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 خطر جنگ و ضرورت تأکيد بر سياست چپ راديکال
 

 مردمی از سرکوب داخلی ھمراه ۀفزايندھر دم  درونی و بحران سياست خارجی جمھوری اسالمی با نارضايتی تحوالت

المللی در منطقه را برای نيروھای سياسی راديکال چپ ايران به يکی از مھم بينۀکرِد نظامی سرمايشده و موضوع عمل

به صف  نظامی به ايرانۀحملھا بر سر احتمال اجماع جھانی برای زنیگمانه. ترين مسائل کنونی جنبش تبديل کرده است

طلبان در اين ميان روشن موضِع جنگ. يروھای سياسی حاضر در صحنه سرعت و وضوح  بيشتری داده استبندِی ن

 ھمبسته با -  خاورميانه ۀدر منطق المللی بينۀ عمومِی سرمايھۀبرناماست که برای تأمين منافع خود، ترکيب و تلفيق در 

اما . دانندجھت می ھم-  حتا محدود - نظامِی ۀ حمل با  را آشکارا-  اسالمینظام جمھوری رفُرم معين در ساختار سياسی

تر برای تر و کوششی جدیاند که بررسِی دقيقای ناھمگون و فريبنده را ايجاد کردهجبھه نظامیۀ حملن جنگ و امخالف

 دو گروه در اين جبھه به طور عمده با. گراياِن راديکال  ضروری و حياتی کرده استتعيين نسبت با آنان را برای چپ

 کنند اما از طرفِ می  نظامی اعالمۀچه مخالفت خود را با حملشوند که اگری میئگروه اول؛ شامل نيروھا. رو ھستيمروبه 

 احيای تعادل و ۀطلباِن رژيم و سبزھا، پروژ اصالحۀروھای رفرميستی است که حول برنامديگر ھدفشان تجديِد سازمان ني

ی میئسبزھااين دسته شامل . کنند مياِن جناحين نظام را دنبال می١٣٨٨ جمھوری سالمناسبات ماقبِل انتخابات رياست

چنين حاميان سکوالر آنان که منافع خود را در اساسی ھستند و ھمھای موجود قانون"ظرفيت"شود که قائل به استفاده از 

رای پذيرش قواعد بازِی انتخاباِت معموِل  ب- ِی سابق"زنی از باالين، چانهئفشار از پا"ھمان سياست -  فشار به حاکميت
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ھای مشخصی از ُخرده بورژوازی و بخش.  کنندءدانند تا از اين طريق جايگاه از دست رفته را احياجمھوری اسالمی می

منافع  )اند حاکميت ھر کدام از جناحين ايجاد شدهۀای  که در دورھای اقتصادی اختصاصی شدهبخش( بورژوازی صنعتی

 نظامی را خطری برای برچيده شدِن ساز و کاِر کنونی و ۀدانند و از اين زاويه حملطلبان می در حمايت از اصالحخود را

بوده " صندوِق انتخابات"گِی اين دسته ھمواره ستراتژی و تاکتيک ھميش. دانندبرھم خوردن احتماِل بازگشت اين تعادل می

گيرند، ولی احمدیبه کار می" ھويج و چماق"چون سياسِت مجلس  را ھمو اکنون ھم شرکت يا عدِم شرکت در انتخاباِت 

 ۀ  برای آنان در قدرِت حاکم و پروژگراياِن سنتی را وادار کند که نقشی ھمھراسِی آنان تا کنون نتوانسته جناح اصول- نژاد

اما اين ! انده و ھم چماق را خوردهبازسازِی تعادِل سنتی ميان جناحيِن نظام در نظر بگيرند و عمال ھم ھويج از کف رفت

طلبی است که تحت نخستين علت اين بحران تنوع نسبِی نيروھای اصالح. بردگروه از بحران درونِی شديدی ھم رنج می

طور ھمان) که بيشتر حول مھدی کروبی جمع شده بودند(بخش قابل توجھی از اين گروه . شوندمشخص می" سبز"عنوان 

 و برای آن اقدام المللی سرمايه تشخيص دادندرفت خيلی زود منافع خود را در  نزديکی با محافل بينر میکه از آنان انتظا

براِن گی منافع مردمی از سوی ره نمايندألۀمريکا و مسابران سبز از ی که بر سر درخواست کمک رهئکردند و دعواھا

موجب ايجاد اختالفات و  المللی،بين  مناسباتۀدر عرص ستیدبرد سياست واحد و يکسبز پيش آمد، نشان داد که عدم پيش

گرِی منظم و با نژاد برای البیعلت دوم بحراِن داخلی اين گروه ابتکارات جناح احمدی. پريشانی اين گروه شده است

ار نيروھای المللی است که برگی را برای بازی در اختي بينۀبا محافلی از سرماي!) یئخودنما(  مشخصی از شفافيتۀدرج

نژاد گزينهنظامِی احمدی- اسالمی  -   اساسی باقی نگذاشته و جناح نئوليبرالھای موجود قانونِ طلِب پيرو ظرفيتاصالح

  .گراياِن سنتی را ھم فراھم کرده استتری را روی ميز گذاشته است که موجبات خشم اصولھای جذاب

آنان . پردازندمی" دخالِت بشردوستانه"جنگ در واقع به توجيه ن جنگ اما تحت لوای مخالفت با ا دوِم مخالفۀ دست

دھد و عمال ھای نظامی را ھدف قرار میکنند زيرا اسرائيل صرفا پايگاهمحسوب می"  نظامیۀحمل" اسرائيل را ۀحمل

يم را به اما اين گروه، دخالت بشردوستانه برای سرنگونی رژ. مترسِک  نظام اسالمی برايش سودمندِی بيشتری دارد

اين گروه . کنندارزيابی می" جنبش مردمی"المللی از محسوب نمی کنند و آن را به عنوان يک حمايت بين" جنگ"عنوان 

 نظامی را با مفھوم گنگ و ۀھای مختلف، حمل شرمنده از حاميان جنگ ھستند که تحت لوای تئوریۀدر واقع  يک جبھ

ھای گسترده عليه ايران ھستند و فرايند چنين حامی تحريمھا ھمآن. کنندتوجيه می" دخالت بشردوستانه"ناروشنی مثل 

موضع . المللی سرمايه  به ايران را عامدانه پنھان می کنندای تضعيف دولت مرکزی برای تحميل آلترناتيو بينمرحله

فادار به قانون اساسی در طلبان وغالب جريانات سياسی در اين گروه می گنجند و اين نيروھا با جناح حاميان اصالح

المللی در ايران تفاوت دارند و به ھمين دليل  بينۀھای مورد نظر سرماي اجرای رفرمۀبر سر ترکيب و نحواساس 

کنند  میءھای ھر دو جريان را ھم امضانيروھای بينابينی قابل توجھی در ميان اين دو دسته در رفت و آمد ھستند و بيانيه

نشينی و نمايش ضعف جناح حاکم در جمھوری ديگر دارند که از پارامترھای عقبی برای يارگيری از يکئو قابليت باال

  . اندی نرسيدهئيرند و ھنوز به آرايش قطعی و نھاثير پذأالمللی با جمھوری اسالمی تچنين معامالت بيناسالمی و ھم

ی جمھوری ئموشکی و ھستهۀ ھای اساسی به برناممحدود و اعالم نشده به صنايع نظامی سپاه و تحميل خسارتۀ حمل

مريکا و غرب در منطقه است انظامِی جمھوری اسالمی برای تھديد منافع -  ضعف قدرت ستراتژيکۀاسالمی نشان دھند

 به - اھای عراق و ليبيبه سبک جنگ-  نظامی ھمه جانبه ۀای جدی برای يک حملچنين نشان داد که تا کنون ارادهو ھم

ی رژيم از بين برده شود و تغييری ناگھانی در ئشود که خطر احتمالی تسليحات ھستهجود ندارد و ترجيح داده میايران و

لقی کردند و نظامی اسرائيل را جنگ تۀ به ھمين دليل بود که حاميان دخالت بشردوستانه، حمل. ساختار سياسی ايجاد نشود

مريکا در اد از تسخير سفارت انگلستان  و سرنگونی ھواپيمای جاسوسی به اين ترتيب حتا بع. استندبا آن به مخالفت برخ
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 ۀمريکا تا کنون موجب ايجاد اجماع جھانی برای حملاچون اتھام ترور سفير عربستان در ی ھمئايران و نيز طرح دعواھا

شود و تحريم ی دنبال میاروپا با افت و خيز فراوانۀطرح تحريم نفتی ايران از سوی اتحادي. نظامی به ايران نشده است

 ۀولی ھم. تر شده و ھنوز ھم مورد تصويب و توافق قرار نگرفته استاوباما نرمۀ ھای سفارش شدبانک مرکزی با تخفيف

ھای موجود برای برخورد با حکومت ايران است که منجر به افزايش گزينهۀ گيرِی جدی ھمپیۀ دھنداين موارد نشان

گيری تخلفات مالی بانک مرکزی و حمله به سفارت پی. م جمھوری اسالمی ھم شده استھای رژيجدال درونی جناح

گرايان سنتی بود که برای جلوگيری از تسلط ھمه نژاد از سوی اصولانگلستان، کارشکنِی سنگينی عليه دولت احمدی

 برخورد کامال منفعالنهءابتدادولت برخالف حاميان حمله به سفارت انگلستان در . نژاد صورت گرفتجناح احمدیۀ جانب

سف وزير أھای تلويزيونی ونزوئال ابراز توگو با يکی از کانالنژاد ھم در گفتای را به نمايش گذاشت اما سرانجام احمدی

گی دولت برای گوی دولت ھم آمادايران از تسخير سفارت بريتانيا را موضع رسمی دولت ناميد و سخنۀ امور خارج

گيری يک يکی از داليل قوی ترديد و پريشانی در مورد پی. نظر در روابط با انگلستان را اعالم کرده استترميم و تجديد 

گی درونِی رژيم اسالمی تيران ھمين نامشخص بودن و چند دسالمللی در مقابل اسياست مشخص از سوی نيروھای بين

  . کندالمللی ايجاد میگيری مشخص نيروھای بينھای معينی را برای موضعھا و محدوديتاست که در ھر مقطع فرصت

شوند که مخالفت با سوم ھستند که شامل نيروھای چپ و راديکالی میۀ سوم مخالفان جنگ، مدافعان گشودن جبھۀ دست

چنين مخالفت با پروژه و اھداف اصلی نيروھای نظامی جنگ را از موضع مخالفت با کل نظام جمھوری اسالمی و ھم

ی جز موافقت ضمنی با ئ نيروھای نظامی مھاجم اصوال معنا اقتصادی- توجھی به اھداف سياسیبی. کنندم میمھاجم اعال

افشای . نظامی مشخص با يک حمايت ظاھرا بشردوستانه تفکيک قائل شودۀ تواند ميان يک حملجنگ ندارد چرا که نمی

چنين تدارک آلترناتيو ان با جمھوری اسالمی و ھمامبیۀ اقتصادی مھاجمان موضع ما را در قبال مبارز- اھداف سياسی

موقعيت صف مستقل سوسياليستی را در ميان مخالفان ناسيوناليست،  و کندمی را روشن المللیبينۀ مستقل از منافع سرماي

ساِز ناتو در "جمھوری اسالمی"کاِر ی که تا قبل از شاهئھارفرميست. کندطلِب جنگ مشخص میرفرميست و فرصت

زدند اکنون مدافع دخالت نظامی برای استقرار طلبی میقھرآميز مردم را اَنگ خشونتۀ ، ھر گونه مقاومت و مبارزايبيل

طلبی میمشروعيت قھر انقالبی عليه نظام سرمايه پناِه اسالمی اگر چه در گذشته اَنگ خشونت. اندشده" دموکراسی"

قھرآميز از نظر ما ابتکار ۀ مبارز.  تعريفی دقيق از خود ارائه کندديباطلب میخورد اما اکنون در ميان نيروھای جنگ

ای است که آگاھانه از خشونت دولتی برای بقای خود استفاده ھا برای سرنگونی دشمن طبقاتیتودهۀ عمل سازماندھی شد

  . ی برخوردار استقھرآميز از مشروعيت و ضرورِت سياسی ـ طبقاتی در نزد چپِ راديکال و انقالبۀ مبارز. کندمی

  :انجامد جھانی به دو موضع کلی میۀنظامی در چھارچوب منافع عمومی سرمايۀ کيد بر جايگاه حملأعدم ت

يکی موضع دفاع ناسيوناليستی و ارتجاعی و يا ضدامپرياليزِم جنگِ سردی در مقابل نيروھای مھاجم است که ) ١

 با نظام جمھوری اسالمی را ھم نتيجه خواھد داد، يعنی ھمان "مستقل"ی ئگراچون ھمای ھمھای تجربه شدهتاکتيک

 ايران و عراق در پيش گرفت و متوجه شديم که کارکرد جنگ برای ۀسياستی که بخشی از چپ ايران در جنگ ھشت سال

  .اين بخش از چپ بودۀ ھای نسنجيدنيروھای درگير اصوال چيزی خارج از دغدغه

 نظامی نيروھای ۀحملۀ نظام سياسی حاکم در ايران با حربۀ ير مطلوب و کم ھزيندومين موضع اما توھم به تغي) ٢ 

ھا در ايران گی يا اعدام با مثال آمار قربانيان حوادث راننداگان جنگِ ليبيشدآمار کشتهۀ به ھمين دليل مقايس. المللی استبين

شود و با منطق  شر جمھوری اسالمی عنوان میی ازئنظامی به ايران برای رھاۀ به عنوان توجيه کم ھزينه بودن حمل

  .بدھند" دخالت بشردوستانه"ای از روی  ناچاری  به کنند ظاھری موجه و چارهھزينه ـ فايده سعی می

 ارگان شورای دانشجويان و جواان چپ ايران-  ششم–راديکال شماره 


