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 محمد قراگوزلو

  ٢٠١٢ نومبر ٢٨

 !بن بسِت دو راھی

  ممکِن نظاِم حاکم و منطقهۀ حال و آيندۀ لحظ

 در آمد

.  ھمواره با بحران ھای مختلفی رو به رو بوده استدر طول و عرض سی و سه سال گذشته، نظام جمھوری اسالمی

ی به ھمين نام بررسيديم و نشان داديم ارا در مقاله " حال دولت ۀلحظ"ما ضمن اشارتی شتاب زده به اين بحران ھا 

 که به بروز بحران ھای سيکليک و ساختاری می انجامد –که عالوه بر تناقض ھای ذاتی نظام توليد سرمايه داری 

 دست به گريبان بوده است که به نحوه و چيدمان توزيع ئیوری اسالمی از ھمان بدو پيدايش با بحران ھا جمھ–

ين بحران ھا راه حل اقتصادی وجود ابرای برون شد ازو نتيجه گرفتيم . قدرت و ثروت در اين نظام باز می گردد

  .ندارد

  در سرفصل - تشريح وقايع آن کتاب ھا نوشته اند  که امثال رفسنجانی در –مھم ترين برھه ھای بحران سياسی را 

ملی و نھضت آزادی و بنی صدر تا کنار گذاشتن اصالح طلبان دولتی ۀ  از حذف محفل قطب زاده و جبھئیھا

 یاتازه ۀ به اين نکته ھم اشاره کرديم که اين حذف ھای سيکليک پس از شکل گيری دولت دھم وارد برھ. برشمرديم

جريان "ين شاخه تحت عنوان ا ازءابتدا. ر از نظام سياسی حاکم را ھدف گرفته است ديگیاشده و شاخه 

ياد می شد، اما با تعميق شکاف در باال اينک و ھفت ماه مانده به انتخابات ) ئی بقا– ئیمشاۀ محفل دو نفر"(انحرافی

 قيد و شرط رھبر نظام از يازدھم چنين حذفی کل جريان احمدی نژاد  رانشانه رفته است و بی شک اگر حمايت بی

باالخره در فردای . بنی صدريزاسيون ديگر قطعی بودۀ دولت نھم و دھم و شخص احمدی نژاد نبود وقوع يک پروژ

انتخابات از سوی شورای نگھبان وارد گود شده بر سالمت ۀ د نتيجئيأدھم رھبری پيش از تۀ انتخابات پر مناقش

 خرداد به صراحت از نزديکی نظر خود و احمدی نژاد دفاع کرده و ٢٩ۀ انتخابات صحه گذاشته و در نماز جمع

) رفسنجانی و خاتمی(پيش از آن نيز بارھا به صور مختلف دولت نھم را اصالح انحرافات دولت ھای پنجم تا ھشتم 

در چنين ....ھم زمان با رھبری؛ اصول گرايان نيز مخالفت با احمدی نژاد را بی بصيرتی دانسته اند و. خوانده است

شده از خط انقالب اسالمی تا روز آخر تحمل شده اند کنار زدن عزيز " منحرف"شرايطی و در حالی که دولت ھای 

پس الجرم بايد اين . دردانه ترين دولت می تواند طرف داران با بصيرِت احمدی نژاد را به بی بصيرتی متھم کند

اما گويا احمدی نژاد نمی خواھد بی درِد سر . و مريز تحمل کرد که شده کج دار یامدت باقی مانده را به ھر شيوه 
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. گی سياسی قناعت کندبازنشست" ناقابل" کنار برود و حاضر نيست مانند خاتمی در کنجی آرام بگيرد و به مستمری

تن شکس. رفتن می بيند" اپوزيسيون"از قرار احمدی نژاد تنھا راه بازگشِت خط خود به متن قدرت را درمسير به 

ۀ  بايد در زمين مجلس و قو- با توجه به سوختن کارت رفسنجانی-تمام کاسه کوزه ھای اوضاع فاجعه بار کنونی

. حمله به سپاه و خبرگزاری فارس و غيره در ھمين راستا انجام شده است. نزديک به رھبری انجام شودۀ ئيقضا

تيم عبدهللا جاسبی حمله می کرد حاال نوک پيکان  احمدی نژاد که زمانی چپ و راست به اريستوکراتيسم رفسنجانی و

ناسيوناليسم و کوروش و ۀ سوار شدن بر موج عقب ماند. خود را به سوی نھادھای نزديک به رھبری گرفته است

با گشت ارشاد و بستن روزنامه ھا و حتا اعالم مخالفت با حصر موسوی و " مخالفت"تخت جمشيد و اسالم ايرانی و 

ديگرش نيز جمع کردن آرای ۀ جنب !دماگوژيک دارد و بسۀ  زمين بازی شده است و فقط جنبکروبی در ھمين

احمدی نژاد استاد سوار شدن بر موج نارضايتی عمومی و پروفسور فن ! مردم در انتخابات آتی استۀ متفرق

  .فرافکنی است

 ۀگرانء که نامه ھای تند و تيز و افشاپس از آن .ھمين بازی بود که احمدی نژاد ويار بازديد از اوين کردۀ در ادام

عمومی سياست کشيده شد و پس از آن که رھبری نظام دامن زدن به ۀ دکتِر رئيس جمھور و آيت هللا آملی به عرص

خواند و طرفين را به سکوت و بردن دعوا به پشت " خيانت) "١٣٩٢ خرداد ٢۴( چنين مناقشاتی را تا انتخابات آينده

اين کش مکش ھا پائين بيايد؛ اما مرگ دردناک يک کارگر وبالگ نويس ۀ ن می رفت که فتيلپرده دعوت کرد، گما

ول ؤفيان احمدی نژاد از زبان مدير مساطرا .ليس فتا دور جديدی از اين مناقشات را کليد زدودستگير شده توسط پ

و با اين ) نقل به مضمون"(تاددر صورت بازديد دکتر از اوين چنين اتفاقی نمی اف"مدعی شدند " خورشيد"ۀ روزنام

آملی اتھام زنندگان به دستگاه ھای تحت در مقابل آيت هللا . ه نشانه رفتندئيقضاۀ تفسير انگشت اتھام را به سوی قو

متھم کرد و مرگِ ستار بھشتی را به تشکيالت نيروی انتظامِی تحت کنترِل دولت " وقاحت"وليت خود را به ؤمس

اِل دوم از دکتر در مجلس تصويب شد و ھنوز دستورات رھبری در يادھا ؤ دار طرح سدر ھمين گير و. نسبت داد

تا آن جا که اين بار حکم حکومتی خالف دوراِن به محاق راندن قانون مطبوعات . بود که بار ديگر فتيله ھا باال رفت

ن سان دانسته آمد که مثل بدي. گان بيان شدئيس مجلس فراتر رفت  و رو به ھمدر مجلس ششم از نوشتن نامه به ر

به نظر می رسد که شکاف در باال اين بار با يک بحران عميق . ھميشه اين کش مکش ھا را سِر پايان نيست

ۀ  و در پيوند با بحران تحريم ھا و بن بست در سياست خارجی و قفل شدن پروند- به تبِع بحران جھانی-اقتصادی

  . گره خورده استیاھسته 

. شت خواھم کوشيد با اشاره به دو بحران مھم و اساسِی جمھوری اسالمی چند امکان را ارزيابی کنممن در اين ياددا

  !ناگزير فايل ھای بحث سر و ته بريده خواھد بود

  

  !رھبری آينده و زندانيان سياسی جنگ با عراق،. بحران اول

اگر اين جنگ "، " از کربال می گذردراه قدس " ، " جنگ تا رفع فتنه ازعالم ،جنگ"ئی ھمچون ما با شعارھاۀ ھم

گذشته را به دقت ۀ ما که حوادث ايران چھار دھۀ ھم. و غيره آشنا ھستيم" بيست سال ھم طول بکشد، ما ايستاده ايم

کيد بر أبا ت" احکام ثانويه يا اوليه"س جمھوری وقت بر محور ئيپی گرفته ايم از پلميک مشھور آيت هللا خمينی و ر

کم و بيش با خبريم و می دانيم که جنگ برای جمھوری " حفظ نظام از اوجب واجبات است"اولويت جنگ و 

 نظام ايران در منطقه نقش ھژمونيکگی می توانست بود بلکه پيروزی نظامی در آن به ساد" نعمت" نه فقط اسالمی

ھمين راستا عالوه بر ثبات  را با يک قدرت جديد پر کند و در) حکومت شاه( را تثبيت کند، جای خالی ژاندارم سابق
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 و ۵٩٨ ۀپذيرش قطع نام. اما چنين نشد. ايران سازدۀ ، به لحاظ اقتصادی نيز سرمايه ھای فراوانی را روانسياسی

، نظامی ا گذاشت و به يک خالء بزرگ سياسیصلح ميان ايران و عراق ، دو دولت ضعيف شده را در منطقه به ج

 وارد ، ھنوز دولت ھای ترکيه و عربستان به عنوان قدرت ھای مدعی١٣۶٨ال توجه داشته باشيم که در س. دامن زد

پذيرش آتش بس نشان داد که ستراتژی  . داشتندیاساز و کارھای سياسی منطقه نشده و ھر يک مشکالت ويژه 

ک از سوی رھبری جمھوری اسالمی فراتر از اعتبارھای ايدئولوژي" حفظ نظام اوجِب واجبات است"پراگماتيستی 

دينی را به نفع ۀ است و اگر ضرورتی پيش بيايد از نظر ايشان می توان احکام اولي) مذھبی، اسالم سياسی و غيره(

جمھوری اسالمی توانسته بود از پس دو ۀ ت حاکمأپيش از پذيرش قطع نامه ھي. حفظ پايه ھای نظام تعطيل کرد

  :معضل اساسی ديگر نيز بر بيايد 

  .ياسی چپ و مجاھد الف؛ قتل عام زندانيان س

  .ب؛ حذف آيت هللا منتظری از قائم مقامی ولی فقيه

، صرفاً  به اعتبار رھبری پذيرش قطع نامهۀ در واقع اين سه پيچ خطرناک و به ويژه تند پيچ به شدت لغزند

الم  االسةبه سردمداری ھاشمی رفسنجانی و حجتصميم سازان آن دوران . زماتيک آيت هللا خمينی پيموده شدکري

 گذار از آن – که بيماری اش وخيم تر شده بود –بر اين نکته آگاھی کامل داشتند که پس از آيت هللا ... احمد خمينی و

خود را گرو گذاشت و از آن ۀ شخص آيت هللا تمام نفوذ و اعتبار و پيشين. گی ممکن نخواھد شد سه پيچ تند به ساد

  .کردياد " نوشيدن جام زھر"تصميم سازی به عنوان 

  

  ! ھسته ئیۀ بحران بزرگ دوم، پروند

 ادغام در سرمايه داری جھانیاقتصادی تالش جمھوری اسالمی برای ۀ پس از عروج رفسنجانی و دولت توسع

در اين مدت نظام با بحران ھای ريز و درشت زيادی درگير بوده که مانع از موفقيت اين ادغام . آغاز شده است 

اين ۀ اروپا ھرگز زمينۀ ظامی و بازرگانی با روسيه و چين و يک دوره ھم با اتحاديقراردادھای ن. گرديده است 

امپرياليسم روسيه و چين اگرچه در طرح جديد تقسيم .مطلوب بورژوازی حاکم پيوند نزده است ۀ ادغام را به نتيج

بازی می کنند اما تحت ھيچ اروپا ۀ  و اتحاديامريکاجھان امپرياليستی به راحتی با کارت ايران عليه امپرياليسم 

 در بھترين شرايط حمايت اين دولت ھای امپرياليستی از نظام. شرايطی متحد ستراتژيک جمھوری اسالمی نبوده اند

مضاف به . چف از صدام حسين و يا حمايت دولت پوتين از بشار اسد خواھد بود ايران در حد پشتيبانی دولت گورب

 اينک. ان ھنوز خشک نشده است ايرئیھسته ۀ  شورای امنيت عليه برنامۀ بياني٣اين که امضای روسيه و چين زير 

 به يک بحران کليدی در جمھوری اسالمی ئیگی يا عقب نشينی در ماجرای ھسته به وضوح می توان گفت که ايستاد

م ايران پس از کنار کيد کنيم اين است که نظاأ ما که مايليم در ھمين جا بر آن تئینتيجه گيری نھا. تبديل شده است 

به دليل پافشاری رھبری بر عدم ) با ميانجی گری برزيل و ترکيه(زدن توافق سعدآباد و عدول از تعھدات تھران 

تابلوھای ورود به ھر يک از اين . وراھی منجر به قمار بزرگ شده است وارد يک دئیھسته ۀ عقب نشينی از مناقش

  :دوراھی بدين قرار است

  !بيش از چند نقطه...  و عقب نشينی و ۵+١پذيرش شرايط • ١

  !بيش تر از چند نقطه چين.... مقاومت در برابر تعليق غنی سازی و • ٢
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 نشان خواھيم داد که ھدف جمھوری اسالمی از پيشبرد ءپيش از ورود به احتماالت ھر يک از اين دو گزينه ابتدا

سترده است که در اين مجال فقط به اجمال سرفصل اين بحث حساس به قدری گۀ  شدن چيست؟ گسترئیھسته ۀ پروژ

  .ھای مجملی از نکات مھم گفته خواھد شد

  

  !ھژمونی و انباشت سرمايه

تمدن "گاِن پھلوان زاده از دروازه ھای گل و گشاِد استبداد سلطنتی ھنوزھم پھلوی زدسی و سه سال پس از سقوط 

اگه اعليحضرت با ھمراھِی گوادالوپ نشينان  « آورند که خميازه ھای نوستالژيک می کشند و به ياد ما می" بزرگ

و ھمياری جعفريان و پزشکپور از گزند انقالب مصون مونده بودن، اگه رضا شاھنشاه سوم با وساطت اردشير 

 به سرير سلطنت و مقام ،بقراط و حمايِت نوجوانانی که در استکھلم و پراگ بالغ شدنۀ زاھدی و حجامِت بانو االھ

نيکخواه و آھی و نصر جشن ھای فرھنگ و " خالقيت"ھی می رسيدن و اگه شھبانوی ھنر دوست به اعتبار ضل الل

؛ تھران  جای ترکيه را می گرفت–رز پرگھر  اين م–امروز ايران ... ھنر شيراز را نھادينه می کردن و اگه اگه اگه

 فوتبال می شد يکی از ھشت تيم صدِر جام می شد استانبول ، کيش می شد دوبی، سنندج می شد سليمانيه، تيم ملی

جھانی، سرکار خانم گوگوش می شد مادونا و جی لو و البته جمشيد آموزگار می شد دبير کل اوپک و شريف امامی 

و خالصه ھمه ! نفت ۀ يا منوچھر گنجی می شدن بان کی مون، و ما ھم به جای عربستان می شديم اولين صادر کنند

 اعليحضرت آرامشۀ جزير ». به پروتون ارتقا می داديم– مانند ماھاتير محمد – پيکان را چی آروم بود و ما ھم

  ....بزرگ ارتشتاران رو که يادتون مياد؟ باری

ئی ، نظامی منطقه کسب ھژمونی سياسی . را بايد از ھمين دريچه نگريست۵+١ ايران با ئیھسته ۀ  در واقع مناقش

تجھيز به بمب  .شمالی يافتوريای ديگری از اين پرونده را می شود در مدل کالبته شکل . به قصد انباشت سرمايه

شمالی يک بمب وريای برويد مثل ک. " و جھانی ئیاتمی و افزايش قدرت چانه زنی و ثبات سياسی در نظام منطقه 

 ايران را مبنی بر حتا اگر ادعای رھبران.  اين نيست ألهمسۀ اما ھم!"  و غرب را کوتاه کنيد امريکابسازيد و دست 

گی شبه قياسی مجاب شويم که پاکستان با وجود بھره مندی از بمب مب اتمی بپذيريم و به اين مانستدانستن ب" حرام"

 است ، باز ھم طرح مباحِث ديگر اين پانورامای چند ئی ھنوز يک کشور بی ثبات و درجه دوم منطقه ئیھسته 

  . ضلعی بسيار مھم است

ابزار ستراتژيک توليد و به ويژه .  مواجه شده استفرار و اعتصاب سرمايه ھاست که با جمھوری اسالمی سال

صنايع کليدی ايران از جمله صنعت نفت و پتروشيمی و خودرو و غيره به شدت فرسوده است و برای ترميم و 

. رمايه نياز دارد  ميليارد دالر س٧٠٠ تا ۵٠٠به )  ميليون بشکه نفت۶توليد (بازگشت به سال ھای اول انقالب 

اگرچه حل بحران اقتصادی ايران راھکار اقتصادی ندارد اما حتا اگر به يک راه کار موقت و مسکن اقتصادی ھم 

جھانی حل ۀ  را در راستای سياست ادغام در سرمايئیھسته ألۀ باز ھم الجرم جمھوری اسالمی بايد مس تمکين کنيم،

  .کند

 جذب سرمايه ھای خارجی و عادی کردن روند مبادله و تبديل شدن به به عبارت ديگر جمھوری اسالمی برای

  : ميليون نفر اين مسيرھا را طی کند١۵٠ش تا مرز طقه بايد عالوه بر افزايش جمعيتقدرت اول من

  .را مرتفع و پر سازد... و ئیھسته ۀ کل دست اندازھا ، چاله چوله ھا و از جمله چاه ويل پروند. الف

جھانی ادغام شود و ۀ در سرماي) چيزی شبيه مدل رفسنجانی يا خاتمی(است خارجی تھاجمی اش ضمن تعديل سي. ب

  . و متحدانش بگيردامريکاين طريق تضمين الزم را برای ثبات سياسی و عدم تھديد از سوی ااز
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 مناسبات  و سايرئیروابط سياسی اقتصادی داغ با بلوک چين و روسيه را کمی باد بزند و قراردادھای ھسته  .پ

رکود تورمی جاری و !(نظامی و بازرگانی با اين دو قدرت عظيم جھانی را به سود رفتن زير پرچم غرب تقليل دھد

 از اين گزينه را به ايران تحميل کرده ئیتقليل درآمد ارزی دولت و آب رفتن واردات به يک مفھوم بخش عمده 

  .)است

وجود قدرت بالمنازع ترکيه و ھژمونی اسالم نئوليبرال در برآمد حتا به فرض ھم که اين اقدامات انجام شود با 

عربستان و قطر امکان اين که جمھوری  مصر، و تشکيل قطب جديدی از قدرت، متشکل از ترکيه،" خزان عربی"

  . اسالمی بتواند باالتر از اين قدرت ھا صف جديدی را شکل بدھد ، دور از ھر گونه محاسبات اوليه و ثانويه است

  

  .اين دولت ھا جا مانده است ۀ در متن تقسيم جھان امپرياليستی جمھوری اسالمی از قافل

  !ھسته ئیۀ توقف برنام

قذافی پس از انھدام تمام .  و عراق به خوبی آشناستا در ليبيئیھسته ۀ رھبری ايران با پی آمدھای توقف برنام

 و کمک به –الکربی ألۀ  از جمله در مس– ھمه جانبه  خود و تسليم بی قيد و شرطِ ئیتسليحات و پروژه ھای ھسته 

، در نھايت نيز نتوانست تضمين اروپاۀ رکوزی و برلوسکونی و پا اندازی برای تفاله ھای اتحاديکمپين تبليغاتی س

تمام موشک ) ٢٠٠٣(ی بوش پسر امريکاۀ صدام نيز مدت ھا پيش از حمل. الزم را برای ثبات سياسی خود بگيرد

 اش ھم در ابتدای جنگ با ئینيروگاه ھسته .  خود را از بين برده بودئیيمياکو تسليحات ميکروبی و د ھای دوربر

 به گزارش ھای مکرر آژانس بين المللی انرژی اتمی و ءبنا. ل منھدم شده بودئيايران توسط جنگنده ھای اسرا

عی تا حد کم تر از صفر خلع سالح بازرسی ھای متعدد تيم ھانس بليکس عراق از نظر وجود تسليحات کشتار جم

 و انگلستان به يافتن يک ليتر مگس کش امريکاده سال پس از آن که جست و جوھای وجب به وجب ارتش . شده بود

 چه قدر به – در ھمراھی با دولت بوش - ھم منجر نشد، تازه نمايندگان پارلمان انگليس فھميدند که دولت تونی بلر

عدم مشارکت روسيه و چين در حمله به عراق نيز مانع از سقوط . ی ھا صدمه زده استسقدرت مالی و نظامی انگلي

می خواھم بگويم که جمھوری اسالمی اين . شرکت ھای نفتی امپرياليستی نشدۀ صدام و بازگشت خواھران چھارگان

 اش سيل ئیکنکرت را فرا روی خود دارد و خوب می داند که به محض تعليق برنامه ھای ھسته ۀ دو  تجرب

 بازرسان غربی از سر و کول نيروگاه ھای بوشھر و فردو و نطنز و اراک و در و ديوار پادگان ھای سپاه و ساير

ن خواھند کشيد و پس از انحالل کامل توان ئيسيسات موشکی اش را پاأتۀ کرکر. اماکن ناشناخته باال خواھند رفت

از نوع آزادی خانم سوچی در برمه و ( قوق بشر کارترینظامی اش به سراغ مباحث ديگری از جمله مقوالت ح

، اسالمی می توان در ذھن ترسيم کردتصويری که از اين جمھوری . و غيره خواھند رفت) ئی المائیآلترناتيو داال

که خالف تمام ئی اش فرو افتاده بلدولتی مرعوب و ضعيف خواھد بود که نه فقط از ھدف ھژمونی خواھی منطقه 

گذشته و صادرات انقالب و مشابه، يکی دو متحد اطراف را نيز از دست داده ۀ  کالن نظامی دو سه دھھزينه ھای

خزان " . تبديل شده استئیقدرت درجه دوم منطقه ، به يک در برابر ھژمونی ترکيه و متحدانشھم چنين . است

 مصر را به ،زيادی تحميل کردسالمی ھزينه ھای به جمھوری ا" بيداری اسالمی"و آن چه که تحت عنوان " عربی

به زير پرچم اردوغان و  چيزی نماسيد، جنبش حماس و رھبرانش را ا، از تونس و ليبيمتحد ترکيه مبدل ساخت

؛ کردستان عراق را به تھديدی جدی برای دولت بی ثبات ر عراق را به کنترل ترکيه درآورد، بازامرسی کشيد

جنگی که .  يک جنگ داخلی کشيد یتباھۀ را نيز به ورط) سوريه(المی مالکی تبديل کرد و تنھا متحد جمھوری اس

به طور قطع مالکيِت دولت مستبد و سکوالر سوريه را به سود يکی از دو جناح پروغربی و ارتجاعی اپوزيسيون 
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، و محتملاين صورت مندی ھای واقعی در پارادايم . اروپا يا جنگاوران القاعده سند خواھد زد ۀ د اتحاديئيأمورد ت

، پر ھزينه و ھژمونی واھد شد و کل سياست خارجی تھاجمیارتباط جمھوری اسالمی با حزب هللا لبنان نيز قطع خ

 که می خواھند در منطقه حضور -  و غرب  امريکاچنين دولت ضعيفی برای . خواه ايران به صفر خواھد رسيد

 غرب از ھرگونه گزنِد موھوم ئیت متحدان منطقه فقط در اين صور.  يک دولت مطلوب است–نظامی نداشته باشند 

ينه به آن فشار آورد و در يک فرصت مناسب ئيا واقعِی دولت ايران مصون خواھند ماند و غرب نيز می تواند ھر آ

مضاف به اين  . ساخته شده در استکھلم و پاريس و پراگ را به جای آن بنشاندئیانواع و اقسام آلترناتيوھای بورژوا

 که از ھم اکنون بر سِر پست ژاندارمری کن سولوقون –ن دولتی نيازی ھم به چنان آلترناتيوھای بی خاصيتی که چني

ر ييبی ھوده نيست که روس ھا معتقدند غرب از طريق تحريم ھا به دنبال تغ.  نخواھد داشت- به جان ھم افتاده اند

که در راستای تضعيف آن عمل ير رژيم ايران بليل تغگيرم که به گمان نگارنده غرب نه به دنبا. رژيم در ايران است

پارچه و منسجم را در  ر رژيم زمانی در دستور کارغرب قرار خواھد گرفت که يک اپوزيسيون يکييتغ. می کند

رھبران جمھوری اسالمی به نتايج و ! از شب نشينی ھای استکھلم تا پراگ اپوزيسيون در نمی آيد. کنار خود ببيند

 مفھومی ، به سود غربئی ھسته ۀبه اين ترتيب بستن پروند. تعليق غنی سازی به خوبی آگاھندۀ يش گفتپی آمدھای پ

دقيقاً به ھمين خاطر است که رھبری ارشد نظام اسالمی راه مقاومت را برگزيده . جز يک باخت پرھزينه ندارد

مورد نظر چيست و چه ۀ ين که روزنا!  سوم برای فرار از اين بن بستیامقاومت به اميد باز شدن روزنه . است

مضاف به اين که رھبری نظام سال ھاست از کوتاه نيامدن در برابر ! گونه باز خواھد شد بر نگارنده دانسته نيست

 از ماجرای مک فارلين و کنتراگيت تا – و متحدانش سخن گفته و با وجود برخی معامالت و معادالت امريکا

 با نياک از ئی، مشاتيم احمدی نژادۀ ات پنھانی اخير و البی گری ھای بی نتيجشايعات  راست و ناراسِت مذاکر

  . دفاع می کندئیھسته ۀ  ھنوز ھم از مقاومت و پيشروی در برنام- امريکائيان طريق سازمان ايرانيان و 

تا اگر از تمام ، حامريکا و غرب باشدمستقيم با ۀ بسيار مھم اين است که حتا اگر رھبری نظام مايل به مذاکرۀ نکت

 نظامی اش را به يک اتوباِن چند ئیسيسات ھسته أمواضع تھاجمی گذشته اش کوتاه بيايد و تسليم مطلق شود و ت

، به ويژه در ميان نيروھای د، باز ھم با يک مشکل بزرگ داخلیتبديل کن) از غرب به ايران(يک طرفه ۀ خط

ھبری کنونی نظام از آن کريزمای مطلق آيت هللا خمينی ر.  مواجه خواھد شد- حتا آحاد مردم   و –اصول گرا 

يک تشر ھمه را سر برخوردار نيست که به عنوان کالم آخر تمام جناح ھای حکومتی و خودی را خاموش کند و با 

" حکم حکومتی" که در مجلس ششم نشان داد تابع محض –طغيان کسانی مانند مھدی کروبی . جای خود بنشاند

، به ھمراه نارضايتی صالح طلبان دولتی در برابر رھبری از ایاگی موسوی و بخش عمده يستاد و ا–رھبری است 

که يد اين امر است ؤمکيد می کند ، ھمه أنماز جمعه اش تۀ ھاشمی رفسنجانی که مرتب بر مواضع آخرين خطب

 پی در پی امثال تاج زاده تا نامه ھای. ان سابقاً مطيع ، بالوجه شده استگاه رھبری در ميان اکثريت اصالح طلبجاي

پيش گفته را ۀ رفسنجانی و غيره  فرضي" انتخابات آزاد"مشارکت و مجاھدين انقالب و شعار ۀ نوری زاد و بياني

ازمقاومت در برابرحکم عزل ( از سوی ديگر شورش احمدی نژاد و تيمش در برابر احکام رھبری. ثابت می کند

ضلع ديگری از ھمين افول کريزما را به ) انه نشينی يازده روزه و غيره تا برکنارِی وزيراطالعات و خئیمشا

باخت بزرگ . يک شکست بزرگ است بيش از ئیھسته ۀ عقب نشينی فرضی و احتمالی در پروند .نمايش می گذارد

  !باخت تا آخرين لایر . است

  

  !مقاومت ھسته ئی
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 و امريکالی که بگذريم، ئيير دولتمردان اسراگانی ھمچون نتانياھو و سااز ھارت و پورت ھای زنجير گسيخت

اروپا و حتا چين و روسيه بارھا در مقابل عبور از خطوط قرمز آژانس واکنش ۀ متحدينش در کنار اعضای اتحادي

 و صدور -  که از اول نيز دودش به چشم فرودستان رفته است- تحريم ھاۀ محاصرۀ تنگ کردن حلق. نشان داده اند

 از تقسيم یاشورای امنيت با امضای چين و روسيه نشان می دھد که با وجود شکل بندی تازه قطعنامه ھای مکرر 

روس  . برای جمھوری اسالمی بسيار محدود استئیھسته ۀ ما امکان پيشروی در زمينۀ جھان امپرياليستی در منطق

 –ھای اس موشک  .ل درآورده اندبوشھر بارھا بامبوۀ آنان در تکميل پروژ .کتيکی قابل اعتمادی نيستندھا متحدان ت

 جمھوری گی ازخزر به سادۀ  درصدی سواحل و آب ھای درياچ٢٠، در ماجرای تقسيم  را تحويل نداده اند٣٠٠

، جمھوری اسالمی فقط می مسکوۀ در زمستان سياست خارجی به غايت فرصت طلبان. ھای سابق حمايت کرده اند

  .نگه دارديخ خود را گرم ۀ تواند با يک بستنی و کيس

ساده ترين . ژه کارگران را تا باتالق يک زندگی فاجعه بار ساقط کرده است، وضع مردم ايران و به ويتحريم ھا

 درصد افزايش ٣۵٠ ، وسايل مورد نياز زندگی عادی طی چند ماه گذشته تای، آموزشئی، دارومايحتاج خوراکی

به تبديل شده است و تعداد ھنگ ھای ارتش کارگران صنايع ايران يکی پس از ديگری به مخرو. قيمت داشته است

ی از بخش .خرده بورژوازی متوسط و تحتانِی ايران ھم به خاک سياه نشسته است. بی کار روزانه رو به فزونی است

 از رکود تورمی موجود فقط –راوالدی بازار گرفته تا نھاونديان اتاق بازرگانی ک از عس–بوژوازی حاکم ايران 

بخش ديگری از ھمين بورژوازی از نعمت . د و مقصر اصلی آن را ناکارآمدی تيم احمدی نژاد می دانندناراضی ان

کاھش شصت ھفتاد .  انباشته اندئیر دولتی به لایر ثروت ھای افسانه الرانت ھا و دور زدن تحريم ھا و تبديل د

 دالر را به دولت  ميليارد۵۴ در حدود یادرصدِی درآمد ارزی ناشِی از تحريم نفت عالوه بر اين که کسر بودجه 

، عالوه ريد توده ھا را به شدت کاسته استعالوه بر اين که ارزش پول ملی و به تبع آن قدرت خ ؛تحميل کرده است

، عالوه بر اين که تبديل درآمدھای ان را به ده شاھی تقليل داده استبانکی پس انداز کارمندۀ بر اين که دوزار بھر

 را نيز قدرت واردات دولت... گی عظيم تبديل کرده است و ت يارانه ھا را به يک حجم نقدين و پرداخارزی به لایر

يزيون تا وتل از کامپيوتر و –ديگر بازار ايران از انواع کاالھای ارزان قيمت چينی . به ھمين ميزان کاسته است

 ميليون ٣روز به زار تومان بود، ام ھ۶٠٠بھای يک لپ تاپ ساده که تا دی روز .  اشباع نيست–چوب بستنی 

که اند، بل ترين وسايل آموزشی بی بھره شده ئیبدين ترتيب نه فقط فرزندان کارگران از ابتدا. تومان رسيده است

در اقتصاد غير توليدی و واردات محور ايران ارزان . سوراخ شان نمی بينندۀ لبنيات و ميوه و گوشت را نيز در سفر

 در حد واردات پورشه ھا و ئیچند نرخی شدن ارز به رانت ھا. کشنده به فرودستان استۀ ربسازی پول ملی يک ض

حياتی ترين داروھا را برای مردم زحمت ۀ  ميليارد تومانی با ارز دولتی دامن زده است و امکان تھي٢مازراتی ھای 

ه آقای حسين شريعتمداری  طبقاتی در ايران آن قدر شور شده است کۀآش فاصل. کش به ھيچ تقليل داده است

خودروھای ميلياردی ۀ مصادر!! خودروھای ميلياردی در تھران می نويسدۀ کيھان از ضرورت مصادرۀ درسرمقال

  .....مصيبت را ببين!!و رسيدن به خانه ھا و سرمايه ھای تريلياردی

ت البته که دولت چين نيز باری در شرايطی که توان وارداتی دولت ايران دست کم تا ھفتاد درصد کاھش يافته اس

اسالمی نخواھد يکی از بازارھای پر سود خود را از دست داده و در آينده دليل زيادی برای دفاع از جمھوری 

که طی ھفت سال با ھفتصد ميليارد دالر درآمد نفتی کشور را به مرز فاجعه رسانده " عدالت محوری"دولت . داشت

با ھوده است که احمدی نژاد در کورس يک فرار به جلو، . ی نخواھد بودچنين وضعۀ قادر به تحمل و ادام است،

ثير مخرب آن ھا بر اقتصاد دولت و بازار شکايت می کند و خواھان أديگر تحريم ھا را کاغذ پاره نمی داند و از ت
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ناسب ترين بی ھوده نيست که امثال الريجانِی مجلس نيز زمان فعلی را م . می شودامريکامذاکره با ألۀ حل مس

  . می داندامريکابا " مناقشه"دوران برای حل 

 بر شمرديم تشديد "خطر فالکت"ۀ  را که ما، در مقالئیلفه ھاؤتحريم ھا تمام مۀ به ھر حال واقعيت اين است که ادام

گی، سوء تغذيه، مرگ ، افسردفقر، بی کاری، تن فروشی، اعتياد، خشونت، طالق، بيماری، خودکشی. خواھد کرد

 تشديد خواھد کرد و کشور را به یارا به نحو بی سابقه ... ، نزول پرنسيپ ھای فرھنگی و دکان و بيمارانکو

ۀ سازماندھی و تشکل يابی و مبارزپيداست که چنين وضعی امر . ب يک فالکت واقعی فرو خواھد کشيدمردا

 را می شناسم که درغم نان مدت تازی فعاالن کارگری سوسياليست و پيش. را نيز به انحطاط خواھد بردطبقاتی

درد ھمان است که استاد و رفيق ما احمد شاملو ....ھاست که دست از فعاليت سازمان يابی کارگری کشيده اند و 

  !شادی و البته آزادی... و نان يعنی آموزش و بھداشت و". غم نان اگر بگذارد"گفت

 ئیحرکت ھا. ھم ھست" شورش گرسنگان"ران از طريق  دولت اي از تشديد تحريم ھا به تسليم کشيدنامريکا ھدف 

ی بيرون اضعيف شده و فقر زده و غير متشکل ھيچ تحفه ۀ اما واقعيت است که از شورِش جامع! مثل نيشابور

 .ه شاھد انقالب ھای راديکال بوديمفريقا ھمه روزا، اينک در اگر فقر و گرسنگی به انقالب دامن می زد. نخواھد آمد

 مھملی بيش ئیگزافه گو) ھواخواھان جنگ و تحريم در اپوزيسيون مزدور( و متحدانشامريکاين ادعای در نتيجه ا

در کنار تضعيف جان فرسای مردم و با وجود زيان ھای ناشی از فرار و اعتصاب سرمايه و اختالل در . نيست

 از اين بورژوازی حاکم  که یابخش عمده . ران چيز زيادی از دست نخواھد دادروند انباشت، بورژوازی فربه اي

کماکان به ) امثال ھدايتی ھا(ريزه ميزه ھايش چند باشگاه ميلياردی فوتبال را درجا و با يک فقره چک می خرند

 قشالق خود را در حد فاصل ويالھای چند –الق ئياعتبار پول ھای بادآورده سوار پورشه خواھند شد و فصل کوچ 

ش نظام سياسی اقتصادی حاکم به موازات تقليل درآمدھای ارزی ا. پری خواھند کردرناکا تا تورنتو سھزار متری ال

، ليسیوگاه اجتماعی و طبقاتی ضعيف تر از گذشته خواھد شد و بيش از ھميشه به توان نظامی، پبه لحاظ پاي

 منحل و دسِت کم ادغام در سرمايه داری جھانی راۀ ، برنامتحريم ھاۀ ادام. تظامی و امنيتی اش تکيه خواھد زدان

فرار و اعتصاب سرمايه به . ز با اختالل جدی مواجه خواھد شدمختل خواھد کرد و به تبع آن روند انباشت سرمايه ني

 امريکا دولت ضعيف تر از ھميشه خواھد شد و ئیھژمونی منطقه . ئی ايران شدت خواھد يافتسوی رقبای منطقه 

نست بدون حضور نظامی در منطقه و از طريق ترکيه و عراق و مصر  اش به راحتی خواھند توائیو متحدان اروپا

روند به نظر نگارنده .  خود را پيش ببرندئی سياست ھای خاور ميانه – و فردا احتماالً سوريه –و عربستان و قطر 

مين شکل پيش فريقای شمالی تا افغانستان ، پاکستان و آسيای ميانه و قفقاز به ھا از تقسيم جھان امپرياليستی جديد

در چنين حالتی جمھوری اسالمی حتا اگر به باالترين ظرفيت غنی سازی ھم رسيده باشد به دولتی . خواھد رفت 

به نظر نمی رسد . ير چھره خواھد دادي شمالی تغوريایمتزلزل، بی ثبات و نظامی تر مانند پاکستان و حداکثر ک

ما تا اطالع ثانوی ۀ سيمای جديد منطق. کاری ساخته باشد برای جلوگيری از چنين وضعی، از دست روسيه و چين 

  ! شکل خواھد بستاردوغانیۀ ھژمونی اسالم نئوليبرال عدالت و توسعقابل پيش بينی با ۀ و تا يک آيند

کسانی که ھنوز در توھم وقوع . يک يک گلوله تحقق پذير تواند بودھر يک از اين دو سناريوی محتمل، بدون شل

ان امريکائي. يک بلوف توخالی بيش نيست" گزينه ھا روی ميز استۀ ھم" . گزينه ھا را نخوانده اندتند اينجنگ ھس

ميليتاريسم ... ( قطر وبرای رونق زرادخانه ھا و فروش ھشتاد ميليارد دالری تسليحات به عربستان و امارات و

 استقرار سپر موشکی پاتريوت از در خواست . گرد و خاک ايران ھراسی راه می اندازندیاز چند گاھھر) کينزی
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دولت اوباما به اعتبار بخشی از  .سوی دولت ترکيه دامن زدن به يک جنگ روانی و ميليتاريزه کردن منطقه است

  . کاسته استامريکارھای نفتی عربستان و قطر و کويت يکی دو درصد از نرخ ھای بی کاری الد

***  

 – حتا اگر به سادگی انجام شود که کمی غير محتمل است –اد تيم احمدی نژ" شر"خالص شدن از . خالصه کنم

بازھم با يکی از دو راه پيش گفته  دولت يازدھم جمھوری اسالمی با ھر ترکيبی از محافظه کاران و اصول گرايان،

آن ھا سفالت داغ اين دو راه به تمامی سياسی است و چنان که بارھا گفته شده ورود به ھر يک از ا. مواجه خواھد شد

اگرچه شانس گزينه ھای پراگماتيستی مانند رفسنجانی و چھره ھای .  اختيارات دولت و مجلس بيرون استاز

ی تقريباً غير ممکن أرفرميست کنسرواتيستی ھمچون محمدرضا عارف و نجفی برای خروج از صندوق ھای ر

 نوشتن و انتشار خاطرات خود در ، باز ھم شيخ اکبر از صورت عروج ناگزير جناح رفسنجانی، اما حتا دراست

 گيرم – ئیبا چنين تصوير و به اعتبار چنين فرضيه ھا! باز خواھد ماند" عبور از بحران"سلسله مجلدات کتاب ھای 

 آيا می توان – باشد ئیکه درصد اندکی از يک تحليل واقع بينانه را با خود داشته باشد و به قول حاکمان فقط سياه نما

  اسالمی به کجا می رود؟جمھوری  :پرسيد

  دليل کانديداتوری خود را اين گونه بيان کرده بودئیسردار دکتر محسن رضا) ١٣٨٨(انتخابات دھم ۀ در آستان

  پيِش رو چه؟ۀ حاال و در آيند!" پرتگاه ايستاده استۀ کشور در آستان"

                                                                                                        ١٣٩١ھفتم آذر ماه .  تھران –محمد قراگوزلو 

 

 

 


