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 تاکنون دومین55وی۱۳۹۶حدود پنج ماه از شروع قیام ژینا گذشته است؛ یکی از رشته خیزش هایی که از دی 

سقوط جمهوری اسالمی ایران را رقم زده اند. خیزش انقالبی ژینا هم به نوبه ی خود زمان ت55اریخی را فش55رده

کرده است: از یک سو شتاب تحوالت، که حتی ترسیم طرح واره ای از تسلسل و ارتباط55ات درونی روی55دادها و

ریشه ها و پیامدهای آن ها را دشوار کرده است؛ و از سوی دیگر، تأثیرات چشمگیری که مجموع این تحوالت

در فضای فکری و سیاسی جامعه بر جای گذاشته اند، طوری که ردی55ابی و خص55لت یابی آن ه55ا ب55ا س55نجه های

متعارف گذشته به هیچ رو امکان پذیر نیست. تاریخ در جغرافیای ایران آبستن تحوالت تعیین کننده ای ست، و

در همین راستا، ذهنیت و ارزش های حاکم بر جامعه دستخوش تغییرات شگرفی شده اند. با این همه، ب55رای

جهت یابی در میدان ناهموار این مبارزه ی خطیر باید خطر کرد و شمایی از مسیر پرتالطم و ناپایدار تحوالت

را به تصور درآورد، گیریم نارسا و موقتی بودِن این تصویر از پیش مسلم باشد.

برای روشن کردن نقطه ی عزیمت و پیش فرض های این نوش55تار، ب55رخی از روی55دادها و موقعیت ه55ایی ک55ه در

( اعتراض55ات مس55تمر خیاب55انی کم55ابیش ف55روکشالفمقطع کنونی اهمیت ویژه ای دارن55د را برمی ش55ماریم: 

کرده اند )با استثنای بزرگ جمعه های اعتراضی زاهدان(، اما همان طور که انتظ55ار می رفت وض55عیت ب55ه روال

( ح55ربه یب»عادی« گذشته بازنگشت و همه می دانند که وضع کنونی حک55ایت آتش زی55ر خاکس55تر اس55ت؛ 

اعدام  دستگیرشدگان و تهدید زندان با شرایطی موحش تر، نتوانست سازوکار ارعاب مورد انتظ55ار حاکم55ان را

( در اثر مبارزات گسترده ی م55ردمیجتأمین نماید. درعوض، مقاومت در اشکال مختلف همچنان ادامه دارد؛ 

و سرکوب های قساوت بار حاکمیت، بازمانده ی مشروعیت رژیم نزد اکثریت م5ردم فروریخت5ه اس5ت. ض55رورت

( روند ریزش نیروهای »خودی«دعبور از جمهوری اسالمی به یک توافق نانوشته ی عمومی بدل شده است؛ 

در ساختار درونی حاکمیت به طور آشکار و پنهان افزایش یافته و با بیانیه ی موسوی مسیر آن هموارتر ش55ده

( سرکوب عریان اعتراضات مردمی این بار بهانه ای شد برای تش55دید ان55زوای سیاس55ی دولت ای55ران درهاست؛  

عرصه ی بین المللی و تعلیق مذاکرات برجام )گرچ55ه دلی55ل واقعی این فش55ارهای ش55دت یافته پافش55اری رژیم

( حاکم55ان دروایران در همراهی با روسیه بود، اما وجهه ی جهانی خیزش ژینا محمل اجرای آن واقع ش55د(؛ 
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 بهمن و با داعیه ی پیروزی و اقتدار و در قالب عفو رهبری،22چرخشی نسبتا غیرمنتظره، ظاهراً به مناسبت 

( هسته ی سخت قدرت شتاب زده س55ازوکاری ش55به قانونی ب55رایز؛ ۱برخی از زندانیان سیاسی را آزاد کرده اند

( رون5دحواگذاری باقیمانده ی ثروت های عمومی )تحت مالکیت دولت( به نخبگان خودی تدارک دیده است؛ 

آلترناتیوسازی از باال برای آینده ی سیاسی ایران در قالب همراهی اپوزیسیون راس55تگرا ب55ا دولت ه55ای غ55ربی

( با کاهش نسبی فضای امنیتی خیابان ها، اعتراضات و اعتصابات کارگری بار دیگر سیرطشتاب گرفته است؛ 

 و ناقوس بحران  فزآینده ی اقتصادی ]و پیام5دهای سیاس5ی تهدی5دآمیز آن ب5رای دولت[ را2صعودی یافته اند

( حاکمان در م55راودات دیپلماتی55ک ب55ا ق55درت های غ55ربی پیغام ه55ای مص55رانه ای ب55راییبه صدا درآورده اند؛ 

بازگشت به پای میز مذاکره )برجام و غیره( ارسال می کنند و برای نش5ان دادن حس5ن نیت، ش5روع ب55ه آزادی

. ۳شهروندان غربی اسیر/گروگان  در زندان های ایران کرده اند

با این مقدمات، که فهرست آن می تواند بلندتر باشد، شاید خواننده ی این س55طور هم تص55دیق نمای55د ک55ه ب5ا

نقطه ی عطفی در روند تحوالت جاری مواجهیم که نیازمند واکاوی و تحلیل )جمعی و مستمر( است. نوشتار

حاضر، که برای سهولت در قالب چند تِز مرتبط ارائه می شود، تالشی ست در این جهت. خاطرنشان می کنیم

که با توجه به نارسایی و ناتمامی این تزها، عرضه ی آن ها صرفاً محملی  ست برای دع55وت از نیروه55ای چپ و

مترقی به هم اندیشی حول داللت های موقعیت کنونی، ک55ه خ55ود ضرورتی س55ت ب55رای راهجویی ه55ای جمعی.

، خیزش ژینا به ناگزیر به میدان زنده و خطیری ب55رای۴چون همان طور که در یادداشت های متعددی گفته ایم

 که پیدایش آن برای بینشیوضعیتیپیکارهای هژمونیک و ضدهژمونیک نیروهای متعارض بدل شده است )

 بر درکی تاریخی از مناسبات جهانی سلطه، به هیچ رو عجیب و نامنتظر نیست(. با توجه به پیش55رویمبتنی

مشهود راست گرایان به پشتوانه ی قدرت های داخلی و خارجی، آین55ده ی فرودس55تان و س55تمدیدگاِن )طبقه ی

کارگر در معنای وسیع آن( جغرافیای ایران در گرو آن است که بتوانند هرچه زودتر بلوک نیروهای مس55تقل

خود را تشکیل دهند. 

*   *   *

 ب��القوگی  اف��زایش مق��اومت جمعی فقدان زیرساخت های الزم در مقایسه با ابع��اد دس��تگیری ها و خ��واهخواهوضعیت بحرانی زندان ها، بی گمان  1
اما. زندانیان، همان گونه در گزارش های فشرده ی برخی رفقای ازادشده بیان شد، نقش مهمی در آزادسازی شماری از زندانیان سیاسی داشته است

برای فهم جامع تر دالیل این به اصطالح »نرمش« حاکمیت یا عفو ملوکانه می باید همچنین فاکتورهای ب��یرون از زن��دان ها و ن�یز سیاس��ت های کلی
رژیم را درنظر گرفت. یعنی درکنار اضطرارهایی که این اقدام را بر رژیم تحمیل  کرده اند، باید همچنین اهدافی که رژیم با این اقدام دنبال می کن��د

با نم��ایش اقت��دار ازطری��ق)بر ذهنیت عمومی جامعه : را لحاظ کرد. در اینجا برای مثال می توان به تأثیرات این اقدام بر حوزه های زیر اشاره کرد
به س��ان س��یگنال)، و یا کارکرد آن در مرحله ی کنونی تعامل رژیم با قدرت های جه��انی (؛ بر روند قیام ژینا )توهم پیروزی و گشودگی فضا(رأفت
خصوصا با توجه ب��ه. جان کالم آنکه، در هر اقدامی از این دست در کنار تأثیرات بی واسطه ی مبارزه باید فاعلیت رژیم را نیز درنظر گرفت(. تفاهم

،  رویه ی دی��رین«آش��تی جویانه»آن که نه فق��ط بس��یاری از زن��دانیان سیاس��ی مش��مول این آزادس��ازی نش��ده اند، بلک��ه به رغم این فض��ای ظ��اهراً 
.زندان و مجازات و حتی اعدام همچنان ادامه دارد/دستگیری

.به دلیل بلندبودن این فهرست، از برشمردن آن ها در اینجا چشم پوشی می کنیم. طی ماه گذشته روندی صعودی داشته اند  اعتصابات کارگری 2
شهروند فرانسه، به دولت آمریکا برای تبادل زندانیان پیغام ارسال کرد. در مقابل، دولت آزادسازی فریبا عادل خواه، زندانی همزمان با  دولت 3

 میلیون دالر از بدهی هایش به دولت ایران را پرداخت کرد.۵۰۰عراق با اشاره ی آمریکا 
  برای نمونه نگاه کنید به: 4

.14۰1 دی 1۵، کارگاه دیالکتیک - درباره  امکانات و خطرات تدوام قیام ژینا«، ستمدیدگان در برابر اپوزیسیونی خویشاوند دولتامین حصوری: »
. 14۰1 - با خیز قدرت طلبانه ی سلطنت خواهان چه کنیم؟«، دی درباره ی ضرورت پیکارهای ضدهژمونیککارگاه دیالکتیک: »

۳

http://pdf.kaargaah.net/TeleKar-156b_On_Necessity_of_Anti_Hegemonial_Struggles.pdf
https://kaargaah.net/?p=1309
http://pdf.kaargaah.net/156_The_Oppressed_vs_an_Opposition_alongside_the_State.pdf


۱تز 

چنان که قابل  پیش بینی بود، مقاومت های مردمی به رغم شدت یابی سرکوب ها )حتی تا مرحله ی عقب نشینی

جنبش خیابان( تداوم یافته اند. اما خ55یزش ژین55ا این تح55ول کیفی را به هم55راه داش55ت ک55ه س55رانجام یکی از

شالوده های برپایی و استواری نظام اسالمی درمعرض فروپاشی ق55رار گرفت55ه. این بنی55ان چ55یزی نیس55ت ج55ز

استمرار نظام سلطه ازطریق تسلط مستمر بر بدن زن و امر تنانه و بازنمایِی انقی55اد اجتم55اعی زن به م55نزله ی

جاری بودن آموزه های اسالم در فضای جامعه. پیشروی خیزش ژینا با الهام از ش55عار »زن، زن55دگی، آزادی« و

ایستادگی های زنان و اقلیت های جنسی و جنسیتی، بازتولید این بنیان نظام سلطه را مخت55ل س55اخته اس55ت:

خواه در پهنه ی حیات روزمره و سوژگی شهروندان، خواه در حیطه ی کارکرده55ای ای55دئولوژیک آن. خ55یزش

ژینا، به سان امتداد و برآیند کیفی مجموع مبارزات پیش از خود، افق های مقاومت روزمره را دگرگون ساخته

و چشم اندازی انقالبی به آن ها بخش5یده و مازاده5ای عی5نی/م5ادی ن5یروی تخی5ل را محق5ق س5اخته اس5ت؛

طوری که اینک نظم تحمیلی دولت اسالمی نه فقط در خیابان )تظ55اهرات خیاب55انی(، بلک55ه در س55پهر زیس55ت

روزمره به چالش کشیده می شود. اگرچه نمودهای مربوطه هنوز به قدر مجاب کننده ای همه گیر نیس55تند، ام55ا

 در م55وقعیت کن55ونی ق55ادرای55رانمسیر فراگیرشدن این روند کاماًل مشهود است و تاییدی ست بر آنک55ه رژیم 

نیست بار دیگر نیروی حیاتی ای که آزاد شده را به محبس بازگرداند. هرقدر فروپاشی بنیان یادش55ده ش55تاب

بیشتری بگیرد، روند فروپاشی کلیت نظام جمهوری اسالمی تسریع خواهد شد. 

۲تز 

دامنه  و شدت بحران عمومی )اقتصادی، سیاسی و اجتماعی( در جغرافیای سیاسی ایران به مرحله ای رسیده

است که - با وام گیری از لنین - نه فقط پایینی ها )اکثریت جامعه( نمی خواهند به روال سابق زن55دگی کنن55د،

بلکه باالیی ها هم نمی توانند به روال سابق حکمرانی کنند. در اثر پیام55دهای این بح55ران  عم55ومْی تض55اد بین

مردم و هیئت حاکمه به نحو بی سابقه ای شدت یافته است: »مردم از دولت جدا ش55ده اند و ب55ه ل55زوم اس55تقرار

نظم جدید پی برده اند«. درنتیجه، مردمان ناراضی بیش از پیش ب5ه مب5ارزه ی ت5اریخی علی5ه نظ5ام سیاس5ی

مستقر جلب می شوند و برای دست زدن به عمل انقالبی آمادگی نشان می دهند. همه ی این ها بدان معناست

که با یک »موقعیت انقالبی« مواجه هستیم. مسلماً این موقعیت انقالبی لزوماً به پیروزی »انقالب اجتماعی«

نمی انجامد، چون انقالب پیروزمند درکنار شرایط عی55نی ف55وق مس55تلزم فراهم ب55ودن ب55رخی ش55رایط ذه55نی ،

ازجمله رهبری سیاسی  ست. اما مت55أثر از دین55امیزم جنبش انقالبی، ت55أمین این ش55رایط ذه55نی می توان55د در

گستره ای فراتر از مرزهای کشور و در جهت های متفاوتی محق55ق گ55ردد و متق55ابال ب55ر سمت وس55وی فرآین55د

انقالبی تأثیر بگذارد. مشخصاً با نظر به انزوای فزآینده ی جمهوری اسالمی در عرصه ی بین المللی، تالش های

قدرت های غربی و منطقه ای عمدتا معطوف به آن اس55ت ک55ه به م55دد ابزاره5ای رس55انه ای و سیاس5ی ره5بری 

مطلوب شان را بر خیزش تحمیل نماید. به بیان  دیگر، فراتر از مردمان مع55ترض، ن55یروی ت55اریخی دیگ55ری در

تالش است تا شرایط ذهنی جامعه را برای تدارک شکل محدودی از »انقالب سیاس55ی« مهی55ا س55ازند. نکت55ه

اینجاست که استراتژیست های اتاق فکر حاکمیت بیش از هم55ه ب5ه این واقعیت واقف ان55د ک55ه وق5تی تش55دید

۴



سرکوب ها دیگر قادر نیست چرخه ی هم افزای »بحران - خیزش توده ای-سرکوب« را متوق55ف ی55ا ح55تی ُکن55د

سازد، تداوم حکمرانی به سبک سابق ممکن نیست؛ اینک55ه وق55تی اص55ل انک55ار و خواس55ت دگرگ55ونِی اساس55ْی

مادیتی فراگیر یافته است، دیر یا زود در توالی خیزش های توده ای و از دل »موقعیت انقالبْی« شرایط ذهنِی

مساعد برای دگرگونی انقالبی تکوین خواهد یافت؛ و اینکه با تداوم »موقعیت انقالبْی« عنص55ر ره55بری خ55واه

توسط یک نیروی اجتماعی سازمان یافته  و خواه به وساطت قدرت های خارجِی رقیب شکل خواهد گرفت. اگر

این برآورد درست باشد، یکی از پرسش های اساسی این است که در این فرآیند تح5والت پ5رتالطم، ع5املیت

حاکمان کنونْی چگونه پدیدار خواهد شد و چه نقشی ایفا خواهد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید قدری

به عقب بازگردیم.

۳تز 

مسیر هیوالشدن جمهوری اس55المی، به واس55طه ی تش55دید مس55تمر تض55ادها و بحران ه55ای داخلی و خ55ارجی،

نوپ55ایهمواره با افزایش توامان میل و نیاز آن به ضمانت های بقا و ماندگاری مالزم بوده اس55ت. عطش رژیم 

ایران به س55الح اتمی، ک55ه خصوص5ا پس از شکس5ت در جن5گ ب5ا ع55راق اوج گ5رفت، در همین راس55تا قاب5ل

ارزیابی ست: پیدایش این عطش، که با گذر زمان هرچه بیشتر به سیاستی پای55دار و پرهزین55ه و تعیین کنن55ده

بدل شد، با تاریخچه ی تکوین ت55وطئه وار جمه5وری اس55المی، داعیه ه55ای استکبارس55تیزِی و حی55ات سیاس55ی

پرتنش آن و نیز تجربه ی تحقیرآمیز جنگ با عراق پیوند داشت. از منظر حاکمان، دستیابی ب55ه س55الح اتمی

ضمن اینک5ه خط5ر غافل گیرش5دن به س55بک ش5اه پهل5وی را از می55ان می ب5رد، روبن55ای ای55دئولوژیک ره55بری

. درنه55ایت،5مقتدرانه ی جه55ان ش55یعی  - ب5ا داعیه ی هم5اوردی ب55ا اس55رائیل - را تحکیم و تق55ویت می نماید

دستیابی به س5الح اتمی همچ5ون تمهی5دی اس5تراتژیک ب5رای تض5مین ثب5ات بین المللی به رغم بحران ه5ا و

(،۱۹۸۸/۱۳۶۷. به واق55ع، در فض55ای پس55اجنگ )۶بی ثباتی های داخلی در اهداف راهبردی نظام تثبیت گردید

دولت ای55ران ب55رای ادغ55ام در نظم جه55انی دو مس55یر مکم55ل و نامتج55انس را در پیش گ55رفت: یکی پ55ذیرش

؛ و دیگری تالش ب55رای دس55ت یابی ب55ه س55الح اتمی.۷داوطلبانه ی بازسازی نولیبرالی مناسبات کالن اقتصادی

مسیر دوم که ظاهراً می بایست پادزهری علیه ادغام انفع55الی ی55ا زبونان55ه در نظم جه55انی باش55د، ب55ه اف55زایش

فشارهای بین المللی بر رژیم ایران و منزوی شدن تدریجِی آن انجامی55د. مجم55وعه ی این تنازع55ات و تح55والت

سیاسی-اقتصادِی پیامد آنها،  چرخش دولت ایران به سمت دولتی نظ55امی را تس55هیل و تس55ریع ک55رد، یع55نی

سیاست و اقتصاد و نظامی گری را به نحوی در هم ادغام کرد که تفکیک طبقه ی حاکم اقتصادی و سیاسی از

نخبگان نظامی و دستگاه نظامی ناممکن است. مسیر یادش55ده س55رانجام ب55ه تف55وق رویک55ردی ن55زد حاکم55ان

انجامید که خواهان نزدیکی راهبردی به جبهه ی نوظهور روسیه و چین بود. ولی اکن55ون ب55ا  گذش55ت بیش از

حاکم��ان هراس��ان وع��زم و امی��د (، 13۷۷/1۹۹۸به جمع قدرت های اتمی جه��ان )برای تحمیل خود دولت اسالمی پاکستان سرمشق تاریخِی ۵
را برای دسترسی به سالح اتمی دوچندان کرد. تحقیرشده ی ایران 

 امکان »فرار هسته ای«، و نیز برای دسترسی ب��ه فن��اوریتدارکپذیرش هزینه های هنگفت اقتصادی و سیاسی برای غنی سازی اورانیوم تا مرز 6
 رژیم اس��المیس�رمایه گذاری هایموشکی و پهپادهای انتحاری توضیح خود را در ساحت ایدئولوژی نمی یابند. بلکه می بای��د آن ه��ا را همچ��ون 

ایران برای کسب ثبات در عرصه ی جهانی تلقی کرد.
 همچنین زمینه ها و دالیل مهمی در ساحت اقتصاد سیاسی ایران داشت. چرا که اقتصاد ایران در سال های پایانی جنگچرخش استراتژیکاین ۷

 ح�اکم سرس�ختانه خواه�اننخبگ�ان از جن�احی روبرو بود که بخشا با انزوای اقتصادی ایران مربوط ب�ود. از س�وی دیگ�ر، فزاینده ایبا بحران 
برقراری مناسبات بازار آزاد بود.  
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یک دهه از غلبه ی چنین رویکردی بر دستگاه سیاسی ایران، به واسطه ی رویه ه55ای حس5اب گرانه  و دوگ5انه ی

، حاکمان ایران هرچه بیش55تر درمی یابن55د ک55ه جبهه ی ش55رق به تنه55ایی نمی توان55د۸دولت های روسیه و چین

تکیه گاه قابل اطمینانی برای بهبود جایگاه بین المللی آنان باشد و قمارکردن همه ی فرص55ت ها ب55ر روی اس55ب

روسیه و چین خطاست. از سوی دیگر، با تشدید مستمر بحران های داخلی و توالی خیزش های ت55وده ای پس

، و خصوصا در اثر گسترش قیام ژینا و دوام مازادهای مهارناپذیر آن، نخبگان حاکم ب55ا این واقعیت۹۶از دی 

روبرو شده اند که تأکید حداکثری بر مولفه ی ژئوپولتیک لزوماً قادر نیست ثبات سیاس55ی داخلی و مان55دگاری

. در همین راستا، به نظر می رسد که بازسازی محتاطانه ی رابطه با غ55رب )ض55من ادامه ی۹آنان را تضمین کند

بازی با کارت شرق( در دستور کار قرار گرفته است. و مهم تر آنکه، این بازسازْی بخشی از یک پوس55ت اندازی

سیاسِی کالن خواهد بود که »طبقه ی حاکم« بیش از همیشه به ضرورت آن واقف شده  است. 

۴تز 

پوست اندازی سیاسْی سازوکاری ناگزیر و متعارف در تاریخچه ی حیات جمهوری اسالمی بوده )نظیر چرخش

به سمت اصالح طلبی یا چرخش پوپولیستی احمدی نژادی(، که کارکرد نهایی اش تأمین انطباق پذیرِی س55یال

برای هدف ماندگاری رژیم بوده است؛ گیریم اَش55کال پیاده س55ازی و ژرف55ای تغی55یرات سیاس55ی برآم55ده از آن

همواره تابعی از ملزومات شرایط تاریخی  بوده اند. در موقعیت کن55ونی ام55ا این پوس55ت اندازی سیاس55ی، ب55رای

ت55أمین ه55دف مان55دگاری طبقه ی ح55اکم، ب55ا ملزوم55ات تمام55اً متف55اوتی روبروس55ت و ل55ذا مس55تلزم ژرف55ای

مس55تمرا ش55کننده تر- در اثر مجموع بحران ها - نظم سیاسی حاکم بی سابقه ای ست. چون در سال های اخیر 

نمود این وضعیت بار دیگ55ر در پرت55و روی55دادهای. شده و امکان عینی فروپاشی سیاسی را افزایش داده است

ری55زش خودی ه55ا و)فروپاشی رژیم می تواند منحصرا در اث55ر پ55ویش تح55والت داخلی . قیام ژینا مشهود است

، فش55ار و م55داخله ی(تر)اما ی55ک مس55یر محتمل . و در قالب سرنگونی انقالبی تحقق یابد( قدرت یابی مخالفان

قدرت های خارجی برای جایگزینی حاکمان کنونی با نخبگان سیاسی جدی55د اس55ت، ک55ه طبع55ا ب55ر ج55ذب و

ب55ا توج55ه ب55ه. تح55والت آتی اس55توار است« بهینه ی»تحری55ف تک55انه ی تح55والت داخلی درجهت ه55دایت 

«خط55ر فروپاشی»برجسته شدن فزآینده ی این مسیر دوم، به نظر می رسد که حاکمان ای55ران ب55ه عی55نی بودن 

اما همان طور که عینی بودن امکان فروپاشی به معنای تحق55ق حتمِی آن نیس55ت، آگ55اهی. ۱۰شده اند( تر)واقف

به عکس، طبقه ی ح55اکم در. نخبگان حاکم بر این امکان عینی نیز به معنای وادادن و عقب نشینِی آنان نیست

واکنش به این وضعیت می کوشد استراتژی سنجیده ای درجهت حفظ ابتکارعمل و جایگاه ویژه ی خود اتخاذ

پوست اندازی سیاسی یکی از مسیرهای استراتژیک پیشاروی حاکمیت است؛ و به  همین اعتبار، بای55د آن. کند

 عنصر ژئوپولتی��ک ب��ود. ح��القدرت های جهانی شرق و غرب، در محاسبات پیشین حاکمان ایران یگانه عنصر برای ارزیابی و پیش بینی رفتار ۸
بافتار جهانی شده ی اقتصاد سرمایه داری، خصوصا قدرت های ب��زرگ را ب��ه یک��دیگر وابس��ته می س��ازد وآنکه ادغام ناگزیر همه ی کشورها در 

 جهانی اقتصاد چین مرهون ادغام فزآینده یعروجسازوکارهای هم سازی آن ها را )به رغم رقابت ها و ستیزه جویی ها( ضروری می سازد. مشخصاً 
آن در ملزومات و نیازمندی های اقتصاد ایاالت متح��ده ب��ود. از س��وی دیگ��ر، رفت��ار نفع طلب��انه ی دولت روس��یه در پرون��ده ی برج��ام و ن��یز

توهمات پیشین حاکمان ای��ران نس��بت ب��ه امکان��ات اوکراین، موجب شده است که تهاجم اخیر بهمتزلزل شدن موقعیت جهانی روسیه پس از 
ایستادن در جبهه ی روسیه تاحدی کاهش یابد.

در شرایطی که ثبات رژیم اساسا از درون به  خطر افتاده  و اهرم سرکوب هم کارساز نبوده است، نه از متحدان ش��رقی کمکی برمی آی��د، ن��ه از۹
آن فناوری های نظامی وارداتی پرهزینه. 

.نخبگان و روشنفکران نزدیک به ساختار قدرت هم آشکارا از روند فروپاشی جمهوری اسالمی سخن می گوینداکنون در فضای رسانه ای ایران، 1۰
ای اظهار داشت ک�ه نامه ی سرگشاده برای مثال، محسن رنانی، اقتصاددانی که چندی پیش ستایش اش از جایگاه خامنه ای خبرساز شده بود، در

«.  را طی کرده استرخداد سقوط [چهار مرحله ی]جمهوری  اسالمی سه مرحله از »

۶
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بنابراین، فقط مخالفان و معترضان نیستند ک55ه. را رویکردی فعال درنظر گرفت، نه رویکردی از سر استیصال

در فرآیند انقالبی جاری به راه های عبور از جمهوری اسالمی و نظم سیاسی بعدی می اندیشند؛ بلک55ه بیش از

، ب55ه راه ه55ای(برای تضمین من55افع آتی خ55ود)آن ها، طبقه ی حاکم و قدرت های جهانْی در نگاهی رو به جلو 

اگ55ر چ55رخش. انقالبی می اندیش55ند/ ممکن برای بازسازی باثبات تر نظم مستقر از دل همین ش55رایط ملتهب

عمدتا معطوف به مصادره و دگردیس55ی گفت55ار سیاس55ی دگراندیش55ان و ح55ذف ادغ55امی جنبشاصالح طلبی 

 بود، اینک چالش اصلِی پیش روی حاکمان این است که۱۳۷۰بالنده ی آزادی خواهی در نیمه ی اول دهه ی 

. و مشخصاً این که چه شکل و مسیری از گذار سیاس55ی۱۱چگونه بتوانند فرآیند انقالبِی حاضر را مصادره کنند

ب5ا اینک5همی تواند ضمن تامین ثبات سیاسی )تحت نظم سرمایه دارانه(، جایگاه طبقه ی حاکم را حفظ نماید. 

اگر هستی، ولی ۱2طبقه ی حاکم سناریوهای معتدل تری هم برای این پوست اندازی سیاسی در دسترس دارد

اجتماعی طبقه ی اقتصادی-سیاسی حاکم را تماماً به ظرف سیاسی کنونی اش محدود ندانیم، درمی یابیم ک55ه

طبقه ی حاکم که ازقضا همه ی شریان های قدرت نظامی را هم به دست دارد، برای تأمین من55افع اش لزوم55ا و

. چه بسا یک پوست اندازی سیاسی »موفق«،۱۳به هر قیمتی نیازمند پوسته ی سیاسی جمهوری اسالمی نیست

با پشتوانه ی ضمنی قدرت نظامی، بهتر بتواند ثبات مناسبات سرمایه دارانه و منافع وی55ژه ی طبقه ی ح55اکم را

. ام55ا ت55اریخچه ی دافعه انگ55یز طبقه ی ح55اکم م55انع از آن اس55ت ک55ه به تنه55ایی بتوان55د فرآین55د۱۴تأمین نماید

پوست اندازی سیاسی مطلوب خ55ود را پی بری55زد. بن55ابراین، اگ55ر پوس55ت اندازی سیاس55ی هدایت ش55ده یکی از

   باشد، پیشبرد آن مستلزم هم سازی با »دیگران« است. ایرانگزینه  های پیشاروی رژیم 

۵تز 

ضرورت تأمین ثبات مناسبات سرمایه دارانه در جغرافیای ایران دغدغه ای کلیدی  ست که حاکمان و دش5منان

خارجی آنان را به رغم همه ی تنش های موجود در یک جبهه ی مشترک قرار می دهد. قدرت های غربی ب55رای

تامین ملزومات جهانی سرمایه داری، به ویژه برای مه55ار و س55رکوب مقاومت ه55ا و مب55ارزات س55تمدیدگان، ب55ه

شرکای استوار در جوامع »جنوب جهانی« نیاز دارند؛ همچنان که برای تقویت جایگ5اه خ5ویش در منازع5ات

. به واقع، کاربست مکرر دوگانه ی رایج »ایران و جهاْن« این واقعیت ک55انونی را۱5ژیوپولتیک بینا-امپریالیستی

به حاشیه برده که ایران صرفا بخشی از جه55ان اس55ت، ن55ه ج55دا از آن ی55ا در براب55ر آن. این ش55کاف فرض55ی و

توهم آفرین، در بازنمایِی مستمر تنازعات سیاسی میان دولت ایران و حریفان غربی اش مدام برجسته تر ش55ده

است. حال آن که بر بس55تر مناس55بات جهانی ش55ده ی س55رمایه داری، ت55داوم خودک55امگی سیاس55ی در »جن55وب

ازطری��قاصالح طلبی را به عنوان یک رخداد سیاسی اص��یل و م��ردمی جل��وه داد. بلک��ه ق��درت های غ��ربی هم این تنها حکومت ایران نبود که 11
.  پشتیبانی رسانه ای و سیاسی، در توفیق آن پوست اندازی سیاسی رژیم ایران نقش مهمی ایفا کردند

 با ساختار سیاسی کن��ونی جمه��ورینظیر الگوهای گذار/مهندسِی پیشنهادشده در بیانیه ی محمد خاتمی و - خصوصا - بیانیه ی موسوی، که هم12
اسالمی هم خوانی بیشتری دارند؛ هم امکان جذب نیروهای نظامی-امنیتی با سبقه و خاس��تگاهی م��ذهبی را ف��راهم می آورن��د؛ و هم از ق��ابلیت
مفصل بندی با رویکردهای طیفی از نیروهای سیاسی منتقد یا اپوزیسیون حاشیه ی نظ��ام )نظ��یر اص��الح طلبان »رادیک��ال«ت��ر و منزوی ش��ده ی��ا
نیروهای لیبرال-دموکراِت »واقع گرا« و به ویژه روشنفکران دینی و نیروهای ملی-مذهبی( برخوردارند. در این میان، طیف نیروه��ای به اص��طالح
»اصالح طلب رادیکال«، روشنفکران دینی و نیروهای ملی-مذهبی می توانند وزنه ی سیاسی موثری برای این نوع گذار ف��راهم س��ازند. چ��ون هم

 تجربه کسب کرده اند؛ و هم به ارزش ه��ای نولی��برالی وفادارن��د و ل��ذا۵۷پایگاه اجتماعی دارند؛ هم در بدنه ی دولت های قبل و بعد از انقالب 
مستعد مشارکت در روندهای آلترناتیوسازی از باال هستند. ]با سپاس از رفیق ارجمند ح. ب. برای تذکر این نکته ی انتقادی[ 

خصوصا وقتی که هزینه ها و گزندهای حفظ این پوسته ی سیاسی در حال پیشی گرفتن از منافع اش باشد.13
مص��ر ونظ��یر )هدایت شده زیرنظر طبقه ی حاکم نظامی انجامیده اس��ت سیاسِی اغلب به گذارهای  کشورهای جنوب جهانیدر انقالبی تحوالت 14

سودان(.
، آذرکارگاه دیالکتیک« - با نگاهی به خیزش های توده ای فرودستان، درباره ی بنیان ها و سازوبرگ های دولت در جنوب جهانیامین حصوری: »1۵

13۹۸ .

۷
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جهانی« و تداوم نظم اقتصادی-سیاسِی حاکم بر جهاْن رابطه ی متقابل و تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به  اعتبار

این وابستگی و درهم تنیدگی، می توان از مفهوم »طبقه ی جهانی بورژوازی« سخن گفت، که بر تعلق طبقاتی

مشترک خودکامگان جنوب جهانی و همتایان شان در سایر دولت ها )ازجمله در دولت های قدرتمن55د( داللت

دارد. با این همه، درست به دلیل همین وابستگی های ساختاری، زمانی که پایه های قدرت خودکامگان در اث55ر

جنبش های توده ای انقالبی سست می گردد، قدرت های جه55انی به س55رعت نش55ان می دهن55د ک55ه در عرص55ه ی

سیاسْت دوست و دشمن پایدار نمی شناس55ند )فرج5ام سیاس55ی محمدرض55ا ش55اه و حس55نی مب55ارک را به ی55اد

 نمود مشهودی یافت، و با۹۸ آغاز شده بود، در آبان ۹۶بیارویم(. روند افزایش بی ثباتی رژیم ایران که از دی 

خیزش ژینا به اوج خود رسید ه اس55ت. درنتیج55ه، هم ق55درت های غ55ربی، و هم طبقه ی ح55اکم ای55ران ض55من

هم سویی در ضرورت سرکوب و مهار فرآیند انقالبی، مسلماً با نگ55اهی کالن ت55ر ب55ه این رون55د می نگرن55د و در

همین راستا همه ی گزینه ها را بر روی میز دارند، ازجمله گ5زینه ی عب5ور از ص5ورت بندی سیاس5ی جمه5وری

اسالمی. اما پرسش اینجاست که جدا از این اشتراک نظر کلی بین »دشمنان« دیرینه، آیا مسیرهای سیاس55ی

مطلوب آن ها در ساحت انضمامی هم می تواند واجد هم پوشانی باشد؟ رویدادهای چند م55اه اخ55یر به روش55نی

 ب55رای هژمونی ی55ابی ب55ر۱۶نشان داده اند که استراتژِی فعلی قدرت های غربْی تق55ویت نیروه55ای س55لطنت طلب

فرآیند خیزش ژیناست: طی پنج ماه گذشته تمام رسانه های فارسی زباِن دولت ه55ای غ55ربی به ط55ور هماهن55گ

نیروی سیاسی ای را برجسته کرده اند که با نش55انه ها و گفت55ار س55لطنت طلبی  ش55ناخته می ش55ود و ش55امل ه55ر

ائتالفی ست که رضا پهلوی عنصر کلیدی آن باشد. به مدد سازوکارهای سیاسی و رسانه ای، این عناصر چن55ان

برساخته و تصویرپردازی شده اند که بتوان آن ه55ا را به عن55وان نماین55دگان جنبش انقالبی مردم55ان ای55ران ب55ه

. دعوت از رضا پهل55وی، مس55یح علی ن55ژاد و ن55ازنین۱۷جهانیان و خصوصا به خود مردمان تحت ستم حقنه کرد

بنیادی به عنوان صدای انقالب مردم ایران به کنفرانس امنیتی مونیخ، جای هیچ شبهه و تفسیری در این باره

باقی نمی گذارد. این رویکرد زمخت و شتابزده ی دولت های غربی صرفاً حاکی از وق55وف آن55ان ب55ه این واقعیت

است که پویایی درونی خیزش توده ای می توانست/می تواند از آن ها سبقت بگیرد و با تعمیق فرآین55د انقالبی،

افق انقالب اجتماعی را تحقق پذیر سازد.

در سوی دیگر، در تقارنی نامتج55انس و متناقض نم55ا، دامن زدن ب55ه گفت55ار س55لطنت خواهی همچ55نین یکی از

 بوده است.۹۶تمهیدات دستگاه امنیتی دولت ایران برای مهار روند رادیکالیزه شدن خیزش های توده ای پسا 

با  گذشت زمان، بخشی از لشکر سایبری رژیم اساساً به پیاده نظام رسانه ای تکثیر گفتار س55لطنت طلبی ب55دل

شدند )با ادبیات سیاسی و رفتارهای مشابه(. طی سال های اخیر روایت ه55ای متع55ددی ح55اکی از تماس ه55ا و

مذاکرات بین نمایندگانی از سپاه پاسداران با رضا پهلوی بوده اند. اگرچه ارزیابی نهایی این روایت ه55ا به دلی55ل

عدم دسترسی به داده های مستند فعاًل ناممکن است، اما منطق سیاس55ی وض55عیْت و سمت وس55وی روی55دادها

مؤید درستی آنهاست. ازجمله با نظر به برجسته بودن گفتار ناسیونالیستی )عظمت طل55بی( و »ب55ازار آزاد« در

رویکردهای هر دو طرف؛ و خصوصا با نظر به حمایت های تصریحی همیشگی رضا پهلوی از سپاه پاس55داران.

آنچه حاکمان ایران و خویشاوندان طبقاتی شان در دولت های غربی را به اتخاذ این تمهید سوق داد، ن55ه ی55ک

 به واقع، قدرت های غربی اینک نیرویی را وارد میدان کرده اند که از سال ها پیش تر، هم برای مواجهه با تحوالت آینده و هم به سان تَرکه ای16
برای به راه آوردن حاکمان ایران،  پرورش داده بودند.

 درونی خیزش ژینا جریان دارد.پهنه یدرحال حاضر، این چکیده ی مضمون پیکار هژمونیکی ست که در 1۷

۸



هماهنگی توطئه آمیز، بلکه منافع مادی مشترک آن ها بود ک5ه مس5تلزم جلوگ55یری از هژمونی ی5ابی گفتم55ان

. بن5ابراین، طبقه ی ح5اکم در ای55ران ق5ادر۱۸طبقاتی و نیروهای چپ بر خیزش های توده ای متاخر ب5وده است

است - درصورت لزوم - از پوسته ی سیاسی »حکومت اسالمی« فاصله بگیرد و در مقابله ب55ا تعمی55ق فراین55د

انقالبی با دشمنان غربِی »حکومت« )و بخشی از اپوزیسیون(  هم سو شود. و به واقع، نشانه های آشکاری وجود

دارد که این بالقوگی از مدتی پیش در مسیر فعلیت یابی قرار گرفته است. با این همه، نه طبقه ی حاکم ایران

، بلک55ه ب55ا ت55دارک این راهک55ار۱۹و نه دولت های غربی لزوماً همه ی تخم مرغ هاشان را در یک سبد نمی گذارند

. آن ها بدین طریق ضمن دفع2۰)به سان یکی از گزینه ها(، صرفاً خود را برای تحوالت پیش رو آماده می سازند

خطِر غافل گیری توسط پویش انقالبِی محتمِل خیزش جاری، می کوشند »ه55دایت« خ55یزش را ت55ا م55رحله ی

« آن به دست بگیرند. مسلماً دولت های غربی و نخبگان دولت ایران اهداف و شیوه های یکسانی را »اهلی شدِنِ

؛ و بی گمان هر دو طرف، به رغم توسل به راهکاری مش55ابه، از2۱در حمایت از سلطنت خواهی دنبال نمی کنند

امتیازگیری های متقابل غافل نیستند. اما نکته ی اساسی آن است که اشتراکات آن ها چنان بنیادی س55ت ک55ه

در مواقع بحرانی خواه ناخواه به هم سازی می رسند.

۶تز 

 روندی مرکب و پ5رتنش ب5ود ک5ه پس از عب5ور از5۷روند بازتکوین طبقه ی حاکم در ایران از فردای انقالب 

۱۳۸۰اقتصاد جنگی و برپایی اقتصادی نولیبرالی در سال های »سازندگِی« پساجنگ، نهایت5اً از اوای5ل دهه ی 

به تثبیت )علنی( یک الیگارشی اقتصادی انجامید. این الیگارشی ضمن تسلط بر شریان های اقتصادی کشور،

بنا به تاریخچه ی تکوین خویش، قدرت سیاس55ی را ن5یز ب55ه انحص55ار خ55ود درآورد. درعین ح55ال، ازآنج55ا ک55ه

جمهوری اسالمی برای پاسخ به بحران های مستمر داخلی و خارجی اش راهبرد بسط مس55تمر نظ55امی گری و

دستگاه پلیسی-امنیتی را اختیار ک55رده ب55ود، ناچ55ار ب55ود به ط55ور فزآین55ده ای ب55ر ش55الوده ی نظ55امی-امنی55تِی

شکل گرفته در سال های سرکوب ضدانقالبی و دوران جنگ تکیه کند. لذا مسیر تکوین الیگارش55ی اقتص55ادی

در ایران چنان با ساختار نظامی-امنیتی و اقتصادسیاس55ِی نظ55امی گری درآمیخت55ه اس55ت ک55ه ب55رای نامی55دن

طبقه ی حاکم با دقت خوبی می توان از اسم مستعار »سپاه پاسداران« استفاده کرد، با این تبصره ی مهم ک55ه

اقتصاد سیاسی سپاه پاسداران در زنجیره های متعددی با س55ایر کالن-بنیاده55ای ش55به دولتی )نظ55یر آس55تان

( درهم تنیده است. این مجتم55ع عظیم نظ55امی-ص55نعتی -22قدس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام

مالی-تجاری چنان گسترده و پرنفوذ و همه جاحاضر است که شایسته ی عنوان »دولت س55ایه« اس55ت، گرچ55ه

طی این سال ها تحت فشار ضرورت های تاریخی یا تشدید بحران های سیاسی-اقتصادی بخش55ا از س55ایه به در

آمده است. اگر طبقه ی حاکم )در این  معنا( را ش55ریک ب55ومی ق55درت های جه55انی در پاس55داری از مناس55بات

 گ��ردد، قاع��دتاً گفت��ار س��لطنت خواهی هم۵۷اگر بنیادگرایی اسالمی زمانی توانست به سان بدیل نظام سلطنتی مانع از رادیکالیزه شدن انقالب 1۸
می تواند به سان بدیل نظام اسالمی همان کارکرد چپ ستیزی را ایفا کند.   

بلکه از فرصت های موج��ود ب��رای، صرفاً با غرب همداستان نمی شود، متداولکاماًل قابل تصور است که رضا پهلوی هم در امتداد همین سنت 1۹
. تعامل با بخشی از اصحاب قدرت در طبقه ی حاکم ایران استفاده می کند

کسب آمادگی برای مواجهه با شرایط سیال و پیچیده2۰
 به اردوگاه غرب هستند. آنبرای مثال، قدرت های غربی خواهان دورکردن دولت ایران از جبهه ی روسیه-چین و بازگرداندن 21
ً غیرنظامی و نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران درآمیختگی باالیی دارند، و منافع درهم تنیده  آن��ان ب��ا22 سرمایه های این بنیادهای ظاهرا

 عمدتا توس��ط ترکی�بی از بوروکرات ه�ا و س��رداران س�ابق س��پاه انج�اماین بنیادها افزون بر این، هدایت. مجاری نفوذ مشترکی تأمین می گردد
می شود. 

۹



جهانی سرمایه داری )بر بافتار طبقه ی جهانی بورژوازی( بدانیم، در این صورت بس5یاری از بازی ه5ای سیاس5ی

دوگانه  و متناقض نمای دولت های غربی در برابر جمهوری اسالمی رمزگشایی می شوند. ازجمل55ه، درمی ی55ابیم

که چرا برای دولت مردان اروپایی تحریم »سپاه پاسداران«، به مثابه ی شالوده ی طبقاتی نهاد دولت در ای55ران،

. چون اگر بنا باشد که دولت آینده ی ای55ران همچن55ان دول55تی ب55ورژوایی بمان55د، وج55ود و2۳امکان پذیر نیست

کارکرد این شالودْه ضرورت  دارد. به همین سان روشن می شود که چ55را مط55البه گری از دولت ه55ای قدرتمن55د

برای ایستادن در جانب انقالب ستمدیدگان، اساساً توهم آمیز است. 

به طور خالصه، با اینکه بازسازی دولت بورژوایی در ایران لزوماً از مسیر حفظ پیوستار معمول نظام جمهوری

اسالمی عبور نمی کند، ولی خواه ناخواه نیازمند حف55ظ ش55اکله ی اص55لی طبقه ی ح55اکم اس55ت. در این می55ان،

 طبقه ی ح55اکم ای55ران ازِینقش آفرینی فعال ق55درت های غ55ربی در اس55تحاله ی فرآین55د انقالبی ژین55ا، خالص55

اقع کمکی س5ت ب5ه بازس5ازی باثب5ات و بدین طریق، به ومی کندرا تسهیل پوسته ی سیاسی جمهوری اسالمی 

تش55دید پروپاگان55دای غرب ستیزی در دوبه دلی55ل جمهوری اسالمی دولت بورژوایی در جغرافیای ایران. چون 

دهه ی گذشته و برداشتن گام های مهم در نزدیکی  راهبردی به جبهه ی ژئوپولتیکی شرق، دچار چن55ان تنگنا

و جمودی شده که امکان تحرک طبقه ی حاکم در شرایط بحرانی حاض55ر را مح55دود ک55رده اس55ت. بخشی از

. اینک55ه طبقه ی2۴تضادها و تناقضات اخیر در ارکان قدرت سیاس55ی ای55ران ناش55ی از تش55دید همین تنگناست

حاکم ایران و قدرت های غربی برای مهار افق انقالبی خیزش انقالبی ژینا به منتهی الیه اپوزیس55یون راس55ت و

مانور سیاسی بر مدار گفتار سلطنت طلبی متوسل شد ه اند، به این تصور دامن می زند ک55ه خط55ر اص55لی پیش

روی ما احیای نظام سلطنتی ست. بر همین اساس، نیروهای چپ و مترقی نسبت به خطرات بازگش55ت نظ55ام

س55لطنتی هش55دار می دهن55د و به درس55تی درخص55وص م55اهیت نوفاشیس55تی و ارتج55اعی مری55دان س55لطنت و

خویشاوندی بینش و مشی سیاسی آنان با حاکمان و مریدان جمهوری اسالمی افش55اگری می کنن55د. ام55ا این

خطر به راستی تا چه حد واقعی ست؟ و اگر مهم ترین خطر نیست، کدام خطر واقعی را به حاشیه می برد؟   

۷تز 

کاماًل قابل انتظار بود که در روند دوام و گسترش خیزش ژین55ا، ش55کاف ها و ص55ف بندی های درونی در می55ان

مخالفان جمهوری اسالمی افزایش یابند و فضای کلی خیزش را متأثر سازند. اما اینکه مخالفت یا موافقت ب55ا

سلطنت خواهی به مرکز ثقل این ص5ف بندی ها ب55دل ش5ود، لزوم5اً برآم55ده از برآین55د آرایش داخلی نیروه55ای

اجتماعی نبود. این وضعیت، بیش از هرچیز برساخته ی مداخالت امپریالیستی - بر بستر شرایط پیش داده -

 هم خوانی دارد. ام55ا آی55اایرانبود که ازقضا با منافع دورتر طبقه ی حاکم ایران و با سیاست  های امنیتی رژیم 

عمده شدن منازعات سیاسی حول این ص55ف بندی های مش55خص، به راس55تی ب55ر عی55نیِت خط55ر احی55ای نظ55ام

قدرت های ارتج55اعیتوسل  پاسخ این نوشتار به این پرسش منفی است. چون ؟سلطنتی در ایران داللت دارد

به گفتار سلطنت خواهی در مقطع کنونی، لزوماً پیوندی ب5ا قابلیت ه5ای نظ5ام س5لطنتی ب5رای ت5أمین ثب5ات

 طفره می روند.این مساله »مشکالت حقوقی«، از بیان دلیل واقعی ترفندبا توسل به دولت ها و سیاست مداران اروپایی 23
 با مسکو و پکن در »جهان نوین چندقطبی«، گرچه هنوز ب��رای س��اختار سیاس��ی ح�اکمیت از ج�ذابیت ای��دئولوژیک وتهرانهمراهی راهبردی 24

ژئوپولتیک  باالیی برخوردار است، اما برای طبقه ی حاکم فی نفسه اهمیتی ندارد، بلکه اهمیت اش تابع کارکردهایش برای ثبات و ماندگاری ست.

۱۰



س55لطنت خواهی ب55رای این ق55درت ها ص55رفاًح55ربه ی . بلک55ه  نداردایرانبعدی سیاسی در نظم سرمایه دارانه ی 

 تحمی55لچیزی نیس55ت جزامکانی سهل الوصول برای تأمین سریع تر یک کارکرد مشخص و مقطعی ست، که 

وج55ود پیش55ینِی ناش55ی ازفضایی پوپولیستی و ضدانقالبی بر روند خیزش ژینا. سهل الوصول بودن این امکاْن 

 پ55رورش وخان55دان پهل55ویزیرساخت های انسانی و رسانه ای و گفتمانی ست که طی سال های گذشته ح55ول 

ی5ک دال تهی س5ت ک5ه به راح5تی ب5ا مض5امین کم5ابیش  از آنجا که سلطنت خواهیوانگهی،توسعه یافته اند. 

 پوپولیس55م ض55دانقالبی راپ55رورش و ک55ردهمطلوب قدرت مداران پر می شود، اجماع راس55ت گرایان را تس55هیل 

تسریع می کند. چون راست گرایان، با تمرکز صرف بر »براندازی« و به دلیل پراگماتیسم افراطی شان، به راحتی

به یک گذار سیاسی حول گزینه ای موجود و ظاهراً خنثی و مورد قبول ق55درت ها تن می دهن55د؛ چنان ک55ه در

عمل هم شاهد آن بوده ایم. با این حال، اگر این پروژه ی بدیل سازی از باال حول پهلوی بر س55ویه های انقالبی

قیام ژینا »پیروز«  گردد، صرفاً به معنای کارکرد »موفق« آن برای گذار از پوسته ی جمهوری اسالمی  )همانند

اسب تروا( خواهد بود؛ نه لزوماً به معنای احیای نظام سلطنتی در ایران. چرا که قدرت مندانی که این پروژه را

پیش می برند، خواهان بازسازی دولت سرمایه داری در ایران و ثب55ات سیاس55ی میان م55دِت آن هس55تند. ح55ال

آن که الگوی سلطنتی فاقد آن جاذبه ی عمومی و قابلیت های سیاسی الزم برای ت5أمین و تض5مین این ثب5ات

است )کافی ست ناهم خوانی بارز آن با استبدادستیزی قیام ژینا و/ی55ا بح55ران مرتب55ط ب55ا س55تم ملی را درنظ55ر

 رسوای رضا پهلوی در آزمون اینترنتی »وکالت می دهم« تاییدی بود بر این برآورد موثق کهناکامیبیاوریم(. 

. برخی از دالیل عدم25 حکمرانی آینده، در بین مردمان تحت ستم ایران جایگاهی نداردنظامسلطنت  به سان 

 عبارتند از: بی اعتمادی موجه نس5بت ب5ه بازگش5ت ب5ه گذش5ته ی ارتج5اعی ونظام سلطنتیاقبال عمومی به 

 مستقیم گفتار ناسیونالیس5تی س5لطنت طلبان )ب5ا ترجیع بن5د باس5تان گرایی وپیوندسپری شده ی استبدادی؛ 

؛ و پیوند دیرینه ی بین پدرساالری و مردس5االری ب5اکنونیتمامیت ارضی( با ناسیونالیسم مرکزگرای حاکمان 

بن5ا به  مجم5وع همین دالی55ل و زمینه ه55ا، رض55ا. 2۶پدرمحوری و گفتار اقتدارطلب و فردمحور س55لطنت طلبان

از جمه55وری« گ55ذار کنترل ش55ده»پهلوی مکرراً خاطرنشان کرده که آمادگی او برای نقش آفرینی در پروژه ی 

او ح55تی در. اسالمی لزوماً مشروط و محدود ب55ه برپ55ایی نظ55ام س55لطنتی در آین55ده ی سیاس55ی ای55ران نیست

مع55رفی« جمه55وری س55کوالر»هماهنگی با آخرین تحوالت و بازخوردهای عمومی، ترجیح شخص55ی خ55ود را 

 بای55د اذع55ان ک55رد ک55ه مت55أثر ازب55ا این هم55ه،. 2۷خوانده است« نقض حقوق بشر»کرده و سلطنت موروثی را 

 انقالب هنوز رویه ی چندانوبین »براندازی« تمایزگزاری کارکردهای دیریِن الگوهای فکری غالب بر جامعه، 

لذا با نظر به فاکتورهایی نظیر فشار پیامدهای تداوم بحران، ضعف مشهود اپوزیس55یون، و و 2۸فراگیری نیست

گ55ذار از جمه55وری اس55المی/از مردم به ش55یوه ی خالصیبخش قابل توجهی شدت خشم و استیصال عمومی، 

استقبال ناچیز ازتظاهرات سلطنت طلبان در لس آنجلس )درقیاس با حجم تبلیغات و جمعیت ایرانیان کالیفرنیا( هم نشان داد که سلطنت خواهی2۵
حتی در فضای دیاسپورای ایرانی هم برخالف داعیه های موجود، بدنه ی بزرگی ندارد.

هر یک از این جنبه های ذکرشده با بخشی از آرمان های قیام ژینا مغایرت دارد و برای بخشی از مخالفان و معترضان یا سوژه های این خ��یزش26
 تجریدی سوژه ها حول هر یک از این جنبه ها می ت��وان گفت ب��ر پ��ایه ی این دالی��ل س��لطنت طلبی به ت��رتیب ب��رایبا تفکیکدافعه انگیز است. 

دموکراسی خواهان، ملت های تحت ستم، و زنان و اقلیت های جنسی )و فمینیست ها( دافعه انگیز است.    
. 14۰1 بهمن 2۹ رضا پهلوی در مصاحبه با خبرنگاران در کنفرانس امنیتی مونیخ، 2۷
تعمی��قبه معن��ای  قیام ژینا دگرگون سای همین بینش )و بینش های بازدارنده ی غالب بر جامعه( است، ک��ه چالش های درونی مهم ترین یکی از2۸

؛کنونی، توفیق در این کار نیازمند دوام ]فاکتور زمان[ و گسترش قیام استناتمام و ناموزوِن فرآیند انقالبی خواهد بود. اما به رغم دستاوردهای 
 سرکوب.  سازمان یابی و بین توازن قوای چگونگیکه خود تابعی ست از 
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پهلوی گزینه ای در دسترس( همانند قدرت ها)در نتیجه،  برای بخشی از مردم نیز . اهمیت چندانی نمی دهند

. و »پراگماتیستی« برای تجمیع نیروها درجهت سرنگونی جمهوری اسالمی ست

با این اوصاف، همگرایی نسبتاً سریع نیروهای راست گرا بر محور رضا پهلوی لزوماً معطوف به ایجاد و تحمیل

 ساختار سیاسی آتی ایران نیست. به همین اعتب55ار، خط55ر اص55لی نهفت55ه در تحرک55اتدرشکل نظام سلطنتی 

هماهنگ قدرت های غربی و اپوزیسیون اولترا-راست ایران )با مس55اعدت های ض55منی طبقه ی ح55اکم ای55ران(،

نمی تواند بازگشت به مناسبات س5لطنتی باش5د. اگ5ر م5یراث اس5تبداد ش5اهی ب5رای تح5والت ضدس5لطنتی،

 )ب55ر بس55تر خفق55ان سیاس55ی و تکث55یر خ55وی اس55تبدادی وبنی55ادگرایی اس55المیزمینه سازی برای گس55ترش 

پدرساالرانه( بود، باید پرسید میراث جمه55وری اس55المی چیس55ت؟ پاس55خ این نوش55تار آن اس55ت ک55ه م55یراث 

درون ماننده ی جمهوری اسالمی گسترش و تثبیت ارزش های نولیبرالی و تکثیر ذهنیت و س55وژه ی نولی55برال

در میان نسل های پسا-انقالبی بوده است، که در فرآیند تلفیق نولیبرالیسم ب55ا خفق55ان سیاس55ی، بنی55ادگرایی

اسالمی و نظامی گری رشد و قوام یافت. اگر از این منظر به مساله نگاه کنیم، درمی یابیم که چرا بس55یاری از

مخالفان جمهوری اسالمی، در س55احت اقتص55اد سیاس55ْی خویش55اونداِن نزدی55ک آن هس55تند؛ چ5را اص55حاب و

؛ و چرا اپوزیس55یون2۹همراهان سابق رژیم و مخالفان امروز آن،  از حلقه ی نزدیکان رضا پهلوی سر درمی آورند

راست گرا و »دموکراسی خواه« ای55رانی به س55هولت ب55ه »م55دیریت گ55ذار« رض55ا پهل55وی تن داده اس55ت. رواج و

درونی سازی خوانش های نولیبرالی از دموکراسی و حقوق بش5ر و مناس5بات اجتم5اعی در زم5انه ی جمه5وری

اسالمی همچنین توضیح می دهد که چرا اکنون بسیاری از »مردمان عادی« به طور انفع55الی و غیرانتق55ادی و

در اینج55ابا وجود اینک55ه ظاهراً پراگماتیستی روند تحوالت معطوف به »گذار کنترل شده« را دنبال می کنند. 

، ولی کارکرد آن ها را می باید در پیوند با این زمینه ی پررنگ ت55اریخی۳۰فاکتورهای مهم دیگری هم دخیل اند

 از مناسبات اجتم55اعی، جمه55وری اس55المی را از اقتص55اد سیاس55ی و بنی55ادنولیبرالخوانش درنظر گرفت که 

 و؛طبقاتی اش و نیز از ساختار نظم جهانی جدا می بیند؛ اقتصاد را در تنگنای سیاست می بیند و ن5ه ب5رعکس

اوت های دس55تگاه س55رکوب( را ب55ه روبن55ایس55 قو نیزلذا منشاء همه ی ستم ها و معضالت و رنج های موجود )

زاد« نس55بتآ از »جه55ان روگ55ردانی حکومت و ناکارآمدی )تلویحا بی س55وادی( و فس55اد حاکم55ان و ۳۱اسالمِی

پ55ذیرایچنین درکی، و بر بستر سایر شرایط مادی-تاریخی، بخشی از جامعه به راح55تی با گسترش می دهد. 

و پیوند( نخبه گرایی)گفتمانی می شود که با هیاهوی بسیار وعده ی سکوالریسم،  آزادی های فردی، کارآمدی 

 معض55ل اص55لی م55یراث زن55ده ی جمه55وری اس55المی، غلبه ی ارزش ه55ا وبن55ابراین،. با »جهان آزاد« را می دهد

( اس5ت ک5ه از تک5وین اندیش5ه یZeitgeistآموزه های نولیبرالی بر فضای ذهنی جامعه )به مانن5د روح زمان5ه/ 

 افول آگ55اهیموجب بدین طریق کرده وانتقادی نسبت به کلیت مناسبات حاکم بر جامعه و جهان جلوگیری 

طبقاتی  و سیاست طبقاتی  شده است. و این همان وجهی از میراث جمهوری اسالمی ست که همزم5ان ت5اثیر

جدا از رخنه های امنیتی و/یا همکاری های استراتژیک.2۹
 ازجمله خفقان سیاسی دیرین و سرکوب های مستمر که مجاری س�ازمان یابی مس��تقل و آم�وزش سیاس��ی انتق�ادی و آگ�اهی طبق��اتی را ک�ور3۰

مزمن شدن بحران ها و فقدان چشم انداز رهایی، که سقوط جمهوری اسالمی را برای بس��یاری ب��ه ی��ک ه��دف و نیز استیصال مالزم با کرده اند؛
.فی نفسه بدل کرده اند )رویکرد »براندازی«(

دامن بزن�د ک�ه بران�دازی رژیم اس�المیبرای مثال، تقلیل زمینه های ساختاری مردساالری به وجه اسالمی حک�ومت، می توان�د ب�ه این ت�وهم 31
. است« زن، زندگی، آزادی»مهم ترین شرط تحقق شعار 
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مختصات عمومی نظم جه55انی ب55ر جغرافی55ای ای55ران، و پیوس55تگی و در هم تنی55دگی این دو قلم55رو را نش55ان

می دهد.  

۸تز 

تری ب55ه خ55ود خواه55دآش55کار در ایران دیر یا زود شکل ژرف تری و طبقه ی حاکمروند پوست اندازی سیاسی 

 که شالوده ی بازتولید نارضایتی های عمومی و اعتراضات توده ای س55تگانه ای چون بحران عمومی چند،گرفت

. در شرایطی که به واسطه ی خ5یزش ژین5ا بس5یاری از مب55ارزات اجتم55اعی ش55کوفاخواهد یافتکماکان ادامه 

شده اند، پیوند یافته اند، یا وارد فاز رویارویی آنتاگونیستی ب55ا  نظم سیاس55ی ح55اکم ش55ده اند، ک55ارکرد پیش55ین

.به مرزهای خ5ود رس5یده است - کمابیش ارعاب افکنی مهار اعتراضات مردمی - ازطریق دردستگاه سرکوب 

فض5اهای ت55ازه ای ب55رای پیش55روی زن55ان، ملت ه55ای تحت س55تم و به ط55ور کلی« زن، زن55دگی، آزادی»جنبش 

 فضای عمومی، و درهمین متأثر از .ستمدیدگان علیه تابوها و ارزش های رسمی نظام حاکم خلق کرده است

 اعتراض5ات مس5تمر و پراکن5ده ی ک5ارگران به س5متهدایتامتداد بحران اقتصادی، قابلیت جنبش کارگری برای 

، تداوم اعتراضات دیاسپورای ای55رانی ب55هاین میان. در ۳2مبارزات مسنجم و سازمان یافته در حال افزایش است

 و عادی سازی مناسبات خارجی و وضعیت داخلی را برای رژیم ایران دش55وارزدهالتهاِب سیاسی موجود دامن 

.ساختار حکم55رانی ای55ران در پیش است از آن است که تغییراتی کیفی در حاکیی این ها مه ساخته است. ه

، تردیدی نباید داشت که دستگاه سرکوب تا لحظه ی آخر )خواه مرحله ی ادغام در دس55تگاه س55رکوِبهرچند

نظام سیاسِی بعدی، و خواه مرحله ی انهدام در اثر پیروزی انقالب( به  وظایف خود ادامه خواهد داد. به واق55ع،

چون ت55أمین. ست«گذار سیاسی هدایت شده از باال»عملکرد مستمر دستگاه سرکوْب یکی از ملزومات اساسی

. امنیت این نوع گذاِر سیاسی، مستلزم مهار رادیکالیزه شدن خیزش و جلوگیری از پیروزی انقالب است

چالش های بیرونِی عمده ی قیام ژینا را سرکوب داخلی و م55داخله ی خ55ارجی/ امپریالیس55تی ب55دانیم، ک55هاگر 

 رویکردهای ذه55نی به ج55ابردرجهت نابودی و استحاله ی آن عمل می کنند، مهم ترین چالش درونِی آْن غلبه 

قیام ژینا در فرآین55د ح55رکت خ55ود به ط55ور فزاین55ده ای به چرا که مانده از میراث شوم جمهوری اسالمی  ست. 

بافت55ار ارتجاعی و انقالبی بدل ش55ده اس55ت. در هژمونیک و ضدهژمونیک میان ذهنیت هایپهنه ی پیکارهای 

ب55ه آگ55اهی طبق55اتِی و بینش انتق55ادْی فقدان نسبی سیطره ی ذهنیت نولیبرالی، تاریخِی برآمده از-اجتماعی

تک55رار اس55تحاله ی قی55ام ژین55ا می کوش55ند. درجهت نیروه55ایی می انجام55د ک55ه تالش ه55ای هژمونی55ِکتقویت 

جنگ س5االران، ناسیونالیس5ت ها،زن، زن5دگی، آزادی« از ده55ان قدرت م5داران، دولتی55ان، »شعار بی شرمانه ی 

پدرساالران و حامیان فعال سرمایه ساالرْی نه فقط تالش روشنی برای مصادره ی انقالب س55تمدیدگان اس55ت،

ق55درت. بلکه تاییدی ست بر این هشدار که در عصر سیطره ی نولیبرالیسم، انقالب هم قاب55ل کاالیی سازی ست

موض55ع گیری و« زن، زن55دگی، آزادی»مخوف نظم سرمایه داری در آن اس55ت ک55ه نی55ازی ن55دارد علی55ه ش55عار 

فمینیس55م  س55رمایه دارانه« را در پیش می گ55یرد»صف آرایی کند، بلکه مس55یر س55هل تِر هض55م و ادغ55ام آن در 

 افزایش مشهود شمار اعتراضات و اعتصاب های کارگری، و نیز تدوین و انتشار منشور مطالبات حداقلی تشکل های صنفی-کارگران نش��انه هایی32
از این سمت گیری هستند. 
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روایتی سرمایه دارانهفمینیستی،  دهه های پیْش در مواجهه با چالش های رادیکاِل جنبش طی)همان طور که 

 خلق کرد که همچنان در حال گسترش است(. ۳۳از فمینیسم

چالش ها و خطراِت پیشاروی قی5ام ژین5ا چ5ه امکان5اتی داریم: امکان5ات اص5لی م5ا همه ی اَش5کالدر برابر اما 

سازمان یابی از پایین هستند که طی قی5ام ژین55ا ظرفیت ه55ای ره5ایی بخش آن ه55ا بازشناس55ی و بخش55ا فع5ال

 آغاز شده اند و هر ساله در ابع55اد و س55طوح۹۶ از خیزش های توده ای که روندشده اند. باید اذعان کرد که در 

تفوق داش55ته(organization 55 سازمان یابی )بر(mobilization 55مختلف تکرار شده اند، تاکنون بسیج سیاسی )

حال آنکه بسیج سیاسی اگرچه مولفه ای ضروری ست، اما بنا به  سرگذشت و تجربه ی همین خیزش ها،. است

درواقع، بین بسیج سیاسی و سازمان یابی دیالکتیکی وج55ود دارد ک55ه درنه55ایْت عنص55ر. هیچ گاه کافی نیست

اگرچه اَشکال بدیِل سازمان یابی در گستره ی جغرافیایی ایراْن نموده55ای. تعیین کننده ی آن سازمان یابی ست

،(هم چنان که سطوح مشارکت رزمنده در خیابان و درجه ی سرکوب نیز ن55اموزون بوده اند) داشته اندناموزونی 

کمیته ه55اینظ55یر »اما با اطمینان می توان گفت که بازشناسی و کاربست ای55ده ی س55ازمان یابی محله مح55ور، 

به واق55ع، دوام قی55ام. یکی از دستاوردهای این خیزش در حیطه ی س55ازمان یابی ب55وده است مقاومت محالت«،

ژینا و فراتررفتن کیفی و کمِی آن از خیزش های توده ای قبلی بیش از همه مرهون این شکل از س55ازمان یابی

سازمان یابی محله محور نه تنها بسیج سیاسی مستمر از پایین و مقاومت در برابر دستگاه س55رکوب. بوده است

 جمعی از پ5ایینخ5ودگردانِیرا ممکن می سازد، بلک5ه میدانی س5ت ب5رای آم5وزش سیاس5ِی انقالبی، تم5ریِن 

در موقعیت کن55ونی، اگ55ر پ55ادزهری در به طور خالصه تعمیق فرآیند انقالبی. و«(، ۳۴سیاست ورزی از پایین»)

ینا قابل تصور باشد، یکی از عناصر اصلی آن بی گمان گس55ترش این ش55کل ازژبرابر هجوم همه جانبه به قیام 

از یک س55و،  گس55ترش آن ه55ا س55هم مهمی در دوام:  سازمان یابی، یعنی کمیته های مقاومت محالت خواهد بود

همان گونه ک55ه) در خیابان و فضاهای عمومْی و شکوفایی سویه های رادیکال خیزش خواهد داشت ایستادگی

؛ و از سوی دیگر، گسترش آن ه55ا(نشان داده اند- خصوصا کوردستان - نمونه های موفق آن در برخی شهرها 

در شرایط خاص ایران الزمه ی انسجام یابی مبارزات طبقاتی، پیش روی جنبش کارگری و پیوندیابی ارگانیک

آن با س5یر جنبش ه5ای اجتماعی س5ت؛ مس5یری ک5ه می توان5د به  ت5دارک موف5ق ی5ک »اعتص5اب عم5ومی«

مشخصا، اگر بنا باشد در برابر رویه ی انفعالِی مص5رف ت5وده ای محص5والت رس5انه های سرنوشت ساز بیانجامد.

مین استریم درباره ی انقالب، بدیلی انقالبی برای »گفتگوی ستمدیدگان از پایین« خلق گردد؛ یعنی اگ5ر بن5ا

 به س55انتاباشد مطالبات مردمان تحت ستم در فرآیندی از پایین و در قالب منشورهای انقالبی تدوین گردند 

، وجود و تکثیر کمیته هایایستادگی نمایندنیرویی مادی در برابر هژمونی طلبِی راست گرایان و قدرت مداران 

چالش های پیشاروی فراگیرشدِن منش5ور مطالب55اتِی تهیه ش55ده به همت. مقاومت محالْت ضرورتی اساسی ست

، نمونه ی زنده ی مهمی ب55رای نش55ان دادن اهمیت وج55ود/ت55دارِک چ55نین۳5کارگری-تشکل ها و فعالین صنفی

ب55ا توج55ه ب55ه ض55رورت ت55اریخی ت55دوین و تکث55یر منش55ورهای مطالب55اتی گروه ه55ای مختل55ف. کارکردی ست

ستمدیدگان، پرسش اساسی اینجاس55ت ک55ه چ55ه ن5وع س55ازوکارها و چ55ه اش55کالی از س55ازمان یابی می توانن55د

 ، اسفندکارگاه دیالکتیک - مسیرهای ادغام کنش گری فمینیستِی فردگرایانه در سرمایه داری«، درباره ی فمینیسم سرمایه دارانهمانیا بهروزی: »33
14۰۰.

34« «، ترجم��ه و ت��دوین:گام معلق چپ در پیکارهای ضدسرمایه دارِی ام��روز«. در مجموعه  مقاالت: »سیاست از پایین - سوژگی و سازمان دهی 
.   13۹۷امین حصوری، کارگاه دیالکتیک، آبان 

. 14۰1 بهمن 26«، رادیو زمانه،  تشکل و نهاد مستقل صنفی و مدنی2۰منشور مطالبات  »ما چه می خواهیم؛ 3۵
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، و ن55یزآنها، بازشناسی متقابل و پیوندیابی چش55م اندازهای این منشورها تدوینپشتوانه ی فرآیند دموکراتیک 

در براب55ر هج55وم گس55ترده ی) به ن55یرویی م55ادی ب55رای پیش55برد فراین55د انقالبی طرح شدهبدل شدن مطالباِت 

به نظر می رسد گسترش کمیته های مقاومت محالت همان حلقه ی مفقوده ی کن55ونی ب55رای. باشد( ضدانقالب

مهم ت5رین نم5ونه ی زن5ده در این زمین5ه، تج5ارب انقالبی مردم5ان. ]پاسخ گویی به این ضرورت تاریخی باشد

( ت55اکنون2۰۱۸از دس55امبر )سودان و نقش بی بدیل کمیته های مقاومت محالت در فرآین55د انقالبی س55ودان 

کمیته های مقاومت محالت نه فقط نقش بس55یار م55وثری در بس55یج عم55ومی و ت55داوم مب55ارزه ی انقالبی. است

داشته اند، بلکه همچ55نین نقش بی ب55دیلی( خصوصا پس از بازگشت ضدانقالبی نظامیان به عرصه ی سیاست)

.[ ۳۶در تدوین منشور مطالبات انقالبِی مردمان سودان در فرآیندی از پایین و دموکراتیک داشته اند

*   *   *

: پی نوشت

 ک55ه درسپانیا ب55ود( است.  گوئرنیکا شهری در شمال اGuernica )گوئرنیکانقاشی روی جلد اثر مشهوری از پابلو پیکاسو با نام 

(.۱۹۳۷گردی55د )آوری5ل اوایل جنگ داخلی اسپانیا به  درخواست ژنرال فرانکو توسط بمب افکن های ارتش آلمان نازی بمب55اران 

این نقاشی یکی از از معروف ترین نمادهای ضدجنگ در تاریخ هنر معاصر است؛ ام55ا همزم55ان یکی از مان55دگارترین نمونه ه55ای

اعتراض هنری به دخالت های ارتجاعی و امپریالیستی علیه یک جنبش مترقی و انقالبی ست. 

kaargaah.net

منتشر شده است« درس های انقالب سودان»در مورد تجارب انقالب سودان نگاه کنید به مجموعه متونی که در کارگاه دیالکتیک تحت عنوان  36
:22۷فالخن ) در نش��ریه ی منج��نیق  این مطلبدرخصوص جایگاه کمیته های مقاومت محالت نگاه کنی��د به(. متن پنجم و متن سوماز جمله )

فرایند بدیل تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید در ش�یلی، ک�ه عم�دتا از پ�ایین و از دل جمع ه�ا و(. آینده ی کمیته های مقاومت در سودان
در مقایسه با جوامع خویشاوند س��ودان و- انجام گرفت، نمونه ی تاریخی دیگری ست که اگرچه «( کابیلدو»با احیای سنت )انجمن های محالت 

در بافتار سیاسی اجتماعی متفاوتی شکل گرفت، اما می تواند واجد بصیرت هایی برای تدوین و گسترش منش��ورهای مطالب�اتی انقالبی در- ایران 
، فالخنمنج��نیق، نش��ریه ی «؟چگونه م��وج اعتراض��ات ش��یلی از نفس نمی افتد: »امین حصوری: نگاه کنید به)مسیر آتی قیام ژینا داشته باشد 

1۵۷     . 
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