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درست در رشایطی که جنبش مردمِی برآمده از قیام ژینا در حال چاره جویی برای خروج از بن بست های اسرتاتژیک 

و تاکتیکی خودش بود، بخشی از اپوزیسیون راست جمهوری اسالمی در هفته های اخیر مکررن در سوت »پایان 

قیام« دمیده و بخش دیگری که در این سوت منی دمد به دلیل اختالف بنیادین بر رس »سوت« نیست، اختالف بر 

رس »دمنده« است. آخرین منونه از نوای شوم این سوت پایان، کمپین »من وکالت می دهم« و حواشی آن است. 

توضیح می دهیم.

در فالخن شامره ی 218 با عنوان »کمیته چیست و چه چیزی کمیته نیست؟« در تاریخ 26 مهر 1401 و در حالی 

که هنوز یک ماه هم از قیام ژینا نگذشته بود نوشته بودیم: »وقتی می گوییم اپوزیسیون راست از کمیته هایی 

در  که  آن،  آراینده ی  ظاهر  برخالف  که  می گوییم  سخن  کودتایی  از  دقیقن  نیست،  "کمیته"  که  می زند  حرف 

مواجهه ی اول می تواند این گامن را در مخاطب ایجاد کند که البد سازوکاری برای فراخوان ها و به همین معنا برای 

تداوم قیام تدارک دیده شده، در واقع علیه سازوکار عملن شکل گرفته در درون قیام مردمی و در جهت نابودی آن 

است. به طور مشخص داریم از جمع مجهول الهویه ای سخن می گوییم به نام "جمعی از جوانان محالت تهران"... 

اگر ضدانقالب خمینیستی فرمان تشکیل کمیته های انقالب اسالمی را در 2 اسفند 1357 و ده روز بعد از رسنگونی 

و  کند، حامیان سلطنت طلب  کودتا  در محالت  کمیته های شکل گرفته  علیه  تا عملن  کرد  پهلوی صادر  سلطنت 
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جمهوری خواه تداوم استیالی رسمایه بعد از رسنگونی جمهوری اسالمی از همین حاال کودتا را آغاز کرده اند« و 

تاکید کرده بودیم: »تناقضی که جریانات حامی تداوم استیالی رسمایه با آن مواجه خواهند شد این است که کودتا 

در درون قیام عمل منی کند. به همین لحاظ آنها هرچند... به خوبی "خطر" اصلی را ]برای تداوم استیالی رسمایه[ 

فهمیده اند اما چون به لحاظ تاریخی حتا از ضدانقالب خمینیستی نیز عقب ترند "کودتا" علیه کمیته ها را خیلی 

زود آغاز کرده اند. آنقدر زود که حتا به جرات می توان گفت کودتای آنها نه فقط علیه کمیته ها بلکه روشن و 

رصیح علیه خود قیام است.«

و اینک اکنون.

از چند هفته پیش که نشانه های بن بست های تاکتیکی و اسرتاتژیک در مقابل قیام ژینا رخ منود، هم زمان با جشن 

و رسور زودهنگام رسانه ها و افراد وابسته به جمهوری اسالمی و به طور خاص وابسته به سپاه پاسداران، بخشی 

از اپوزیسیون راست جمهوری اسالمی هم رساسیمه به دنبال به جیب زدن رسمایه ی جنبش روانه شد. ما عمدن از 

واژه های بازاری برای توصیف این تحرکات اپوزیسیون راست استفاده می کنیم چون منطق حاکم بر این تحرکات 

هامن منطق بازار بوده است: باال کشیدن حاصل زحامت انبوهی از مردم و واریز آن به حساب پس اندازهای امن 

خودی در ماملک غربی.

اولین تحرکات از این دست اعالم همبستگی »جمعی از جوانان محالت تهران« با تشکل »همبستگی برای آزادی ایران 

)جبهه ی 7 آبان(« بود. سعید بشیرتاش و رشکا که از ابتدا به خوبی می دانستند »جمعی از جوانان محالت تهران« 

چیزی غیر از یک اکانت توئیرتی نیست که به لطف خربنگاران من وتو و ایران اینرتنشنال عنوان سازماندهنده ی 

بسیاری از تجمعات اعرتاضی در تهران را جعل کرده است، آسیمه رس کارت پایانی خودشان را بازی کردند و با اعالم 

پیوسنت جوانان ]اینرتنتی[ محالت تهران به جبهه ی 7 آبان حساب ذخیره ی خودشان را از »سازماندهندگان بسیاری 

از تجمع های اعرتاضی در تهران« انباشتند. در 10 دی ماه توئیت های هم زمان تربیک سال نوی میالدی زده شد که 

به »ائتالف« معروف گشت و تا چندی فالو و آنفالو و الیک و دیسالیک موتلفین تبدیل به بحث اصلی »مبارزان 

توئیرتی« شد. هرچه از تنش خیابان کاسته شد تحرکات اینرتنتی اپوزیسیون راست افزایش یافت تا مرحله ی آخر 

کودتا علیه قیام فرا برسد: کمپین »من وکالت می دهم« با دو ادعای کامبیش در تداوم هم: برگزیدن مناینده ای از 

سوی »مردم ایران« برای مذاکره با دولت های جهان و نیز برگزیدن وکیلی برای هدایت و راهربی گذار از جمهوری 

اسالمی.

در هامن فالخن نوشته بودیم که »کودتا در درون قیام عمل منی کند« و چنین هم بود. در اوج قیام ژینا، در 

روزهایی که خیابان هر لحظه در ترصف مردم خشمگین و انقالبی بود، در روزهایی که هر دقیقه نربدی تن به 
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تن میان مردم قیام و نیروهای رسکوب جریان داشت نه خربی از »جبهه« بود، نه »ائتالف« و نه »وکالت«. البته 

یک تالش ناموفق کردند که زیر انبوه اخبار ناپدید شد. در 5 مهر 1401 جمع بیست و دونفره ای برای »هامهنگی 

ملی« تشکیل شد که محور آن مطابق معمول این ایام شخص رضا پهلوی بود.1 در این جمع از تورج اتابکی و 

مسعود نقره کار حضور داشتند تا ابراهیم حامدی و مرتضی برجسته، از نازنین بنیادی و محسن سازگارا تا شاهین 

نجفی و حسن رشیعتمداری. مطابق معمول چندین رپرتاژآگهی برای این جمع در ایران اینرتنشنال و کیهان لندن 

و دیگر رسانه های جریان سلطه پخش شد اما از آنجا که »کودتا در درون قیام عمل منی کند« طالع جمع بیست و 

دو نفره ای که از اروپا و آمریکا اعالم کرده بودند: »روزها دست از کار می کشیم و شب ها در کوچه ، خیابان ، بر 

فراز بام ها، سواره یا پیاده فریاد اعرتاض رس می دهیم« هامن یک روز بود و به رسعت مانند برف در مقابل آفتاب 

مبارزات انقالبی آب شد و ناپدید گشت. البته در متام آن رسانه های مزدورپرور حتا یک خربنگار کنجکاو هم پیدا 

منی شد که برود از یکی از آن بیست و دو نفر بپرسد چه شد پس »هامهنگی ملی«تان؟ »هامهنگی ملی« البته 

اولین »ابتکار« از این دست نبود. بعد از دی ماه 96، یعنی دقیقن از زمانی که عمر هر شکلی از اصالح طلبی برای 

همیشه پایان یافت، اپوزیسیون راست جمهوری اسالمی، عمدتن با محوریت یا صیانت رضا پهلوی و اطرافیانش 

چندین »ابتکار« گوناگون به کار بسته اند که تقرینب همگی از یک الگوی ثابت پیروی کرده اند: اعالم ابتکار، پوشش 

رسانه ای در متام رسانه های جریان اصلی خارج از کشور، صدور چندین بیانیه ی حامیتی از ابتکار با امضاهای اغلب 

تکراری و متام تا ابتکار بعدی. آخرین منونه ی پیش از قیام ژینای این دست ابتکارات، پیام رضا پهلوی خطاب به 

»مردم ایران« در 13 خرداد 1401 بود که در آن از تشکیل قریب الوقوع »ساز و کار هامهنگ کننده ی اعرتاضات 

و فراخوان ها« خرب داد. البته روشن بود که خربی از این »ساز و کار« نخواهد شد و در هامن زمان هم تاکید 

کرده بودیم: »این ]پیام[ نه چنان که پهلوی و هوادارانش مدعی آنند، در جهت تقویت و گسرتش اعرتاضات بلکه 

در جهت رقابت درون اپوزیسیونی برای سوار شدن بر موج این اعرتاضات داده شد. موقعیت پسینی این "پیام" 

نسبت به اعرتاضات چندهفته ی اخیر نشان می دهد برخالف تصور موهومی که عامدانه به آن دامن زده می شود، 

رضا پهلوی و مشاوران نزدیکش به خوبی از این آگاهی دارند که نقش آنها نه نقش رهربی و هدایت کننده و 

سازمان دهنده ی مبارزات، بلکه نقش مصادره کننده ی آن است.«2

رسنوشت »ابتکار« من وکالت می دهم هم چیزی غیر از رسنوشت ابتکارهای قبلی نخواهد بود. با هامن خصلت ها 

و الگوهای پیشین و آزموده شده، با هامن هیاهو و جنجال، و به هامن پوچی و بی حاصلی. آنها ابتدا منتظر ماندند 

1- بیانیه را در اینجا ببینید.

2- فالخن شامره ی 312 »رضا پهلوی چه می گوید و چه می خواهد؟«.

https://iranwire.com/fa/news-1/107997
http://manjanigh.com/?p=4644
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تا خیابان به اندازه ی کافی خلوت شود و سپس دست به کار شدند. در حالی که همه حواسشان پرِت توئیت های 

با رضا پهلوی در »من وتو« ترتیب  ابتدا در 26 دی گفت وگویی اختصاصی  هم زمان مدعیان رهربی جنبش بود، 

دادند، که دست بر قضا درست با سالگرد روزی هم زمان بود که محمدرضا پهلوی در برابر سیل خروشان انقالب 

57 برای همیشه از ایران گریخت، بعد خیلی هامهنگ نشده و اتفاقی سعید حافظی و احسان کرمی کمپین »من 

وکالت می دهم« را آغاز کردند و از آن پس تقرینب متامی رسانه های خارج از کشور تبدیل به ستادهای تبلیغاتی رضا 

پهلوی شدند. آنها البته هم زمان تالش کردند نشنیده شدن هیچ صدایی در خیابان های قیام به نفع و در حامیت 

از رضا پهلوی را به طرق دیگری جربان کنند. ادعای گزاف رییس اتاق خرب من وتو که در گفت وگو با پهلوی گفت: 

»میلیون ها ایرانی به شام اعتامد دارن، اسم شام رو در خیابون ها فریاد می زنن«3 تنها یک منونه از دوپینگ رسانه ای 

برای بزرگ منایی رضا پهلوی است.

»هسته ی مبارزاتی فدایی خلق مسعود دانیالی« در متنی با عنوان »در ایذه چه می گذرد؟ تاملی درباره ی شعارهای 

سلطنت طلبانه« به بخش دیگری از این کرد و کارها و هامهنگی آنها با نیروهای امنیتی اشاره و اسنادی را در این 

مورد منترش کرده است. در این گزارش ضمن توضیح آغاز یارگیری غیررسمی برای پیش برد موج سواری ناسیونالیستی 

و باستان گرایانه ی محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در دوران دولت او از سوی افرادی که »همگی دارای پست 

و سمت های دولتی و نظامی )سپاه( بودند« و رشح تکوین توامان حکومتی-اپوزیسیونی این گرایش در ایذه، به 

درگیری های داخلی هدایت کننده گان این جریان در ایذه و انتساب رقبا به سپاه پاسداران اشاره کرده و از بیانیه ی 

»شورای هامهنگی ایل بختیاری« می نویسد که پیش از برگزاری چهلم حامد سلحشور4 »نسبت به سواستفاده ی 

رژیم و برنامه ریزی برای رس دادن شعارهای سلطنت طلبانه« هشدار داده بود. این گزارش تاکید می کند: »یکی 

]...[ از اهداف شعارهای علنی به نفع سلطنت طلبان این است که دیگر نیروهای سیاسی وارد میدان شوند و خود 

را علنی کنند که در شهری مثل ایذه مشخص است که چه رسنوشتی در انتظار آنان است.«5

هم چنین در حالی که پالکاردی در دست یک نفر در تظاهرات روز جمعه 30 دی در زاهدان که بر آن نوشته 

شده بود: »برای گذار از ج. ا به شاهزاده رضا پهلوی وکالت می دهیم« و با اسم »بلوچستان ایران« امضا کرده 

بود، از سوی رسانه های جریان اصلی، در قامت بلندگوهای تبلیغاتی رضا پهلوی به شکل گسرتده پوشش داده 

3- دقیقه ی 52:9 گفت وگوی من وتو با رضا پهلوی.

4-حامد سلحشور جوانی از نزدیکان »چریک های ایذه« بوده و در برخی ترددهای آنها به عنوان راننده حضور داشته است. این 

جوان را نیروهای امنیتی در جریان قیام ربودند و زیر شکنجه شهید شد. برای رشح مفصل تری در این مورد فالخن شامره ی 225 

با عنوان »نعره ی بربهای عاشق ایذه« را بخوانید.

5- »در ایذه چه می گذرد؟ تاملی درباره ی شعارهای سلطنت طلبانه«. کانال تلگرام منت انقالب.

https://www.youtube.com/watch?v=_Te59UAOnzE
http://manjanigh.com/?p=5048
http://manjanigh.com/?p=5048
https://t.me/matneenghelab/28
https://t.me/matneenghelab/28
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شد تا هواداران فر پادشاهی خیالشان از بابت این که بلوچستان نیز در ید اختیار رضا پهلوی است راحت شود، 

ادعای متامی رسانه های بلوچ که گفته بودند فرد حامل پالکارد به عنوان نفوذی سپاه توسط مردم بلوچ بازداشت 

شده است، مطلقن با سکوت خربی مواجه شد.6  از این حواشی اما بگذریم و موقنت بپذیریم که بدون هیچ دست 

دخالتگر، تقویت کننده و هدایت کننده ای به راستی در ایذه یک جمع و در زاهدان یک نفر هوادار رضا پهلوی 

هستند، موضوع اصلی این نیست.

شازده سوپرمن و مقدوراتش

یعنی کمپین »من وکالت  قیام،  پهلوی و حامیانش علیه  نوشتیم دو مدعای مختلف مرحله ی آخر کودتای رضا 

می دهم«؛ برگزیدن مناینده ای از سوی »مردم ایران« برای مذاکره با دولت های جهان و نیز برگزیدن وکیلی برای 

هدایت و راهربی گذار از جمهوری اسالمی است، دو ادعایی که کامبیش به هم ربط و در یک جهت قرار دارند.

می گویند: »برای مذاکره با دولت های جهان نیاز به مناینده داریم و به همین دلیل به رضا پهلوی وکالت می دهیم.« 

این به هیچ وجه صدای مردمی نیست که تا همین چند هفته پیش رفته بودند تا طومار جمهوری اسالمی را در 

هم بپیچند. آن مردمی که در خیابان بودند آنقدر به نیرو و توان خودشان باور داشتند که آمده بودند کوه را 

جابه جا کنند. رضا پهلوی حتمن در میان هامن مردم هم هوادارانی داشته و دارد اما حتا هواداران رضا پهلوی هم 

در روزهای قیام منتظر نبودند کسی از خارج از کشور و در مذاکره با دولت های جهان آنها را نجات دهد. چشم 

امید دوخنت به مذاکره با دولت های جهان و پشتیبانی آنان اما تالش برای بازگرداندن هامن »روند عادی« است. 

برای تبدیل مردم قیام به آن دسته از مردمی که زمانی چشم انتظار اقدامات دونالد ترامپ بودند تا آنها را نجات 

دهد و حاال انتظار دارند دولت های جهان با مناینده و وکیل آنها مذاکره کنند و آنها را نجات دهند چرا که یا همین 

امروز از قدرت خودشان ناامید شده اند و یا باید ناامید شوند. چنان که پیش تر گفته بودیم »تبدیل مردمی معرتض 

به مردمی ملتمس«.

گذشته از همه ی اینها اما باید دید حد نهایی انتظاری که از این »مذاکرات« می رود چیست و چرا رضا پهلوی 

و حامیان او به رصاحت در این زمینه حرف منی زنند. معنای عملی، مادی و عینی پشتیبانی »دولت های جهان« 

ایران حامیت کنند چیست؟ تخصیص بودجه های بیشرت  از مردم  با »وکیل« مجاب شوند  که بناست در مذاکره 

برای تقویت و تکثیر رسانه ها و نهادها و بنیادها در خارج از کشور؟ تشدید تحریم ها علیه ایران؟ اخراج سفرای 

جمهوری اسالمی؟ وارد کردن سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی؟ بسیار خب! فرض بگیریم که متامی 

6- از جمله نگاه کنید به گزارش »کمپین فعالین بلوچ« در اینجا، »رصد بلوچستان« در اینجا و رسانک نیوز در اینجا.

https://www.instagram.com/reel/CnonTFyp-5K/?utm_source=ig_web_copy_link
https://t.me/rasadbalochistan/27411
https://t.me/balochcampaign/13176
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این اقدامات شدنی و قابل انجام است و دولت های جهان تنها معطل تعیین »وکیل« مانده اند تا در این باره اقدام 

کنند. آنچه که هم چنان نامعلوم و مبهم باقی می ماند این است که کدام یک از این اقدامات نه حتا در جهت 

تقویت »انقالب«، بلکه پیش برنده ی پروژه ی »براندازی« است؟ 7 در این هیاهوی بسیار برای هیچ حامیان پهلوی 

باید مشخص کنند، به غیر از مورد اول که »سود خالص« آن برای حامیان پهلوی و دیگر جریان های »برانداز« 

مشخص است، بقیه ی موارد چه کمکی حتا به خود پروژه ی براندازی می کند.

در مورد تشدید تحریم ها از متامی جوانب ستمکارانه، ضدانسانی و امپریالیستی آن برای چند دقیقه رصف نظر 

می کنیم تا بر این نکته تاکید کنیم که متامی حامیان راست و »چپ]منا[«ی تحریم ها و تشدید تحریم ها منی توانند 

حتا یک منونه مثال بزنند که نشان دهد در جایی از جهان تحریم ها در رسنگونی یک حکومت موثر بوده باشد. 

توشه ی سوخت بار  تنها  که  است  جنوبی  آفریقای  آپارتاید  رژیم  زمینه سقوط  این  در  مناقشه آمیز  ادعای  یگانه 

ایدئولوژیک حامیان تحریم برای اثبات این است که در جایی از جهان و تاریخ، تحریم ها واقعن توانسته حکومتی 

جبار و ستمگر را رسنگون کند. ما سال ها پیش در متنی با عنوان »پوست سیاه، صورتک های سیاه«8 به طور مفصل 

این ادعا را بررسی کرده ایم و با استناد به شواهد و قرائن واضح و مربهن نشان داده ایم که رسنگونی مساملت آمیز 

رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی کمرتین ربطی به تحریم های بین املللی نداشته، بلکه در منت یک رشایط تاریخی 

مشخص و در امتداد سلسله ای از دگرگونی ها در بلوک بندی های قدرت های جهانی، که از آفریقا تا آسیا و آمریکای 

التین جریان داشته، اتفاق افتاده است. عالوه بر این در هامن منت بر وجه دیگری از نتایج مادی و عینی تحریم ها 

در آفریقای جنوبی دست گذاشته ایم که عبارت است از تضعیف نیروهای مردمی و خلع سالح آنها در مقابل 

تهاجم ستمکارانه ی رسمایه داری در آفریقای جنوبِی بعد از سقوط رژیم آپارتاید. تحریم های بین املللی از جانب 

دولت ها علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی نه تنها حتا در کوتاه مدت موجب رسنگونی حکومت نشده بلکه در 

بلندمدت تاثیرات مخرب و ماندگاری بر روند مبارزات اجتامعی در آفریقای جنوبی بر جای گذاشته است.

شکلی  به  که  است  حکومت هایی  آخرین  از  یکی  جنوبی  آفریقای  رژیم  واقع  »در  بودیم:  نوشته  منت  آن  در 

»مساملت آمیز« و »بدون خشونت« رسنگون شد. رصاحت کالم »فردریک ویلم دکلرک«، آخرین رییس جمهور رژیم 

آپارتاید ]...[ در این زمینه تکان دهنده است. او در 2 فوریه ی 1990 به روشنی می گوید: به خاطر عقب نشینی 

کمونیسم در کشورهای »خط برخورد و مواجهه« با عزم راسخ نسبت به حذف آپارتاید اقدام خواهد کرد. موضوعی 

که دکلرک از آن صحبت می کند یک روند تاریخی است که از سال 1985، یعنی 9 سال پیش از سقوط رژیم آپارتاید 

7- در مورد تفاوت های مفهومی »انقالب« و »براندازی« به فالخن شامره ی 219، »در دوراهی انقالب و براندازی« مراجعه کنید.

8- این منت را می توانید در فالخن شامره ی 123 بخوانید.

http://manjanigh.com/?p=4814
http://manjanigh.com/?p=4814
http://manjanigh.com/?p=3064
http://manjanigh.com/?p=3064
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آغاز شده بود.« و بعد فهرستی از این سلسله دگرگونی ها را با ذکر تاریخ ارائه کرده ایم. از روی کار آمدن میخائیل 

گوریاچف در اتحاد جامهیر شوروی و آغاز »اصالحات« منجر به فروپاشی آغاز کرده ایم و نشان داده ایم که در این 

حد فاصل حکومت های متامی کشورهای اروپای رشقی به صورت »مساملت آمیز« رسنگون شدند،9 دیکتاتوری های 

اغلب نظامِی مورد حامیت آمریکا و بلوک غرب در آرژانتین، اروگوئه، فیلیپین، شیلی، برزیل، پاراگوئه و السالوادور 

به شکل »مساملت آمیز« برکنار شدند. این دوران هم چنین شاهد یک روند تنش زدایی جهانی مدیریت شده است؛ 

از کامبوج، صلح میان حکومت مغرب و جبهه ی  ارتش ویتنام  افغانستان، خروج  از  ارتش شوروی  شامل خروج 

آزادی بخش پولیساریو، »آشتی ملی« بین ترک ها و یونانی های قربس با مشارکت یونان و ترکیه، امضای قرارداد عدم 

تخاصم بین کره ی شاملی و کره ی جنوبی، خروج ارتش هند از رسیالنکا، آغاز مذاکرات صلح بین اتیوپی و اریرته، 

برقراری روابط دیپلامتیِک قطع شده بین آرژانتین و بریتانیا، اتحاد یمن جنوبی و یمن شاملی، آغاز روند مذاکرات 

ارساییل.  و  فلسطین  آزادی بخش  سازمان  میان  صلح  قرارداد  انعقاد  ایرلند،  در  پروتستان ها  و  کاتولیک ها  میان 

چنان که پیداست وقتی در یک زمینه ی تاریخی سقوط رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را بررسی کنیم خواهیم فهمید 

که سقوط »مساملت آمیز« این حکومت فاشیستی هیچ ربطی به تحریم های بین املللی نداشته است.

به طرز  که  را،  بدیهی  سوال  این  باید  متاسفانه  جهان  کشورهای  از  اسالمی  جمهوری  سفرای  اخراج  مورد  در 

چگونه  دیگری،  کشور  هر  یا  اسالمی،  جمهوری  سفرای  اخراج  که  کشید  پیش  منی شود،  پرسیده  شگفت انگیزی 

می تواند به رسنگونی که هیچ، حتا به عقب نشینی آن حکومت منجر شود؟ میزان خزعبالتی که روزانه در ده ها 

رسانه ی جریان اصلی خارج از کشوری تولید می شود چنان اموری را به تلقی مسلط تبدیل کرده که به راستی 

مایه ی حیرت است. جمهوری اسالمی تقرینب از ابتدای تاسیس در ایاالت متحده ی آمریکا سفیر نداشته است. در 

منونه ی اعالتری، که بسیار باب میل جریان برانداز است، از سال 1391 )یعنی از 10 سال پیش( جمهوری اسالمی 

نه تنها در کانادا سفیر ندارد بلکه سفارتخانه هم ندارد؛ این قطع روابط با انواع اقدامات تنبیهی-تعزیری دیگر از 

سوی کانادا و متقابلن جمهوری اسالمی هم توامان بوده است. با این وجود البی جمهوری اسالمی در آمریکا و 

کانادا، قدرمتندترین البی های وابسته به حکومت ایران در رستارس جهان غرب محسوب می شوند. تعداد نیروهای 

وابسته و حامی جمهوری اسالمی در هر دو کشور از متامی کشورهای غربی بیشرت است. سال هاست مهم ترین 

نهاد ایرانیان مهاجر ساکن کانادا یعنی »کنگره ی ایرانیان کانادا«، توسط نیروهای وابسته یا حامی جمهوری اسالمی 

اداره می شود و حتا در جریان آخرین انتخابات هیات مدیره ی این کنگره در آذر 1399، فهرست ائتالف وسیعی 

نیکالی چائوشسکو،  ارتش کشید که در 22 دسامرب 1989، حکومت را رسنگون و  به دخالت  استثنای رومانی چون »کار  به   -9

رییس جمهور مخلوع را تیرباران کرد«.
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از متامی جریان های برانداز، )از راست تا »چپ«، از سلطنت طلب تا جمهوری خواه، با حضور منایندگانی از مردم 

به سختی  اسالمی  حامی جمهوری  و  وابسته  نیروهای  فهرست  مقابل  در  کوییر(  جامعه ی  و  بهایی  ستم  تحت 

شکست خورد. حامیان مشتاق اخراج سفرای جمهوری اسالمی از کشورهای جهان خوب است بتوانند اثرات واقعی 

تعطیلی سفارتخانه ی جمهوری اسالمی در کانادا را در تضعیف، رسنگونی یا حتا کنرتل نفوذ جمهوری اسالمی در 

خود کانادا نشان دهند.

قرار گرفنت سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی نیز پدیده ی جدیدی نیست و پیش از این آزموده 

شده است. قاسم سلیامنی، فرمانده ی نیروی قدس سپاه پاسداران در رشایطی به دستور دولت آمریکا در عراق به 

قتل رسید که سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی دولت ترامپ قرار گرفته و بنابراین قتل سلیامنی 

بخشی از مقابله ی دولت آمریکا با »تروریسم« محسوب می شد. این حد نهایت نتیجه ای است که ممکن است 

که  این جهت  از  نهایت هم  تروریستی حاصل شود، حد  فهرست سازمان های  در  پاسداران  قرار گرفنت سپاه  از 

بلندمرتبه ترین فرمانده ی سپاه در منطقه کشته شد و هم در دورانی این اتفاق افتاد که سلیامنی عملن بعد از 

علی خامنه ای قدرمتندترین چهره ی حاکمیت جمهوری اسالمی بود و از باالی رس دولت حسن روحانی و تحت 

نظر خامنه ای روابط خارجی را تنظیم می کرد. کشته شدن سلیامنی بدون شک موجب تغییراتی در توازن قوای 

به  تغییرات  این  متام  اما  است  شده  خاورمیانه  در  منطقه ای  قدرت های  و  منطقه  در  امپریالیستی  قدرت های 

هیچ وجه حتا به معنای کاسته شدن از نفوذ منطقه ای و بین املللی جمهوری اسالمی، به هر میزانی که نفوذ داشته، 

نبوده و طبعن منجر به رسنگونی حکومت نیز نشده است. نیروهای وابسته به جمهوری اسالمی در لبنان، عراق، 

سوریه، یمن و دیگر کشورهای منطقه و هم چنین در بسیاری از کشورهای جهان حضور دارند، جمهوری اسالمی 

توانست جریان پیروز در انتخابات مجلس عراق را در پاییز 1400 عملن از قدرت برکنار کند و پیوندهای این 

نهاد به تبعیت از کل حاکمیت با بلوک امپریالیستی روسیه و چین عمیق تر و جدی تر شده است، به حدی که در 

عمل جمهوری اسالمی به شکل نیابتی در جنگ اوکراین نیز رشکت دارد. قرار گرفنت سپاه پاسداران در فهرست 

سازمان های تروریستی اتحادیه ی اروپا نیز تغییری در این وضعیت نخواهد داد.

بنابراین چنان که روشن است مجموعه ی وعده های »عملی« هواداران مذاکره با غرب به وکالت رضا پهلوی حاصلی 

برای جنبش انقالبی مردم ایران، تضعیف حکومت جمهوری اسالمی و رسنگونی آن نخواهد داشت بلکه تنها و تنها 

مسیر را برای قدرت گیری پساانقالبی جریانی مهیا خواهد کرد که می خواهد از فراز رس انقالب و به پشتوانه ی 

»دولت های جهان« قدرت را به دست بگیرد و سیاست های ستمگرانه ی طبقاتی را با کسب مرشوعیت از »جهان 

آزاد« اعامل کند. رضا پهلوی و هواداران او دارند خودشان را برای رسکوب ناگزیری آماده می کنند که در صورت 
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کسب قدرت سیاسی در فردای جمهوری اسالمی باید به آن دست بزنند و می خواهند از امروز متحدین جهانی 

خودشان را برای این کار پیدا کنند )در این مورد بیشرت توضیح خواهیم داد(. غیر از این تنها امکان »عملی«ای که 

ممکن است با مداخله ی دولت های جهان منجر به رسنگونی جمهوری اسالمی شود، مداخله ی نظامی دولت های 

غربی و اشغال ایران است. بسیاری از حامیان رضا پهلوی، از جمله در فرشگرد و حزب ایران نوین، موسساتی چون 

توانا و رسانه های جریان اصلی نه تنها مشکلی با اصل »مداخله ی نظامی« ندارند بلکه در موارد گوناگون، از جمله 

اشغال افغانستان، عراق و لیبی مدافع مداخله ی نظامی بوده اند و در جریان درگیری های سوریه نیز مرصن از 

کشورهای غربی خواستار مداخله ی نظامی بودند. بنابراین خانه ی آخر متام این تحریم ها و اخراج ها و قطع روابط 

و فهرست ها به روشنی امید به مداخله ی نظامی آمریکا، ناتو و نظایر آن است اما هیچ کس حرفی از این »خانه ی 

آخر« منی زند. نتایج این اشغال در مقابل چشامن ما در افغانستان، عراق و لیبی آشکار است، در افغانستانی که 

طالبان دوباره به قدرت بازگشته، در عراقی که به حیاط خلوت جریان های جنایتکار وابسته به ایران و عربستان 

سعودی تبدیل شده و در بازارهای برده فروشان لیبی که رسانه های جریان اصلی چشم روی آن بسته اند.

البته در این جمله  می گویند: »برای دوران گذار از جمهوری اسالمی به رضا پهلوی وکالت می دهیم.«. »گذار« 

معنای روشنی ندارد و بنابراین در فضای عمومی دست کم به دو معنای به هم مرتبط از آن استفاده می شود: 

»گذار« به معنای عبور از جمهوری اسالمی، یعنی رضا پهلوی »رهربی« جنبش را برای رسنگونی جمهوری اسالمی 

بر عهده بگیرد و آن را هدایت کند و »گذار« به معنای مدیریت دوران بعد از سقوط جمهوری اسالمی تا زمانی 

که با برگزاری یک »رفراندوم« نوع نظام جدید مشخص شود.

براندازی« نوشته بودیم: »هامن جریانات سیاسی، هامن دشمن طبقاتی، هامن  انقالب و  در منت »در دوراهی 

بلندگوها و بنگاه های ایدئولوژیک و رسانه ای که در متام این سال ها لحظه ای از تقبیح و ُجرم انگاری از واژه ی 

]انقالب[  غافل نبوده اند، حاال با تحلیل و فهمی درست از تغییر وضعیت و گرایش آشکار توده ها به انقالب، رفته 

رفته تاکتیک پیشین خود را اصالح می کنند و در ستایش از „انقالب مردم ایران“ سخن می گویند. ]...[ ]اما[ آن گاه 

که ضدانقالب )در رنگ ها و مدل های مختلف آن( در رثای انقالب مردم زبان به سخن می گشاید، بی تردید پروژه ی 

با  „انقالب“  تدریجی  از طریق مرتادف سازی  قرار است  پروژه  این  است.  کلید زده  را  „انقالب“  از  مفهوم زدایی 

„براندازی“، یعنی با تهی کردن انقالب از هرآنچه به واقع انقالبی است تحقق یابد. این „انقالبی“ که ضدانقالب 

با قدرت اجتامعی خود مسیر جابجایی قدرت  پیاده نظامی می خواهد که  مروج آن است توده ها را در جایگاه 

از باند های نظام فعلی به باندها ی نظام فرضی آینده را هموار کنند، و پس از این جابجایی به خانه های خود 

بازگردند و هامن نظم اجتامعِی مبتنی بر نابرابری و استثامر را این بار با چهره های دولتِی جدید تحمل کنند«.
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بنابراین تغییر کلمه ی »انقالب« به »گذار« در جریان کمپین وکالت رضا پهلوی و هوادارانش تنها یک تغییر کلمه ی 

معصوم نیست، ضدانقالب که به صورت تاکتیکی در برابر موج مبارزات انقالبی عقب نشسته بود و بنا به مصلحت 

از »انقالب« سخن می گفت، در اولین فرصت، به محض احساس این که خیابان خالی شده است نیروی خودش را علیه 

»انقالب« بسیج کرده است. درست به این دلیل که ضدانقالب به خوبی می داند نه تنها معنای »انقالب« با »براندازی« 

یا »گذار« تفاوت دارد بلکه هم چنین به خوبی می داند مبارزه ی انقالبی منطق خودش را دارد و سوژه های خودش را 

می سازد که حتا اگر در حوزه ی نظر و عالیق و نوستالژی به رضا پهلوی و خاندان جلیل سلطنت عالقه داشته باشد، در 

نهایت در عرصه ی عمل اجتامعی چنان عمل منی کند که پهلوی و حلقه ی مشاوران و یاران او می خواهند.

منطق انقالب، هر انقالبی، این است که کسانی امکان مداخله در رسنوشت خودشان را پیدا می کنند که پیش از 

این کسی آنها را برای مداخله در سیاست صالح منی دانست. آنها تا پیش از انقالب »توده« هستند. انبوه انسان های 

درهمی که تنها برای راهپیامیی های حکومتی، رشکت در انتخابات، استقبال از یک مقام حکومتی، امضای وکالت و 

نظایر آن فراخوانده می شوند تا »در صحنه« باشند. روند رهایی بخش انقالب از آنجایی ناشی می شود که انسان ها طی 

آن می توانند بیاموزند تصمیم بگیرند و تصمیم خودشان را اعامل کنند. این آن قدرت رهایی بخشی است که از پایین 

شکل و اداره ی امور را به دست می گیرد. بنابراین نه تنها چنین روندی با »گذار« در تضاد قرار می گیرد بلکه »مدیریت 

دوران گذار« نیز اسم مستعار خلع ید از مردم انقالبی است. یعنی آنهایی که انقالب کرده اند به خانه برگردند تا مدیران 

دوران گذار مسائل را حل و فصل کنند. جمهوری اسالمی هم پیش از استقرار کامل تالش کرد همین کار را انجام 

دهد. فراموش نکنیم که جمهوری اسالمی در سال اول بعد از انقالب 57 پنج انتخابات کاملن یا نسبنت آزاد برگزار کرد. 

)رفراندوم تعیین نظام در فرودین 58، انتخابات مجلس خربگان قانون اساسی در مرداد 58، رفراندوم قانون اساسی در 

آذر 58، انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 58 و انتخابات مجلس شورای ملی در اسفند 58( اما هم زمان با برگزاری 

این سلسله »انتخابات آزاد« تهاجم به دانشگاه ها و کارخانه هایی را آغاز کرد که بسیاری از آنها توسط »شوراهای« 

برآمده از انقالب اداره می شدند، به کردستان و ترکمن صحرا نیروی نظامی رسکوبگر گسیل کرد، برای فائق آمدن بر 

شوراهای رسبازان و درجه داران در ارتش بخش بزرگی از مشمولین را معاف و پادگان ها را عملن تخلیه کرد، کمیته های 

محالت را خلع سالح و بخش ادغام پذیر آنها را در کمیته های انقالب اسالمی ادغام کرد، هم زمان انواع بازوهای رسکوب 

نظامی و غیرنظامی خودش را سازمان داد تا به وقت مقتضی وارد عمل شوند و علیه مخالفان دسته های چامقداری را 

شکل داد که به تجمعات و تظاهرات و بساط سازمان های مخالف به طور دائم حمله کنند.10 برخالف تصور شیفتگان 

10- برای مطلع شدن از بخشی از سیامی این کشمکش می توانید به کتاب »تاریخ مفقود شوراهای 57« و ویدئوی »افسانه و 

افسون انتخابات آزاد« مراجعه کنید.

http://manjanigh.com/?p=3549
http://manjanigh.com/?p=3549
http://manjanigh.com/?p=2977
http://manjanigh.com/?p=2977
http://manjanigh.com/?p=3549
http://manjanigh.com/?p=3549
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»انتخابات آزاد« این دو روند نه در تضاد با همدیگر بلکه کاملن مکمل هم بوده اند و در آینده نیز خواهند بود.

اما هامن طور که پیش تر نیز گفته بودیم ضدانقالب راست مخالف جمهوری اسالمی به لحاظ تاریخی حتا از خود 

جمهوری اسالمی هم عقب تر است. اپوزیسیون راست جمهوری اسالمی هرچند طی قیام ژینا به اجبار از واژه ی 

»انقالب« در ادبیات خودش استفاده کرد اما آنها سال هاست که مردم را از »انقالب« ترسانده اند و این را نزد 

بخشی از مردم جا انداخته اند که معنای انقالب هرج ومرج است و بنابراین برای جلوگیری از هرج ومرج، دوران 

تبلیغات  این  هنوزنارس  میوه ی  واقع  در  و هوادارانش  پهلوی  رضا  مدیریت شود.  نخبه گان  توسط  باید  »گذار« 

چنددهه ای را زود چیده اند و مدیریت گذار توسط جمع محدود مد نظر اپوزیسیون راست را با مدیریت گذار 

توسط »وکیل-شازده« عوض کرده اند. به همین دلیل است که منای این تضاد بین ضدانقالب و سوژه ی انقالبی، 

فارغ از نظر و متایالت سوژه، حتا همین حاال هم آشکار است. رضا پهلوی در دقیقه ی 20:15 گفت وگو با تلویزیون 

اشاره  بار  توی صحبت هاتون چند  »من وتو« در مقابل پرسش جهت دار مصاحبه کننده که می پرسد: »شاهزاده! 

کردین به مدنی بودن اعرتاضات و این جنبش ملی. دقیقن می خوام به همین برسم که با وجود کشتار بی رحامنه، 

اعدام، نقص عضو، تجاوز، رفتار غیرانسانی ای که حکومت داره، اعرتاضات مردمی به طرز بی سابقه ای خوددار و 

خشونت پرهیز بوده. خود شام از کسانی بودین که در متام این سال ها به اهمیت مبارزه ی مدنی اشاره کردین 

]...[ اما خب ما به هر حال حکومت رو می بینیم که از یک طرف به صورت تعمدی خشونت رو انجام می ده، 

یک عده ای هم هسنت که می خوان این جنبش رو به سمت رادیکال شدن پیش بربن. من می خوام ببینم که برای 

باید کرد؟« پاسخ می دهد:  ایران جلوگیری بشه چی کار  از انحراف مساملت آمیز بودن جنبش ملی مردم  این که 

»فلسفه ی خشونت پرهیزی در یک حرکت مقاومت مدنی یک امر کلیدی است به دو علت. یک این که به محض 

این که شام به شکل تهاجمی و خشونت آمیز با یک حکومتی برخورد بکنی، بهانه رو به نفع گفتامن اون نوع نظام 

در بحث امنیتی و حفظ ثبات رو پر رنگ تر می کنه ]کذا فی االصل[ و آتو رو از دست مخالفینش می گیره و برای 

دنیا هم مشکل تر می کنه دفاع از سناریوهای حرکت های چریکی یا انقالبی ای که ممکنه پیش بیاد. در صورتی که 

درست برعکس امروز اگر جهان داره تصمیامت دیگری می گیره در جهت پشتیبانی از مردم ایران ]...[ )ظاهرن بنا 

بوده شاهزاده نتیجه بگیرد که این "پشتیبانی ها" به دلیل آن "خشونت پرهیزی ها" بوده است اما فراموش می کند 

جمله اش را به آخر برساند( مسئله ی دفاع از خود بحث دیگری است. شام برای حفظ جان خودتون اگه بهتون 

تعرض بشه خب اگه اسلحه داشته باشی از جون خودت دفاع می کنی. ولی این پروانه به هیچ فردی نبایست بده 

که من برم مرتکب قتل بشم و کشتار بشم و این در بحث آشتی ملی و عفو عمومی کار رو مشکل تر می کنه. 

چون ما یه روزی می خوایم بگیم که نیروهای اگه یه روزی هم جزو رسکوب بودن ولی دیگه منی خوان با رژیم 
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باشن و می خوان مطمنئ بشن که در فردای ایران جایی برای اونها نیز خواهد بود، نبایست فکر کنن که این ملت 

دنبال انتقام است و رس همه شون باالی چوبه ی دار است و اصولن این نوع برخورد کمکی منی کنه به آزاد شدن 

مملکت.« این نقل قول طوالنی از آن مصاحبه ی کذایی الزم بود تا روشن شود نسبت رضا پهلوی و هواداران او با 

مجیدرضا رهنورد و سیدمحمدحسینی، دو مبارز اعدامی ای که در صفحه ی اینستاگرامشان پست هایی در هواداری 

از خاندان پهلوی منترش کرده بودند، چیست. هرچند هر زندانی ای حق دارد برای دفاع از جان خودش در مقابل 

رژیمی خونخوار چون جمهوری اسالمی به هر طریقی، از جمله انکار مطلق کاری که انجام داده، تالش کند اما 

اکنون که این دو اعدام شده اند، تنها با مراجعه به فیلم های منترششده می توان ادعا کرد هر دوی آنها در انهدام 

نیروهای رسکوب دست داشته اند. جنبش انقالبی از قهر مرشوع و و انقالبی آنها دفاع می کند اما تکلیف »مبارزه ی 

مدنی« و »جنبش خشونت پرهیز« و »پشیبانی جهانی« و »آشتی ملی« چه می شود؟ رضا پهلوی در مقام و جایگاه 

رهرب منادین بخشی از ضدانقالب از همین حاال مشغول ضدیت با »انقالب« است، حتا اگر برخی از سوژه های 

در حال انقالبی شدن اکنون مدافعان خودش و خاندانش باشند. دلیل این »ضدیت« البته مشخص است. سوژه ی 

انقالبی تا زمانی که سوژه نیست، تا زمانی که معرتض است هامن کسی است که می تواند غرق در نوستالژی گذشته 

شود و چون راه نجاتی منی یابد به دنبال وکیلی باشد که او را نجات دهد، سوژه ی انقالبی اما امکان این را دارد که 

در روند مبارزه ی انقالبی تغییر کند و توان خودش را بفهمد و باور کند.

منطق امکان تغییر سوژه های انقالبی ای که پیش از این هوادار پهلوی بوده اند هامن منطقی است که موجب 

می شود شهرهای کوچکی که پایگاه رای اصلی اصولگرایان بودند تبدیل به مراکز عمده ی قیام های چند سال اخیر 

شوند. هامن شهرهایی که اصالح طلبان با یک تفرعن و تبخرت طبقاتی آنها را به عنوان »شهرهای عقب مانده« تحقیر 

می کردند اما متوجه نبودند که در سایه ی بی اعتنایی آنها به مسئله ی »عدالت« و اجرای بی تنازل سیاست های 

ریاضتی و نئولیربالی که مردم فرودست را فرودست تر کرده بود، این مردم ناچارن به نیروهایی رای می دادند که 

الاقل وعده ی »عدالت« داده بودند. همین مردم اما زمانی که نیروی خودشان را باور کردند و تبدیل به »سوژه« 

شدند چند سال پیش تر از فرهیختگان بافرهنگ و متمدن شامل شهر تهران تبدیل به نیروی مادی و عینی جنبش 

انقالبی ای شدند که به معنای اخص کلمه ماجرای اصالح طلب و اصولگرا را پایان داد. بنابراین ذکاوت ضدانقالبی 

رضا پهلوی، مدیر اتاق خرب »من وتو« و هواداران ایشان در این است که به فاصله ی کوتاهی از جنبشی که جلوه های 

درخشانی از قهر تدافعی و تهاجمی مردم در آن دیده شده و در جریان آن ده ها نیروی رسکوب در مصاف با مردم 

انقالبی کشته شده اند، خود جنبش را هم جعل کنند و آن را جنبشی »خشونت پرهیز« و »مساملت آمیز« بخوانند.

آنچه که به »آزاد شدن مملکت« نه تنها کمکی منی کند بلکه در مقابل آن چون سدی قد کشیده است، افسانه ها 
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و یاوه های »جنبش خشونت پرهیز« و »مبارزه ی مساملت آمیز« است که با نفی سوژگی جمعی و انقالبی مردم به 

پارملان اروپا و دولت آمریکا دخیل می بندد بی آن که حرفی از آخرین مرحله ی »آزاد شدن مملکت« با مبب و ارتش 

رسبازان دموکراسی بزند.

کارگری که »طبقه« داشته باشد کارگر نیست

هم زمان و در حالی که رسانه های جریان اصلی مشغول مخابره ی لحظه به لحظه ی وکالت های اهدایی به رضا 

پهلوی بودند، از هفته ی آخر آذرماه موجی از اعتصاب ها و تجمعات صنفی آغاز شد که تا این لحظه در حال 

گسرتش است. این اعتصابات و تجمعات البته دیگر برای این رسانه ها ارزش چندانی ندارد و ممکن است، تنها 

تنها  بازنشسته(  و  )شاغل  کارگر  کنند. طبقه ی  آنها  به  اشاره ی مخترصی هم  روزانه  اخبار  است، البه الی  ممکن 

اپوزیسیون راست مخالف جمهوری اسالمی اهمیت داشت و دارد که به مهره ی  این رسانه ها و  تا زمانی برای 

بی اراده ای در صفحه ی شطرنج براندازی تبدیل شود. زبان گویای مجری تلویزیون من وتو بیش از هر بیان دیگری 

روشن است وقتی خطاب به طبقه ی کارگر معلامن بازنشسته و بازنشستگان رشکت های مخابرات می گوید: »تو 

این صد و بیست و اندی روز که بچه ها اون جلو گلوله می خوردن، شهید می دادیم کجا بودین شام؟ اون کسایی 

که از یخچال های خالی شون برای ما فیلم می فرستادن می گفنت هیچی دیگه نیست تو یخچال بخوریم، پول نداریم، 

درآمد نیست، گرونی کمرمون رو شکونده تو این صد و بیست و خرده ای روز گذشته، صد و سی روز گذشته 

کجا بودن؟ چرا به صف معرتضین نپیوسنت.«11 مجری »خوب« من وتو از لندن، که ماهانه چند هزار پوند حقوق 

می گیرد، یقه ی کارگر بازنشسته را می گیرد که چرا به صف معرتضین نپیوسته است. میثم آل مهدی در گفت وگو با 

منجنیق به خوبی و با دقت توضیح داده است که تا زمانی که ادبیات، گفتامن و بحث های سیاسی طبقه ی کارگر 

حذف شود، این طبقه برای آرزوی کسی و شهوت قدرت کسی اعتصاب منی کند.12

این وضعیت تنها مربوط به نسبت طبقه ی کارگر با کودتای 26 دی نیست. در روزهایی که شهرهای کردستان کوچه 

به کوچه و محله به محله در مقابل نیروی رسکوب مقاومت می کردند و در جمعه های مقاومت زاهدان و دیگر 

شهرهای بلوچستان، بسیاری از هواداران پهلوی در شبکه های مجازی از »غیرت« و »شجاعت« کردها و بلوچ های 

قهرمان می نوشتند. این کردها و بلوچ های قهرمان اما کردها و بلوچ هایی بودند که صدا نداشتند و صدای آنها 

سانسور می شد. آنها تا زمانی که گامن می کردند رشادت و مبارزه ی دلیرانه کردها و بلوچ ها، رسانجام در خدمت 

11- ویدئوی این اظهارات سخیف را در کانال رسخط ببینید.

12- ویدئوی این گفت وگو را در اینجا ببینید.

https://t.me/SarKhatism/35536
https://t.me/SarKhatism/35536
https://www.youtube.com/watch?v=xBXPT_tgOf0&t=2145s
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»براندازی« و در نتیجه تداوم استیالی رسمایه و ترجیحن به قدرت رسیدن خاندان جلیل سلطنت خواهد بود، کاری 

با محتوای مبارزات کردها و بلوچ ها نداشتند اما به محض این که خیابان کمی آرام گرفت و به ویژه بعد از آغاز 

کمپین وکالت، تهاجم آنها زیر پست هایی در اینستاگرام و توئیرت که صدای واقعی مبارزان کردستان و بلوچستان 

را منعکس می کردند آغاز شد. کسانی که در خانه نشسته بودند و هشتگ وکالت می زدند کسانی را که در خیابان 

هم چنان گلوله ی ساچمه ای می خوردند و هر کدام به تنهایی بیش از همه جای ایران در جریان قیام ژینا شهید 

داده اند متهم می کردند »سایربی« هستند و »تفرقه« می اندازند.

و  سازماندهی  را  جریانی  کشور  از  خارج  خیابان های  در  هم چنین  بلکه  مجازی،  فضای  در  تنها  نه  جریان  این 

منایندگی می کرد که در مقابل حکومتی زن ستیز و کوییرستیز، با اسافل اعضای مردانه به آورد آمده بود. ده ها 

ویدئوی منترششده از جامعت »پرشین پارتی رویی« که ناگهان نگران »وطن« شده بودند و در خیابان های جهان، 

با شعارهای »نه این وری، نه اون وری...«، »سبزی پلو با ماهی...«، »باقالی پلو با گردن...« و مانند آن رژه ی افتخار 

می رفتند، هامن بخش از »دیاسپورایی« بودند که اکنون حول وکالت نیز بسیج شده اند. و مگر سلربیتی های این 

جریان فاشیستی، علی کریمی و شاهین نجفی و مانند آن نبودند که مبلغان همین شعارهایی بودند که فقط 

»جنسیت زده« نیست، حتا فقط ضدزن و ضدکوییر نیست، بلکه آشکارا مروج فرهنگ تجاوز است.13 مباند که رضا 

پهلوی در این گفت وگو و هیچ گفت وگوی دیگری نگران این نیست که »دولت های جهان« با شنیدن این شعارهای 

مشعشع تصمیم بگیرند از »مردم ایران« حامیت نکنند. مهم این است که به دولت های جهان تضمین داده شود 

با »مبارزات انقالبی« در ایران روبه رو نیستند بلکه با مردمی »خشونت پرهیز« و »مساملت جو« طرفند که با شعار 

»زن زندگی آزادی« آلت مردانه شان را چنان بیرقی در دست گرفته اند.

بنابراین نیروی متحدشده حول کمپین »من وکالت می دهم« عملن فقط علیه جمهوری اسالمی بسیج نشده، بلکه 

هم زمان علیه متام سویه های مرتقی قیام اخیر و جنبش انقالبی مردم و علیه متامی ستمدیده گان نیز بسیج شده 

است تا صدای متامی آنها را در صدای »مرد فارس بورژوای مرکزنشین دگرجنس گرا«یی محو کند که تنها صاحب 

این امتیازات نیست بلکه مدافع این امتیازات است. محل این بسیج هم تاکنون خارج از کشور و فضای مجازی 

بوده است اما این به هیچ وجه به معنای این نیست که چنین جریانی پایه های مادی معینی در داخل کشور ندارد. 

این پایه های مادی معین به چشم منی آید چون اپوزیسیون راست در کلیت خودش، و به طور اخص جریان حامی 

رضا پهلوی مخالف هر شکلی از سازمان یابی است و فهمش از متشکل شدن یا شکل دادن به احزاب »رستاخیزی« 

13- صحنه ای از کنرست شاهین نجفی و هم نوایی او را با شعار »سبزی پلو با ماهی...« در کانال صدای ماهی سیاه ببینید.

https://t.me/BlackFishVoice1/4840
https://t.me/BlackFishVoice1/4840
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به سنت ابوی مرحوم است یا »مزدورپروری« که ریشه های تاریخی آن را باید در »انقالبیون« کودتای 28 مرداد 

جست. زمانی که مناینده ی رباط کریم با افتخار از نقش خودش در کشتار آبان 98 حرف زد، همین جریان در 

توئیرت بساطی راه انداخته بودند که چگونه پول جمع کنند و به چند »دلیر ایرانی« بدهند تا مناینده ی رباط کریم 

البته در اینجا طبعن نام مستعاری برای مزدوری است که حارض است در قبال  را »تنبیه« کنند. »دلیر ایرانی« 

پول دست به چنین کاری بزند. به همین دلیل است که »صندوق اعتصاب« در یک چرخش نه چندان معصومانه 

از »دولت های جهان«  پهلوی  تبدیل می شود و شخص رضا  اعتصاب«  از  به »حامیت مالی  براندازی  ادبیات  در 

پهلوی  به شمول رضا  اپوزیسیون راست در کلیت خودش، و  کنند.  ایران حامیت مالی  اعتصابات  از  می خواهد 

آگاه است برای تبدیل طبقه ی کارگر به پیاده نظام براندازی باید متام تالش خودش را بکند تا به جای صندوق های 

اعتصاب که کنرتل و هدایت آن، بنا به سنت مبارزات انقالبی، باید در دست »کمیته های اعتصاب« باشد، باید 

ساز و کاری را تدارک دید که بین »اعتصابیون« پول پخش کند و به این واسطه رضورت شکل گیری »کمیته های 

اعتصاب« منتفی شود.14 به همین دلیل است که در همین رپرتاژآگهی من وتو هم در دقیقه ی 37:18 مفصل در 

مورد تدارک ارسال پول به ایران توضیح می دهد و این که باید برای این ارسال پول »اراده ی سیاسی« دولت های 

جهان را جلب کرد.

کارگاه تولید ستاره

شاید هوشمندانه ترین چیزی که در گفت وگوی رضا پهلوی با تلویزیون من وتو وجود دارد انتخاب خود تلویزیون 

من وتو به عنوان محل این گفت وگو است. در رشایطی که چندین رسانه ی جریان اصلی جدی تر و حرفه ای تر و 

سیاسی تر از من وتو وجود دارد که هر کدام با یک تلفن ساده متام امکانات خودشان را، بدون چون و چرا، در 

شاهزاده  شکوه  جلوه گری  برای  را  برنامه سازها  و  مجری ها  چاکرمنش ترین  و  می دادند  قرار  پهلوی  رضا  اختیار 

برمی گامردند، انتخاب رضا پهلوی و مشاورانش تلویزیون من وتو بود؛ رسانه ی صنعت رسگرمی که برجسته ترین 

برنامه هایش »بفرمایید شام« و »آکادمی گوگوش-استیج« بوده است. نقطه ی قوت »من وتو« اما برای پهلوی و 

مشاورانش دقیقن همین محتوای رسگرمی و مخاطبانی است که من وتو دارد و رسانه های دیگر ندارند. »من وتو« 

سال ها پیش تاسیس شد تا رسانه ی بخش مشخصی از جامعه ی ایرانی، به ویژه در خارج از کشور، باشد. سطحی 

بودن مجری ها و برنامه سازهای من وتو اصلن تصادفی نبود. آنها منایندگان واقعی جامعه ی مهاجری بودند که به 

14- در مورد رویکرد این جریانات به مبارزات کارگری و مسئله ی اعتصاب مفصل تر در فالخن 223 »دفاع از مبارزات صنفی در 

میانه ی قیام« بخوانید

http://manjanigh.com/?p=4954
http://manjanigh.com/?p=4954
http://manjanigh.com/?p=4954
http://manjanigh.com/?p=4954
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دنبال زندگی بهرت یا به غرب مهاجرت کرده بودند یا آرزوی مهاجرت به غرب را داشتند. مردمی درگیر نوستالژی 

که »من وتو« با ساخنت مستندهای تاریخی احساس نوستالژیک آنها نسبت به گذشته را تعمیق بخشیده است. 

»من وتو« طی سال ها شکلی از مخاطب را پرورش داد که مهیا و آماده ی پذیرش ارتجاع بودند و شدند. جنبش 

مبتنی بر نوستالژی منی تواند جنبشی به پیش باشد چون به دنبال آفریدن امر نو نیست، بلکه به دنبال به دست 

آوردن »شکوه گذشته« است. مسئله ی نوستالژی به دست آوردن آزادی و برابری در آینده و در هم شکسنت نظم 

ستمگرانه ی حاکم برای ابداع اشکال تازه و برابرانه ای از اداره ی امور نیست، بلکه هدف جنبش مبتنی بر نوستالژی 

پهلوی خوانده می شود و مصداق  اجتامعی« در دوران  آنچه »آزادی  ازدست رفته ی گذشته است،  احیای شکوه 

خودش را در کاباره ها و دیسکوها و مانند آن می یابد و »رفاه« طبقه ای که در جریان سیاست های ریاضتی »رفاه« 

و دسرتسی های خودش را از دست داده است. نیروی جنبش مبتنی بر نوستالژی منی خواهد چیزی را به دست 

بیاورد بلکه می خواهد به هامن چیزی دست یابد که گامن می کند در گذشته داشته است.

این دایره ی مخاطبان میلیونی در ضمن به هیچ معنایی »سیاسی« نیست. از »وطن« می گوید، دلش برای »پدر 

تاجدار« تنگ می شود اما در ضمن کاری »به این کارها« ندارد. از میان صدها نفری که طی سال ها در برنامه های 

رسگرمی من وتو، بفرمایید شام و شعر یادت نره و آکادمی گوگوش-استیج و مانند آن رشکت کرده اند، تعداد کسانی 

که در هر معنایی چیزی از سیاست بگویند یا عالقه ای به سیاست داشته باشند حتا به تعداد انگشتان یک دست 

منی رسد. بنابراین چنین مخاطبی هامن نیرویی است که از عنفوان جان حارض است »وکالت« خودش را به کسی 

بدهد تا به نیابت از او شکوه گذشته را با کمک دولت های جهان از نو برقرار کند و اعتبار را به پاسپورت ایرانی 

برگرداند.15 این دایره ی مخاطبان در ضمن شیفته ی ستاره هاست، حتا اگر این ستاره ها، ستاره های جعلی من وتویی 

اصلی ترین  که  ندارد  تعجبی  هیچ  بنابراین  می شوند.  ستاره محسوب  من وتو  محدود  دایره ی  در  تنها  که  باشند 

»چهره های« کمپین »من وکالت می دهم« حتا اطرافیان و مشاوران و حامیان سیاسی رضا پهلوی نیستند، بلکه 

جادوگر فوتبال و هرنپیشه ی سینام و مجری سابق تلویزیون و خواننده ی لس آنجلسی هستند و البته با حضور 

سلربیتی-اکتیویست های تیک آبی توئیرتی. رضا پهلوی در این دستگاه »ستاره ساز« بناست ستاره ی دنیای سیاست 

باشد؛ کسی که به نیابت از همه مانند یک ابرقهرمان دست دولت های جهان را می فشارد و از طریق آنها مردم 

درمانده را نجات می دهد.

15- در مورد تلویزیون من وتو و برنامه هایش می توانید »تحشیه نویسی بر دیوار آکادمی گوگوش« و منت »مناسک رسمی شام در 

مهاجرت« در صفحه ی 14 شامره ی اول گاهنامه ی منجنیق را بخوانید.

https://www.tribunezamaneh.com/archives/16141
https://www.tribunezamaneh.com/archives/16141
http://manjanigh.com/?p=1597
http://manjanigh.com/?p=1597
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اصالح طلب، اصولگرا و اصل ماجرا

در منت در دفاع از مبارزات صنفی معلامن با اشاره به موضع گیری مجید توکلی، حسین رونقی و فرقه ی ابتذال رش 

علیه »طبقه ی متوسط« نوشته بودیم: »برای حسین رونقی و مجید توکلی هم چنان تنها سوژه ی واقعن موجود تغییر 

طبقه ی متوسط است، قاعدتن بنا به این دلیل که تغییری که فرودستان، به حاشیه رانده شده گان و طبقه ی کارگر 

سوژه ی آن باشند "خطرناک" است. اما این طبقه ی متوسط هم به خواست اپوزیسیون برانداز عمل منی کند و رس به 

شورش برمنی دارد. بنابراین بهرت است تضعیف و کم شامر و کوچک شود تا امکان گذار به دموکراسی فراهم شود.]...[ 

تضعیف طبقه ی متوسط برای این نیست که هژمونی خودشان را از دست بدهند بلکه برای این است که به عنوان 

نیروی ذخیره ی حکومت جایگزین، پایگاه طبقاتی رقیب واقعی جریانات برانداز، یعنی اصالح طلبان را تضعیف کنند 

و در ضعف کامل پای صندوق های رای "رفراندوم" و "انتخابات آزاد" بروند تا گذار به دموکراسی به اندازه ی کافی 

مدیریت و هدایت شود.«16

در نتیجه ی سیاست های ریاضتی و نئولیربالی جمهوری اسالمی و نیز تحریم های روزافزون جنایتکارانه علیه مردم ایران، 

الیه های میانی و پایینی طبقه ی متوسط به ویژه طی دهه ی اخیر دچار سقوط طبقاتی و به اصطالح »پرولرتیزه« 

شده اند. این بخش از طبقه ی متوسط نه تنها دیگر عملن بخشی از طبقه ی کارگر محسوب می شوند بلکه اغلب در 

بی ثبات ترین و کم درآمدترین کارها شاغل شده اند. خیل عظیم جوانانی که برای امرار معاش اکنون به عنوان کارگر 

کافه ها، کتابفروشی ها، هتل ها، رستوران ها، فروشگاه های کوچک و بزرگ و مانند آن مشغول به کار هستند. با این 

وجود پیوسنت اجباری به طبقه ی کارگر و سقوط طبقاتی الزامن به معنای این نیست که این بخش از طبقه ی کارگر 

»فرهنگ پرولرتی« نیز دارد. بخش عظیمی از آنها هرچند عملن بخشی از پرولتاریا شده اند اما هم چنان حامالن آمال 

و آرزوها و خصلت های طبقاتی طبقه ی متوسط هستند. برای منونه نگاه کنید به واکنش های بخشی از همین افراد 

به خربی که »صدای ماهی سیاه« در مورد بازداشت »دنیا عبادی پور« در جریان قیام ژینا منترش و او را »کارگر کافه« 

خطاب کرد. بالفاصله دوستان و همکاران او زیر خرب کامنت گذاشتند و از این که لفظ توهین آمیز »کارگر« در مورد 

دوست و همکارشان به کار برده شده ابراز نارضایتی کرده و از ادمین صفحه خواستند به جای کارگر از الفاظی مانند 

»ویرت« و »باریستا« استفاده کند.17

در منت »قدم بعدی چیست؟« مدعی شدیم »الاقل از خیزش دی ماه 1396 نیروی اصلی قیام ها و خیزش های چند سال 

اخیر در ایران، به شمول قیام ژینا، کارگران بی ثبات کار بوده اند.«18 و بخشی از این کارگران بی ثبات کار همین الیه های 

16- به فالخن شامره ی 210 »در دفاع از مبارزات صنفی معلامن« مراجعه کنید.

17- خرب و کامنت های زیر آن را در اینجا ببینید.

18- در فالخن 224 »قدم بعدی چیست؟«.

http://manjanigh.com/?p=4590
http://manjanigh.com/?p=4590
https://www.instagram.com/p/Cl_4O8SMEEv/?utm_source=ig_web_copy_link
http://manjanigh.com/?p=4978
http://manjanigh.com/?p=4978
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کارگرشده ای هستند که پیش از این به لحاظ جایگاه طبقاتی طبقه ی متوسط محسوب می شدند. این هراس از 

»کارگر شدن«، »کارگر بودن« و »کارگر ماندن« هم به انگیزه ای برای حضور این بخش در مبارزات خیابانی تبدیل 

شده است و هم به طور توامان به یکی از موانع در برابر سازمان یابی صنفی و سیاسی این بخش از طبقه ی کارگر.

در عین حال طبقه ی متوسط به عنوان پایگاه اصلی رای اصالح طلبان، بعد از خیزش دی ماه امکان تحرک سیاسی 

و اجتامعی خودش را تا مدت ها از دست داد. مضمون طبقاتی آشکار خیزش دی و مبارزات و قیام های متعاقب 

آن چنان بود که این بخش از اجتامع به خوبی می فهمید ماجرای اصالح طلبان نیز مانند ماجرای اصولگرایان پایان 

یافته اما در ضمن چنان مسحور ایدئولوژی رسمایه داری بود که نتواند با مختصات جدید وضعیت همراهی کند. 

بعد از قیام آبان و در جریان تهاجم جنایتکارانه ی سپاه پاسداران به هواپیامی اوکراینی این طبقه بعد از چند 

سال امکان تحرک طبقاتی پیدا کرد. آنها نه تنها برخالف مبارزان خیزش دی و قیام آبان با قربانیان پرواز اوکراینی 

احساس خویشاوندی می کردند )احساس خویشاوندی ای که خودش رسشار از پیش فرض های ایدئولوژیک-طبقاتی 

بود( بلکه قربانیان پرواز اوکراینی چون به واقع »فقط« قربانی بودند می شد به آنان نزدیک شد و برایشان »شمعی 

روشن کرد«. به این ترتیب دی 1398 به نقطه ی عزیمتی تبدیل شد تا سمت گیری طبقه متوسطی به سیاست به 

گذشته هم تهاجم کند و از قیام آبان، از متام آن لحظات درخشان مقاومت و تعرض به نیروی رسکوب، »هزار و 

پانصد کشته« و »آبان تریبونال« بسازد.

از پیش شده بود و بخش های  اقتصادی وخیم تر  قیام ژینا در چنین وضعیتی روی داد. در وضعیتی که اوضاع 

بدنه ی رای اصالح طلبان که حاال دیگر »برانداز«  از  بزرگی  بودند. بخش  از مردم تحت فشار روزمره  وسیع تری 

شده بودند اکنون در خیابان حضور داشتند. این موضع »براندازی« اما می تواند موضعی پایدار نباشد. در درون 

را صورت بندی  مبارزات  ایجابی  افق  نهایت  در  که  است  در جریان  نربدهای هژمونیکی  و هر جنبشی  جنبش، 

می کند. اگر شکل گیری کمیته های انقالبی و امکان پیوند آنها با مبارزات صنفی و خیزش های توده ای می تواند افق 

براندازی را به »انقالب« تغییر دهد،19 در مقابل سوژه زدایی از سوژه ی مبارزات انقالبی می تواند امکان انقالب را 

به »براندازی« تبدیل کند.

از اهداف کودتای رضا پهلوی علیه قیام، بازگرداندن سوژه ی قیام به نقطه ای است که در آن امکان تغییر و تحول 

نداشته باشد و »برانداز« باقی مباند. منطق اصالح طلبانه ی کمپین »من وکالت می دهم« در واقع هامن چیزی است 

که سعید حجاریان تحت عنوان »فشار از پایین، چانه زنی در باال« آن را در دوره ی اصالحات تئوریزه کرده بود. این 

اما تنها رضا پهلوی و کمپین »من وکالت می دهم« نیست که از این منطق پیروی می کند. این دست اقدامات بعد 

19- در این مورد در فالخن شامره ی 211، »قیام گرسنگان؛ جدال بر رس نام یا تداوم نربدی تاریخی« بخوانید.

http://manjanigh.com/?p=4614
http://manjanigh.com/?p=4614
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از خیزش دی ماه 96 در دستور کار کلیت اپوزیسیون راست جمهوری اسالمی قرار گرفت و تا به امروز تنها اسرتاتژی 

آنهاست. در هامن بهمن 96 در مورد فراخوان برگزاری رفراندوم که از سوی پانزده »شخصیت سیاسی« در داخل و 

خارج از کشور، که اتفاقن رضا پهلوی در میان آنها حضور نداشت، امضا شده بود، نوشته بودیم: »کسانی که این 

بیانیه را امضا کرده اند درست به اندازه ی اصالح طلبان و اعتدالیون به مردِم خیزِش دی ماه اعتامدی ندارند و آنها 

را دارای صالحیت الزم برای مداخله در امر سیاست منی دانند. کاری که آنها می کنند تداوم منطقی و رادیکال تر 

شده ی هامن اسرتاتژی نخ منای „فشار از پایین، چانه زنی از باال“ست. آنها مردِم رزمنده ی خیزش دی ماه را تنها ابزار 

فشاری می بینند برای این که باالیی ها با فراغ بال چانه زنی کنند و البته „سازمان ملل متحد“ هم فصل الخطاب این 

چانه زنی باشد.«20 و در منت »رضا پهلوی چه می گوید و چه می خواهد؟«، بعد از پیام او »خطاب به مردم ایران« 

در خرداد 1401 نوشته بودیم: »اسرتاتژی نهایی رضا پهلوی برای براندازی جمهوری اسالمی و در عین حال مدیریت 

دوره ی بعد از آن برای این که به »آنارشی« منجر نشود، صورت تکرارشونده ای از اسرتاتژی اصالح طلبانه ی »فشار از 

پایین، چانه زنی از باال« است. اگر در اسرتاتژی اصالح طلبان تجمعات اعرتاضی، نرشیات و احزاب سیاسی در خدمت 

چانه زنی آنان با مقامات باالی نظام و سهم خواهی از آنان بود، برای رضا پهلوی تجمعات اعرتاضی، رسانه ها، احزاب 

سیاسی و ایرانیان خارج از کشور در خدمت چانه زنی با رسان کشورها، از اعضای دولت تا قانون گذاران است«.21

همین صورت بندی را، نه تقرینب بلکه دقیقن، در مورد متامی تحرکات مجموعه ی اپوزیسیون راست در سال های اخیر 

می توان تکرار کرد. حامد اسامعیلیون از »فرصت قیام« استفاده کرد تا صدهزار نفر را در برلین به خیابان بخواند 

و به پشتوانه ی »فشار از پایین« آنها در باال برای اخراج سفرا و وارد کردن سپاه در لیست سازمان های تروریستی 

ایران اینرتنشنال  تلویزیون  با  آخرین گفت وگوی خودش  در  علی نژاد  کند. مسیح  »چانه زنی«  تحریم ها  تشدید  و 

می گوید: »االن توی دولت آمریکا، دولت فرانسه، این سوال ها رو از ما می پرسن ]...[ که این انقالب متوم شده و 

االن کسی تو خیابون نیست. پس شام چرا فکر می کنید که ما نباید به میز مذاکره برگردیم. این ته دمل رو خالی 

آقای  از مردم نشسنت...]...[ کاخ سفید پرسید، می پرسه. دفرت  تو خونه هاشون، برخی  اگه مردم رفنت  می کنه که 

مکرون پرسید ]...[ و این نگران کننده ست. ]...[ جواب من؟ مردمی که توی ایران االن تو خیابون منی یان به خاطر 

اینه که پنجاه نفر رو تو لیست اعدام دارن. به خاطر این که پنج نفر رو ]...[ دارشون زدن به خاطر این که شام 

سپاه رو تروریست اعالم نکردین، به خاطر این که شام با صدای بلند اعالم نکردین که مذاکرات هسته ای متوم شده 

با این حکومت کودک کُش.« و نتیجه ی این مذاکرات چه باید باشد؟ رصاحت علی نژاد تکان دهنده است وقتی 

20- در اینجا.

21- فالخن شامره ی 213 »رضا پهلوی چه می گوید و چه می خواهد؟«

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10156067607762246&set=a.108960992245
http://manjanigh.com/?p=4644
http://manjanigh.com/?p=4644
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امیدوارم  تاکید می کند: »من  با چون حامد اسامعیلیون و رضا پهلوی می گوید و  با کسانی  از مذاکرات خودش 

که بتونیم همه مون متحد به دولت های غربی نشون بدیم که ما منایندگان بهرتی هستیم در مقایسه با سازمان 

مجاهدین خلق، در مقایسه با نایاک ]...[ به کشورهای غربی بگیم ما آماده ایم برای یک ایران بدون جمهوری 

اسالمی و دولت های غربی هم باید آماده باشن.«22

اپوزیسیون راست حضور  پهلوی و دیگر اجزای  برای مسیح علی نژاد هم مانند رضا  هامن طور که معلوم است 

خیابانی مردم فرصتی برای مذاکره با »دولت های جهان« است. برای »چانه زنی در باال« تا غرب این نیرو را به 

عنوان »منایندگانی بهرت« بپذیرد و وقتی مردم در خیابان حضور ندارند و فشاری از پایین نیست »ته دلش« خالی 

آنها مکان چانه زنی  اپوزیسیون راست اوضاع معلوم است:  باال در میان سلربیتی ها و »چهره«های  می شود. آن 

غربی«اند.  »دولت های  با  چانه زنی  حالی  در  رهربی«  »بیت  با  چانه زنی  جای  به  و  داده اند  تغییر  را  خودشان 

کشمکشی اگر موجود است در »پایین« اتفاق می افتد.

کودتا و »ضدکودتا«

انتخاب تلویزیون من وتو، غیر از آنهایی که نوشتیم دلیل دیگری هم دارد. تلویزیون من وتو به معنای مصطلح 

کلمه فقط »برانداز« نیست بلکه مشخصن رسانه ای است حامی خاندان سلطنت و شخص رضا پهلوی و در این 

حوزه به غیر از تلویزیون های فرسوده ی لس آنجلسی، هیچ رقیب تصویری دیگری ندارد. برای منونه برخالف اشتباه 

ایران اینرتنشنال  نیست.  پهلوی  رضا  حامیان  یا  سلطنت طلبان  رسانه ی  ایران اینرتنشنال  عمومی  فضای  در  معمول 

رسانه ی اختصاصی »هشتگ برانداز« است و هر نیرویی که بتواند تحت لوای این عنوان قرار بگیرد را با آغوش 

اولین بار  برای  که  است  اصلی ای  فارسی زبان جریان  رسانه ی  تنها  شاید  ایران اینرتنشنال  مثال  برای  می پذیرد.  باز 

در سال 1399 نشست ساالنه ی سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت را به صورت زنده پوشش داد یا 

بعد از تهاجم به رژه ی نیروهای نظامی در اهواز با یعقوب حر التسطری سخنگوی جنبش االحواز گفت وگو کرد 

که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به همین دلیل است که این رسانه اتفاقن درهای گشوده ای به روی 

باشد. رسدرگمی عموم  برانداز  از جبهه ی هشتگ  یا چپ منایی هم دارد که در عمل بخشی  نیروی »چپ«  هر 

اپوزیسیون برانداز نیز در مقابل این رسانه از همین جهت است. از نظر سلطنت طلبان و جریان فاشیستی حامی 

رضا پهلوی این رسانه در اختیار »تجزیه طلبان« است، از نظر منایندگان احزاب برانداز برآمده از خلق های تحت 

22- مصاحبه ی کامل در اینجا.

https://www.youtube.com/watch?v=CCmMZP65W_8
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ترصف  در  ایران اینرتنشنال  خلق  مجاهدین  نظر  از  است،  مرکزگرا«  »فاشیست های  تبلیغ  محل  رسانه  این  ستم 

»سلطنت طلبان« است و جمهوری خواه های برانداز از توجه این رسانه به مجاهدین خلق آزرده و مکدر می شوند. 

ایران اینرتنشنال اما همه ی اینها با هم است چرا که همه ی اینها با هم دقیقن می توانند ذیل جبهه ی واحد »هشتگ 

در  این که  می کند.  اتحاد جلوگیری  این  از  قدرت  بر رس  متداول  و  معمول  رقابت های  اما  متحد شوند  برانداز« 

مجموع یاران و حامیان رضا پهلوی حضور پررنگ تری در برنامه های ایران اینرتنشنال دارند به دلیل گرایش سیاسی 

بسیاری از خربنگاران و برنامه سازان این شبکه است اما این نافی آن نیست که شبکه در اجرای نقشی که بر عهده 

دارد کوتاهی کند. بنابراین رضا پهلوی برای پیش برد متام وجوه رضوری کودتای خودش باید به رسانه ی خانگی ای 

می رفت که مخاطبان اصلی آن، حتا پیش از قیام ژینا هم حارض بودند با جان و دل وکالت خودشان را به شازده 

بدهند و بروند به »شام« و »استیج« خودشان بپردازند.

با این وجود هامن طور که نوشتیم اقدام رضا پهلوی و کمپین »من وکالت می دهم« نسبت به قیام ژینا سیامی 

کشمکشی آشکار میان انقالب و ضدانقالب است، که خیلی زودتر از زمان موعود آغاز شده، اما همه ی ماجرا 

می دهم«  وکالت  »من  فراخوان  با  را  کودتایی خودشان  واقع طرح  در  هوادارانش  و  پهلوی  رضا  گفتیم  نیست. 

تکمیل کرده اند. اما در ضمن باید تاکید کنیم این تنها کودتایی علیه قیام ژینا نیست بلکه پهلوی و هوادارانش 

هم چنین کودتایی علیه رقبا و نیز هم پیامنان راستگرای دیگرشان را نیز سازمان داده اند. هم اغلب موتلفان در 

جمع »هامهنگی ملی« به خصوص اعضای شورای مدیریت گذار که گامن می کردند با چنین نام گذاری ای مدیریت 

گذار یقینن به آنها سپرده خواهد شد و هم توئیت زنندگان هامهنِگ مرسور ناگهان به خودشان آمدند و دیدند نه 

تنها رضا پهلوی به پشتوانه ی سلربیتی های ورزشی و سینامیی و ارتشی از خواننده های مقیم لس آنجلس تبدیل به 

»وکیل« یگانه ی مردم شده است، نه تنها در اقدامی هامهنگ متامی رسانه ها دوربین ها را به سوی او چرخانده اند 

و مبتذل ترین رسانه های فارسی زبان خارج از کشور یعنی تلویزیون »من وتو«، »ایندیپندنت فارسی« و کیهان لندن 

)که این یکی هیچ دست کمی از دوقلوی تهرانی اش ندارد( به همراه ارتشی از صفحات زرد-سیاسی اینستاگرامی 

اعالم  از »کودتای 26 دی« حزبی  فاصله  با چند روز  تنها  و  پیش  از  بلکه  او شده اند،  به روابط عمومی  تبدیل 

موجودیت کرد به نام »ایران نوین« که در ساعات اول کودتا یک جا وکالت حزب و اعضایش را به رضا پهلوی اعطا 

منود. از آن پس البته موتلفین وکالت داده در قامت چامقداران مجازی وارد صحنه شدند تا برای دیگران شاخ و 

شانه بکشند و هنوز هیچ نشده صدایشان طنین صدای هاشمی رفسنجانی را داشته باشد که بعد از رفراندوم 

تعیین نظام از »بدبخت های یک درصدی« سخن گفته بود. تنها با ارصار و ابرام بر نفهمیدن است که می توان این 

تصویر را ندید و کودتای 26 دی را به نام خودش یعنی کودتای 26 دی نخواند.
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تکلیف کودتاخورده گان مرتصد قدرت  است.  ندای »وحدت«  به گوش می رسد  که  آنچه  اما  این کودتا  برابر  در 

البته معلوم است. مسیح علی نژاد در گفت وگو با تلویزیون ایران اینرتنشنال فرصت را مغتنم می شمرد تا اعالم کند 

همه ی شخصیت ها، از جمله رضا پهلوی، باید هرچه زودتر رس یک میز بنشینند و منشوری آماده کنند تا روی 

میز دولت های غربی بگذارند و حامد اسامعیلیون از »همه« به شمول »جمهوری خواه و پادشاهی خواه، اقلیت ها 

و اقوام، مهاجران و مانده گان در وطن، راست و چپ، نویسنده و معلم، هرنپیشه و ورزشکار، متدین و بی خدا« 

دعوت می کند منازعات سیاسی را به بعد از رسنگون کردن »ماترک ابلیس« واگذارند و بر رس حداقل ها توافق کنند 

و چاله ی دفن این »جنازه ی پوسیده« را بکنند. راهربد ضدکودتایی موتلفین مغبون نادیده گرفنت کودتا و ارصار و 

ابرام بر تشکیل هرچه زودتر ائتالف و اتحاد است.

مسئله این نیست، مسئله دقیقن بخشی از چپ است که حاال فرمان می دهد در هراس از مرگ باید به تب راضی 

شد و در ائتالفی ضدفاشیستی برای دفاع از »اصل جمهوری« گرد هم آمد. آنها این آزمون قطعی تاریخی را فراموش 

کرده اند که هر فاشیسمی نه نتیجه ی عدم اتحاد نیروهای ضدفاشیست بلکه حاصل انقالبی شکست خورده است. 

چندی پیش وقتی برخی از اعضای حلقه ی فریدون، که مشاوران نزدیک رضا پهلوی هستند، در مواضعی چیزهایی 

علیه »انتخابات آزاد« گفتند، صف طوالنی ای از نیروهای چپ شکل گرفت که از مزایای انتخابات آزاد دفاع کنند. 

اتفاقن سعید قاسمی نژاد برای این دسته از رفقا انتخابات آزادی در توئیرت برگزار کرد با این سوال: »آیا در ایران 

پس از جمهوری اسالمی احزاب مارکسیست انقالبی باید حق فعالیت سیاسی داشته باشند؟« و انتخابات را با 75/6 

درصد آرا برد.23 او در هامن گفت وگو با فصلنامه ی فریدون گفته بود انتخابات آزاد در ایجاد ثبات سیاسی نقشی 

اسرتاتژیک دارد هرچند ممکن است برگزاری آن مدتی به تعویق بیفتد و کسانی )فاشیست ها ]یعنی خودشان؟[، 

تجزیه طلبان، اسالمگراها و کمونیست های انقالبی( از آن بیرون گذاشته شوند.24 مشکل این است بخشی از چپ 

با شنیدن و خواندن این اظهارنظرها و نظایر آن بر روی »تعویق« متمرکز شد و »نقش اسرتاتژیک« را به کلی 

نادیده گرفت.

اکنون نیز هراس از شکل گیری جریانی فاشیستی منجر به این گرایش در بخشی از چپ شده است که در دفاع 

که  است  این  سلبی  ائتالف های  این  موتلف شد. مشکل  زودتر  باید هرچه  فاشیسم  برابر  در  اصل جمهوری  از 

درست هامن کسانی را از درون خودش بیرون می گذارد که فاشیسم علیه آنها بسیج می شود. به طور مشخص 

بگذارید به مسئله ی مالکیت خصوصی بپردازیم. بخش عظیمی از طبقه ی کارگر طی دهه های اخیر در ایران از 

23- در اینجا ببینید.

24- در اینجا.

https://twitter.com/SGhasseminejad/status/1544323815232110592
https://www.fereydoun.org/Interviews/03949
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»خصوصی سازی« مترضر شده و بنابراین در بسیاری از مبارزات صنفی این طبقه خواست لغو خصوصی سازی یکی 

از خواست های جدی و مهم بوده است. خواستی که هرچند در عمل گاهی به دوباره دولتی شدن منجر شده اما 

در ضمن آلرتناتیو خودش را نیز مطرح کرده است: مالکیت جمعی و اداره ی شورایی. افقی که با اعتالی مبارزات 

صنفی از نو مطرح و گام های عملی و عینی در راستای آن برداشته خواهد شد. در ائتالفی سلبی حول دفاع از 

زبان چپ خودش  از  ائتالف  این  نادیده گرفته شود.  باید  کارگر  این خواست عمومی طبقه ی  »اصل جمهوری« 

احتاملن به طبقه ی کارگر خواهد گفت: »رفقا! االن فاشیسم پشت در است! چند سالی منتظر مبانید تا با دفع رش 

فاشیسم بعد در مورد مالکیت خصوصی فکری کنیم.« مسئله این است که در یک نظم هنجارین هیچ عقل سلیمی 

به فکرش هم منی رسد در مورد »آزادی سکس با کودکان« یا »مرشوعیت تجاوز جنسی« رفراندوم برگزار کند اما در 

ضمن هرگز به مخیله اش هم خطور منی کند که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید هیچ دست کمی از همین موارد 

ندارد. شکلی از مالکیت که زندگی میلیون ها نفر را در رستارس جهان تاکنون نابود کرده و نابود خواهد کرد. از 

قضا به دلیل همین نادیده انگاری های ناگزیر است که ائتالف سلبی علیه فاشیسم برای دفاع از اصل جمهوری در 

نهایت شکلی از رسکوب را درون خودش تعبیه کرده است.

در مقابل فاشیسم باید برای بسیج هامن بخشی از جامعه کوشید که فاشیسم آنها را بیرون می گذارد و رسکوب 

سلسله قیام های  هم چنین  و  ژینا  قیام  جریان  در  فراوانی  به  آن  امکانات  اتفاقن  که  پایین  از  اتحادی  می کند. 

سال های اخیر به چشم خورده است. اتحاد آگاهانه ی خلق های تحت ستم برای استیفای حقوق ملی، اتحاد زنان 

و کوییرهایی که در نظم رسمایه دارانه ی امور امکان استفاده از »آزادی« و »برابری حقوقی« را نخواهند داشت، 

اتحاد بخش ها و الیه های گوناگون طبقه ی کارگر. ساخنت اجزای این اتحاد البته کار دشواری است و از مسیرهای پر 

پیچ و خم و جستجوی عملی امکانات مادی و عینی می گذرد. اما تاریخن نقش چپ انقالبی این نبوده است که با 

دشمنان یا دوستان به مذاکره بپردازد و بر رس »آینده« توافق کند، نقش چپ انقالبی سازماندهی نیروهایی بوده 

است که مسئله ی آینده برای آنها مسئله ی مرگ و زندگی است. برای مقابله با فاشیسم ائتالف های از باال، حتا بر 

رس »اصل جمهوری« کارساز نیست، بلکه باید از پایین و در دفاع از »اصل انقالب« متحد شد.




