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انجامد؟ می آن بخشی مشروعیت به جنگ با ناتمام مخالفت چگونه

»)  صلح     سل ح« مقاله به پاسخ بهانه به - نمونه رویکرد یک بررسی(

 اعم11ال از پ11س ش11ک بدون اما نشده، نظامی فاز وارد هنوز غرب و ایران رویارویی که این با :بحث طرح

 نظ1ر در ب1ا .ای1م گرفت1ه ق1رار جنگ1ی ش1به وض1عیت ی1ک سایه در مکرر، تهدیدهای و سنگین های تحریم

 راهگش1ای را ام11روز ش1رایط ت1ر دقی1ق تحلی1ل ک11ه تلش11ی ه1ر جن1گ، و تحری1م ب1ار ف1اجعه تبعات گرفتن

.است قدردانی و استقبال خور در دهد، قرار خارجی جویی مداخله و جنگ برابر در جمعی ایستادگی

 پیوند در را کنونی وضعیت )1( »صلح سل ح« عنوان با مطلبی در »هلند پیشرو جوانان شبکه« دوستان

 از ارزی11ابی نح11وه اساس بر را موجود سیاسی های گرایش و کرده بررسی نظامی تهدیدهای مساله با

 ب1رای را خ1ود مطل11وب راهک1ار نه11ایت در و اند کرده نقادی و بندی دسته آن با مواجهه نوع و وضعیت این

 ای11ن نگارن11دگان ت11وجه قاب11ل پیام گفت توان می خلصه طور به .اند داده پیشنهاد بحران این از رفت برون

 "ص11لح" ب11ه دس11تیابی جه11ت در مش11ترک کنش راهجویی برای جمعی اندیشی هم لزوم بر تاکید متن،

 مردم سازی آگاه بر پیشرو جوانان شبکه دید از آن مطلوب مسیر یا مشترک راه این کلی خطوط .است

 م1ردم بی1ن تض1اد ک1ردن برجس1ته نیز و اسلمی، جمهوری اتمی مخرب های سیاست به نسبت کشور

 بای11د متاس11فانه ام11ا .اس11ت اس11توار جه11انی ج11امعه منظ11ر در ایران جوی ستیزه حاکمیت و دوست صلح

 ب11ا مخ11الفت از روشنی موضع که شده آن موجب مقاله این بر حاکم خاص تحلیلی-فکری دستگاه گفت

 ص1لح، از حف1اظت ب1رای ن1وینی رهیافت نتواند )نگارندگانش تاکید خل ف بر( متن این و نشود اتخاذ جنگ

 یکسویه و ناقص بندی جمع و صورتبندی شده یاد متن حال عین در .دهد ارائه کنونی بحران با متناسب

 پرداخت11ن ک11ه دهد می ارائه جنگ خطر و تحریم مقوله به نسبت موجود سیاسی نیروهای مواضع از ای

.است یادداشت این نگارش دلیل از یکی آن به
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 و اهمی11ت تش11ریح ض11من ،ص11لح» «س11ل ح مق11اله انتق11ادی بررس11ی ب11ا ش11ود م11ی تلش نوش11ته ای11ن در

 برخ1وردار بیش1تری درون1ی س1ازگاری از م1ا دی1د از ک1ه( ب1دیلی رهی1افت حاض1ر، وض1عیت های پیچیدگی

.شود عرضه خوانندگان به موقعیت این با مواجهه برای )است

 و تحری11م پیام11دهای مس11ئولیت" ک11ه نکت11ه ای11ن ب11ر تاکی11د و ایران ای هسته مسئله دادن قرار محور )یک

 ق1رار چ1ارچوبی در را نگارن1دگان فک1ری دس1تگاه ،"اس1ت اسلمی جمهوری دوش بر تنها احتمالی جنگ

 ب11ه بن11ا :ش11ود م11ی فرم11وله ص11ورت این به که منطقی نامید؛ »غرب منطق« را آن توان می که دهد می

 نظامی مقاصد با اتمی انرژی به دستیابی برای ایران تلش از هایی نشانه اتمی، انرژی آژانس گزارش

 نب11ودن مفی11د و ای11ران، ب11ر حاکم سردمداران نظامی تهدیدهای به توجه با بنابراین است، شده مشاهده

 اقتص1ادی ه1ای تحری1م اعم1ال ج1ز ای چ1اره غ1رب جه1ان ای، هس1ته های فعالیت تعلیق برای مذاکرات

 ب1ر« ای1ران حاکم1ان چن1انچه و نداش1ته ]مردم بخوانید[ حاکمیت گذاشتن فشار تحت جهت در کمرشکن

 از پیش1گیری ب1رای )اس1ت طلب1ان جن1گ می1ز روی این1ک ه1م که( نظامی حمله گزینه نیایند، »عقل سر

qِ -تروریستی اهدا ف qگردد می الجرا لزم اسلمی، جمهوری احتمالی اتمی.

 ک1ردن متوق1ف راه تنه1ا ک11ه پ1ذیرفت باید لجرم )غرب منطق یعنی( فکری دستگاه این دادن قرار محور با

 ای11ن گرفتن نظر در با ترتیب این به است؛ ایران ای هسته برنامه شدن متوقف جنگ، ماشین های چرخ

 و ه11ا تحری11م اعم11ال نپ11ذیرد، تحق11ق )اس11ت ایران خودکامه حاکمیت اراده در که( امری چنین که احتمال

 خطرن11اک/خص1مانه اه11دا ف از پیشگیری برای غربی دول سردمداران سوی از نظامی تهاجم گزینه اتخاذ

 ب1ا جمه11وری اختلف11ات و ه1ا تن11ش تش1دید گرفت1ن نظ11ر در ب1ا ام1ا .یاب11د م11ی مش1روعیت ایران، حکومت

 ه11ای حم11ایت پش11تگرمی ب11ا( آن تبلیغ11اتی ه11ای جویی مبارزه رشد و اخیر سال چند در غربی دولتهای

 بیش11تر چه هر افول و ایران در سیاست عرصه شدن تر نظامی نیز و )روسیه و چین نظامی و سیاسی

 ح1اکمیت توس1ط »ای هس1ته نش1ینی عق1ب« گرف1ت ن1تیجه ت1وان می نظام، داخلی مشروعیت سطح

 گفتم11انی چارچوب از پیروی موجود، عینی شرایط به توجه با بنابراین است؛ نامحتمل زیادی حد تا ایران

 وقوع صورت در حتی و کرده سل ح خلع عمل را سیاسی جریانات و کنشگران تواند می ،»غرب منطق«

 همتای1ان و غرب1ی طلب1ان جن1گ اه1دا ف ب1ا جه1ت ه1م )ن1اگزیر( را آنه1ا فوق، نکات گرفتن نظر در با جنگ

 خ1ود رش1د ب1ه رو داخل1ی ه1ای بح1ران ب1ا م1واجهه در نی1ز ای1ران حکومت تردید بی[ دهد قرار آنها ایرانی

2

http://blog.youthdialog.net/
http://blog.youthdialog.net/


مکانی جهت گفتگو پیرامون کنش سیاسی جمعی              blog     .     youthdialog     .     net                    دیابلوگ

 ش1رایط« خل1ق ب1رای را )جنگ1ی فض1ای برق11راری وی1ژه ب11ه( نظ1امی روی1ارویی از ای ش1ده مه1ار اش1کال

].کند می ارزیابی مفید آن از گیری بهره و »اضطراری

 هم11راه را آن ت11وان می که( "جنگ بروز اصلی مسببان ی درباره ایرانی جامعه سازی آگاه" اوصا ف این با

.بود نخواهد نظامی تهاجم از پیشگیری برای موثری راهکار ،)کرد تعبیر »غرب منطق« با مردم کردن

 برجس11ته ب11رای تلش و "جه11انی ج11امعه گ11وش به ایران طلب صلح مردم صدای رساندن" دیگر سوی از

 جمه11وری اتم1ی سیاس11ت ب11ر ک11ه ج1ایی آن از نی1ز، "ای1ران دولتم11ردان طل11بیq جن11گ" ب11ا آن تض11اد ک11ردن

 نب1وده »)ای1ران خطر« به نسبت( جهانی جامعه هراس از کاستن به قادر بود، نخواهد تاثیرگذار اسلمی

 رویک1رد گرفت1ن نظ1ر در ب1ا اینک1ه آخ1ر نکت1ه .باش1د جن1گ وقوع از جلوگیری برای موثری ابزار تواند نمی و

 ای1ران ای هس1ته ه1ای تلش ب1ه دادن ش1تاب س1بب خ1ود ن1وبه ب1ه اقدامات این اگر اسلمی، جمهوری

 خ11ود »غ11رب منطق« ورطه در افتادن بنابراین .آورد "عقل سر بر" را آنها که است نامحتمل بسیار نگردد،

 .س11ازد م11ی ناموثر بسیار یا ثمر بی را »)صلح سل ح(« بحث مورد متن در شده ارائه راهکارهای خود به

 نس11بت سیاسی مختلف رویکردهای از »صلح سل ح« مقاله که ای ارزیابی و جمعبندی مشابه، طور به

 اس11ت شده بنا »غرب منطق« با همسویی در که آنجا از دهد، می ارائه خارجی جویی مداخله روند به

.باشد جدی تناقضات از برکنار تواند نمی

 دلی11ل دقی11ق تبیین بر که جایی تا ،»اتمی انرژی به دستیابی« مقوله از زدایی تقدس جهت تلش البته

 ب1ه رو ی مک1المه راهک1ار و باش1د، اس1توار آن پیام1دهای ب1ودن ب1ار زی1ان و اتمی انرژی بودن ضروری غیر

 ای11ن پیش11برد ای11ران، ح11اکمیت دس11تگاه ک11ه چرا بود؛ خواهد ارزشمند و مفید اقدامی کند، دنبال را مردم

 در »ملی حق« و »طلبی استقلل« مفاهیم با چنان )گسترده تبلیغات با( را اندیشانه عافیت سیاست

 و ای هسته سیاست پیشبرد ضرورت در نیز نظام ضد اپوزیسیون از هایی بخش حتی که است آمیخته

 ب11ا پیون11د بدون »ملی حق« که حالی در( دهند نمی راه خود به تردیدی آن طلبانه استقلل های سویه

 دس1ت آل1ت راح1تی ب1ه ک1ه س1ت»نم1ا م1وجه« مفه1ومی جمع1ی، گی1ری تص1میم مق1وله و م1ردم منافع

 ،نقط11ه اتم1ی ه1ای سیاس1ت نق11د گف11ت ت1وان م1ی نظ1ر ای1ن از ).گی1رد م1ی قرار پوپولیست قدرتمداران

 رفت برون پاسخگوی وجه هیچ به چند هر است؛ »صلح سل ح« مطلب در شده ارائه راهکار در روشنی

.نیست کنونی بحران از
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 تقلی1ل بن1دی دس1ته ش1ود، م1ی مشاهده »صلح سل ح« مقاله در که دیگری انگیز مناقشه موضوع )دو

 جن1گ خط1ر و ه1ا تحری1م ب1ه نس1بت سیاس1ی مختل1ف ه1ای گرای1ش و جریان1ات مواضع و رویکردها آمیز

 و اقتص11ادی ه11ای تحری11م م11وقعیت با مواجهه در کلی رویکرد سه تاکنون جمعبندی، این مبنای بر .است

 م1ورد پیامدهایش1ان ب1ودن نامفی1د و رویکردها این ناکارآمدی سپس، اند؛ شده عرضه نظامی تهدیدهای

 س11ل ح« مق11اله در آنها نقد شیوه نیز و رویکردها ارائه و بندی دسته نحوه گفت باید( گیرد می قرار تاکید

 ه11د ف را مق11اله مطل11وب گی11ری نتیجه به مخاطب دادن سوق صرفا نگارندگان گویا که است چنان »صلح

).اند داده قرار

 خط1ر و ه1ا تحری1م ب1ا م1واجهه در( موج1ود رویکردهای از »صلح سل ح« مقاله صورتبندی خلصه، طور به

:است چنین )جنگ

 نگ11اه زن11ده جه11ت در ش11ده، ب11رده ن11ام "جن11گ فعال مخالفین" عنوان به آن متولیان از که نخست، رویکرد

 صلح گیری بهره حق بر تاکید با طبعا و کنند، می تلش غربی دول و ایران حکومت مذاکرات باب داشتن

 وابس11تگان مختل11ف ه11ای کان11ال طری11ق از واق11ع در رویک11ردی چنی11ن پیش11برد .اتم11ی ان11رژی از ای11ران آمی11ز

 حض1ور ق1الب در اس1لمی جمه1وری توس1ط یکس1و از رویک1رد ای1ن .ش1ود م1ی دنب1ال اس1لمی جمهوری

 حامی11ان توس11ط دیگ11ر س11وی از و شود؛ می گیری پی مذاکره میزهای پشت در گاه بی و گاه و مشروط

 گ11ری لب11ی طریق از ،)آمریکا در نایاک تشکیلت همچون( غرب در اسلمی جمهوری منافع رسمی غیر

 واض11ح .ش11ود م11ی دنب11ال ای رسانه گوناگون تبلیغات و مختلف سیاسی های شخصیت و ها سازمان با

 ح1اکمیت بق1ای و امنی1ت زمین1ه در موج1ود ه1ای نگران1ی کاستن جهت در آشکارا که رویکردی که است

 رویک1رد اساس1ا توان1د نمی کند، می تلش غربی های دولت نزد آن رفته دست از جایگاه کسب و ایران

).شود نمی محسوب هم بدیلی رویکردی آن تبع به و( آید شمار به اپوزیسیون

 ب11ا مخ11الفت در ش11عاری های گیری موضع اتخاذ به ،»صلح سل ح« مقاله بندی دسته بر بنا دوم، رویکرد

 توص11یف ب1ر بن1ا .باش11د منس11جمی سیاس1ی گرای11ش معر ف رسد می نظر به چه اگر دارد، گرایش جنگ

 طلبی جنگ عامل را ")خارجی دشمن(" امپریالیستی اهدا ف صرفا رویکرد این حاملن مقاله، نگارندگان

 ن1زاع مقاب1ل ط1ر ف از ناخواس1ته و ن1اگزیر خ1ود، سیاس1ی ه1ای کن1ش و ها گیری موضع در و دانند، می

 در متن11وع ه11ایگرایش وج11ود از نگارندگان که رسدنمی نظر به ).2(کنند می جانبداری )ایران حاکمیت(

 ص11ورتبندی ب11ه ک11ه ج11ایی ت11ا حال این با باشند، بوده خبر بی «دوستانه بشر های جنگ« مخالفان صف
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 بدین اند؛ کرده ترسیم را نظرات این از گونه کاریکاتور و یکه تصویری شود، می مربوط دوم رویکرد از آنان

 م11داخلت ب11ا اص11ولی مخ11الفت ،»نگ11ر قط11بی دو« رویکرده11ای ب11ه دی11دگاهها ای11ن تقلی11ل ب11ا ک11ه ترتی11ب

 نوش11تار س11وم بند در .اند کرده تعبیر )اسلمی جمهوری( دیگر قطب از ناگزیر حمایت به را امپریالیستی

 ه1ای س1ویه دارن1د، تاکی1د ه1م امپریالیس1تی ضد موضع بر که دیدگاههایی برخی تر دقیق بیان با حاضر

.شد خواهد تر روشن رویکرد این از »صلح سل ح« مقاله جمعبندی آمیز تقلیل

 ی1ا تلویح1ا بلک1ه ندارن1د، جن1گ ب1ا اص1ولی مخ1الفتی تنه1ا ن1ه ک1ه اس1ت گرایش1اتی شامل سوم، رویکرد

 نظ1امی حمل1ه س1ازی زمینه جهت در »بشردوستانه مداخله« گفتمان کردن تئوریزه و تبلیغ با مستقیما

.کنند می حرکت غرب

 در موج11ود سیاس11ی ه11ای گرای11ش ،»ص11لح سل ح« مقاله در شده ارائه صورتبندی مبنای بر ترتیب بدین

 ه1ای گ1ذاری سیاس1ت ب1ا همراس1تا ی1ا ک1ه ش1وند م11ی بن11دی دس1ته گ1ونه ای1ن ای1ران سیاسی فضای

 مخ11الف ی11ا هس11تند؛ !)آمی11ز ص11لح غی11ر مقاص11د ب11ا( اتم11ی ان11رژی ب11ه دس11تیابی ب1رای اسلمی جمهوری

 دروغی11ن ردای ب11ا ی11ا و هس11تند؛ اس11لمی جمه11وری من11افع ب11ا راس11تا ه11م عم11ل در و جنگ "سرسخت"

.هستند جنگ موافق عمل در ،»بشردوستانه دخالت«

 مشاهده سیاسی عرصه در را شده ذکر گانه سه بندی دسته از بارزی های مصداق بتوان شاید )سه

 ک11ه دیگ11ری رویکرده11ای ،"شمار بی مقالت مرور" بر تاکید وجود با اما ،)توصیفات همان با لزوما نه( کرد

 اتخ11اذ سیاس11ی جریان11ات و کنش11گران توس11ط غرب11ی، ه11ای دول11ت نظامی تهدیدهای گرفتن بال از پس

 ی11ک ب11ه ت11وان م11ی جمل11ه از می11ان ای11ن در .ان11د غ11ایب بن11دی صورت این در محسوسی نحو به اند، شده

 و تحری11م ب11ا مخالفت شفا ف طور به خود گیری موضع در که گرایشی :کرد اشاره بارز و مشخص گرایش

 و حاکم نظام سرنگونی برای مردمی جنبش برپایی ضرورت با را )خارجی دخالتگری کلی طور به( جنگ

 ای11ران ب11ر ح11اکم سیاس11ی خفق11ان و استبداد گرایش، این مبنای بر .زند می پیوند خود سرنوشت تعیین

 منطق11ه در آن ت11اریخی پیام11دهای از بخشی نیز و امپریالیستی تهاجمی های سیاست بر مکملی خود

 خ11ود چرخش تنگنای در را ایران مردم سرنوشت آسیاب سنگ دو همچون همواره که عاملی دو است؛

.اند ساخته تری وخیم فاز وارد را تنگنا این اینک و اند داده قرار
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 تنها نه )مردم سرنوشت تعیین حق از دفاع موضع از( تحریم و جنگ با مخالفت دیدگاه، این مبنای بر لذا

 آن س11تیز م11ردم م11اهیت ب11ا قاطع11انه مب11ارزه و اسلمی جمهوری حاکمیت از گسست ضرورت واجد باید

 م1اهیت ب1ر افکن1دن پرت1و و ورزد تاکی1د س1لطه جه1انی س1اختارهای نف1ی ب1ر همزم1ان بای1د بلک1ه باشد،

 ه11ای بح11ران ب11ر غلب11ه مس11تلزم س11اختارها ای11ن دوام یکس11و از ک11ه چ11را دهد؛ قرار هد ف را آنها رازورزانه

 از خ11روج ب11رای ویران11ی و جن11گ به زدن دامن نیازمند خود نوبه به که( است داری سرمایه اقتصاد ادواری

 ه11ای قط11ب می11ان اقت11دار و نف11وذ ه11ای ح11وزه تقس11یم باز دیگر سوی از و ؛)است اش تاریخی تنگناهای

 لج11رم رقی11ب، ه11ای بل11وک می11ان ای منطقه هژمونی تحکیم و جابجایی فرآیند و جهانی سرمایه مسلط

.آفریند می ویرانی و جنگ

 اعم1ال و متقاب1ل نظ1امی تهدی1دهای افزای11ش ب1ا م1واجهه در اخی1ر نگ1رش که است واضح اساس این بر

 ه11ای دول11ت مقاب11ل، در و کن11د بس11نده اسلمی جمهوری محکومیت به تواند نمی اقتصادی های تحریم

 امک11ان در را وض11عیت ای11ن از برونرف11ت راه توان11د نم11ی همچن11انکه !کن11د دع11وت خویش11تنداری به را غربی

 ب11ی روی11ارویی راه تنه11ا بلک11ه .کن11د جس11تجو من11ازعه ای11ن س11ر دو در "سیاس11ی عقلنیت" سطح ارتقای

 فردی هستی که باشد می مردمی مبارزاتی توان و جمعی خرد بر تکیه را خطیر موقعیت این با تناقض

.است نابودی معرض در اینک و بوده تعرض مورد همواره آنها اجتماعی و

 و فرودستان مبارزات سازماندهی ضرورت ،)جنگ و تحریم( خارجی جویی مداخله با مبارزه دیگر بیان به

 طلبانه برابری و خواهانه آزادی مبارزات روند بر شده تحمیل تاریخی بست بن بر غلبه برای ستمدیدگان

 ای11ن مش11خص ط11ور ب11ه .انقلب ناتم11ام فرآیند گیری پی ضرورت یعنی این و سازد می تر عیان چه هر را

 ته11اجم و( نظ11امی تهدی11دهای و اقتص11ادی تحری11م پیام11دهای اث11ر در عم11ومی نارض11ایتی رش11د نگ11رش

 بلک11ه انگ11ارد؛ نمی آنها کیفی تحول یا و خودانگیخته اعتراضات رشد مستعد خود خودی به را )احتمالی

 پی11ش ش11رایط ب11ه اعتراض که دهد می قرار هد ف را رویکردهایی اجتماعی گسترش و تقویت مقابل، در

 بس11ط ح11وزه در خ11واه :کنند می تلقی بخش رهایی مبارزات کلی پیوستار در کننده تعیین ضرورتی را رو

.انقلبی حرکتهای سازمانیابی حوزه در خواه و رادیکال اجتماعی های آگاهی

 دی1دگاه ،»ص1لح س1ل ح« مق1اله گ1انه س11ه بن11دی دس1ته در چرا دریافت توان می توضیحات این با )چهار

 دومq دس11ته ذی11ل( اس11ت ش1ده داده تقلیل "امپریالیسم با مبارزه" به )سوم بند( بال بند در شده تشریح

 ق11رار تحری11ف ی11ا انک11ار م11ورد عمل مردم11ی مب11ارزات بس11ط ب11ا پیوند در آن ایجابی های سویه و )رویکردها
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 ه1ای مک1انیزم و المل1ل بی1ن رواب11ط م1اهیت ب11ه نگ1اه نحوه در تفاوت گفت توان می واقع در .است گرفته

 تنه11ا ن11ه آنه11ا اختلفات که انجامد می موجود کلن مناسبات از متفاوتی های تحلیل به سلطه، جهانی

 عرص11ه جه11انی ب11ازیگران از عمل11ی انتظ11ارات دامنه در بلکه سیاسی، های مرزبندی تنظیم چگونگی در

 »ص11لح س11ل ح« مقاله در که است شده آن به منجر امر همین ما باور به .شود می نمایان نیز سیاست

 ب11ا تنها امروزی های جنگ گویا که طوری( نشود آنها بودن بار فاجعه و ها تحریم نفی بر تاکیدی کمترین

 برخ11ی س11وی از ک11ه را حساس11یتی شده یاد بندی دسته آنکه طرفه و ).شوند می آغاز بمب و موشک

 رون11د و م11ردم معیش1تی زن11دگی ب1ر آن مخ11رب پیام11دهای و اقتص11ادی تحری11م مق11وله به نسبت رویکردها

.گذارد می مسکوت شده ابراز آنها مبارزات

 درون11ی تن11وع و گرفت قرار سازی ساده مورد دوم بندی دسته ذیل در آن مضمون که رویکردی حالیکه در

 همچن11انکه که است آن بر شد، کاسته فرو ساحتی تک گرایشی عنوان به ،"ها امپریالست ضد" به آن

 ق1رار طلب1ان جن1گ اس11تراتژیک ی1ا مقطع1ی من1افع و اهدا ف تامین جهت در ایران علیه نظامی تهدیدهای

 زمینه به است معطو ف مشخصا که دارد، جهت همان در کارکردی نیز اقتصادی های تحریم اعمال دارد،

 س11ازی آلترن11اتیو ه11ای پ11روژه و خارجی گری مداخله پروسه بعدی های فاز عمومی پذیرش برای سازی

.آن با مرتبط

 م11ورد همچ11ون( اقتص11ادی ه11ای تحری11م ن11تیجه مرس11وم، سیاس11ی تبلیغ11ات و توجیهات خل ف بر واقع به

 تض1عیف و م11ردم زن11دگی ب1ر فش1ار رفت1ن ب1ال بلک1ه حاکمیت، تضعیف و گرفتن قرار فشار تحت نه )عراق

 م11ی نش11ان متع11دد ت11اریخی تجربی11ات .اس11ت آنان خودانگیخته مبارزات امکانات و جمعی مقاومت نیروی

 ب1ر جن1گ س11ایه گس1ترش و اقتص11ادی ه1ای تحری1م تحمی1ل پیام1د که ای "اضطراری شرایط" در که دهد

 سوی از و شود می تر فربه و تر موجه حاکمیت سرکوب دستگاه یکسو از است، کشور عمومی فضای

 دنب11ال ب11ه را م11ردم ت11وده سرخوردگی و ناامیدی شرایط، سنگینی و دشواری با رویارویی از ناتوانی دیگر

.سیاسی انفعال و »گرایی منجی« گسترش برای ایست مقدمه اینها همه و دارد

 در ت1وان م1ی ،»ص1لح س1ل ح« مق1اله در ش1ده انجام سازی ساده پیامدهای تر دقیق تشریح برای )پنج

 م11ی نماین11دگی را »س11بز جنب11ش« بقای1ای ام11روزه که کرد اشاره جریاناتی نامعین جایگاه به مذکور متن

 خ11ود متعدد های رسانه گواهی به کشور خارج در آنان سیاسی های دنباله و طلبان اصل ح طیف :کنند

 چ1ه اگ1ر آنه1ا مخالفن1د؛ جن1گ و تحری1م با دارند، اختیار در غربی دولتهای سوی از که هایی تریبون نیز و
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 ام11ا ورزن11د، می تاکید جانبه دو عقلنیت به رجوع و اتمی مذاکرات حفظ راهکار بر نخست دسته همانند

 آن کن1ار در و دانن1د م1ی ض1روری اورانی1وم س1ازی غن1ی پروس1ه در را ه1ایی نش1ینی عقب حال عین در

 و بش11ر حق11وق« مسئله اتمی، مسئله جای به ایران، با مواجهه در غرب دنیای که دارند اصرار همچنین

 ب1ران می1راث را خ1ود ک1ه جریان1اتی ت1وان نمی ترتیب این به .دهد قرار خود کار دستور در را »دموکراسی

 ب11ه اخی11ر، ه11ای واکن11ش هی11اهوی در ک11ه آنه11ایی کن11ار در سادگی به را آورند می شمار به سبز جنبش

 ق11رار دارن11د اش1تغال آن ب1ر ح1اکم نظ1ام تثبیت و ایران اتمی پروژه پیشبرد جهت در عمومی افکار انحرا ف

 نظ1ام تث1بیت دنب1ال ب1ه ن1ه آنه1ا ش1ود، می مربوط طلبان اصل ح کلن استراتژی به که جایی تا چون .داد

 در( هس11تند آن مس11لم آلترن11اتیو مث11ابه ب11ه آن جانش11ینی دنبال به بلکه ایران، فروپاشی به رو سیاسی

).هستند آینده ناپذیر اجتناب تحولت مهار دنبال به آنها واقع

 ج1ای ")ه11ا امپریالیس11ت ض11د" کن11ار در یعن1ی( دوم دسته در را شده یاد طیف توان می آیا اوصا ف این با

:است منفی هم باز پاسخ آشکاری دلیل به داد؟

 .ک1رد نخواه1د دور ای1ران م11ردم س1ر از را تحری1م و جن11گ شوم سایه مخالفت، ابراز صر ف که است واضح

 جن1گ ه1ای چ1رخ ک11ردن متوق11ف برای واقعی بدیلی تقویت بر ناظر باید راستا این در حرکتی هر بنابراین

 مردم11ی اعتراض11ات ب1ر نفوذ اعمال طی در وبژه به و خود مطول سیاسی کارنامه در طلبان اصل ح .باشد

 روی1ارویی رادیک1ال ه1ای س1ویه تض1عیف آن1ان اس1تراتژی ارکان از یکی که دادند نشان روشنی به ، اخیر

 مه11ار ب11رای بلکه نظام، تثبیت برای نه اخیر اعتراضی جنبش طی رویکرد این اما .است حاکمیت با مردم

 بی11ان ب11ه ).جنبش طبقاتی های گیری سمت از پرهیز جمله از( است بوده مدیریت قابل ابعاد در جنبش

 »پایین از سیاست« ملزومات با تضاد در آنان سیاسی پیمانان هم و طلبان اصل ح سیاسی مشی دیگر

 بزنگ1اه در جمل1ه از و باره1ا همچن1انکه( دارد اک1راه »تغیی1ر واقع1ی س1وژه« برآم1دن از آش1کارا و دارد قرار

 باید را تحریم و جنگ با طیف این مخالفت بنابرابن ).است کرده سد را روندی چنین اخیر جنبش تاریخی

 اه11دا ف ب11ا مغ11ایرتی تنه11ا ن11ه ای روی11ه چنی11ن .ک11رد تلق11ی پوپولیس11تی و پس11ند م11ردم ش11عاری ص11رفا

 س1ازی بس1تر اقتص11ادی، تحری11م پ1روژه اص1لی اه1دا ف از یکی اینکه به توجه با بلکه ندارد، امپریالیستی

 آلترن11اتیو« دک11ترین راس11تای در ت11وان م11ی را روی11ه ای11ن کشورهاس11ت، در سیاس11ی سازی آلترناتیو برای

 سیاس1ی گفتم1ان غرب1ی، ه1ای دول1ت ب1ا طی1ف ای1ن نزدی11ک ارتباط1ات اگر ویژه به کرد؛ ارزیابی »سازی

 نظ1ر در را سیاس1ی ق11درت کس11ب ب1ه طلب1ان اص11ل ح واف11ر میل نیز و )نئولیبرالیسم( آنها مابین متجانس

.آوریم
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 کن11ار در( رویکرده11ا دوم دس11ته در توان نمی را خارجی مداخله به نسبت طلبان اصطل ح رویکرد بنابراین

 ی1ا مس1تقیم حم1ایت یعن1ی ، سوم دسته در رویکرد این که است واضح .داد قرار ")ها امپریالیست ضد"

 در ش11ده ارائه بندی دسته نارسایی به دیگر بار بنابراین .گنجند نمی هم جنگ و تحریم از مستقیم غیر

.رسیم می »صلح سل ح« مقاله

 بحرانی شرایط با رویارویی برای »صلح سل ح« مقاله که بدیلی رهیافت های مولفه برخی اینها کنار در

 همپوش11انی واج11د ،»غرب منطق« فکری رهیافت در آن گرفتن جای کلی طور به و دهد می ارائه حاضر

 ای1ران ح11اکمیت ص11ر ف محک11ومیت مث11ال ب1رای .اس11ت مقوله این به نسبت طلبانه اصل ح رویکرد با هایی

 غرب1ی ه1ای دولت با همسویی یا نزدیکی که سیاستی با سلطه، جهانی های مکانیزم به ارجاع بدون

 ه11م یک11دیگر ب11ا م11ردم س11وژگی ت11وان ب11ه ناب11اوری لح11اظ ب11ه دو هر داند، می »تحولی« هر وقوع شرط را

 م11ردم ب11ه رسانی آگاهی" بر مبنی »صلح سل ح« مقاله در شده طر ح راهکار زاویه این از .دارند سنخی

 متولی11ان اس11تراتژی ب11ا م11اهوی تفاوتی "اسلمی جمهوری مخرب و طلبانه جنگ های سیاست مورد در

 ح1ذ ف ب1ا نی1ز ی1ک ای1ن ک1ه چرا ندارد؛ )رادیکالیسم تقویت جای به عمومی رسانی آگاهی( سبز جنبش

 را ش11ود داده انتق11ال م11ردم ب11ه بناست که ای آگاهی رادیکال سویه پیشاپیش حقیقت، از مهمی بخش

 ب11ر نو ایجامه تواندنمی نگیرد صورت مردم دست به که تحولی دانیم می حالیکه در .کند می »خنثی«

 از ش11کلی ه11ر جه11ت ای11ن از .ش11ود نم1ی محسوب رهایی جهت در ی »تغییر« ارمغان و کند اجتماع تن

 الملل11ی بی11ن نهاده11ای مج11رای از خ11واه و ب11زرگ ه11ایدولت مستقیم دخالت با خواه( خارجی یمداخله

 م11ی حاشیه به خود جمعی سرنوشت زنندگان رقم مقام در را »مردم« )آنان - نفوذ تحت یا - با همسو

 امک11ان انحلل خ1ود، ه1ای سیاس11ت/منافع با همسو سیاسی نخبگان )به دادن میدان( پرورش با و راند

.کند می تعقیب را مردم سوژگی

 از ه11م و ای11ران ح1اکمیت درون از ه11م غرب11ی، طلب1ان جن11گ ج1انب از ه1م که فضایی در :پایانی سخن

 حرک11ت گ11ونه ه11ر از بای11د ش11ود، م11ی دمی11ده جن11گ و تهدی11د ش11یپور ب11ر اپوزیسیون جریانات برخی سوی

 تحق1ق و باش1د درون1ی تناقض1ات فاق11د حرک1ت آن آنک1ه ب1ر مش1روط ک1رد، استقبال جنگ علیه بر جمعی

.نباشد حقیقت تحریف و انکار یا مردم سوژگی تضعیف مستلزم آن عمده های سویه
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 اس11لمی جمه11وری حاکمیت نکبت با نوعی به جنگ شوم سایه و تحریم نفرین که این گرفتن نظر در با

 تغیی1ر جه1ت در رادیک1ال مب1ازرات ی1ابی س1ازمان و مردم1ی مق1اومت تقویت قطعا است، خورده پیوند نیز

 چنی11ن ک11رد تص11ور نبای11د ام1ا .اس11ت کن11ونی بح11ران از ره1ایی ب11رای ممکن بدیل تنها ایران، بر حاکم نظام

 تحق11ق س11وی به راهی تواند می امپریالیستی های جویی دخالت و موانع با فعال مواجهه بدون بدیلی

 بای11د ب11دیل رویک11رد رو ای11ن از ).ماس11ت ام11روزی گ11واه لی11بی و مصر عراق، تجربه( بگشاید برابری و آزادی

 مب11ارزات تاریخ .باشد آنان جهانی همبستگی رشد و فرودستان و ستمدیدگان سوژگی تقویت بر متکی

 ب1رای الملل1یبین همبس1تگی از ایس11ت ارزن11ده و امی11دبخش ه1اینمونه از سرش1ار انترناسیونالیس1تی

.آن شکل هر در ستم با مبارزه

 و جن1گ ران1د؛می حاش1یه ب1ه را م1ردم ک1ه ایس1ت رویه هر با مخالفت ما اصلی یمسئله اساس این بر

 دادن تقلی1ل ن1ه م1ا رویک1ردq میان این در .هستند هایی رویه چنین از ای برجسته هاینمونه صرفا تحریم

 .اس11ت انتخ11ابی چنی11ن از زدن ت11ن دقیق11ا بلکه آن، خارجی دشمنان و ایران میان انتخاب به جنگ معضل

 .ب11ود خواهن11د م11ا انتخ11اب منتظ11ر جنگ شروع برای طرفین از کدام هر کنیم تصور که است لوحانه ساده

 من11افع اس11اس ب11ر ه11م آن است؛ آنان انتخاب مردم، غیاب در هایی انتخاب کلی طور به و جنگ، انتخاب

 ب1ر و م1ردم هم1راه ب1ه اس1ت؛ ج1انبه همه سیاسی مبارزه اما ما انتخاب .مشخص سیاسی و اقتصادی

 همبس11تگی در س11تمدیگان و فرودس11تان ک11ه اس11ت جایی مبارزه این پهنه شمول؛جهان اصولی اساس

.زنند رقم را تاریخی رهایی سوژه و شوند »مردم« توانند می خود

)دیالوگ ارتباطی شبکه فعالین از جمعی( دیابلوگ

:پانوشت

  کاظمی     علیرضا     و     نصیری     شاهین     /     صلح     سل ح)1

 هایی گرایش و مواضع به ارجاع با دوم، رویکرد از خود توصیف در »صلح سل ح« مقاله نگارندگان)2

 را خ11ارجی دخ11الت و جن11گ ب11ا رویک11رد ای11ن مخالفت ایران، "چپ" اپوزیسیون از بخشی سوی از

 اتخ11اذ جن11گ و تحری11م ب11ه نس11بت اس11لمی جمه11وری که اند کرده قلمداد مواضعی با سنخ هم
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مکانی جهت گفتگو پیرامون کنش سیاسی جمعی              blog     .     youthdialog     .     net                    دیابلوگ

 غیر با )یک :گیرد می انجام مولفه سه بر تاکید با )همانی این( انگاری یکسان این .است کرده

 -ارزش11ی" رویک11ردی مث11ابه ب11ه آن تقلی11ل و جن11گ ب11ه نس11بت رویک11رد ای11ن خوان11دن سیاس11ی

 اس11لمی؛ جمه11وری ادبیات و "چپ" گفتمان در »مشترک« عناصر به اشاره با )دو ؛"ایدئولوژیک

 ک11ه اسلمی جمهوری سوی از "اسرائیل و غرب کردن متهم" و "خارجی دشمن" بر تاکید نظیر

 ش1ده معرف1ی چ1پ گفتم1ان در "داری س1رمایه نظام امپریالیستی کارکردهای" به باور جنس از

 واض1ح ).کل1ی ط1ور ب1ه( "چ1پ" اپوزیسیون رادیکال مواضع از عبور و گرفتن نادیده با )سه است؛

 ارائه سیاس1ی فض1ای از تحلیل1ی توان1د نم1ی واقعی1ت، از آمی1زی تحریف صورتبندی چنین است

.باشد کنونی بحران از خروج جهت بدیلی رهیافت حاوی که دهد
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	چگونه مخالفت ناتمام با جنگ به مشروعیت بخشی آن می انجامد؟

