سال جديد،سناريوی ھای سياه ولزوم درھم شکستن آن ھا !
تقی روزبه

سالی که نکوست اززمستانش پيداست!
آقای اوباما دردمادم تغييرسال ،تحريم بانک مرکزی ايران وتشديد تحريم ويا اگربتوان گفت محاصره نفتی توسط
بزرگترين قدرت اقتصادی جھان را امضاء کرد .باين ترتيب براساس ضرب المثلی که می گويد سالی که نکوست
ازبھارش پيداست)والبته درسنت غرب بايد گفت سالی که نکوست اززمستانش(،باشفاف کردن نسبی روندھای
آتی)تاجائی که به سياست اين دولتھا برمی گردد( اززحمت پيش بينی وگمانه زنی ھای سال آتی کاست .آنھا سناريوی
ھای سياھی را برای سال آينده تدارک ديده اند.سرمايه دستخوش بحران ھمواره آبستن تنظيم سياھترين سناريوھا بوده
است ووضعيت کنونی نيزاستثنائی برآن نيست.
اما چندنکته:
الف -اين سياست به معنی تصميم به مسدودکردن نه فقط شريان ھای حياتی رژيم ايران،بلکه ھم چنين تحت
فشارقراردادن مردم ايران نيزھست .اين سياست ھم چنين دارای زمينه ھای عروج بحران به فازنظامی نيزھست .نبايد
فراموش کنيم که پی آمدھای سياست گرسنگی دادن حتی اگربه فازنظامی ھم عروج نکند،می تواند درعرصه تلفات
انسانی وبويژه کودکان ونيزتباھی ھای اجتماعی ورواج مناسبات غيرانسانی بسيارکارسازباشد.
ب -با تھديدشرکاء خارجی وداری مراوده با بانک مرکزی ايران به تنبيه اقتصادی ،به نوعی شاھد بازگشت سياست
يک جانبه گری دولت آمريکا وتعيين تکليف برای دولتھای ديگرجھان ھستيم.کشورھای ديگر بايد بين معامله با ايران
ويا داشتن دسترسی به بازارعظيم اقتصادی ومالی آمريکا يکی را انتخاب کنند:يا با ما يا با آنھا .البته قانون تحريم
برای جنبه اجرائی دادن به اين سياست مھلت ۶ماھه ای را برای دولت آمريکا و اتخاذ تدابيروتدارک الزم جھت کنترل
قيمت ھای نفت دراين فاصله وامکان استثناء قائل شدن درمواردی که به منافع ملی آمريکا مربوط می شود قائل شده
است.
دوم-اين سياست آمريکا درھمراھی با اتحاديه اروپا وبيرون از سازمان ملل صورت می پذيردکه چيزی جز دورزدن
نھاد سازمان ملل باھمه گوش بفرمانی اش نيست .جايگزينی نفت ايران وتشديد فشاربه شرکای اصلی اقتصادی ايران
وآماده سازی آنھا يعنی امارات وچين وکره جنوبی وژاپون ودروھله بعدی ترکيه وامثال آن بخشی ازاين سياست تشديد
فشاربه شمارمی رود.
ج-سال جديد ھم چنين با قراردادھای کالن فروش اسلحه دھھا ميلياردی ھواپيما وبمب وموشک به مناطق
ھمجوارايران شامل عربستان وامارات وکويت  ..ھمراه است که نه فقط ھديه ای بزرگ درسال جديد به مجتمع ھای
عظيم نظامی است بلکه ھم چنين به معنی ايجاد گشايش بازارمصرف درشرايط بحران اقتصادی برای اين کمپانی نيز
ھاست.باين ترتيب ميليتاريزه کردن وتحميل شرايط جنگی برمنطقه بيش ازھرزمانی دردستورکارقرارگرفته است.ھم
چنين دراين ارتباط شاھد تشديد فعاليت اين قدرتھا برای شکل دادن به يک اپوزيسيون دست آموزومطيع نيزھستيم.
درسوی مقابل:
جمھوری اسالمی نيزبا استراتژی تھديد دربرابرتھديد ومبادرت به مانوربزرگ دريائی باھدف به نمايش گذاشتن توان
مسدودساختن احتمالی تنگه ھرمزوابرازتھديدھای لفظی باستقبال سال جديد رفته است.دامن زدن به ميليتاريزيم
منطقه ودادن آرايش جنگی به آن بخشی ازنتايج اجتناب ناپذير سياست ھای جمھوری اسالمی است.
عالوه برآن،تشديد فشارھای سياسی و اقتصادی خارجی موجب بسته شدن بيش ازپيش فضای سياسی داخل وافزايش
سرکوب واختناق شده وفرصت ھای تازه ای را برای دست اندازی ھارترين وارتجاعی ترين باندھای درونی وجنگ
طلبانه رژيم فراھم می سازد.بدون ترديد دراين روند نقش ووزن سپاه ونيروھای نظامی درکل ساختارجمھوری اسالمی

بازھم باالترمی رود)روندکره شمالی شدن ايران( و شانس عروج ھارترين باندھا نظيرمصباح يزدی ھا وياران سعيد
امامی ھا وشکنجه گران وارگانھای سرکوب وامنيتی به فوقانی ترين رده سياسی بيش ازپيش افزايش می يايد.
تشديد فشاراقتصادی وسياسی به مردم
ھمانطورکه سخن گوی وزارت خارجه آمريکاھم پنھان نمی کند دراين سياست متأسفانه! تروخشک باھم می
سوزند.چنانکه ازھم اکنون شاھد حذف يارانه ھا،تشکيل پليس اقتصادی،تشکيل بودجه سايه،افزايش جھش وارنرخ
ارز وافت شتابان پول ملی وافزايش قيمتھا)وبھای کاالی وارداتی( مواجه ھستيم.اقتصاد زيرزمينی وقاچاق ورشوه
وفساد رشد جھشی پيداخواھد کرد.دامنه بيکاری بازھم گسترش خواھد يافت.سرمايه گذاری باافزايش ريسک آن بازھم
کمترمی شود وبرعکس فرارسرمايه شتاب يشتری می گيرد .باافزايش خطربلوکه شدن ذخايرخارجی ايران ازھم اکنون
رژيم مبادرت به انتقال آنھا به داخل نموده است.
انتخابات پيشارو نيز درنمايشی ترين حالت خود برگزارمی شود.شتردامنه فيلترينگ حتی به مسدود کردن سايت رئيس
تشخيص مصلحت نظام-رفسنجانی -ھم رسيده است!.
اين ھا شماری از نمونه ھا ونشانه ھای برجسته ازسمت وسوی تحوالت سال جديد ھستند.
آنچه که پيش بينی ناپذيراست
اين چشم انداز سياه را فقط نقش آفرينی وبه ميدان آمدن يک جنبش مستقل درداخل واعتراضات جھانی)اعم ازاعتراض
ھای مستقيم مردم وتشکل ھا ونھادھای مترقی ،ونيزغيرمستقيم ازطريق تشديد تضادھای درونی بلوک قدرتھا به
سياست بردن جھان به لبه پرتگاه جنگی وخشونت وکشتاروگرسنگی دادن( می تواند بھم بريزد .آنچه که می توان
ابرقدرت افکارعمومی)فعال شده( ناميدش .نيروھای اپوزيسيون مخالف ھردوقطب ارتجاع داخلی وجھانی اگر قادربه
فھم وخامت اوضاع ومسؤليت خويش دربرابرآن بشوند تنھا با اولويت قائل شدن به منافع عمومی زحمتکشان
وکارگران وتکيه برھدف ھای مشترک برغم اختالفات خود وپرھيزازھژمونی طلبی ھای متداول می توانند سھم شايسته
خويش را درمقابله با سناريوی سياه ايفاء کنند وگرنه آنھا نيزدرزيرچرخ دنده ھای اين سناريو له خواھند شد.
باندازه ای که اين پارامترھا-جنبش اعتراضی داخل وخارج واپوزيسيون -نقش آفرينی کنند وبرنامه ھای مصوب ويا
درشرف تصويب ارتجاع داخلی وجھانی را بھم بريزند،سناريوی سياه می تواند رنگ به بازد وازسيطره ويکه تازی
اش برعرصه جھانی ومنطقه کاسته گردد.
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