای آنانکه خواهان 

  هستند، به میدان کشاندن کامل نريوهای اجتماعی مطرح است.
گر دو معادله ی باال صحت داشته باشند که دارند، آنگاه تنها راهی که پیش روی جریان مخالف پذیرش ا

. بنابراین در میدانی باشدمیحفظ ثبات و وضعیت فعلی است ای پمپئو یا آمریکا ماده ۱۲ای هخواست
کمیت که برجام و خروج آمریکا از آن گشوده است، معنای عینی هر اقدام » ثبات«که  در سطح حا

کره و پذیرش برجام دو     ست.نیز هاقتصادی و سیاسی فعلی را بر هم بزند، به معنای فشار برای مذا
کره است و امکان تغیري اسرتاتژی آمریکا از مسئله سخت به نرم همچون » تغیري رژیم«ی دیگر زمان مذا
گذشت زمان است. با توجه به امکان این تغیري که البته در صورت تغیري ترامپ بعید هم دوره ی اباما با 

کم بر ایران، به جز نئولیربالنیست، در این لحظه ظاهرا همه های  بنیادگرا و یک جریان ی جناحهای حا
پیش  صربسیاست  دیگر، احتماال امن یجیب گویان برای عزل و یا عدم انتخاب مجدد ترامپ اسرتاتژی

و مایلند حداقل تا کرد  سرکوبتوان میدر صورت برآمد اعرتاضات کنند تصور میو احتماال اند  گرفته
  سختند، صرب کنند.» ژیمتغیري ر«کاران جدید که خواهان پایان اقتدار محافظه

کرات را امروز  بدین ترتیب و در این صورت نه فقط اصول گرایان بلکه جریانات دیگری که حداقل مذا
گر جریان روحانی نیز به این گروه تعلق داشته باشد، که با اطمینان میرد می توان کنند، به خصوص ا

ی که به تفرقه در باال و ثبات شکننده باید از هر گونه سیاستیگفت این جریان یک دست نیست، می
  شود اجتناب بکنند. و در نتیجه سرکوب اجتماعی و وضع فعلی را تغیري دهد و موجب ناآرامی 

به جواب سئوال خویش در مورد معنای عملی اعمال (در میدانی که برجام گشوده است و ظاهرا ربطی 
گر حفظ به برجام ندارند) نزدیک می گر جلوگريی از اثرات شوک اج» ثبات«شویم. ا تماعی و بنابراین ا



های دولت مسلط باشد، با توجه به اینکه اصوال در ها باید بر تمام سیاستخارجی و در اینجا تحریم
آمیز نرخ ارز اثرات فاجعهبردن و باال میسر نیست شرایط کاهش درآمدهای نفتی سیستم ارز تک نرخی 

) و هستند بینی بودندتورم دارد (اموری که همه از قبل قابل پیشاقتصادی به خصوص در باال بردن نرخ 
  توان رسید؟ ای میبه چه نتیجه

یا دولت روحانی (و مشاورین نئولیربال بنیادگرای آن) علريغم ظاهر متحد کل رژیم مایل به صرب نیستند و 
گاهانه به منخواهند برجام دو را عملی کنند و سیاستمی  »محدود«ظور دامن زدن های اتخاذ شده را آ

اند، و یا ثباتی اقتصادی و به این ترتیب فشار بر جریان دیگر برای پذیرش برجام دو در پیش گرفتهبه بی
  برید.شاخ و بن میسر یکی بر توان گفت: اینکه در مورد آنان بر حسب معنای عینی عمل آنان می

کند. این وحدت مطمئنا با دوام نیست و با کند وحدت امروز رژیم چقدر دوام پیدا میآتیه روشن می
های اجتماعی و اولني اعرتاضاتی که با رسیدن اثرات تورم ناشی از سیاست کاهش نرخ ریال به تمام گروه

ها و سقوط مجدد ریال و تورم بیشرت در هم خواهد شکست. بني به خصوص با اجرائی شدن تحریم
کم فقط در یک موهای مختلف طبقهجریان رد اجماع وجود دارد: سرکوب فرودستان، در ی حا
و ی برجام های دیگر منجمله در مورد موضوع مورد بحث این وحدت دیرپا نیست و بنابراین مسئلهحوزه

های ای که سرنوشت جمهوری اسالمی (و شکافبدل شده است به مسئلهدر این دوره دو یا برجام 
ها نمود تضادها بني باالئیفقط ها غم اینکه شکافعلريآشکار و نهان آن) به آن گره خورده است. 

انباشت تضادهای فشارسنج ی معینی به عنوان توان به یک معنا و از زاویهمیبه آنان با وجود این هستند 
نیز نگریست، و با توجه به انباشت روزافزون آنان حداقل  المللیدر سطح ایران و در سطح بني اجتماعی
ای شدن ایران حرف زد. سخت، نرم یا سوریه» تغیري رژیم«از انقالب، وان تمیی ترامپ در دوره
کر ی علنیگفتگو »قبح« شکسنتبا  طلبان با نوشنت یک نامهاصالح در داخل  ه با امریکادر مورد مذا
در  هاشکاف ظر ماند و دید تباید من ها را فراهم آوردند.ی آشکار شدن شکاف بني باالئیمقدمهکشور 

به هر د اما نآنان دارهائی که داللت بر عمق علريغم نشانه. ه انکشاف خواهند یافتونگچ دوران ترامپ
 جمهوری اسالمیکه مانع عبور شد  ها آنقدر عمیق خواهنداین شکافتوان گفت نمیبا قطعیت رو 

سخت، نرم » رژیمتغیري «انقالب، توان گفت میاما با قطعیت . شوندباز دوران ترامپ  بدون تغیري جدی
   د.دارن ی انکشاف آنانو نحوه هااین شکاف گی بهبستای شدن یا سوریه

  


