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 چرا در ايران انقالب نخواھد شد ؟
ن زمينه سازی  برای مجازاتھای اقتصادی تازه در شرف جای آه برای دگرگونی رژيم احتمال اندکی وجود دارد، ولی ب

  .تکوين است

 
رئيس جمھور ايران حسن روحانی آنچه را که بايد می گفت در تلويزيون گفت و دست کم در دورانی که چگونگی 

يافته،  افزايش ١٢%تورم تا . جايگاه اقتصادی بحران زده و انباشته از دشواريھا ست، خشم مردم را به رسميت شناخت

 بھای بنزين و ۴٠%و افزايش تا .  کاھش داشته است۴٠%ولی نسبت به آغاز نخستين دور رياست جمھوری روحانی 

  .مواد خوراکی به اين وضعيت کمکی نکرده است

 مربوط می شود، کاھش يارانه ھا برای قشرھای فقير است که يکی از ٢٠١٨آنچه به بودجۀ تيم روحانی در سال 

 در نوسان ٣٠%سپس، بايد از ميزان بی کاری نزد جوانان ياد کنيم که پيرامون . پيشين احمدی نژاد بودويژگيھای دولت 

به تازگی رقم ھای مشابھی منتشر شده که مربوط به چگونگی جايگاه اسپانيا می شود که البته يکی از اعضای . است

 سال ٢۵شتر پرخاشگرانی که به خيابان آمدند زير بی گمان آمار منتشر شده نشان می ھد که چرا بي. اتحاديۀ اروپا ست

  .داشتند و برآمده از طبقۀ کارگر و تھيدست بودند

که متأسفانه توضيح (ولی آنچه را که روحانی می توانست با موشکافی و گسترش بيشتری برای ايرانيان توضيح دھد 

 تحمل می امريکا کشور به دليل مجازاتھای نتايج مستقيم چگونگی جايگاه اقتصاد کنونی و فشاری ست که) نداده است

  .کند
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مجازاتھا در پيوند با تھديد مالی عليه شرکتھای غربی ست که از ھم اکنون با ايران داد و ستد می کنند و پويا ھستند، و يا 

  .دست کم داد و ستد با اين کشور را در برنامۀ خود دارند

، روحانی پيمان بسته بود ٢٠١۵ی ايران در پايتخت اتريش در سال ئپس از امضای توافق ھمگانی در زمينۀ امور ھسته 

  .که اين رويداد به گسترش کار و بھبودی جايگاه اقتصادی ايران خواھد انجاميد

درستی مشکالت اقتصادی را آشکار کرد  و نشان داد که ھرگز برطرف پيمائی بولی چنين گسترشی تحقق نيافت، و راه 

  . دانست که نگارۀ اين دشواری ھا از ده ھا سال پيش در چھرۀ ايران نقش بسته استو بدرستی بايد. نشده است

را در نگريم، آنچه بيش از ھمه » دين ساالری با ويژگيھای دموکراتيک« اگر آزمون جمھوری اسالمی در جايگاه 

  .شگفت آور به چشم می آيد، ژرفای ريشه ھای آن در کشور است

 شماری که به ايران داشتم دريافتم، به ويژه در رابطه با بسيجی ھا يا شبه ارتشی ھای من اين نکته را در سفرھای بی

بسيجی ھا در ھمۀ وجوه زندگی اجتماعی جذب شده اند، در سنديکاھا و انجمن ھای دانشجوئی و گروه ھای . داوطلب

  .کارمند دولتی

عنی کشوری که حزب کمونيست حتا در بافت اجتماعی بر اين پايه، ھمانندی برجسته ای با چين را نشان می دھد، ي

  .ريشه دوانده است

 با جوانان در شھرھائی مانند کاشان يا مشھد دريافتم که جمھوری اسالمی تا چه اندازه از پايگاه مردمی صحبتدر 

  .م بود با آنان برای من خيلی سودمند تر از نشستن پای سخن آيت هللا ھای قمصاحبهبی گمان . برخوردار است

راه افتاد ولی از ه  حقی بوده که عليه دشوايھای اقتصادی بهبا وجود اين، آنچه امروز در ايران روی داده، تظاھرات ب

ِسوی عناصر مظنون ھميشگی  برای نفوذ اقليت ربوده ) که مانند ھميشه نيز در پی فرصت مناسب به کمين نشسته اند(ِ

  .، در مقايسه با دولت احمد نژاد که پوپوليست بودبا اين وصف، دولت روحانی ليبرال است. شد

» انقالبی«حق و قانونی به يک جنبش ه در نتيجه، آنچه می بينيم تالشی تمرکز يافته برای به کژ راه بردن راه پيمائی ب

  .ًو در صورت نياز، احتماال تبديل آن به جنگ داخلی. در راستای براندازی رژيم است

ھر کسی که ايران و جامعۀ مدنی ايران را بشناسد می . يم بگوئيم که چنين طرحی شدنی نيستسادگی می توانولی خيلی ب

  .داند که خيلی ماھرتر از آنند که خود را در دامی تا اين اندازه ابتذال آميز و آشکار گرفتار کنند

 اصيل، با يکی از  محمد مرندی از دانشگاه تھران، دانشگاھیمصاحبۀبرای درک روشن از نفوذ خارجی، بايد به 

در واقع، آنچه مسلم است، اين است که . ِکارمندان ديرين بی بی سی در شبکۀ تلويزيون قطری الجزيره گوش فرا دھيد

» دنيا شما را نگاه می کند«لحن که اين . عناصر خارجی در پی برانگيختن پرخاشگران و نفوذ در جنبش خيابانی ھستند

  .پاسخگوئی اش بترسانندبه اين ھدف بود که تھران را در 

تصور کنيد چنين سطح خشونتی که در خيابانھای ايران . ھمان گونه که روحانی اعالم کرد بايد خشونت را سرکوب کرد

  بود ؟ ليس چه میولمان روی می داد، در اين صورت واکنش پاراه افتاد در خيابانھای فرانسه يا ه ب

آنچه در شرف تکوين می باشد، زمينه سازی برای تجديد مجازات ھای احتمال دگرگونی رژيم بسيار ناچيز است، ولی 

م که اروپائی ھا در اين صورت، شايد اتحاديۀ اروپا نيز با آن ھمراه شود، ولی اميدوار باشي. اقتصادی عليه ايران است

  .فتنددر چنين دامی ني

وين چينی و پيمان اقتصادی اورآسيا آماده ُدر ھر صورت، تھران برای افزايش کنش ھايش در اورآسيا از راه ابريشم ن

  .شده است
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سر انجام، بستگی به تيم روحانی خواھد داشت که برای کاھش باری که روی دوش اقتصاد ايران سنگينی می کند دست 

  .به کار نوآوری بزنند

  
  ٢٠١٨ جنوری ٧/ پاريس/گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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