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 تقی روزبه

  ٢٠١٧ اگست ٠۴
  

 بی بی سی و آينده جناح اقتدارگرا
دھای اصلی و لفه ھای اصلی بحران و ماھيت رويدادھا و رونؤ پرکار مطرح می شود مگرم*ھمه چيز در اين ارزيابی

 :سرنوشت ساز

جای بحران اقتدارگرائی که ناشی از تجزيه و واگرائی صفوف اصول گرايان و افول پايگاه اجتماعی اصول ه  ب- الف

 نواصول گرائی قاليباف ۀآخرين اين نوع واگرائی بياني! گرايان است حتی از روندبازسازی آن سخن به ميان می آيد

  ...است

 ميليونی حمايت اجتماعی اين جناح به عنوان دليلی بر بازسازی سخن ۶به عنوان يک افزايش  ميليونی ١۶ی أ از ر- ب

 و * ميليونی آن اشاره کرده است۵-۴ به صحت چنين ادعائی که حتی حجاريان به تقلب ًبه ميان می آيد، بدون آن که اوال

از خطوط قرمزنظام  صنوعی بوده و با عبورم) ی سازیأر(ی گيری أ، مھم تر از آن ھيچ کس نمی گويد اين نوع رًثانيا

 %۴ حاکميت - صورت گرفته استسيستم ۀشکستن اتوريت  ساختارشکنانه وشعارھا و سخنرانی ھایو وعده ھا و 

که نوعی خودانتحاری ... بوده است اعدام و حبس  کارشسال ٣۶ائی که  کانديد  مردم و%٩۶ اشراف زالوصفت بر

 ... است

قبض و بسط تضادھا و تنش ھای درونی و مربوط به که درچھارچوب بحران ھای ادواری  ھيچ کس نمی گويد -ج

ه  بًفلج کردن دولت مستقر قرارداريم و ثانيا  قبض و تصفيه و ضدحمله ھای مداوم تا سرحدۀدور  درًرژيم، اکنون اوال

رمرکزی و اجتناب از فروپاشی  حفظ اقتدا شرطھم چون یئی دوره  تصفيه ھا اصلی، حتیۀھستدليل ھمان بحران اقتدار

  . با دشواری ھا و ريسک ھای بيشتری ھمراه استنظام

 ادعا می شود که در رفتارخامنه ای تغييرمعناداری صورت نگرفته است و حال آن که او با فرامين بی سابقه ای چون - د

 آن ھا از استقبال ر وعيدفط به تظاھراتتھديد به سرنوشت بنی صدر و آتش به اختيار و و روانه کردن چماقدارانش 

 ی وزرا در گزينش دانشگاه آزاد و دخالت صريح تر و بيشترۀو يا مصادر... روحانی با شعارمرگ و پيوندتان مبارک و

 .... رياست جمھوری روحانی را آغازکرده است دومۀکابين

 سياسی حاکم ۀمپ و طبق تررھای اقدامات و فشاً و مشخصا ايران شرايط بين المللی بر تحوالت داخلیثيرمنفیأت - ه

 و افزايش فشارھای  سپاه با تمرکزروی تحريم ھای تازه  لغوبرجام و اتخاذبا ھدف بلندی را که خيز به ايرانمريکاا

طوری که افزايش مداوم تنش ھا و ه  آن ھاست، بۀ از جمل تغييررژيم سياست و يااقتصادی و سياسی جھانی به رژيم 
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را .... و نيز تحليل گران رسانه ھائی چون نيويورک تايمز و...  سياسی مثل سندرز و فيشر وتھديدھا بسياری ناظران

دستکم گرفته شده يا مسکوت  ، نيز در اين ارزيابی منطقه کرده است تازه ای در خليج فارس و يا درنگران وقوع جنگی

 نسبت به ايران صورت نگرفته مپ ترۀی  دورمريکاا ادعا می شود ھيچ تغييرمعناداری در موردسياست مانده است و

و در نوک تيزتھاجم آن شرارت   يکی از محورھایً ايران را عمال، اين تغييرات مشھود مجموعهو حال آن که. !است

 برای جناح اصول  دستاويز و شرايط مناسبی را نه فقط چون نعمتی آسمانی و بادآوردهچنين وضعيتی. ارداده استقر

ل و وکنتردر   از آن درمنازعات درونی فراھم می کند و از اين منظر اين جناح می تواندپاه و تثبيت موقعيت سگرا

 اخيرروحانی و سران سپاه جلسۀايران ھم چون   در داخل از ھم اکنون آنثيراتأ ت بلکه، استفاده کندءامنيتی کردن فضا

چينش وزراء روحانی با خامنه ای پيرامون اخيريا ديدار.... اقتصادی غنائم تقسيم کيک يا توافق اخيردولت و سپاه حولو

 ھم شده  مجلس اقدامی که حتی موجب نگرانی برخی از اصالح طلبان و نمانيدگان ...و در مجلس پيش از طرح آن ھا 

 انتقادھای تند و فشارھای آن ھا به دولت ھم چيزی کاسته نشده ۀ و اين درحالی است که از دامن.است  آشکارشده است

 .است

دست آمده اصالح طلبان را تھديد می کند افتادن به دام دو ه ب" انتخاباتیاعتبار"رگترين خطری که جناح روحانی و بز

 ساختارقدرت  توازن درچھارچوب  اميد بستن به بندو بست يک جانبه در باالی ھرم فوقانی قدرت و در-الف :تله است

 رأی پايگاه حمايتیخود، به  قوت ۀبدون رجوع به نقطدست باال را دارد و  حريف زمينی که  بازی دررسمی، يعنی

 به به منزله خودکشی سياسی و پشت پازدن به ھمه وعده ھای ً که عمال، برای برھم زدن توازن قدرت در باالدھندگان،

ثل واگذاری مناقصات بزرگ م دومين دامچاله، ميدان دادن به سپاه. خواھد بود گذشته  ناکامتجربه ھای تکرارداده شده و

 ميدان داری سپاه نه فقط پاشنه آشيل برنامه ھای داخلی دولت و  .ی استئ پرانی و تحريکات منطقه راکت ۀادامو تازه و 

 مستحکم کردن مواضع دولت موازی داخلی است، بلکه پاشنه خارجی مناسبات بين المللی و منطقه  فرصتدر حقيقت

 تنھا می تواند در خدمت شکل گيری  اقتصادی و سياسی در عرصه ھای گوناگونحضورپررنگ سپاه. ی ھم استئ

. برجام که درھم شکستن اين اجماع بود بشود اجماع جھانی عليه ايران يعنی زايل شدن بزرگترين دست آورد مجدد

 حتی . ....اندکرده  آشيل انگشت گذاشته و سرمايه گذاری ۀ برھمين پاشنً ھم دقيقا و کارگزارانشمريکا و ترمپادولت 

 به ايران در عرصه ھای نظامی  حول فشارن، و روسيه و چي با اروپامپتر و سازش دولت  مانورمی توان گفت امکان

 رژيم در توفيق يا  متقابلسياست ھای واکنش و ۀالبته نحو تھاجم خود منتفی نيست و مقدمۀ به عنوان حلقو سياسی

توسط  ھدف گرفتن کليت نظام  يکدست کردن جناح ھا وبا اين ھمه. مھم است ... در جلب متحدين اروپا و شکست آن

مريکا، شرايط را برای عقب نشينی بيشترروحانی و نزديک ترشدن جناح دولت به خامنه ای و سپاه ھموارتر ادولت 

 برتوازن ن شده و مانع از آ چنان باشد که و نيز حاميان روحانی به اوپائين و جامعه از مگر آن که فشارخواھد کرد 

   .ثيرگذارباشدأقدرت در باال ت

ی ئ فشارھای بين المللی و مناقشات منطقه  و تشديد پاندوراۀتا اطالع ثانوی با خطرگشوده شدن مجددجعب: نتيجه

و تداوم ضدحمله ھای جناح اصول )  احمدی نژادۀمثل دور(در داخل نيز با خطر ميدان دارشدن مجددسپاه . مواجھيم

 و اين درحالی است که توازن . مواجھيملرزانشان تثبيت موقعيت ھمراه کردن ھرچه بيشتردولت با خود وبرای گرا 

 اصطالح انتخابی به زيان جناح حاکم به ھم خورده است و انواع بحران ھای بزرگ که بدونه  در عرصه ھای بءقوا

  ...حل نيست خرناسه می کشند تعامل با جھان و بازسازی اقتصادفرسوده و نيمه ويران قابل ارتباط و

  

  حلقه ھای اصلی پيشروی
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  سرکوب و مثلقیبا مصادي( واليت مطلقهضد- استبدادیش ضد و جنب  جنبش سبک زندگیی، تقويت جنبش مطالبات

 اصلی قدرت و عليه ھرگونه باج دادن و سازش با آن، جنبش ۀ آماج گرفتن ھست و...)زندان و اعدام و فيلترينگ 

  جملگیی رژيم ايران،ئ منطقه ۀمداخله ھای ھژمونی طلبانه و جنگ افروزانبا  کنارآن ھا مبارزه محيط زيست و در

 مستلزم سراسری کردن ھرکدام از  بر روندامور،ثيرگذاری آن ھاأ که تھستندحلقه ھای مھم و اصلی پيشروی جنبش 

يوندشاخه ھای مختلف فوق با  مشترک و نيز پ و اعتراضاتھمراه اقداماته و ب آن ھا حول مطالبات فراگير

 ھمکاری و ھم  با و ضدسيستم و مدعی آزادی و عدالت اجتماعی ھم جزپراگندهشدت ه اپوزيسيون ب. يکديگراست

و البته   و معين در عرصه ھای فوق اقدامات مشترک و با يکديگر و انجام کمپين ھا و اين جنبش ھابا افزائی 

   .رند مسيرديگری برای باليدن و برون شد از گرداب کنونی ندای،ئفرقه  و رويکردھای کنارنھادن ھژمونی گرائی

     تقی روزبه٢٩/٧/٢٠١٧

  

  :تقلب در انتخابات و سه نکته: سعيدحجاريان -*
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