
  

 از تبعات محتمل شکست جنبش مدنی

  ناصر ايرانپور

  . اش در چالش با غرب قرار داردهای پنهانی اتمیجهت برنامه ايران به .1

جمهـوری   توانـد بپـذيرد کـه   اسـرائيل نمـی   ويـژه  از يک سو غرب و به دورنمايی برای حل اين بحران قابل رؤيت نيست، چرا که .2

 سالح اتمی دست يابد و از سوي ديگر جمهوری اسالمی هم بقای خود را تنها در پناه اصلی کنونی آن کشور، بهاسالمی، دشمن 

  . بيندمی اين سالح کشتار جمعی تضمين شده

ايط را شـود و شـر   ای رژيم ايران وارد فاز تـازه  رود پس از تصويب و اجرای اقدامات تنبيهی ديگر غرب عليهاين بحران حتی می .3

  . حکومت اسالمی ايران فراهم کند کردن و تحت فشار قرار دادن باز هم بيشتربرای منزوی

حقاً هم غرب هيچگاه در اتخاذ اين تحريمها . انضمام گزينة نظامی را تا انتنها برود ـ آن هم به  رسد، اين راهنظر می غرب مصمم به .4

تنها امکان گسترش تحريمهـا   دن دمکراتها و اوباما در آمريکا، بر خالف تصور برخی، نهاست؛ لذا روی کار آم چنين متحد نبوده

توانسـت  سختی مـی  جهان به پيش از آن. است عمالً افزايش نيز داده ، بلکه آن دو راگزينة نظامی را کاهش نداده و حتی توسل به

سابقاً با مستمسـکهای بـی   اينکه ويژهدخالت نظامی را بپذيرد، به هويژ توجيهات جورج بوش برای اعمال تحريمهای اقتصادی و به

پيش از جنگ آمريکا و عراق هم افکار عمومی جهان با ادبيات خشـن  . بود اين اقدامات دست زده به) عراق مثالً در مورد(اساس 

ايـن   رژيم ايران به است و در صورتی که ن انداختهزمين ايرا اش توپ را بهاما اوباما با تعامل منعطفانه. جورج بوش مشکل داشتند

 نيز مشـکل زيـادی بـا اقـدام نظـامی عليـه       چين و روسيه اروپا و حتی پشت پرده تنها آمريکا، بلکه انعطافها نيز پاسخ منفی بدهد، نه

  .رژيم ايران نخواهند داشت

دليـل   ت ايران از پذيرش پيشنهادات تشويقی غـرب و از سـوی ديگـر بـه    اجتناب دولافکار عمومی جهان نيز از سويی با عنايت به  .5

طبـق  . تعامل خشن حاکمان با مردم ايران و خموشی قطعی اين جنبش آمادگی بيشتری برای پذيرش گزينة نظامی خواهند داشـت 

 ر دادگـاه برداشت من، حکومت ايـران پـس از قضـية سـلمان رشـدی و قتـل دکتـر صـادق شـرفکندی و مـاجرای محکـوميتش د           

جنبش مدنی مردم ايران و توحش حکومت اسالمی سر تيتـر اول   است؛ چندين ماه و منزوی نبوده ميکونوس چنين وسيع افشاشده

هـا را تشـکيل مـی   ها و موضوعات اصلی اين رسـانه های بصری و سمعی و طبعی سراسر جهان بود و هنوز هم يکی از سوژهرسانه

  . دهد

اصالحات و مطالبـات بـديهی    تن به حکومت ايران نه رسند کهاين استنتاج می مردم ايران هم با سرکوبهای اخير به: مهمتر از همه .6

درجـة بـاالی اعمـال خشـونت      بـه  آميز مردمـی بـا توجـه   از طريق جنبش مسالمت دهد و نهمردم با فشار نيروی مدنی و داخلی می

  : بيشتر پيش روی خود نخواهند ديد راه مدت سهلذا اين مردم در بعد ميان. باشدگونی میاش قابل سرندستگاههای امنيتی و نظامی
o دهند، تداوم سلطة مستبدانة حکومت اسالمی ايران می تن به يا نوميدانه  
o در عراق شاهد آن بـوديم   آنطور کهبندند، تا خود فرصتی برای قيام بيابد، دولت ايران اميد می دخالت نظامی غرب بر عليه يا به

  و 
o زنند یرژيم م بر عليه عبارتی ديگر جنگ مسلحانه خشونت متقابل و به يا از درون جنبش مدنی نيروهايی دست به.  

 ما عالئم اميد بـه بينم، ای ديگر را هنوز نمیجمهوری اسالمی از سويی و برپايی يک جنبش مسلحانه از سو های کرنش بهمن نشانه     .7

دور اخيـر  . امنمـوده  در مـردم مشـاهده   سرنگونی رژيم از طريـق نيـروی نظـامی مشخصـاً توسـط آمريکـا را ديرزمـانی اسـت کـه         

در مقابـل رژيـم ايـن درک و اسـتنتاج را تنهـا      "جنـبش سـبز  "نشينی سرآمدان مماشات و عقب ويژه سرکوبهای جنبش مردمی و به

  . شيدگسترش و تعميق خواهد بخ
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