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  مھران زنگنه

  ٢٠١٨ جنوری ٢٧
  

  ھای مبارزاتی ميدان
  و سناريوھای ممکن در پی اعتراضات اخير در ايران

  

ومی است، اگر روامداری يک رژيم منوط به عم) مشروعيت(رژيم جمھوری اسالمی دچار بحران روامداری 

  !ھای مذھبی باشد و نه افسانه) آزادی و عدالت(ھای مردم  خواست

اجتماعی است، برای کنار رفتن يک رژيم کافی نيست - سياسیتغييراما صرف عدم روامداری، اگر چه پيش شرط 

ايم، در حال حاضر در ادامه رژيم اسد در  ھمانطور که در گذشته حکومت ناروائی مثل رژيم کودتای پھلوی را ديده

شان  ی کسب قدرت بينيم، که ھمچون رژيم پھلوی فقط به اعتبار نحوه سوريه، حکومت السيسی در مصر و غيره را می

 نظير رژيم السيسی يا ئیھا از آنجا که خواست مردم به شکلی دموکراتيک در رژيم. از طريق کودتا ناروا بوده و ھستند

کند ھمانطور که  ی اسالمی امکان تجلی و تحقق ندارد، اعالم عدم روامندی به سطح خيابان انتقال پيدا میرژيم جمھور

  .در ايران شاھد آن بوده و ھستيم

 آن در ابتدای اعتراضات اخير را ديد، و اين امر در تحليل تأثيرھای چند جناح و   از درگيریئیھا توان نشانه اگر چه می

به ) در کل آن(ھا  ئیھا و باال نیئيی حدت تضاد بين پا  اما اعتراضات اخير نشان دھنده١دارد،وضعيت بسيار اھميت 

افت، ھنوز ھم نيافته است و در ئيی سرکوب امکان نمود به طور کامل نم معنای اجتماعی کلمه است، حدتی که بواسطه

 اعتراض كارگران در ھفت تپه، ھپكو و مثلافت ئياعتراضات در اين يا آن حوزه وجوھی از آن به شکل جزئی تجلی م

مھندسی شده، چه توسط  توان از اعتراضات   نمی.ھا و معلمان ورت و معدن آق دره و بازنشستهيآذرآب در اراك، معدن 

حرفی )  از اعتراضات در اوکراينبخشینظير (اش   و متحدينامريکاجناحی از رژيم و چه توسط نيروھای امپرياليستی 

کنند در طی اعتراضات بر موج مردمی سوار  اند و سعی می يانات امپرياليستی در اين راستا تالش کردهزد، اگر چه جر

بشوند و اين اعتراضات را بدل به چيزی جز آنچه ھست بکنند؛ يعنی اعتراضاتی که به منظور تحقق آزادی و عدالت 

                                                 
اين . ندا مخالف روحانی نقشی داشته) ھای؟( جناح) و فقط در آن واقعه(ناديده گرفت که در مشھد و اولين اعتراض  نبايد 1

شود که بدان در ھر  کشد و مانع ديدن يکی از عواملی می ھا می ئیی ساتری بر عمق تضاد بين باال ناديده گرفتن پرده
 در مشھد به ھيچ رو از صالبت و روامندی جنبش مردمی ئیھا وجود چنين دخالت. تحول عميق اجتماعی نياز است

  .برد  نمیسؤالکاھد و آن را به زير  نمی
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 ماھيت بدھند، ھمانطور که در تغيير»  رژيمييرتغ«گيرند را در راستای سياست نئوکلونياليستی  اند و می صورت گرفته

بھار عربی بخصوص در سوريه، در کنار رژيم ددمنش اسد، سھمی بزرگ در ربودن بھار عربی و بدل کردن آن به 

  ٢.اند خزان جنگ نيابتی داشته

ھای  در وھله ( بر دو طرف آن دارد و وضعيت درونی ھر يکتأثيرھا، حدت و ضعف آن،  نیئيھا و پا ئیتضاد بين باال

بخصوص در (يابی  ات سپس در اشکال سازماندھی و سازمانتغييراين . دھد  میتغييررا ) مختلف حيات اجتماعی

ھای مبارزاتی چه در  ات در ابتدا با باز و بسته شدن ميدانتغيير. کنند در دو طرف بازتاب پيدا می) اتحادھای اجتماعی

ھای مبارزاتی از  در زير به ميدان. ھا ھستند نتايج مبارزه در ھر يک از اين ميدانباال و چه در پائين ھمراھند و بسته به 

زوايای مختلف پرداخته خواھد در ابتدا بر مبنای بازتاب يکی از شعارھای مردم در مورد سياست خارجی رژيم در 

ھا پرداخته  نیئيو بازتاب آن بر پاھا  ئیھای اصلی درگيری در باال ھا، سپس به چند ميدان ديگر، منجمله به ميدان باالئی

 .خواھد شد

  

  سياست خارجی و اعتراضات

 تعيينی امروز امری  در مورد ايران مثل سوريه) در فضای مجازی و واقعی(المللی  اگر چه تناسب قوا در سطح بين

ی تأثيرر رو  کننده بشود، اما به ھتعيينای شدن ممکن است  کننده در حوادث اخير نيست، و فقط در صورت سوريه

بندی و تناسب قوا در   صفئیھا به اشاره بايد گفت که با تفاوت. بالواسطه بر روند جاری دارد و نبايد آن را نديده گرفت

تر است از شکاف در  ی غرب شکافی که موجود است، عميق المللی شبيه سوريه است با اين تفاوت که در جبھه سطح بين

 و اسرائيل گرفته امريکادخالت » عليه«توان گفت   ترکيه موضعی مخالف و حتی میبرای مثال فرانسه و. مورد سوريه

  .ھا موضعی بينابينی دارند یالمانو 

ی  کنند، رژيم قادر به سرکوب است و مايلند اعتراضات را دستمايه ھا احتماال تصور می ھا به ويژه فرانسوی ئیاروپا

...  منطقه بکنند، به خصوص و احتماال با تمسک به شعار نه غزه و خود برای مذاکره پيرامون مواضع دولت ايران در

توان   با اطمينان می٣. مطرح شد٨٨که به عنوان سيگنال اصلی جريان ارتجاعی سبز به غرب در فضای واقعی در سال 

بی اوضاع ی سياست خارجی را برای ايران به عنوان علت خرا گفت در اين راستا وسائل ارتباط جمعی غرب نيز ھزينه

  .اقتصادی برجسته خواھند کرد و تبليغات خود را در اين افزايش خواھند داد

                                                 
ی تبديل آن به جنگ نيابتی تحليل نسبتا مفصلی که در دست نگارش است،  بطه با سوريه، علل بھار آن و نحوهدر را 2

  .منتشر خواھد شد
ًھا در ايران از سوی گروه ھای کامال مختلف  اعتراض: گويد  در مصاحبه با اشپيگل میالمانوزير خارجه گابريل  3

ھا منشاء اقتصادی  البته اعتراض. نداز سياسی مشترکی را دنبال نمی کننداند، رھبر مشخصی ندارند و چشم ا ھدايت شده
ايم که سالمت اقتصادی اين کشور تنھا از راه ھمکاری اقتصادی بين   ما بارھا به رھبری ايران گفته. و سياسی دارند
 ای از سوی ايران پيش شرط اين امر نه تنھا دنبال نکردن ساخت سالح ھای ھسته.  خواھد شدتأمينالمللی بيشتر 

 را ئیايم که مذاکرات و نشست ھا ما پيشنھاد کرده. نقش اين کشور در منطقه صلح جويانه بشودعمدتا است، بلکه بايد 
  ) از نويسندهتأکيد( . انجام دھيممسألهبرای حل اين 

http://www.spiegel.de/international/germany/sigmar-gabriel-we-are-seeing-what-happens-
when-the-u-s-pulls-back-a-1186181.html 
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  شعار نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران 

المللی سلطه  با سيستم بين) ھا صرفنظر از شعارھا و سخنوری(جمھوری اسالمی : در اين رابطه ابتدا مختصر بگوئيم

المللی پول و  ی دولت در جھت اوج آمال صندوق بين ادی و استراتژی توسعهھای اقتص سياست. مشکلی بنيادين ندارد

اند که جای پيرامونی ايران را در سلسله مراتب سلطه در سطح جھان تثبيت و  ھای نئوليبرالی بانک جھانی، يعنی سياست

رفسنجانی در اين وجه به عالوه دولت روحانی ھمچون . انجامند کنند و به خرابتر شدن وضع فرودستان می تحکيم می

   ٤. نداردئینيز ابا) مثل قرارداد توتال(حتی فراتر نيز رفته است و از پذيرش قراردادھای نئوکلونيال 

شکی نيست که . در اين سطح بايد آرزو و واقعيت را از يکديگر تفکيک کرد. شود مشکل با سياست خارجی شروع می

خواھند کاخ سفيد  شوند که می  پيدا میئیھا و جھان دارند؛ حتی احمق در مورد منطقه ئیبرخی از عناصر رژيم آرزوھا

اند،  ھای غربی، عربستان و اسرائيل که دولت ايران را امپرياليستی خوانده  اما برخالف رسانه٥را بدل به حسينيه بکنند،

به بحث نيست، فقط کافی برای اثبات اين گزاره نيازی . بايد توجه کرد رژيم جمھوری اسالمی يک رژيم پيرامونی است

مالی، تکنولوژيک، نظامی و - يک رژيم پيرامونی توان اقتصادی. المللی کار توجه شود است به نقش ايران در تقسيم بين

 در منطقه را ندارد و چنين دخالتی فقط بر باد دادن منابع محدود درازمدتغيره را برای دخالت در سطح گسترده و 

تھی ھستند و فقط  اگر ايران يک رژيم پيرامونی باشد، که ھست، ادعاھای فوق ميان. دھد یانسانی و غيره معنا م- مالی

ی نئوکلونياليستی بين فرق مذھبی در خاورميانه به  طلب و تفرقه ارزش تبليغاتی دارند و برای بسيج نيروھای جنگ

گفت امروزه نه ايدئولوژی که حفظ توان  با اطمينان می. شوند منظور تضمين سلطه خويش در منطقه به کار گرفته می

ھای رژيم در رابطه با سرکوب و کشتار مسلمانان  بررسی سياست.  کننده در سياست دولت ايران استتعيينرژيم 

 روھينگا در سازمان ملل شرکت نيز مسألهرژيم حتی در جلسه بررسی . ی اخير دارد روھينگا داللت بر صحت گزاره

  ٦. کشتار مردم صورت گرفتنکرد که به منظور محکوم کردن

                                                 
  : به ھمين قلمآيا قرارداد توتال يک قرارداد نئوکلونيال است؟: رجوع شود به 4

https://mejalehhafteh.com 

نفتی يک ميليارد قرارداد . ھای خارجی برای حفظ رژيم به ھاشمی رفسنجانی برميگردد سياست دادن امتياز به شرکت
. از اين ھمين نوع استآن را امضاء کرد که رفسجانی  ١٩٩۵ کونوکو در سال امريکائیی ايران با کمپانی نفتی دالر

  :رجوع شود به. اين قرارداد خوشبختانه در نھايت اجرا نشد

http://edition.cnn.com/2017/01/10/opinions/rafsanjani-seyed-hossein-mousavian/index.html  

ھا در ايران چه در  ارجیناظران خارجی در اين مورد که قرارداد با کونوکو پرآمدترين و سودآورترين قرارداد برای خ
  :رجوع شود به. قولند ی جمھوری اسالمی ھم ی شاه و چه در دوره دوره

http://iranprimer.usip.org/resource/reading-iran  

  :يا

https://thediplomat.com/2013/05/would-a-rafsanjani-presidency-undermine-deal-with-iran/  
  : مثل حسن عباسی، رجوع شود به 5

https://www.youtube.com/watch?v=mbn7J3SkuzA  
  :رجوع شود 6

https://aawsat.com/english/home/article/1125196/controversy-iran-over-its-absence-un-meeting-rohingya  
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داشت، ادعاھای ايران در منطقه  قرار نمی»  رژيمتغيير«اگر رژيم ايران در معرض سياست : توان به جرئت گفت می

رئيس (کرد؛ ھمانطور که خاتمی   میتغييرماند و سياست ايران در منطقه  ھای ميان تھی صرف می در سطح سخنوری

اسرائيل دخالت -ی بين فلسطين ی فلسطين اظھار کرده است که ايران در رابطه ألهمسبرای مثال در مورد ) جمھور سابق

پذيرد که به طور  ھای عرب درگير می را به شرط پذيرش طرف) راه حل دو دولت( و طرح صلح فلسطين ٧نخواھد کرد

ھای  از سخنوریتوان گفت صرفنظر   به اين اعتبار می٨.دھد ضمنی پذيرش و به رسميت شناختن اسرائيل معنا می

ی بوش به عراق،   در افغانستان، به دنبال حملهامريکاايدئولوژيک سياست خارجی رژيم ايران در اساس در پی حضور 

 رژيم در خود ايران طراحی شده است، اگر چه با دفاع به اين شکل پا را فراتر از تغييرو دخالت در بھار سوريه و ... 

تواند به  با توجه به ناتوانی اقتصادی و پيرامونی بودن اقتصادی ايران میظرفيت خويش نھاده است و به خصوص 

آيد، در سطح  جنبش سبز در واقع، ھمانطور که در بازگفت باال از خاتمی بر می. نتايجی معکوس برای رژيم منجر شود

ب و بنابراين حفظ واقعی در راستای حل اين مشکل و بازگشت به فقط سطح سخنوری با انتظار کم کردن تھديدات غر

، » رژيمتغيير«در جھت توقف سياست ) امريکابه خصوص (نظام بود، البته بدون بدست آوردن تضمينی از غرب 

 نخواھند داد و فقط در اين صورت در تغييری رژيم بدون آن سياست خارجی خود را  ھای ديگر و عمده امری که بخش

 تأکيدبايد . اند ھای غرب در عمل شات با غرب و پذيرش سياستسطح سياسی، ھمچون در سطح اقتصادی حاضر به مما

کرد، چرا که اين اتفاق در سطح سخنوری، که کارکرد ايدئولوژيک در داخل و در سطح منطقه دارد، » در عمل«بر 

بينی کرد که موضع اين جريان مثل موضع ظاھری  توان پيش در صورت گرفتن تضمين از غرب می. نخواھد افتاد

ی فلسطين  مسألهدر رابطه با » ی قرن معامله«ن خواھد شد که پشت پرده با اسرائيل به توافق رسيده است و بر عربستا

ھای داخلی در  ی ضرورت فلسطين بواسطه-گذارد، ولی برای مثال در سطح علنی در مورد پايتخت اسرائيل صحه می

  .دھد ھا رای می جلسه اخير سازمان ملل به نفع فلسطينی

... غرب است، تکرار شعار نه غزه، »  رژيمتغيير«ھای ايران در منطقه به معنای مقابله با سياست  يريم دخالتاگر بپذ

ھای خارجی بلکه بايد آن را به معنای عدم دفاع از رژيمی  را در اعتراضات برخالف ظاھر آن، نه فقط نفی سياست

و عدم ( سياست خارجی ايران تغييروق بيان خواست بنابراين شعار ف. فھميد که در معرض تھديدات غرب قرار دارد

در منطقه نامشروع ... ، روسيه، اسرائيل، عربستان، ترکيه و امريکاھای نامشروع  دخالت در منطقه، که ھمچند دخالت

  .فقط نبايد انگاشت، بلکه بايد آن را به طور ضمنی به معنای خواست براندازی به ھر شکل فھميد) است

توان گفت در آتيه در سطح رژيم، در  می. کند دود يک ميدان پر اھميت سياسی در داخل را ترسيم میاين شعار اما ح

 به سياست خارجی رژيم خواھند پرداخت و شعار فوق ئیھا صورت فروکش کردن اعتراضات، احتماال گروھی يا گروه

تن يک يا چند جريان در رژيم به اين  پرداخ٩.ی مبارزات جناحی بر سر قدرت و تضمين سلطه خواھند کرد را دستمايه

ھا تقليل داد و  امر و پا نھادن به اين ميدان چند وجه زير را داراست و آن را نبايد به فقط مبارزه بر سر قدرت بين جناح

                                                 
7 http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-palestinians  
8 https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3299801,00.html  

  .اند زاده و زيباکالم ھستند که پيشتر به اين موضوع پرداخته داران اين جريان تاج از طاليه 9

http://ara.tv/b4byq  

https://www.youtube.com/watch?v=jRLznRWEdOI  
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دادن يک سيگنال به ) ٣سوار شدن بر موج مردمی ) ٢گرفتن يک شعار از مردم و ) ١: بايد به نکات زير نيز توجه کرد

  ). ھمچون برجام (امريکا»  رژيمتغيير«ر جھت کاھش تنش و ممانعت از سياست غرب د

ی مدنی و در  ی جامعه طلب و نقشی که بواسطه گردند به کارکرد ايدئولوژيک جريانات اصالح وجوه يک و دو بر می

 در تغيير ١٠.عھده دارندھا در سيستم و بنابراين جلوگيری از فروپاشی رژيم را بر ی مدنی در راستای ادغام توده جامعه

 در سطح منطقه، امريکا»  رژيمتغيير«المللی فعلی، سياست  سياست خارجی در کوتاه مدت با توجه به وضعيت بين

رسد، لذا تناقض بين واقعيت   به اورشليم، بعيد به نظر میامريکا انتقال سفارت مسألهحمالت مستقيم اسرائيل به سوريه و 

 بيشتر مردم از اين جريانات خواھد شد، ئیای جناح مربوطه خواھد داشت، يعنی موجب جدای محتومی بر و شعار نتيجه

بنابراين . ھا، شکست خود را در اين حوزه به حساب جريانات ديگر بنويسند مگر اينکه موفق بشوند مثل ساير حوزه

 خواھند بود در ئیپايدار و بسيار جزاند، نا ات منفی اين جريان بر آن بخش از جنبش مردمی، که اين شعار را دادهتأثير

ھا خواھد داشت و ممکن است منشاء جدال جدی در بين  ئیحاليکه از يک سو اثرات بسيار مھمی بر روابط در بين باال

ی اسالم و اعتقاداتشان  ی اين جريانات با مردمی که بواسطه ھا بشود؛ از سوی ديگر موضع سازش با غرب رابطه باالئی

  .کند ند را مخدوش میحامی رژيم ھست

بازتاب يک چنين سيگنالی به غرب .  به آن نشان خواھد دادامريکاگردد به واکنشی که  مورد سوم در وجوه مذکور برمی

 امريکای غرب و در سطح  ی مثبت برای رژيم تعميق شکاف بيشتر در جبھه تنھا نتيجه. احتماال متناقض خواھد بود

»  رژيمتغيير«منجر نخواھد شد، تنھا ممکن است طرفداران »  رژيمتغيير«ادن سياست خواھد بود، اما قطعا به کنار نھ

  . را تقويت کندامريکانرم در 

ی مثبت آن برای  درگير شدن جريانات مختلف رژيم در ميدان سياست خارجی، صرفنظر از نتايج کوتاه مدت و نتيجه

ته است که امکان تحقق آن در ميان مدت وجود دارد و در تواند به ھمراه داش جنبش اعتراضی، اما يک نتيجه ديگر می

 سياست خارجی با خواست عدم دخالت در منطقه احتماال داوطلب تغييرجريان آتی طرفدار . درازمدت حتميت دارد

تواند جای نمايندگان جنبش سبز در رژيم را بگيرد يا  نرم در داخل رژيم خواھد شد و می»  رژيمتغيير«نمايندگی 

اگر چه در ھر حال آنان را کماکان برای روز مبادا حفظ خواھند . ی آنان را در صفوف رژيم دوباره فعال کند اندهباقيم

ی خواست برداشتن حصر از رھبران اين جنبش در صفوف رژيم در  زمزمه. شد، چه در حصر و چه به شکل ديگر

  .کرد نرم را بايد در اين راستا تاويل تغييرکنار اشارات تيلرسون به 

 امريکانرم اما نياز به زمان دارد و مشروط به نرم شدن ظاھری سياست خارجی »  رژيمتغيير« تحول اين چنينی يعنی 

  .اند، دارند و خواھند داشت ی متناقض بر اين روند داشتهتأثيراعتراضات مردمی . نسبت به ايران است

شود که   گرفته میئیرکت شود، از مردم يکی از شعارھا رژيم نرم حتغييراگر چنين اتفاقاتی بيافتند، يعنی به سمت 

از دست رفتن . توان ديد  را در آن نيز میئیھای روا ھای خواست ھای قوی ايدئولوژيک راست نشان عليرغم وجود مايه

کاھد، چرا که عنصر يا عناصر روا در اين شعار در شعارھای ديگر  اين شعار اما چيزی از جنبش اعتراضی نمی

  .استموجود 

ات جنبش اعتراضی، يعنی دامن زدن تأثيرباز شدن چنين ميدانی، اما در عين حال به معنای تحقق يکی از کارکردھا و 

در آتيه مجددا نمود و بازتاب اين خواست . به تشتت در رژيم، مثل ھر جنبش اعتراضی ديگر در سراسر جھان است

                                                 
ھای زندان گرامشی آنجا که او  ی مدنی را در جلوگيری از انقالب در غرب در يادداشت به خاطر بياوريم نقش جامعه 10

  . کند کند و علل عدم انقالب در غرب را بررسی می غرب و شرق را با يکديگر مقايسه می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

آميز  که توانسته است به شکلی موفقيت) به اصطالح اصولگرا(ر چرا که جريان ديگ. اعتراضی را با قطعيت خواھيم ديد

 تغيير« کند، کماکان خواھان تضمين غرب و پايان دادن به سياست تأمينی سياست خارجی امنيت رژيم را  به واسطه

ه شعار تر در مقابل جريانات ديگر و البته با توجه ب ی اعتراضات با موضعی ضعيف خواھد بود، اگر چه بواسطه» رژيم

 . تر مذکور ھوشيارانه

  

  تناسب قوا در سطح رژيم

با نزول نفوذ معنوی رژيم و دين، . ی حکومت است ھا بر ترکيب قھر و وفاق در شيوه نیئيات اعتراضات پاتأثيريکی از 

بھتر ای  ھای مردم را به آينده ی مدنی توانستند به طور موقت توده طلبی و انکشاف جامعه  با شعار اصالحئینيروھا

ژن «طلبان نه فقط عناصری فاسد نظير عارف ھستند که کارشان توليد  اما به مرور روشن شد که اصالح. اميدوار کنند

ھای اقتصادی  و خواستشان گرفتن سھمی از ثروت ملی و چپاول مردم است، بلکه با خواست اجرای سياست» خوب

ی اقتصادی مردم  ھای بالواسطه دوستان ندارد، ربطی با خواستای جز استثمار بيشتر و فقر برای فر نئوليبرال که نتيجه

  :امری که دو نتيجه دارد. ندارند

طلبان در پی نزول تدريجی دستگاه روحانيت و به معنی  اعتراضات مبين نزول روزافزون ايدئولوژيک اصالح) الف

ی  ات در وھلهتغييراين . تی حکومت اس ھای سرکوب در شيوه تر شدن نقش دستگاه تقليل سھم وفاق و برجسته

ھای سرکوب را در کنار خود   تناسب قوا در سطح حاکميت به نفع جريانی است که دستگاهتغييرايدئولوژيک به معنای 

  .دارد

استفاده جناحی بکنند يا بگوئيم اين امکان به  توانند سوء ھا نمی ھا از اعتراضات پائينی با کم شدن وفاق ديگر باالئی) ب

اگر بپذيريم جناحی در اعتراض مشھد دخيل بوده است و با فرض صحت، با توجه به نتايج آن، آنگاه . ده استحداقل رسي

بايد بپذيريم که ديگر در آتيه امکان اينکه شاھد درگيری جناحی در خيابان باشيم بسيار کم خواھد بود و امکان روی 

ات حاکميت به حداقل رسيده است و شکل مبارزه آنان با آوردن به مردم با شعارھای پوپوليستی از طرف يکی از جريان

  .  بکند و خواھد کرد، مگر در يک مورد که در زير به آن پرداخته خواھد شدتغييريکديگر بايد 

اجتناب . کنند اتی است که حتی خود نيروھای حاکم آن را الپوشانی میتغيير در ترکيب قھر و وفاق اما از نوع تغيير

سرکوب و . ھای اين امر است ی آن يکی از نشانه رکت در سرکوب صرفنظر از وجه عوامفريبانهظاھری سپاه از ش

اند و خواھند  شود که ھم معترضين و ھم نيروھای حاکم به آن رفته الپوشانی آن ابتدا به ساکن منجر به ايجاد ميدانی می

در ). دستگير شدگان( به زندانيان سياسی ی برخورد ی برخورد به معترضين يا به عبارت ديگر نحوه رفت يعنی نحوه

با اين ھمه، . ی فعالين جنبش اعتراضی را آزاد کند خواھد ھمه تواند و نمی نمی. اين حوزه رژيم امکان عقب نشينی ندارد

نمايندگان چند جريان در حکومت ) فعالين جنبش اعتراضی... يعنی دستگيری، کشتار و (با اينکه از يک سو به سرکوب 

کار  ای و روحانيت محافظه ، خامنه١٢، روحانی و دولتش١١له مھمترين آنان يعنی خاتمی و مجمع روحانيون مبارزمنجم

                                                 
قاط مختلف کشور نشان داد که عناصر فرصت حوادث تلخ روزھای اخير در ن«: خوانيم ی اين جريان می در اعالميه 11

طلب و عوامل آشوبگر با سوء استفاده از اجتماعات و اعتراضات آرام مردمی با ايجاد آشوب، ناامنی، تخريب اموال 
رجوع شود » . عمومی، اھانت به مقدسات دينی و ملی، و حتی قتل انسانھای بيگناه، اھداف پليد دشمنان را دنبال ميکنند

  nn?php.newstext/com.farsnews.www://http=13961012001432  : به

دولت گروھی را که بخواھند اموال عمومی را تخريب کنند يا نظم اجتماعی را به ھم بزنند و در جامعه " :روحانی 12 
  iran/persian/com.bbc.www://http-42528759رجوع شود به  ". نخواھد کرداغتشاش ايجاد کنند، حتما تحمل
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زنندگان نظم اجتماعی تلقی کردن آنان و ھدايت شدن اعتراضات  با اغتشاش خواندن اعتراضات مردمی، خرابکار، برھم

خشيد، از سوی ديگر در پی فروکش کردن اند و خواھند ب از خارج به سرکوب اعتراضات مشروعيت بخشيده

ی   فوق را از چشم تودهتغيير) اند و خواھند نھاد تا الف ھای مدنی پا نھاده از آزادی» دفاع«اعتراضات ھر يک به ميدان 

  .  ايدئولوژيک خود را با مردم بازسازی کنند رابطه) ب. مردم پنھان کنند

طلبان  بينی کرد که اصالح توان پيش می.  در اين حوزه اھميت دارد اعتراضات بر متحدين رژيم در خارج کشورتأثير

خارج کشور نيز به اين ميدان پا نھند و با برجسته کردن چند گفتار جريانات متحد خويش در رژيم دوباره بخواھند آب 

ھر و وفاق را به ی قھر در ترکيب ق تطھير بر آنھا بريزند و نقش آنان را در سرکوب اعتراضات کم رنگ بکنند و سلطه

  . راز بيآاليند

توانند با دفاع پيگير از معترضين در بند، از يکسو و از  عدالتخواه می- اين ميدان اما ميدانی است که نيروھای آزادی

ی اين  تجربه. سوی ديگر به نمايش نھادن موثر نقش خود در دفاع از حقوق آنان دست باال را در آن بدست بيآورند

ھای  ناپذير و پيگير اين نيروھا در جھت دفاع از آزادی ھای خستگی دھد که عليرغم تالش  نشان مینيروھا در گذشته

مدنی و آزادی زندانيان سياسی و مبارزه برای اھدافی اين چنينی در وجه ديگر يعنی به نمايش نھادن تالش و 

ن به حساب کار ديگران نھاده شده است و ی کارشا اند و نتيجه شان و بازتاب آن در ايران دچار شکست شده ھای موفقيت

 . اند ديگران به عنوان مدافع آزادی قلمداد شده

  

  ھای آتی و اصلی مبارزات در سطح رژيم ميدان

ی مبارزه بر سر قدرت و کسب رھبری در  رژيم جمھوری اسالمی نه فقط به اعتبار اعتراضات مردمی بلکه به واسطه

شاھد انتقال قدرت از نسل اول رھبران انقالب اسالمی به نسل دوم رھبران که در ما . برد ای به سر می شرايط بحرانی

با کسانی است که در روند انقالب نقشی مھم ) ی اول قدرت حلقه(عين حال مبارزه بين فرزندان و نزديکان حکام فعلی 

ی دوم و يا سوم  ھای قدرت در حلقه در حلقه) ی صغر سن منجمله و حتی به دليل ساده(اند ولی به دالئل عديده  ايفاء کرده

. ی اول راه بيآبند خواھند به حلقه ی اول می قرار داشتند و اکنون در پی پايان عملی عمر نسل اول ھمچون نسل و حلقه

ھای مختلف بورژوازی حاکم  ی سھمگينی ھستند که بين گروه اين مبارزات سوای نيت فردی و گروھی بازتاب مبارزه

  .گيرند در جريان ھستند و معنای عينی خود را از آن می) اجتماعی-در سطح اقتصادی(

در . اند ھا شکل گرفته در بين باالئی) سياست و اقتصاد(ھای مختلفی در دو وھله حيات اجتماعی  بندی در اين راستا گروه

ژيم و يا حمايت مستقيم مادی با حمايت مستقيم و ضمنی از اين يا آن گروه در ر(المللی  ھای بين ھا سازمان بندی اين گروه

نيز ) ھای دولت ايران ھستند و معنوی از جريانات خارج کشور که در راستا با پيوند با اين يا آن گروه دخيل در دستگاه

  .دخالت دارند

المللی تشکيل  ی بين ھا را بورژوازی دولتی و غيردولتی منجمله سرمايه بندی ھای اجتماعی گروه ی اصلی و پايه ھسته

المللی  ھای صندوق بين المللی در اين راستا اجرای کامل سياست ھای بورژوازی غير دولتی و بويژه بين خواست. دھند یم

لفه پول است که می برای مثال (برداشتن تمام موانع در تجارت خارجی : ی اصلی آنان را چنين خالصه کرد ٔتوان چند مو

برای مثال ( تمام سوبسيدھا چه بر مصرف و چه بر توليد و عدم حمايت از صنايع داخلی، حذف) حذف گمرکات

توان آنرا ھم به عنوان سوبسيد بر مصرف و ھم  المللی که می ھای بين باالبردن قيمت بنزين و سوخت به سطح قيمت
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ھد ن آمدن سطح دستمزدھا خوائيی عملی آن در نھايت پا که نتيجه(ھای نقدی  ، حذف رايانه)سوبسيد در توليد تلقی کرد

، آموزش و پرورش و ١٣ھا، صنايع، بيمه و درمان بانک(ھای اقتصادی  سازی راديکال در تمام حوزه ، خصوصی)بود

، حذف تمام شروط و مقرراتی )چه خارجی و چه داخلی(ھای اقتصادی   سيستم مالياتی به نفع صاحبان بنگاهتغيير، ...)

توان در مورد تک تک اين   اگر چه می١٤.رز و غيرهگذاری خارجی وجود دارد، شناور کردن ا که برای سرمايه

شود که ھر سه شاخص برای  ھا و نتايج آن بر ساختار اقتصادی نوشت، اما در اينجا فقط به اشاره گفته می سياست

تشخيص جايگاه يک حلقه در سلسله مراتب اقتصادی در سطح جھان يعنی سطح دستمزدھا، جای ارز کشور در سيستم 

ن آوردن سطح ئيالمللی کار را با پا و باالخره و از ھمه مھمتر نقش کشور در تقسيم بين) فضاھای ارزی(ل المللی پو بين

تر از آنچه  خراب...) نفت، گاز و (تر شدن ارز و تقليل نقش کشور به توليد کننده مواد خام  دستمزدھای واقعی، ضعيف

  . کنند ھست، می

تلف بورژوازی در باال در بحث حول نئوليبراليسم و گفتمان اقتصاد تجلی ايدئولوژيک در گيری بين جريانات مخ

بندی در آتيه نزديک حول  ميدان اصلی اين درگيری و صف.  در سطح رژيم جريان داشته و دارد١٥مقاومتی

ھای خصولتی در ادبيات  ھای اقتصادی دولتی و حل مشکلی است که تحت عنوان مشکل بنگاه سازی بنگاه خصوصی

-که به لحاظ سياسی(سازی بورژوازی غير دولتی  ی خصوصی در حوزه. شود م در مورد آن گفتگو میسياسی رژي

ھای دولتی  خواھد به ثمن بخس بنگاه می) کند المللی حرکت می ی بين المللی پول يا سرمايه اقتصادی در جھت صندوق بين

بگيرد، ھمچون اعتباراتی که تا » ھديه«ماتيک بخرد، يا بھتر است گفته شود با توجه به فساد سيست» حراج«را در يک 

  . باختگان به حکام و وابستگان آنان در ھر دو جناح اصلی داده شده است کنون به حساب مردم منجمله مال

ی توزيع درآمد  داری پيرامونی، اين سياست نتايج بسياری در حوزه سازی برای سرمايه صرفنظر از نتايج خصوصی

برای آنکه مردم اثرات آن را . تر شدن آن خواھد انجاميد که به موضوع اين نوشته ربط مستقيم دارد دارد و به ناعادالنه

حس کنند، برای مثال در مقام مقايسه با اثرات افزايش قيمت بنزين که بالفاصله در تورم و کاھش قدرت خريد ديده 

ه به تناسب قوا در سطح رژيم دارد و بسته کردن بست ميزان و زمان تحقق خصوصی. شوند، زمان بيشتری الزم است می

ھا نيز در آن شرکت خواھند  نیئيبه تناسب قوا از يک سو تشتت در رژيم را به دنبال دارد، از سوی ديگر دو ميدان که پا

 ميدان مبارزه) با توجه به فساد در کل حکومت ميدان مبارزه با فساد ب) الف: دھد کند يا گسترش می کرد را نيز باز می

                                                 
  : ھاشمی رجوع شود زاده وزير بھداشت سيدحسن قاضی . بيمه، دارو و درمان به گفتار  برای مثال در حوزه 13

http://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3340776  
ھای چند مليتی در  ھا در جھان بخصوص بعداز فروپاشی بلوک شرق اجراء و فقط به سرکردگی بنگاه اين سياست 14

ميانی در کشورھای پيرامونی نظير ايران ی  ھا ھا برای اليه نتايج اجرای اين سياست. اند بازار اين کشورھا منجر شده
در سوريه نيز اين ) پدر و پسر(جالب است بدانيم اسد . تر در اين کشورھا نئيھای پا وحشتناک بوده است چه برسد به اليه

  . بوده استان اعتراضات مردم در سوريه نتايج اجرای آنی بالواسطهاند و يکی از دالئل  برنامه را اجرا کرده
صرفنظر از ايدئولوژيک بودن و شعارھای مندرج در آن داللت . مقاومتی مفھومی است مبھم و ايدئولوژيکاقتصاد  15

توان گفت قرار است  فقط در مرکز ثقل آن، بر اساس آنچه در دست است، می. ای ندارد ی درچيده بر استراتژی توسعه
- ھا اما به معنای توسعه اقتصادی ر مقابل تحريمتوان مقاومت د. ھا مقاوم بشود ی آن کشور در مقابله تحريم بواسطه

» تعاريف«برای فھم اين مطلب کافی است به يکی از . ی پيرامونی ايران در جھان نيست اجتماعی و فائق آمدن بر مرتبه
  :المثل در زير رجوع شود آن فی

http://www.hawzah.net/fa/Article/View  
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زند و دفاع از سطح معيشت به  فساد به بحران روامندی دامن می. با نتايج آن برای دفاع از سطح معيشت فرودستان

کند، اھميت    که با رژيم مقابله میئیبرقراری پيوند بين اين دو برای ھر نيرو. بخشد مبارزات بالواسطه حدت می

ھا از  طلبان تا به اصطالح رفرميست يون از سلطنتاين در حالی است که بخش اعظم اپوزيس. استراتژيک دارد

يکی بودن استراتژی دولت . دھد، ندارند ای جز آنچه او انجام می ھای نئوليبرال روحانی حمايت می کنند و برنامه سياست

نات الذکر در خارج در اين حوزه به معنای آن است که در اين حوزه جريا روحانی و استراتژی جريانات اپوزيسيون فوق

مبارزه در . خواھند عدالت-مانند منقدين نئوليبراليسم، که عمدتا نيروھای آزادی فقط می. اند اپوزيسيون راست خلع سالح

توان آن را به مبارزه روزمره،  تواند ايفاء بکند، و نمی  رھبری میمسألهاين ميدان، نقشی مھم در پيشبرد مبارزات و حل 

ی  برنامه(در اين ميدان است که پيوند بين مبارزه روزمره و استراتژيک . ليل دادبرای مثال دفاع از سطح معيشت، تق

  .گيرد صورت می) ی کل جامعه اجتماعی و توسعه-اقتصادی

ھای اقتصادی دولتی زير نظر جريان مخالف روحانی اداره  از آنجائيکه بخشی از بنگاه: در اين راستا بايد توجه نمود

طلب داخل و خارج از کشور، يا نمايندگان بخش غيردولتی و   جريانات اصالحشوند، خواست خصوصی کردن می

ھا، به معنای خواست محدود کردن نفوذ  نیئياجتماعی آن برای پا- صرفنظر از اثرات اقتصادی المللی، ی بين سرمايه

 با توجه به ١٦.کند یھمان جريانی است که در سياست خارجی امنيت و حفظ رژيم را از طريق دخالت در منطقه دنبال م

توان پيوند ارگانيک و  می) سازی ی اقتصاد خصوصی سياست خارجی و در حوزه(ھا  ئیدو ميدان مبارزات در بين باال

  .ھای دو جريان عمده را ديد  سياست استراتژيک بين

خواھند با  ز يک سو میطلبان ا دولت روحانی و نمايندگان اصالح) الف: ی آشيل دارند ھا اما حداقل دو پاشنه اين سياست

تر بکنند و از سوی ديگر نفوذ و امتيازات آنانی که قرار است اعتراضات  ھای نئوليبرال مردم را خانه خراب سياست

در ) ب. ای در تحميق مردم دارند، را کم بکنند ھای ايدئولوژيک نقش عمده مردم را سرکوب بکنند و در سطح دستگاه

خواھد آن جريانی را تضعيف کند، که  ر دستور روز اين کشور قراردارد، روحانی می دامريکا»  رژيمتغيير«حاليکه 

  .سياست مذکور را در خارج تا کنون به طور موفق مھار کرده است

از آنجا که در کشور پيرامونی ايران راه حل مدنی و مکانيسمی برای حل مسائلی از نوع انتقال قدرت از نسلی به نسل 

گردد، احتمال اينکه مبارزه در باال  می ھای حاکم بر   برخی از گروهئیکردن به ھست  د، و خصوصیديگر نيز وجود ندار

ی  عدم پر شدن شکاف، بخصوص با توجه به پاشنه. تر بشود زياد است حدت بيآبد، و شکاف در صفوف حکام عميق

اين . المللی را کاھش بدھد ژيم در سطح بينتواند توان مقابله رژيم را با جنبش مردمی و امنيت ر الذکر می ھای فوق آشيل

حل مسائل . امر نتايج محتوم برای حفظ رژيم دارد، چه در برخورد با اعتراضات آتی و چه در برخورد با تھديد خارجی

ی  در کنار نحوه.  احتماال در ميادين سياسی ديگری جريان خواھد يافت بالواسطهالذکر در باال به طور در ميادين فوق

 نرم به آن تغيير و چگونگی  و آينده) شود گران ياد می که در ادبيات رژيم از آنان به عنوان فتنه(رد به سبزھا برخو

کارکرد . شود، يکی ديگر از آنان برخورد به احمدی نژاد است که ھم کارکرد ايدئولوژيک دارد و ھم سياسی مربوط می

کارکرد . شود ت رژيم در قبال وضع خراب مردم خالصه میيمسؤولايدئولوژيک در برخورد به احمدی نژاد در رفع 

  .سياسی آن کنار نھادن يک رقيب است
                                                 

 ی نمايندگان سرمايه. المللی را نبايد فقط در داخل رژيم جستجو کرد ی بين طبعا بايد توجه داشت که نمايندگان سرمايه 16
. ھا حضور دارند طلبان گرفته تا رفرميست المللی در خارج کشور نيز در طيف مخالفين جمھوری اسالمی از سلطنت بين

طلبان چه در داخل و چه در خارج از کشور  طلب و اصالح علت مادی حمايت مادی و معنوی غرب از جريان سلطنت
  .ندارد) المللی صندوق بين(ھای روحانی  ی اقتصادی آنان است که در کل تفاوتی جدی با خواست برنامه
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ی فعلی رژيم در مورد برخورد با احمدی نژاد توافق دارند و مايلند او  ھای عمده رسد در اين راستا جريان به نظر می

ی سپاه پاسداران و پس از او  لمثل فرماندها برخی از نمايندگان دو جريان اصلی، فی. علت تمام مشکالت قلمداد بشود

 با ١٧.اند ی مشھد که احتماال نقشی در آن نداشته است، اشاره کرده مشاور فرھنگی روحانی، به نقش احمدی نژاد در واقعه

توان گفت  يافتگی نفوذ احمدی نژاد اطالعات زيادی در دست نيست، نمی توجه به اينکه از نفوذ معنوی و ميزان سازمان

فقط بر . کنند ھای ديگر حاکم او را چندان قدرتمند ارزيابی نمی آيد جريان به نظر می. شود ه اين قدم به کجا منجر میک

تواند اطالعاتی باشد که در دسترس احمدی  علت تعلل در اين رابطه می) امريکاصدای (ھای امپرياليستی  اساس داده

ھمانطور که گفته شد گسترش اعتراضات .  رژيم خطرناک باشدتواند برای کل نژادند؛ امری که در صورت صحت می

اما با توجه به شناختی که از احمدی نژاد موجود .  است ھا را محدود کرده ی ابزاری از مردم توسط باالئی مردمی استفاده

. کند شی میپو توان با قطعيت گفت که او متوجه محدوديت و حساسيت اين ابزار شده است و حتما از آن چشم است نمی

اين امر، صرفنظر از شعور سياسی او و يارانش، بستگی به اين دارد که ديگران برای او چه طرحی دارند و تا به کجا 

 امکان .در اين مورد داستان به انتھا نرسيده است، ميدان باز است و بايد منتظر بود. در برخورد با او پيش خواھند رفت

  .درگيری در اين راستا و در نتيجه باز شدن فضا موجود است

ی مادی دارد و به اين معنا واقعی و قطعی است، اما ميزان آن در روند  ھا پايه  کرد اگر چه شکاف بين باالئیتأکيدبايد 

ميزان شکاف برای : توان در باره ميزان اين شکاف گفت عبارت است از آنچه به طور قطعی می.  اھميت داردتغيير

تا فردا اما خطراتی که .  کافی نيست، اگر چه فردا امکان بيشتر شدن و کفايت آن وجود دارددر اين لحظهفروپاشی رژيم 

 آن ئی و بازوھای اجراامريکاھای  کنند، يکی سرکوب رژيم است و ديگری سياست جنبش اعتراضی مردمی را تھديد می

ای کردن ايران   برای جنبش مردم سياست سوريهامريکا خطرناکترين وجه در سياست ھمين جا بايد گفت که. در ايرانند

احتمال پيشبرد سياست . ستامريکاھای  ھای رژيم و سياست  متقابل سياستتأثيرتحقق اين سياست محصول . است

صورت رژيم  رژيم منجر نشود، در اين تغييرای کردن به   وجود دارد، چرا که حتی اگر سوريه١٨ای کردن سوريه

ايران، ھمچون اسد، آنقدر ضعيف خواھد شد که نخواھد توانست در منطقه دخالت موثر داشته باشد که مھمترين اختالف 

 .غرب با رژيم است

  

  ای کردن ايران دو تساوی استراتژيک و سوريه

ايران و سوريه وجود ھائی بين وضعيت  پيش از ھر چيز بايد برای جلوگيری از ھر گونه سوءتفاھم گفت اگر چه توازی

ای شدن به  سوريه. ای شدن تعريف بشود ی عزيمت بايد سوريه  به عنوان نقطه١٩ .ای شدن الزامی نيست دارد، اما سوريه

نه برای  عمال معنای شکلگيری جنگ نيابتی است، به اين معنا بايد در ايران ھمچون در سوريه نيروھای اجتماعی

، اسرائيل و امريکاجنگی که تا کنون . بجنگند) و با يکديگر(المللی با رژيم  ای بينھای خود بلکه به جای نيروھ خواست

بايست بخشی از  اند، را می ی اختالل در بازار نفت و گاز قادر به انجام آن نبوده عربستان به دالئل عديده منجمله بواسطه
                                                 

از نشريات (ی فردا  در نشريه» اند؟ نژاد و نزديکانش در ايجاد اغتشاشات اثرگذار بوده به نظر شما احمدی«احتماال کمپين  17
  .در اين راستاست) رژيم

/com.fardanews.www://https  
تواند بگذارد، و از سوی ديگر   منفی بر مبارزات مردم میتأثيرای شدن يک تيغ دو دم است يکی از يک سو  سوريهبايد توجه کرد، خطر  18

  . تواند موجب شکاف در باال و از اين طريق فضا برای اعتراضات باز شود ای شدن در باال می ترس از سوريه
  .د شدنھا بين سوريه و ايران نشان داده خواھ یی ديگری در مورد سوريه که در دست نگارش است، تواز در نوشته 19
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ای شدن دخالت نيروھای خارجی در  ريهتوان گفت يکی از شروط سو  با عزيمت از اين تعريف می٢٠.مردم پيش ببرند

آميز است، چرا که بسيج نيروھای  ای شدن عدم امکان رفع رژيم در يک روند مسالمت شرط ديگر سوريه .ايران است

به اين اعتبار . ھای خود اين نيروھا ميسر است فقط بر اساس خواستدر ابتدا و حداقل در فاز اول مردمی برای جنگ 

تواند شکل بگيرد که امکان جنگ داخلی حداقل در سطح کوچک، که در آن  ن فقط زمانی میجنگ نيابتی در ايرا

وجود بحران روامندی داللت بر اين . برند، موجود باشد ھای خود را پيش می نيروھای دو طرف از طريق جنگ خواست

اما اين بخش از مردم .  نيستندخواھان جمھوری اسالمی) آيد اکثريت نيز ھستند که به نظر می(دارد که بخشی از مردم 

از چنين وضعيتی به ھيچ رو الزاما به طور مستقيم جنگ داخلی نتيجه . قادر نيستند خواست خود را به کرسی بنشانند

سرکوب جنبش . ی حکومت يک عامل قطعی است ی انکشاف يک چنين وضعيتی نحوه ولی بايد گفت در نحوه. شود نمی

لمت آميز برای حل مسائل اجتماعی ھمواره منشاء روی آوردن به قھر است، چه در مردمی و عدم وجود راه حل مسا

ی اخير در  نتيجه. ، چه در ابعاد وسيع٢١ابعاد کوچک، ھمانند شکلگيری جنبش مسلحانه در زمان رژيم کودتای پھلوی

ه قھر صرفنظر ای شدن و روی آوردن ب شرط سوريه توان گفت سرکوب پيش از اين رو می. سطح کوچک محتمل است

  . ای شدن را سرکوب و رژيم جمھوری اسالمی تلقی کرد توان يکی از عوامل سوريه بنابراين می. از ابعاد آن است

تا . ای شدن است ھای ديگر گفت رفع رژيم جمھوری اسالمی شرط قطعی رفع خطر سوريه توان بدون ذکر برھان می

ی مبتنی بر خشونت آن ھمواره   ساله۴٠ھای داخلی و خارجی  ياستزمانی که جمھوری اسالمی وجود دارد با توجه به س

توان به بختياری  در وضعيت را اما می) ای شدن خطر سوريه(اين نابختياری . اين خطر وجود دارد و خواھد داشت

پيش شرط اين تبديل که فرض اين بحث نيز ھست، اين است که در ميان مردم ايران ھيچ کس خواھان . تبديل کرد

  .ای شدن ايران نيست وريهس

طلبان، مجاھدين،  و متحدين داخلی آن سلطنت (امريکاای شدن دو رژيم ايران و   اگر بپذيريم که عوامل اصلی سوريه

ھستند، با توجه به فرض فوق، يعنی از آنجا که به ھيچ رو مردم ايران، ) العدل حزب دموکرات کردستان و جيش

ای شدن نيستند، بنابراين فقط نشان دادن  يژه ھر يک از آنان، خواھان سوريه وئیھای اجتماع صرفنظر از خواست

  . گردد دھند، موجب شکاف بين مردم و آن نيروھا می ای شدن سوق می  که ايران را به سمت سوريهئینيروھا

 چه گيری جنبش مسلحانه، چه جنبش مستقل مسلحانه و در سمت رژيم بايد نشان داد سرکوب يکی از عوامل شکل

توان و بايد از موضعی دموکراتيک مخالف بود، اما  طبعا ھمواره با سرکوب می. ھای غير مستقل است انکشاف سازمان

 کافی است تا ئیی سرکوب به تنھا بر بستر وضعيت فعلی نشان دادن امکان شکلگيری جنبش مسلحانه به عنوان نتيجه

 را از حمايت از رژيم، يا حداقل از حمايت از سرکوب باز کنند، مردم، حتی آنان که ھنوز از حکومت طرفداری می

                                                 
ی موشکی از طرف  در واقع فشار برای توقف برنامه. گردد به توان نظامی ايران و به خصوص توان موشکی آن ميزان اين اختالل بر می 20

بيش . توجه شود. ست و نه تنھا دليلترين دليل ضعيف بودن خطر جنگ ا اختالل در بازار نفت و گاز بالواسطه. مسألهگردد به اين  غرب برمی
ای  تواند به بشکه شود قيمت نفت در اثر جنگ عربستان و ايران می گفته می. گذرد ی ھرمز می ی نفت به بازار جھانی از تنگه  عرضه٪٢٠از 

  .  برسددالر ٣٠٠

https://www.express.co.uk/news/world/880197/Iran-Saudi-Arabia-war-oil-price-world-economy-Yemen-
conflict-barrel  

بايد . ھمانی بين دو وضع نيست نقصد ھم برقراری اي. ی شکلگيری جنبش مسلحانه در ايران نيست طبعا در اينجا قصد پرداختن به علل پيچيده 21
اما به ھر رو در اين امر اجماع وجود دارد که . ی سرکوب ھم وجود ندارد ھمانی کامل بين وضعيت فعلی و آن زمان در حوزه حتی اين: گفت

 است و ھمين برای اين رژيم کودتای شاه بوده... يکی از علل شکلگيری جنبش مسلحانه عدم آزادی، سرکوب لجام گسيخته، اختناق وحشتناک و 
  .نوشته کافی است
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سرکوب رژيم : ای که بايد نشان داده شود بنابراين اولين تساوی. دارد و حتی در خود نيروھای سرکوب شکاف ايجاد کند

  . ای کردن ايران امکان سوريه= جمھوری اسالمی 

ای شدن  ای بکند، خطر سوريه تواند ايران را سوريه لی نمی بدون نيروھای داخامريکااز سوی ديگر با توجه به اين که 

طلبان ايران با  نشان دادن اين امر که برای مثال سلطنت.  بشودامريکاتواند موجب شکاف بين مردم و احزاب متحد  می

وھا دھند، باعث شکاف در صفوف اين نير ای شدن سوق می  به دخالت در ايران کشور را به سمت سوريهامريکادعوت 

طلبان، مجاھدين و حزب دموکرات خواھان  گفتن و نشان دادن اينکه سلطنت. در ايران، حداقل شکاف افقی، خواھد شد

، اسرائيل و عربستان با ايران در سوريه و يمن به داخل ايران ھستند، با توجه امريکاای شدن يعنی انتقال جنگ  سوريه

تواند از نفوذ اين نيروھا، اگر اصوال نفوذی داشته  ن نيست، میای شد به فرض مذکور يعنی ھيچکس خواھان سوريه

 و امريکاطلب، اگر شانسی در ايران داشته باشند، با خواست دخالت  اين چند نيرو، بويژه نيروھای سلطنت. باشند، بکاھد

 اينکه نيروھای ای کردن ايران، در واقع گور خود را خواھند کند، مشروط به کشورھای غربی، يعنی در نھايت سوريه

طلبان است را نشان بدھند،   در ايران که خواست سلطنتامريکاديگر از زوايای مختلف، بتوانند معنای خواست دخالت 

  . ای شدن ايران امکان سوريه = امريکادخالت : يعنی نشان بدھند

يا چيزی شبيه به اين » ه اسالم، نامريکانه سوريه، نه «ای شدن است مثل  اين دو تساوی را در يک شعار که نفی سوريه

تواند تکميل کند،  وجه اثباتی آن، يعنی آلترناتيو حکومتی، را ھر کس بر حسب خواست خود می. بايد جمع زد توان و  می

طلبان،  ای شدن در ايران، يعنی سلطنت آيد منھای احزاب و جريانات خواھان سوريه طبعا اين کار از ھمه بر می

  . ات که توان طرح يک چنين شعاری را ندارندمجاھدين و حزب دموکر

اين اقدامات عمدتا در خارج از کشور . اقدامات ديگری نيز برای جلوگيری از اين امر و کم کردن اين خطر صورت داد

، انگليس، فرانسه، ترکيه، عربستان و اسرائيل به امريکاالمللی،  ايجاد شکاف بين نيروھای بين) ١: ممکنند، از جمله

ن فعالين اصلی در سناريو که به در بوجود آمدن جنگ نيابتی در سوريه سھيم بودند، از طريق نيروھای اجتماعی عنوا

حمايت از جنبش صلح و ) ٣جلب حمايت تمام نيروھای آزاديخواه جھان در اين راستا ) ٢ ٢٢مخالف در اين کشورھا

  . اپوزيسيون در سطحامريکاايزوله کردن متحدين ) ۴شرکت در آن در سطح جھان 

ای شدن ايران  توان يافت که مانع تحقق سوريه ھای بسيار ديگری می ھا احتماال اقدامات و سياست عالوه بر اين سياست

  .ی تک تک نيروھای درگير است کشف و پيشنھاد آنان بر عھده. بشوند

ای که  ابی آن نيروھای اجتماعیي دھی و سازمان ی اين اقدامات، اگر چه در جھت سازمان نياز به توضيح نيست که ھمه

يابی اين نيروھا را حول خواست آزادی و  دھی و سازمان توانند رژيم را رفع کنند، قرار دارند، اما جای سازمان می

  .گيرند و نبايد بگيرند ساز است نمی ی اصلی و سرنوشت مسألهعدالت که ميدان و 

  اعتراضات مردمی و اپوزيسيون

ی متقابل با  ت جاری دو فضای واقعی و مجازی را بايد از يکديگر تميز داد که رابطهای از وضعي در ھر بررسی

فعل و انفعال در فضای مجازی، . شود ای روشن می مسألهيکديگر دارند، اگر چه در فضای واقعی در نھايت تکليف ھر 

                                                 
  :رجوع شود به. ام ی کوتاھی به طور جداگانه توضيح داده ای شدن را در نوشته ھای مبارزه با سوريه يکی از راه 22

  :ای شدن ايران را بگيريم، به ھمين قلم جلوی سوريه
 19505=p?/nfoi.roshangari://http  
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توان با دقت  ن را نيز نمی کرد بلکه نتايج آکنترولتوان  بخصوص سرعت تحوالت در اين فضا، را اما نه فقط نمی

از اين رو اين فضا را .  را بردارند ھای اوليه توانند در آن قدم فقط با توجه به امکانات نيروھای مختلف می. بينی کرد پيش

در فضای مجازی تناسب قوا به ضرر . ھا در فضای واقعی تلقی کرد بندی گيری صف ی شکل توان مقدمه فقط می

  .ی فعل و انفعال در فضای واقعی نيست ن تناسب قوا اما به ھيچ رو بازتاب تناسب قوا و نحوهاي. جمھوری اسالمی است

اسرائيل قرار -انگليس- امريکا»  رژيمتغيير«جرياناتی که روی خط سياست . بايد دو بخش کرد اپوزيسيون ايران را می

طلب، سازمان مجاھدين، حزب  انات سلطنتبازوی اجرائی اين سياست در ايران ھمانطور که گفته شد عمدتا جري. دارند

جريان اول انتخاب مطلوب و جريانات ديگر، به عنوان بديل آن و . ھای در خارج ھستند دموکرات و بخشی از رفرميست

ای  ی قوت اين جريانات در روند اعتراضات حمايت رسانه نقطه. در ابتدا حکم گوشت دم توپ را در اين سياست دارند

اند، با  سعی کرده) به عنوان مثال (امريکاسی و صدای  بی در راستای سياست نئوکلونيال غرب بی. تغرب از آنان اس

طلبان را بر جنبش مردمی فراھم  ھای ھدفمند امکان سوار شدن اين جريانات به خصوص سلطنت ھا و مصاحبه گزارش

حبه کرده، زمانی که برای پخش نظرات سی با آنان مصا بی نگاھی به ليست کسانی که در طی اعتراضات بی. بيآورند

ھا داللت بر ھدفمندی غرب و خواست جايگزينی رژيم جمھوری  ھای ماوقع در گزارش آنان صرف شده است، و گزيده

  .  آن حتمی استتأثير اين حمايت اطالعاتی موجود نيست، اما تأثيراز ميزان . اسالمی در ابتدا با سلطنت دارد

گری  ی اخير و واکنش مردم نسبت به نظامی ت اما در سطح واقعی با توجه به تجارب چند دھهدر بعد نظامی اين جريانا

ی  کردستان بواسطه. ابتدا به ساکن شانس بزرگی در کل ايران، به استثناء دو منطقه کردستان و بلوچستان ندارند

يروھای خارجی و بوجود آوردن ی امکان سربازگيری از ن ھای مبارزاتی موجود در آن و در بلوچستان بواسطه سنت

از ميزان موفقيت غرب در اين راستا در شرق ايران . جريانی شبيه القاعده در پاکستان اين بار بر عليه دولت ايران

العدل را ذکر کرد که بايد آن را به عنوان گامی  توان تشکيل جريان سلفی جيش فقط می. اطالعات زيادی در دست نيست

ای است که بين  نقطه ضعف اين جريانات مبارزه. شان تلقی کرد وھای غرب در راستای اھدافدر يک دست ساختن نير

ای کردن ايران که مردم و نيروھای مردمی  شان يعنی سوريه آنان بر سر رھبری صورت خواھد گرفت و در استراتژی

 جنبش اعتراضی مردم توسط رژيم ی شانس اين جريانات در بعد نظامی با سرکوب سبعانه. به ھيچ رو خواھان آن نيستند

  .ابدئيافزايش م

، يک امريکاسرکوب و دخالت )  ب٢٣سرکوب و فروکش کردن اعتراضات و کم شدن ابعاد آن) در کنار دو امکان الف

  .ھای مردمی بر بستر اعتراضات در روند جاری است گيری تدريجی سازمان سناريوی ديگر شکل

صرفنظر از اينکه در اعتراض ھدف . ان دستيابی به ھدف بالواسطه اندازه گرفتدستآورد ھر اعتراضی را نبايد با ميز

ھای سازماندھی،  نطفه: افتد بالواسطه تحقق يافته است يا خير، يک اتفاق پنھان که خصلتی استراتژيک دارد، نيز می

نشينی اين  يشروی و عقبيا به عبارت ديگر بر بستر اوج و حضيض، پ. شوند يابی جنبش اعتراضی نيز بسته می سازمان

افتد، مرکز ثقل سناريوی سوم، در پی دو  اين اتفاق که در پس پرده می. ابندئياعتراضات نيروھای معترض يکديگر را م

خطری که اين گروه از معترضين، و بنابراين سرنوشت . و حتميت داردسناريوی سرکوب و دخالت خارجی است، 

اش نيستند،   و متحدينامريکاکند فقط سرکوب و دخالت   عدالت را تھديد میھای جنبش مردمی، يعنی آزادی و خواست
                                                 

 غير قابل انکاری دارند که ئیھای ماد توان جنبش را خاموش کرد، اما از آنجا که اعتراضات پايه اگر چه با سرکوب می: بايد خاطر نشان کرد 23
ابرابری اجتماعی تواند با سرکوب ن طبعا ھيچ کس نمی. توان آن را از بين برد شوند، اما نمی تر نيز می ی فجايع محيط زيستی برجسته بواسطه

تشديد ) منجمله خشکسالی و زلزله(ی پيرامونی بودن ايران و بازتاب فجايع محيط زيستی  دارانه که بواسطه مندرج در روابط مناسبات سرمايه
فقط اعتراضات بنابراين در اين حالت . گذارد  اعتراضات اثر میيعنیھا  شوند را رفع کند، فقط سرکوب بر شکل و زمان بروز اين نابرابری می

  .شوند به زمان ديگری موکول می
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بلکه انحالل آنان در جريانات ديگر و سپردن نمايندگی و رھبری به ديگرانی است که دو خواست آزادی و عدالت را به 

 يکی به ميخ، از رژيم در اند و اين جريانات که ھمواره يکی به نعل کوبيده. اشکال ديگر از جنبش مردمی خواھند گرفت

دھند، در  تر از روحانی برای ايران ارائه می ھای نئوليبرالی حتی راديکال اند و در عين حال نسخه بنياد حمايت کرده

 لباس تابعی تغييراگر چه چگونگی اين . صورت اوج گيری اعتراضات و پيشرفت آن لباس ديگری بر تن خواھند کرد

 اين امر الزم نيست انسان پيامبر باشد، کافی ئیبرای پيشگو. نفسه حتميت دارد  لباس فیرتغيياست از تناسب قوا ولی 

 و يا تحوالتی که در پی بھار عرب در برخی کشورھا رخ دادند، نگاه کنيم، حتی عبدالحليم ۵٧است به روند انقالب 

ھای  ی آنان بر تکنولوژی ت در احاطهی قوت اين جريانا نقطه. ی اسد نيز به مخالفين پيوسته است خدام يار خانواده

  .ھای ديگر تحقق نيابند اين حمايت قطعيت دارد، اگر انتخاب. اجتماعی و حمايت غرب از آنان است

ی ھمراه با اوج و حضيض  بحران سرکردگی در کنار تعميق روزافزون بحران روامداری در سناريوی سوم يعنی ادامه

چگونگی تداوم اعتراضات و اوج آنان بستگی به . ی اصلی است مسألهردمی ھای م ھای تشکل جنبش و شکلگيری نطفه

  .اين جنبش دارد) ابیييا سازمان(حل بحران سرکردگی و مشکل سازماندھی 

ايم، راه برون رفت از بحران  شنيده) بخصوص در ايران(دشمنان آزادی و عدالت، ھمانطور که ھم اکنون اينجا و آنجا 

ی  بينند، و به اين ترتيب پرده  فعال حذف جمھوری اسالمی است، میمسألهاھری جنبش، با گفتن سرکردگی را در تقليل ظ

ی انقالب  کشند که حذف و جايگزينی دو وجه توامان يک روند ھستند و ھمانطور که در تجربه ساتری بر اين واقعيت می

با اين ھمه با توجه به تناسب قوا امکان . ر جدا کردتوان آنان را از يکديگ و نمی) ايم يا در مورد آن خوانده(ايم   ديده۵٧

حلی  ی چنين راه  در سايه. اينکه يک چنين راه حلی به عنوان راه حل عمومی بحران رھبری پذيرفته شود، وجود دارد

ی جامعه، اگر  خواه اندک است، چه برسد به امکان سھيم شدن اين نيروھا در اداره عدالت- امکان گسترش جنبش آزادی

  .ی عزيمت باشند ھای فعلی نقطه داده

 دشمنان آزادی و عدالت، در ئینما  خودشان و کوچکئیصرفنظر از بزرگنما عدالتخواه در خارج کشور،- جنبش آزادی

با توجه به تناسب قوای فعلی و مشکالت ساختی کل و اجزائش، در وضعيت فعلی جز احتماال  رسد اين روند به نظر می

ی بعيد به نظر تغييرگيری در آن، که چنين   چشمتغيير کننده ندارد و در صورت عدم تعيين در مناطق معينی نقشی

ای در اين دور و تحوالت ممکن در آن بر عھده خواھد داشت و در بھترين حالت برای دور بعد  رسد، نقشی حاشيه می

گير درست ھمعرض زمان حل بحران   چشمتغييرزمان برای بازنگری اين جنبش و اين . تواند خود را سازمان بدھد می

 کننده در روند تعيين برای اينکه اين جنبش نقشی ئیبا حل بحران سرکردگی ديگر جا. سرکردگی در سطح جامعه است

  .اين زمان اگر چه يک روز دو روز نيست اما يک قرن ھم نيست. جاری ايفاء بکند، نخواھد ماند

خواه صورت نگيرد آنچه بر اساس    عدالت- و يا در جنبش مردمی آزادی عميقی در کل جامعه تغييراگر اتفاق ويژه و 

ی  برنده: توان گفت عبارت است از ھای برشمرده می ی مبارزه در ميدان ھای فعلی در مورد تناسب قوا و نتيجه داده

د، بخش اعظم ای دار المللی خواھد بود؛ چرا که در دولت حضور بسيار قوی احتمالی درگيری در باال بورژوازی بين

ھای نئوليبرال صندوق  کند، و با فشار بر کل حاکميت ايران برای پيشبرد سياست اپوزيسيون راست آن را نمايندگی می

ابد و مکان ئيالمللی پول، در صورت موفقيت و عدم مقاومت مردم، با اجرای آنان بر بازار ايران تسلط کامل م بين

ی مادی ضعيف سياست خارجی، يعنی توان  جھانی را تثبيت و در عين حال پايهمراتب  پيرامونی کنونی ايران در سلسله

  .دھد کند و تنش در سطح منطقه را کاھش می می اقتصادی ايران را ضعيفتر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

طبعا امکانات و ميادين ديگری نيز موجودند که در باال به آنان پرداخته نشده است، بيشتر به اين دليل : در پايان بايد گفت

ھائی بود که در باال به آنان اشاره شد و بدون در دست اين نتايج پرداختن به   منتظر نتايج درگيری در ميدانکه بايد

  .امکانات ديگر در اين لحظه بيشتر نظرورزی خواھد بود

  

  


