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 یثبات و سرنگون

 یکالنتر یعبد

  

 

 

 

 

روابط با  یساز یثبات منطقه، برجام، و عاد ،ییزدا را طلب کرد و هم مدافع تشنج یاسالم یجمهور یهم سرنگون توان یم ایآ

و جنگ  یثبات یفقط ب می. سقوط رژشود ینم ر،یخ»طلبان خواهند گفت  ( شد؟ اصالحیالملل نینظام در روابط ب تیغرب )مشروع

 اش یاتم ینظام و قدرتمند شتریب میفقط به تحک ییزدا و تشنج یساز ی. عادشود ینم ،نه»ها خواهند گفت،  نئوکان.« آورد یم

ها  که به دست آورده او را از انقالِب پابرهنه یازاتیدو قطب در نوسان است. امت نیا انیمتوسط م ی طبقه.« دیخواهد انجام

و ارتحاِل رهبر به  سمیو برجام و نفت و تور یرأ قصندو نیهم ز،یاوضاع کجدار و مر نیکه هم بندد یم دیو ام کند یهراسان م

 لیتحص ی ندهیو آ هیسرما تیکاهش ارزش پول و ترس از عدم امن ندیبا د صال،یاوضاع را بهتر کند اما در لحظات است جیتدر

و  دارند ینگه م یقدرت را در دست آخوند و سپاه یها چون اهرم رندیپذ برگشت یچکان که اصالحاِت قطره قتیحق نیها، ا بچه

رضاشاه و آتاتورک دوم،  ند،یبب یبدوزد و خواِب ناج« خارج»که نگاهش را به  دارد یاو را وا م ها، نیاوضاع بهتر نخواهد شد، ا

دارد  داریمتوسط خر ی طبقه انیچون در م کوبند یم سمیونالی! و همه بر طبل ناسشبه کی ی . . . معجزهیو سپهدزاهد نوشهیپ

 یبرا یتر نهیهز متوسط را متقاعد کرد که راه کم ی طبقه دیبا طیشرا نی. در اشود یم لیتبد یاسیس ی هیرماس ی و زود به سکه

 .است یبه منظور سرنگون یمدن ی جامعه کالیراد ِینظام وجود دارد و آن سازمانده نیذار از اگ

 

*** 

 

چپ خواهان آن  یها کالیاست که ما راد یزیچ نیو ا ه،یو از پا یساختار رییتغ ض،یظلم و تبع ِمیرژ رییتغ یعنی یسرنگون

ـ  لییـ اسرا کایآمر»دربست شعار  ائتالف  بًایهم هست که تقر« چنج میرژ»اصطالح  ی ترجمه میرژ رییتغ ی. ولمیهست
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 لیتر، منطق تحل روشن دی.  بارندیگ یم رویو ن شوند یم هیآن ائتالف تغذ زکه ا یرانیا یها است و شعار نئوکان« عربستان

 .کرد کیتفک یاسالم یمخالفان جمهور ریچپ( را از منطق سا یها کالی)راد ها ستیالیسوس

 

*** 

 

آن  ها هیانیدلسوز هم با انواع ب یاسیس یروهایو با تشنج در منطقه مخالفند. ن ترسند یو جنگ م یاقتصاد میمردم از تحر اکثر

ما روشن باشد که با دو منطق  یبرا دیبا لیاز لحاظ تحل ،یغیتبل ی جنبه نی. اما عالوه بر ادهند یمخالفت را انعکاس م

 «ییزدا عدم تشنج»گرا  راست ونیسیاپوز م؛یکن یطلب م« به دست مردم یسرنگون» یسازمانده یرا برا ییزدا . ما تشنجمیروبروئ

 تیبلکه دو وضع ستین یکی «یدو نوع سرنگون» نیا نِدی. برآخواهد یم یخارج ی توسط فشار و ضربه میرژ یسرنگون یرا برا

و  یو مترادف با فروپاش یضربت یاست؛ دوم تر یطوالن دیو شا تر نهیهز تر و کم و به قاعده کیدموکرات یکاماًل متضاد است. اول

 .کند یم یرا ضرور ،یسرباز خارج ی حتا چکمه دیشا ،یخارج ی هیالحما هرج و مرج، که حضور دولت تحت

 

*** 

 

 االتیو ا یاسالم یجمهور تیحاکم انیاول: تضاد م ی متضاد. گزاره یریگ جهیو دو نت میدرست روبرو هست ی با دو گزاره ما

 رانی. حتا اگر در استیمربوط ن رانیا یتضاد به اوضاع داخل نی. منطِق اگردد یها برم دولت نیا تیمتحده )و متحدانش( به ماه

 طیصورت وجود داشته و دارد که برحسب شرا نیتقابل به هم نیباز ا داشت، ینم دهم وجو یمردم خاموش بودند و حرکت

به مبارزات  یمیها بر سر منابع ثروت، ارتباط مستق دولت نیتضاد ا ،ینیع تی. در واقعشود یسردتر م ایتر  منطقه داغ کزیژئوپولت

در منطقه، منجر به « ثبات»به نظام مقدس و  یبخش تیو مشروع یساز یدوم: هرنوع عاد ی مردم ندارد. گزاره ی خواهانه یآزاد

آن تضاد  دی: با است نیا رندیگ یم انیگرا که راست یا جهیاند. نت دو گزاره درست نیخواهد شد. ا یاسالم تیحاکم شتریب میتحک

 یرو دی. بادیایب رکا یرو کایآمر ی هیالحما سقوط کند و دولت تحت یآخوند میکرد تا رژ شتریو ب شتریرا با فشار از خارج ب

که خوب، اگر هم منفعل  زندیهستند، اگر برخ یکرد. مردم فاکتور ثانو یگذار هیسرما یسعود ی و شاهزاده اهویترامپ و نتان

 راتییو هشت مرداد، با تغ ستیب یویسنار ایعراق است  یویهمان سنار وی. سناررندیگ یم روین یبمانند از ابرقدرت خارج

 .کوچک
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*** 

 یخودگردان ی کننده نیتنها فاکتور تضم ستند،ین یدشوار است: مردم فاکتور ثانو ها ستیالیسوس ِیغیخاطر ، کار تبل نیهم به

و  یاسیس یرویدولت و ن چیاند و نه ه از هرج و مرج، فقط خود مردم یریهستند. ضامن عدم خشونت و جلوگ یدموکراسو 

 کالیکه مخالفت راد دهند یم حیبه مردم توض ها ستیالیرا طلب کنند. سوس میرژ رییتغباال بزنند و  نیآست دی. خود آنها بایحزب

و  یو فشار خارج ماتیها دارد؛ و همزمان، مخالفت آنها با تحر متفاوت از منطق نئوکان یمنطق ،یاسالم تیآنها با حاکم

 .طلبان تیو عاف خواهان تیطلبان و مشروع متفاوت از منطق اصالح یمنطق اهو،یترامپ و نتان یها استیس

 

*** 

 

است. تشنج در منطقه، به خطر  یزیو خونر« خشونت» ی راست مربوط به مسألهِ« چنج میرژ»چپ با  سمیکالیراد گرید تفاوت

. آورد یرا م« شدن یا هیسور»با خود خطر  ت،یمتزلزل کردن حاکم یبرا یخارج ی صدور نفت و سپس ضربه ریافتادن مس

 کیمن، دهان بازکردن  فیطبق تعر« شدن یا هیسور»است.  ندشیبرا نیا. ستین ها یها و انتحار یشدن ورود داعش یا هیسور

هنوز شکل  ییروین ایحزب  نینتواند آنرا پرکند چون چن کالیو راد یو سراسر یعقالن ی اراده چی( است، که هومیخالء )واک

و  کشد ی( به درون خود منیما را )مثاٌل مجاهد یها یانتحار ،یقو ی مکنده یروین کیمثل  ،یخال ینگرفته؛ آنوقت آن فضا

به  یاند ول اش نوشته ازمتأخرها درباره ری یو رانس ژکی)ژ ستین یبحث فلسف کی. خشونت االن میدان یم گریرا د ویسنار ی هیبق

 یکیستیو لوج کیپراگمات ی محاسبه کیحاضر،  یخیتار ی چپ در لحظه سمیکالیدر راد یزیاز خونر زی(، پرهدیآ یکار ما نم

کند و  کار را به جنگ  جیبس واندت یم شهیحتا اگر متزلزل شود هم میرژ ،یخارج ی بقاء است. با ضربه یبرا یرتاست. ضرو

متوسط، و تالش فعاالن  ی طبقه وستنیکشان و پ زحمت کاِلیحرکات راد یعنی) یمدن ی جامعه سمیکالیبکشاند. اما راد یداخل

را به  یرا دو شقه کند و بخش انینظام ینییپا یها آنرا دارد که رده تی(، قابلختهیخودانگ یها حرکت ِیعقالن ِیسازمانده یبرا

 .زاندیانگ دفاع از مردم بر

 

*** 

 

 ستیکه اصالحات ن یاصالحات خواهند؛ یم یچکان همراه با اصالحات قطره میقدرِت رژ میتحک یثبات منطقه را برا طلبان اصالح

 هیعل یمبارزات داخل یاست در خدمت سازمانده یعامل «ییزدا ثبات و تشنج»فاکتور  ها، ستیالیسوس یبرا یو دروغ است. ول
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 ها، تیکارگران، مبارزات زنان و اقل ی)مبارزات طبقات گذارد یم یبر مبارزات داخل یفمعکوس و من ریتأث ی. فشار خارجتیحاکم

و  یسازمانده یرا برا خواهان یدست آزاد ی(. فشار خارجرهیو غ یاصناف و کارمندان، اعتصابات سراسر ِیو مبارزات مدن

باشد تا مردم  «یعاد»کشور ما  یمرزها اوضاعفارس و  جیخل کِزیاوضاع منطقه و ژئوپولت میخواه ی. ما مبندد یم یخودگردان

فقط  کند، یمردم نم یبه سازمانده یکمک« چنج میرژ» ِدیو تهد یاعتراض خود را باال ببرند. خطر خارج یقادر باشند صدا

، و احتمال یا هسته یساز یغن شتر،یب  یاقتصاد یناامن ،یثبات یخواهد کرد. اگر اوضاع به سمت ب تر یسیو پل تر یتیاوضاع را امن

و « به قاعده»و  کیدموکرات ِیو سرنگون شود یدشوارتر م نییاز پا یاز خارج حرکت کند، کار سازمانده یبرخورد نظام

 میبا تحک یمساو شتریو ب شتریب سِمیکالی. ثبات بدون رادافتد یباشد، به عقب م یآن سازمانده ی ثمره دیکه با یا نهیهز کم

 .حاکمان باشد دنیکش نییپا یمردم برا کالیراد ی مقابله شرط شیپ دیبا میخواه یکه ما م ی«ثبات»ارتجاع است. 


