
براندازی ساعت صفر و اضطراِر

اردشیر نادری

رخدادهای بزرگ اجتماعی همان بزنگاههای تاریخیای هستند که همه جریان ه��ای سیاس��ی، ف��ارغ از گ��رایش و محتوایش��ان،

با کمی اغراق می توان گفت که یکی از روشهای عمده ی هر جریان سیاسی برای. میکوشند آنها را به بیانی سیاسی دربیاورند

پدیدارهای اجتماعی از راِه به بیان درآوردِن زمینه ها و درانداختِن نقشی بر پدیده های اجتماعی و سیاسی، همین معنابخشیدن به

.آرمان های سیاسی نهفته در آن هاست

.تحلیل های سه ماهه ی اخیر، در باب شورش هایی که پس از مرگ مهس��ا امی��نی رخ داد ن��یز از این قاع��ده ی کلی ج��دا نیس��تند

کرد طبقهبندی عمده میتوان در دو دستهی را چپ گفتمان از فمینیس��تی.تحلیلهای برآمده و پستمدرن تحلیلهای نخست،

به واس�طه ی– که بر زن بودِن قربانی، و وجِه زن�انه ی ش�ورشها« حذف شده گان»و « بدن»و « زنانگی»جریان های چپ در باب 

 و دو دیگر، تحلیل های جدایی طلبانه و قوم گرایانه  ای که ب��ر وج��ه ق��ومِی قرب��انی1تأکید می کردند؛– اعتراض به حجاب اجباری 

نشانهی را آن و و ملی»پای میفشردند و.میدانستند«ستم قومی اسالمی جمهوری وجِه دینی بر لیبرال نیز تحلیلهای عمدهی

مدرن ایران دیگ��ر نمی توانن��د( به ویژه جوانان) این که جامعه و مردم 2اصرار ورزیدند؛« سنت و مدرنیته»همان شکاف مندرس 

3حضور حکومتی قرون وسطایی را تحمل کنند.

 همه ی این جریان های سیاسی بر آن اتفاق نظر داشته و نقطه ی عزیمت تحلیلهایشان بود
ً
جدا از این دسته بندی ها، آنچه تقریبا

خوان��ده« مسئله ی حجاب»این نوشتار قصد ندارد در باب چیستی و چگونگی آن چه .است« حجاب اجباری»همان مسئله ی 

4گفتنی ب��ود، پیش ت��ر پوی��ان ص��ادقی در مق��اله ای- دست کم در این برهه ی زمانی - آن چه . میشود، دریچه ی تازه ای بگشاید

را ب��ه هم��ان 5«م��ردم»ن��اموجود و عش��ق بازی ب��ا « انقالب»ن��یز، حماسه س��رایی های تقل��بی در ب��اب . واکاوی��ده و گفت��ه است

.روشنفکرهای جناح چپ طبقه متوسط وامی گذاریم که از بِد روزگار ناِم مارکسیست بر خود نهاده اند

آن ها را به حاشیه راند.1 هر چه بازار چنین تحلیل هایی در یک ماههی نخست داغ بود، ضربه های شالق واقعیت از غلظتشان کاست و

مش�کل2 آن میکنم ب�ه دیگ�ر اش��ارهای ناچ�ار و ب�ودم برده کار به پیشتر که دیگری تعبیر مینویسد: »یک اسالمی« انقالب در ملی در مقالهی»انقالب طباطبایی جواد سید

جدال قدیم و جدید یا سّنت و تجدد است. حاصل این بحث ها این بود که حدود و ثغ�ور اندیش�یدن ق�دیم و جدی�د ب�ر م�ا روش�ن نش�ده اس�ت. انقالب پنج�اه و هفت، و

نظریه پردازان چپ، راست و مذهبی آن، با التقاطی که از »روشنفکری« و »دینی« ایجاد کرده بودند، توانستند این توّهم را ایجاد که ترکیب »آسانی« از قدیم و جدی��د ممکن

است.«

ب�ود،3 خیش« به آرزوی »بازگشت در خودرو آخرین مدل در و پس میزد، آن را نظر« اما »در زندگی میکرد، جدید دوران در عمل« که »در خود پدران خالف به نسل، »این

»در حال«، در دورانی زندگی می کند که با آن »معاصر« واقعی است.«. همان.

»جمهوری اسالمی، طراز سیاست، و دال سیال حجاب«، پویان صادقی.4

»سه نگاه به خیزش انقالبی مردم ایران: خطاها، نام ها، تصویرها«، مراد فرهادپور، جواد گنجی، صالح نجفی.5
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نهفته در نیروها و رانه های شورشهای سرنگونی طلبانه ی اخیر است؛ اض��طراری ک��ه آن ه��ا را«اضطرار»قصد نگارنده، بررسی 

وامی دارد هر راه بندان و شلوغی خیابانی را انقالب جا بزنند، با هر سطل آشغال آتش گرفته ارتش را به خیابان ها فراخوانند، و هر

این. مزدوری را به عنوان رهبِر انقالب پیشروی مردم ایران بزک ک��رده، و ب��رای حمله ی نظ��امی ب��ه کش��ور ف��رش قرم��ز پهن کنند

اضطرار ناشی از چیست؟ چرا وقت برای سرنگونِی جمهوری اسالمی چنین تنگ است؟ چ��ه چ��یز ب��اعث ش��ده امپریالیس��م و

آرزوی در چ�نین این ممکن»نوچههای فارسیزبانش راِه ه��ر از اس��المی جمه��وری س��اعتهای«س��رنگونی ش��وند؟ بیت��اب

.وقت رو به پایان است و آن ها نمی خواهند این واپسین فرصت ها را از دست بدهند. براندازان به شمارش افتادهاند

1401 تا گردهمایی برلین 1379از کنفرانس برلین 

 نیروهای سرنگونی طلب در برلین بیش از بیس��ت س��ال فاص��له1401 تا گردهمایی مهر 1379از کنفرانس برلین در اردیبهشت 

 سال زمان درازی است. در آن زمان والدیمیر پوتین نخستین سال ریاس��ت جمه��وری اش را20است. در جهان پرشتاب امروز 

میگذارند، آمریکا هنوز به منطقه ی ما لشکرکشی نکرده و افغانستان و عراق و سوریه را به ویرانی نکشانده ب��ود. در ای��ران، ت��ازه

 کوی دانشگاه تهران می گذشت. چند سالی می شد که جریانی سیاسی در ایران پا گرفته ب��ود ک��ه78یک سال از رخدادهای تیر 

اص��الح طلبی نامی��ده می ش�د و به نظ��ر می رس�ید از این جوان��ه درخ��تی خواه��د رویی�د ک�ه ب��ا محت�وا و رویکرده��ای سیاس��ِی

سرنگونی طلبی - که نمایندگان سیاسی اش در خارج از کشور بودند - متفاوت باشد.

در آن سال ها این دو جریان تنها مدعیان تغی�یر در اوض�اع سیاس�ی ای�ران بودن�د. هم جریان ه�ای بران�داز خ�ارج از کش�ور ک�ه

روش های رادیکال تری چون انقالب و مبارزه مسلحانه ی را تنها راه تغی��یر جمه�وری اس��المی می دانس��تند، و هم اص�الح طلبان

داخلی که عده ی زیادی رهبرشان محمد خاتمی را گورباچف جمهوری اسالمی می پنداشتند، ف��ارغ از تفاوت هایش��ان، ه��ر دو

 ب��ه روی79داعیهی تغییر داشتند و از آن جا که تنها مدعیاِن این میدان بودند هم چون دو کشتی گیِر فینالیست در کنفرانس برلین

کنفرانس ب��رلین برگزاری از کوشیدند که داشتند ابزارهایی سرنگونیطلب با تمام جریانهای شدند. گالویز هم و با رفتند تشک

 6جلوگیری کرده و در کارش اخالل ایجاد کنند.

بیست سال بعد، بار دیگر برلین صحنه ی عرض انداِم جریان های سیاسی اپوزیسیون جمه��وری اس��المی ش��د. ع��رض ان��دام و

زدن به بحثه��ای درون حقوق بشری، »نه دامن پروژههای پیمانکاِر و دوآتشه صدر، فمینیست شادی بهقول که قدرتنماییای

. اقداماتی ک��ه در7جامعه ایرانی، بل که قدرت نمایی به دولت های غربی و تکان دادنشان برای اقداماتی که باید بکنند بوده« است

همان رشته توئیت شرح می دهد؛ یک راهنمای ساده و آشنا ب�رای منزوی س�ازی، تح�ریم، مق�دمهچینی ب�رای حمله ی نظ�امی و

یک سال پس از آن کنفرانس، محمد آسنگران، عضو حزب کمونیست کارگری، گزارش رخدادهای مذکور را چنین میآغازد: »یک سال قبل همین روزها کنفرانس برلین ب��ه6

ب��زرگی–یک موضوع داغ سیاسی در سیاست ایران   آلمان و اپوزیسیون سرنگونی طلب تبدیل شده بود. کنفرانس برلین به اهداف خود نرسید. نت��ایج این کنف��رانس شکس��ت

برای کل جمهوری اسالمی و رسوایی بیشتری برای دوم خردادی های خارج کشور به بار آورد. قبل و بعد از کنفرانس برلین دو جبهه در مقاب�ل هم ص�ف آرایی کردن�د. ی�ک

پ�رچم این پ�یروزی در جبه�ه طرف جمهوری اسالمی و طرفداران خارج کشوریشان و طرف دیگر نیروهای سرنگونی طلب. رژیمی ها شکس�ت و رس�وایی نصیبش�ان ش�د.

.2001 محمد آسنگران - آوریل –سرنگونی طلبان در دست حزب کمونیست کارگری بود.« ن.ک: وقایع و حقایق کنفرانس برلین 

ن.ک به توییت شادی صدر درباره محتوای سیاسی و هدف اصلی برگزاری گردهمایی سرنگونی طلبان در برلین7

https://twitter.com/shadisadr/status/1584491223628525569
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سپس انهدام اجتماعی و سوریه سازی: »وادار کردن شورای حقوق بشر سازمان ملل به برگزاری یک نشس��ت فوق الع��اده ک��ه ب��ه

تاسیس یک سازوکار شبه قضایی شبیه آنچه برای سوریه است بیانجامد.«

مرور و هم سنجِی برگزارکنندگان، افراد و جریان های سیاسی ش��رکت کننده در این دو روی��داِد اروپ��ایی، آشکارس��اِز تاریخچ��ه و

برخی ویژگی های آشکار و نهاِن جریاِن سرنگونی طلبی است.

سال برلین در کنفرانس اصلی میزبان و ب��ه،��79برگزارکننده سبزها سال آن حزب»سبزها« بود. در به وابسته هاینریشبل، بنیاد

تازگی در دولت آلمان به وزنه ای سنگین تبدیل شده بودند تا جایی که وزیر امور خارجه ی وقت آلمان، یوشکا فیشر، رهبر همین

 برلین نیز به همت و پشتیبانی وزیر ام��ور خ��ارجه ی آلم��ان،1401حزب بود. بسیار جالب است که گردهمایی سرنگونی طلبان 

کش��ورهای ت��ا ش��دیدی دارد عالقهی که حزبی است. آلمان سبزهای حزب رهبران از یکی قضا از که شد برگزار بائربوک، آنالنا

 را قطعه قطعه ک�رده و ب�رای ه��ر ق�وم و ق�بیله ای ی�ک کش�ور آزاد و دم�وکرات بس�ازد. از8جنگلی و وحشِی بیرون از باغ اروپایی

 جای تعجب نداشت که گردهمایی برلین به نمایشگاه تبلیغ��اتی دارودس��ته های ق��وم گرا و منحطی چ��ون پ��ژاک و
ً
همین رو اصال

کومله و االحوازیه و گاموح و دیگر مزدوراِن تجزیه طلب تبدیل شود.

را زیر فشار گذاشته بود تا آن کشور را ب��ه خ��ودش ملح��ق40آلمان، کشوری که  سال زیر لوای ناتو و بلوک غرب، آلمان شرقی

 هزار نف��ر150کند، بعد از تجربه های درخشانش در لت وپار کردن یوگسالوی، یکی از آبادترین کشورهای اروپا، و کشته شدن 

 به کشورهای کوچک9در جنگ های داخلی بالکان، حاال تصمیم گرفته ایران را، که به نظِر پروامپریالیست ها زیادی بزرگ است،

ولی آزاد و خوشبخت تجزیه کند.

البته انتخاب آلمان - و نیز سوئد که سفیرش هماهنگ کننده و سفارتش در ایران النه ی امِن گروه های ق��و م گرای »ه��ویت طلب«

است و از انحصارش در تولید پانسمان های بیماری پروانه ای برای شکنجه و آزاِر بیماراِن ایرانی در سال های اخیر استفاده ک��رده

است - بیدلیل نیست. آلمان در حافظه ی تاریخی بیشتر مردِم ایران به عنوان کشوری دوست و خیرخواه جا افتاده اس��ت. دلی��ل

نخست آن است که آلمان برخالف همتایان اروپایی و آمریکا سابقهی استعمارگری و کودتا در ایران ندارد و دیگر آن که ذهنیت

سرنگونی طلبی که ذکِر »رضا شاه روحت شاد« از دهانش نمیافتد، آلمان را یاور و پشتیباِن رضا شاه میداند. در چند ماه اخ��یر

مورد سومی هم به این ها اضافه شده است:  پشتیبانی سفت و سخت دولت آلمان از مردم مظلوم اوک��راین و درافت��ادن ب��ا پ��وتیِن

جنایتکار! سوئد هم که کشور رویاهاست. پس چه بهتر که این دو باغباِن اروپایْی ایران را هرس کنند و آینده ی بهتر را به ما هدیه

بدهند.

ب�اغ اس�ت. م�ا این ب�اغ را1401جوزپ بورل، مسئول امور خارجه ی  اتحادیه اروپا، مهر 8 ی�ک  در سخنرانی اش با توصیف اروپا به باغ و بقیه جهان به جنگ�ل گفت: »اروپ�ا

 باغ نیست. اکثریت مابقی جهان جنگل است و جنگل می تواند به باغ حمله کند و باغبانان باغ، باید مراقب باشند.«
ً
ساخته ایم. شما خوب می دانید که باقی جهان دقیقا

مجید محمدی، بولتن نویِس رادیو فردا، در مقالهی »ایران، روسیه و چین: فدرالیسم یا تجزیه« می نویسد: »اگر غرور و احساسات ملی را که مبنای عقالنی ندارن��د و ب��القوه9

نف�ع ب�ه ش�اید تر کوچک سیاسی واحدهای با دنیایی برویم، بشر حقوق و دمکراسی، توسعه صلح، مثل سراغ معیارهایی به و بگذاریم کنار باشند ناک خطر بسیار میتوانند

همه باشد. این واحدهای سیاسی کوچک تر، با تشکیل دولت- ملت های دمکرات و فدرال )مانند ایاالت متحده، هند، آلمان، سوئیس( یا با تجزیه کشورهای بزرگ محق��ق

خواهند شد ... کشورهای بزرگ با قدرت مرکزی غیر دمکراتیک و فاقد حق خودگردانی واقعی )چین، اتحاد جماهیر شوروی و بعد روسیه، ایران( نه تنه��ا ب��رای م��ردم خ��ود

.2013جهنم آفریده اند بلکه برای صلح بین المللی نیز در مقاطعی مخاطره آفرین بوده اند.«. ن.ک: مجیدی محمدی - ایران، روسیه و چین: فدرالیسم یا تجزیه - ژانویه 
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برخالف شباهت و تقارن شگفت انگیزی که برگزارکنندگان این دو رویداد با یکدیگر دارند، ترکیب اف��راد و جریان ه��ای سیاس��ی

حاضر در آن ها تصویر عبرت آموزی را پیش چشم ما می گشاید که بیش از هر چیز نشانگِر خط سیر و ویژگی های اساسِی تحول

و گسترِش سرنگونی طلبی در عرصهی سیاسی ایران است.

 در س��الن10در یکی از روزهای برگزارِی کنفرانس برلین با لخت شدِن چند تن از اعضا یا ه��واداراِن ح��زب کمونیس��ت ک��ارگری

اسالمی جمهوری زنستیز »رژیم اعتراض به در شد.11برگزاری کشیده تشنج به عضو20« نمازی، مریم بار این و گذشت سال

 در حمایت از نیل��وفر ف��والدی، یکی از »دخ��تراِن12 به طور  فرمالیته از حکک استعفا داده بود،2017پیشیِن حکک، که در سال 

خیاباِن انقالب«، و در اع��تراض ب��ه س��تِم جنس��یتْی در براب��ر دوربین لخت ش��د. ام��ا ب��رخالف کنف��رانس ب��رلین ک��ه مخ��اطِب

روبهروی دوربی��نی م��ریم نم��ازی گنجی بودند، اکبر و روانیپور، منیرو کار، مهرانگیز افشاری، علی چون افرادی عریانشدگاْن

عریان شد که تصویرش را در شبکه های اجتماعی پخش می کرد. کسانی که بیس��ت س��ال پیش در براب��ر عریان ش��دگان نشس��ته

بودند حاال خود از مدافعاِن سرسخت سرنگونی طلبی اند و از گذشته ی خویش برائت جس��ته اند. آن ه��ا اکن��ون ب��ه این »انقالب

زنانه« پیوسته و خود از رهبران یا آژیتاتورهای آن اند.

موی و عباس��ی می دان��د، علی
ُ
برای نمونه منیرو روانی پور مخالف سیاسی اش علی علیزاده را از نسل روسپیاِن روسپی خانه های ا

افشاری دانشجویان »نخبه«ی دانشگاه شریف را، که بزرگ ترین خواسته ی سیاسی شان این است که آزادانه آلت تناسلی خ��ود را

حواله ی بیت رهبری کنند، کسانی می داند که »اقدام اصولی، خردمندانه و هوشمندانه شان نشان داد انسانیت، رواداری و حقوق

 کنش��گر14 را تشکیل می دهد.«، و مهرانگیز کار، تئوریسین حقوق بش��ر و یکی از »1400بشر درونمایه و متن جنبش انقالبی

 میلی�ون دالر ناقاب�ل از دارایی ملت ای�ران را ک�ه335زن«، به همراه دخترش الیحه ای در دادگستری آمریکا تنظیم کردهان�د ک�ه 

کمرشان زیر بار تحریمهای آمریکا خم شده هم چون الشخور به یغما ببرند.

بله اکنون صِف سرنگونی طلبی یک دست شده است. همه ی سرنگونی طلبان به نتیجه ی مشترکی رسیده اند که تنها راِه بران��دازی

در ایران تحریم های کمرشکِن بیشتر، انزوای سیاسی کشور، و در نهایت حمله ی نظامی و سمپاشی خاک ایران است. و نه تنه��ا

این، که همگی شان متفق هستند که وقْت بسیار تنگ است و باید هرچه زودتر کار را یکسره کرد.

این10 پروپاگان�دای و تبلیغ�ات از ام�ا بودهان�د، اعض�ایش ی�ا هواداران لخت افراد آن باشد کرده اعالم بهطور رسمی هیچگاه کمونیستکارگری حزب که ندارم یاد به من البته

حزب آشکار بود که آن افراد دست کم از سمپات های این حزب باشند.

نویسد: »یکباره توجه ها به سوی خانمی جلب شد که با یک روسری مشکی و با شورت و کرست در پله های آمفی تئاتر ب�ه ق�دم زدن پرداخت�ه و ب�ه این11 محمد آسنگران می 

نحو اعتراضخود را به رژیم زن ستیز اسالمی ابراز میداشت. همچنین لخت شدن کامل یک شرکت کننده مرد در سالن و رقصیدن تعداد دیگری در مقابل آخوند حاضر در

برلین کنفرانس حقایق و وقایع ن.ک: شد« خارج عمال جلسه کنندگان برگزار دست از کنترل و زد دامن بیشتر موجود تشنج به آوریل–کنفرانس - آسنگران .2001محمد

حزب، حمید تقوایی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری استعفای او را پذیرفت اما حزب را کماک�ان ح�امی فعالیت ه�ای12 فرمالیته از این روی که با وجوِد استعفا از

اجتماعی او دانست و ابراز امیدواری کرد که نمازی همچنان همکاری خود را با کانال جدید و تهیه و پخش برنامه ی »نان و گل سرخ« ادامه دهد! معلوم نیست ک�ه پس چ�ه

دلیلی بر استعفا بود؟!
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وحدت در عین کثرت یا یک دست شدِن سرنگونی طلبان؟

چن��ان سیاسِی برانداز جریانهای که است این امینی مهسا اعتراضها به مرگ آغاز از پس و اخیر چند ماه برساختههای از یکی

به بلوغ رسیده اند که به وحدت در عین کثرت رسیده اند و حاال دیگر می توانن�د نقش آلترن��اتیو جمه�وری اس�المی را ب��ر عه�ده

بگیرند.

ی��ک س��ر متف��اوت ب��ر سیاس��ی و محت��وای علیرغم برنامهها سیاسی جریان چند که است این کثرت عین وحدت در از منظور

 یک جامع��ه
ِ
خواسته و هدف معین که اولویت اصلی می انگارند متحد شوند. چنین وحدتی ممکن است در برهه هایی از تاریخ

 احزاب و جریان های سیاسی مختلفی از راست تا چپ در لزوم سرنگونی ش��اه و حک��ومت57رخ دهد. برای نمونه در انقالب 

پهلوی به توافقی نانوشته رسیده بودند. با این وجود هر کدام از آن جریان ه��ای سیاس��ی برنام��ه و محت��وای سیاس��ی متف��اوتی را

نمایندگی می کردند. از مائوئیست ها و کمونیست های خلقی تا مجاهدین و فدائیان اسالم و جبهه ملی و نهض��ت آزادی و خ��ط

امامی ها هر کدام نماینده ی برنامه و محتوای سیاسی متفاوتی بودند، تا حدی که بازتاب این تفاوت های ب��زرگ در تاکتیک ه��ای

 آشکار بود.
ً
مبارزاتی شان کامال

آیا اکن�ون ن�یز ش�اهد چ�نین وض�عیتی هس�تیم؟ در ظ�اهر همه چ�یز این ط�ور نمایان�ده می ش�ود. تم�ام گروه ه�ا و جریان ه�ای

سرنگونی طلب بر این امر توافق دارند که تنها یک اولویت وجود دارد و آن سرنگونی جمه��وری اس��المی ب��ه ه��ر طری��ق ممکن

است. اصرار این جریان ها بر نادیده گرفتن هرگونه تفاوت با دیگر جریان های سرنگونی طلب در مقطع کنونی تا آن حد است که

شاهد حمایت ها و دست دردست یکدیگر گذاشتن هایی هستیم که حتا تا همین یکی دو ماه پیش نیز - برای کسانی ک��ه از نگ��اه

تیزبین سیاسی بی بهره اند - ناممکن به نظر می رسید.

در این زمینه نمونه های شگفت انگیز بسیار است. بگذارید نمونهی مولوی عبدالحمید را بررسی کنیم. وی امام جماعت زاهدان

و روحانی سنی مرتجعی است که با تفسیرهای واپس گرایانه از اسالم، و از جمله تش��ویق ب�ه ازدواج دخ��تران در س��نین پ��ایین و

رواج هر چه بیشتر چندهمسری برای افزایش جمعیت سنی های ایران، سبب افزایش کودک همسری، چندهمسری و بی س��وادی

و انحطاط فرهنگی بسیاری از مردم بلوچستان شده است. هم چنین، او کسی بود که پس از به قدرت رسیدن دوباره ی طالب��ان در
ً
افغانستان به تعریف و تمجید از طالبان پرداخت. توجه داشته باشید سخنان او در دف��اع از طالب�ان ن��ه ی�ک موض��ع گیری ص�رفا

نزدیک خودش مذهبی دیدگاه افغانستان به در گروه دیگری هر از را بیشتر طالبان که او بود مذهبی از نگاه سیاسی، بلکه برآمده

)حنفی( در ای��ران اس��ت، پس از آن ک��ه در نم��از جمع��ه میدید. حال همین فرد، که نماینده و مروج اصلی جریان های س��لفی

زاهدان به خامنه ای تاخت و او را مسئول کشتار نمازگزاران زاه��دان دانس��ت ب��ا م��وجی از حم��ایت جریان ه��ای س�رنگونی طلب

جنسیتی قلمداد میکنند. ستم علیه قیام و فمینیستی زنانه، را اعتراضاتشان جنس
ً
اساسا که شد مواجه

بله، مولوی عبدالحمید تبدیل به قهرمان فمینیست های ایران می شود چون در نماز جمعه به خامنه ای می تازد؛ و ی�ا چ�ون منش�أ

همه گیری ویروس کرونا را طالب شیعه ی چینی می داند که کرونا را به ایران آورده اند، محبوب طبقه ی متوس��ط ای��ران می گ��ردد.

پیش تر در جنبش سبز نیز همین پدیده را با رفس��نجانی تجرب��ه ک��رده ب��ودیم. شخص��ی ک��ه ب��ه دلی��ل سیاس��تهای اقتص��ادی و

فرهنگی اش سال های طوالنی نزد بیشتر ایرانیان چهره ای بس�یار منف�ور ب�ود، ب�ه یکب�اره و ب�ا ی�ک س�خنرانی در نم�از جمع�ه از

رفسنجانی به هاشمی تغییر نام داد و محبوب قلب های جنبش سبزی ها شد.
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پیوند های وحدت بخش میان جریان های سیاسِی به ظاهر متضاِد سرنگونی طلب به همین سادگی عمل می کند. در عم��ل م��ا ب��ا

محتوا یا برنامه های سیاسی متفاوتی روبرو نیستیم. ما در ابری از نشانه های سرنگونی طلبانه غوطه وریم که هر جریان سیاسی ب��ا

ِصرف به زبان آوردن و یا به نمایش گذاشتن آن نشانه ها به قلمروی خودی های برانداز درمی آید. م��اهیِت سیاس��ی س��خنگویان ی��ا

ابرازکنندگان این نشانه ها موضوعی فرعی است و آن چه اهمیت دارد خود نشانه ها هستند؛ چرا که این نشانه ها پیشاپیش حام��ل

نمیگیرند. سخنگویانشان از را سیاسیشان معنای و بوده ویژهای سیاسی داللت

خوِد مسئله ی حجاب و حجاب اجباری نیز از همین ِقس��م اس��ت. از همین روس��ت ک��ه ش��یخ عبدالحمی��د اس��ماعیل زهی ک��ه

پوشاندن صورت با پوشیه )یا برقع( را بر زنان واجب می داند و مشاهده ی زنان نمازگزار در نماز جمعه مسجد مکی زاهدان - که

بگوید: »زنان ب��ه و داده جلو را سینه میتواند است، سیارهای دیگر در کشفحیات به شبیه چیزی - او برگزار میشود امامت به

حجاب تنفر پیدا کرده اند ... زنان را از همه چیز محروم کرده اید و می خواهید ملت را به زور به بهشت ببرید«. یا م��ریم رج��وی،

رهبر دارودسته ای که نیم قرن است در کمپ هایش حجاب اجباری برقرار بوده، می تواند در پارلمان کانادا در ل��زوِم برخ��ورد ب��ا

رژیم زن ستیز آخوندی سخن رانی کند. و همه ی این ها در حالی اتفاق بیافتد که هیچ سرنگونی طلبی تناقضی در این میان نبیند و

فمینیست های ایرانی هم برایشان کف بزنند.

 سلبی است. نشانه هایی در سلِب وضعیت موجود که همان نظ��ام سیاس��ی مس��تقر ی��ا
ً
از سوی دیگر، ماهیت این نشانه ها لزوما

 هر ن��وع نامگ��ذارِی آین��ده را ب��رای خ��وِد
ً
جمهوری اسالمی است. ماهیت سلبِی سرنگونی طلبی تا جایی پیش می رود که اصوال

براندازان نیز ممنوع می کند و رویاهایش تنها نفی وضعیت موجود است. اگر به س��خنگویاِن س��رنگونی طلبان از رض��ا پهل��وی و

مریم رجوی تا حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد و احزاب چپ پروامپریالیست گوش دهید به ش��ما خواهن��د گفت ک��ه آین��ده

13همان چیزی است که در جمهوری اسالمی نیست.

به همین دلیل است که هرگونه صحبت درباره ی ماهیت شورش های جاری، آرمان ها و اه��دافش، و ی��ا ش��کل و محت��وای نظ��ام

سیاسِی بعد از جمهوری اسالمی، با واکنش تنِد براندازان روبه رو می شود؛ کسانی که باور دارند هرگونه نام گذارِی آینده، جنبِش

براندازانه ی موجود را از ماهیِت اصلی اش خالی و از دسترسی به اهدافش دور می کند. در واقع، میثاِق نانوش��ته ی بران��دازان این

است که تنها چیزی که اهمیت دارد سرنگونی جمهوری اسالمی است و هر منظری که بخواهد درب��اره ی س��اختِن ف��ردای رژیم

حرف بزند، در خدمِت حفِظ همین رژیم سیاسی است. جالب اینجاست که همین میثاق نانوش��تْه افش��اگِر بخش��ی از م��اهیِت

ذاتی این جنبش است. جنبشی که تنها در خدمت ویران کردن و انهدام است و هدف غایی اش را تنه��ا در س��رنگونی جمه��وری

اسالمی تعریف کرده و وانمود می کند که همه ی مشکالت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در فردای سرنگونی حل می شود.

موسی غنی نژاد، به عنوان یکی از اصلی ترین نظریهپردازان بورژوازی ایران، در یک جلسه پرسش و پاسخ اینترن�تی ک�ه در تب�یین و تفس�یر مواض�ع س�ید ج�واد طباطب�ایی در13

»انقالب ملی« خواندِن شورش های اخیر برگزار شده بود، در پاسخ به پرسشی به همین غیاِب آینده اشاره کرده و چنین تفسیر می کند: »این که توی خیابون ش��عار می��دن م��ا

نمی��ده جواب وقتی بنابراین نمیده. جواب ما خواستههای به که ج.ا اینو میبینم نمیبینم. من براندازی توش براندازی، من میکنید تعبیر شما نمیخوایم، اسالمی جمهوری

ما اینو نمی خوایم. منتها می گن چی رو می خوان؟ نمیگن که. اون چیزی رو که می خوان رژیم جدید نیست، رژیم متفاوت نیست، یا رژیم مشخص نیست. اون چ��یزی ک��ه

می خوان حق خودشونه آزادی خودشونه. رژیم هر چی می خواد باشه. شکل رژیم اهمیتی نداره .. .ماهیتش مهم��ه. ک��ه مش��روط باش��ه. می گم این جنبش مش��روطه اس��ت.

.1401 آبان 23«، کانال تلگرامی اندیشه جواد طباطبایی، اهمیت مقاله انقالب ملی در انقالب اسالمی دکتر طباطباییمشروط باشه به چی؟ به قانون.«. پادکست »
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همین ویژگِی طفره رفتن از نام گذاری و معنابخشی به آیندهی پس از جمهوری اسالمی است که س��بب ش��ده در وض��عیتی ق��رار

بگیریم که هواداراِن براندازی به آن »جنبش بدون رهبر«، »جنبش متکثر« و ... اطالق کنند. در واقع، آن چه که هم چ��ون جنبش

بدون رهبر و جنبش متکثر خودنمایی می کند، وضعیتی سیاسی است که جناح های تشکیل دهنده اش از این ک�ه ره�بِر بالمن�ازع

تلقی شوند می پرهیزند.

هنگامی
ً
معموال اطالق میشود، آن به چنین نامی که وضعیتی ندارد. وجود رهبر جنبش بدون نام به چیزی سیاست عرصهی در

رخ میدهد که هیچ کدام از جناح ها و خطوط سیاسی تشکیل دهنده ی آن جنبش تواِن بسیج و ره��برِی سیاس��ی اک��ثریت ب��دنه ی

جنبش را نداشته باشد. از همین رو، هر کدام به شراکت با جناح های سیاسی دیگر تن می دهند تا در همبستگی با یکدیگر، تواِن

شرایطی مواجه میشویم بلکه با رهبر، جنبش بدون با نه وضعیتهایی، چنین افزایش دهند. بنابراین ما در را سیاسیشان بسیج

که بهتر است آن را جنبش هزار رهبر نام گذاری کنیم.

درست است که در همهی جنبشها و روندهای سیاسِی کالن، ائتالفی از نیروهای سیاسی مختلف وجود دارد که در شراکت و

همبستگِی کم و زیاد با یکدیگر پیش می روند، اما  آن چه که در این جا مدنظر ماست وضعیتی است که هیچ ک��دام از جریان ه��ا

 و روند های سیاسی منتهی به آن، نیروه��ای سیاس��ی57توان سردمداری در رونِد سیاسی را نداشته باشد. برای نمونه در انقالب 

بیش با یکدیگر بودند.  اما کسی نمی تواند کتمان کن��د ک��ه روح الل��ه خمی��نی در مق��ام و14مختلفی در شراکت و همبستگی کم و 

موقعیتی بسیار متفاوت از دیگر رهبران سیاسی انقالبی قرار داشت.

در چنین وضعیت هایی، جریان های سیاسی ناچارند هر آن چه سبب می شود از جانِب بخش��ی از ه�واداران ط��رد ش��وند را کن�ار

گذاشته و تنها بر وجوه اشتراک خود با جریان های سیاسی دیگر تکیه کنند. پرهیز از ادعای رهبری و تن زدن از هرگون��ه گفت��ار و

کرداری که به معنای سردمدارِی جنبش باشد، و در پیشگ��رفتِن تاکتیک ه��ای مب�ارزاتی و روش ه�ای پروپاگان�دای هماهن�گ و

15هم سو با دیگر خطوِط سیاسی نیز ناشی از همین اجباِر تنیده شده در وضعیت است.

در این وضعیت،  بخش بزرگی از جریان های چپ سرنگونی طلب ایران که به واقع آرزوها و آرمان های طبقه متوس��ط را ب��ا خ��ود

حمل کرده و بازتولید می کنند، مثل همیشه در تحلیل شرایط ره به بیابان برده و با حماسه س��ازی در ب��اب ره��ایی س��تم دیدگان و

خودسازماند هی و دیگر فانتزی های این طبقه، فقر نظری و سیاسی خویش را بیش از پیش آشکار کرده اند.

به هم نزدیک شدِن هر چه بیشتر سبک رسانه ای جریان های سیاسی سرنگونی طلب را نیز باید از همین دریچه دی��د. ب��رای نمون��ه

انتشار اخبار دروغ از قی��ام و تظ��اهرات و س��قوط ش��هر ب��ه دس��ت »خل��ق قهرم��ان« ش��اید ام��روز ع��ادی به نظ��ر برس��د؛ چ��ون

سرنگونی طلبان در انتشار اخبار دروغینی که به زنده ماندن و تداوم آشوب یاری رساند قبحی نمی بینند. اما در زم��انی نه چن��دان

این ش��اید چند هر میپرهیزیدند. - دارد جریان امروز که گستردهای ابعاد در کم دست - کار این از سرنگونیطلبان بیشتر دور،

روِش خبرپراکنی برای بیشتر براندازان جدید باشد، اما برای مجاهدین خلق به هیچ وجه روش تازه ای نیس��ت. در س��ال هایی ک��ه

 تاکتیک های مبارزاتی.14
ً
در اینجا مقصود از شراکت، همبستگی در اهداف، چشماندازها و برنامه های سیاسی است؛ نه لزوما

پادش��اه15 میگفت)البته اسالمیسخن جمهوری از بعد پادشاهی برای تمایلش از گاهگاهی هنوز نیز پیش سال چند تا که پهلوی، که »شاهزاده« رضا است شرایطی چنین در

مشروطه(، دیگر از همین نیز سخنی نمی گوید و در برابر این پرسش که آیا می خواهد شاه ایران شود به تندی پاسخ می دهد که االن فقط س�رنگونی جمه�وری اس�المی مهم

است. یا سازمان مجاهدین خلق که هنوز در کمپ هایش حجاب اجباری برقرار است و روسری جزئی از یونیفرم سازمانی زنانش است، سردمداِر مبارزه با حجاب اجباری

می شود.
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هنوز اینترنت و ماهواره نبود و بزرگ ترین رسانه های جریان های سیاسی سرنگونی طلب رادیوه��ا بودن�د، رادی��و مجاه��د ه�ر روز

چندین و چند خبر از قیام و سنگربندی و فتح محالت شهرهای ای��ران منتش��ر می ک��رد. در چن��د س��ال اخ��یر، تلویزی��ون ای��ران

اینترنشنال که با پول عربستان سعودی بر پا شده، با استفاده از »گروه های رس�انه ای ح�رفه ای« و ب��ا تکی��ه ب��ر س��وابقی هم چ�ون

« ی دیگ��ر، هم��ان مش��ی16پروپاگاندای رسانه ای علیه عراق، سوریه، لیبی، لبنان، ونزوئال، یمن، و ده ها »دولت شکس��ت خورده 

چپ ت��ا از اپوزیس��یون، رس��انههای مختل��ف که است شده چیره ایرانیان رسانهای چنان بر فضای و پیشگرفته را در خبرپراکنی

راست، می کوشند هر چه بیشتر - در فرم و محتوا - شبیه اینترنشنال شوند.

نکتهی دیگری که باید در مورِد وجِه سلبِی سرنگونی طلبی - که پیش تر ذکر شد - به آن توجه کرد این است که این وج��ه س��لبی

این هدفش همواره یعنی در دهد؛ آمریکا تن مدنظر امپریالیستِی وادارد به نظِم را اسالمی جمهوری که پیش میرود آنجا تا تنها

بوده و هست که جمهوری اسالمی را از یک نظام سرمایه داری - به اصطالح - »نامتعارف« به نظامی »متع�ارف« تب�دیل کن�د.

 مشکل اصلِی سرنگونی طلبی با جمهوری اسالمی تنه��ا در آن جاه��ایی اس��ت ک��ه ب��ا اس��تانداردهای متع��ارِف نظم
ً
یعنی اصال

آمریکایی عمل نمی کند؛ وگرنه هیچ سرنگونی طلبی نیست ک��ه ب��ا آزاد س��ازی اقتص��ادی و خصوصی س��ازی و مق��ررات زدایی از

عرصه کار و سرمایه که جمهوری اسالمی سی و اندی سال است با شدت و حدت پیش می برد مشکلی داش��ته باش��د. ن��ه تنه��ا

مشکلی با این فرمول های نئولیبرالی، که میلیون ها تن از فرودستاِن این جامعه را به خاک س��یاه نش��انده، ن��دارد بل ک��ه هن��وز هم

ضجه می زند که »دولت زیادی بزرگ است« و »رقابت واقعی در اقتصاد نیست« و »اقتصاد دستوری نمیخوایم نمی خوایم«!

 امپریالیس��تی گ��رایش دارد و همین گ��رایش ذاتی
ِ
از همین روست که گفتماِن سرنگونی طلبی در ذاِت خود به به پاسداشِت من�افع

است که در هر پیچ تاریخی به چهره ای نو درمی آید و صدای آمریکا از گلویش بیرون می زند. برای نمون��ه درسرتاس��ر دو دهه ی

اخیر  سرنگونی طلبان به روشنی گفتماِن آمریکا و اسرائیل را در مورد مسئله ی هسته ای ای��ران در پیش گرفته ان��د. ی��ا در نم��ونه ی

جالب دیگری،  جناح راست افراطِی سرنگونی طلبان که باور دارند ایران باید از جیحون تا مدیترانه را ب��ه زی��ر س��لطه ی خ��ویش

درآورد، در براب��ر اق��دامات منطقه اِی جمه��وری اس��المی هم��ان گفتم��انی را عرض��ه می کنن��د ک��ه نماین��ده اش آمریک��ا و

17دست نشاندههای منطقه ای اش هم چون عربستان سعودی هستند.

بنابراین وقتی درباره ی وحدت در عین کثرِت سرنگونی طلبان حرف می زنیم بای��د م��راقب باش��یم ک��ه این وی��ژگِی اساس��ی و نخ

تسبیحی که آن ها را در کنار هم نگه می دارد م��ا را ب�ه اش�تباه نین�دازد. این گ��رایِش عم��ده - پاسداش�ت و پیش��برِد سیاس�ت های

امپریالیستِی آمریکا در قباِل ایران و منطقه - همان عاملی است ک��ه ب��اعث ش��ده ت��ا س��رنگونی طلبان قدم به ق��دم در اس��تراتژی و

تاکتیک به هم نزدیک تر شده و، در واقع، یک دست تر شوند.

( نامیدهFailed Stateدر قاموس سیاسِی لیبرال ها، دولت-ملت هایی که به طور  مستقیم یا غیرمستقیم توسط امپریالیسم خرد شده و فروپاشیده  اند، دولت شکست خورده )16

گاه ما را از مسبب اصلی فالکت و بدبختی این ملت ها - که نظم امپریالیستِی حاکم بر دنیاست - غاف��ل ک��رده و تص��ور می شوند. مزیِت اطالِق این واژه آن است که ناخودآ

کنیم که دلیل سقوطشان در چاِه فقر و جنگ و آوارگی ناشی از اهمال و کم کاری خودشان است.

ب�رای17 پ�ولی
ً
احتماال چون چرا؟ نیستیم؛ مزدور« »نه ما که ناراحت میشوند هستید، اسرائیل و آمریکا مزدور شما که تا راست- میگوییم چپ از - سرنگونیطلبان به وقتی

 مهم نیست که شما پول گرفته باشید یا نه. شما همان سیاست امپریالیستی را به پیش می برید و محتوای سیاسی شما چیزی ج��ز
ً
اقداماتشان نگرفته اند. غافل از این که اصال

سیاسِت امپریالیسم در قباِل ایران نیست. در بهترین حالت شما مزدوران بی جیره و مواجبی هستید که هم چون کارگزار و مباشِر آمریکا و دست نش��انده هایش در ای��ران عم��ل

می کنید.
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بنابراین دیگر عجیب نیست اگر رضا پهلوی که روزی طرح همه پرسی با نظارت بین المللی ب��رای تغی��یر جمه��وری اس��المی را

تبلیغ می کرد، امروز از دفاع مشروع )شما بخوانید جن�گ مس��لحانه( ح��رف بزن��د. هم چ�نین دیگ��ر عجیب نیس�ت ک�ه ح�زب

، و پس از محاصرهشدن کوی سنجق توس��ط نیروه��ای تحت فرمان��دهی احم��د ک��اظمی،74دموکرات کردستان - که در سال 

توافق نامه ی ترک مخاصمه و مبارزهی مسلحانه را امضا کرده بود - امروز دوباره ه��وِس کشورگش��ایی در کردس��تان و آذربایج��ان

ک��ه هوادارانش��ان و )س��ابق( اصالحطلبان از که بخش بزرگی است طبیعی
ً
کامال اکنون دیگر که همانطور سرش بزند. غربی به

روزگ��اری، ن��ه تنه��ا جن��گ مس��لحانه بل ک��ه هرگون��ه مب��ارزه ی  رادیک��ال و غیرانتخاب��اتی را منح��وس و نجس می دانس��تند، در

رسانه هایشان از صبح تا شب ساخت کوکتل مولتف و ُکلت دست ساز را آموزش بدهند. امروز دیگر براندازان فارغ از نام و خط

نظرپردازی شورشی« »کانونهای دربارهی رجوی مسعود نیست الزم دیگر هستند. خلق مجاهدین سخنگویان همه ربطشان و

کند. حاال دیگر از خبرنگار و خواننده و هنرپیشه و فوتبالیست تا سیاست مداران کهنه کار همه نظریه پرداز انقالب »محله محور«

و مبارزه ی چریکی هستند و تاکتیکهای جنگ شهری را تجزیه تحلیل و تجویز می کنند.

اما چه چیزی سبب شده که این نزدیکی و یک دست سازی رخ دهد؟ روندی که انگار هر چه پیشتر میرویم پرشتاب تر ش��ده،

تفاوتهای موجود بین جریان  های سیاسی سرنگونی طلب را با شدت بیشتری سرکوب کرده و بخش های بزرگ تری از ج��امعه ی

ایران را دروِن خود هضم می کند.

یالیستی کارزار »فشار حداکثری« و بازآرایی نیروهای امپر

فشار حداکثری؛ چرا و چگونه؟

طی سال های اخیر و با شدت یافتن هر چه بیشتِر جدال جمهوری اسالمی و غرب و گسترده تر شدِن میدان درگیری از سویی، و

ناامیدی هر چه بیشتر برای استحاله ی درونی جمهوری اسالمی از سوی دیگر، گرایش مجاهدینیستی در میان س��رنگونی طلبان

شدت یافته است. دو عامل مهم سبب تسلط این گفتمان سیاسی بر دیگر گفتمان های موجود در جنبش سرنگونیطلبی ش��ده و

گونه ای اضطرار را پدید آورده که برای سرنگونِی هر چه زودتر جمهوری اسالمی چنان دل دل می زند و شتاب میکند ک�ه گ��ویی

پروانه ای است که خود را به دست آتِش سوزاِن شمع می س�پارد. در این بخش می کوش�یم این دو دلی�ل - ی�ا رون�د - اساس�ی را

بررسی کنیم.

ن��یز خ��ود اس��المی جمهوری تحوِل و با تکوین همراه و اسالمی بوده جمهوری همزاد که است سیاسی گرایشی سرنگونیطلبی

  و جنبش س��بز، س��ه جری��ان سیاس��ی عم��دْه س��رنگونی طلبی را نماین��دگی می کردن��د:88 تا پیش از سال 18متحول شده است.

سلطنت طلبان، مجاهدین خلق و چپ های پروغرب. این ها احزاب و جریان های سیاسی ای بودند که ت��اریخچه ای از س��رکوب

سال که در سلطنتطلبان گذاشته بودند. پشتسر را ک�ه57یکدیگر بودن�د ش�ده کش�یده زی�ر به از قدرت انقالبیونی  به دست

  در این خصوص بنگرید به »مساحی جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط(«، پویان صادقی.18
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حاال در مقام اپوزیسیون جمهوری اسالمی نشسته اند و احزاب چپ و مجاهدین خلق که پس از رویدادهای چند س��ال پس از

انقالب به خون هم تشنه بودند.

هر چند در طول چهل و اندی سال گذشته تالش های گوناگونی در میان جریان های سیاسی چپ و راست برای ایج��اد اتح��اد و

همگرایی انجام شده بود، اما هیچ ک��دام ب��ا م��وفقیت هم��راه نب��ود. از »ش��ورای ملی مق��اومت« مجاه��دین خل��ق، ت�ا »منش��ور

می��ان عم��ل وح��دت و همگ��رایی ایج��اد موف��ق ب��ه هیچک��دام پهلوی رضا ایران« ملی و »شورای حزبحکمتیست سرنگونی«

نیروهای سرنگونی طلب نشده بودند.

 و اش�غال نظ�امی افغانس��تان و ع�راق، بس��یاری از اح�زاب و دار و دس�ته های2001با آغاز لشکرکشی آمریکا به منطقه در سال 

سال تا اما است«. ایران نوبت باشد که هم »نوبتی که بودند کرده تیز دندان گذشت2009سیاسی با عراق،6و اشغال از سال

نه تنها نوبت حمله نظامی به ایران نرسید، بل که ایران چنان آمریکا را در باتالق عراق گرفتار ک��رد ک��ه آن ه��ا ب��رای خ��روج از آن

کشور لحظه شماری می کردند. رویاهای بخش بزرگی از سرنگونی طلبان که آرزو داشتند با حمله ی نظامی آمریک�ا ب�ه ای�ران ب�ه

قدرت برسند بر باد رفت.

 ماه ادامه پی��دا ک��رد، ب��ه اپوزیس��یون س��رنگونی طلب9شکست جنبش مخملی سبز و زورآزمایی خیابانی عظیمی که نزدیک به

نشان داد که جمهوری اسالمی بسیار نیرومندتر از آن است که با نسخه های تجویزی برای گرجستان و لهستان س��رنگون ش��ود.

بار دیگر سرنگونی طلبی در تحقق اهدافش و این بار با تالش برای انقالب مخملی از داخل شکست خورد.

شکست جنبش سبز برای گرایش سرنگونی طلب چنان سنگین بود که در عمل تا چندین سال نتوانست کار خاصی انجام ده��د.

 رضا پهلوی »شورای ملی ایران« را پایه گذاری کرد که قرار بود مرکزی برای هماهنگی گروهه��ای بران��داز92برای نمونه در سال 

3باشد. با وجود حمایت سنگین رسانه ای و مالی از این شورا، در عمل کار خاصی نتوانست انجام دهد و در نهایت نیز ح��دود 

سال بعد رضا پهلوی از ریاست آن کناره گیری کرد.

و اما مرحله ی اخیر از تحول جریان های سرنگونی طلب با خروج آمریکا از برجام و آغاز موج جدیدی از تحریم های کمرشکن

با نام »فشار حداکثری« کلید زده شد. در این فاز جدید، برخالف سال های پیشین، قرار نبود فق��ط فش��ار نظ��امی، اقتص��ادی ی��ا

سیاسی به ایران وارد شود. نقشه ی اصلی، فشار همه جانبه اقتصادی،  سیاسی، و نظامی برای زدن ضربه های سنگین و تمام کردن

کار بود.

در فاز اقتصادی، تحریم های کمر شکن، حتا بسیار بیشتر از پیش از برجام، بازگشتند. تم�ام راه ه�ای دور زدن تحریم ه�ا، توس�ط

 ب�ا هم�راهی عناص�ر خ�ائن از درون جمه�وری اس�المی،19اندیشکده ها و مزدوران فارسی زبانی که »هنر تح�ریم« را بل�د بودند

راهکاره��ای کنن��د. احس��اس خود گلوی پیش بر را بیشاز تحریم فشار ایران تا مردم گردید آنها مسدود همهی و شده شناسایی

نئولیبرالی مشاوران و مسئوالن اقتصادی جمهوری اسالمی که نسخههای امپریالیستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را

بهتر از خودشان اجرا می کردند نیز مزید بر علت شد ت�ا تم�ام فش�ار این تحریم ه�ای کمر ش�کن از دوش طبق�ات مرف�ه جامع�ه

حدود
ِ
حراج شود. گذاشته فرودستان ردهی

ُ
گ و به تمامی بر در62برداشته روح�انی مرک�زِی دولت توسط بانک طال ذخیرهی  تن

شاید گفتنش خالی از لطف نباشد که یکی از این هنرمندان تحریم، آرین طباطبایی، مشاور ارشد معاون وزارت خارجه آمریکا در دولت بایدن و عضو تیم آمریکایی19

اما تربیتش عزیزتر«. مذاکرات برجام، دختر جواد طباطبایی است. پدری که ادعای کشف »انقالب  ملی« دارد ولی چندان به اینضرب المثل پایبند نبوده که »بچه عزیزه
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قالب فروش سکه و افزایش عمدی نرخ ارز و ارزانسازِی نیروی کار، هدیهای آسمانی برای بورژوازی ایران بود تا به س��المت از

گردنه ی خطرناک تحریم ها عبور کند. از سوی دیگر حذف گسترده ی یارانه ها در چهار سال اخ��یر، در ه��ر دو دولت روح�انی و

رئیسی، اقدامی برای سلب مالکیت گسترده از دهک های پایین جامعه به سوِد دهک های ب��اال و ب��ازتوزیع این ث��روت در ق��الب

وام های کم بهره و طرح های به اصطالح دانشبنیان در میان طبقهی بوژوازی بود تا حفظ و پاسداری این طبق��ه در دوران س��خت

کند. تضمین را تحریمها

در فاز سیاسی و نظامی، نخستین اقدام ترور قاسم سلیمانی بود. کسی که آمریکایی ها پس از چهار سال کار رس��انه ای س��نگین

برای ترور شخصیِت او و آماده سازی ذهن جهانیان برای زدنش، در نهایت در بغداد ترور شد. اقدام سیاسی-نظامی دیگری ک��ه

انج��ام ح��ال در هن��وز و ش��د انجام سعودی عربستان و اسرائیل، آمریکا، سنگین رسانهای و مالی پشتیبانی با ایران بر فشار برای

است، توافقهایی میان کشورهای عربی و اسرائیل با عنوان »توافق ابراهیم« بود که قرار است ش��بکه ی گس��ترده ای از کش��ورها را

در قالب پیمان های امنیتی، نظامی و سیاسی در برابر ایران بسیج کند؛ از تبادل اطالعات امنیتی ت�ا آم�وزش نیروه�ای نظ�امی و

اطالعاتی و استقرار تجهیزات نظامی هم چون رادارهای شنود،  جنگال، و سپر موشکی منطقه ای. همین توافق گستردهی اب��راهیم

بود که ایران را وادار کرد پاسخی گسترده و شوکه کننده به آن بدهد. تجهیز جنبش انصارالله یمن به موشک های بالستیک، کروز،

پهپادهای پیشرفته و رادارها و تجهیزات جنگال و همکاری رو به گسترش نظامی و اطالعاتی ایران و اتیوپی تنه��ا یکی از وج��وه

این پاسخ برای فشار بر تنگه ی باب المندب به عنوان یکی از مهم ترین شاهراه های دری�ایی جه�ان ب�ود. از س�وی دیگ�ر، تجه�یز

 به تجهیزات نظامی پیشرفته - که تاکنون فقط پهپادها رسانه ای شده است - بخشی دیگر از20الجزایر و سپس جبهه ی پولیساریو

پاسخ ایران به توافق ابراهیم بود که از سویی مراکش، متحد درجه ی یک اسرائیل در ش��مال آفریق��ا، را تحت ت��أثیر ق��رار داد و از

سوی دیگر فشار را بر تنگه جبل الطارق که گلوگاه حیاتی برای اروپایی هاست بیشتر کرد.

 سال اخیر، در افغانستان )به ویژه اس��تان های ش��مالی آن کش��ور( و ن��یز آس��یای میان��ه ش��امل تاجیکس��تان،3از سوی دیگر طی 

ازبکستان، قرقیزستان، و قزاقستان شاهد افزایش گرو ه های اسالم گرای سلفی و تکفیری هم چون داعش و دار و دس��ته های دیگ��ر

در اندازه های بسیار زیاد بوده ایم که بدون شک بدون حمایت مالی، نظامی، و لجستیکی آمریکا و دولت های متحدش هم چون

 اسرائیل ممکن نبود. در آن جا نیز پاسخ ایران شامل سطوح مختلف امنیتی، نظامی، اقتصادی، و سیاسی بود.، ترکیه، وعربستان

بخشی از این پاسخ را می توان در افزایش همکاری های امنیتی و نظامی دید که دو م��ورد از آن ه��ا یکی همک��اری اطالع��اتی در

جریان ناآرامی های قزاقستان و دیگری اقدام غافلگیرکننده ی ایران در افتتاح خط تولید پهپادهای ای��رانی در تاجیکس��تان در س��ال

 بود. افزایش سفر مقامات کشورهای آسیای میانه به تهران و امضای قراردهای متعددی در زمینههای اقتصادی، سیاسی،2022

کرد. ارزیابی چهارچوب همین در باید نیز را اطالعاتی و

 و ب�ا انقالب مخملی در2018در قفقاز نیز سلسله اقدامات امپریالیستی برای فشار ب�ر روس�یه و ای�ران به ط�ور  عم�ده از س�ال 

مایت از دولت الهام علیف، که همکاری ن��زدیکی ب��ا رژیم صهیونیس��تی دارد، در جمه��وریارمنستان کلید زده شد. افزایش ح

سال20 در استکه غربی صحرای در نظامی سیاسی سازمانی پولیساریو آزادیبخش غ��ربی1973جبهه صحرای بر اسپانیا استعماری تسلط علیه مقاومت گروه یک عنوان به

همراه موریتانی در سال  و پس از خروج اشغالگران اسپانیایی و ب��ا حم��ایت مس��تقیم الجزای��ر و ب��رخی از1975و با هدف استقالل این منطقه ایجاد شد. صحرای غربی به

اع�زام ارتش خ�ود ب�ه این منطق�ه، جنگی کشورهای چپ گرای جهان مانند چین مستقل شد، اما این استقالل دیری نپایید، چرا که مغربی ه�ا م�دعی م�الکیت آن ش�ده و ب�ا

طوالنی میان طرفین درگرفت.
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آذربایجان، در قالب تحویل گسترده ی تجهیزات نظامی و افزایش همکاری های امنیتی و نظامی این کش��ور ب��ا اس��رائیل و ترکی��ه

)بهعنوان عامل اصلی اجرای طرح های ناتو در قفقاز( و از سوی دیگ��ر تالش گس��ترده ب��رای تغی��یر ب��افت جمعی��تی اس��تانهای

هم مرز ب�ا ای�ران همانن�د اس�تان تالشنش�ین لنکران �� آستارا و ن�یز جمه�وری خودمخت�ار نخج�وان، بخش�ی از این اق�دامات و

پیش زمینه ی اشغال نظامی استان سیونیک ارمنستان بوده است. در صورت تحقق این امر، با قطع مرز ایران و ارمنستان، ارتب��اط

زمی�نی ب�ا ارتب�اط ی�افت. خواه�د راه کاس�پین دری�ای آبهای پیمان نظامی�امنیتی به این و شده برقرار آذربایجان زمینی ناتو با

به عنوان بخشی دریای کاسپین برای ناتو بسیار حیاتی است: چرا که هرگونه افزایش فعالیت های نظامی و امنیتی در آسیای میانه،

 به ارتباط با این دریای
ً
از جهان که می تواند هر سه دشمن اصلی آمریکا یعنی چین و روسیه و ایران را تحت فشار بگذارد، کامال

است. متکی بسته

 با برپایی تلویزی��ون »ای��ران96بخش دیگری از طرح گستردهی فشار حداکثری، فشار همه جانبه ی رسانه ای بوده است. از سال 

 این بخش از ط��رح ن��یز کلی��د زده ش��د. پس از21 میلیون دالری عربستان را با خود داش��ت،250اینترنشنال« که بودجه سنگین 

تأسیس این تلویزیون شاهد جابج��ایی گس��ترده ی کادره��ای خ��بری و ژورنالیس��ت های فارس��ی زبان در بین رس��انه های اص��لی

فارسی زبان در خارج از کشور )بیبی سی، رادیو فردا، من وتو، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، و دویچه وله( بودیم ک��ه نش��ان از

بازسازماندهی و بازآرایی ستاد جنگ رسانه ای فارسی زبان امپریالیسم و آماده شدنشان ب��رای ورود ب��ه م��رحله ی جدی��دی از این

جنگ همهجانبه بود.

طرح هزارخنجر )یا کشتن با هزار زخم( که در قالب دکترین »جنگ بین جنگ ها« توسط اسرائیل تدوین و اجرا شده را نیز بای��د

بخشی از همین پازل فشار حداکثری ارزیابی کرد. این طرح شامل جنبه های گون��اگون نظ��امی، امنی��تی، رس��انهای، و ف��رهنگی

است که هدفش نه تنها نظام جمهوری اسالمی که از بین بردن تمامیت کشوری به نام ایران در جغرافیای آسیای غربی است. از

نظر طراحان این طرح، ِصرف وجود کشور بزرگی به نام ایران در این منطقه که امکانات ژئوپل��تیکی ف��راوانی دارد، م��انع تحق��ق

بسیاری از نقشه های آمریکایی است و به هر ترتیبی که شده باید این کشور را از سر راه برداشت و - اگر بت��وان - ب��رای همیش��ه

نابودش کرد.

یسیون سرنگونی طلب فشار حداکثری و بازآرایی اپوز

هم راستا با تغییر عمده در استراتژی رویارویی امپریالیسم با جمهوری اسالمی، نیروهای وابسته و گفتمان ه��ای سیاس��ی زایی��ده

شده از آن نیز بازسازماندهی شده و در تقس��یم ک��ار نانوش��ته ای عملهگِی بخش ه��ای مختلفی از این اس��تراتژی ت��ازه را برعه��ده

گرفتند.

 و حدود پنج ماه پس از خ�روج ت�رامپ از برج�ام و97بازآرایی جبهه ی سلطنت طلبان با برپایی سازمان »فرشگرد« در شهریور 

آغاز رسمی پروژه ی فشار حداکثری کلید زده شد. س��ازمان فرش��گرد اه��داف خ��ود را س��اده و سرراس��ت مع��رفی ک��رده اس��ت:

اکتبر21 در گاردین ک��ه2018روزنامه طب��ق محاس��بهای ف�اشس��اخت. را این مطلب کار میکرد سلمان بن برای محمد بهطور مستقیم ناشناسکه اساسگفتههای منبعی بر

برای  بودجه  داد، این  هر سال 5گاردین انجام  بود، یعنی  تأمین شده  Concern over UK-based Iranian TV میلیون دالر. ن.ک: 50  سال  channel's links to

Saudi  Arabiaگفتنی است که برخی کسان، از ارتباط ترور خاشقچی با این موضوع سخن گفته و دلیل اصلی ترور او توسط دولت س��عودی را ب��رمال ک��ردن همین ام��ر .

می دانند.
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سرنگونی جمهوری اسالمی، ضّدیت با کمونیسم، و مخالفت با آمریکاس�تیزی و اسرائیل س�تیزی. این س�ازمان، ب�ا آم�وختن از

تجربه های گذشته، از همان آغاز تاکتیک هوشمندانه ای در پیش گرفت. این سازمان، با پره��یز از اش��تباه ش��ورای ملی ای��ران در

معرفی رسمی رضا پهلوی به عنوان رهبر آن شورا، تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که رضا پهلوی را عنصر کلیدی می��ان مخالف��ان

سکوالر و دموکرات و عامل وحدت بخش میان سرنگونی طلبان میداند. با این کار، در عین حال که به عن��وان س��ازمان سیاس��ی

مرتکب فرشگرد استسازمان که ممکن اشتباهی و خطا هرگونه از را پهلوی رضا میکند، میتواند عمل سلطنتطلبان پشتیبان

شود مبرا دانسته و فضای الزم برای انکار هرگونه ارتباط بین شخص رضا پهل��وی و اق��دامات فرش��گرد را ف��راهم کن��د. از س��وی

دیگر، فرشگرد خود را نه یک حزب سیاسی بل که یک »شبکه سیاسی« معرفی کرد که هیچ دبیرکل، رهبر، سخنگو و ی��ا رئیس��ی

از ک��دام هیچ نتیج��ه و در س��ازمان بخش��یده این ب��ه ابه��ام ساختاری قابلیِت چنین هستند. یکسطح اعضایش در همه و ندارد

مواضع سیاسی اعضایش را نمی توان به پای سازمان فرشگرد نوشت. الزم ب��ه گفتن نیس��ت ک��ه چ��نین رویه ای ب��ه هیچ وج��ه در

سازمان ها و احزاب سیاسی رایج نبوده و بیشتر یادآور ساختار و سبک کاری سازمان های اطالعاتی � امنیتی است.

 آغاز ب��ه ک��ار »پ��روژه97 از ریاست شورای ملی ایران استعفا داده بود، در اسفند 96در اقدامی دیگر، رضا پهلوی، که شهریور

ققنوس ایران« را اعالم کرد. پروژه ای که قصدش را ارائه ی راهکارهای علمی برای »بازسازی ای��ران« در دوران پس از فروپاش��ی

جمهوری اسالمی اعالم کرده است. در حالی که فرشگرد سازمان سیاسی جدید پش�تیبان رض�ا پهل�وی ب�ود، پ�روژه ی ققن�وس

کوشیده است شبکه ای از از متخصصان و تکنوکرات های ایرانی فعال در زمینه های گوناگون علمی و فنی بس��ازد. ش��بکه ای ک��ه

به قول خودش »به کارشناسان رشته های مختلف کمک می کند ت�ا ب�ه پیش��رفت ای�ران در مس�یر مدرن س�ازی جامع�ه، اقتص�اد،

صنعت و سیاست یاری برسانند. این هدف از راه تقویت گفتگوهای فراگ��یر و چندجانب��ه، ایج��اد و گس��ترِش رواب��ط و تس��هیل

تفاهم و همگرایی از طریق رسانه ها، نهادهای مردمی و گروه های کثرت گرا دنبال خواهد شد.« بهنظر می رس��د ه��دف عم��ده ی

پروژه ی ققنوس ایران این است که با گردآوردی متخصصان و کارشناسان علمی پیرامون رضا پهل�وی، مش�روعیت سیاس�ی او را

تق�ویت ک��رده و ب��ر وج�ِه فراطبق�اتی و ملی او به عن��وان آلترن��اتیو جمه��وری اس��المی بیافزای�د. البت��ه نمونه ه��ایی هم از چ��نین

اندیشکده ها و شبکه  های به ظاهر علمی و تخصصی وجود داشته که با ایج��اد پوش��ش ب��رای س��ازمان های امنی��تی و جاسوس��ی

خارجی، به آن ها کمک کرده تا با نفوذ و شبکه سازی در بدنه ی کارشناسی کشورهای دیگ��ر، زمینه ی انج��ام اق��داماتی همچ��ون

جاسوسی صنعتی و خرابکاری در صنایع راهبردی را فراهم کنند.

، مهم ت�رین اق�دام سیاس�ی ب�رای گ�رد آوردن اح�زاب و گروه ه�ای98اعالم رسمی آغاز به کار »شورای مدیریت گذار« در مهر 

« آغ��از ب��ه ک��ار ک��رد ک��ه چهره ه��ای22تجزیه طلب و قوم گرا بود. این سازمان در حالی با ریاست رسمی »حس��ن ش��ریعتمداری

ش��ورای را در ... و مه��ران ب��راتی س��ازگارا، بهمنی، محس��ن همسرش ناهید و عبدالله مهتدی، آهی، شهریار همچون مشهوری

مرکزی اش دارد. برای آشنایی بیشتر با خط و ربط شورای مدیریت گذار و بنیان گذارانش، بگذارید »مشاوران عالی« این سازمان

را بیشتر معرفی کنیم: عبدالله مهتدی، شهریار آهی، و مهران براتی.

 است. حس�ن ش�ریعتمداری خ�ود ن�یز57حسن شریعتمداری، فرزند سید محمدکاظم شریعتمداری مرجع تقلید شیعه و بنیان گذار حزب جمهوری خلق مسلمان در سال 22

در عضو همین حزب بود. حزب خلق مسلمان تنها گروه اسالم گرای ایرانی است که به تفکرات اخوان المسلمین نزدیک بوده است. اخوانیهایی که رویش های سیاسی شان

به اصطالح بهار عربی و کارگزاری و مباشرتشان در پروژههای امپریالیستی هم چون ویرانی سوریه و لیبی را در همین دهه ی اخیر تجربه کرده ایم.
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شهریار آهی، بنده ی خاکسار و مهره ی ارزشمند عربستان سعودی در دو دهه ی اخیر بوده است. رامین پرهام، یکی از مش��اوران

: 23ارشد رضا پهلوی، و از نظریه پردازان گروه فرشگرد و ققنوس، درباره ی آهی چنین می نویسد

»ش��هریار آهی تحص��یالت خ��ود را در دانش��گاه ته��ران و پس از آن در ِامآی تی ب��ه پای��ان رس��اند ... وی پایه گ��ذار و مبتک��ر

Technologies of Freedom منتشر شد و به یکی از آثار کالسیک در این زمینه تبدیل شد.1983 بود، عنوان کتابی که در 

شد، وی منتشر همکاری با و آهی استاِد از که Massکتاب دیگری Communicationکتابه��ای از یکی ام��روزه ک��ه است

مرجع در مقطع دکترا برای دانشجویان رشته رسانه و ارتباطات به شمار میرود. شهریار آهی پس از آن پژوهشگر ارش��د پ��روژه

General Implicator در ِام آی تی شد. در قالب همین طرح بود که ... سامانه Arpanetطراحی شد. سال ها بعد، اینترنت از 

آمد. پروژه بیرون همین دل

Balticپس از فروپاشی اتحاد شوروی، آهی یکی از بنیان گذاران   Fundبود، نخستین صندوق س��رمایه گذاری در کش��ورهای 

حوزه بالتیک. اولین گروه از جوانانی که مدیریِت نخستین شرکت های مدیریت دارایی در این کش�ورها را عه�ده دار ش�دند، زی�ر

US-Balticدس��ت آهی ت��ربیت ش��ده بودن��د. در هم��ان س��ال های پس از فروپاش��ی در بل��وک ش��رق، ش��هریار آهی م��دیر

Foundation.نیز بود، بنیادی که مأموریت اش توسعه نهادهاِی جامعه مدنِی دموکراتیک در کشورهای حوزه بالتیک بود 

United ب��ود. AGI24 میالدی، آهی مدیر عامل و رئیس کمیت��ه اج��رایی 90در سال های   Press  International و MBC،

 هس�تند. اص�الح س�اختاری این س�ازمانها و منطب�قAGIنخستین شبکه رادیوتلویزیونی سراسری عربی، از زیرمجموعه های 

 از دیگر کارهای ش��هریار آهی25 ساعته العربیه،24کردن آن ها با تکنولوژی مدرن در عصر اینترنت و نیز راه اندازی شبکه خبری 

 میالدی، شرکت رسانه ای ِام بیسی ب��ه ریاس��ت آهی، بیش��ترین2001 میالدی محسوب میشود. در 2000 و 90در سال های 

، ب��اراک اوبام��ا، امتی��از نخس��تین مص��احبه خ��ود1388درآمد را در میان شرکت های رسانه ای دنیای عرب ب��ه دس��ت آورد. در

( را به العربی��ه داد. ت��ا ی��ادم نرفت��ه این نکت��ه آخ��ر را هم ی��ادآوری کنم:POTUSبه عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا )

شهریار آهی مدت ها معلم و مربی شاهزاده رضا پهلوی بود.«

هر چقدر کارنامه ی شهریار آهی پر و پیمان است، مهران ب��راتی کارن��امه ی خیلی چش��م گیری ن��دارد و بیش��تر از طری��ق ازدواج

فامیلی به این شورا و جریان های کردایتی وصل می شود. از قضای روزگار،  دخترش مینو براتی، همسر یوشکا فیشر، وزی��ر ام��ور

خارجه  سابق آلمان است. همان یوشکا فیشر و همان حزب سبزهای آلمان که پیش تر به نقش شان اش��اره ک��ردیم. مه��ران ب��راتی

همواره با احزاب کرد و به ویژه حزب دموکرات کردستان در ارتباط بوده است.

کوه یخ جبهه ی متحد تجزیه طلبانی است که با پش��تیبانی م��الی و سیاس��ی امپریالیس��م گ��رد اما شورای مدیریت گذار تنها نوک

خرداد پیشتر، در یکسال آهی در97آمدهاند. ش��هریار زی��ر نظ��ر و س��وئد اس��تکهلم گروه تج��زیهطلب در و سازمان سیزده ،

جلسه ای با نام »کنگره ملیتهای ایران فدرال« دور هم جمع شدند. محتوای چندانی از بحث های انجام شده در آن جلسه - با

نام دهان پر کن کنگره - منتشر نشد. اما همین احتیاط در انتشار مباحث و دستور کار جلسه، کارگزاری سوئد در برگزاری جلس��ه

، رامین پرهام )فقط بخش های مهم تر در اینجا آورده شده است.(  کنفرانس لندن برای ِخنگ ها23

24 ARA Group International
العربیه اصلی ترین شبکه برون مرزی عربستان سعودی و رقیب الجزیره در کشورهای عرب زبان است. سرمایه گذاران اصلی العربیه، مرکز پخش خاورمیان��ه، گ��روه حری��ری25

 میلیون دالری آغاز به کار کرد.300لبنان، عربستان سعودی و کویت هستند. این شبکه با سرمایه گذاری
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)که طبق تقسیم کار انجام شده بین دولت های بلوک امپریالیستی اصلی ترین دولت پشتیبان گروه های تجزیه طلب در زمینه های

سیاسی و لجستیکی است(، حضور شهریار آهی بهعنوان مهره ی مستقیم عربستان سعودی و ارتباطش با رضا پهلوی از یک سو

 اطالعاتی� امنیتی بوده است.
ً
و سازمان های امنیتی آمریکا از سوی دیگر،  نشان می دهد که آن جلسه یک نشست کامال

رخدادهای بعدی، از جمله تأسیس شورای مدیریت گذار و نوع ارتباطش با رضا پهلوی و سلطنت طلبان نش��ان داد ک��ه ش��ورای

این انجام در چقدر آهی شهریار که این است. تجزیهطلبان و سلطنتطلبان میان البیگر و رابط سازمان واقع در گذار مدیریت

 مهرماه، ایندیپندنت فارسی، رسانه ی وابسته ب��ه5کار و جوش دادن معامله موفق بوده هنوز چندان مشخص نیست. برای نمونه 

 چه��ره سرش��ناس از اعتراض��ات و اعتص��ابات«،21عربستان سعودی، در اطالعیه ای با عنوان »حمایت شاهزاده رضا پهلوی و 

اعتص��ابات صدور فراخوان برای گذار( )رئیسشورای مدیریت شریعتمداری حسن و پهلوی رضا اتحاد میان از اولین بار، برای

 چهره سرشناس، کسی نبود جز حسن شریعتمداری؛ در حالی21 یکی از آن 26 مهرماه خبر داد.6اصناف مختلف از چهارشنبه

 ب��ا27که این اولین بار بود که شریعتمداری و رضا پهلوی زیر یک فراخوان واحد را امضا میزدند، ام��ا ش��ریعتمداری در توئی��تی

بازنشر آن خبر خود را نسبت به این اتحاد بی میل نشان داد و گفت: »من به وظیفه ای تاریخی برای کمک ب��ه م��ردم ای��ران عم��ل

کردم. تصمیم سختی برای من بود.« پس از آن نیز، حلقه های نزدیک به رضا پهلوی همانن��د فرش��گرد و نوف��دی آن فراخ��وان را

بازنشر نکردند. بهنظر می رسد که این اختالف ناشی از جنگ قدرت پشت پ��رده می��ان س��لطنت طلبان و تجزیه طلب��ان ب��رای در

28 بوده باشد.1401دست گرفتن رهبری انقالب خودخوانده ی 

 ن��یز یکی دیگ��ر از97 حزب و گروه تجزیه طلب و چپ با نام »همبستگی برای آزادی و برابری در ای��ران« در اس��فند 10ائتالف 

همین ائتالف های امنیتی میان دارودسته های پروامپریالیستی بود ک��ه ق��رار اس��ت بع��د از جمه��وری اس��المی ش��عبه ی دومی از

سازمان ملل را برای ملت های بی شماِر ایران تأسیس کنند.

در حالی که سلطنتطلبان و تجزیه طلبان به بازآرایی س�ازمانی می پرداختن�د، بخش�ی از چپ س�رنگونی طلب ن��یز ب��رای عقب

نماندن از قافله دست به کار شد. این چپ که همواره عمله ی سیاست ها و برنامه های امپریالیستی بوده و همیشه ن��یز دس��تش از

سفرهی ارباب کوتاه مانده است، به خیال آن که با دست شستن از گذشته اش و ح��ذف باقی مان��ده ی واژه ه��ای سوسیالیس��تی در

گفتمانش در سفره ی در حال گشوده شدن شریک شود، برای ایجاد اتحاده�ای ت�ازه دس�ت ب�ه ک�ار ش�د. ی�ک نمون��ه از چ�نین

 همه ی اعضایش متعلق به جریان فداییان خلق اکثریت بودند.97اتحادهایی تأسیس حزب چپ ایران در سال 
ً
 بود که تقریبا

اگر بخواهیم از این دست اتحادها و ائتالف ها حرف بزنیم، فهرس��ت بلن��دباالیی خواه��د ش��د: اتح��اد ب��رای دمکراس��ی، مرک��ز

همکاری های احزاب کردستان، تفاهم ده سازمان منهای پژاک و برادران کودار!، نشست واشنگتن ک��ه ب��ه همت ن��وری زاده و ب��ا

. ... و اخیر، شورشهای همین جریان در ایلخانیزاده( و )مهتدی کومله شاخهی اتحاد دو شد، آهی برگزار شهریار شرکت

از آغاز کارزار فشار ح��داکثری آمریک��ا و آن چه که برای ما جالب توجه می نماید، بازار داغ این ائتالف ها و اتحادها درست پس

در دوره ی چهار ساله ی اخیر است. هرچند چنین اتحادهایی در طول حیات چهل و ان��دی س��اله ی جمه��وری اس��المی س��ابقه

.1401 مهر 5، ایندیپندنت فارسی،   چهره سرشناس از اعتراضات و اعتصابات  21 حمایت شاهزاده رضا پهلوی و26

https://twitter.com/hassanshariatm5/status/1574820302848229376ن.ک به: 27

گفتنی است یکی از دالیل اصلی عدم نزدیکی رضا پهلوی و حسن شریعتمداری مخالفت حلقه ی نزدیکان رضا پهلوی و سلطنت طلبان با او ب��ه دلی��ل نقش او و پ��درش در28

کید بر مخالفت خود و پدرش با خمینی از آن شانه خالی کند.57انقالب  است. نقشی که شریعتمداری همواره کوشیده با تأ
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داشته، اما کثرت این رویدادها و تالش برای ایجاد اتح��اد می�اِن بخش ه��ای ن�اهمگون اپوزیس��یون بران�داز در این دوره ی اخ�یر

بی نظیر بوده است. شاید تنها دوره ی قابل مقایسه، سال های ابتدایی دهه ی هشتاد خورش�یدی باش�د ک�ه ب�ا حمله ی آمریک��ا ب��ه

افغانستان و عراق، اپوزیسیون سرنگونی طلب برای حملهی آمریکا به ایران لحظه شماری میکردند.

��ل ی��ا
ّ
از سوی دیگر، یکی از ویژگی های منحصربه فرد دوره ی اخیر پیدایش سازمان ها و گروه های فرعی تری است که نقش ُمحل

میکنند. ایفا پروامپریالیستی و ارتجاعی جریانهای چهارراه را در ارتباطدهنده

برای نمونه، صهیونیست های فارسی زبانی هم چون گروه فرشگرد پیونددهنده ی سلطنتطلبان و مجاهدین هستند. فرشگرد ی ها

 سلطنت طلب و هم سو ب�ا رض�ا پهل�وی هس�تند. آن ه�ا در تبلیغ�ات خ�ود از مف�اهیم ناسیونالیس�تی، نماده�ای
ً
از سویی کامال

و حلقهی مش�اوران نزدیکت�رین میگوین�د. فرش�گردیها وحدتبخشسخن رهبر و یکپدر ایران به باستانگرایانه، نیاز ملت

 منطب�ق ب�ر س�بک
ً
نزدیکان رضا پهلوی هستند اما در عین حال در حوزه ی سبک کاری تاکتیک هایی را تبلیغ می کنند ک�ه ک�امال

کاری مجاهدین است. سبک کاری که رضا پهلوی هیچ گاه به طور رسمی و آشکار تبلیغ نکرده و نمی کن��د. ده س��ال پیش ش��اید

غیرممکن بهنظر می رسید که مجاهدین و سلطنت طلبان به اجماع سیاسی، حتا حداقلی، برسند؛ اما امروز این امر - دست کم

ل، شورای مدیریت گذار است که پیش ت��ر
ّ
در تاکتیک های مبارزاتی - ممکن شده است. نمونه ای دیگر از این سازمان های ُمحل

اشاره شد هم چون پلی میان تجزیه طلبان و سلطنتطلبان عمل می کند.

ساعت صفر و اضطراِر براندازی

آن چه گفته شد، تصویری بسیار موجز از کارزاری امپریالیستی بود که چهارس�ال پیش ب�ا خ�روج آمریک�ا از برج�ام و آغ�از دور

جدیدی از فشارهای اقتصادی، سیاسی، و نظامی برای به زانو درآوردن جمهوری اسالمی در رویارویی با هژمونی آمریکایی ب��ه

اجرا گذاشته شد. پس از آغاز این کارزار، احزاب و گروه های سیاسی ک��ه - باواس��طه ی��ا بی واس��طه، عملی ی��ا نظ��ری - ب��ه این

جبهه ی امپریالیستی وابسته بوده، و برنامه های سیاسی خود و آینده ی ایران را ذیل همین وابستگی تعریف می کنند، ب��ه ب��ازآرایی

 جن��اح پ��یروز در این روی��ارویی )ک��ه الب��د این ب��ار دیگ��ر
ِ
درونی و بین سازمانی دست یازیدند تا در هنگامه ی مقتضی از منافع

آمریکاست( بهره مند شده و از خواِن نعمت ها لقمه ای برگیرند.

ح�داکثری فش��ار ک��ه ب��وده جمل��ه این ذک��ر دولت بای��دن از دس��تورکارهای مقام��ات یکی قدرت، از شدن ترامپ رانده با بیرون

 فش�ار ح�داکثری شکس�ت خ�ورده اس�ت؟ ه�واداراِن
ً
شکست خورده است. از همان زمان، مناقشه ای در میان بود که آی�ا واقع�ا

تحریم، چه آمریکایی و چه ایرانی، با برشمردِن فکت هایی علیه این گفته استدالل ک��رده و ب��اور دارن��د ک��ه فش��ار ح��داکثری در

)دولت ای��رانی ط��رف در م��ذاکره ه��واداران کند. پیدا ادامه - از قبل شدیدتر حتا - باید و بوده مؤثر اسالمی تضعیفجمهوری

روحانی و اصالح طلبان( به شدت این مسئله شکست فشار حداکثری را نفی می کنند، و البته شاهد اصلی مدعایشان لطمه های

شدیدی است که تحریم های کمرشکن بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرده است. از سوی دیگر، جناح مخالف مذاکره و سازش ب��ا

آمریکا در جمهوری اسالمی با وجود اذعان به آس��یب های ناش��ی از تحریمه��ا، معتق��د اس��ت ک��ه ک��ارزار فش��ار ح��داکثری در

دستیابی به اهدافش که همان تسلیم کردن جمهوری اسالمی به سازش بوده شکست خورده است.
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فارغ از درستی و نادرستی هر یک از این مواضع و استداللها، که هر کدام جنبه هایی از واقعیت ه��ای عی��نی را در خ�ود دارن��د،

م این است که فشار حداکثری یک هدف اصلی داش��ت و آن ب��ه زان��و درآوردن جمه��وری اس��المی ب��ه ش��کلی ب��ود ک��ه از
ّ
مسل

مدعاهای منطقهای و ژئوپلتیک اش دست کشیده و زمیِن بازی را در اختیار آمریکا بگذارد. اگر مهم ترین هدف فشار ح��داکثری

این بوده پس باید گفت که به آن دست نیافته است؛ اگرچه ضربه های مهلکی بر حریف وارد کرده است.

مح��دود مسئله تنه��ا  نشان داده میشود،
ً
معموال چه آن برخالف میکنیم، صحبت مذاکرات برجام از وقتی که داشت باید توجه

به مذاکره درباره ی صنعت هسته ای ایران نیست؛ هرچند بخش بسیار مهم و سرنوشت سازی از این مذاکرات است. برای نمون��ه

 گفته بود تنها راه لغو تمام تحریم ه��ا ک��ه در مص��وبه ی1400حسن روحانی در سخنرانی خداحافظی با مدیران دولتی در مرداد 

خود باشد. جمله برنامهی موشکی از موضوعات، گفتگو درباره تمام حاضر به هم ایران که است این آمده مجلس

در ماه عسل مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام، که ماه های آغازین دولت بایدن و پایانی دولت روحانی ب��ود، به نظ��ر می رس��ید

اعالم این شکست، تاکتیک دولت بایدن برای قانع کردِن مخالفان آمریکایی و توجیهی برای آغاز مذاکرات باشد. ممکن اس��ت

 هم چنین بوده باشد. با روی کار آمدن دولت رئیسی در ایران و  ُکندتر شدن روند مذاکرات، تبلیغات بین المللی بزرگی ب��ه
ً
واقعا

مذاکره و توافق معرفی کند. جمهوری اسالمی تالش کرد راه افتاد که می کوشید جمهوری اسالمی را مسئول هرگونه شکست در

با تاکتیک های گوناگون توپ را به زمین آمریکا انداخته و از دام »اجماع بین المللی« که برایش تدارک می دیدند بگریزد.

، و ب��ا س��رقت بایگ��انی اس��ناد96از سوی دیگر، زنجیره ای از ترورها و اقدامات خرابکارانه در برنامهی هسته ای ایران، از بهمن 

هسته ای ایران و پروژه »آماد« از انباری در شورآباد ری به طور  جدی آغاز شده بود. ترور محسن فخری زاده، سرپرس��ت پ��روژه

آماد و زیرپروژه های مرتبط با آن، خرابکاری و انفجار در سالن باالنس سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم در نط��نز، خرابک��اری

 پهپادی( به پارچین، فقط چند مورد از خرابکاری ها و ترورهایی بود که رس��انه ای
ً
در تأسیسات هسته ای کرج، حمله ی )احتماال

شدند. مجری بیشتر این اقدامات اسرائیل بوده است. گزارش های مختلفی درباره ی اقدامات و طرح های اسرائیل - و نیز آمریکا

- برای جاسوسی، خرابک��اری، و ت��رور اف��راد دخی��ل در برنامه ه��ای هس��ته ای، نظ��امی، و ص��نعتی به منظ��ور ُکن��د ک��ردن رون��د

پیشرفت های نظامی و صنعتی ایران در رسانه های آمریکایی و اسرائیلی منتشر شده است.

اما اقدامات هماهنگ آمریکا و اسرائیل برای فشار بر ایران به طور  طبیعی سبب واکنش هایی در طرف مقابل شد که خیلی هایش

غیرقابل انتظار بود.

ایران در پاسخ به خرابکاری ها و ترورها از یک یا چند محدودیت ِاعمال ش��ده ب��ر برن��امه ی هس��ته ای ش��انه خ��الی ک��رد و فش��ار

 درصدی، برچیدن دوربین های آژانس60سیاسی و نظامی بر آمریکا، اسرائیل و متحدانشان در منطقه را افزایش داد. غنی سازی 

و تولی��د فل��ز پیش��رفته، جدی��د س��انتریفیوژهای نس��ل از زی��ادی راهاندازی تعداد و نصب سانتریفیوژ، تأسیسات تولید در برخی

 م�اه اس�ت ک�ه آژانس5 با برچیده شدن برخی دوربین های نظارتی، هم اکن�ون ح�دود 29اورانیوم برخی از این اقدامات بوده اند.

 غربیها را هراسان کرده است.
ً
بین المللی هسته ای از نرخ تولید سانتریفیوژ های ایران بیاطالع است و این امر کامال

 بمب هستهای ساده کافی بوده است.5 درصدی ایران برای تولید حدود 20 و 60، ذخایر اورانیوم 2022 اوت 21بر پایه گزارش آژانس بین المللی هسته ای، تا 29
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اما اقدامات هسته ای تنها یک جنبه از واکنش های ایران بود. رویدادهایی همچون رکود اقتصادی ناشی از کرونا، خروج آمریک��ا

( از حدود ده م��اه پیش، زل��زله ای در رواب��ط30از افغانستان، و به ویژه آغاز جنگ روسیه و اوکراین )و در واقع جنگ روسیه و ناتو

بین المللی و موازنه ی قدرت های منطقه ای و جهانی ایجاد کرد. پیامدهای پیش بینی ناپذیر این رویدادهای ب�زرگ ب�ر بلوک ه�ای

قدرت در جهان چنان بود و هست که تمام زمیِن بازی را پیش تر تغییر داده و آبستن تغییرات بزرگی در آینده نیز خواهد بود.

سیاس��ت در عم��ده ک��ار تغی��یراتی ب��ه تا دس��ت داد اسالمی فرصت جمهوری اوکراین به جنگ در آغاز در مورد مشخصایران،

خارجی خود شود. گردش به شرق و افزایش مراودات اقتصادی، سیاسی، نظامی، و امنیتی با چین، روسیه، و کشورهای منطق��ه

کم بیش از یک دهه فکر بخش بزرگی از جناح های قدرت در جمهوری اسالمی را به خ��ود مش��غول ک��رده رویایی بود که دست ِ

و ب�ه آورد، پدی��د غ�ربی و فن�اوری انرژی زمینهی بهویژه در روسیه گسترده و تحریمهای اوکراین جنگ که ویژهای وضعیت بود.

دنبالش افزایش فشار بر چین، به دلیل ترس آمریکا از استفاده ی چین از وضعیت کنونی جهان به نفع گسترش هژم��ونی اش، ب��ه

جمهوری اسالمی امکان داد روند این گردش به  شرق را سریع تر کند.

همکاری های اقتصادی، نظامی، و امنیتی با روسیه، و چین به طور چش��مگیری در دولت رئیس��ی اف��زایش یافت��ه اس��ت. ص��دور

تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی به روسیه که اندکی پس از پایان مهلت تحریم های تس��لیحاتی ای��ران رس��انه ای ش��د، ص��دور

محصوالت کشاورزی و صنعتی، و همکاری های رو به افزایش دو کش��ور در زمینه ی تراب��ری و تران��زیت، و ن��یز اف��زایش قیمت

جهانی حامل های انرژی تنها بخشی از فرصتهای مغتنمی است که در سایه ی تحریم های گسترده ی روسیه ف��راهم ش��ده و ب��ه

ایران امکان داد بخشی از فشار خفه کننده ی تحریم ها را خنثا کند. باید توجه داشت که این مزیت ها و نزدیکی اقتصادی ای��ران و

روسیه اگرچه بسیار مهم است، ولی آن چه آمریکا را بسیار بیشتر نگران کرده پیامدهای سیاسی و امنیتی این روابط بر مناسبات

قدرت جهانی است. یک نمونه ی ساده، نمایش قدرت نظامی ایران در قالب های پهپادهای حاضر در جنگ اوک��راین اس��ت ک��ه

برخی از به روزترین تسلیحات پدافندی ناتو در اوکراین را ناتوان کرده است. فارغ از تأثیر این پهپادها در میدان نظامی، آن چه که

بیشتر اهمیت دارد، به چالش کشیده شدن بلوک قدرت ناتو و در رأس آن آمریکاست.

 سالهی دو کشور، تبلیغات زیادی مبنی بر بی اهمیتی و حتا نمایشی25در رابطه با چین نیز، گرچه در زمان امضای توافق نامهی 

اما رویداد های دیگری همانند پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای و بودن آن در رسانه های امپریالیستی انج�ام شد،

به دنبالش امضای توافق نامه های متعددی با کشورهای آسیای میان��ه در زمینه ی تراب��ری و تران��زیت نش��ان داد ک��ه آن توافق نام��ه

چندان هم نمایشی نبوده و ممکن است در سال های آین�ده ت��أثیرات ژرفی ب��ر گ��ردش جه��انی س��رمایه و بلوک ه��ای هژمونی�ک

بگذارد.

گذاش��تهاند انگشت امر این و برخی بر شده تبلیغات مختلفی و تحلیلها چین، و روسیه بهویژه و شرق، ایران با روابط دربارهی

که این روابط استراتژیک نیست و نمی تواند به یک بلوک قدرت هژمونی��ک تب��دیل ش��ده و هژم��ونی امپریالیس��تی آمریک��ا را ب��ه

چالش بکشد. عامل های دخیل در آینده ی این روابط و تأثیرهایی که ممکن است بر مناسبات قدرت در سطح جه��انی بگ��ذارد

ان��دک پیام��دهای و آث��ار همین ام��ا گس��تردهاش نیس��ت؛ اینج��ا مج��الی ب��رای بررس��یدن در و پیشبینیناپذیرن��د و زی��اد بسیار

(« از پویان صادقی، »جنگ اکراین، ی�ک تحلی�ل« از وحی�د اس�دی، »دوراهِی سرنوشت س�از و3 درخصوص جنگ اکراین بنگرید به مقاالت »جنگ اکراین )ضد احاله ی 30

موضع کمونیست ها« از محمود ضارب و »نبرد در جبهه ی اکراین« از صمد کامیار.
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گشایش هایی که در روابط این دولت ها تاکنون انجام شده و هراس غرب از تأثیراتش، به ما نشان میدهد که می تواند تأثیره��ای

کم سبب کاهش ق��درت بزرگی به دنبال داشته باشد؛ هرچند که در کوتاه مدت، نه باعث پیدایش یک بلوک هژمونیک، که دست ِ

هژمونیک آمریکا و اثرگذاری اش بر روندهای جهانی شود.

در مورد خاص ایران، هر چه این پیوندها بیشتر شده و جمهوری اسالمی بتواند خ�ود را در ش�بکه ی رو ب�ه گس�ترِش پیون��د های

را کش��ور ب��ه حملهی نظامی امکان افزایش توان نظامی با سوی دیگر از و کرده، ادغام آن از فراتر و منطقهای سیاسی و اقتصادی

هر چه بیشتر کاهش دهد، توان عملیاتی آمریکا در رویارویی با جمهوری اسالمی به صفر می گرای��د. در این راس��تا،  دس��تیابی

 بمب هسته ای »ضربه ی نهایی« خواهد بود و امک��ان حمل��ه ب��ه50 تا 20احتمالی ایران به یک زرادخانهی هسته ای متشکل از 

نظ��امی رزمایشهای حتا اخیر ماههی چند و در نگرانشاست غرب بسیار که رویدادی خواهد برد. از بین همیشه را برای ایران

مشترکی بین آمریکا و اسرائیل با عنوان شبیه سازی و تمرین حمله ب��ه تأسیس��ات هس��ته ای ای�ران در منطق�ه انج��ام ش�ده اس�ت.

رونمایی پی درپی قابلیت ها  و تسلیحات نظامی از سوی جمهوری اسالمی در همین سه ماهه ی اخیر نیز نشانگر نزدیک ش��دن

به ساعت صفر است.

در شرایطی که با روی کار آمدن دولت رئیسی و حذف کامل جناح هواداِر س��ازش ب��ا غ��رب و آمریک��ا، امک��ان تغی��یر سیاس��ت

 به طور کامل از میان رفته، به نظر تنها راهی که پیِش روی آمریکا ق��رار گرفت��ه، حمله ی
ً
خارجی جمهوری اسالمی از درون تقریبا

نظامی به تأسیسات پدافندی، موشکی، و هسته ای ایران است.

شاید خوش بین ترین افراد حاضر در قدرت در ایاالت متحده نیز باور نداشته باشند که می توانند جمهوری اسالمی را با اقداماتی

چون انقالب مخملی و یا شورش های مسلحانه ای از آن دست که در سوریه، لیبی، و دیگ��ر کش��ورهای ع��ربی ب��ه راه انداختن��د

سرنگون کنند. اما همین قدر هست که می توان از این تاکتیک ها برای تضعیف دشمن تا سرحد امکان بهره برد و ش��رایطی آم��اده

کرد که هم انجام حمله آسان تر شده و هم امکان پاسخ گویی نظامی ایران به یک حمله ی نظامی تا جای ممکن کاهش یابد.
ً
بعید به نظر می رسد تأکید چندباره ی خامنه ای بر لزوِم هوشیاری در برابر حوادثی که ممکن است در اطراف ای��ران بیافت��د ص��رفا

 آذر، به مناس��بت هفته ی بس��یج می گوی��د:5تبلیغات سیاسی برای سرکوب اعتراض ها باشد. برای نمونه خامنه ای، در سخنرانی 

»حواس همگان به خصوص مسئوالن کشور باید در خصوص مسائل اطراف کشور هم جمع باشد چرا ک�ه ب�رای م�ا هم منطق�ه

غرب آسیا، هم قفقاز و هم مناطق شرقی کشور مهم است و باید حواس ما به همه اینها باشد که دش�من چ�ه ک��اری می خواه��د

انجام دهد.«

نشانه هایی که در این سخنان بسیار مهم نهفته است به ما می گوید که طرح احتمالی حمله ی نظامی به ایران، عالوه ب��ر حمله ی

اس��ت. ایران پیرامونِی منطقهی سه نظامی در و امنیتی ضربههای شامل شد، اشاره پیشتر که اسرائیل و آمریکا هوایی و موشکی

»خروش انقالبی« کادرهای حزب دموکرات، کومله، پژاک، پاک و دیگر پیادهنظام امپریالیسم در کردستان و آذربایجان غ��ربی و

سقوط موقتی چند شهر در این دو استان که شبیه سازی کاملی از سقوط شهرهایی چون رقه و درعا در سوریه بود، نش��ان داد ک��ه

و گروهه�ا این مقره�ای نظ�امی و کمپه�ا اسالمی ب�ه جمهوری موشکی�پهپادی حملهی است. با بوده جدی خطر این چقدر

سرکوب شدید کادرها و نیروهای نظامی این احزاب در ایران و اقلیم کردستان عراق، و نیز اصرار شدید ایران بر پاکسازی و خلع

سالح کامل این احزاب - و حتا شایعاتی مبنی بر احتمال حمله ی زمینی به مقرهای این گروه ها در اقلیم - به نظر می رسد بای��د

19



کار این دارودسته های نظامی در اقلیم کردستان را یکسره شده دانست. دلیل اصلی سفر نخست وزیر جدید عراق، محمد شیاع

السودانی، و دیدار با خامنه ای را هم با در همین راستا ارزیابی کرد.

در نقطه ی دیگری از شمال غرب، رژیم الهام علیف، آشکارا به منبع خطرناکی از تراکم و حضور نیروهای امنی��تی و تس��لیحات

نظامی اسرائیل تبدیل شده و پس از جنگ اخیر در قره باغ مزدوران تکفیری بسیاری از چچنی ها، ازبک ها، قرقیزها، و اویغوره��ا

و اق��دامات کسک��ه ه��ر ب��رای است. داده اسکان ارمنستان و ایران مرزهای در نزدیکی را شده بودند آبدیده لیبی و سوریه در که

گفته های رژیم علیف در چند ماه اخیر را دنبال کرده باشد، چون روز روشن است که او در پی تحریک ایران به آغ��از جن��گ در

آن منطقه است. اگرچه جمهوری اسالمی تاکنون خویشتنداری بسیاری در این باره به خرج داده - تا جایی که بسیاری حتا آن را

جمه��وری و ای��ران ام��ا م��رز - کردهان��د اسرائیل تعبیر و پشتیبانان منطقهایاش ترکیه و علیف رژیم با ایران در برخورد ضعف به

آذربایجان انبار باروتی است که ممکن است هر لحظه شعله ور شود. کار ت��ا ج��ایی پیش رفت��ه ک��ه ب��رخی از امنیتی نویس��ان در

خواه��د ک��رد و روی��ای جمهوری اسالمی آشکارا تهدید کرده اند که در صورت آغاز جنگ، ایران به سرعت نخج��وان را اش��غال

پان ترکیستی � ناتویی »کریدور زنگه زور« را برای همیشه از میان خواهد برد. در این باره حتا از وجود طرح ه��ای آم��اده ی نظ��امی

برای اجرایی شدن چنین سناریویی سخن به میان آمده است.

در شرق کشور، جمهوری اسالمی کوشیده با حفظ ارتباط امنیتی با طالبان و سرکوب داعش و دیگر گروههای تکفیری در آن جا

و نیز آسیای میانه امکان پدید آمدن کانونهایی برای بحران های امنیتی را از میان بردارد. اما داستان سیستان و بلوچس��تان بس��یار

 دولت مرک��زی
ً
متفاوت است. ارتش پاکستان سال هاست به دالیل مختلف، در برخی از مناطق این کشور حضور ندارد و عمال

پاکستان از ِاعمال حاکمیت بر بخش های ب�زرگی از پاکس�تان، از جمل��ه ای�الت بلوچس�تان، ن�اتوان اس�ت. از همین رو، ای�الت

بلوچستان پاکستان سال هاست که زیر سیطرهی رؤسای قبیله ها و دارودس��ته های ش��به نظامی ق��رار دارد. از س��وی دیگ��ر س��ال ها

سرمایه گذاری عربستان سعودی برای گسترش گرایش های وهابی در بلوچستان ایران و پاکستان، آن منطقه را به کانون گس��ترش

گرایشهای سلفی تبدیل کرده است. جمهوری اسالمی از یک سو با اعطای امتیازات م��الی ف��راوان ب��ه ریش س��فیدان و رؤس��ای

طایفه های بلوچ، و از سوی دیگر با سرمایه گذاری سنگین در چابهار و سواحل مکران کوش��یده تع�ادلی در وض�عیت امنی��تی آن

نقطه از کشور ایجاد کند. ولی رویدادهای چند ماهه ی اخیر نشان داد که هم چنان آنج��ا یکی از کانون ه��ای خطرن��اک امنی��تی

برای جمهوری اسالمی است. در صورتی که جمهوری اسالمی بخواه��د طرح ه��ا و س��رمایه گذاری های س��نگین انجام ش��ده در

زیرساخت های ترابری برای تبدیل ایران به هاب ترانزیتی منطقه را با موفقیت به انجام برساند ناگزیر از ایج�اد ام�نیت پای�دار در

آن منطقه از کشور است.

ن�ه تنه�ا ای�ران، ب�ه نظامی حملهی آمریکا برای تصمیم صورت که در است جهانی و منطقهای حاد شرایط اینها نشانگر همهی

جمهوری اسالمی که کل جامعه ی ایران را با وضعیت هولناکی از فروپاشی و انهدام اجتماعی روبهرو خواهد کرد. شرایطی ک��ه

تا آینده ای نامعلوم چشم انداز امیدوارکننده ای برایش وجود ندارد.

از ناشی که اضطراری کردیم. یاد براندازی« »اضطرار نام با آن از که است بغرنجی وضعیت از تصویری شد گفته چه آن همهی

رسیدِن جدال جمهوری اسالمی و غرب به آستانه هایی خطرناک در متِن شرایط پرآشوب جهانی و منطقه ای اس��ت. اض��طراری

که همهی طرف های درگیر در این رویارویی عظیم را به در پیش گرفتن اقدامات پیش بینی ناپذیری سوق داده اس��ت. حم��ایت و
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پشتیبانی عظیم مالی، امنیتی و رسانه ای غرب و متحدان منطقه ای اش از تداوم آشوب ها در ایران را از این دریچه می ت��وان دی��د.

 غیرمنطقی جلوه می کند. برای نمونه بنگرید به دخالت مستقیم عربستان س��عودی در
ً
کارزاری که در بسیاری از موارد حتا کامال

آشوب های ایران از طریق بازوهای رسانهای و امنیتی اش؛ چنان حمایت آشکار و مستقیمی ک�ه انگ�ار ف�ردایی نیس�ت و امک�ان

ندارد که جمهوری اسالمی از این مهلکه جان به در برده و ضربه های سنگینی بر این دشمن منطقه ای اش وارد کن��د. وارد ش��دن

سالها ب��رای که امکاناتی و همهی نیروها بهمیدانآوردن و اسالمی جمهوری با کرد به درگیری گروههای تجزیهطلب بیمحابای

همین اضطرار است. آموزش و تجهیزشان سرمایه گذاری شده بود سویه ی دیگری از

روشن است که مقصود این نیست که ریشه ی آشوب های اخیر را تنها در روابط منطقهای و جهانی جستجو کنیم؛ به ویژه آنج��ا

اس��ت آشکار وانگهی، است. اجتماعی در میان آزادیهای کلی بهطور و اجباری حجاب چون موضوعات بسیار مهمی پای که

که بدون درنظرگرفتن شکاف جمهوری اسالمی و امپریالیسم آمریکا که برسازنده و بستر مهم ترین تحوالت ج��امعه ی ای��ران در

این چهل و چند سال بوده، امکان ارائه ی تحلیل سیاسی ج��امع ن��اممکن اس��ت. ب��ا ی��ادآوری این نکته ی بس��یار مهم ک��ه خ��وِد
ً
مسئله ی حجاب اجباری و آزادی های اجتماعی در متن این شکاف است که معنای ویژه ای ب��ه خ��ود گرفت��ه و ب��ه ام�ری اساس��ا

 و بر بستر م�ادی ای ک�ه در بخش ه�ای ف��وق32پس بر متن افول هژمونی امپریالیسم آمریکا31سیاسی و براندازانه تبدیل می شوند.

ترسیم شد اضطراری ست در این میان: اضطرار براندازی.

گرفتن این شکاف، ناگزیر به ارائه ی تحلیل هایی اخته منج��ر خواه��د ش��د ک��ه نم��ونهاش را در این چن��د م��اه دی��ده ایم. ازنادیده 

 گرفت��ه33»انقالِب ملی« خواندن این شورش ها - اتفاقا با چشم بستن بر سویه های ضدملی شورش ها - در تحلیل های لی��برالی

 تحلیل هایی که می کوشند با ارائه ی تصویری34تا داستان سرایی درباره ی »جنبش رهایی بخش مردم ایران« در تحلیل های چپ.

خیالی و واژگون از واقعیت، طبقه ی کارگر را به پیاده نظام آرزوها و آرمان های سیاسی خود تبدیل کنند. ما تمایلی به ش��راکت در

رویاهای ویرانگِر شما نداریم. طبقهی کارگر مایل به شراکت در تغییر مناسبات تولید، قدرت و ثروت مادی جامعه است؛ همان

عرصه هایی که هیچ بخشی از بورژوازی و طبقه متوسط مایل به شراکت نیست و برایش »رفراندوم« برگزار نمیکند.

 بنگرید به »جمهوری اسالمی، طراز سیاست، و دال سیال حجاب«، پویان صادقی. هم چنین بنگرید به »غریو یک استیصال )در نقد دخ��تران خیاب��ان انقالب(« از ارغ��وان31

حکیمی.

فول و فعلّیت خاص انقالب( از پویان صادقی و نیز بنگرید به کتاب »سوریه و رئال پلیتیک کمونیستی« از بابک32
ُ
دیسه ی امپریالیسم )ِسنخ شناسی، تکرار ا

ُ
 بنگرید به متن »ا

پناهی و فرزان عباسی.

به طور مثال بنگرید به »انقالب ملی در انقالب اسالمی«، سید جواد طباطبایی.33

به طور مثال بنگرید به »سه نگاه به خیزش انقالبی مردم ایران: خطاها، نام ها، تصویرها«، مراد فرهادپور، جواد گنجی، صالح نجفی.34
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