
دعواهای جناحی و تاکتیک های سرکوب

 عبده کالنتری

ی که«تصویر»یکی از تفاوت های بارز دو جناح حاکمیت در جمهوری اسالمی در زمینه ی سیاست خارجی است و 

از این جهت اهمیت دارد که سرنوشت« تصویر»این . هریک از دو جناح می خواهد از نظام به دنیا عرضه کند

جناح نئولیبرال. اقتصاد کشور از یک سو و سرنوشت وضعیت خطیر و نامتعادل ژئوپولتیکز منطقه بدان وابسته است

رفع)به درستی سرنوشت خود را در گرو ادغام در بازار جهانی و آشتی با ایاالت متحده ( اصالح طبان خودی)

نظام بانکی در ایران نابسامان و ناتراز است، دولت مدام بدهی پشت بدهی باال می آورد،. می بیند( تحریم ها

«بومی سازی تولید»صندوق های بازنشستگی در آستانه ی ورشکستگی اند، تورم کنترل پذیرنیست، و هیچ میزان از 

و چاپ اوراق بهادار از جیب کابینه های آینده قادر نخواهد بود جایگزین( و ممنوع کردن واردات کاالهای مشابه)

، رشد(هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد)واردات آزاد کاال و جلب نقدینه ی خارجی و رونق بازار سرمایه 

صادرات، اخذ فناوری، همه در ارتباط با شاخص های بین المللی شود، همان راهی که سرمایه داری در هند و کره

.جنوبی و سنگاپور طی کرده است

/اسراییل/ اما جناح فاشیسِت اسالمگرا برای چنین نسخه ای باید بهای سنگیِن همسویی با منافع ژئوپولیتیکز آمریکا

عربستان را بپردازد و دست وپایش را از لبنان و سوریه و عراق عقب بکشد، از لحاظ تسلیحاتی نیز بلندپروازی های

نئولیبرالها به! یک بار برای همیشه لُنگ بیندازد« استکبار»هسته ای را بایگانی کند، و در یک کالم در برابر 

رهبری روحانی و ظریف به سادگی حاضرند این بها را بپردازند و طبقه ی متوسط هم از آنها پشتیبانی می کند اما

در ایران در این مورد خاص به نفع کابینه  عمل نمی کند و در این سیستم حرف آخر را اولیگارشی« سیستم قدرت»

رانتی می زند که از ابتدای انقالب بهمن تاکنون، با اتکاء به نفت و شیعیسم، مدافع/ آخوندی / اسالمگرای سپاهی

علیه امپریالیسم و صهیونیسم  بوده است« خط مقاومت» .

، این تفاوت بارز جناحی را هیچ چیز این روزها بیشتر از۹۹عالوه بر نزاع های بی پایان بر سر الیحه ی بودجه ی 

یک طرف کابینه ی: نمایش نمی دهد )FATF( دعوا بر سر پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی

رونق اقتصاِد سرمایه و پیاده کردن. روحانی و طرف دیگر مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی

استقالل در قبال متغیرهای. سیاست های نئولیبرالی بدون پیوستن به نظام بانکی جهانی بی معنی و ناممکن است

بر آن اصرار دارند، همزمان با( مثل روزنامه کیهان)بین المللی که طرفداران اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی 



هم رونق بگیرد ــ که البته آنهم« شرق»حتا اگر تجارت با . مسدود شدن درآمد نفت، غیرواقع بینانه به نظر می رسد

در گرو همان پیوند با سیستم مالی جهانی است ــ این اتکاء به چین و روسیه ناپایدار و تابع منافع سیاسی این دو

اقتصاد روسیه خود در بحران است، حجم این اقتصاد از اقتصاد ایتالیا هم کوچک تر است و اگر. کشور خواهد بود

برای. برحسب ارزش دالر مقایسه کنیم، اقتصاد ایاالت متحده ده تا یازده برابر بزرگ تر از اقتصاد روسیه است

اما پیش شرط های تعبیه شده برای پیوستن به. رونق اقتصاد باید با غرب کنار آمد  )FATF( درست همان چیزی است

پیش شرط ها از جمله عبارت اند از پیوستن به! گوش به فرمان عمو سام شدن: که حاکمیت از آن وحشت دارد

بخوان« )تروریسم»و پالرمو برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از کمک مالی به  )CFT( کنوانسیون های

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی(. سازمانهای اسالمگرا، از جمله سپاه قدس و سازمانهای نیابتی آن در منطقه

نخواهیم توانست در»بخوان، . )بپیوندیم دیگر قادر نخواهیم بود تحریمات را دور بزنیم )CFT( می گوید اگر به

!«(بازار سیاه جنس بفروشیم و بیرون از نظام بانکی دنیا پولشویی کنیم

حاضر می شد توسعه طلبِی منطقه ای خود را ــ حمایت از جنبش های« سیستم قدرت»در این « جناح هژمونیک»اگر 

خود را کنار می گذاشت و« حقوق بشری»اسالمگرا ــ به کنار بگذارد، به احتمال زیاد نظام مالی جهانی هم توقعات 

در برابر کشتار مردم در ایران، شانه هایش را باال می انداخت و به روغن کارِی تعدیالت ساختاری و اقتصاد ریاضتی

اما اکنون در وضعیت تحریمات اقتصادی، باال رفتن سطح کشتار از سوی حاکمیت به. نئولیبرالی ادامه می داد

«۹۸آبان . »انزوای بیشتر نظام در جهان غرب، و در نتیجه تضعیف بیشتر جناح نئولیبرال در داخل خواهد انجامید

.اصالح طلبان را دست پاچه  کرده، نه از سر همدردی با مردم بلکه از ترس راکد ماندن سرمایه و ورشکستگی مالی

کمترین اهمیتی به خون ریخته شده بر خیابانهای ایران«( رویترز»و )قطعاً ایاالت متحده و اسراییل و عربستان 

ــ حاکمیت دست از قلدری منطقه ای بر می داشت و مثل انورالسادات، ُحسنی مبارک،« فقط»نمی دادند اگر فقط ــ و 

اما جناح. ملک حسین، ملک عبدهللا، ملک سعود، شاهزاده بن سلمان، حتا قذافی، بچه ی سربراه و حرف شنویی می شد

تصویر»یک جناح می خواهد . فاشیست مایل است به راه بشار اسد برود، قلدری کند، و نوکری استکبار را نـپذیرد

به جهان ارائه دهد و با پنبه سر مردم را ببرد؛ و جناح دیگر بقاء و موجودیت خودش« عضو سربه راه»و « خوب

را مهم تر از روابط اقتصادی و سیاسی با غرب ارزیابی می کند و در بند نزاکت و تصویر خوب نیست، لباس جنگی

.به تن کرده و قلب جوانان ما را نشانه گرفته است

این معنی. شورِش نان و شغل به سرعت به سمت حرکت های سیاسِی خودجوش علیه کلیت نظام سیر کرده است

خواسته های. تبدیل شود واکنش حاکمیت خشن تر خواهدشد« سیاسی»بیشتر به « صنفی»هرچه . بود« ۹۸آبان »

صرفاً معیشتی را شاید بتوان با وعده های مسکن ملی در بیابان و یارانه ی مثقالی برای دهک های پایینی خاموش کرد

ــ و این امید و حربه ی اصالح طلبان است برای فرونشاندن خشم مردم ــ اما وقتی که همه همصدا با پدر پویا

، دیگر روشن است که تهدید برای نظام، یک«این نظام بود که فرزند مرا کشت، نه ضدانقالب»بختیاری می گویند 

اسالمیِت! و این تهدید از سوی مردم است نه از سوی استکبار و تحریم طلبان آن سوی مرز. است« وجودی»تهدید 

نظام فرزندان مردم را به گلوله می بندد و خانواده های این فرزندان را به بند می کشد و شکنجه می کند و در یک دور



نیست بلکه همه ی مردم ایران اند« اپوزیسیون برانداز»دیگر این فقط . باطل، این ترور سیستماتیک را تکثیر می کند

/// !که فریاد می زنند این رژیم باید برود


