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اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ١۴٠٠را ﭘروژه ای ﺑرای ﯾﮑدﺳت ﺳﺎزی ﻗدرت و در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗن ﻗوه ﻣﺟرﯾﮫ ﺗوﺳط ﺟرﯾﺎن وﻻﯾﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﺑﺣران ھﺎی ﺑرھم اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﮐرده اﻧد .ﻋدهای از اﯾن ﻓراﺗر رﻓﺗﮫ ،آﻧرا آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷراﯾط ﺑرای ﻣدﯾرﯾت
ﺑﺣران ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ و اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﺎﻧدن ﻣﺟﺗﺑﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻣﯾداﻧﻧد .ﻋده ای دﯾﮕر ،آن را ﭘروژه ای ﭘر داﻣﻧﮫ ﺗر ﺑرای ﺣذف
ﮐﺎﻣل ﻧﮭﺎد ﺟﻣﮭورﯾت ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗن ﻗوه ﻣﺟرﯾﮫ ﺗوﺳط ﺟرﯾﺎن وﻻﯾﯽ و رھﺑری ﻣﺟﺗﺑﯽ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای )ﯾﺎ رﺋﯾﺳﯽ(
ﻣراﺣل ﭘﯾﺷﯾن و ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از آن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺗﻼش ھﺎ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ﺗﺎﺛﯾرات اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺑر ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﻗدرت ،آراﯾش ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور و ﺗﺎﺛﯾرات آن ﺑر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ
و ﺟﮭﺎن ھم اﮐﻧون آﻏﺎز ﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﺷﻧﺎﺧت اﯾن ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺳﺗﻠزم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺗﻐﯾرھﺎ و ﺳﻧﺎرﯾوھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎری اﺳت .ﺑررﺳﯽ
ﻣﺣدودﯾت ھﺎی اﺟرای اﯾن ﭘروژه و دﺳت آوردھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ھﺳﺗﮫ ﺳﺧت ﺣﮑوﻣت در ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﭘﺎﯾﮫ ای رژﯾم
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﺟﺎزه ﺧواھد داد ﺗﺎ ﺗوﺟﮫ را ﺑر روی ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﯾن روﻧد ﻣﺗﻣرﮐزﺳﺎزﯾم و از ﺧطر اﻓﺗﺎدن ﺑﮫ ﮐژ
راھﮫ ھﺎی ﺗﺋورﯾﮏ دوری ﮐﻧﯾم.
ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎﮐﻣﯾت و رھﺑری ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣوﺟب ﺑروز ﭼﻧد دﺳﺗﮕﯽ و ﭼﻧد ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﯾﺷوﻧد ﻣﺗﻌدد و از
ﺟﻧسھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻋواﻣل را ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﮔروه ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد:
 .１ﻧﺧﺳت ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺎ آﻧﮭﺎ در درون ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ،
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ،ﻧﮕرش ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ،ﺑرﺧوردھﺎی ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﺑﯾن ﭘﺎﯾوران ﻧظﺎم  ،ﺷﯾوه
ﺣﮑﻣراﻧﯽ و ﻣدﯾرﯾت آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ...
 .２دوم ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﮑوﻣت ﻣﯾﺷود ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻘﺎﺑل ﭘﺎﯾﮫ ای ﻧﮭﺎد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی
ﺟﻣﮭورﯾت و دوﻟت ،وﺟود ارﮔﺎن ھﺎی ﻣوازی ﻣﺗﻌدد... ،
 .３ﺳوم ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻋواﻣل و ﻓﺷﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺑﺳﺗر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑر ﻣﯽ ﺧﯾزﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺣران ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻓﺷﺎرھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ و ﺗﺷﮑل ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ... ،
 .４ﭼﮭﺎرم ،ﻋواﻣل و ﻓﺷﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﺳﯾﺳﺗم ﻗرار دارﻧد و ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و ﻓﺷﺎرھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﺑﺣران ھﺳﺗﮫ ای ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ و ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﺷﮑﯽ و
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ج.ا... ،.
اﯾن ﻋواﻣل از ﯾﮏ دﯾﮕر ﻣﺳﺗﻘل ﻧﯾﺳﺗﻧد .در واﻗﻊ ،ﺑﯾن آﻧﮭﺎ راﺑطﮫ ای ارﮔﺎﻧﯾﮏ و ﻣﺗﻘﺎﺑل وﺟود دارد ،ﺑطوری ﮐﮫ از ﯾﮑدﯾﮕر
ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﺗﻣﯾز ﻗﺎﺋل ﺷد ،زﯾرا دارای ﻣﮑﺎﻧﯾزم ھﺎ و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣرک ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﭘروژه ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺳﺎزی ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ١۴٠٠ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ،ﭘروژه ای اﺳت ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ
ﮐﻧوﻧﯽ در ﺣوزه ﮔروه ﻧﺧﺳت ﻗرار دارد .اﯾن ﭘروژه در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﻣوﻓق ﻣﯾﺷود ﺗﻧﮭﺎ ﻋواﻣﻠﯽ را ﮐﮫ در ﮔروه ﻧﺧﺳت ﻗرار
دارﻧد ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﺳﺎزد .ﻋواﻣل ﺳﮫ ﮔروه دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺑروز ﭼﻧد دﺳﺗﮕﯽ در ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯾﺷوﻧد ھﻣﮕﯽ
ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﻌﺎل اﻧد و ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاری ﺷﺎن دﯾر ﯾﺎ زود ﻣوﺟب ﺑروز ﭼﻧد ﭘﺎرﭼﮕﯽ ھﺎی ﺟدﯾد و اداﻣﮫ و اﺣﯾﺎی ﭼﻧد
دﺳﺗﮕﯽھﺎی ﻣوﺟود ﺧواھﻧد ﺷد .ﺣﺗﯽ در ﮔروه ﻧﺧﺳت ﻋواﻣل ﻣﺗﻌددی وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد .ﺑرای
ﻣﺛﺎل ،ﺷﯾوه ﺣﮑﻣراﻧﯽ و ﻣدﯾرﯾت آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫای ﺧود ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل ﺷﮑل ﮔﯾری ﭼﻧد دﺳﺗﮕﯽ در ﺣﮑوﻣت اﺳت .آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ
ای ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را ھﻣواره از طرﯾق ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻗطبھﺎی رﻗﯾب در درون ﻧظﺎم ،ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺑﯾن آﻧﮭﺎ و ﻣدﯾرﯾت اﯾن ﺗﻘﺎﺑل
ھﺎ ،ﺣﻔظ و ﻣﺳﺗﺣﮑم ﮐرده اﺳت .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫای ﺳﮑﺎن ھداﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر دارد ،ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل
زﯾﺎد اﯾن ﺷﯾوه ﻣدﯾرﯾت اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت و ﻣوﺟب ﺷﮑل ﮔﯾری ﻗطب ﺑﻧدی ھﺎی ﺟدﯾد و ﺑﺎز ﺳﺎزی ﭘﺎره ای از ﭼﻧد دﺳﺗﮕﯽ
ھﺎی ﻣوﺟود در اﺷﮑﺎل ﺟدﯾد ﺧواھد ﺷد.
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در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋواﻣل ﮔروه دوم ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﻧﮭﺎد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﻣﮭورﯾت و دوﻟت ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل و
ﻣﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای ﺗوﻟﯾد دو دﺳﺗﮕﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ در درون ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .زﯾرا اﯾن ﻧﮭﺎد ھﺎ دارای اھداف و
ﻣﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت و ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻧﮭﺎد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ اﺳت ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﻣﮭورﯾت و
دوﻟت ﺑﻧﺎ ﺑر طﺑﯾﻌت وظﺎﯾﻔﺷﺎن ﻧﺎﭼﺎرﻧد ﻋﻣﻠﮕرا ﺑﺎﺷﻧد .ﻟذا ،ﻧﮭﺎد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﮐﮫ در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دﺳت ﺑرﺗر را دارد ،ﻣدام
ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﻣﮭورﯾت و دوﻟت در ﺗﻘﺎﺑل ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد و ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﺷﮑﻼت ،ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﺎرﮐرد ﺑﮭﯾﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺷود .اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﮐﮫ
ﻧﮭﺎد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ اﮐﻧون ﺧواھﺎن ﺣذف ﻧﮭﺎد ﺟﻣﮭورﯾت اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در اﻧﺟﺎم آن دﺳت ﺑﺎزی ﺧواھد داﺷت .ﻧﮭﺎد
وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺣﮑوﻣت ﯾﮏ اﻗﻠﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ ﺑر ﯾﮏ اﮐﺛرﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ اﺳت ﮐﮫ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺑﻌﯾض
ﺻرف و آﭘﺎرﺗﺎﯾد دﯾﻧﯽ و ﺟﻧﺳﯽ اﺳﺗوار اﺳت .ﺗوﺟﯾﮫ و ﺣﻔظ ﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار اﺳت و ﻣﺳﺗﻠزم ﺻرف اﻧرژی و
اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎد و ﻣﺳﺗﻣر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .طﯽ  ۴٢ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﮭﺎد ﺟﻣﮭورﯾت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺳﭘر ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻧﮭﺎد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻋﻣل ﮐرده
اﺳت .ﺣذف ﻧﮭﺎد ﺟﻣﮭورﯾت ،ﺑﮫ وﯾژه در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺷروﻋﯾت ﺣﮑوﻣت ﺳﺧت ﻣﺗزﻟزل ﮔﺷﺗﮫ  ،ﻧﮭﺎد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ
را ﺷدﯾدا ﺿرﺑﮫ ﭘذﯾر ﺧواھد ﮐرد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﻧﮭﺎد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻣوﻓق ﺷود ﻧﮭﺎد ﺟﻣﮭورﯾت را ﮐﺎﻣﻼ ﺣذف ﮐﻧد ،اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﮫ
ﺻورﺗﯽ دﯾﮕر ﺑﺎ ﻧﮭﺎد دوﻟت ،ﮐﮫ ﺣذف آن ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﻣﯾﺑﺎﺷد ،اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت .در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗوﻟﯾد دو دﺳﺗﮕﯽ اﻣری
ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ و ﭘدﯾده ای ذاﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ رﯾﺷﮫ آن در وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻗرار دارد و ﺑدون ﺣذف وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ از ﺑﯾن ﺑردﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋواﻣل ﮔروه ﺳوم ،ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ طﯽ  ۴٢ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ھﺳﺗﮫ ﺳﺧت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺧﺷﯽ از
ﻧﯾروھﺎی درون و ﭘﯾراﻣون ﺣﮑوﻣت را ﺣذف ﮐرده اﺳت ،ﺑطورﯾﮑﮫ اﯾن روﻧد را ﻣﯾﺗوان ﯾﮏ ﻣﺷﺧﺻﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺳت .اﯾن ﭘدﯾده ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺣران ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾروﻣﻧدی اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣل آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .ھﺳﺗﮫ ﺳﺧت ﺣﮑوﻣت وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﺑﺣران ﺑزرﮔﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت ﻧﻣﯾﺗواﻧد
آﻧرا ﺣل ﮐﻧد ،ﺑرای ﺣﻔظ ﻗدرت ﺧود اﻗدام ﺑﮫ ﺣذف ﻧﯾروھﺎﯾﯽ در درون و ﭘﯾراﻣون ﺣﮑوﻣت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد از اﯾن ﺑﺣران
ھﺎ ﺗﻌذﯾﮫ ﮐﻧﻧد و ﺳﮑﺎن ﻗدرت را از دﺳت ھﺳﺗﮫ ﺳﺧت ﺣﮑوﻣت ﺧﺎرج ﺳﺎزﻧد .اﻣﺎ ﺑﺣران ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
دارای رﯾﺷﮫ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺗﻧوﻣﻧد در ﻋﻣق اﯾدﺋوﻟوژی و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﮑوﻣت ھﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ﺣذف اﯾن ﯾﺎ آن ﺟﻧﺎح درون ﯾﺎ ﭘﯾراﻣون
ﺣﮑوﻣت ﻣرﺗﻔﻊ ﻧﻣﯾﺷوﻧد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺑﺣرانھﺎی ﻋﻣﯾق ﺳﺎﺧﺗﺎری در ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،اﯾن روﻧد ﺗﻘﺳﯾم ﺑر دو،
ﻏﯾر ﺧودی ﺳﺎزی و ﺣذف ﻏﯾرﺧودی ﻧوﺳﺎﺧﺗﮫ در درون ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐرد.
ﻋواﻣل ﮔروه ﭼﮭﺎرم ،ﺑﮫ وﯾژه ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای ،ﻓﺷﺎر اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﺑر ﮐﺷور و رژﯾم
ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده اﺳت .ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ ﺑر ﺟﻧﺎح ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف رژﯾم ﮐﮫ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﺎ و ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﯾﮑﺳﺎن
ﻧﯾﺳت .ﺑرﺧﯽ از ﺟﻧﺎح ھﺎ ،ﺑﮫ وﯾژه آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن دور زدن ﺗﺣرﯾم ھﺎ اﺳت ،از اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﻣﻼ ﺑﮭره ﺟﺳﺗﮫ اﻧد،
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎی دﯾﮕر از اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ ﻣﺗﺿرر ﻣﯾﺷوﻧد .ﻟذا ﺑروز اﯾن ﻓﺷﺎرھﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻣوﺟب ﺑروز دو دﺳﺗﮕﯽ در درون
رژﯾم ﻣﯾﺷود .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﭘروژه ھﺳﺗﮫ ای ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ آﻧﻘدر زﯾﺎد ھزﯾﻧﮫ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗوﻗف
ﺳﺎﺧﺗن آن ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﺧواھد ،ﺑراﯾش دﺷوار و ﭘرھزﯾﻧﮫ اﺳت .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ھدف رژﯾم از ﭘﯾﺷﺑرد اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ روﺷن ﻧﯾﺳت.
ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﺳﺗراﺗژﯾﮏ اﯾن ﭘروژه ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ در دﺳت ﺷﺧص ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ﺳﭘﺎه ﻗرار دارد ،دو ﺻداﯾﯽ و دو دﻟﯽ
آﺷﮑﺎری در رژﯾم ﻣﺷﮭود اﺳت .ﯾﮏ ﺻدا ﺧواھﺎن ﭘﯾﺷﺑرد آن دﺳﺗﮑم ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ آﺳﺗﺎﻧﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺻﻼح ھﺳﺗﮫ ای اﺳت ،در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺻدای دﯾﮕر ﺧواھﺎن ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ و ﮔرﻓﺗن اﻣﺗﯾﺎز اﺳت .آﻣرﯾﮑﺎ ﺳﺗﯾزی و اﺳراﺋﯾل ﺳﺗﯾزی رژﯾم ﻣورد دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ
ﻓﺷﺎرھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ آن در رژﯾم ﺗوﻟﯾد دو دﺳﺗﮕﯽ ﻣﯾﮑﻧد .در اﯾن ﻣورد ﻧﯾز رژﯾم آﻧﻘدر ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺳﺗﯾزی و اﺳراﺋﯾل
ﺳﺗﯾزی اداﻣﮫ داده اﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون ﺑﺧﺷﯽ از ھوﯾت و ﺳرﺷت ﺳﯾﺎﺳﯽ آن ﺷده اﺳت ،ﺑﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﺧواھد ،ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن
آن ﺑراﯾش دﺷوار و ﭘرھزﯾﻧﮫ ﺧواھد ﺑود .اﻓزون ﺑر اﯾن ،آﻣرﯾﮑﺎ و اﺳراﺋﯾل ﺳﺗﯾزی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻧش ھﺎی آن ﺑﺎ
ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺳﺗﮫ ای آن ،راه ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﻣﮭﺎر و ﻣدﯾرﯾت ﻓﺷﺎرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻧﯾروﻣﻧد ﻋواﻣل ﺳﮫ
ﮔروه ﻧﺧﺳت ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،وﺟود ﻋواﻣل ﺳﮫ ﮔروه ﻧﺧﺳت ﮐﮫ ﻋواﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎری و ذاﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻋﻣﻼ ﻋواﻣل ﮔروه
ﭼﮭﺎرم را ﺑﮫ ﻋواﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎری و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻣﻼﺣظﺎت ﺑﺎﻻ ھﻣﮫ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳت ﮐﮫ در رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗوﻟﯾد دودﺳﺗﮕﯽ ﭘدﯾده ای ذاﺗﯽ و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ از
ﺳرﺷت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرﻣﯽ ﺧﯾزد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾدﺋوﻟوژی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﮭﺎد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﺑر ﭘﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺗوﻟﯾد
ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ دو دﺳﺗﮕﯽ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐرد .ﭘروژه ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ١۴٠٠ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺣذف اﯾن ﭘدﯾده ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ
ﻧﺧواھﻧد ﺷد .اﻟﺑﺗﮫ ،اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺑﯽ اھﻣﯾﺗﯽ اﯾن ﭘروژه ھﺎ ﻧﯾﺳت .ﺣﺗﯽ ﺗﺣوﻻت ﮐوﺗﺎه ﻣدت و ﻓرﻋﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﻓرﺻت
ھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﺟدﯾد ،ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در ﺳﯾر ﺗﺣوﻻت اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد .ﻟذا ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯾرات ﻓراﯾﻧد ﭘروژه "ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺳﺎزی"
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ١۴٠٠ﺑر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدرت ،آراﯾش ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ﺗﺎﺛﯾرات آن ﺑر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ و ﺟﮭﺎن و ﺷﻧﺎﺧت ﺗﺎﺛﯾرات آن ﺑر ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺗﻼش ارزﻧده و ﻣﻔﯾدی اﺳت .اﻣﺎ
ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﻣراﻗب ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎﺑﺎﻧدن اﯾن ﻧورھﺎ ﺑر ﺻﺣﻧﮫ ﻣوﺟب ﻧﺷود ﮐﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﻠﯽ از ﻓوﮐوس ﺧﺎرج ﺷود.
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ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﻣزﻣﺎن ﮔرﻓﺗﺎر اﺑر ﺑﺣران ھﺎی ﻣﺗﻌددی در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﻣﻧﯾت،
ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣدﯾرﯾت ،ﺣﮑﻣراﻧﯽ و ﮐﺎرآﻣدی اﺳت .اﯾن ﺑﺣران ھﺎ ﺑرای  ۴٢ﺳﺎل ﭘﯾوﺳﺗﮫ اداﻣﮫ داﺷﺗﮫاﻧد و ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت و ﺣل آﻧﮭﺎ ﻧﺑوده اﺳت .دﻟﯾل اﯾن وﺿﻌﯾت را در درﺟﮫ ﻧﺧﺳت ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در اﯾدﺋوﻟوژی و ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺳت ﮐﮫ از ﺟﮭﺎت ﻣﺗﻌدد ﺑﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران در ﺟﮭﺎن ﻣدرن در ﺗﻧﺎﻗض ﭘﺎﯾﮫ ای
ﻗرار دارد .اﯾدﺋوﻟوژی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣدرﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺿروری ھﺳﺗﻧد
ﮐﺎﻣﻼ در ھم رﯾﺧﺗﮫ ،ﺗﺣﻘق ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور را ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﻧظﺎم ھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ،آﻣوزﺷﯽ و
ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﮐﺷور ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﯾن وﺿﻌﯾت اﻧد .ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر اﯾن اﻣر را ﻣﯾﺗوان در وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ﻣﺷﺎھده ﮐرد:
•

ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺷرﮐت ﻓﻌﺎل اﻗﺷﺎر ﻣدرن و ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت .اﯾدﺋوﻟوژی ﻗﺷری ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﮔروه ھﺎی ﻣدرن و ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺗﻧﺎﻗض ﭘﺎﯾﮫ ای ﻗرار دارد ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده و ﻣﺎﻧﻊ
از ﻣﺷﺎرﮐت ﻓﻌﺎل آﻧﮭﺎ در ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور اﺳت.

•

ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺳﺗﻠزم واﮔذاری اﻣور ﺑﮫ اﻓراد ﻣﺗﺧﺻص و ﮐﺎردان اﺳت .در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﯾﺎر ﻧﺧﺳت ،دوم و
ﺳوم ﺑرای ﮔزﯾﻧش ﻣدﯾران ،ﺳرﺳﭘردﮔﯽ ﺑﮫ وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ و ﺷﺧص آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻧﮫ اﺳت .اﯾن اﻣر دﺳﺗﮕﺎه ﺣﮑﻣراﻧﯽ و ﺑﻧﮕﺎه ھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور را ﭘر از ﻣدﯾران ﻧﺎﮐﺎرآﻣد و در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﻓﺎﺳد ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.

•

ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ﻧﯾﺎزﻣﻧد دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻓﻧﺂوری ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﺟﻠب ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت .اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﺎﮐم ﺑر
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺷور را از اﺑزاری ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﯾن اھداف ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑراﺑر ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور
ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت.

•

ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﯾران ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣدرن و ﮐﺎرآﻣد اﺳت .اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﮑوﻣت ﻧظﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺷور را ﻓﻠﺞ
ﮐرده ،آن را ورﺷﮑﺳﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﮫ اﺑزاری ﺑرای راﻧت ﺧواری و ﺗوﺳﻌﮫ ﻓﺳﺎد ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت

•

در ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻟﮑﯾت و اﻧﺑﺎﺷت ﺛروت ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﮫ ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑطوری ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی
ﮐﻼن ﺑﮫ اﺑزاری ﺑرای ﺛروت اﻧدوزی و واﮔذاری اﻣوال دوﻟت ﺑﮫ ﭘﺎﯾوران رژﯾم ﺗﺑدﯾل ﺷده اﻧد .ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﺎزی
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرﺟﺳﺗﮫ اﯾن اﻣر اﺳت ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ٪۶٠داراﯾﯽ ھﺎی دوﻟت را ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن و
ﺑدون رﻋﺎﯾت ﺿواﺑط اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺣﮑوﻣت و ﺑﻧﮕﺎه ھﺎی ﺧﺻوﻟﺗﯽ واﮔذار ﮐرده اﺳت .ﺑﻧﮕﺎه ھﺎی
ﺧﺻوﻟﺗﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﭘﺎﺳﺧﮕو ھﺳﺗﻧد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻧﺎظر ﺑر دوﻟت .ﻣدﯾران ﺑﻧﮕﺎه ھﺎی ﺧﺻوﻟﺗﯽ ﻣﺎﻟﮑﯾت آﻧﮭﺎ را
ﻧدارﻧد اﻣﺎ ﮐﻧﺗرل ﻣﻧﺎﺑﻊ آﻧﮭﺎ را در اﺧﺗﯾﺎر دارﻧد .ﻟذا اﻧﮕﯾزه ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﻣدﯾران آن اﺳت ﮐﮫ در ﻓرﺻت ﻣوﺟود ،ﺑدون
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑﻧﮕﺎه ھﺎی ﻣد ﻧظر ،ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺛروت را ﺑرای ﺧود ﻓراھم آورﻧد .اﯾن ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از دﻻﯾل ﭘﺎﯾﮫ
ای ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی ،ﻓﺳﺎد و ﺑﺣران ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ج.ا .اﺳت.

•

ﻧﮭﺎد وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﮐﮫ ھﺳﺗﮫ ﺳﺧت ﻗدرت واﻗﻌﯽ در ج.ا .و ﮐﺎﻧون اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ آن اﺳت ،ﺑرای ﺗﺣﻣﯾل ﻣﻘﺎﺻد ﺧود ،ﺑرای ھر
ارﮔﺎن ﻧﮭﺎد دوﻟت ﭼﻧد ﻧﮭﺎد ﻣوازی ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣوازی ﺑﺎ دوﺑﺎره و ﺳﮫ ﺑﺎره ﮐﺎری ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھزﯾﻧﮫ
ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را ﺑر اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺗداﺧل در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﯾﮏ دﯾﮕر و دﻧﺑﺎل ﮐردن اھداف ﻣﺗﻔﺎوت
ﻣوﺟب ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی ﺷدﯾد ﮐل ﺳﯾﺳﺗم ﮔﺷﺗﮫ اﻧد.

ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر اﯾن وﺿﻌﯾت را ﻣﯾﺗوان در ﺑﺣران ھﺎی ھﺳﺗﮫای ،ﺗﺣرﯾم ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﻧﺷﮭﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آﻣرﯾﮑﺎ و اﺳراﺋﯾل
ﺳﺗﯾزی و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺣﮑوﻣت ﻣﺷﺎھده ﮐرد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور را ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻠﺞ ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﯾران
را ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺑﺣران ھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در اﯾدﺋوﻟوژی ﺣﮑوﻣت رﯾﺷﮫ دارﻧد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺷم
اﻧداز راﺑطﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﭘس از روی ﮐﺎر آﻣدن آﻗﺎی رﺋﯾﺳﯽ و ﺑﺎﯾدن ﻣﺳﺗﻠزم ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﺳﺗراﺗژی ﮐﻼن دو طرف اﯾن ﻣﻌﺎدﻟﮫ اﺳت .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ،ﺗﻌدد ﺳﻧﺎرﯾوھﺎی ﻣﺣﺗﻣل ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳر در ﮔﻣﯽ و ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﮔﯾری ھﺎی ﻧﺎدرﺳت ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد .در ﮐﻠﯾﮫ اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ دو طرف اﺳﺗراﺗژی ھﺎﯾﯽ را دﻧﺑﺎل ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر أﺳﺎﺳﺎ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﻧد .در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ راه ﮐﺎری ﺑرای ﺣل ﭘﺎﯾﮫ ای اﯾن ﺗﻧﺎﻗض ھﺎ در ﭼﺷم اﻧداز ﻧﯾﺳت .ﺧوﺷﺑﯾﻧﺎﻧﮫ ﺗرﯾن
ﺳﻧﺎرﯾو ﯾﮏ ﮔﺷﺎﯾش ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺳﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ دو طرف را ﺑرای ﻣدﺗﯽ از وﺿﻌﯾت ﺑﺣراﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺧﺎرج ﺳﺎزد .اﻣﺎ اﯾن راه ﮐﺎر،
ﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ ﭘر ﻓراز و ﻧﺷﯾب ﺑوده و ﺑدون ﺣل ﻋﻠت ﭘﺎﯾﮫ ای ﺑﺣران ،ﭘﺎﯾدار ﻧﺧواھد ﺑود.
ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺣران ھﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﺣران ھﺎی آب ،ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﺑﮭداﺷت )ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐروﻧﺎ( و ﻣﺷروﻋﯾت را ﻧﯾز اﺿﺎﻓﮫ
ﮐرد.
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ﭘروژه اﻧﺗﺻﺎب آﻗﺎی رﺋﯾﺳﯽ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری در ﺑرﮔﯾرﻧده ھﯾﭻ ﺗﺣول اﺳﺎﺳﯽ در اﯾدﺋوﻟوژی و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑﺣران ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﭘروژه ﭘﺎﯾﮫھﺎی ﺣﮑوﻣت را ﺑﺎرﯾﮑﺗر و
ﺷﮑﻧﻧدهﺗر ﻣﯾﺳﺎزد و ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ آﻏﺎز ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﻗﺗﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻣﺷروﻋت ﺧود را از دﺳت
ﻣﯾدھد ،ﺑﮫ وﯾژه وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗرﻣﯾم ﻣﺷروﻋﯾت از دﺳت رﻓﺗﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺑداد و ﺳرﮐوب ﺑﯾﺷﺗر روی ﻣﯾﺂورد ،ﻓﺿﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳت ﮔذاری را از دﺳت ﻣﯾدھد .ﺑﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗداﺑﯾر درﺳت را ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﺧواھد دﯾﮕر ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارد،
ﺗداﺑﯾری را ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ اﺟرا ﺑﮕذارد ﮐﺎرآﯾﯽ ﻻزم را ﻧدارﻧد و ﮔﺎه ﺣﺗﯽ ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﻋﮑس آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑدﺳت ﻣﯾدھﻧد.
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ای رﺳﯾده اﺳت .اﮐﻧون ﺷﮑﺎف ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت و ﻣردم ﭼﻧﺎن ﻋﻣﯾق ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎر ﺳﯾﺎﺳت
ﮔذاری را ﺑرای ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺎﺳﺎ دﺷوار ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت.
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