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در مسیری ریرر وخم از تحولات ریشتاب سراسی قیار داریم .بسرار بی خطری
بودن این مسییری و بیوز تحولیات دریرونکننیه در امتهاد نن اذعان دارنه.
بحیانها داخلی و دامنه نارضایتی از وضع موجود ژرفا و رستی ا بیسابقه
یافتهانه و بهطور همزمان دولت تیامپ فشیار روزافزونی به ناا سیراسی اییان
تحمری میکنیه .اقیها اخری وزارت خیارجه امییکا در «افزودن نا سییها
راسیهاران انقلاب اسیلامی به فسیسیت سازمانها تیوریستی» را دیگی در
رویارویی امییکا و اییان به شمار میرود .با این اقها  ،علاو بی نن که کماکان
تمامی مخاطیات یک دور

«صلح مسلح» در کمرن ماست ،احتمال فیارفتن از

جنگ سید و لفاظی ،به رویاروییها ناامیِ عملی افزایش یافته است؛ وضعرتی
که نهتنسا اییان که نینه

خاورمرانه را نرز متأثی خواهه کید .در یادداشییت

حاضییی تلام میکنم ضییمن ارائه تصییویی از بنین یها وضییع کنونی
تصویی از چشمانهازها احتمالی و وظایف نریوها تیقیخوا ارائه کنم.

یکم :گمانهای ژئوپلتیک
در وضیعرت کنونی خاورمرانه مسمتی از هیچرز صفنرایی رستید ا است که
مران امییکا و متحهانش (شیام اسیایر و کشورها ارت اعی حاشره جنوبی
خلرج فارس) در مقاب اییان شک ریفته است .بهرغم تأکره امییکا بی باز بودن
را مذاکی بیا اییان ،تأم در ررششییی هایی که بیا نن بیشییمید و نرز
تیوریسیتی قلمهادکیدن سها راسهاران عملا نشانهها نشکار از دنبال کیدن
سیراسیت «تنرری رژیم» را به ذهن متبادر میکنه .اما در شییای نگیانکننه
خرزم جسانی جییان نوفاشییرسییتی در جسان ،م موعها از ابسامات در شیییای

3

امپریالیسم و آیندهی ما

خاورمرانه سیایه افکنه اسیت و چشمانهازها وضع کنونی را ناروشنتی ساخته
است.
قب از هی چرز ،موضیع قهرتها بزرگ امیوز جسان در قبال صیفنرایی
کنونی مبسم اسییت و قاطعانه نرسییت .در عرن حال که اقهامات دولت تیامپ
تیاحهود زیاد منعک کننه

مواضییع نومحافاهکاران امییکایی اسییت نه

ضیورتا تمامی بهنه حاکمرت در امییکا .دربار

مواضع احتمالی قهرتها

جسیانی ،اعم از کشییورهیا ارورایی و روسییره و چرن ،در قبال این تحولات
نمیتوان قاطعانه نای داد .بااینحال ،به نای میرسیه ارورا نرز درنسایت مواضعی
کموبرش مشیابه امییکا ،اما با انعطاف برشتی در قبال اییان ،اتخاذ کنه .موضع
روسیره احتمالا به امتراز که طیفرن این صفنرایی به این کشور بههنه منو
خواهه بود .با توجه به حضیور ناامی این کشور در سوریه و دایمی شهن وجود
رایگا ها ناامیام در این منطقه از جسان ،به نای میرسییه ارتبا روسییره با
الرت ناامران در منطقه خاورمرانه (از سرسی در مصی تا اسه در سوریه) تقویت
شه است .اما این الرت در عرن حال که با اسلا ریایان سراسی میزبنه داشتهانه
در بیابی اییان مواضیع ضهونقرضی دارنه .به نای می رسه اسه متحه استیاتژیک
اییان است اما احتمالا بقا درازمهت خود را به بقا متحه استیاتژیکش تیجرح
میدهه .بهویژ نن که در حقرقت دو نریو ناامی اسیایر در جنوب و روسره
در خود سیوریه ،اسیه را در بیابی شییایطی دشوار بیا مانور در بیابی تحولات
سیراسیی نتی قیار میدهه .در سالها اخری بیخی خومبرنانه با حضور ناامی
روسیره در خاورمرانه بیخورد کید انه و بی نن رمانانه که این کشور میتوانه
در بیابی یکیهتیاز امییکا در این منطقه تواننزمایی چشییمرری به نمایش
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بگیذارد .امیا بیاعتنا به این واقعرت هسییتنه که روسییره ،در مقا کشییور
نرمهرریامونی ،نه قهرت اقتصییاد تواننزمایی جه با غیب و امییکا را دارد و
نه قاب انتاار اسییت که در بیابی منافع مالی ناشییی از انواع قیاردادها فیوم
تسیلرحات به نن دسیته از کشیورها عیبی که امیوز خصم جمسور اسلامی
هستنه ،با ننها همیاهی نکنه.
مواضیع چرن نرز منطقا تابعی از منافع استیاتژیک درازمهت و منافع مالی و
اقتصیاد نن است .به لحا منافع استیاتژیک بنین ی ررشبرنی مواضع چرن از
دورانگی ارتبا نن با امییکا در نقش شییک ت ار و همزمان در مقا رقربی
استیاتژیک بیمیخرزد .از سویی اقتصاد چرن به عنوان دارنه
دلار و شییییک ت ار

برشتیین ذخایی

بزرگ امییکا برش از هی کشییور دیگی

در دنرا از

هیرونه نسرب به اقتصاد امییکا لطمه میبرنه .از سو دیگی در مقا یک رقرب
ژئورلترک بایه بتوانه در بیابی امییکا اسیتقلال سیراسی خود را نشان بههه و در
فیاینه رقابتها ژئورلترک ائتلافی از متحهان سراسی خود را در مناطق مختلف
جسان تشییکر بههه .مواضییع چرن در قبال تحولات ونزوئلا شییاهه بی این
مهعاست.
اما مسأله این است که نیا اییان نرز قادر خواهه بود در نقش متحه و شییک
اقتصییاد چرن در منطقه خاورمرانه جایگا این قهرت ژئورلترک نوظسور را
تقوییت کنیه ییا خری .مسمتیین عاملی که به نفع این رمانزنی اسییت رقابت
هژمونرک چرن و امییکاسییت .اما به موازات نن م موعها از عوام دیگی به
ضیر این ائتلاف استیاتژیک است .به علت مشکلات سرستم بانکی و تحییمها
برنالمللی ،افزایش احتمال عه تصییویب معاهه

رالیمو ،و فسییاد سییاختار
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موجود ،ارتبا مالی چرن با اییان در شیای حاضی بسرار دشوار خواهه بود و در
چنرن ارتباطی چرن نه با نگا به منافع مالی بلکه به منافع اسییتیاتژیک درازمهت
بیاییه به اییان بنگید .اما نیا با توجه به انواع قیاردادها مالی ریمنفعت اعیاب
جنوب خلرج فارس با چرن و شیق نسرا چنرن چشمانهاز محتم است؟ بعره به
نای میرسیه .قاب تأم اسیت که رقرب منطقها چرن ،یعنی هنه ،در سییالها
اخری تلیام کید بیا تقوییت بنیهر چابسار در اییان (و مسییت نا کیدن نن از
تحییمهیا امییکا) در بیابی سیییمایهرذار ها مشییابه چرن در راکسییتان
صیفنرایی کنه .به عبارت دیگی ،روشین نرست که نیا چرن ضیورتا اییان را
در مقا متحه رایهار اسییتیاتژیک خود در بینامه توسییعه ژئورلترک خود
ارزیابی میکنه ،یا خری.
در مریان قیهرتهیا منطقها در خاورمرانه ،اریچه اختلافات مران قطی و
عیبسییتان در حقرقت اختلافات برن تیکره و عیبسییتان هم به شییمار میرود و
بیاتوجیه بیه صییفنرایی مران اییان و عیبسییتان در بیابی یکهیگی میتوانه
فیصیتهایی بیا اییان فیاهم کنه ،اما به نای میرسه در کوتا مهت اردوغان
در تیکره بیا مناور حفظ قهرت در دسییتان حزب اعتهال و توسییعه و بهویژ
بعه از شکست اخری در انتخابات شسیدار ها برشتی به دنبال سیوسامان دادن به
اقتصییاد تیکره بینیه .اریچه در شیییای کنونی بعره اسییت که تیکره به دنبال
سییشیاش شیهن ژئورلترک با عیبسیتان و اسییایر باشه ،اما توس اردوغان به
بلنهریواز منطقها بیا سییروم رذاشتن بی بحیانها داخلی را نرز نبایه از
دامنه احتمالات خارج کید .در عرن حال ،تیکره قطعا در ری نن اسییت که از
فیصتها مالی ناشی از تحییم اییان بسی منه شود.
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عیاق و افنانسیتان در تمامی سالها اخری تلام کید انه از ارتبا دوستانه
با اییان بیخوردار باشنه و بعره است در رویه خود تنرری دهنه اما ،به موازات
نن ،ائتلاف استیاتژیکِ هی دو با امییکا و منافع مالی ناشی از سیمایهرذار ها
شییروش عیب (بهویژ در عیاق) عواملیانه که ننان را به ارتباطی کجدارومییز
بیا اییان بهل میکننه که رو ننها نمیتوان اتکا اسییتیاتژیک داشییت،
بهویژ در شیای بحیانی کنونی.
بنابیاین نریوهایی ماننه سها بهر در عیاق ،حزبالله لبنان ،سها فاطمرون در
افنانسیتان ،و حوثیها در یمن اصلیتیین تکرهرا ها جمسور اسلامی خواهنه
بود .این ریو ها قطعا در نقش اهی فشار میتواننه در موارد سهیها حفاظتی
بیا اییان فیاهم کننه اما از ننجا که ههفها استیاتژیکشان با نام کنونی
خاورمرانه منایی اسیت نمیتواننه چرز فیاتی از اهی فشار باشنه .در عرن حال،
تقوییت برش از حیه ننها ائتلاف منطقها علره جمسور اسییلامی را تقویت
میکنه.
ریسیش کلره این است که ههف امهییالرسم در مقطع کنونی در منطقه
خاورمرانه چرسییت .نیا چنانکه بیخی نگیانانه ههف˚ شییک دادن به فیاینه
ت زییه کشییورهیا و ای اد دولتها جهیه و ت هیه نقشییه خاورمرانه و
شک رری یک خاورمرانه جهیه خواهه بود؟ راسخ به این ریسش بههر وجه
نسییان نرسییت و فق میتوان دربار ام حهسهایی زد .اما بایه توجه داشییت
هیرونیه ت زییه خاورمرانه در کنار تضییعرف دولت  -ملتها کنونی نن،
تشکر و تقویت واحهها سراسی جهیه بیمبنا عواملی ماننه قومرت و زبان را
به همیا دارد که میتوانه با ای اد کانونها جهیه قهرت به «نام سییراسییی»
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کنونی در منطقیه نسییربها بهمیاتب برشتی وارد کنه .ازاینرو ،فیاتی از
تضیمرن امنرت اسییایر و احتمالا رستیم حوز

سیزمرنی نن و مسارکیدن

دولتها نافیمان و تقویت دولتها فیمانبی ،دشییوار بتوان با قاطعرت از یک
طیح امهیییالرسییتی جهیه بیا ت زیه قهرتها بزرگ این منطقه بیمبنا
متنریها قومی و مذهبی صحبت کید.
در م موع به لحا نرایش ژئورلترک وضییعرتی معمارونه با دورانگیها و
ابسا ها بسییرار در منطقه حاکم اسییت اما در کوتا مهت و مرانمهت شیییای
ژئورلترک مسییتعه بیوز بحیانهایی حاد خواهه بود که به زیان ملتها منطقه
اسیت .اریچه دولتها منطقه میتواننه بیا سییروم رذاشتن بی بحیانها
درونی از نن بسی ببینه.

دوم :تشدید بحرانهای داخلی
به همرن تیترب ،به لحا شیییای داخلی در اییان با اوضییاع بنین ی مواجسرم،
تاحه که مسار بحیانها کنونی عملا ناممکن به نای میرسییه .تصییویی از
رونهها اقتصاد ی اجتماعی در دور

کوتا مهت ارائه میکنم.

از اوای دهه حاضییی نوعی بحیان سییاختار در اقتصییاد اییان به فعلرت
رسره است که امکان بیونرفت از نن بهون دریرونیهایی ساختار و بهطور
خاص بهون تنرری ساخت قهرت ناممکن جلو میکنه .به سبب همزمانی بحیان
ساختار با دور نخست تحییمها مالی ،خرلیها این بحیان را صیفا بیخاسته از
تحییمها برنالمللی دانسییتنه .همینرن اجیا بیجا و افزایش تولره نفت که
متعاقب نن به افزایش نیش رشیه اقتصیاد ان امره نرز بهظاهی چنرن تصور را
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تأیره میکید .بیتوجه به اینکه این افزایش نرز عمهتا حاصیی بسی بیدار از
ظیفرتها ازررش موجود بود ،نه نن که ظیفرت تاز ا در اقتصاد ای اد شود.
در چنرن شیایطی میتوان انتاار داشت که بحیان ساختار در اقتصاد اییان
اسیتمیار و رکود اقتصیاد و تور تعمرق یابه .از سویی نیش رشه اقتصاد در
اعهاد منفی سری خواهه کید و از سو دیگی نیش تور در ابعاد سنگرن استمیار
خواهه یافت .تأثری بلافصیی اسییتمیار رکود عبارت خواهه بود از افزایش نمار
برکاران و بیثباتکاران و نیش برکار و بیثباتکار در اقتصاد اییان توأ با
تمامی تبعات منفیام  .استمیار تور نرز تضعرف قهرت خییه خانوارها را برش
از ررش به دنبال خواهه داشت و این هیدو نرز بحیان فقی و نابیابی طبقاتی را
تشهیه خواهنه کید .تضعرف هیچه برشتی طبقه متوس و رانهن شمار هیچه
برشتی از ننان به زیی خ فقی دیگی رینمه این وضعرت خواهه بود.
در چنرن شییایطی دولت که از فقهان اقتهار ساختار نسرب میبرنه نارزیی
به انواع تیفنهها بیا تزریق نقهینگی به اقتصیاد متوسی میشود که ریچه در
شیییای کنونی چار

دیگی بیایش تصییور نمیتوان کید اما تأثری مسم نن

تشهیه شیای تورمی و بحیانها اقتصاد حاص از نن خواهه بود.
رینمه دیگی وضیع کنونی ،تشهیه بحیان ناشی از فقهان تقاضا مؤثی بیا
انواع کالاها مصییفی بادوا  ،بخش مسییکن و بسرار از فعالرتها خهماتی
خواهه بود و همرن امی رینمهها رکود را تقویت میکنه و بی ابعاد برکار ،
بیثباتکار و بی نهنگ توقف فعالرت خویش فیمایان مسییتق و بخشییی از
خید بورژواز میافزایه.
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بنابیاین تنرریات سییاختار طی یک دهه اخری در ررکی بنه طبقاتی در
اییان که با تضییعرف طبقه متوس ی و خید بورژواز سیینتی نغاز شییه بود
تشییهیه میشییود و ابعاد بحیانیتی خواهه یافت .به این تیترب بحیان فقی و
شیکاف طبقاتی تشیهیه می شیود و از سویی تقویت انواع نسربها اجتماعی
ناشیی از نن و از سو دیگی تشهیه اعتیاضات معرشتی ریو ها مختلف مید
را شاهه خواهرم بود.
در زمرنه بحیان زیسییتمحرطی نرز دلرلی بی کاهش اثیات مسلک نن در
دسییت نهاریم .نمونه بارانها اخری صیییفنای از ابعاد کمسییابقه بارنهری
بهروشینی نشیان داد که بینامهها توسعه طی نرم قین اخری و بهویژ توسعه
سییوداریانه سییه دهه اخری ،چهرونه کالبه اجتماعی را در بیابی بحیانها
طبرعی بیحفا سییاخته و چهرونه هی سییانحه طبرعی میتوانه بهسیییعت به
بحیانی اجتماعی و حتی سراسی بهل شود .بنابیاین استمیار بحیان زیستمحرطی
و بحیانها حاد اجتماعیِ منتج از نن کاملا محتم است.
در زمرنه بحیان مؤسسات اعتبار  ،به سبب سقو ارزم رول ملی در یک
سیال و نرم اخری با افزایش ارزم ریالی داراییها واقعی بانکها و مؤسییسات
مالی و کاهش ارزم واقعی وا ها معوّق و اسییتفاد از تیفنهها حسییابهار
بیا ت هیه ارزیابی داراییها ،به ظاهی از ابعاد بحیان مالی بانکها و مؤسییسات
مالی کاسیته شیه اسیت .اما به سیبب زیان انباشته در بخشی از بانکها ،و نرز
بیهواقع از ننجا که بخش عمه ا از داراییها بانکها «من مه» و غریقاب
تبهی به وجو نقه هسییتنه ادامه حرات بخش عمه

بانکها خصییوصییی
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صییفا تابعی از شییای ناشیی از انتاا سراسی است و از این رو هی نن امکان
فیارفتن بحیان بانکی به ابعاد مسلکتی وجود دارد.
در چنرن اوضیاع و احوالی در حرطه اقتصاد شاهه امواج سوداری مالی و
نرز تقویت فی ار سییمایه از کشور خواهرم بود .این امواج سوداری مالی عمهتا
به سیو بازارها ارز ،کالاها مصییفی ضییور و بیخی سسا بورس بیا
بسی بیدن از نوسانات قرمتی کوتا مهت خواهه بود .این حیکتها سوداریانه
در جست تضییعرف هیچه برشتی بخش واقعی اقتصییاد خواهه بود و به تشییهیه
رکود تورمی من ی خواهه شییه .علاو بی نن ،جییان خیوج ارز از کشییور نرز
بهقوت اسیتمیار مییابه .م موع بحیان ها سییراسییی و اقتصاد حادشونه در
کشور بهتمامی به زیان حضور سیمایه در کشور و تمای به انتقال نن به خارج
اسیت .بنابیاین سییجمع با م موعها از بحیانها سیاختار متقاب سیوکار
داریم کیه در رابطها همافزا با یکهیگی حرات متابولرک درازمهت اقتصییاد را
بعره میسازنه.

سوم :چشماندازها
به رمان من ،م موع بحیانها اقتصیاد و اجتماعی داخلی استمیار درازمهت
وضییع موجود را ناممکن سییاخته و به بحیانها کنونی خصییایلی بخشییره که
نشاندهنه

مسارنارذیی ننسا است و در این مران بحیان ژئورلترک و مهاخلات

امهییالرسییتی ابعاد نن را وخرمتی کید اسییت .سییؤال مسمی که بایه درصییهد
راسیخرویی به نن بینمه این اسیت که در چنرن شیایطی ،و بهویژ با توجه به
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تسهیهات امهییالرسییم ،اسیییایر و نریوها ارت اعی منطقه ،نریوها نرا چه
وظایفی بی دوم دارنه.
ت یبه چسار دهه رذشییته خاورمرانه نشییان میدهه که چهرونه در ری
افول نریوها سیکولار ملی و چپ ،شاهه قهرترری بنرادریایی و لفاظیها
ضهامهییالرستی این جییان بود ایم .در مقاطع رونارون بخشی از نریوها چپ
اسیری انواع لفاظیها این رفتمان «ضیهامهییالرستی» شهنه و به این تیترب در
نسایت به اعتبار چپ نسرب زدنه .امهییالرسم یک رابطه اجتماعی جسانی مبتنی
بی سیلطه و انتقال ارزم اقتصیاد از کشیور تحت سییلطه اسییت .سراستها
اقتصیاد چسار دهه رذشیته در اییان نرز کماکان مبتنی بی استمیار وضعرت
رریامونی  /تحت سیلطه نن در ناا اقتصاد جسانی بود است و نشانی از یک
سیراسیت اقتصیاد ضیهامهییالرستی نمیبرنرم .علاو بی نن ،بهویژ در شیای
کنونی ،به رمان من ،مبارز با مناسیبات سیلطه اصولا بهمهد دموکیاترکساز
فضا سرا ست و اقتصاد و اتکا به نریوها اجتماعی درونی امکانرذیی است ،نه
با شعار و لفاظی .اری نریویی خود را مخالف امهییالرسم و رابطه سلطه در سطح
جسانی میدانه بایه در جست دموکیاترکساز اجتماعی و اقتصاد را بیدارد،
نه به سو انواع لفاظی و شعار و تسهیه و زمرنهساز بیا تقویت امهییالرسم و
صیسرونرسم در منطقه .نن نریو نراهی که در این باز فییب داستان کسنه و
تکیار رویارویی امهییالرسیم و ضهامهییالرسم را بخورد صیفا محکو به تکیار
تیاژد ها رذشته است.
البته در این مران خطی جنگ موضییوعی نرسییت که بتوان نادیه ام ریفت.
ت یبه مشقتبار افنانستان و عیاق و لربی ،این قیبانران امهییالرسم بشیدوستانه،
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در بیابی چشیمان ماسیت و نمیتوانرم بی این تسهیه چشییم بهوشرم .بزرگتیین
خطی بیا ملتها خطی دررریشیهن در جنگ است .اما این تقاب با امهییالرسم
بهطور توأمان بایه تقاب با همه جنگافیوزان نرز باشییه .از این رو ،وظرفه
نریوهیا متیقی قبی از هیچرز تلام بیا ای اد یک جنبش فیارری اجتماعی
منطقها بیا صلح است.
در عیصییه جنبشها اجتماعی ،دینامرک عوام سییراسییی ،اجتماعی،
اقتصییاد  ،مالی و ژئورلترک همه در جست تنرری شییتابان وضییع موجود را
بیمیدارنه ،اما قهرت سییراسییی با اتکا به ابزار قسی میخواهه وضییع موجود را
اسیتمیار بخشیه .نیا میتوان صیفا به اتکا این نریو وضعرت را در درازمهت
تهاو بخشیره؟ منطق تحولات تاریخی خلاف نن را روا میدهه .البته سیکوب
سیراسی ،حذف و حتی نس کشی بهکیات در تاریخ رش داد و حافاه تاریخی
نکنه از بو مشیمززکننه

نن است .اما در شیایطی که در فیدا سیکوب

امکان حراتبخشیی به سیوختوسیاز اقتصاد جامعه وجود نهاشته باشه ،چنرن
اقهاماتی رذار را فق ریهزینهتی و بنینجتی میسیازد ،نه نن که وضع موجود را
در درازمهت استمیار بخشه.
شیییای نومریهکننه ا وجود دارد .م موع تحولات چسار دهه رذشییته
عناصیی ررونهبخش اجتماعی را بسییرار کمرمق سییاخته است .نرایش و مواضع
نریوها سیراسیی نرز نومره نسبت به چشمانهازها موجود را تشهیه میکنه.
بهطور کلی همه جناحها رسیمی موجود در ناا سیراسیی مستقی و از جمله
جییان موسییو به «اصییلاحطلب» ،هر یک بینامها عملی بیا بیونرفت از
بحیانها موجود نهارنه .همه ننچه طی سیه دهه رذشیته دستگا نای و
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راهکارها عملی اصیلاحطلبان بیا رذار از وضع موجود را تشکر میداد در
بیابی بحیانها موجود فاقه را حلی عملی اسییت .بخت ننان بیا تأثریرذار
بی سییمیتوسییو تحولیات نتی بهویژ از د ما  6931به این سییو بهطیز
چشیمرری کاهش یافته است؛ بمانه که اغلب ننان بهشهت در فساد ساختار
موجود مستحر شه انه.
در مران نریوها سراسی خارج از اییان نرز وضعرت کلی بهشهت نومرهکننه
اسییت .جمع بزرری به صییف دشییمنان منافع اییان رروسییتهانه و عملا طیحها
امهییالرسیم و ناا سلطه جسانی را تیویج و نماینهری میکننه .جمعی نرز که
در رذشته ریایشها چپ داشتهانه اکنون روایتی رقرق از سوسرالدموکیاسی
را نمیاینیهری میکننیه که نن نرز هر بینامها بیا بیونرفت از بحیانها
سییاختار جار نهارد .البته ریو ها انهکشییمارتی هم هسییتنه که بخش
عمه

از انیژ خود را کماکان صیییف تصییفرهحسییابها کسنه با رقبا

همفکی میکننه.
در سییطح داخلی ،از سییال رذشییته اعتیاضییات اجتماعی ضییمن رسییتیم
قاب توجه ،بهتهریج تاحهود مر به متشیک شهن را از خود نشان داد است اما
هنوز با تشیک یابی واقعی (فیاتی از تشیک ها نمادین موجود) فاصله بسرار
دارد و کنشییگیان معتی

با شیییای دشییوار بیا غلبه بی این امی مواجهانه.

علاو بی نن ،در صییورت تشییک یابی بازهم بیا بیخوردار از تمسرهات و
ابزارهایی بیا مفصیی یابی جنبشها متعهد با یکهیگی به مناور دنبال کیدن
یک ریوژ

مطالباتی سیراسی مسری سختی در ررش است ،چه بیسه به نن که

این اعتیاضییات بتوانه در قامت یک «بهی » رهیهار شییونه .با همه اینها،
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نریوها متیقی هر را و رزینه دیگی بهجز دنبال کیدن این اعتیاضییات،
تعمرق و بسی تشک یابی ،مفص یابی تشک ها و در نسایت شک دادن به بهیلی
متیقی بی اساس نن در ررش نهارنه.
عواملی میتوانه به رونهها جار

شتاب بخشه ،ماننه شکاف در سازوبیگ

سییکوب یا دسیتگا بوروکیاترک ،عواملی هم میتوانه نن را کنه سازد ،ماننه
بحیانهیا منطقیها  ،بیوز جنیگهیا محهود و جز نن .عوام کوتا مهت
قاطعانه قاب ررشبرنی نرسییتنه ،اما رونهها درازمهت قطعی اسییت .اریچه این
قطعرت سلبی است ،نه ای ابی .یعنی عوام عرنی استمیار درازمهت وضع موجود
را ناممکن میکنه ،اما عوام سیوبژکترو است که سمت وسو تحولات نتی را
رقم خواهه زد .اینجاست که مید میتواننه تاریخ خود را بسازنه.

