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ﭼﺸﻢاﻧﺪازی از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در دﻧﯿﺎی ﻧﻮ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﻮﺷﻨﮓ اﻣﯿﺮاﺣﻤﺪی در دﺑﯽ ،اﺳﺘﺎد و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ داﻧﺸﮕﺎه راﺗﮕﺮز ،آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﮫ در دوﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن و
ﻣﻼزﻣﺎت آن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ در ﻣﻘﺪﻣﮫ ،ﺑﮫ
ﺧﻮد دوﺑﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪاق ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽﺷﺪن اﺷﺎرهای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ.
دوﺑﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎزاری
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﮫ اﯾﺪهھﺎ ،ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت درآﻣﺪه اﺳﺖ و درواﻗﻊ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ
اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﭼﮭﺎرراه داد وﺳﺘﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺳﺖ .دوﺑﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ از
ﺗﺠﻤﻞ و وﻓﻮر ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﻮﺳﺎزی ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﯾﻦ اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﺮان در اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﮫای زﯾﺎد ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﮫ دوم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده اﺳﺖ.
دوﺑﯽ در راه ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺗﺮﻗﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶھﺎﯾﯽ را در ﭘﯿﺶرو دارد
ﮐﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮔﺬار ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﯾﻖ آﯾﺪ .ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ آﻧﭽﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ،دوﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ دوﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﯿﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و رھﺒﺮی درﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﻮﺗﺎه در ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ.
ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺻﺤﺒﺘﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در دﻧﯿﺎی ﻧﻮ ﺑﺮﮔﺮدم .در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ در اﯾﺮان روﻧﺪ اﻣﻮر ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد ﻧﻤﯽﮔﺬرد و اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻣﺮوز از ﻧﺎم و ﺷﮭﺮت درﺧﻮری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
در واﻗﻊ ،آدرس اﯾﺮان در ﺟﮭﺎن ﻧﻮ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
*

آ ﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوﺑﯽ و در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﻮرای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن

اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﻤﮕﺎن در ﻣﺎرس  2004اﯾﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ .از دوﺳﺖ ارﺟﻤﻨﺪ
رﺿﺎ ﻓﺮخ ﻓﺎل ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ و وﯾﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻦ را ﯾﺎری داده اﺳﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
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اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮫای درﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ دﭼﺎر ﯾﺎس و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی دﭼﺎر رﮐﻮد
اﺳﺖ؛ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻣﺮدمﺳﺎﻻری
ﺑﯽﺑﮭﺮه اﺳﺖ؛ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎر و دﭼﺎر ﭼﻨﺪ ﭘﺎره ﮔﯽاﺳﺖ؛ از ﻧﻈﺮ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺮدرﮔﻢ اﺳﺖ؛ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ دارد؛ و از ﻧﻈﺮ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎم و آوازه ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .اﯾﺮان اﻣﺮوز ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ وﺳﻮی
ﻣﺸﺨﺺ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و رھﺒﺮی آن از ﺑﯿﻨﺶ و درﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﮏ آﯾﻨﺪه
ﻣﺪرن ﺑﯽﺑﮭﺮه اﺳﺖ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﺑﮭﺘﺮی را در اﻓﻖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﮫ آﻧﭽﮫ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺬاق ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮش ﻧﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﮫ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﻢ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺳﺰاوار وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوز
ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮان ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﺮدﻣﺶ ،ﺗﺎرﯾﺨﺶ ،ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮش،
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﺶ و ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽاش ﮐﺸﻮری ﻏﻨﯽ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﻣﭙﺮاﺗﻮری ،طﯽ ﻗﺮنھﺎ ﺗﺠﺴﻤﯽ از ﺷﺮق ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻏﺮب ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺤﻮرﺗﻮﺳﻌﮫ ،ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ،ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎوردھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺎﺻﻠﮫ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد.
ﺑﮫ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﺮان ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح رﺷﺪ
را ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز داراﺳﺖ .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﯾﻘﯿﻨﺎ ً اﯾﻦ
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻠﺖ در اﯾﻦ راه ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ .اﮐﻨﻮن
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در راه از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ و در
راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ .آﻧﮭﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻧﻘﻼب ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﮫ اﻧﻮاع
ﺗﺌﻮریھﺎ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋیھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻘﺼﻮد دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﺳﻮای ﭘﺎرهای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی اوﻟﯿﮫ ،ﺑﮫ طﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای در اﯾﻦ راه
ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ
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ﻧﺪارﻧﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺪرتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را در اﯾﻦ اﻣﺮ دﺧﯿﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
ﭘﺎرهای طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﺨﺒﮕﺎن را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ دو را
ﻣﺴﺒﺐ و ﻣﺴﺌﻮل در اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻓﻘﺪان ﺑﯿﻨﺶ و رھﺒﺮی اﺳﺖ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﯾﺮان

-

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺮان را در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ،
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﮕﻮﻧﮫ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ دوران ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮﮔﺬارد ،دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ راھﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫای ﭘﺴﺎ ﻣﺪرن و ﻋﺮﺻﮫ
ھﻤﻮاﺑﺴﺘﮕﯽھﺎ ﯾﺎ دوران ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ د ﻧﯿﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎری از
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺪرات
mega-trends
ﻓﺮاﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺟﮭﺎن ﺷﻤﻮل
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﮭﺎدی،
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ھﻤﺴﻮﯾﯽ و ﺑﮭﺮه
ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنھﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ھﻢﮔﺮاﯾﯽ و ھﻤﮑﺎری اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﻣﻠﺖھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ
ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ ﻋﺮﺻﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﮫ ﻣﺮﮐﺰی ) (tri-centricﮐﻨﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﮭﺎن -اﻣﺮوز ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﮏ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮد و دوﻟﺖ ﻣﻠﺖھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت در آن ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﻂ دارد و ﻣﻌﺪودی ﻗﺪرتھﺎی دﺳﺖ اول و دوم
ﺑﺎ او در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺮاﮐﺖ دارﻧﺪ  .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای
ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪآوردن و اداره ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺗﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﮫ
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوی ﺗﻮازنﺑﺨﺶ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻗﺪاﻣﺎت ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﮫ دوﻟﺖھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ روﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻨﺸﯽ دروﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺸﺶ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ھﻢ زﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﻮی ﺛﺒﺎت و ﺑﮫ ﺳﻮی ھﺮج و ﻣﺮج
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ در اﺛﺮ دو ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺘﻀﺎد دﭼﺎر
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دوﭘﺎره ﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﯾﮏ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ھﻢﮔﺮاﯾﯽ  - integration-و
و ﺗﻤﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﺑﺮای ﻧﺎ ھﻢﮔﺮاﯾﯽ
ھﻢﮐﺎری اﺳﺖ
  - disintegrationو ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .اﯾﻦ دو ﺗﻤﺎﯾﻞ راﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻢﮔﺮا و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎھﻤﮕﺮای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻢﮔﺮاﯾﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ھﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزارھﺎی ﮐﺎﻻ ،ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ،
ﻣﺼﺮف اﻧﺒﻮه ،ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺎم ،ﭘﻮل ،ﻣﺮدم و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻧﺎھﻢﮔﺮای ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ،رﻗﺎﺑﺖﻣﯿﺎن
دوﻟﺖ ﻣﻠﺖھﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت واﺣﺪھﺎی ﺗﺠﺎری ﻧﺎﻣﺤﺪود و اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺰ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﮭﺎدھﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ھﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ  NGOو
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﮔﺮاﯾﺶھﺎی اﻧﺰواطﻠﺒﺎﻧﮫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ،ﻧﺴﺒﯿﺖ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﻗﻄﺐﺑﻨﺪی و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﮫ ﻧﺎھﻤﮕﻮﻧﯽھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ،
ﺳﺮﮐﻮبھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی اﺳﺘﻘﻼلطﻠﺒﺎﻧﮫ ﻗﻮﻣﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﻗﺘﺼﺎدھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﮫای و ﺑﻠﻮﮐﯽ در داﻣﻦ زدن ﺑﮫ ﻧﺎھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮدھﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ھﻢﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﻧﺎھﻤﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ
ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،ﯾﮏ ﺗﻤﺎﯾﻞ در ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری دارد و آن ﮐﺎھﺶ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﻗﺪرت ﻧﺎﻣﺸﺮوع و داﺷﺘﻦ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیھﺎی دﮔﻢﮔﺮا را
ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ھﮋﻣﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﻘﺎی ﯾﮏ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ،رژﯾﻢھﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و ﯾﺎ اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺑﮫ طﻮر
ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوی ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ،ﻧﯿﺮوی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیھﺎی
ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﻓﺰارھﺎی ﻧﻔﻮذ و ﺗﺴﻠﻂ درآﻣﺪهاﻧﺪ .در واﻗﻊ
ژاﭘﻦ و آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت دو ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺻﺤﻨﮫ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در زﻣﯿﻨﮫ ﭘﺮدازشھﺎی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ ظﮭﻮر اﻗﺘﺼﺎد و اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دو ﻋﺮﺻﮫ
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ﻗﺪرت ،ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ )ارﺗﺒﺎطﯽ( از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﮭﻢ ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﻓﺎع ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﮐﺎھﺶ ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﻧﯿﺮوی ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ھﻢاﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺳﺴﺖ ﺷﺪن دﮔﻢھﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ وﺑﮫ ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﮭﻠﻦ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮرد
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ را ﻣﺜﺎل آورد .ﭘﺎرهای ﮐﺸﻮرھﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ رژﯾﻢھﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
داﺷﺘﮫاﻧﺪ ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ در ارﺗﻘﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﮫ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد.
ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،دوﻟﺖھﺎ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺑﺎزﻧﮕﺮی در
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ آﻧﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و راهﺑﺮدھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﺻﺎدرات ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﮭﺎﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﺪه ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﮑﺜﺮﮔﺮا ھﻤﭙﺎی ﺗﮑﺜﺮﮔﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﺑﮫ روزﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﮭﺎن
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﻧﻮ ﺳﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﯾﺮان طﺒﻌﺎ ً ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدهاش ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ھﻤﮕﺮا در
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻔﻮذی ﺣﺎﺷﯿﮫای
داﺷﺘﮫ و اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺿﺪھﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺸﻤﮑﺶ
ﺑﺎ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه وﻧﯿﺰ وﺟﻮد دوﻟﺘﯽ دﯾﻦﺳﺎﻻر دو ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﯾﺮان
دراﺟﺮای ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎلﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﮫ اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در درﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫای و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ آﻧﮭﺎ اﯾﺮان ﻧﻘﺸﯽ
ﺣﺎﺷﯿﮫای داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻌﺪودی دوﻟﺖھﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺸﮑﻼت و
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﯽ ﺣﻞ ﻧﺎﺷﺪه دارد.
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ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺮورﯾﺴﻢ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح ھﺴﺘﮫای وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﺮ
دو اﯾﻦ اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻣﺘﻮﺟﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺮورﯾﺴﻢ در اﻏﻠﺐ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﭘﺪﯾﺪهای ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﮐﺸﻮری ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻗﺎدرﺑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺴﺌﻠﮫﺳﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪی اﺟﺎزه
ﻣﯽدھﺪ اﻣﺎ در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺳﺮﮐﻮب
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ دو ﮔﺮوه ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را اﺟﺎزه ﻣﯽدھﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﻣﺰدان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ ﺗﺒﻌﺎت اﻓﺮاطﯽﮔﺮی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و
اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ،اﯾﺮان در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﺪ .اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از طﺮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺳﮭﻢ اﯾﺮان در واردات ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ(
ﺗﻨﮭﺎ  .0 2 %اﺳﺖ .رﻗﻢ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﮐﮫ  ١۵ %ﺻﺎدرات ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ درﻣﯿﺎن اﻗﻼم وارداﺗﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﺳﮭﻢ اﯾﺮان در ﺻﺎدرات ھﻤﺎن ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ .0 3%ﻣﯽﺷﻮد.
از واردات اﯾﺮان  ٧۵ %ﺑﮫ ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد؛ و ﺗﻨﮭﺎ  ١ %اﯾﻦ
واردات را ﮐﺎﻻھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﮫ در ﺣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﮭﺎ ۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در
ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ .ارزش ﺳﺮاﻧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺗﻨﮭﺎ رﻗﻢ ٢٨۵دﻻر )دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل
 (١٩٩٠ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ  ٨٧۶دﻻر در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ
رﻗﻢ اﻧﺪﮐﯽ اﺳﺖ .اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺟﺪا اﻓﺘﺎده از
ﺑﺎزارھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
6

اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﺶ ﺗﻮان آن را داﺷﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﮫ وﺟﻮد
آوردﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازد .اﯾﺮان ﺑﮫ وﯾﮋه در ھﻔﺖ
ﯾﺎ ھﺸﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻠﯿﺪی در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ :اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،
ارﺗﺒﺎطﺎت ،ﻧﺮماﻓﺰار و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی،
ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ،و ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ .اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻤﺘﺮ از .01%از GDP
ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﺎ  2.7%از  GDPدر
ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﺮد.
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان اداﻣﮫ دارد و در
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎلھﺎی آﺧﺮ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﯿﺮی ﻧﺰوﻟﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﯾﺎ رواﺑﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﮫ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺨﺼﺺ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ .ﻓﺴﺎد و راﻧﺖﺧﻮاری ﺑﮫ ﺷﺪت رواج دارد و
دوﻟﺖ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ و آن را ﺑﮫ ﺑﮭﺎی از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ دارای رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻻﯾﮫھﺎی ﺑﺎﻻی
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺮان ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﺪه ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮوی ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺪرت
ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی
ﺟﻨﮕﯽ در ارﺗﺶ ،ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﮫ واﺳﻄﮫ
ﺣﻀﻮر اﯾﺮان در ﻣﯿﺎن ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎرهای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻧﯿﺮوی ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﺑﺎور دارﻧﺪ .اﻧﮭﺎ ﺷﺎﮔﺮدان وﻓﺎدار ﻓﺮاﻧﺘﺰ ﻓﺎﻧﻮن
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ روح اﺳﺘﻌﻤﺎر زده را ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯿﺪھﺪ!
ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺳﯿﮫ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ دراﯾﺮان
ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺪود  ٣٠٪از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر زﯾﺮ
ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺳﮭﻢ زﻧﺎن از ﮐﻞ درآﻣﺪھﺎی ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺗﻨﮭﺎ  ١٠٪ﺑﻮده
اﺳﺖ .زﻧﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٣٠٪اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ ﻓﺮار ﻣﻐﺰھﺎ ۵ﻧﻔﺮ از
ھﺮ  ١٠٠٠ﻧﻔﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داده اﺳﺖ .ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ھﻔﺘﺎد درﺻﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ زﯾﺮ ٣٠ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻧﺞ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻋﺘﯿﺎد روی آوردهاﻧﺪ .ﮔﺮوهھﺎی ﻗﻮﻣﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﻧﺎآرام دارﻧﺪ و ﭘﺎرهای ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺟﺪاﯾﯽﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺗﻮطﺌﮫﮔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ در ارﺗﺒﺎط ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺒﺮھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ از اﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ .ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر
در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﮑﯽ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺶ اﺳﻼم و ﭘﺎرهای ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪھﻤﮕﺮاﯾﯽ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ
ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎھﻢ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ھﺴﺘﮫای ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ را ﺟﮭﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و ھﻢﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک دارد .ﺷﻤﺎر روز اﻓﺰوﻧﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ در راه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼحھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ
ﮐﺎر ﺑﯽﺣﺎﺻﻠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮭﺮان ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ را ﺑﮫ طﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺣﺪود  ٢۵٠٠ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
 NGOﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر در دهھﺎ زﻣﯿﻨﮫ
ﻓﻌﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎندوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .روﯾﺪاد اﺳﻔﺒﺎر زﻟﺰﻟﮫ ﺑﻢ ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ را
از ارﮔﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و ﻓﻘﺪان ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
در ﻋﺮﺻﮫ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺜﺒﺘﯽ رخ داده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﺮان
ھﻨﻮز از داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﯽ در ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﯽﺑﮭﺮه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر روزﺑﮫروز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد
اﺳﺖ .ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاران زﻣﯿﻨﮫ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺪرنﺳﺎزی و ﺗﻮازنﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﺑﺮﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﻣﻌﺪودی ﺷﺮﮐﺖھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﮐﻨﻮن در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻤﻞ
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ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮاﮐﺖھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ از ﺳﻮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ در ﻏﺮب
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖھﺎ ﺑﮫ ھﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در
روﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺷﺮاﮐﺖھﺎ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬارﯾﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﺒﺮھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ در زﻣﯿﻨﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺖ .طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﻤﭽﻨﺎن
ﻣﻘﺎوم و ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽاﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎلھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺷﻤﺎر
اﻓﺮاد اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و اﻓﺮاد از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از آﮔﺎھﯽھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ طﺒﻘﮫ اﮐﻨﻮن رواﺑﻄﯽ را ھﻢ ﺑﺎ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ھﻢ ﺑﺎ
ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﺪرن طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮫ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺎن اﯾﺮان در ﺣﻮزهھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﺪان ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ ﺳﻮادی در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮭﺒﻮدی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫاﺳﺖ .در
ﻣﯿﺎن زﻧﺎن اﯾﺮان اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺷﺎﻋﺮان ،ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و
ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ،ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای
ﭘﺮﻓﺮوش ،و ﻣﻠﮑﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ.
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺛﺮوت اﻣﺮوز و ﻓﺮدای اﯾﺮان ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ھﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺖ .ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ارﺗﻘﺎ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ٧ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده در ﺳﻄﺢ
داﻧﺸﮕﺎه در اﯾﺮان دارﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردھﺎ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ھﻨﻮز
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ رھﺒﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ دﯾﺪ و ﻓﺮاﺑﯿﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ وﺟﻮد آورﻧﺪ.
ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال در ﯾﮏ ﮐﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ رﯾﺸﮫ در
ﻣﺎھﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ در اﯾﺮان دارد ﮐﮫ ﻧﺒﻮد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻧﻤﻮدھﺎی ﺑﺎرز آن اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﮫاﯾﻨﮑﮫ ،دﺳﺘﺎوردھﺎی اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﮫ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ،
رﺷﺪاﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻦآوریھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ در ﺟﮭﺎن ﻧﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﺮان اﮐﻨﻮن ﮐﺸﻮری
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ھﻮﯾﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای
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دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ھﻮﯾﺘﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ راه
ھﺴﺖ :دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﺮان و ﭘﺮورش آن رھﺒﺮﯾﯽ ﮐﮫ از
اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه و ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ رھﺒﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای اﯾﺮان وظﯿﻔﮫای اﺳﺖ ﻣﻠﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ از ﺧﻮدم آﻏﺎز ﮐﻨﻢ و ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ آﻧﭽﮫ را ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﺮای ﮔﺬار اﯾﺮان ﺑﮫ ﮐﺸﻮری ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد را در
اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮح دھﻢ.
ﻣﻦ ﺑﮫ اﯾﺮاﻧﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻋﺘﻘﺎد دارم و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮد را ﯾﮏ دﻣﮑﺮات ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫﮔﺮا ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم
آرﻣﺎﻧﯽ آن ﻣﯽداﻧﻢ .از ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ،ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺟﻤﮭﻮری ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﮐﺸﻮری از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و دورهای ﺑﮫ اﻓﺮاد داده ﺷﻮد.
دﯾﻦ و دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری ﮐﺎﻣﻼً از ھﻢ ﻣﺠﺰا و ﻗﻮای ﺳﮫﮔﺎﻧﮫ ﻣﺠﺮﯾﮫ،
ﻣﻘﻨﻨﮫ و ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ از ھﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮآﻧﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﺎ آرای
ﻣﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا اﺻﻞ ﻣﮭﻤﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺟﻤﮭﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶﺑﻨﺪیھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
اﯾﺮان ﯾﮏ دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ اھﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﺎرﮔﺮان را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﻤﮭﻮری دﻟﺨﻮاه
ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﯿﺰ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ
زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آروزی ﮐﺸﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .دوﻟﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ھﺮ ﺻﻮرت و ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺮدود اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ھﺮ ﻧﻮع ﺑﺪرﻓﺘﺎری و
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ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﻮرد زﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺗﮭﯽدﺳﺘﺎن و اﻗﻠﯿﺖھﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺳﺎزد.
در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺪرال ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
 unitary-federalاداره ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﺪرال ﻋﺮﺻﮫای آزاد ﺑﺮای
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽھﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﻨﻄﻘﮫاﺳﺖ  .ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﮫ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت در آن ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ ،ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮنھﺎ ) وظﺎﯾﻒ( و ﺳﮑﺘﻮرھﺎ )ﺑﺨﺶھﺎ( ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽراﻧﻨﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺮﺻﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﺪراﻟﯽ ﺑﺎ
آراﯾﺸﯽ اﻓﻘﯽ ﮐﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻤﺮﮐﺰی را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽراﻧﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮنھﺎ و ﺳﮑﺘﻮرھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻞ ﻧﻈﺎم در
ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﺪرال ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﮫ در آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮﯾﺰی
ﻓﺪراﻟﯿﺴﻢ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار دارد ،ﻣﻨﺎطﻖ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ،ﺑﺴﯿﺞ و
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ را دارا ھﺴﺘﻨﺪ و در ھﻤﺎنﺣﺎل ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮنھﺎ و ﺳﮑﺘﻮرھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اھﻤﯿﺘﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﮐﻞ ﻣﻨﺎطﻖ و در
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻓﺪرال ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ،
ﺑﻠﻮکھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای اھﺪاف اداری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ وظﺎﯾﻒ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ای ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮنھﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﻮر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﻓﺎع ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﭘﻮﻟﯽ ،ﺑﺨﺶھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم اﯾﺠﺎد و ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮازی دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ  .ھﯿﭻ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎبرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮوهھﺎی ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﻖ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ آﻧﺎن ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری و ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺟﺪاﯾﯽ طﻠﺒﺎﻧﮫ از ﺳﻮی
اﯾﻦ اﻗﻮام روﺑﺮو ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
ﻣﺤﺘﻮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ اﺳﺖ از اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ اﺳﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻣﺘﺮﻗﯽ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎنھﺎ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ آن ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮروش ﮐﺒﯿﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از اﻣﻀﺎ
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ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﮫ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ
ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ
و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻋﻼﻣﯿﮫ ﻣﺬﮐﻮر ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺧﺪﺷﮫدار ﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﻗﺼﻮر در
ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺶ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎد اﯾﺮاﻧﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ را ﺷﮑﻞ
ﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ھﺮ
ﮐﺪام ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ھﺴﺘﻨﺪ :ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ،ﮐﺎرﮔﺮان ،طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ،ﺟﻮاﻣﻊﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ.
ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮده اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد و اﺟﺮای ﻣﻔﺎد آن ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دوﻟﺘﯽ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﺤﻮی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای
ﺑﺮآوردن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻠﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دوﺳﺘﺎﻧﮫ و
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰیھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺧﻮد ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺪرت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد و در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ و ﮐﺎرﮔﺰارﯾﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ آن و ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﮫ اﺟﺮای ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫھﺎ و
ﻗﺮاردادھﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎلﺗﺮی را ﻋﮭﺪهدار ﺷﻮد .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ را
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دوﻟﺖھﺎ ﺑﺮاﻓﺮاد ﻣﻠﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ
ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻠﯽ ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ،
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺘﻮازن و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ و ﺣﻔﻆ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق و ﻓﺮﺻﺖھﺎ ﻣﺴﺎوی
ﺑﺮای اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ دوم اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﮭﯿﮫ و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم در زﻣﯿﻨﮫھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن
ﮐﺎر ،آﻣﻮزش ،ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﻔﺮﯾﺢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ
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اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﯾﻦ ﺣﺪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود .ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﮭﺮهوری از ﺑﺮاﺑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﮫای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﻘﻮل و درﺳﺖ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﻤﺎن ﻗﺪر اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی درﺳﺖ
داراﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﺎدل ﻣﺮدم ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫای ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺟﻨﺴﯿﺖ،
ﻗﻮﻣﯿﺖ ،ﺳﻦ ،ﻣﺬھﺐ ،ﻧﮋاد ،ﻣﮑﺎن و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و
واﺑﺴﺘﮕﯽھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﻊ و ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ دﻟﺨﻮاھﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداری
ازﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺻﻒ ﻣﻘﺪم ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاھﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻮد ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻮل دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻟﯿﺒﺮال و ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮭﺎدھﺎ و اﺣﺰاب و
دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫﮔﺮا را اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .روی ﮔﺮداﻧﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،از
ﺟﻤﻠﮫ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮو
دارد .ھﻤﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ھﻤﮫ ﺳﺎﺣﺖھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ دارﻧﺪ و دوﻟﺖ
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺳﻮی ﻣﺮدم اﺳﺖ.ھﯿﭻﮐﺲ و ھﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ آﺳﻤﺎﻧﯽ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﯾﺎ
ﺛﻮارث ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﺴﻮخ اﻋﻼم ﮔﺮدد .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﮑﺎل آزادیھﺎی
ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﻮد .طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺰار ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ.
ﺳﻮد ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﭼﮭﺎرم ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮش ظﺮﻓﯿﺖھﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﯿﺰ ظﺮﻓﯿﺖھﺎی ﻣﺎدی آن اﺳﺖ
و اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﯿﺒﺮال ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ و
ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد .ﻣﻦ اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد را اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رھﺒﺮی ﯾﮏ طﺒﻘﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار و ﻧﻈﺎرت و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﮏ
دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫﮔﺮا دارد .ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻮازن و ﭘﺎﯾﺪار اﻓﺮاد و
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ از روﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺪن ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﻓﻦآوری و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺠﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ و
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ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺪی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ .ﺗﻨﮭﺎ از اﯾﻦ راه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫﺻﻮرت ﻗﺪرﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ در آﯾﺪ.
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻮرد از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ درﺳﺘﯽ از ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ رواداری آزادی
ﻣﺬھﺒﯽ و ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻨﻮی اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ و ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﻣﻨﺎطﻖ .اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﮫای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی
آن ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮری ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎز
ﺑﮫ ﯾﮏ اﺻﻼح دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ .ﮔﺬار ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫای ﻣﺪرن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﻨﻮط و
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ روﻧﺪ اﺻﻼح دﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻮد ﺷﺸﻢ ﺻﻠﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﺻﻠﺢ در درون ﯾﮏ ﻣﻠﺖ و ﺻﻠﺢ در
ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖھﺎ دو ﺳﻮی ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺪ .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﮭﺎﻧﯽﻧﮕﺮ و ھﻢﮔﺮا ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺤﻠﯽﮔﺮا و اﻧﺰواطﻠﺐ .ﺻﻠﺢ،
ﭼﮫ در داﺧﻞ و ﭼﮫ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺷﺎﻟﻮدهای اﺳﺖ ﮐﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آن ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد .ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﮫ در ﺳﺮﻟﻮﺣﮫ اوﻟﻮﯾﺖھﺎﯾﺶ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ از ھﻢﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی وازﻧﻨﺪه و از دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪن ﺑﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ
وﺳﯿﻠﮫ و روﯾﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺳﻼحھﺎی ﮐﺸﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ
ﭘﺮھﯿﺰ و اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺷﺸﮕﺎﻧﮫ و ﮔﺮوهھﺎی ذ ﯾﻨﻔﻊ ﮐﮫ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﺟﺮا
ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺪود ھﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان زﯾﺮ ﺳﯽﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ وﺑﯿﺶ از
ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .ھﺮ دو اﯾﻦ ﮔﺮوه ،اﮔﺮﭼﮫ ﺑﮫ
ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﺮاﻧﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ و
ﻧﯿﺎزھﺎی ھﺮدو ﮔﺮوه در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺣﺎت زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﺷﻐﻠﯽ و
ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺣﻘﻮق و ﻧﯿﺎزھﺎی اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻣﺤﺮومﻣﺎﻧﺪه ﻣﺬھﺒﯽ
و ﻗﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ .دو ﮔﺮوه ﻣﺤﺮوم دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان
ﺗﮭﯽدﺳﺘﺎن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺘﻤﺪن ﻧﮕﺮان وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮوهھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی آﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺪ.

14

در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﺮان ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﻏﻨﯽ ﺑﮫ
ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﺎ ﻓﻘﯿﺮ از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺎوردھﺎ .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ،ﺑﯿﺶ از ھﺮﭼﯿﺰ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺷﮑﺴﺖ رھﺒﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در داﺷﺘﻦ ﻓﺮادﯾﺪی درﺳﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﮔﺮوھﯽ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ .ﭘﺮ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ ای ﻣﺴﺘﻠﺰم ھﻤﮑﺎری و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮدم
اﯾﺮان در اﻣﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺳﺖ و ﻧﯿﺰﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﻔﺎف و ﻋﻤﻠﮑﺮدی
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ارﺗﻘﺎی ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮن ،اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در زﻣﯿﻨﮫ
ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارد .ﺷﮑﺴﺖ رھﺒﺮی ﻧﯿﺰ در ﺟﺎی ﺧﻮد رﯾﺸﮫ در ﯾﮏ
ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﺎل ﮔﺬار دارد ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﺮ ﺷﯿﻮهھﺎ و ﺗﻔﮑﺮات ﮐﮭﻨﮫ و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ ﻋﻤﻞﮐﺮدھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽھﺎ و ﻧﮭﺎدﺳﺎزیھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ .ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺧﻮد در ﺟﮭﺎن اﻣﺮوز دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ
طﺮﺣﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﻮ و ﺗﺎزه در اﻧﺪازد.

15

