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  اکبر تک دھقان

 ٢١٠٢جوالی ٢٢

  

 !تسريع روند سرنگونی رژيم سوريه و تأثيرات آن بر ايران
  

رژيمی که از آغاز جنبشھای . رژيم سرکوبگر و شبه فاشيستی حاکم بر سوريه، در معرض سرنگونی است

.  نفر از مردم اين کشور است١۶٠٠٠ول قتل بيش از ؤ سال گذشته ميالدی تاکنون، مسچراعتراضی در ماه ما

با سقوط آتی رژيم سوريه، . حکومت بشار اسد، آخرين پناھگاه رژيم ترور اسالمی ايران در خاورميانه است

  . گردد  شمسی، بازھم به حوزه ايران نزديک می١٣٨٨تحوالت سياسی خاورميانه پس از سال 

ی آن، دست ئ ترور اسالمی در ايران، ھم اينک با عواقب تشديد تحريمھای بين المللی در مقابله با برنامه ھسته رژيم

 جنايات و ۀاين تحريمھا قبل از ھمه دامن فروش نفت، يعنی منبع اصلی تأمين و تضمين ارتکاب ھم. به گريبان است

ر پراھميت در تمام دوران موجوديت اين نظام آدمکشی، به اين رويداد بسيا. ويرانگريھای تاکنونی آن را گرفته است

سرکوب ھرچه افسارگسيخته تر مردم و . شدت گيری بحرانھای درونی و بيرونی حکومت اسالمی، منجر شده است

 زندانيان اجتماعی و سياسی، چيزی جز بازتاب وضعيت بحرانی کنونی رژيم اسالمی ۀرواج اعدامھای گسترد

  . نيست

 ئی، تالشھای سنديکا١٣٨۴ شمسی، عاقبت از انتھای سال ٧٠ ۀن جنبش اعتراضی شورش گونه در دھپس از چندي

اين تحرکات موجب يک خيزش ھر چند صنفی، . کارگران، قبل ازھمه رانندگان شرکت واحد تھران، تسريع گرديد

اعتراضات . را به صدا در آورد سالھای گذشته گرديده، زنگ پايان رکود در جنبش انقالبی ۀاما کامالً متفاوت از ھم

ر کيفی در يينمايش گذاشت، اين تغه ، که به شواھد حوادث بعدی، اعتالء جنبش کارگری را ب١٣٨۵ سال یاول ماه م

  .صراحت عريان ساختنده محتوای مبارزات مردم را روشن ساخته، رويدادھای پی در پی پس از آن نيز، اين را ب

، که مردم به اميد ايجاد اندک ١٣٨٨ ]جوزا[يان تقلب انتخاباتی وسيع خرداد بزرگ رژيم اسالمی در جرئیرسوا

باره انفجار خشم جامعه را موجب شده،  يکه روزنه ای در زندگی روزمره، در آن شرکت کرده بودند، ب

در اين شرايط سياسی متحول، نه يک نيروی . اعتراضات ميليونی در تھران و برخی شھرھای ديگر به راه افتاد

 دموکراتيک انقالبی وجود داشت، و نه نسل جوان، دارای درجه ای از خود آگاھی به اين ۀرھبری کننده و برنام

استه و جناحی از رژيم اسالمی، پاخه  انقالبی بۀ آن، پيدايش ائتالفی نانوشته ميان تودۀنتيج. محدوديت ستراتژيک بود
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اشيستی که نقش اصلی را در تثبيت اين رژيم جنايتکار، حکومتی بود؛ ھمان نيروی ف" اصالح طلبان" تحت عنوان 

  . ايران و عراق داشتۀ جنگ ويرانگرانۀ، و ادام۶٠ ۀعام ھولناک دھ از طريق قتل ھای

از کشور داخل و خارج " اصالح طلبان" حکومت اسالمی، با توسل به سرکوبی جنايتکارانه، در عين حال ھمدستی 

ه  خود ھم، بۀجنبش اعتراضی در ادام.  فرو بردسکوت ، در محاق ١٣٨٨با آن، مبارزات مردم را در انتھای سال 

لترناتيو سازمانی و برنامه ای مستقل از رژيم اسالمی، تاب و توان خود را ا جامعه در ايجاد يک ئیدليل عدم توانا

 از - پذير نبود رژيم اسالمی به معنای حقيقی آن، ديگر امکاناين مبارزات شکست نخورد، و تثبيت . از دست داد

 بين المللی، برای به ۀ که در حوزه ھای اقتصادی، سياسی، فرھنگی، ھمچنين عرصئیيک از مؤلفه ھا آنجا که، ھيچ

با فروکش کردن اين مبارزات . شکست کشاندن قطعی مبارزات مردم ضروری بودند، ديگر وجود خارجی نداشتند

  . آتشی که پس از سه دھه ناکامی و سرخوردگی سرباز کرده بود، در زير خاکستر به حيات خود ادامه داداما، 

دليل پراکندگی گروھھا و يا انفعال سياسی محافل خارج ه ناتوانی جامعه از ايجاد يک قدرت سازمانيافته، نه صرفاً ب

 ۶٠ۀبخش آگاه جامعه در کشتارھای دسته جمعی دھدليل نابودی يک نسل کامل از ه از کشوری، بلکه قبل از ھمه، ب

نسل بعدی که در جھنمی از خون و کثافت تولد يافت و رشد کرد، خود به طعمه ساده ای برای . غلبه گرديده بود

 اکثريتی و چپ صنفی مبدل شده، -تبليغات ضدکمونيستی و ضدانقالبی اصالح طلبان، سلطنت طلبان، طيف توده ای

اين نسل قادر به ايجاد ارتباط .  سياسی جدی و کسب سنتھای مبارزات انقالبی، محروم گشتاز ھر گونه آموزش

الی ادبيات بی آزار چپ محفلی ضد ه ميان خود و تاريخ نسل گذشته نشده، در بھترين حالت، به کند و کاو در الب

  .انقالبی پرداختۀ مبارز

 کشور، موجب افزايش ھر چه بيشتر نقش عامل لترناتيو سياسی وضعيت موجود در داخلاعدم شکل گيری يک 

با حمايت دولتھای . خارجی، يعنی قدرتھای امپرياليستی و سازمانھای بين المللی نزديک به اين قدرتھا گرديده است

خارج، که خود را نزديک به جناحی از رژيم " اصالح طلبان" و کنفرانس از سوی جلسهغربی، تاکنون چندين 

يک نيز به ايجاد يک نيروی جدی و تأثير گذار در معادالت سياسی  ند، صورت گرفته، و ھيچکن اسالمی معرفی می

 اين روند، و بازھم بی نتيجه ماندن آن ۀقوی ترين احتمال در اين زمينه، ادام. داخلی و بين المللی، منجر نشده است

معه و رژيم اسالمی اما، بر زمينه کشمکشھای حکومت اسالمی و طرفين بين المللی آن، و تعميق تضادھای جا. است

ھای واقعی و نه خيالی متکی بوده، از اين رو، بديھی ترين چشم انداز، حدت يابی ھر چه بيشتر آن در ھفته ھا و 

  . ماھھای آتی است

سرنگونی قريب الوقوع رژيم سوريه، در کنار عامل تحريم نفتی رژيم اسالمی از سوی قدرتھای غربی، به روند 

  .  حکومت ترور وجود نداشته استۀياسی در ايران شتابی خواھد داد، که در تمام دوران سلطه وحشيانتحوالت س
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