
!جنگ ادامه سیاست است

 

حسن مرتضوی

 

 تا به امروز یعنی تقریباً یک۹۶مسیر دی ماه . شعاری قدیمی اما بسیار دقیق و فشرده که بارها و بارها به اثبات رسیده است. ۱

عزم به گسترش مبارزات:  در لحظات بحرانی خود را نشان داد خالصه کرد۹۶سال و نیم را می توان در همان فرمولی که سال 

: تا به امروز به شکل های گوناگون حفظ شده است۹۶این خودویژگی وضعیت دی ماه . مردمی اما ناتوانی از اجرای عملی آن

هر بار این مبارزات. نه کارگران و زحمتکشان توان پیشبرد و رشد سطوح مبارزاتی خود را دارند و نه از آن دست می کشند

کارایی سرکوبش را حفظ کرده اما. نظام هم با معضلی مشابه روبرو است. شعله می کشد اما به دالیل گوناگون بسط نمی یابد

بن بست حاصل دقیقا ناشی از ناتوانی از عدم گسترش قاطع هژمونی دو. توان حل حتی مقطعی بحران های اجتماعی را ندارد

نیرویی که با دقت به ارزیابی این کارزار. در چنین بستری است که پای نیروی خارجی به میان می آید. سوی این کارزار است

آمریکا و کشورهای منطقه به رغم تمام ادعای خود مبنی بر تغییر رفتار رژیم مایل اند کار آن را تمام کنند و به. نشسته است

یارگیری داخلی و خارجی روی آورده اند و نظام نیز هراسان از برای از دست دادن قدرت بسیج داخلی، ضعف نیروهای حامی

خارج از کشور مانند حزب هللا و حماس و حشدالشعبی و قطع شدن کانال های مالی با بن بست معینی در سیاست خارجی روبرو

قدرت سرکوب مخالفت داخلی را دارد اما توان گسترش سیاست تهاجمی: تناقضی عجیب سراپای رژیم را در برگرفته. است

چاره کار به طبع پناه بردن به اتخاذ یک سیاست متمرکز دفاعی و پوپولیستی است اما از اجرای. خارجی اش را از دست داده

در شرایط بحران عمیق اقتصادی که تنگ کردن کمربند اقتصادی: یک نمونه. )ابتدایی ترین بخش های آن ناتوان است

اجتناب ناپذیر است در مانوری رنگ پریده صالی تغییر قیمت بنزین را می دهد اما هنوز مرکب فرمان خشک نشده فرمان

نه فقط در دزدی های آشکار و فاحش نه در ناتوانی مضحک: ناکارآمدی دیگر برای همه عیان شده است(. عقب نشینی می دهد

آیا این ناکارآمدی. کمک به سیل زدگان بلکه در اتخاذ سیاست های ضروری در مواجهه با امکان یک درگیری نظامی با آمریکا

را باید به پای اطمینان قلبی رژیم از عدم حمله آمریکا گذاشت، یا نه این یک وضعیت عینی رژیمی است که ابزارهای

بوروکراتیکش فشل شده است؟

 

وقوع یا عدم وقوع جنگ پرسشی است که در فضای اجتماعی ایران تاب می خورد و با هر خبر رسانه ها در میان توده های. ۲

سیاست به بن بست رسیده و. آیا در چنین بن بستی امکان وقوع جنگ هست؟ به گمانم هم آری و هم نه. مردم پژواک می یابد

ورشکسته ی دولت در اجرای برجام ضمن از دست دادن کنترل بر قلمروهای داخلی توان مدیریت سیاست خارجی خود را عمال

«شیعیان»میلیاردها سرمایه گذاری در عراق و لبنان و سوریه حتی نتوانسته یک تظاهرات ساده از سوی . از دست رفته می بیند

صندوق. توان ارزی و مالی ایران عمال رو به پایان است. به مخالفت با سیاست آمریکا دال بر تحریم عمیق ایران برپا کند

از سوی دیگر بحران اقتصادی نه تنها حل نشده بلکه به نحو فاجعه باری رو به. ذخیره ی ارزی دائم نحیف و نحیف تر می شود

از سوی دیگر نارضایتی مردم هر چند هنوز سرگردان و بی نتیجه مانده است اما عمال گرایش مشهودی به از بین. گسترش است

(.همکاری کارگران و بازنشستگان و معلمان و دانشجحویان در اول ماه مه)بردن موانع زنجیرشدن حلقه ها به چشم می خورد 

این زنجیرها به هر حال هر چند با تاخیری کشدار به دلیل تداوم بحران اقتصادی راهی برای فرار از وضعیت فلج کنونی

در چنین شرایطی رژیم چگونه به استقبال این جنبش های آتی می رود؟ تمامی عالئم در چند ماه اخیر نشان می دهد که. می یابند

اما سرکوب در شرایط بحرانی و با چشم انداز زمینگیرشدن اقتصاد .سرکوب با قدرت تمام بدون کوچکترین نرمشی ادامه می یابد



در چنین شرایطی. یعنی باز می گردیم به خوان اول. اما آن را از بین نمی برد ،در ماه های آتی فقط حدت تضاد را کاهش می دهد

 سال۴۰. ماجراجویی: که هنوز سرکوب کارآمد است اما توان حل بحران اقتصادی و اجتماعی ندارد، تنها یک راه باقی می ماند

زمین این بستر برای کارگزاران بوروکرات سرمایه داری. زمین و بستری بود که حریفان را گیج می کرد: این ترفند پاسخ داد

.تکرار که تکرار شد حریف هم دستت را می خواند، هر قدر هم که خنگ باشد. اما یکی از طرق آموزش تکرار است. آشنا نبود

اینقدر ولی این کار را تکرار می کنیم که. مرحله اول تحریم نظام بانکی را دور زدیم و با کشتی های خاموش نفت می فروشیم

راه های گریز را بسته است. حریف این بار سمبه پرزوری دارد. نخستین اقدام آمریکا کورکردن همین شبکه های قاچاقی باشد

ماجراجویی باید راه گریز. هر چند روحانی با تبختر شش انگشت را به نشانه شش راه باقیمانده نشان دوربین های تلویزیون بدهد

اگر راه گریز برای رژیم. وگرنه بدل به یک اقدام نظامی آشکار می شود که در جنگ پنهان تاثیری ندارد. و انکار داشته باشد

زدن نفتکش های فجیره به این شکل. ایران بسته باشد آیا با وجود نیاز قطعی به ماجراجویی به آن تن می دهد؟ بعید می دانم

.کودکانه لزوما به معنای ماجراجویی نیست، نوعی استیصال لحظه ای است که فقط کیهان می تواند برایش کف بزند

 

و« غیرمترقبه»آمریکا به فشار خود آنچنان ادامه می دهد که وقوع حوادث : ما با دو سناریوی محتمل روبرو هستیم. ۳

زدن و نابودکردن« )محدود»ناگزیر شود تا مظلومانه ادعا کند در دفاع از صلح جهانی مجبور به دخالت نظامی « غیرعمدی»

ایران به این شماره تلفن زنگ)شده است و یا در افت وخیزهایی که به بازی موش و گربه می ماند ( زیرساختارهای اقتصادی

.مصالحه ای پا بگیرد« کیان دین و سرزمین»، فلج شدن قطعی اقتصاد را شاهد باشد تا در جام شوکرانی دیگر برای حفظ (بزند

به برکت. خیالش از بابت بسیاری چیزهای دیگر راحت است. نبود بدیل است ،اما بزرگ ترین معضل رژیم چنجی آمریکا

سیاست های خانمان برانداز مالی رژیم و حوادث طبیعی و سیل و زلزله و غیره توده ی کارگر بی نهایت ارزان قیمت آماده به کار

هر چند هنوز هم سیکل جدید بازتولید شروع نشده دخترکان و پسرکان جنوبی با مزد)گرفته شدن در سیکل جدید بازتولید است 

و از یمن سیاست های سرکوبگرانه و زن ستیز و قوم ستیز و فرهنگ(.  هزار تومان در ماه مشغول بسته بندی خرما هستند۲۰۰

آمریکای جهان خوار مدتهاست باب طبع بخش وسیعی از طبقه. ستیز آقایان موجی از فرهنگ ساسی مانکنی کشور را فراگرفته

خارج از کشور و بذل و بخشش بی دریغ و سخاوتمندانه نهادهای بین المللی« اپوزیسیون»میلیاردها دالر . متوسط شده است

سلطنت در قدوقواره ای کوتوله ای به نام رضا. اما معضل بدیل به قوت خود باقی است. سرمایه داری آماده خرج شدن است

.این را هم رژیم می داند هم آن کوتوله ها. پهلوی با وجود همه ی تالش من و تو ها به هیچ موفقیت سازمانی و تشکیالتی نرسیده

در جنگ اول خلیج ما با تضعیف رژیم. اما آنچه در پس پرده ی ذهن استراتژیست ها می گذرد چیزی است مشابه چلبی عراق

جنگ دوم و نهایی عراق. همین امر امکانات بالقوه را بالفعل کرد. صدام و تاحدی کاهش کارآیی دستگاه پلیسی آن مواجه بودیم

بنابراین به احتمال قوی حمایت بی شائبه و گستاخانه بخش بزرگی از. بود که بدیل حاضر و آماده ای جای صدام نشست

.خارجی از تهاجم امریکا به ایران، وجود همین امکان در یک ضربه کوتاه و مقطعی است« اپوزیسیون»به اصطالح 

 

.در مقطع کنونی از میان دو احتمال به یکسان قوی جنگ یا سازش، دست باال را سازش در اختیار دارد

برگرفته از فیسبوک نویسنده


