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اغراق آمیز نخواهد بود گفته شود ایران در بحرانی ترین شرایط چند دهه اخیر خود بسر می برد� حداقل می 
توان گفت سه بحران همزمان سرنوشت ایران در سال 9۸ را تحت تاثیر قرار خواهد داد:

بحران فزاینده مشکالت اقتصادی که اینک آسیب های ناشی از سیل و زندگی  ویران شده سیل زدگان نیز 
بدان افزوده شده است�

چالشهای سیاست خارجی که اینک حتی خطر جنگ را نیز متصور کرده است�
امتداد نزاع جایگزینی در راس هرم قدرت که اختالفات سیاسی و مدیریتی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار 

داده است�
زندگی مردم ایران اینک به گروگان حاکمیتی استبدادی درآمده و در چالش دو سنگ آسیاب سیاستهای ضد 

ملی حاکمان داخلی و فشارهای استیالجویان خارجی قرار گرفته است�
اما؛ در سال پرالتهاب 9۸ »مردم« ایران به عنوان صاحبان اصلی کشور و تنها نیروی ملی »تغییر« در ایران چه 

رفتار و واکنشی خواهند داشت و با سه بحران و وضعیت یاد شده چه برخوردی خواهند کرد؟
این مجموعه مباحث که اینک مهمترین پرسش راهبردی در برابر تحلیلگران و کنشگران سیاسی و مدنی و 
بلکه آحاد ملت ایران است دست اندرکاران میهن را به این نتیجه رساند که موضوع پرونده شماره آینده را به 

موضوع »چالش های 9۸ و نقش مردم« اختصاص دهند�
این روزها حوادث سیاسی به صورت شتابان و گاه غیر منتظره ای پیش می رود تا آنجا که معلوم نیست تا 
هنگامی که مخاطبان نشریه آن را می خوانند وضعیت در همان شرایطی باشد که نویسندگان مقاالت در آن باره 
نوشته اند� اما هر چه باشد تاثیر این تحوالت روی مطالبات اقتصادی و سیاسی  و رفتار و کنش مردمان ایران 

بی تاثیر نخواهد بود�
امید که هرچه رخ می دهد به نفع مردم تحت فشار و کشور کهن ما باشد�

شورای دبیران نشریه میهن
جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی

سرسخن

سرسخن
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ایران،  نویسندگان  کانون  اعضای  از  تن  سه  اخیراً 
باژن،  کیوان  و  آبتین  بکتاش  مهابادی،  خندان  رضا 
امنیت  اقدام علیه  به قصد  تبانی  و  اتهام »اجتماع  به 
علیه  »تبلیغ  اتهام  به  و  زندان  سال  پنج  به  کشور« 
سال  شش  مجموع  در   – زندان  سال  یک  به  نظام« 
زندان برای هر یک – محکوم شدند� دادگاه اسالمی، 
نّیت و بی طرفی کامل خود  اثبات حسن  برای  ظاهراً 
به  کشور  بانوان  »تشویِق  اتهام   عدالت،  اجرای  در 
فساد و فحشا« را از فهرست اتهامات این سه نویسنده 

حذف کرد�
کانون  عضو  و  برجسته  وکیل  زرافشان،  ناصر 
عهده  به  هنگام  به  پیش  سال  چند  که  نویسندگان 
خود  زنجیره ای  قتل های  خانواده های  وکالت  داشتن 
سه  این  وکالت  و  شد  محکوم  حبس  سال  پنج  به 
محاکمۀ  پایان  در  بود،  پذیرفته  نیز  را  کانون  عضو 
دادگاه های  در  »شرکت  است:  گفته  چنین  اخیر 
شدن  تبدیل  باعث  فقط  و  است  عبث  کاری  انقالب 
که  جایی  است�  نمایشی  دادگاه های  مهره های  به  ما 
حق  و  دارد  وجود  دادگاه  بگویند  می خواهند  آقایان 
انتخاب وکیل هست از ما استفاده می کنند اما موقع 
منطق  به  اعتنایی  کوچکترین  موکلین  حقوق  احقاق 
این  در  می کنم  توصیه  همکارانم  به  نمی شود…� 

دادگاه های نمایشی شرکت نکنند�«
بکتاش  مهابادی،  خندان  رضا  محکومیت  درپی 
انتشار  با  کانون  دبیران  ، هیئت  باژن  کیوان  و  آبتین 
نویسندگان  همه   »محکومیت  را  حکم  این  بیانیه ای 
آزادی  حق  از  »می خواهند  که  دانست  کسانی«  و 
و  نویسندگان  »همه ی  از  و  باشند�«  برخوردار  بیان 
انسان های مدافع آزادی بیان« خواست تا »از هر راه 

ممکن به دفاع از این سه نویسنده بپردازند�”
به  نسبت  بیانیه ای  طی  نیز  قلم  جهانی  انجمن 
کرد  نگرانی  ابراز  نویسندگان  کانون  اعضای  محاکمۀ 
سیاسی  انگیزه های  با  آنان  محاکمۀ  که  یادآور شد  و 
آنها  بیان  آزادی  حق  آشکار  نقض  و  گرفته  صورت 

است�
اندک زمانی قبل از صدور حکم محکومیت این سه 
عضو کانون نویسندگان، هفتصد تن از روزنامه نگاران، 

معلمان،  نویسندگان، 
بشر  حقوق  فعاالن  شاعران، 
و فعاالن عرصه های گوناگون، 
و  ایران  در  آنان  از  برخی  که 
برخی دیگر در خارج از کشور 
بیانه ای  در  می کنند،  زندگی 
از  اتهام  کامل  رفع  خواستار 
این سه نویسنده  شده  بودند�

جمعی  روزها  همین  در 
و  »جوان  شاعران  از 
مراسم  در  نیز  پیش کسوت« 
ولی  خامنه ای،  آیت اهلل  افطار 
اشعاری  کردند؛  فقیه، شرکت 
خواندند و به نظرات و نصایح 

که  می رسد  نظر  به  بعید  دادند�  گوش  رهبرشان 
کانون  برای سه محکوم  افطار دعائی  به هنگام  اینان 

نویسندگان خوانده یا نفرینی نثارشان کرده باشند�
دهه های  در  که  کشور،  هنری  و  ادبی  جامعۀ 
به  گاهی  و  یافته  خاصی  اعتبار  و  وزن  اخیر 
برخوردارند،  ملّی  اهمیت  نوعی  از  که  مناسبت هائی 
و  می کند  نظر  اعالم  و  »موضع گیری«  اصطالح  به 
روبرو  عمومی  استقبال  با  هم  »موضع گیری«اش 
می شود، در مورد محکومیت سه عضو کانون به شش 
اقدام  قصد  به  تبانی  و  »اجتماع  به جرم  سال حبس 
علیه امنیت کشور« و »تبلیغ علیه نظام« سکوت کرد 
و حّتی در برابر حذف اتهام  “تشویِق بانوان کشور به 
فساد و فحشا”  از فهرست اتهامات این سه نویسنده 

هیچ گونه واکنش تشویق آمیزی از خود نشان نداد�
قولی  به  یا   – قلم  اهل  دقیق تر،  اندکی  عبارتی  به 
داستان نویسان،  شاعران،  یعنی   – قلم«  »اهالی 
بیشتر  که  مؤلفان،  و  مترجمان  نمایشنامه نویسان، 
سر-و-کار  نویسندگان  کانون  با  »مستقیم تر«  یا 
را  حوصلۀکانون  نه  وقت  هیچ  یا  داشته اند،  یا  دارند، 
پرداختن  برای  عالقه ای  و  وقت  طبعاً  نه  و  داشته اند 
به گرفتاری های آن و گرفتاری هائی که به بار آورده و 
می آورد… باری، اینان نیز سکوت را ترجیح دادند� یا، 
اگر بخواهیم فارغ از هرگونه پیش داوری حرف بزنیم، 

سکوت کردند�
می توان فهمید که اینان به دالیل گوناگون همین 
بر  که  آنچه  برابر  در  واکنش  مناسب ترین  را  سکوت 
می دانند�  است،  رفته  نویسندگان  کانون  عضو  سه 
نیز  تاًییدش  نکرده اند،  اعتراض  بی عدالتی  این  به  اگر 
به  را  آنها  هم  مداری  و  قرار  یا  قانون  هیچ  نکرده اند� 
نه  و  می کند  ملزم  نه  فرامی خواند،  نه  این  از  بیش 
»مسئولت و تعهدی« برای آنها می شناسد� همین قدر 
که به افطاری ولی فقیه نرفته اند، یا دعوت نشده اند، 
تفسیرهای  و  تعبیر  باعث  می تواند  یا  می باید  خود 

گوناگون – امیدوارکننده یا ناامیدکننده – باشد�
فعالیت  یا  آنچه در مرحلۀ اخیر حیات  به  با توجه 
اندک  کانون نویسندگان می گذرد، یعنی کم-و-بیش 
و  دلهره ها  و  هیجانات  کردن  فروکش  از  پس  زمانی 
شتاب زدگی های ناشی از قتل دو تن از اعضای کانون 
در  شرکت  برای  قلم«  »اهالی  احساسات  فوران  و 
گردهم آئی ها و جلسات انتخابات هیئت دبیران، و پس 
از آن، کنارکشیدن های بی سر-و-صدا و کاهش شدید 
انزوای  آوردن  نظر  در  با  باری،  کانون،  فّعال  اعضای 
اخیر،  کانون در ده-پانزده سال  ناخواستۀ  یا  خواسته 
محکومیت سه تن از اعضای آن در عین حال فرصتی 
دردسری  و  زحمت  هیچ  بی  بسیاری  تا  آورد  فراهم 
نام  به  اعالم  کنند که چیزی  به وضوح  اّما  تلویح  به 
خارجی  وجود  آنان  برای  ایران«  نویسندگان  »کانون 

کانون رنج های نویسندگان ایران
محسن یلفانی
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ندارد�
آیا حق داریم که با مشاهدۀ چنین وضعی احساس 
 — چیزی  که  شویم  نگران  نباید  آیا  کنیم؟  غبن 
بنیادی، هیئتی، تشکیالتی، کانونی… – چنین آسان 
و با بی خیالی از میان می رود و به زودی به خاطره ای 
تالش های  از  ما  خاطرات  انبوه  در  کم رنگ  و  مبهم 
به  دسترسی  برای  باثمرمان  چندان  نه  یا  بی ثمر 
تبدیل  تثبیت شده،  و  تضمین  آزادِی  از  حداقلی 

می شود؟
به شش سال  کانون  اعضای  از  تن  محکومیت سه 
نگاهی  برای  باشد  مناسبتی  یا  بهانه  می تواند  زندان، 
سریع و گذرا به بیش از پنجاه سالی که از عمر کانون 

می گذرد:
از اولّین تالش ها که با احتیاط و فارغ از بلندپروازی 
و  دستگیری  با  سال  دو-سه  از  بعد  و  گرفت  صورت 
رژیم  شد�  متوقف  اعضا  و  فعاالن  از  تن  چند  حبس 
شاه موفق ترین سال های سلطنت خود را می گذراند و 
وقت و نیازی نداشت تا بیش از این به خواست اهل 

اندیشه و قلم توجه کند�
و  بحران ذهنی  با شّدت گرفتن  نوبت دوِم تالش   ها 

ماّدی رژیم شاه هم زمان شد و پیش از آن که فرصت 
کنترل یا سرکوب آن فراهم آید، به جنبشی پیوست 
گردید�  تبدیل  اسالمی  انقالب  به  سرعت  به  که 
که  انقالب  مقابل هجوم سیالب  در  تا  کوشید  کانون 
مقاومت  بود،  کرده  رخنه  نیز  خودش  خانۀ  درون  به 
نیرومند  آن  از  بیش  اسالمی  انقالب  اّما  کرد�  و  کند 
مزاحمت  یا  مقاومت  بتواند  که  بود  افسارگسیخته  و 

کانون را تحّمل کند�
واقعیت  با  را  اسالمی  حکومت  جنگ  پایان 
یا  تصّور،  این  کرد�  روبرو  مملکت  ادارۀ  گریزناپذیر 
این توّهم، پیش آمد که باید فرصتی نیز به صداهای 
اهل  از  شماری  دیگر  بار  یک  شود�  داده  متفاوت 
نزدیک  یا  دور  از  که  کسانی  بیشتر  قلم،  و  اندیشه 
و  بودند  کرده  تجربه  را  نویسندگان  کانون  در  حضور 
آن را ماًمن یا تکیه گاهی برای حفاظت و امنیت کار 
به  برآمدند�  آن  بازگشائی  پی  در  می دانستند،  خود 
جراًت می توان گفت که درخشان ترین دورۀ تاریخچۀ 
تا  که  شد  آغاز  سال ها  همین  در  نویسندگان  کانون 
و  وحشت  و  تهدید  از  آکنده  دردناک،  تجربه ای  حد 
خون پیش رفت� برای دریافت اهمیت این تجربه باید 

اعضای قدیمی کانون  فعالیت پی گیر  آورد که  یاد  به 
تاًمین  و  سانسور  با  مبارزه  هدف  با  همراهانشان  و 
آزادی بیان، بسی پیش از موج عظیم خواست آزادی 
 ۱3۷6 انتخابات  با  که  شد  آغاز  دموکراسی خواهی  و 

کشور را فراگرفت�
این دوره از فعالیت کانون نیز، باز با شدتی بی سابقه 
و باور نکردنی، با سرکوب و خشونت حکومت اسالمی 
آدم ربائی،  دستگیری،  تهدید،  احضار،  از  شد�  روبرو 
طرح کشتار دسته جمعی تا قتل های پنهانی، ارتکاب 
سازماندهی  و  تشکل  از  جلوگیری  برای  جنایتی  هر 
اهل قلم مجاز بود� اعضا و عالقمندان کانون این همه 
را تحّمل کردند و پشت سر گذاشتند و سرانجام موفق 

شدند حضور خود را بر رژیم اسالمی تحمیل کنند�
که  می فهمیم  بهتر  وقتی  را  دستاورد  این  اهمیت 
فراهم  تجمعی  چارچوب  در  همه  این  آوریم  یاد  به 
آمد که هر یک از اعضای آن همانا به اقتضای ماهیت 
فردی   عالم  در  خالقیت  و  زیستن  حرفه اشان  یا  کار 
خوش  چندان  را  جمعی  کار  و  می پسندند  بیشتر  را 

ندارند و حّتی مزاحم کار خالق خود می دانند�
و  گذرا،  و  سردستی  چند  هر  برآوردی،  چنین  آبا 
این که هنوز کسانی، همچون  با در نظرآوردن  بویژه 
و  باژن  کیوان  و  آبتین  بکتاش  مهابادی،  رضا خندان 
یارانشان هستند که هم اینک و در کنار ما با چنگ 
از این میراث ادامه می دهتد، کافی  و دندان به دفاع 
به سرنوشت  اندیشیدن  در  تا  وادارد  را  ما  که  نیست 
این کانون رنج های نویسندگان ایران با سنجیدگی و 

با احساس مسئولیت بیشتری  رفتار کنیم؟
یا  سرکردن  سال  چهل  که  است  این  حقیقت 
ما  پیوند  تاریخی،  نابهنگامی  یک  در  ماندن  محبوس 
برای دست یابی به  با گذرگاه ها و آبشخورهائی که  را 
کشورمان  و  مردم  نیازهای  و  خواست ها  از  حداقلی 
ایجاد کرده بودیم، سست یا یک سره قطع کرده است� 
به  امیدی  اگر  که  است  آن  از  حاکی  نشانه ها  همۀ 
پریشانی  و  گمراهی  دوران  این  سرگذاشتن  پشت 
و  گذرگاه ها  همین  سرگرفتن  از  هست،  که  هست، 

سیراب شدن در همین آبشخورهاست�

نویسندگان  کانون  فعالیت  یا  حیات  اخیر  مرحلۀ  در  آنچه  به  توجه  با 
می گذرد، یعنی کم-و-بیش اندک زمانی پس از فروکش کردن هیجانات و دلهره ها 
و شتاب زدگی های ناشی از قتل دو تن از اعضای کانون و فوران احساسات »اهالی 
قلم« برای شرکت در گردهم آئی ها و جلسات انتخابات هیئت دبیران، و پس از آن، 
کنارکشیدن های بی سر-و-صدا و کاهش شدید اعضای فّعال کانون، باری، با در نظر 
آوردن انزوای خواسته یا ناخواستۀ کانون در ده-پانزده سال اخیر، محکومیت سه تن 
از اعضای آن در عین حال فرصتی فراهم آورد تا بسیاری بی هیچ زحمت و دردسری 
به تلویح اّما به وضوح اعالم  کنند که چیزی به نام »کانون نویسندگان ایران« برای 

آنان وجود خارجی ندارد.

با  دیگر  که  اعتراضاتی  کرد�  فراهم خواهد  نوایان  بی 
توان  نمی  هم  کشور  در  متداول  اختناق  و  سرکوب 

برای آن راه حلی پیدا کرد�
پایانی با پیامدهای جنگ؟

فشار  پی  در  که  چرا  نیست،  ماجرا  همه  این  اما 
اقتصاد  و  کشور  به  پول  و  ارز  نرسیدن  و  ها  تحریم 
برای سیر کردن گرسنگان پیش رو  نظام  آن، دست 
و موج خسارت دیدگان ممکن نیست که هیچ، بلکه 
و  افزود  وضعیت  این  به  هم  را  جنگ  احتمال  باید 
در  خود  امنیتی  موقعیت  حفظ  برای  نظام  که  دید 
رویارویی با خطرات خارجی، مجبور به هزینه کردن 
تجهیزاتی  و  تسلیحاتی  و  لجستیکی  های  بخش  در 
به  دادن  پوشش  برای  دستش  و  بوده  ارتش  و  سپاه 
بسته  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  های  حوزه  دیگر 
خواهد بود و اندک بودجه و امکان مالی را نیز برای 
و  نظامی  تهدید  برابر  در  خود  بقای  و  امنیت  حفظ 

جنگ مجبور به هزینه کردن خواهد شد�

ترین  پیشرفته  با  آمریکایی  نیروهای  حضور 
از  پرهزینه  نمایش  یک  فقط  تواند  نمی  تجهیزات، 
سوی آمریکاییان و متحدان آنها برای ترساندن نظام 
ایران باشد و نمی توان دور از ذهن داشت  حاکم بر 
را  طرفین  میان  سنگین  درگیری  یک  وقوع  احتمال 

که هر دو طرف از تمام توان خود استفاده کنند�
آنسوی ماجرا کشورهای ثروتمند غربی و متحدان 
عرب پولدار، با امکانات گسترده و اینسو کشوری سیل 
زده با اقتصادی در حال احتضار، آنهم باسیاستی غلط 
اهل  نه  و  است  مذاکره  اهل  نه  که  اشتباه  از  پر  و 
تکمیل  در  را  ویرانی  از  پر  سالی  تواند  می  سازش، 

اتفاقات آغازین آن برای مردم فراهم سازد�
گرفتاری  و  سیالب  الی  و  گل  در  که  سنگرهایی 
های گوناگون فرو رفته و سربازانی که پای در باتالق 
دارند،  خود  های  خانواده  نارضایتی  و  فقر  و  گرانی 
باید برای وضعیتی اضطراری آماده شوند در حالی که 
از حاکمان شان در خودروهای لوکس و گران  طیفی 
پر  و مراسم های  و در خانه های مجلل  قیمت خود 

زرق و برق، پشت میکروفون رفته و از سیاست های 
و خارج کشور سخن  داخل  مردم  برای  نداشته خود 
پیشرفت  و  کنترل  توان  و  اقتدار  از  و  کرده  پراکنی 

کشور می گویند�
»نه جنگ  است که  اسالمی گفته  رهبر جمهوری 
می شود و نه مذاکره می کنیم«� سوال این است که با 
دیده ایم  مقاله  این  در  امسال  شرایط  از  که  تصویری 
افتاد؟  خواهد  اتفاقی  چه  نشود  جنگ  اگر  حتی 
در  یافت؟  خواهند  نجات  موجود  وضع  از  مردم  آیا 
ایران  مردم  وضعیت  که  گفت  باید  جرأت  به  جواب 
بهتر نخواهد شد، زیرا در این بن بست، باز هم دست 
دولت و نظام برای سامان دادن به اوضاع کشور بسته 
هم  کنونی  گسترده  تحریم  اگر  هرچند  بود؛  خواهد 
داده  نشان  کشور  مدیریت  سابقه  نداشت،  وجود 
و  خارجی  هزینه های  به  توجه  و  سوءمدیریت  که 
در  مسئولیت  احساس  از  بیش  حکومت،  منطقه ای 
برابر مردمی است که هست و نیست خود را در گرو 

بقای وضع موجود باخته اند�
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به  تبدیل  ایران  در  معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت 
یک انبار باروت خشم و نارضایتی شده است� جمهوری 
و  صنفی  تظاهرات  و  اعتراضات  با  مقابله  در  اسالمی 
طور  به  را  آن  و  کرده  برخورد  روش  دو  با  سیاسی 
برای  اما  تفرقه�  و  سرکوب  برد:  می  پیش  هماهنگ 
مردم ناراضی و جان به لب رسیده، تکلیف روشن است 
سرکوب،اعتراض،  تحمل  و  ترس  بر  غلبه  جز  راهی  و 

مقاومت و مقابله باقی نمانده است�
مطالبات  انبوه  و  نارضایتی  با   ،۱39۸ سال  ایران 
برآورده نشده، به انبار باروتی تبدیل شده است و باید 
پیشاپیش برای هدایت و مدیریت این موج عظیم بغض 
و خشم، کینه و نارضایتی، چاره ای ملی و دموکراتیک 
اندیشیده شود و گرنه سوداگران و قدرتمندان با مهره 
های پیدا و پنهان خویش از جمله برخی جناح های 
رانتی داخلی، برای ایران فردا، تصمیم گرفته و بار دیگر 
مردم و کشور را از چاهی به چاه دیگر و از استبدادی 

به استبداد دیگر خواهند انداخت�
خارج  و  داخل  در  کشور  فعلی  سیاسی  شرایط 
متالطم  و آبستن هرگونه حادثه و رخداد پیش بینی 
ایران،  اقتصاد  است�  نزدیک  ای  آینده  در  ای  نشده 
ساختار  در  و  شرایطی  چنین  در  که  است  اقتصادی 
و سرمایه  به هیچ گونه تحرکی در جذب  قادر  فعلی، 
اقتصاد  بنابراین،  نیست�  اشتغال  و  تولید  برای  گذاری 
می  سقوط  فراگیری  منفی  رشد  و  قطعی  رکود  به 
کند، اما تداوم این وضعیت، کشور را وارد بحران های 
از جنس  هایی  بحران  کرد،  خطرناک سیاسی خواهد 
جنبش فراگیر اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگران،  

اصناف، بازاریان، معلمان، فرودستان و تهیدستان�
غیر  تقریبا  رویدادهای  برخی  عوامل  این  به  اگر 
مترقبه و خارج از اراده را مانند بروز سیلی که زندگی 
۱2 میلیون نفر را به هم ریخته و تا همین جا معادل 
40 هزار میلیارد تومان، یعنی یک سوم از درآمد حاصل 
از فروش نفت پیش بینی شده در قانون بودجه سال 
9۸ خسارت وارد کرده است ونیز ضعف و ناکارآمدی 
و  سیل  مدیریت  در  حاکمیتی  و  دولتی  دستگاههای 
باید  کنیم،  اضافه  را،  آن  از  نارضایتی حاصل  و  خشم 
گفت زنگ های خطر امنیتی و شورش ها و اعتراضات 

به  حاکمیت  برای  اجتماعی 
صدا درآمده است�

اما این اعتراضات چه موقع 
را  پاسخ  ؟  شوند  می  شروع 
باید در حوادث هر آن ممکن، 
یک  جرقه  هر  کرد�   جستجو 
از  ناگهانی  مرگ  یک  حادثه، 
محصوران در حصر غیر قانونی 
زندانی،  یک  شدن  کشته  یا 
بینی  پیش  اعتراض  یک 
گرانی،  به  اعتراض  مثال  نشده 
آب  پوسیده  خطوط  ترکیدن 
یک  پخش  شهر،  کالن  یک 
و…،  در صداوسیما  نابجا  طنز 

می تواند اعتراضات اقوام و اقشار خاص و شورش مردم 
جان به لب رسیده کارگران و بخصوص فقرا و حاشیه 

نشینان یا مردم سیل زده را برانگیزد�
کشور  سیاسی  نظام  تغییر  ملی،  حل  راه  تنها 
ملی  منافع  و  ملی  اراده  به  حاکمیت  شدن  تسلیم  و 
است� اگر شورش کارگران، بیکاران، گرسنگان و سیل 
زدگان شروع شود، حاکمیت تنها راهش این است که 
این سرکوب،  اما  بزند،  بار  به سرکوب خشونت  دست 
چاره  وجه  هیچ  به  و  است  سیستم  خود  کار  پایان 
اعتراض  با  رابطه  در  نیست�  محتومش  سرنوشت  ساز 
دانشگاهیان و طبقه متوسط فرهنگی، حاکمیت هزینه 
چندان غیر قابل جبرانی را متحمل نشده و نمی شود، 
اما با شورش کارگران، بیکاران، گرسنگان، پابرهنگان، 
حاشیه نشینان و سیل زدگان کار به این آسانی نیست 
و حاکمیت زمانی می تواند آن را تحت عنوان ” شورش 
تا حدودی یک  آن  در پشت  که  کند  ” سرکوب  کور 
آنان  زندگی  به  را  اقتصادی  و  رفاهی  امتیازات  سری 
تزریق کند� این امکان را هم، ساختار کنونی اقتصادی، 
از  آمریکا،  ی  کننده  فلج  های  تحریم  به  توجه  با 

حاکمیت گرفته است�
پس، سرکوب عریان، تشدید شورش ها را دو چندان 
می کند و حاکمیت با جنبش بزرگ خیابانی مواجه می 
شودکه اساسا فرصت کنترل یا به بیراهه کشاندن آن را 

ندارد� شورش هایی از این دست در مقایسه با اعتراضات 
دانشجویی سال ۷۸ و اعتراضات خیابانی طبقه متوسط 
شهری در سال ۸۸ یک سیل بسیار ویرانگر است� اگر 
این بار میلیون ها بیکار، حاشیه نشین و فقیر دست به 
اعتراض بزنند، حاکمیت با این اقتصاد فشل و معیوب 
و غیر قابل درمان  قادر به هیچ گونه بهبودی در اوضاع 
های  تحریم  فردا  همین  از  اگر  حتی  نیست�  کشور 
را  بقای خود  برداشته شوند، حاکمیت، شانس  آمریکا 
با مخالفت با برجام های 2 و 3 و 4 ، کامال بر باد داد�

شرایط اقتصادی فعلی کشور به شدت مستعد بروز 
اعتراضات  و  اجتماعی  های  جنبش  گیری  شکل  و 

خیابانی است�
مطلق  خط  زیر  کشور  جمعیت  سوم  یک  از  بیش 
فقر، یک چهارم در بد مسکنی یا حاشیه نشینی، چهل 
میلیون جیره بگیر بخور و نمیر دولت و شمار زیادی 
از کودکان و نوجوانان باز مانده از تحصیل در خیابانها 
رهایند، هزاران کودک روزانه به زباله گردی مشغولند و 
۱۵0 هزار معتاد در کوچه ها و خیابان ها می خوابند� 
درآمد سرانه ایرانیان در سال 9۵ پنج هزار دالر بوده 
و روندها حاکی از کاهش شدید آن در سالهای 9۷ و 
9۸ داشته و احتماال قابل اندازه گیری نباشد، به همین 
دلیل نظام سال 9۸ را سال فتنه اقتصادی می داند زیرا 
اعتراض  و  راهی جز شورش  موجود  اقتصادی  شرایط 

برای اکثریت مردم فقیر باقی نخواهد گذاشت�

جنبش جان به لب رسیدگان و ضرورت شکل گیری جبهه متحد فراگیر ملی

حمید آصفی
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ترکیب دو بحران ویرانگر داخلی و خارجی اقتصاد 
ایران را مچاله و به زودی به فروپاشی قطعی می کشاند، 
تحریمی  فزاینده  فشارهای  و  اقتصادی  ابرچالش های 
آمریکا اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه سقوط و فروپاشی 
قرار داده است و در ادامه به فروپاشی قطعی می کشاند 
و االن شاخص های کالن اقتصادی کشور در وضعیت 
قرمز قرار گرفته اند� توسعه ابرچالش ها و به وضعیت 
قرمز رسیدن بسیاری از شاخص های کالن اقتصادی 
کشور و در همان حال تحریم های فلج کننده آمریکا 
علیه ایران فروپاشی اقتصاد در ایران را رقم می زنند� 
مرکز پژوهش های مجلس همچون صندوق بین المللی 
منفی  اقتصادی  رشد  گزارش خود  ترین  تازه  در  پول 
تا ۸/2 درصدی و ۵/۵ درصدی را برای سالهای 9۷ و 
9۸ برآورد می کند، پول ملی در همین مدت بیش از 
2۵0 درصد ارزش خود را از دست داده است، قیمت 
دالر که در فروردین ماه سال 96 در حدود 3 هزار و 
۷۵0 تومان بود در فروردین ماه سال 9۸ به مرز ۱3 

هزارتومان رسیده است�
بودجه دچار مشکل شده  منابع  تامین  برای  دولت 
بازنشستگی  های  صندوق  ورشکستگی  خطر  است، 
محیط  بحران  و  است  قطعی  کشور  های  بانک  و 
کشور،تولیدات  آبی  منابع  و  اخیر  های  زیست،سیالب 
های  بحران  با  را  کشور  ایران،  دامپروری  و  کشاورزی 
غذایی  امنیت  نتیجه  در  و  ساخته  روبرو  بسیار جدی 

کشور را با تهدید روبرو کرده است�
کنترل نرخ تورم که تنها دستاورد مثبت چند ساله 
اخیر دولت حسن روحانی بوده تحت فشارهای فزاینده 
و  ملی  پول  سقوط  سوی  از  وارده  فشارهای  خصوصا 
افزایش قیمت بسیار شدید کاالهای وارداتی و کمبود 
منابع داخلی قرار گرفته است و رشد نرخ تورم باالی 
تحمل جامعه در سال 9۸ قطعی است� کاهش شدید 
بحرانی  وضعیت  و  خارجی  و  داخلی  گذاری  سرمایه 
تولید ملی منجر به تعطیلی بیشتر کارخانه ها و بنگاه 
های تولیدی کشور شده است، تحریم های آمریکا علیه 
ایران بخش نفت و انرژی و بانک و بیمه ایران را هدف 
قرار داده است و برآورد می شود که صادرات نفت ایران 
به کمتر از ۵00 هزار بشکه در روز سقوط خواهد کرد و 
در این شرایط قحطی و گرسنگی فراگیر حتمی است�

با شروع تحریم های آمریکا، اروپا تالش کرد که در 
به عنوان شریک  ایران  انتخاب  اما  بایستد،  ایران  کنار 
جنگ  یک  به  شدن  وارد  یعنی  اروپا  توسط  تجاری 
تجاری با آمریکا که بازنده پیشاپیش اروپا خواهد بود 
با  را  ایران  بازار  که  نیست  تجربه  بی  قدر  آن  اروپا  و 
بازار آمریکا معاوضه کند و تالش های ایجاد یک کانال 
و  کاغذ  روی  بیشتر  نیز  ایران  با  معامالت  برای  مالی 
در  نمایشی  مقاومت  نیز  و  خود  از  تکلیف  رفع  جهت 
برابر آمریکا برای جبران تحقیر سیاسی خود است، پس 
حاکمیت ایران در سال 9۸ به نقطه بحرانی حساسی 
آن  از  حاکی  قرائن  و  شواهد  تمامی  و  رسید  خواهد 
افتاده،  تله سیاسی-امنیتی ویژه ای  ایران در  است که 
ضمن آنکه دیگر هیچ برگ برنده ای ندارد که در برابر 

آمریکا رو کند�
بنابراین در روزی که اعتراضات در گستره ملی آغاز 
نه  و  شعبی  حشد  نه  لبنان  اهلل  حزب  نه  دیگر  شود 
هیچ نیروی نیابتی وابسته به حاکمیت در منطقه،برای 
حکومت کاری نمی تواند بکند زیرا در نهایت هر نیروی 
مزدور و غیرملی کوچکترین گرایش قلبی به رژیمی که 
آن را به مزدوری گرفته ندارد و از طرفی نیز این نیروها 
قدرت رویایی با سیل خروشان و عظیم مردمی ایران 

را نخواهند داشت�

شود  اداره  درست  باید  مملکت  اقتصادی  لحاظ  از 
و حداقل معیشت برای مردم فراهم آید، برای آن که 
پرداخت  کارگران  به  مزدی  و  کارمندان  به  حقوقی 
گردد، حکومت به پول و بودجه نیاز دارد� در ساختار 
اقتصادی ایران بخش اعظم این پول از فروش نفت به 
دولت  به صندوق  پول  این  وقتی  و  است  آمده  دست 
نرسد یا بسیار کم برسد فاجعه رخ می دهد و شیرازه 
امور از هم گسسته می شود و کارگران، مال باختگان، 
معلمان و بقیه اقشار ضعیف جامعه به اعتصاب دست 
زده و به خیابان می آیند� با این فاز فروپاشی اقتصادی 
که به زودی مرحله آخر آن فرا خواهد رسید حکومت 
مردم  خیزش  از  چگونه  که  شود  می  هراس  دچار 

جلوگیری کند�
لذا جنبش جان به لب رسیدگان وضعیت موجود را 
نمی خواهد و تا تغییر نظام سیاسی و اجتماعی کشور، 

به اعتراضات خود ادامه خواهد داد�

اما با تفرقه موجود در بین نیروهای صنفی و سیاسی 
چه باید کرد؟

که  مشترک  بلوک  تشکیل  و  همکاری  یک  بدون 
قابلیت فراگیری ملی از سوی اکثریت نیروهای مختلف 
داشته  را  کشور  خارج  و  داخل  در  دموکراتیک  ملی- 
عمومی  همگرایی  یک  به  را  مردم  توان  نمی  باشد، 
فرا خواند� اتحاد فراگیری که بتواند گروه های متنوع 
جامعه ایران را زیر یک چتر فراگیر ملی و دموکراتیک، 
گرد هم بیاورد� برای تشکیل این بلوک تاریخی ملی، 
نخبگان دموکرات داخل و خارج کشور می باید اقدام 

عملی و عاجلی را آغاز کنند�
دل بستن به رقبای منطقه ای و قدرت های جهانی 
شده  جبهه  این  تشکیل  تاریخی  تاخیر  سبب  بیشتر 
است� این قدرت ها بیشتر به فکر منافع خود هستند� 
از همین رو هر راهی که بتواند این منافع را حفظ یا 
تامین نماید، در پیش می گیرند� از دیپلماسی جهت 
مذاکرات تسلیم نظام تا گسترش تفرقه، جنگ و حتی 

تجزیه کشور�
برای  ملی  اپوزیسیون  خود  باید  اول  گام  در  پس 
بدون  دیگری  اقدامی  هر  بگذارد�  پیش  پا  همگرایی 
ندارد�   تحقق  امکان  کننده،  تعیین  نخست  گام  این 
آن ائتالف گسترده و فراگیری که دموکرات های ملی 
دارند  که  اختالفاتی  و  ها  تفاوت  ی  همه  با  را  ایران 
تفاوت  این  بتوانند  که  ای  مرحله  به  رسیدن  برای 
رای  به  کامل،  امنیت  و  آزادی  در  را  اختالفات  و  ها 
گرنه  و   � سازد  همراه  و  جمع  هم  دور  بگذارد،  مردم 
کنونی  انفعالی  مرحله   این  از  تواند  نمی  اپوزیسیون 
عبور کند و بدون تشکیل بلوک و جبهه، درباره آینده 
کشور پیشنهاد رفراندوم و انتخابات آزاد و غیره بدهد و 
انتظار داشته باشد جمهوری اسالمی و جامعه و قدرت 

های جهانی، اپوزیسیون ایران را جدی بگیرند�

جامعه ما بدون یک بلوک متحد و اتحاد فراگیر ملی 
یا نمی تواند به یک خیزش نهایی دست زند و اگر هم 
چنین کند بدون آن اتحاد ملی، احتماال راه به جایی 

نخواهد برد�
اینک مردم ایران به سوی یک تعیین تکلیف نهایی 
نیروهای  این مسیر  با حاکمان خود پیش میروند� در 
سیاسی و جبهه های مختلف، آنقدر جابجا می شوند 
سوء  امکان  روند  این  در  برسند�  نهایی  آرایش  به  تا 
استفاده و موج سواری از خشم و نارضایتی و اعتراضات 
مردمی همواره از سوی نیروهای فرصت طلب داخلی 
مردمی  و  ملی  آلترناتیو  اگر  و  دارد  وجود  خارجی  و 
دست  به  اعتراضات  هدایت  اینکه  نگیرد،امکان  شکل 
یا  و  داخلی  رانتی  های  جناح  به  وابسته  گروههای 

بیگانگان بیفتد زیاد است�
از همین رو و بر اساس یک ضرورت تاریخی، باری 
دارد�  قرار  ملی  اپوزیسیون  نیروهای  دوش  بر  سنگین 

در شرایط بحرانی پیش رو، کمتر کسی به افرادی می 
پیوندد که قرار است از قدرت کنار بروند� اگر آلترناتیو 
ملی- مردمی به خوبی شکل بگیرد، می تواند با قدرت 
تمام در برابر نیروهای فرصت طلب داخلی و خارجی 
ملحق  خود  به  را  اجتماعی  جدید  نیروهای  و  بایستد 
کند� نیروها و اقشار دلبسته به نظام جمهوری اسالمی 
دیر  که  آن  از  قبل  رو،  پیش  رخدادهای  سیر  در  نیز 
شود، باید جایگاه خود را مشخص کرده و از پرداخت 
هزینه تغییرات و تحوالت اجتناب ناپذیری که در راه 

است، بکاهند�
همه  برابر  در  بزرگی،  تاریخی  مسئولیت  اکنون، 
داخل  در  ملی،  اپوزیسیون  های  گروه  و  ها  شخصیت 
و خارج کشور، قرار گرفته تا از منافع فردی و گروهی 
و  کنونی  خطیر  شرایط  لحاظ  با  و  نموده  عبور  خود 
امیدوار  و  نو  اندازی  چشم  مردم،  همگانی  مطالبات 

کننده، در برابر دید همگان بگشایند�
اصالح طلبان غیررانتی سال ها با این تحلیل که هسته 
طریق  از  ملی  مردم  مطالبات  برابر  در  قدرت  سخت 
خواهدشد،  عقب نشینی  به  مجبور  رای،  صندوق های 
انتخابات های  به  را  متوسط  طبقه  اقشار  از  بسیاری 
ادواری کشانده اند، اما همه ی تجربه ها نشان داده است 
تسلیم  به  راحتی  حاضر  به  قدرت  سخت  که،هسته 
اصالح طلبان  سیاسی  مرشد  هم  اکنون  شد�  نخواهند 
مردم  که  است  کرده  اعتراف  بار  چند  خاتمی  آقای 
نخواهند  رای  صندوق های  پای  من  فراخوان  با  دیگر 
آمد�  حال، اپوزیسیونی که خواهان گذار مسالمت آمیز 
به یک دموکراسی  ملی است، باید راه حلی مشخص و 
به  را  جامعه  و  ارائه   موانع،  این  از  عبور  برای  عملی، 
شکل وسیعی بسیج کند� مردم ایران، یک حق تاریخی، 
برای توسعه ای متوازن و مترقی، و یک دموکراسی ملی 

از تاریخ طلب دارند!

بدون یک همکاری و تشکیل بلوک مشترک که قابلیت فراگیری ملی از سوی 

اکثریت نیروهای مختلف ملی- دموکراتیک در داخل و خارج کشور را داشته باشد، 

نمی توان مردم را به یک همگرایی عمومی فرا خواند. اتحاد فراگیری که بتواند گروه 

های متنوع جامعه ایران را زیر یک چتر فراگیر ملی و دموکراتیک، گرد هم بیاورد. 

برای تشکیل این بلوک تاریخی ملی، نخبگان دموکرات داخل و خارج کشور می باید 

اقدام عملی و عاجلی را آغاز کنند.
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قرار  ایران در کجا  امروز جامعه  ببینیم  اینکه  برای 
دارد و سال 9۸ آبستن چه حوادثی می باشد ناچاریم 
بزنیم و بر دو  از ماهیت نیروی حاکم بر کشور حرف 

ویژگی ذاتی آن انگشت بگذاریم �
این دو ویژگی هستند :

الف؛ بی گانگی با عرف، قواعد و قوانین بین المللی 
و  بندیها  صف  در  متفاوت  اساسا  جایگاهی  اختراع  و 
�اشغال سفارت  دارد  وجود  در جهان  که  ساختارهائی 
آمریکا را می توان اولین بارتاب چنین نگرشی ارزیابی 
کرد که لطمات و ترکشهای آن تا به امروز پابرجاست�

ب؛ بی توجه به فرماسیونها و ساختارهای اقتصادی 
و اجتماعی  جوامع، که زیست و بود شان برآنها استوار 

است�
آن  تر  مشخص  معنی  در  بتوان  شاید  چیزیکه 
اقتصادی  علوم  شامل  خود  که  نامید،  علمی  مدیریت 
انکار  این  اولین جلوه  انسانی  می شود�  ، اجتماعی و 
گفته  این  در  توان  می  هم  را  اجتماع  اداره  قانمندی 
انقالب  خربزه  برای  مردم   « گفت  که  یافت  خمینی 
نکردند«و یا »اقتصاد مال خراست« ، گوئی یادش رفته 
بود ومردم مفتون او هم نمی خواستند بیادش بیاورند 
که قبل ازگرفتن قدرت وعده داده بود که نفت و گاز و 
برق و … را مجانی خواهد کرد و حکومت »مستضعفان 

« جای » مستکبران« را خواهد گرفت�
این مخلوق ِمعیوب ِانقالب بهمن و این ناهمخوانی 
دوگانه با زمانِه پایان قرن بیستم ، چهل سال است تار 
و پود جامعه ما را می خورد و در کمال تأسف، نه تنها 
خود  با  را  ایران  مردم  اکثریت  دهه   دو  حداقل  برای 
همراه داشت ، بلکه به نوبت  و بنا بر موقعیت وجایگاه 
اجتماعی ،احزاب و جریانات سیاسی و حتی بخشی از 
روشنفکران را هم بدنبال خود کشید ویا از چرخه تأثیر 

گذاری سازنده در جامعه بازداشت�
در اینجا مجال صحبت نیست که تک تک روندها ، 
مثالها و عملکردها مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد اما 
سیاسی  شخصیتهای  و  جریانات  از  یک  هر  کافیست 
بر مشاهدات و کنشها و واکنشهای خود مکث نمایند 
منفی  یا  و  مثبت  چه  اند،  کرده  اقدامی  ببینندهر  تا 
 ، است  داشته  ای  حاشیه  نقش  حالت  بهترین  در    ،

سیاسی  دستگاه  یک  که  چرا 
ِتخریبگروسرکوبگر  پرقدرت 
زندگی  جریان  با  ناهمخوان  و 
مدرن را ، نمی توان با وصله و 

پینه ترمیم کرد�
این  عملکرد  دهه  چهار 
قدرت حاکم و تأثیرات عمیقی 
های  عرصه  تمام  در  که 
اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی، 
بر  اخالقی  حتی  و  فرهنگی 
است  گذاشته   جا  به  جامعه 
کشور مارا در آستانه فروپاشی 

قرار داده است �
اقتصاد

شما بدرستی از »بحران فزاینده مشکالت اقتصادی 
این سمت  به  را  اید و طبعاً ذهن پرسشگر  نامبرده   »
برون  برای  راهی  آیا در سال پیش رو  برد که  خواهد 

رفت از آن وجود دارد ؟
الزم نیست اقتصاد دان بود تا گفت متأسفانه هیچ 
امیدی به تغییر نیست� اگر از نگرش » دولتمردان « 
ریزی  برنامه  و  اقتصاد  جایگاه  به  اسالمی  جمهوری 
بگذریم ، که پیشتر اشاره ای رفت،  این سئوال مطرح 
و  اسلوب  کدام  بر  ایران  اقتصاد  اساساً  که  شود  می 
تعریف استوار است که ما بتوانیم به اعتبار آن بگوئیم 
چاره اش چیست ؟ اقتصاد  بازار است ؟ اقتصاد دولتی 
است  افتاده  سرزبانها  بر  روزها  این  چنانکه  یا  ؟  است 
» خصولتی « گردیده است ؟ رابطه اش در مکانیسم 
درونی خودش و با جهان خارج چیست ؟ کسانی اصرار 
دارند اقتصاد ایران را با سرمایه داری لیبرالی و یا نئو 
اقتصاد  از  ها  تعریف  این  آیا   � نمایند  تعریف  لیبرال 
 � نیست  داری  سرمایه  حق  در  اجحافی  ایران  کنونی 
مگر سرمایه داری فقط با استثمار و بهره کشی تعریف 
می شود ؟ مگر برای بهره کشی نباید تمام مکانیسم و 
ظرفیتهای سرمایه بکار افتد تا در دنیای مملو از رقابت 
ودر عین حال گلوبال امروز بتواند برای سرمایه دارسود 
تجارت  و  باشد؟اقتصاد  داشته  بهمراه  را  نظرش  مورد 
ایران در حال حاضر بزرگترین آسیبهای تحمیلی بانک 

جهانی  سازمان  و  پول  المللی  بین  صندوق  و  جهانی 
تجارت و بنگاهها و بنیادهای مشابه را تحمل می کند 
امتیازات  از  ای  استفاده  کمترین  بتواند  اینکه  بدون 

محدود آنها را ببرد�
با جذب سرمایه گذاری  اقتصادی که نه تنها  برای 
از کشور مواجه است چه  بلکه فرار سرمایه   ، خارجی 
بر  حال   � بود  متصور  توان  می  برونرفتی  انداز  چشم 
همه این مشکالت بار سنگین تحریم های جدید هم 
سوارشده است � بنا بر این در یک کالم این مشکالت 
در چهارچوب ساختار سیاسی کنونی هیچ راحلی پیدا 
نخواهد کرد و طبعات اجتماعی آن  که تا همینجا هم 
کارد را به استخوان مردم رسانده است تشدید خواهد 

شد �
پیدا  امیدی جهت  نا   ، فرارمغزها  با  همراه  بیکاری 
کردن کار برای آن بخش از جوانانی که راهی به فرار 
ماندن  پائین   ، هرروزه  و  آور  سرسام  گرانی   ، ندارند 
ثابتی  حقوق  که  کارمندانی  و  کارگران  خرید  قدرت 
دارند�باال بودن هزینه های  مسکن ، آموزش و بهداشت 
که ظرف چند  از مشکالت هستند  بخشی  تنها   … و 

سال اخیر سیرصعودی پیدا کرده اند �
تأثیر  که  است  روشن  کامال  هم  دیگر  مسئله  یک 
با فضای جنگی  همراه  این آخرین موج تحریمها که 
شده است و بودجه باز هم بیشتری را در مسیر خرید 
امنیتی  و  نظامی  ارگانهای  تر شدن  فربه  و  تسلیحات 

نگاه مردم به حل بحرانها ازبیرون »نظام« است
رضا اکرمی
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خواهد بلعید اگر فروکش نکند کشوررا به سمت وسوی 

قحطی و گرسنگی مطلق خواهد برد �
واکنش  که  باشیم  داشته  نظر  در  هم  را  نکته  این 
 ، واحد  های  پدیده  به  مختلف  در کشورهای  مردمان 
همچون  تحریم و غیره ، یکسان نخواهد بود و مردم 
ایران از این بابت به دفعات نشان داده اند که رفتارشان 
واکنش شان  و  پیروی می کند  روانشناسی خاصی  از 

غیر قابل پیشبینی است �
چالشهای بین المللی

دول  مسئولین  اتفاق  به  قریب  اکثریت  از  اگر 
و  دموکراتیک  ماهیت  از  خارج   ) ملل  سازمان  عضو 
بین  مناسبات  پرسید  به   ( آنها  سیستم  استبدادی  یا 
المللی شما بر چه پایه ای استوار است احتماال خواهید 
شنید دفاع از منافع ملی کشورمان ، برقراری مناسبات 
همینطور  و  کشورها  سایر  با  متقابل  منافع  بر  مبتنی 
دوستی با همسایگان و احترام به قوانین و مقررات بین 
المللی� اما در میان مسئولین جمهوری اسالمی ، آنچه 
شنیده ایم ، خارج از اینکه قانون اساسی  چه می گوید 
( که برای گذاشتن در طاقچه نوشته شده ) تا کنون 
چنین بوده: »نه شرقی ، نه غربی « ، » عزت و حکمت 
« ، » مخالفت با شیطان بزرگ « ، »محو اسرائیل از 
با  بودن  در جنگ   ،» ستیزی  جهان«،»استکبار  نقشه 
» دشمن « و باز هم » دشمن« � با چنین نگرشی به 
جهان بیرون از خود  چه انتظاری جزدرگیری در انواع 
پرتگاه  لبه  به  و کشاندن کشور   نیابتی کنونی  جنگ 
جهان   در  هم  آن   � داشت  توان  می  مستقیم  جنگ  
امروز که بسیاری از کشورها در حل و فصل امور داخلی 
خود با مشکالت عدیده ای روبرو هستند و ناسیونالیسم 
و پیامدهای جنگ طلبانه آن ، به خطری جدی ونگران 

کننده در سطح جهان تبدیل شده است �
و  باور  و  این سیاست  ای در  بدون چرخشی ریشه 
با  دوستی  و  صلح  بر  مبتنی  سیاست  یک  ریزی  پایه 
همه جهان بر مبنای منافع متقابل و حقوق و موازین 
ختم  جنگ  به  هم  موجود  بحران  اگر    ، المللی  بین 
به  راهی  ما  باز   ( نرسیم  بدینجا  امیدوارم  که   ) نشود 
حل بحران نمی یابیم چرا که همانطور که گفته شد از 
اساس مسیر غلط انتخاب شده است و کشور ما بیش 
از این تحمل لطمات این انحراف چهل ساله را ندارد 
و هم امروز ، بدرستی ، مردم پی برده اند و شعار می 
گویند  می  خود  بی  همینجاست  ما  دشمن   « دهند  
آمریکاست « � من در مورد زیاده خواهی ها و سلطه 
عمیقاً  اما   ، ندارم  شکی  آمریکائی  مقامات  ی  طلبیها 
معتقدم،  کشور ما با تغییر این سیاست غلط می تواند 
همچون بسیاری از کشورهای دیگر آسیائی با سیاستی 
مستقالنه با همه جهان روابط سازنده و دستکم نرمال 
با   ) فکری حکومت  بنیان  متأسفانه  اما   � باشد  داشته 
درجات متفاوت در همه جناحهای آن ) در این زمینه 
تا این حکومت بر سرپاست،  ناپذیر می باشد و  تغییر 
این استخوان هم الی زخم باقی خواهد ماند � با این 
مستقل  و  متعهد  سیاسی  کنشگر  کنم  می  فکر  همه 
خود  فعالیت  اساس  بایست  می  اینکه  ضمن   ، ایرانی 
را بر تغییر سیستم حاکم بر ایران و برقراری حاکمیت 
مردم بر سرنوشتشان  و تأمین آزادی و دمکراسی در 
کشور قرار دهد باید تا جائیکه در توان دارد برای احتراز 

از جنگ وتغییر به اتکاء دخالت خارجی بکوشد�
نزاع جناحی و جایگزینی ها در درون نظام

نزاع جناحی ، حاصل و نتیجه دوراهبرد ازپایه خطای 
ناکارآمدی  زاو  تشنج  المللی  بین  پیشگفته(سیاست 
دهه  سه  روند  در  اینکه  اضافه  به  است،   سیستمی) 
گذشته نقش سهم خواهی و ثروت اندوزی اشخاص و 

ارگانهای وابسته به قدرت و از سوی دیگر نحوه برخورد 
با مطالبات بر زمین مانده مردم نیز بر آن افزوده شده  
است � در مورد نقش مبارزات و خواستهای مردم بعداً 
خواهم پرداخت اما از سالهای پس از جنگ و سرکوب 
احزاب و سازمانهای سیاسی معترض ومنتقد ،مقامات 
و سازمانهای دولتی ، بویژه سپاه پاسداران و نهادهای 
وابسطه به بیت رهبری و دستگاههای موازی ، همچون 
بدنبال  هریک  غیره  و  مستضعفان  و  شهید  بنیادهای 
تقسیم غنائم رفته اند ، به طوریکه گفته می شود در 
میان جناحین یک توافق ضمنی بدست آمده است که 
هرکس ۸-۱0 سالی بر دستگاه دولت و بخشهائی دیگر 
خودرا  بار  ای  دوره  صورت  وبه  بزند  خیمه  اقتصاد  از 
حال شریک  عین  در  و  رقیب  جناح  به  را  جا  ببنددو 

بدهد �
ودارائی  پول  از  آماری  هریک  که  نیست  خود  بی 
دادن  قرار  سوم شخص  با  و  کند  می  رو  را  شده  گم 
افرادی ، بی نام ونشان ، با  بگم بگم یا بگوئید بگوئید 
چند صباحی  جامعه را سرگرم خود می کند و در ایام 
انتخابات برای کشاندن مردم پای صندوقهای رأی بر 
دامنه این نمایش و لفاظیها افزوده تر می گردد و باز 
که خرشان از پل گذشت روز از نو روزی از نو ، گرگ و 
میش با هم می سازند و ازطرف » رهبری « هم فرمان 
می رسد این افشاگریها که همه از بابت آن آسیب می 

بینند درز گرفته شود �
 « تقسیم  این  نتیجه  درگیریها  از  ای  عمده  بخش 
غنائم « است � بیماری علی خامنه ای رهبر جمهوری 
اسالمی عنصر دیگریست که به یارگیریها شدت بخشیده 
و اگر نتوانند تا او در قید حیات است به توافقی دست 
یابند می تواند منشأ تصفیه های خونینی گردد �شاید 
محکم  سپاه،  عالی  سطوح  در  اخیر  های  جائی  جابه 
کاری رهبر و اطاق فکر پیرامون او ست تاسررشته امور 

در چنین فردائی از دستشان خارج نشود �
مقاومت مردم و چشم انداز اعتراضات

 ، بگذریم  انقالب  از  پس  اول  دهه  مقاومت  از  اگر 
نیروهای  طرف  از  اساس  در   ، باحکومت  مخالفت  که 
سیاسی انجام می شد(دوره ای که رژیم کشتار وسیعی 
)،  دهه  نماند  باقی  تاتشکلی غیر خودی  سازمان داد 
 ، جنگ  پایان  با  شود  می  همزمان  تقریبا  که  دوم 
کشتار در زندانها و  تغییررهبری در جمهوری اسالمی،  
اداره جامعه  توانمندی حکومت در  به  تردیدها نسبت 
برای بخشهای بزرگی از مردم آغاز می شود و در پایانه 
دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ما شاهد 
شورشهای بزرگ و متعدد در چندین شهر کشور می 

باشیم  �

در  جمهوری  ریاست  به  خاتمی  محمد  انتخاب 
از  رویگردانی مردم   بروز آشکار  میدان  ،هم  سال ۷6 
سرکوبگریها و سلب ابتدائی ترین آزادیهای سیاسی و 
مدنی مردم بود و هم شرایطی برای رژیم فراهم کرد 
تا به اتکاء صفبندی جناحی  به بازسازی» مشروعیت« 
امروز  به  تا  که  بدانیم  باید   � خودبرآید  رفته  ازدست 
بنیانهای فکری و اساس سازوکار و ساختار » نظام « 
درونی  بندیهای  گروه  و  جناحها  از  هیچیک  طرف  از 
حاکمیت موردانتقاد ریشه ای قرار نگرفته است  و به 
همین اعتبار تقسیم کار نانوشته ای بین جناحین در 
جریان است بااین تفاوت که اگر جناح » اصالح طلب 
بیشتر در طبقات متوسط و شهری  « مشتری خودرا 
می  سیاسی  اپوزیسیون  از  بخشهائی  اضافه  به  جامعه 

است  متکی  حدودی  هنوزتا  اصولگرا  جناح   ، جوید 
سنتی  اقشار   ، روستاها  در  خود  اجتماعی  پایگاه  بر 
و  نان خورها  انبوه   از  پر می کنند  آنرا  و کمبودهای 
طویل  و  عریض  ارگانهای  در  که   بگیرهائی  مواجب 
کارگرفته  به  موازی  نهادهای  و  دولتی  شبه   ، دولتی 
اندام  و  مختلف عرض  میدانهای  در  اند  آماده  و  است 

نمایند�
تا انتخابات سال ۱396 ، دومین دور ریاست جمهوری 
حسن روحانی،  این تالش جناحین نتایجی برای آنها 
داشته است اما به نظر می رسد وخامت اقتصاد در این 
دوره ،  بی عملی روحانی و به خصوص باز نشدن گره 
ارتباط با آمریکا ، کار را به جائی رسانده است که دامنه 
محدود  به شکل چشمگیری  زمینه  این  در  مانورشان 
جمهور  رئیس  خاتمی  محمد  �هشدارهای  است  شده 
پیشین،  مبنی بر اینکه بعید است مردم دیگر به حرف 
ما گوش بدهند و مجدداً پای صندوقهای رأی بیایند را 

درچنین راستائی می توان ارزیابی کرد�
از حکومت هرچند آشکار است و  رویگردانی مردم 
دامنه مبارزات هم گسترده است  اما هنوز بستر به هم 
پیوستن و تبدیل شدن به یک جنبش سراسری را پیدا 

نکرده است �
در  تنها  نه   ، حاکمیت  درون  از  تغییر  امید  هنوز 
ایران  میان بخش بزرگی ازطبقه متوسط مرکز نشیِن 
رخت بر نبسته است بلکه در میان  جریانات گوناگون  
سیاسی بیرون از حکومت هم طرفدارانی دارد� این در 
نبوده است  بیست سال دوره کوتاهی  حالی است که 
برای شناخت این واقعیت که ساختار جمهوری اسالمی 

اصالح ناپذیر است�
تلخ  واقعیت  با  همراه  وقتی  واقعیت  این  به  توجه 
دیگری می شود که ناشی از دخالت خارجی در امور 
داخلی کشور می باشد در نظر اول چشم انداز نگران 

برای  بیشتری  شانس  خارجی  دخالت  مدافع  نیروهای  شرایطی  چنین  در 
بتوانند  نیروهای آزادیخواه مستقل  اینکه  یابند. مگر  دخالت گری در تحوالت می 
بفهمند که این رژیم نمی تواند بماند و نباید بماند و برای تغییر آن دست به اتحاد ی 
گسترده و برمبنای حداقلهای مشترک، اما مهم،  برای گذار به دمکراسی و با اتکاء 
به نیروی خود )دردرون و برونمرز( بزنند و بر اساس دو محوری که باالتر ذکر کردم 
از بحث ها فاصله بگیرند و دست همکاری به هم بدهند. ایجاد جنبشی که هدفش 
برقراری حکومت قانون و دادن سرنوشت کشور به خود مردم باشد محتاج پشتیبانی 
اکثریت جامعه است. مردم این رژیم را نمی خواهند و بر سر دو راهی انتخاب اند.  زورو 
توان کدام طرف برای جلب پشتیبانی  آنها بچربد  عنصر نامعلوم ماه های پیشروست. 



10دوره جدید | خرداد و تیر 1398 | شماره 27
کننده ای را پیش روی ما قرارمی دهد� اما اگر در میان 
مردم و نیروهای سیاسی مخالف رژیم این اتفاق حاصل 
شود که راهی جز گذار از این حکومت استبدای نیست 
و اینهم نباید به اتکاء  نیروهای خارجی  صورت بگیرد 
می تواند به جنبشهای موجود توان بیشتری به بخشد 

و احتمال خروج از بحران فراهم گردد�
 

برای اینکه دریچه ای بازشود تا راهی بر حل بحران 
موجود گشود شود پذیرش دوراهبرد زیرالزم است:

و  منتقد  نیروهای  و  مردم  صف  در  یک-همگان 
بهترین  بپذیرند که  بفهمند و  مخالف سیستم موجود 
راه حل ، گذاریست مسالمت آمیز و با قواعد دمکراتیک 
� این قواعد قبل از هر چیز باید تنظیم کننده مناسبات 
این  از  البته  که   � باشد  مردم  جبهه  یا  و  صف  درون 
متکثر  جهت  هر  از  ایران  که  شود  می  ناشی  واقعیت 
است و هیچ بخشی به تنهائی نمی تواند جز از طریق 
زور و یا پشتیبانی خارجی، نظم و امنیتی بر قرار نماید�
و  بکوشد این مطالبه  ( راه حل گذار بدون خشونت)

رابر رژیم تحمیل نماید� ساده نیست اما برای آن باید 
کارکرد� تنها از این مسیر است که گسترده ترین نیرو 
بسیج می شود و ایجاد شکاف در صفوف حکومت  به 
نفع گذار فراهم می شود و البته هدف در تمام مراحل 
آراء  به  امور  سپردن  و  سیستم  تغییر  است  مشخص 

آزادانه مردم �
دو- نیروئی که چنین تغییری را در سرلوحه کارخود 
با تمام جهان  اکنون اعالم می کند  از هم  می گذارد 
در چارچوب عرف بین المللی و منافع متقابل خواهان 
تغییر  تا فردای  احتمالی  امروز  از همین  همکاریست 
رژیم � این نیرو صلح طلب است و مخالف جنگ � هر 
مسیری که بتواند با گذر از خشونت نظامی و خارجی 
،راه پایان دادن به خشونت حکومتی در ایران را هموار 
کند مورد استقبال قرار می گیرد � از هم اکنون اعالم 
می شود همه فعالیتهای فرامرزی ایران ، که دخالت در 
امور سایر کشورهاست مردود و خواهان پایان دادن به 

آنها هستیم �
نتیجه

جامعه ما در تمام جهاتش در نقطه جوش و تراکم 
بحرانها قرار گرفته است� مردم به عینه می بینند که 
و  بحران  اصلی  عامل  اسالمی خود  سیستم جمهوری 
دودهه  �روندهای  بحرانهاست  این  ازمدیریت  ناتوان 
اخیر به مردم نشان داده است اساس مشکل در ساختار 
از  بزرگی  بخش   � است  حاکمیت   حقیقی  و  حقوقی 
بودند  از حکومت  رویگردان  که  عین حال  در  مردم،  

نتیجه  و  کردند  آنهاشرکت  پخت  دست  انتخابات  ،در 
ای از این مشارکت ندیده اند و در واقع شاهد هستند 
که همه راههای بهبود شرایط زندگی ، چه در زمینه 
اقتصادی و اجتماعی و چه آزادیهای سیاسی و مدنی ، 
بر روی آنها بسته است � همزمان می بینند که بر اثر 
ماجراجوئیها در سیاست خارجی و به خصوص شرکت 
و  مالی  ضعیف  توان  منطقه،  در  نیابتی  جنگهای  در 

اقتصادی کشور ضعیف تر می شود و این دخالتها نه 
تنها مانع دورکردن » دشمن « از مرزهای کشور نشده 
بلکه احتمال رودرروئی مستقیم نظامی هم جدی شده 

است �
بینند  می  مردم  واضحی  طور  به  اخیر  دوساله  در 
اعتراضات  اند،   که در مخمصه ای سخت گرفتارشده 
متعدد و در مواردی با خواستهای رادیکال ، گواه دل 
حاکمیت  درون  از  اصالحات  احتمال  از  آنها  بریدن 
و  درون  در  اصالحات،  به  منسوبین  همراهی   است، 
،آخرین  اعتراضات  این  سرکوب  در  حکومت  پیرامون 
که  کوچکی  قشر  در  جز  به  را  رژیم  اصالح  امیدهای 

پیشتر نام بردم خشکانده است �
همچنان  بازداشِت  و  اپوزیسیون  احزاب  سرکوب 
 ، سازمانیابی  امکان  مدنی  و  سیاسی  فعالین  گسترده 
هماهنگی و هدایت این جنبشها در مسیرساخت یک 

بدیل دمکراتیک را بسیار دشوارکرده است�
با  دارد  ناگسستی  پیوند  مردم  صفوف  در  اتحاد 
میان  در  دانیم  می  اپوزیسیون�  صفوف  در  اتحاد 
اپوزیسیون تششت بسیار است اما اگر خطر بیخ گوش 
برنامه  اختالفات  باید   دارد  قرار  ایران  موجودیت  کل 
بر  سپرد�  حلها  راه  و  ها  برنامه  سالم  رقابت  به  را  ای 
محور برنامه ها اتحاد های کوچکترشکل داد اما بر سر 
دومحور اساسی ۱ و 2 که در باال ذکر آن رفت دست 

همکاری به سوی یکدیگر دراز کرد�
با  کشور  که  رود  می  پیش  شرایطی  در  همه  این 
تحریم کم سابقه اقتصادی و رژیم با انزوای بین المللی 
روبروست � برخالف گذشته شواهد بسیاری وجود دارد 
که مردم علیرغم اینکه باراصلی تحریم را بر ُگرده خود 
حس می کنند حکومت جمهوری اسالمی را مسئول 
اول چنین تگنائی  می دانند � بخشهائی از مردم اگر 
در دوره ای تحت تأثیر شعار » حق مسلم هسته ای « 
حکومت قرار داشتند امروزه دریافته اند که این برنامه 
جزهزینه و آسیب برای کشور دستاورد دیگری نداشته 

است�
برخی مشاهدات عینی، بیانگر این واقعیت تلخ می 
مردم  از  بزرگی  بخشهای  فعلی  شرایط  در  که  باشد 

برای خالصی از رژیم و پایان دادن به شرحاکم آماده 
نگرانی  بخرند�  جان  به  هم  را  جنگ  یک  لطمات  اند 
جنگ  خطرات  به  واقف  که  اپوزیسیون  از  بخشهائی 
می باشند نه تنها نقش چندانی در بازدارندگی طالبان 
به ضد خودش  است  ممکن  بلکه حتی  ندارد  جنگ  
تبدیل گردد و شکافهای درون اپوزیسیون و همینطور 

اپوزیسیون و مردم را گسترده تر نماید�
بسیار  بستری  چنین  بر  مردم  واکنش  بینی  پیش 
دشوار است� ایران نه کره شمالی است و نه کوبا، برای 
به مصاف رفتن با تحریم اقتصادی� ایران نه لیبی است 
روانشناسی  شدن�   » ای  سوریه   « برای  سوریه،  نه  و 
های  نمونه  ایرانیان  ما  پیشین  جنبشهای  و  انقالبات 
منحصر به فردی را نشان می دهد � اگر بخواهم برای 
من  ذهن  باشم  داشته  مثالی  پیشرو  اعتراضات  شکل 
درجه  با  رود  می  ونزوئال  کنونی  کشور  بسوی  بیشتر 
بیار  آتش  که  ای  منطقه  در  و  آشوب  از  بزرگتر  ای 
نیروهای  شرایطی  چنین  در  است�  بیشتر  اش  معرکه 
مدافع دخالت خارجی شانس بیشتری برای دخالتگری 
آزادیخواه  نیروهای  اینکه  مگر  یابند�  می  تحوالت  در 
مستقل بتوانند بفهمند که این رژیم نمی تواند بماند و 
نباید بماند و برای تغییر آن دست به اتحاد ی گسترده 
و برمبنای حداقلهای مشترک، اما مهم،  برای گذار به 
دمکراسی و با اتکاء به نیروی خود (دردرون و برونمرز) 
بزنند و بر اساس دو محور ۱ و 2 که باالتر ذکر کردم از 
بحث ها فاصله بگیرند و دست همکاری به هم بدهند �

قانون  حکومت  برقراری  هدفش  که  جنبشی  ایجاد 
محتاج  باشد  مردم  خود  به  کشور  سرنوشت  دادن  و 
پشتیبانی اکثریت جامعه است � چون  هم می خواهد 
مردم خود سازنده تحول باشند و هم گذاری مسالمت 
این مهم متحقق  باشند  آمیز را در دستور کار داشته 
ومردود  رژیم  کلیت  نفی  ضرورت  در  اگر  شود  نمی 
دانستن جنگ از (هرسو که باشد) تردید وجودداشته 
باشد� مردم این رژیم را نمی خواهند و بر سر دوراهی 
پشتیبانی   جلب  برای  طرف  کدام  توان  زورو  انتخابند 

آنها بچربد  عنصر نامعلوم ماه های پیشروست �

برای اینکه راهی بر حل بحران موجود گشوده شود پذیرش دوراهبردالزم 
است:

قواعد  با  و  آمیز  مسالمت  گذاریست   ، راه حل  بهترین  که  بپذیرند  یک-همگان 
دمکراتیک و  بکوشند این مطالبه )راه حل گذار بدون خشونت( رابر رژیم تحمیل 

نمایند. 
دو- نیروئی که چنین تغییری را در سرلوحه کارخود می گذارد از هم اکنون اعالم 
می کند با تمام جهان در چارچوب عرف بین المللی و منافع متقابل خواهان همکاري 
از  با گذر  بتواند  نیرو صلح طلب است و مخالف جنگ. هر مسیری که  این   . است 
خشونت نظامی و خارجی، راه پایان دادن به خشونت حکومتی در ایران را هموار کند 

مورد استقبال قرار می گیرد. 

حکومت  از  مردم  رویگردانی 
مبارزات  دامنه  و  است  آشکار  هرچند 
هم گسترده است  اما هنوز بستر به هم 
پیوستن و تبدیل شدن به یک جنبش 
سراسری را پیدا نکرده است. هنوز امید 
در  تنها  نه   ، حاکمیت  درون  از  تغییر 
میان بخش بزرگی ازطبقه متوسط مرکز 
نشیِن ایران رخت بر نبسته است بلکه 
سیاسی  گوناگون   جریانات  میان   در 
بیرون از حکومت هم طرفدارانی دارد. 
این در حالی است که بیست سال دوره 
این  برای شناخت  نبوده است  کوتاهی 
اسالمی  جمهوری  ساختار  که  واقعیت 

اصالح ناپذیر است.
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بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این روزها 
گریبان مردم ایران را می فشارد� سیل مرگبار و خرابی 
آواره  را  کشور  جنوب  تا  شمال  از  مردمانی  نیز  هایش 
تحلیلگران سیاسی که  است�  و عزادار کرده  پریشان  و 
می  خود  از  میکنند  رصد  را  ایران  تحوالت  و  حوادث 
پرسند اکنون که ایران در دومینویی از ابرچالش های 
های  سیاست  به  مردم  واکنش  است،  درگیر  فزاینده 
حاکمیت چه خواهد بود؟ آیا رشد منفی هشت درصد 
خارجی؛  ی  حمله  خطر  و  درصدی   ۵0 تورم  اقتصاد، 
آستانه ی تحمل مردم ایران را خواهد شکست؟  برای 
نیز  دیگری  سواالت  میهن،  نشریه  سوال  این  به  پاسخ 

مطرح میشود،  از جمله اینکه:
 ما (تحلیلگران سیاسی در چایگاه اپوزیسیون) دلمان 

می خواهد مردم چه واکنشی نشان دهند؟
 مردم احتماال (علی رغم میل ما) چه واکنشی نشان 

میدهند؟
حوادث  به  نسبت  ایران  مردم  های  واکنش  الگوی   

گذشته چگونه بوده است؟
اکنون،  و  بوده  گذشته  در  آنچه  بین  همخوانی  آیا   

ممکن هست به وقوع بپیوندد؟
 به عبارت دیگر آیا واکنش مردم ایران نسبت به پدیده 

های از این قبیل از یک همگنی معین پیروی میکند؟
رفتار  درباره  مفروضاتی  این سواالت،  به  پاسخ  برای 

مردم ایران وجود دارد که مبنای این تحلیل است:
ابتدا باید »مردم« را تعریف کرد� مردم یک مجموعه 

همگن نیستند�
رفتار مردم ایران کامال متفاوت است، از آنچه ما می 

پنداریم�
نرم معینی ندارد�

زمان زده و جوزده است�
از هدایت مستقیم و مستمر محروم است�
در قالب تئوری های موجود نمی گنجد�

متاثر از رفتار تحمیل شده بر آنان و تربیت غلط نظام 
است�

هر نظام سیاسی ویژگی ها و مولفه های خاصی را 
داراست و نمیتوان الگوی یکسانی از کنش جمعی را برای 
جوامع پیش بینی کرد� اینکه آستانه تحمل یک ملت 
کجاست؟ یا چه موقع و چرا انقالب ها رخ میدهند؟ یا 
به  اعتصاب های کارگری و صنفی  تحت چه شرایطی 

خشونت کشیده می شود؟ اینها 
تحلیلگران  که  ست  سئواالتی 
مردم  رفتار  بینی  پیش  برای 

ایران از خود می پرسند�
از  استفاده  با  یادداشت  این 
اصلی  های  مولفه  ماتریسی، 
در  جمعی  کنش  در  موثر 
بحران  سه  به  نسبت  را  ایران 
های  »چالش  »اقتصادی«، 
خطر  و  خارجی  سیاست 
سیاسی  »اختالفات  و  جنگ«، 
ارزیابی  قدرت«؛  هرم  راس  در 
کرده و رفتار احتمالی مردم  در 
با نظام ج�ا�ا  را گمانه  مواجهه 

زنی میکند�
پنج مولفه ی »معیشت«، »ترس از حکومت«، »یاس 
از آینده«،  »شکاف مردم و حکومت« و »امید به تغییر«  
را در نسبت با بحران های سه گانه مورد بحث، بررسی 
میکنیم تا ببینیم هر یک از این بحران ها بر این مولفه 

ها چه تاثیری دارند�
بحران اقتصادی و کنش جمعی

بحران اقتصادی ایران این روزها با شاخص های چون 
تورم ۵0 درصدی، رشد منفی هشت درصد و تحریم های 
نفتی، سال 9۸ را به سالی پردغدغه برای ایرانی ها تبدیل 
کرده است� اگر قرار باشد به ابعاد شش گانه جدول باال  
اقتصادی پیش  ؛ بحران  تاثیرگذاری خیلی زیاد  طیفی 
بر معیشت مردم و  را  تاثیر  بیشترین  امتیاز)  (با ده  رو 
سفره خانوار ایرانی خواهد داشت� ترس و نگرانی ناشی 
و  با هزینه های خانوار  درآمد  تناسب  بیکاری، عدم  از 
کمبود  از  ها  نگرانی  و  یکسو  ار  اجاره مسکن  دشواری 
ها،  تحریم  نتیجه  در  بهداشتی  و  دارویی  غذایی،  اقالم 
مولفه ی ترس را در امتداد بحران اقتصادی قرار میدهد� 
اما آیا بحران اقتصادی، ترس مردم از حکومت را کاهش 
میدهد؟ آیا ناکارآمدی دولت برای بهبود معیشت، مردم 
را نسبت به حاکمیت خشمگین می سازد؟ آیا عصبانیت 
مردم به کنش جمعی علیه حکومت تبدیل خواهد شد؟

را عصبانی کرده  اگرچه مردم  اقتصادی  بحران   –  ۱
ولی این خشم به کنش جمعی علیه حکومت بدل نشده 
و احتماال نمی شود� مهمترین دلیل آن، انحصار کنترل 

منابع و ابزارهای اعمال خشونت و زور همچنان در دست 
حکومت است� نیروهای مسلح اعم ازارتش، شبه نظامیان، 
پلیس و حتی باندهای مافیایی همگی در اختیار حکومت 
است� گروههای مسلح تروریستی نیز در جنوب و غرب 
کشور ضعیف و کوچک هستند� رژیمی که ظرفیت بسیار 
نوع  هر  تواند  می  دارد  ابزار خشونت  کنترل  در  باالیی 

کنش اعتراضی را در نطفه خفه کند�
نیز  را  حکومت  تحمل  آستانه  اقتصادی،  فشار   –  2
پایین تر آورده است� به دنبال شرایط سخت اقتصادی، 
تحمل و مدارای دولت نیزنسبت به اعتراضات خیابانی 
کمتر از گذشته است و هر اعتراض صنفی، کارگری یا 
محیط زیستی حتی در شهرها و استانهای دور از مرکز به 
سرعت سرکوب می شوند� بازداشت و هزینه های قضایی، 
اعتراضات و  در  برای مشارکت  را  افراد  انگیزه  و  رغبت 

اعتصابات کاهش میدهد�
را  شان  و خشم  عصبانیت  نتوانند  وقتی  مردم   –  3
نسبت به حاکمان ابراز کنند، به تدریج مایوس، افسرده 
و ناالن از سرنوشت شان می شوند � آنها که می توانند 
توشه ی علمی و مالی شان را چمدان می کنند به قصد 
مهارجرت و فرار � دیگران هم در چرخه ی فساد و رانت 

برای معیشت شان می دوند�
مدیریت و اقتصاد متمرکز، سیاست های باالدستی و 
کنترلی دولت و برخوردهای قضایی با مفاسد اقتصادی 
سرمایه  ریسک  ست�  اقتصادی  بحران  تبعات  از  که 

مردم، حکومت و هراس
فرزانه بذرپور
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گذاری، تولید و حتی سپرده گذاری بانکی در کشور را 
باال برده است� فعاالن اقتصادی به دالالن اقتصاد رانتی 

شبیه تر هستند�
4-  فساد اقتصادی به درجات مختلف مردم را آلوده 
مراحل  از  بخشی  عنوان  به  پرداخت رشوه  است�  کرده 
سفره  است�  شده  پذیرفته  مردم  بین  در  اداری  کار 
اساس  رابطه  و  دروغ  دزدی،  ولی  شده  کوچکتر  مردم 
تنها  مردم  بین  اعتماد  اقتصادی ست�  فعالیت  هرگونه 
با قراردادهای چندصفحه ای، سفته های چند برگی و 
ضامن های بانکی، دوام و قرار می یابد� فشار اقتصادی، 
و  فامیلی  های  نسبت  است�  داده  افزایش  را  تفرق 
خویشاوندی در معامالت اقتصادی دیگر کمتر محلی از 

اعراب دارد�
۵-  به دنبال بحران اقتصادی، »امید به تغییر« نیز 
به تدریج ضعیف و ضعیف تر میشود� فرصت های بهبود 
معیشت با افزایش تورم و رکود اقتصادی، از دست می 
رود� جوانان رویای خانه دار شدن را دور و دورتر میبنند� 
احزاب و گروههای سیاسی اصالح طلب که شعار تغییر 
میدهند دیگر اعتماد و اطمینانی را برنمی انگیزند� عدم 
اطمینان نسبت به نتیجه ی مشارکت سیاسی و اعتراضات 
مدنی، باعث شده که شکل گیری کنش جمعی با عدم 

تمایل عمومی و ناامیدی از تغییر مواجه شود�
وقتی شکاف بین آنچه مردم می خواهند و کارآمدی 
حکومت افزایش پیدا کند، موجب افزایش انگیزه برای 
چندانی  امید  مردم  است  ممکن   شود�  می  هم  تغییر 
نداشته باشند ولی انگیزه و مطالبه ی تغییر افزایش یابد� 
مشکل دیگر تجهیز نشدن انگیزه عمومی است� فقدان 
رهبری، عدم اجماع و عدم امکان اعمال قدرت از جمله 

دالیل تجهیز نشدن انگیزه برای تغییر است�
های  تالش  ماندن  نتیجه  بی  میرسد  نظر  به   –  6
مشارکت  ی  تجربه  ست�  کنونی  دلسردی  دلیل  قبلی 
در انتخابات به امید تغییر شرایط سیاسی-اقتصادی در 
طول چهل سال گذشته ثمره ی ملموسی نداشته است 
و همچنان حاکمیت بی توجه به خواست و نظر مردم، 

سیاست های خود را دنبال می کند�
به گمان این یادداشت، بحران اقتصادی کنونی اگرچه 
اعتماد مردم به کارآمدی نظام سیاسی را به چالش می 
یا سرنگونی  اما موجد کنش جمعی تحول خواه  کشد 

طلب علیه رژیم نخواهد شد�
بحران سیاست خارجی و خطر حمله خارجی

عدم توسعه یافتگی و عقب ماندگی کشور با افزایش 
اطالعات و ارتباطات مردم، دیگر قابل پرده پوشی نیست� 
مردم امکان مقایسه یافته اند و دستاوردهای کشور را  با 
همسایگانش مقایسه میکنند و فاصله  معنادار آنها را با 
خود احساس میکنند� مردم امروز دریافته اند که سیاست 
های  تحریم  و  انزوا  به  منجر  منطقه  در  آمریکاستیزی 
پیوسته علیه ایران شده و در نتیجه فرصت های کشور 

را برای توسعه و پیشرفت سلب کرده است� تحریم ها بر 
معیشت مردم تاثیر مستقیم گذشته است و اگر تا پایان 
سال ادامه یابد بی تردید اقتصاد ایران را نابود خواهد کرد�

آنچه جمهوری اسالمی ایران را در طول حیاتش بیمه 
کرده است این ادعاست که »فشار اقتصادی ناشی از فشار 
به سرکردگی آمریکای جهانخوار است که  المللی  بین 
اساسا با پیشرفت ملت ایران عناد و دشمنی دیرین دارد«

افکار عمومی  افزایش و گسترش تحریم ها در نگاه 
اعمال  اقتصادی،  فشار  است�  نظام  ادعای  بر  تاییدی 
خواست اجنبی تلقی شده و در نتیجه موجب همگرایی 
مردم و حکومت می شود� تجربه  گذشته نشان میدهد 
که »دشمن خارجی« عامل همبستگی داخلی ست� در 
گروههای  همه  سپاه،  شدن  خوانده  تروریست  موضوع 
سیاسی علیرغم انتقاداتی که به عملکرد سپاه و دخالتش 
در اقتصاد و سیاست داشتند، مجبور شدند به حمایت از 

سپاه، لباس رزم برتن کنند�
همکارنش  و  ترامپ  های  صحبت  اخیر  روزهای  در 
علیه ایران تا جایی پیش رفت که ترامپ تهدید کرد ایران 
را محو خواهد کرد� چنین اظهارنظرهایی تنها در راستای 
همگرایی جریانات سیاسی به نفع حکومت و یکدست 

شدن سیاست حاکمیت کاربرد دارد�
آید  نمی  نظر  به  و  آغاز جنگ هستند  نگران  مردم 
که از بغض حکومت به دامن ترامپ پناه ببرند� احزاب 
اصالح طلب و جناح میانه رو همچنان بر مذاکره امید 
بسته اند� حتی چهره های شناخته شده از اپوزیسیون 
خارج از کشور، رهبری را به ترس از جنگ و پذیرش 
مذاکره انذار می دهند�  لغو برجام و اعمال تحریم ها، 
برای پیشبرد سیاست خارجی  قدرت و اختیار رهبری 
مطلبوش را افزایش داده است� توان چانه زنی دولت برای 
ورود به مذاکرات ضعیف شده و به جای ابتکار عمل، تابع 

دستورات رهبری شده است�
و  ناامیدی  میزان  بر  ایران  علیه  نظامی  حمله  خطر 
یاس مردم نسبت به آینده تاثیر مثبت دارد� مولفه ای 
چون احتمال حمله نظامی، تالش های فردی برای فرار 

از مخمصه را بهانه ای تازه میدهد�
تئوری های جامعه شناختی از کنش جمعی، نقش 
نیروی سوم بین مردم و حاکمیت را در کاهش و افزایش 
مشارکت در کنش جمعی موثر میداند� نیروی خارجی 
از گسترش  کند،  اعتراضی حمایت  از یک حرکت  اگر 
یافتن آن جلوگیری می کند و ضریب مشارکت را کاهش 

می دهد�
جدال بر سر قدرت

اختالفات سیاسی درون نظام تا کنون بسیار آرام و 
کشور  سیاست  ی  عرصه  در  جدی  های  بازتاب  بدون 
پیش رفته است� اختالفات کنونی را نمیتوان  به »نزاع 
تاکنون  اختالف  طرفین  اوال   کرد�  تعبیر  جایگزینی« 
نیروی قهریه علیه  از  اعمال نظر و خواست شان  برای 

یکدیگر استفاده نکرده اند� ثانیا هدف از جدال قدرت، نه 
شالوه شکنی و جایگزینی بلکه تفوق سیاسی یک گروه 
بر گروههای دیگر است� اختالفات سیاسی بین گروههای 

در قدرت بیشتر نظری است تا قهری�
به نظر میرسد همچنان  نیروهای نظامی اعم از ارتش، 
سپاه و بسیج تحت اختیار کامل و انحصاری رهبری ست� 
چنانچه رهبری به این نتیجه برسد که نظام پارلمانی 
کند، طبیعتا خواست  ریاستی  فعلی  نظام  را جایگزین 
ایشان توسط نیروهای نظامی کشور حمایت میشود� قوه 
قضائیه و شورای نگهبان نیز به عنوان دو بازوی قضایی 
بنابراین  اوست�  مطالبات  تابع  رهبری  سیاستگذاری  و 
مخالفان احتماال تنها در میان قوه ی مجریه و مقننه 
مشارکت  از  را  قدرتشان  نیز  نهاد  دو  این  بود�  خواهند 
که  ست  حلی  راه  پرسی«  »همه  میکنند�  اخذ  مردم 
بگیرند�  کار  به  ریاستی  نظام  برای حفظ  میتوانند  آنها 
اما شروع تبلیغات و بحث های سیاسی پیرامون موضوع 
نیازمند گشایش فضای سیاسی و ایجاد جنبش اجتماعی 

است�
برای شکل گیری یک جنبش اجتماعی، کمپین های 
اجتماعات  آزاد،  های  تریبون  برگزاری  سیاسی،  مداوم 
باز  و انجمن های نقد و نظرنیاز است� گشایش فضای 
مدنی  تجمعات  افزایش  و  وجود  ابراز  فرصت  سیاسی، 
دولت  سیاسی،  فضای  گشایش  با  کند�  می  فراهم  را 
نظام  برای  پرسی  »همه  که  دهد  تضمین  تواند  نمی 
افزایش  با  چراکه   � باشد  بحث  موضوع  تنها  پارلمانی« 
بحران مشروعیت نظام، مطالباتی همچون همه پرسی 
برای اصل نظام، والیت فقیه، نظارت استصوابی، حجاب 

یا حقوق زنان نیز به گفتگو گذاشته میشود�
از آنجا که حکومت، بسته شدن فضای سیاسی را در 
ارزیابی  نظام  حفظ  راستای  در  کنونی  بحرانی  شرایط 
پذیرش  بدون  نمیتوانند  مجلس  و  دولت  پس  میکند 
به  مردم،  مشارکت  و  سیاسی  فضای  گشایش  تبعات 

جدال با خواست رهبری بروند�
به نظر میرسد اختالفات سیاسی در راس هم قدرت 
و حتی تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، تاثیر چندانی 
بر فضای عمومی کشور نداشته باشد و کنش جمعی یا 
حرکت اعتراضی موثری را از سوی مردم یا حتی فعاالن 

سیاسی موجب نشود�
اقتصادی،  ارزیابی کلی، بحران های سه گانه ی  در 
معیشت،  اگرچه  جایگزینی؛  نزاع  و  خارجی  سیاست 
اما  تاثیر قرار می دهد  را تحت  تغییر  آینده و  به  امید 
مولفه هایی چون ترس از حکومت، دلسردی از تجربه 
های گذشته و نفرت از مداخله خارجی در عدم انسجام 
اعتراضی  جنبش  یک  پیشبرد  برای  مخالف  نیروهای 

هدفمند به منظور سرنگونی نظام ج�ا�ا� موثر هستند�

که  اند  دریافته  امروز  مردم 
سیاست آمریکاستیزی در منطقه منجر 
علیه  پیوسته  های  تحریم  و  انزوا  به 
های  فرصت  نتیجه  در  و  شده  ایران 
کشور را برای توسعه و پیشرفت سلب 
کرده است. تحریم ها بر معیشت مردم 
تا  اگر  و  است  گذشته  مستقیم  تاثیر 
پایان سال ادامه یابد بی تردید اقتصاد 

ایران را نابود خواهد کرد. 

از معیشت ترس 
حکومت

یاس از آینده
(بعد فردی)

مردم  شکاف 
و حکومت 

امید به تغییر
(بعد جمعی)

بحران 
اقتصادی

زیادزیادخیلی زیادزیادخیلی زیاد

حمله  خطر 
خارجی

متوسطکمخیلی زیادکمزیاد

سر  بر  جدال 
قدرت

زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

پنج مولفه ی »معیشت«، »ترس از حکومت«، »یاس از آینده«،  »شکاف مردم و حکومت« و »امید به تغییر«  
را در نسبت با بحران های سه گانه
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فقیه  مطلقه  والیت  رژیم  که  این است  راستی 
 �۱ کرده است:  جنگ  نه  گرفتار  را  ایران  اکنون  هم 
بواسطه  �3 جنگ  و  نیابتی  �2 جنگ  و  نظامی  جنگ 
کمال  در  که  اقتصادی  جنگ   �4 و  ترور  سازمانهای 
شدت است و از همه ویران گرتر� و �۵ جنگ مذهبی 
�۸ جنگ  و  تبلیغاتی  �۷ جنگ  و   روانی  �6 جنگ  و 
جنگ  نه  براین  سیبرنتیک�  جنگ   �9 و  دیپلماتیک 
قرارگرفتن  نظامی  حمله  معرض  در  کرد  باید  اضافه 
روی  از  ترس  ندهد،  روی  حمله  این  ولو  را�  ایران 
بخواهی  تا  را  اقتصادی  جنگ  ویران گر  اثر  دادنش، 

بیشتر خواهد کرد�
به حمله نظامی،  این جنگها و تهدید شدن  وجود 
بکار رژیم می آید در مهار مردم ایران� پنداری امریکا 
در  رژیم  همدست  و…  سعودیها  دولت  و  اسرائیل  و 
بازداشتن مردم ایران از جنبش هستند� باوجود این؛ 
جنگها و تهدید شدن  ایران به حمله نظامی، از عوامل 

بند از بند گسستگی ها شده اند:
مطلقه  والیت  رژیم  در  گسستگی  بند  از  بند 

فقیه:
هم  و  رژیم  رأس  در  هم  گسستگی ها  بند  از  بند 

در بدنه آن خود را آشکارتر از هر زمان می نمایانند:
کذایی  جمهوری  رئیس  قدس  سپاه  فرماندهی 
سوریه را به ایران می آورد و »رئیس جمهوری« ایران 
او را در  ایران آگاه می شود که  وقتی از حضور او در 
فرمانده  باز،  و  می بیند!  جمهوری  ریاست  مقر  حیاط 
همین سپاه حشد الشعبی را به خوزستان و فاطمیون 
را به خرم آباد فرا می خواند بی آنکه »رئیس جمهوری« 
و »وزیر« خارجه از آن آگاه باشند� بدین سان، افزون 
بر دولت اسمی و دولت در سایه، دولت سومی وجود 
دارد که همه کاره است و نیازی به اطالع دادن آنچه 
می کند به مقامهای اول دولت اسمی را نیز نمی بیند� 
رئیس این دولت آقای خامنه ای و اعضای آن افرادی 

از »بیت« او و فرماندهان سپاه هستند�
بندگسستگی  از  بند  این  شد،  سیل  که  آئینه ای 
سازماندهی  از  دولت  تنها  نه  بنمود:  تمام  بوضوح  را 
کار  آن  دستگاه  هر  بلکه  شد،  ناتوان  سیل  با  مقابله 

تخطئه  به  کار  کرد�  را  خود 
حکومت و سپاه، یکی دیگری 
را، نیز کشید� از جمله تخطئه 
و  روحانی  آقای  توسط  سپاه 
توسط سپاه� دولت  او  تخطئه 
در  سپاه  و  ارتش  که  اسمی 
به  توانا  نیستند،  آن  قلمرو 
و  دو  این  کردن  هم آهنگ 
احمر  هالل  و  اداری  سازمان 
مدنی  جامعه  نهادهای  و 
به  روحانی  آقای  نشد�  نیز 
نا هم آهنگی وزیران  پوشاندن 
خود نیز توانا نیست� وابستگی 

روابط شخصی، هم آهنگ  این و آن شبکه  به  وزیران 
گرداندن آنها را ناممکن کرده است�

با  روحانیت،  هرم  رأس  در  گسستگی  بند  بنداز 
مطلقه  والیت  رژیم  قم،  و  نجف  مراجع  از  شماری 
شرک  مصادیق  از  را  آن  منتظری  آیهاهلل  که   – فقیه 
خواند – و از خود بیگانه کردن دین در وسیله توجیه 
عمل رژیم، آن را از مشروعیتی که از دین می گیرد، 
محروم کرده است� این رژیم فاقد سه مشروعیت دیگر 
که هر دولتی بدانها نیاز دارد، نیز شده است: جنگهای 
انیران  برابر  ایران در  نه مدافع  را دیگر  رژیم  گانه  نه 
ایران  به  انیران  جانبه  همه  و  مداوم  تجاوز  عامل  که 
هر  که  است  مشروعیتی  فاقد  بنابراین،  کرده است� 
دولت حافظ حقوق ملی و نگهبان کشور از تجاوزهای 
خارجی باید داشته باشد� بی کفایتی بس آشکاری که 
نمی تواند  حتی   – شده است  آن  نماد  خامنه ای  آقای 
توجیه سازی  از  را  فرماندهی خود  تحت  سران سپاه 
(سخنان  بازدارد  متحدانش  و  ترامپ  حکومت  برای 
فرماندهی  تکذیب  و  کرم  اهلل  و  قاسمی  آقایان سعید 
سپاه)- و این واقعیت که اقتصاد کشور مصرف و رانت 
و  نابرابری  و  فقر  و  گسسته است  بند  از  بند  و  محور 
آسیبهای اجتماعی بطور مداوم فراگیر می شوند، رژیم 
زندگی  به  بخشیدن  سامان  از  ناشی  مشروعیت  از  را 
اما  نیز محروم ساخته است� و  آنان  شهروندان و رشد 

است،  امن  جزیره  ایران  گویا  که  رژیم  ادعای  برغم 
ناامنی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، 
ناشی از نابرخورداری از حقوق، اندازه نمی شناسد� از 

این نظر نیز رژیم فاقد مشروعیت شده است�
جامعه  به  نسبت  را  رژیم  که  مشروعیتها  فقدان 
خصومت آمیز  مردم،  با  را  رابطه اش  و  بیگانه  ملی 
ماهیت  از  ناشی  بندگسستگی ها  از  بند  و  کرده است 
مردم  از  استبدادی  هر  اینکه  توضیح  هستند�  رژیم 
و  مؤلفه، جنایت  از سه  تألیفی  به ضرورت،  و  می برد 
خیانت و فساد می شود� چهل سال خیانت و جنایت و 
فساد، سبب شده است که در رژیم و در سطح جامعه، 
روابط  شبکه های  و  شوند  پاره  همبستگی  رشته های 

شخصی قدرت شکل بگیرند:
بند از بندگسستگی ها در سطح جامعه:

رشته های  شدن  بریده  صراحت،  با  ایران،  طبیعت 
پیوند میان مناطق مختلف کشور را گزارش می کند: 
شده است�  رها  خود  حال  به  کشور  شرق  از  بخشی 
مافیایی  مدیریت  و  ایران  آبیاری  شبکه  در  گسستها 
آب در ایران، عاملی مهم از عوامل بیابان شدن ایران 
از  غیر  شهرها  حاشیه  به  روستاها  از  مهاجرت  است� 
ایجاد گسست میان شهر و روستا، شهرها را نمایشگاه 
بند از بندگسستگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و 

فرهنگی کرده است�
اقتصاد مصرف و رانت محور بدان خاطر که گرفتار 

ایرانیان پیشاروی بحرانها
ابوالحسن بنی صدر
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مدار بسته صدور نفت و وارد کردن کاالها و خدمات 
بند  مهم تِر  عامل  است،  نقدینه  تزریق حجم عظیم  و 
از بندگسستگی همه جانبه جامعه ایرانی  است� وقتی 
در وضعیت کشور در منطقه و جهان تأمل می کنیم، 
عامل بازهم مهم تر بند از بند گسستگی ها را شناسایی 
می کنیم: سیاست خارجی رژیم دنباله سیاست داخلی 
نیست� بدین خاطر که حفظ خود را »اوجب واجبات« 
می داند، به شرح مقدمه، عامل تجاوزهای همه جانبه 
بدین سان،  است�  ایران  به  خارجی  قدرتهای  مداوم  و 
و  امنیت  و  حقوق  از  ایرانیان  برخورداری  مانع  رژیم 
توانایی که، بدون  امید و احساس  اعتماد و منزلت و 
آنها، جامعه در معرض تالشی قرار می گیرد، گشته و 
در همان حال، همه انواع فسادها را گسترش داده است 

و می دهد�
بدین قرار، سه مؤلفه خیانت و جنایت و فساد، بطور 
روزافزون، نیروهای محرکه  را در ویرانی بکار برده اند� 
در جامعه  بکاربرده اند که  ویران گری  در  را  نیروهایی 
حقوق  و  انسان  (حقوق  پنج گانه  حقوق  از  برخوردار 
شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق 
بمثابه عضو جامعه جهانی)، در رشد همه  هر جامعه 

جانبه آن می بایدبکار می افتادند:
ایران  مردم  تنها  نه  موادکانی  و  گاز  و  نفت  صدور 
محروم  کار  زمینه های  و  محرکه  نیروهای  این  از  را 
در  را  منفجره  ماده  نقش  آنها  درآمد  بلکه  می کند، 
اقتصاد ایران بازی می کند: بنابراین که در آمد نفت و 
گاز و… مایه اصلی بودجه دولت است، به اتکای آن، 
دولت حجم بودجه خود را بزرگ می کند� چون بودجه 
افزوده  آنچه  پس  نیست،  داخلی  تولید  از  برداشت 
با  نامتناسب  پول  ایجاد  با  که  است  کسری  می شود 
نیاز اقتصاد، تأمین می شود� بدین سان، بودجه دولت، 
بسان ماده منفجره در اقتصاد کشور منفجر می شود� 
این نه یک انفجار که مجموعه ای از انفجارها است که 

به استمرار روی می دهد� در حقیقت،
مدام  ضرورت،  به  بودجه  مردم،  فقیرشدن  با 
به  روزافزون  بطور  فقیر  جامعه   �2 می شود�  بزرگ تر 
بدان خاطر   �3 می شود�  وابسته  اقتصاد  دولتی  بخش 
نابرابری ها  است،  محور  رانت  و  مصرف  اقتصاد  که 
و  خشونت گری   �4 می شوند�  بزرگ تر  و  پرشمارتر 
آسیبهای اجتماعی روزافزون می شوند� �۵ تورم دائمی 
به  گسسته  بند  از  بند  اقتصاد  وابستگی   �6 می گردد� 
اقتصاد مسلط در افزایش دائمی می شود� �۷ اقتصاد و 
جامعه گرفتار پویایی بند از بند گسستگی می گردند 
بند  از  بند  گرفتار  که  همان حال  در  دولت   �۸ و 
گسستگی و بلبشوی درونی می شود، نسبت به جامعه 
به  واقعی  دولت  نیاز   �9 می شود�  تر  خارجی  ملی، 
اعمال خشونت بازهم بیشتر در درون و بحران سازیها 
می شود�  بیشتر  زمان  به  زمان  بیرون،  و  درون  در 
خدمات  و  کاالها  واردکردن  وسیله  که  ارزی   �۱0
باید مانع از آن شود که تورم مهار ببرد  می شود هم 
و هم واردات را هم عامل گسستن بندهای اقتصاد و 
وابسته شدن بیشترش به بیرون می کند – مدار بسته 
را جانشین  واردات  – و هم  بیرون  با  اقتصادی درون 
رانت خواری  فرصتهای  و  می گرداند  داخلی  تولید 
ایجاد می کند� �۱۱ چون سرمایه ها از امنیت برخوردار 
قلمروهایی  در  و  نمی برند  راه  تولید  به  و   نیستند 
بکار می افتند که در کم ترین زمان بیشترین رانت را 
حاصل کنند، مدار بسته ای پدید می آید و آمده است� 
در این مدار، نظام بانکی نقش انتقال سرمایه به خارج 
از کشور را ایفا می کند� و �۱2 همراه با سرمایه، نیروی 
کننده  تولید  که  می گریزد  ایران  از   هم  محرکه ای 

از  خارج  به  استعدادها  سیل  است:  محرکه  نیروهای 
واقع،  امر  دوازده  این  حاصل  می یابد�   جریان  ایران 
دولت  شدن  محکوم  و  دولت  قرضه های  شدن  بزرگ 
کردن  متعین  پیش  از  و  پیشخورکردن  به  مردم  و 
آینده ای است که به ضرورت بدترین وضعیت می شود�

تشکیل  را  مجموعه  یک  که  واقع  امر   ۱2 این 
سندهای  می کنند،  ایجاب  را  یکدیگر  و  می دهند 
هم  هستند�  رژیم  پیشگی  فساد  و  جنایت  و  خیانت 
انباشته  هم  بر  که  خشونت ها  (بارسنگین  جنایت 
خود  بقای  به  مطلق  (تقدم  خیانت  هم  و  می شوند) 
است  آنها  حقوق  و  مردم  به  خیانت  بنفسه  که  دادن 
خشونتهای  واردکردن  در  شدن  انیران  دستیار  و 
والیت  است:  فساد  هم  و  کشور)  مردم  به  نفس گیر 
است،  پنج گانه  حقوق  تمامی  انکار  که  فقیه  مطلقه 
ریشه  فساد و مجموعه فسادهای باال، دو فساد ریشه 

هستند که دامنگیر جامعه ایران شده اند�  و هنوز،
بنابر این که دولت استبدادی در هر ترکیبی که از 
می سازد،  محرکه)  نیروی  (سه  سرمایه  و  فن  و  علم 
به  را  زور  کارآیی  که  می کند  رعایت  را  نسبتهایی 
کردن  بزرگ  در  جز  فن  و  دانش  رسانند،  حداکثر 
ابعاد تخریب کاربرد پیدا نمی کنند� این توضیح به جا 
دو  از  یکی  آن،  بنابر طبیعت  رابطه،  هر  در  که  است 
قوا  رابطه  رابطه،  هرگاه  می کند:  پیدا  کاربرد  ترکیب 
باشد، ترکیب علم و فن و پول و… با زور کاربرد پیدا 
به  که  شناسانی  جامعه  و  شناسان  سیاست  می کند� 
شناسایی قدرت پرداخته اند، از این مهم غافل شده اند 
و  علم  ترکیب  دارد�  وجود  نیرو  ندارد،  وجود  زور  که 
از آن ممکن می شود که  با زور، پس  فن و پول و… 

سلطه گر، نیرو را در زور از خود بیگانه می کند�

هیچ دولت استبدادی نمی تواند نیروهای محرکه ای 
چون دانش و فن و سرمایه و نیرو را با حقوق ترکیب 
حقوق  و  انسان  حقوق  شناسایی  از  ناگزیر  زیرا  کند� 
شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق 
از جامعه جهانی می شود�  بعنوان عضوی  جامعه ملی 
اما شناسایی این حقوق، بنابراین، تن دادن به تنظیم 
رابطه های توسط حقوق، نافی استبداد و باعث انحالل 

آن است�
بدین سان، شهروندان که هم نیروی محرکه و هم 
سازندگان نیروهای محرکه هستند، هرگاه نتوانند این 
دو نقش حیاتی را ایفاکنند، یا باید مهاجرت گزینند 
بسپارند�  کردن  تخریب  و  شدن  تخریب  به  تن  یا  و 
و  نان  و  کار  میان  به دروغ،  افراطی،  بیان های قدرت 
امنیت و حقوق رابطه ای برقرار می کنند که بنابر آن، 
میان کار و نان و امنیت با استقالل و آزادی انسان و 
تنها  نه  اولی ها  و  دارد  تعارض وجود  او،  دیگر حقوق 

هستند  شری  دومی ها  بلکه  دارند،  تقدم  دومی ها  بر 
که باید از آنها رها شد (فیلسوفان توجیه گر این و آن 
بیان قدرت افراطی)� ستایشگران استبدادهای نظامی 
( ستایش رئیس جمهوری برزیل از این نوع استبداد) 
و بسا استبدادهای فراگیر (ستایش گرایشهای راست 
انسان  نقش  منظر  از  فاشیسم)  و  نازیسم  از  افراطی 
محرکه  نیروهای  سازنده  و  محرکه  نیروی  بمثابه 
خود  که   – قدرت  نقش  نتیجه،  در  نمی گرند�  او  در 
فرآورده تخریب نیروهای محرکه است – را در تخریب 
نیروهای محرکه از دید جمهور مردم پنهان می کنند�
هم  و  محرکه  نیروی  مقام  در  هم  انسان  حقیقت، 
در مقام تولیدکننده نیروی محرکه، در تولید نیروهای 
و  آزادی  و  استقالل  از  برخورداری  نیازمند  محرکه 
به  نیاز  ساختن  چراکه  است�  خویش  حقوق  دیگر 
تنظیم  و  حق  با  حق  رابطه  و  حقوق  از  برخورداری 
از  برخورداری  با  جز  و  دارد�  حقوق  توسط  رابطه ها 
حقوق و تنظیم رابطه ها با حقوق، نمی توان نیروهای 
محرکه (علم و فن و سرمایه و مواد اولیه و نیرو و… 
آبادانی  و  انسان  رشد  در  و  کرد  ایجاد  را  حقوق)  و 
مشاهده  بنگریم،  که  دید  این  از  بکاربرد�  طبیعت 
برخورداری  فرآورده  امنیت،  و  نان  و  کار  می کنیم 
انسان ها از استقالل و آزادی و همه دیگر حقوق است� 
حقوق  شمار  در  که   – امنیت  و  نان  و  کار  با  حقوق 
هستند- در تعارض و حتی در موقعیت تقدم و تأخر 
می آورند  پدید  را  مجموعه  یک  نیستند�  یکدیگر  با 
این که  دقیق  سخن  می کنند�  ایجاب  را  یکدیگر  که 
برخورداری از حقوق نیازمند برخورداری از امکانهای 
نیز  و  فرهنگی  و  سیاسی  و  اقتصادی  و  اجتماعی 
طبیعی است� هرگاه همگان از این امکانها بر خوردار 

باشند، شهروندان حقوقمند و حقوند می شوند و کار و 
نان و امنیت، نیز می یابند�

و  تولید  مشاهده  با  امروز،  که،  است  بدین خاطر 
مصرف انبوه زندگی سوز، دانشمندانی که خدمتگزاری 
برخورداری  را  تجدد  نمی پذیرند،  را  سرمایه ساالری 
انسان از حقوق و رشد را نه بزرگ شدن ابعاد تخریب 
طبیعت  آبادانی  و  انسان  رشد  که  محرکه،  نیروهای 
هشدار  مدام  دهندگان  هشدار  می کنند�  تعریف 
می دهند: تا هنوز دیر نشده و می توان حیات را از کام 
تخریب  و  شدن  تخریب  از  باید  کشید،  بیرون  مرگ 
ایران  وضعیت  در  که  منظر  این  از  بازایستاد�  کردن 
ارتجاعی  فقیه  مطلقه  والیت  رژیم  بنگریم،  امروز 
است که به قهقرا می رود و توان ویران گریش افزایش 
وضعیت کشور، چه  و  واقعیت  این  پیشاروی  می یابد� 

باید کرد؟
وضعیت در سال 1398 و آنچه می توان کرد

کرده است:  جنگ  نه  گرفتار  را  ایران  اکنون  هم  فقیه  مطلقه  والیت  رژیم 
1. جنگ نظامی و 2. جنگ نیابتی و 3. جنگ بواسطه سازمانهای ترور و 4. جنگ 
اقتصادی که در کمال شدت است و از همه ویران گرتر. و 5. جنگ مذهبی و 6. جنگ 
روانی و  7. جنگ تبلیغاتی و 8. جنگ دیپلماتیک و 9. جنگ سیبرنتیک. براین نه 
جنگ اضافه باید کرد در معرض حمله نظامی قرارگرفتن ایران را. ولو این حمله روی 
ندهد، ترس از روی دادنش، اثر ویران گر جنگ اقتصادی را تا بخواهی بیشتر خواهد 
کرد. وجود این جنگها و تهدید شدن به حمله نظامی، بکار رژیم می آید در مهار مردم 
ایران. پنداری امریکا و اسرائیل و دولت سعودیها و... همدست رژیم در بازداشتن 

مردم ایران از جنبش هستند.
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وضعیت در سال 1398:

و  شدند  شمرده  بر  که  واقعی  امور  مجموعه 
نیروهای محرکه ای که تخریب می شوند و در تخریب 
است،  آنها  گرفتار  کشور  که  جنگها  و  می روند  بکار 
می گویند و به صراحت که وضعیت مردم ایران، در هر 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  و  بعد سیاسی  چهار 

بدتر خواهد شد:
قاعده  به  همچنان  جامعه  میانی  قشرهای   �۱,۱
هرم اجتماعی ملحق خواهند شد� در قاعده هرم نیز 
فقیرترین ها حاشیه آن را تشکیل می دهند و خواهند 

داد� این حاشیه بزرگ تر می شود؛
تغییر  حاصل  جامعه،  مداوم  قطبی شدن  دو   �۱,2
آن  که  آورده است  بوجود  را  خالئی  جامعه،  ساختار 
این  می کنند�  پر  قدرت  روابط شخصی  شبکه های  را 
شبکه ها تنها در رأس هرم بوجود نیامده اند� در بدنه و 
حتی در قاعده هرم نیز با پیوندهای عمودی و افقی، 

بوجود آمده اند؛
قدرت  پیش،  از  بیش  را  رابطه ها  بدین قرار،   �۱,3
جهانی  پدیده ای  پدیده،  این  می کند�  تنظیم 
شدن  بیشتر  نیز،  غرب  جامعه های  در  گشته است� 
چرا  می گوید  رابطه ها،  تنظیم  در  قدرت  نقش 

گرایشهای راست افراطی قوت می گیرند�
�۱,4 گرچه محاسبه تولید ناخالص داخلی بر اساس 
مصرف، نادرست است، اما بنابر همین محاسبه، رشد 
اقتصاد کشور منفی خواهد شد� این توضیح جا دارد 
که از دوران شاه، اقتصادی که بزرگ می شد، اقتصاد 
که  اقتصادی  و  بود�  مسلط  اقتصاد  به  وابسته  دولتی 
رشد منفی داشت و فقیر می شد، و اقتصاد غیر دولتی 
اقتصاد مسلط، دائم قلمروهایش  بود که فرآورده های 
را تصرف می کرد� اقتصاد ایران همچنان بر آن پاشنه 

می چرخد؛
از  محرکه  نیروهای  دیگر  و  استعدادها  فرار   �۱,۵
کشور و فقر فرهنگی جامعه – که خرافات خالء آن را 
پر می کنند- ادامه می یابند� از مجموعه بزرگ دانش 
بیشتر  را  زور  ویران گر  اثر  که  فنی  و  دانش  فن،  و 
در  رابطه ها  کننده  تنظیم  که  ترکیبی  در  می کنند، 
کاربرد  است،  جامعه  با  رژیم  میان  و  رژیم  درون 
ناگزیر می شود،  بیشتری پیدا می کنند: دولت واقعی، 
با قدرت  را  ایران  با مردم  روابط خود  از پیش،  بیش 

تنظیم کند؛
بی پوشش تر  واقعی  دولت  سیاسی،  بلحاظ   �۱,6

روزافزون  خودکامگی  و  مهره ها  چیدن  می شود� 
قدس  سپاه  پیداکردن  نقش  و  سپاه  فرماندهان 
کشورهای  با  روابط  تنظیم  در  و  مرزها  درون  در 
»رئیس  اسمی،  دولت  که  هستند  آن  گویای  منطقه، 

جمهوری« و مجلس، بی محل تر می شوند؛
�۱,۷ در حقیقت، بند از بند گسستگی دولت والیت 
مطلقه فقیه که آن را با خطر فروپاشی از درون رویارو 
کرده است، بازیافتن انسجام را ضرور می کند� می دانیم 
که از روز نخست، رژیم با مشکل »یک دست کردن« 
دولت روبرو بوده است� اینک که »دشمن«، از پی هم، 
جبهه جنگ گشوده و رژیم کشور را وارد این جبهه ها 
مرگبار  می تواند  گسستگی  بند  از  بند  کرده است، 
است�  کودتا  واقعی،  دولت  پیشاروی  راه کار  بگردد� 
کاری که، زمان به زمان، بدان دست زده است� یک بار 
قرار بود حکومت روحانی را برانند و »دولت در سایه« 
جانشین آن شود� نوع »انتخابات« خواهد گفت، کودتا 

»مخملی« خواهد شد و یا غیر آن�
راه کارهای موجود و آنچه می توان کرد:

به  درون  و  بیرون  از  که  فشارها  به  توجه  با   �2,۱
بدان  مردم  که  ترسی  می شوند،  وارد  کشور  مردم 
آن  تحت  است�  »بدتر«  از  ترس  همچنان  گرفتارند، 
انداز  چشم  مشاهده  بدون  و  ترس  این  و  فشارها 
بخش  سرانجام  همگانی  جنبش  به  مردم  روشن، 
روی  همچنان  اعتراضی  جنبش های  نمی آورند�  روی 
شدن  فعال  نیازمند  همگانی  جنبش  اما  می دهند� 
هم آهنگ نیروهای محرکه سیاسی و بدیل خود شدن 

روشن  نیز  و  دولت  کننده  اداره  بدیِل  وجود  و  مردم 
شدن کامل هدف و قابل تحقق بودن آن است؛

�2,2 فروپاشی رژیم از درون هم ممکن است� نوع 
تحولی که جامعه خواهان آن می شود، در زمان و نوع 

این فروپاشی بس مؤثر است�
در  دستیارانش  و  امریکا  به  وابسته  بدیل   �2,3
تشدید  بلکه  نمی برد،  بین  از  را  مردم  ترس   منطقه، 
می کند� مدت چهل سال مردم ایران را از گرفتارشدن 
بر  نیز   … و  سوریه  اینک   – افغانستان  سرنوشت  به 
بدیل  که  اینست  ترسانده اند�   – شده است  افزوده  آن 
وابسته همچنان عامل نگهداشتن مردم کشور در مدار 

بد و بدتر و بدترین می ماند؛
�2,4 با توجه به تجربه سه انقالب، هرگاه رابطه ها 
را همچنان قدرت تنظیم کند، پیشاپیش، معلوم است 
که بر فرض سقوط رژیم والیت مطلقه فقیه، استبداد 
امر واقع جهان شمول بیش  این  اینک  برجا می ماند� 
از هر زمان دیگر شناخته شده است: هم درد شناخته 

شده است و هم درمان:
بر  افزون  که  حقوق  توسط  رابطه ها  تنظیم   �2,۵
ترکیب علم و فن و نیرو و سرمایه و حقوق و تنظیم 
به  عمل  و  حقوق  به  معرفت  نیازمند  آن،  با  رابطه ها 
آنها است، درمان است� این درمان هم در رابطه های 
فرد با فرد و هم در رابطه های درون و بیرون گروهی 
باید بکار رود تا که جامعه مدنی ناسازگار با استبداد 
تنظیم  فرآورده  که  دموکراسی  نوع  آن  با  سازگار  و 
در  اگر  کند�  پیدا  واقعیت  است،  حقوق  با  رابطه ها 
آسان  درمان  این  سرمایه ساالری،  گرفتار  جامعه های 
نباشد، در جامعه ما، می تواند مشکل نباشد� در عمل،
�2,6 بدیلی ضرور است که در آن، رابطه ها را حقوق 
تنظیم کنند و این بدیل، جانشیِن قدرت کردِن حقوق 

در تنظیم رابطه ها را هدف و روش بشناسد؛
سیاسی،  محرکه  نیروهای  جامعه،  سطح  در   �2,۷
دانشجویان و دانشگاهیان و معلمان و زنان و کارگران 
رابطه ها را با حقوق تنظیم کنند و بدین کار، انسجام 
ضرور را برای یک جنبش پی گیر و موفق بدست آورند؛
همه  در  پرشمارحقوند  و  کوچک  هسته های   �2,۸
کامل  اعتماد  کار  اساس  شوند�  تشکیل  کشور  جای 
با  بنابراین،  باشد�  باید  یکدیگر  به  دهندگان  تشکیل 
توجه به وضعیت سیاسی کشور، هسته ها کوچک و تا 

ممکن است نفوذناپذیر باید باشند؛
خارج  و  داخل  در  موجود  سیاسی  گروههای   �2,9
از کشور بروی یکدیگر باید باز شوند به سانسور خود 
و یکدیگر پایان دهند و بحث آزاد را روش شناسند و 

در آن شرکت کنند� و
حقوق  آنها،  در  که،  مدنی  جامعه  نهادهای   �2,۱0
است،  جامعه  با  آنها  رابطه  و  رابطه ها  کننده  تنظیم 
قلمروهای  همه  در  و  شوند  پرشمار  است  ممکن  تا 

اجتماعی و فرهنگی و بسا اقتصادی فعال بگردند�

با توجه به فشارها که از بیرون و درون به مردم کشور وارد می شوند، ترسی 
که مردم بدان گرفتارند، همچنان ترس از »بدتر« است. تحت آن فشارها و این ترس 
انداز روشن، مردم به جنبش همگانی سرانجام بخش روی  و بدون مشاهده چشم 
نمی آورند. جنبش های اعتراضی همچنان روی می دهند. اما جنبش همگانی نیازمند 
وجود  و  مردم  شدن  خود  بدیل  و  سیاسی  محرکه  نیروهای  هم آهنگ  شدن  فعال 
بدیِل اداره کننده دولت و نیز روشن شدن کامل هدف و قابل تحقق بودن آن است. 
فروپاشی رژیم از درون هم ممکن است. نوع تحولی که جامعه خواهان آن می شود، 
در زمان و نوع این فروپاشی بس مؤثر است. بدیل وابسته به امریکا و دستیارانش در 
منطقه، ترس  مردم را از بین نمی برد، بلکه تشدید می کند. مدت چهل سال مردم 
ایران را از گرفتارشدن به سرنوشت افغانستان – اینک سوریه و ... نیز بر آن افزوده 
– ترسانده اند. اینست که بدیل وابسته همچنان عامل نگهداشتن مردم  شده است 

کشور در مدار بد و بدتر و بدترین می ماند.

     هیچ دولت استبدادی نمی تواند نیروهای محرکه ای چون دانش و فن و 

سرمایه و نیرو را با حقوق ترکیب کند. زیرا ناگزیر از شناسایی حقوق انسان و حقوق 

شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی بعنوان عضوی از 

جامعه جهانی می شود. اما شناسایی این حقوق، بنابراین، تن دادن به تنظیم رابطه های 

توسط حقوق، نافی استبداد و باعث انحالل آن است. 
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سیاسی،  محیطی،  زیست  اقتصادی،  های  بحران 
اجتماعی و فرهنگی در ارتباط باهم و در نتیجه تاثیر 
و تاثر متقابل، کشور را دچار ابر بحرانی مزمن، عمیق 
و همه جانبه کرده اند� این ابربحران تمام منابع اقتدار 
به  را  داده، جامعه  قرار  تهدید  را در معرض  اجتماعی 

آستانه شکنندگی و فرو پاشی نزدیک کرده است�
در نگاهی کلی، می توان این تحلیل را عنوان کرد 
که تباهی نهاد حکومت، فرجام ناگزیر روند هائی بود 
به استقرار حاکمیت دینی و سلطه گفتمان عقب  که 
مانده والیت فقیه از طریق اعمال قهر منجر شد و این 
جامعه  بدنه  به  سر  از  زمان،  طول  در  تباهی  و  فساد 
سرایت کرده، همه ساختار ها و چسپ های اجتماعی 

را  در معرض تباهی قرار داده  است�
به  ملت”  دولت-   ” که  داریم  قرار  شرایطی  در 
آمیز  مسالمت  همزیستی  ظرف  باید  که  کلیتی  مثابه 
باشندگان ایران بوده، سهم و جایگاه ایران را در جهان 
کامل شکل  بطور  آنکه  پیش  کند،  پاسداری  و  تامین 
خارجی  وجود  امروزه   و  شد  تخریب  دچار  بگیرد، 
ملت  و  رود  می  خود  راه  به  حکومت  ندارد�  چندانی 

به راه خود�
از زمان استقرار جمهوری اسالمی  تا کنون، بخش 
به  اصلی گروه های برخوردار جامعه تالش کردند -و 
فقیه،  والیت  چتر  زیر  تا  شدند-  موفق  هم  درجاتی 
خشونت بین خود را مهار کرده، رانت های اجتماعی و 
اقتصادی و بویژه رانت های نفتی را میان خود توزیع 
از  ناشی  کننده  فلج  بحران  نتیجه  در  اکنون  کنند� 
ناکارآمدی نظام و سیاست هایی که به انزوا و تحریم 
کشور منجر شده، گسترش شدید فساد در درون این 
گروه ها و قطع بخش  بزرگی از رانت های نفتی و غیر 
از دست داده  را  فقیه کارآیی خود  نفتی، چتر والیت 
و مهار خشونت  رانت ها  توزیع  بر سر  توافق  امکان  و 
میان چهار گروه برخوردار بزرگ روحانیون، نظامیان، 
بوروکرات ها و سرمایه داران رانتی  روز به روز کمتر 
شده است� گروه های حاکمه اگر نتوانند بر سر تعمیر 
یا ایجاد چتر سیاسی جدیدی  و مرمت چتر فعلی  و 
به تفاهم برسند که بتواند با فرونشاندن بحران، جریان 
را  آن  تقسیم  باز  مکانیسم  و  تامین  را  رانت  مجدد 

با خارج شدن  مشخص سازد، 
جمعی،   کنترل  از  خشونت 
قهری  حکومت  فروپاشی 
ها  رویداد  سیر  بود�  خواهد 
در سه دهه گذشته در جهت 
و  نظامیان  بیشتر  قدرتگیری 
نیروی  به  آنها  شدن  تبدیل 
هژمون بوده است و به نظر می 
برخوردار  گروه  سه  که  رسد 
به  نیاز  رغم  به  دیگر  بزرگ 
حفظ  موقعیت خود در مقابل 
گریز  و  مردمی  های  جنبش 
به   قادر  درونی،  خشونت  از 
و  نظامیان  هژمونی  پذیرش 

تعریف ” نظامی ساالری” به مثابه چتر وحدت بخش 
جدید نباشند�

سیاسی- نهادی  به  نظامی  نهادی  از  سپاه  گذر 
اقتصادی- نظامی- اطالعاتی- فرهنگی و تبدیل شدن 
آن به دولتی مقتدر و نه چندان در سایه، بدان معنی 
است که بخشی از گذار به نظامی ساالری عمال تحقق 
یافته است، اما تداوم این روند و به زیر مهمیز کشیدن  
خصوصی،  بخش  مردم،  اساسی  مانع  پنج   با  بقیه، 
داخلی   های  تضاد  و  ساالری  دیوان    ، روحانیت 

روبروست:
مردم

تناور  بسیار  روشنفکری  بدنه  یک  از  ایران  جامعه 
برخوردار است که آن را به یکی از سیاسی ترین جوامع 
ایران، چه  روشنفکری  جامعه  است�  کرده  بدل  جهان 
نسلی که در ۵۷ حضور داشت و هنوز با خاطره و تجربه 
بهمن، زیست همدالنه دارد و چه دو نسل بعدی که در 
دوران انفجارهای عظیم فنی و اطالعاتی قد کشیده اند، 
جامعه ای لیبرال و فردگراست که با اقتدارگرایی- چه 
نظامی، چه دینی و چه انواع دیگر آن – بویژه پس از 
آنکه نتایج آن را در نظام پیشین و جمهوری اسالمی 
تخربه کرد، سر سازگاری ندارد و سرداران سپاه برای 
رام کردن این توسن سرکش، کاری سخت و شاید غیر 
ممکن در پیش دارند� مدرنیزه کردن وجوه اجتماعی 

اقتدار نظامی، کمترین بهایی است که باید برای خنثی 
سازی  و جلب بخش های راستگرا تر این بدنه پرداخت 
شود� این امر اما، سپاه را با مقاومت روحانیت به عنوان 

دومین گروه برخوردار بزرگ، مواجه می سازد�
طبقه  شهری،  زحمتکشان  روشنفکران،  بر  عالوه 
ایران،  العده  کثیر  متوسط  طبقه  و  صنعتی  کارگر 
اطالعات  به  دستیابی  در  برابر  امکان  خواهان  همگی 
و منابع قدرت هستند و اقتدارگرائی نظامی، اگر نتواند 
پاکت اقتصادی جذابی را به عنوان رشوه، روی میز آنها 
طرفی  بی  بتواند  حتی  که  است  بعید  بسیار  بگذارد، 
 ۱۷00 تعداد   ۱39۷ سال  در  تنها  کند�  جلب  را  آنها 
سه  فقر  خط  با  و  است  شده  ثبت  کارگری  اعتراض 
در صد خانوار های  تومانی، ۵۵  هزار  و 400  میلیون 
ایرانی، زیر خط فقر زندگی می کنند� همین دو عدد به 
اندازه کافی گویای این واقعیت است که اقتدارگرائی و 
بطور کلی حکومت کردن در ایران، چگونه با ضرورت 
اصالحات گسترده اقتصادی گره خورده است، کاری که 
حکومت پاسداران به آسانی از عهده آن بر نخواهد آمد�
دقیقتر،  بیان  به  و  دشوارتر  وقتی  سرداران  بر  کار 
بتواند  ایران  سیاسی  جامعه  که  شد  خواهد  ممکن  نا 
میان مطالبات و جنبش های آزادیخواهانه روشنفکران 
و جنبش های اجتماعی مطالبه محور، پیوند های تمر 

بخشی برقرار سازد�
همبستگی ملی، امید، اعتماد، فداکاری، نوعدوستی  

ایران، گروگان توهم نظامی ساالری!
احمد پورمندی
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دهنده  تشکیل  اصلی  عناصر   جمله  از  همکاری  و 
سرمایه های اجتماعی هستند که در نهاد های مدنی، 
از احزاب تا سندیکا ها و انجمن ها انباشته وفعال می 
سرمایه  این  از  بزرگی  بخش  حاکم  روحانیت  شوند� 
بهمن  به  منتهی  سالهای  تحوالت  سایه  در  که  را  ها 
از  نهاد های دینی،  بودند،  در  تولید شده  ۵۷ وسیعا 
مساجد، حوزه ها، هیئت ها و خیریه ها تا سازمان های 
زیارتی و سیاحتی وامدادی انبار کرد و آنرا در راستای 
اهداف خود خرج نمود� شکست حکومت در اداره کشور 
و آشکار شدن درجه فساد، مال اندوزی و شارالتانیسم 
روحانیون حاکم، به مرور نهاد های دینی-حکومتی را 
ها  نهاد  این  و  کردند  تهی  اجتماعی  های  سرمایه  از 
کارآئی خود به مثابه چسپ وحدت بخشنده و کارخانه 

تبدیل سرمایه اجتماعی به قدرت را از دست دادند�
به موازات این روند، پروسه انباشت سرمایه در جامعه 
و در میان نیرو های مخالف و منتقد حکومت شتاب 
اجتماعی  های  شبکه  در  ایرانی  میلیون  چهل  گرفت� 
نظیر تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، توئیتر و واتس آپ 
به تبادل تجربه، خبر، تحلیل و احساس و تولید سرمایه 
در  عظیم  تحرک  این  موازات  به  پرداختند�  اجتماعی 
آنکه  رغم  به  نیز،  حقیقی  فضای  در  مجازی،  فضای 
نیروهای سیاسی اپوزیسیون هنوز نتوانسته اند عوارض 
شکست های سیاسی، برنامه ای و ایدئولوژیک را پشت 
های  نهاد  شدید،  سرکوب  رغم   علی  و  بگذارند  سر 
مدنی، از تشکل های کارگری، تا انجمن های ورزشی 
و نهاد های حمایت از محیط زیست و کودکان کار و 
تا صندوق های همیاری و شورا های شهر و روستا ، به 

حیات خود با فراز و فرود ادامه می دهند�
فعالیت این نهاد ها و شبکه های اجتماعی مجازی، 
گرچه  جلوی اضمحالل سرمایه های اجتماعی را می 
چنان  بحران  و   شکست  از  ناشی  ضربات  اما  گیرند، 
باز سازی امید و اعتمادی نوین  اند، که  سنگین بوده 
فالکت  و  فقر  نیست�  میسر  آسانی  به  ملی  ابعاد  در 
ناشی از سیاست های ضد ملی و ضد انسانی حکومت 
و تحریم های شدید و طوالنی و انتشارعوارض ناشی از 
فساد و خرافه پرستی در جامعه نیز، روحیه اعتماد و 
همبستگی ملی را به شدت تضعیف کرده اند و انباشت 
مجدد سرمایه اجتماعی به کاری شاق و نفس گیر بدل 
شده است� تا این وضعیت به سود احیای امید و اعتماد 
تغییر اساسی نکند، جامعه ما شانس چندانی برای عبور 
از بحران نخواهد داشت� تولید یک صدا و اراده واحد در 
میان اپوزیسیون دمکرات می تواند به این مهم کمک 

شایان توجهی بکند�
طبقه سرمایه دار

طبقه سرمایه دار صنعتی و خدماتی  ایران که عموما 
” بخش خصوصی” نامیده می شود، در تمام سال های 
بعد از انقالب نیز، به عنوان یکی از گروه های برخوردار 
با  اغلب  و  تر  قامت شریک کوچک  اگرچه در  بزرگ- 
حضور غیر مستقیم، اما به هرحال-  در قدرت سیاسی 
اختیار  با در  توانست  این طبقه که  بوده است�  سهیم 
داشتن شبکه هائی از بوروکراسی کشور و حمایت فن 
ساالران ، در سایه بریز و بپاش های بی حساب و کتاب  
دولت احمدی نژاد، از طریق جذب بخش قابل توجهی 
ثروت  انباشت  به   ، دوران  آن  نفتی  های  آمد  در  از 
عظیمی دست یابد، کارتل های سپاه را که از اهرم های 
بهره  اقتصادی  سیاسی، نظامی و اطالعاتی، در رقابت 
وافر می برند، سد راه پیشرفت خود می داند� بنا به آمار 
تمام هزینه های دولت و سازمان  تقریبا  های موجود 
تامین اجتماعی از محل مالیات هایی تامین می شوند 
که کارآفرینان و کارکنان بخش خصوصی می پردازند�

برای  باالجبار،  ولی  میل  با  نه  خصوصی،  بخش 
قدرت  به  خود،  اقتصادی  و  اجتماعی  امتیازات  حفظ 
اما  است،  متکی  بدان  حدودی  تا  و  نیازمند  سرداران 
بهای خدمات سپاه روز به روز سنگین تر شده است و با 
ماجراجویی های ویرانگرسپاه و بیت در حوزه سیاست 
شده،  منجر  کننده  فلج  های  تحریم  به  که  خارجی، 
پرداخت این بها دشوار و دشوار تر می شود� با تشدید 
تحریم ها، بیشتر از آنکه شاهد رشد بخش خصوصی در 
این یا آن حوزه باشیم، شاهد شکستن استخوان های 

کارفرمایان ومدیران اقتصادی هستیم�
سپاه برای گذر به برتری قطعی در ساختار قدرت، 
خصوصی  بخش  با  خود  مناسبات  تعریف  باز  نیازمند 
کشور است� امری که بدون محدود کردن کارتل های 
خودی و گذاشتن فضای رشد در اختیار رقیب ، میسر 
نیست و بعید است که سرداران اقتصادی به آسانی به 

این کار  رضایت بدهند�

روحانیت
به مرکز  ناباورانه  روحانیت حاکم که در بهمن ۵۷ 
قدرت پرتاب شد و نقش نیروی هژمون را از آن خود 
پایه  با استحکام  ارتجاعی بود که  کرد، جریانی اساسا 
های قدرت خود، به حوزه گرگتازی مصباح ها و جنتی 
به  فساد  و  پرستی  قدرت  اندوزی،  مال  شد�  بدل  ها 
خصلت نمای روحانیت حاکم تبدیل شده اند� جدای از 
تک چهره ها و جریانک های کم اٍثر، از شخص خامنه 
قم،  مراجع  عموم  تا  کاربدست  روحانیون  بقیه  و  ای 
جملگی از هر گونه اندیشه اصالح دینی رویگردانند و 
این در حالی است که تحت رهبری آقایان، به اعتراف 
خودشان، نه تنها ایران -خوشبختانه- به سکوالرترین 
کشور منطقه بدل شده ، بلکه خروج از اسالم هم به 
است�  شده  تبدیل  پوشی  چشم  قابل  غیر  ای  پدیده 
گفتمان  ورشکستگی  با  که  حاکم  شیعه  روحانیت 
مبتنی بر والیت فقیه، خود را کامال بی آینده می بیند، 
با تمام وجود به قدرت سیاسی چنگ انداخته است و 
به نوعی می توان گفت که کشور را به گروگان گرفته 

است�
مارهائی هستند که در آستین روحانیت  سرداران، 
ای  ساده  کار  روحانیون  برای  اکنون  و  شدند  پرورده 
تن  خود  پروردگان  دست  نهی  و  امر  به  که  نیست 

بدهند�
احزاب  از  آموزی  درس  با  شاید   – حاکم  روحانیت 
چپ توتالیتر- تالش کرده که با تعبیه سیستم سیاسی 
ایدئولوژیک و دفاتر نمایندگی رهبری در بدنه سپاه و 

درون  در  موازی  و  متعدد  اطالعاتی  سازمانهای  ایجاد 
این نهاد، سرنوشت بازوی نظامی را با سرنوشت خود 
گره بزند و بازی قدرت را برای فرزندان پاسدار خود، 
به بازی مرگ و زندگی بدل کند و در این کار تا حدود 
سبک  سرداران،  برای   � است  بوده  هم  موفق  زیادی 
کردن کشتی با به دریا ریختن مال ها و گذر از اقتدار 

والیی به اقتدار نظامی، کار راحتی نخواهد بود�
دیوانساالری

دیوانساالری در ایران ریشه تاریخی نیرومندی دارد 
� در ج�ا� دستگاه عظیم دولت که کنترل درآمد های 
مالیاتی ونفتی، پول در گردش و شبکه عظیم شرکت 
های دولتی و زندگی چند میلیون کارمند و کارگر را 
در اختیار دارد، اژدهایی است که هر مدعی قدرتی را 
ناندانی بوروکرات  به آسانی می بلعد� این دستگاه که 
و  و کارمند  میلیون ها کارگر  و  اقتصادی  ها، مدیران 
” نان خور” است،  به آسانی به هیچ سرداری سواری 

نخواهد داد و فقط زمانی با مهاجمان جویای نام کنار 
در  آنها  بردن  تحلیل  و  جذب  به  نسبت  که  آید  می 

درون خود، اطمینان حاصل کرده باشد�
روحانیت در سال ۵۷ گرچه قدرت را تصاحب کرد، 
چهل  تمام  و  نشد  دیوانساالری  تصاحب  به  موفق  اما 
سال تاریخ جمهوری اسالمی نشانگر تقابل و در گیری 
مثابه  به  بیت  و  دیوانساالری  نماینده  مثابه   به  دولت 
مرکز اقتدار روحانیون بوده است� سپاه نه قادر به درهم 
شکستن ماشین دولتی است ، نه قادر به تصاحب آن 
نتیجه  و نه عالقمند به حل شدن در درون آن و در 
با  فاصله،  حفظ  با   ، روحانیت  مانند  که  است  ناگزیر 

دولت مدارا کرده، از پستان آن شیر بدوشد�
تضاد های داخلی

سپاه از دل به خشونت کشیده شدن جنبش مردم 
آنجا  و  اینجا  گرچه  آورد�  بر  سر   ۵۷ بهمن  در  ایران 
نقش  آن  تاسیس  در  هم  ای  کرده  تحصیل  عناصر 
لقب  ها  بعد  که  کسانی  اصلی  ترکیب  اما  داشتند، 
“سردار” یافتند، جوانان کم سواد برخاسته از حواشی 
جامعه بودند� اینکه احمدی مقدم با مدرک سیکل، به 
فرماندهی نیروی انتظامی رسید و موجود کم سوادتری 
سطح  شد،  سپاه  کل  فرمانده  رضایی  محسن  نظیر 
دانش و سواد را در این نهاد به خوبی نشان می دهد� 
روند شکل گیری و رشد سپاه، کشته شدن فرماندهان 
باصداقت آن در جنگ، تسویه های پی درپی  قابل و 
فرماندهان با منشا دانشگاهی و سرانجام تالش مستمر 
روحانیت در کنترل همه جانبه این نهاد وجلوگیری از 

در نتیجه بحران فلج کننده ناشی از ناکارآمدی نظام و سیاست هایی که به 
انزوا و تحریم کشور منجر شده، گسترش شدید فساد و قطع بخش  بزرگی از رانت 
های نفتی و غیر نفتی، چتر والیت فقیه کارآیی خود را از دست داده و امکان توافق 
بر سر توزیع رانت ها و مهار خشونت میان چهار گروه برخوردار بزرگ روحانیون، 
نظامیان، بوروکرات ها و سرمایه داران رانتی  روز به روز کمتر شده است. گروه های 
حاکمه اگر نتوانند بر سر مرمت چتر فعلی  و یا ایجاد چتر سیاسی جدیدی به تفاهم 
برسند، با خارج شدن خشونت از کنترل جمعی،  فروپاشی حکومت قهری خواهد بود. 
سیر رویداد ها در سه دهه گذشته در جهت قدرتگیری بیشتر نظامیان و تبدیل شدن 
آنها به نیروی هژمون بوده است و به نظر می رسد که سه گروه برخوردار بزرگ دیگر 

قادر به  پذیرش هژمونی نظامیان نباشند.    
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این  فرماندهی  رده  فرمانده،  آن  یا  این  بلند شدن  قد 
بدل  اندوز  مال  های  کوتوله  از  ای  مجمع  به  را  نهاد 
امنیت  حفظ  از  برایشان  دالر  نرخ  نوسانات  که  کرده 
کشور مهم تر است� چنین کسانی نه شخصیت برتری 
دارند که هول او یک خونتای نظامی پدید آورند و نه 
به آسانی خواهند توانست برای اجرای یک نقشه کالن 

به وحدت برسند�
گرچه تالش های زیادی صورت گرفته تا رده های 
فرماندهی ارتش را باکادر های وفادار به نظام  پر کنند، 
کاربست  و  ایرانی  ناسیونالیسم  پایه  بر  که  ارتشی  اما 
قواعد ارتش های کالسیک و مدرن پدید آمد، بسیار 
سپاه  ضمیمه  به  تغییرات،  اینگونه  با  که  است  بعید 
غلبه  یا  و  ارتش  کردن  همراه  برای  سپاه  بشود�  بدل 

برمقاومت آن، با دشواری عظیمی روبرو خواهد بود�
***

به  سرداران،  که  رسد  می  نظر  به   ، ترتیب  این  به 
موازی  دولت  تاسیس  و  نخست  فاز  در  کامیابی  رغم 

خود، در فاز دوم و کسب همه قدرت با موانع بزرگی 
مواجه باشند و نتوانند به آسانی از سد های روحانیت، 
بخش خصوصی اقتصاد و مردم عبور کنند� در نتیجه 
گروه  بخشنده  وحدت  چتر  مثابه  به  ساالری  نظامی 
های برخوردار ، به آسانی قابل تحقق به نظر نمی رسد 
و این بدان معنی است که وضعیت بحرانی در حکومت 
افق  در  بخشی  فیصله  انداز  چشم  هیچ  آنکه  بدون   ،
هویدا باشد، تشدید خواهد شد واز حکومت نمی توان 
انتظار هیچ معجزه ای ، جز تشدید تضاد ها و قهرآمیز 

تر شدن مناسبات را داشت�
سیاست خارجی، حلقه اصلی!

گر چه در نگاهی اولیه ، بحران همه جانبه حکومت 
به کالف سر در گمی می ماند که راه برون رفت از آن 
سازد  می  مشخص  دقیقتر  نگاهی  اما  نیست،  مشهود 
قرار  خارجی  سیاست  در  کالف،  این  رشته  سر  که 
دارد� سرداران و روحانیون، هر یک به دلیلی  سیاست 
خارجی را به گروگان گرفته اند تا جنگ قدرت را به 

سود خود حل کنند� مردم، بخش خصوصی و سرآمدان 
دیوانساالری هم به خوبی می دانند که سیاست خارجی 
نقطه مرکزی بحران است و اگر آقایان چکمه و نعلین 
را از گلوی کشور بردارند و بگذارند تا ایران نفس بکشد 
و به مثابه یک عضو مسئول در تقسیم کار اقتصادی و 
سیاسی جهانی سهم بگیرد، رشد اقتصادی و اجتماعی 
ناشی از آن، زیر پای آنها را جارو خواهد کرد� آنها که 
سرنوشت خود را با سرنوشت این گروگانگیری گره زده 
اند، در این بازی کثیف و ناجوانمردانه، ابایی ندارند که 
گلوی کشور را تا مرز خفگی بفشارند و هر روز با یک 
ماجراجویی تازه، بحران را به نقطه انفجار نزدیک کنند� 
هدف سرداران، ایجاد زمینه برای کسب همه قدرت از 
طریق خسته و در مانده کردن مردم و رقباست� هیچ 
یک از گروه های برخوردار حاکم نمی خواهند که سود 
حاصل از عادی سازی رابطه با جهان ، به جیب رقیب 
یا  مردم ایران برود و هنوز هیچ نشانه ای از تفاهم بین 

خودشان بر سر تقسیم غنایم دیده نمی شود�
یک  کرده  ایجاد  نظام  رهبر  که  قدرتی   تعادل 
به  که  تعادل  این  موجودیت  است�  پایدار”  “ناپایداری 
الخطاب”  “فصل  مثابه  به  او  موقعیت  و  رهبر  شخص 
این  شود�  ترمی  ناممکن  روز  به  روز  است،  وابسته 
تعادل، اگر تحت فشاربحران فرونریزد، با مرگ خامنه 
ای قطعا پایان خواهد یافت� آیا در روز حادثه که تعادل 
مردم  کند،  می  تغییر  سرداران  سود  به  احتماال  قوا، 
حریف آنها خواهند شد؟ اگر کار اپوزیسیون دموکرات 
اگر  و  است  بوده  کنون  تا  که  بماند  منوال  همین  به 
جریان اصالحات نتواند خود را باز سازی بکند، بر فرض 
که جنگی در نگیرد و کشوری بماند، نه سال 9۸ و نه 
ایران   مردم  برای  خوشی  پایان  آن  از  بعد  های  سال 

نخواهند داشت�

جامعه ایران از یک بدنه روشنفکری بسیار تناور برخوردار است که آن را 
به یکی از سیاسی ترین جوامع جهان بدل کرده است. جامعه روشنفکری ایران، چه 
نسلی که در 57 حضور داشت و هنوز با خاطره و تجربه بهمن، زیست همدالنه دارد 
و چه دو نسل بعدی که در دوران انفجارهای عظیم فنی و اطالعاتی قد کشیده اند، 
جامعه ای لیبرال و فردگراست که با اقتدارگرایی- چه نظامی، چه دینی و چه انواع 
دیگر آن – بویژه پس از آنکه نتایج آن را در نظام پیشین و جمهوری اسالمی تخربه 
کرد، سر سازگاری ندارد و سرداران سپاه برای رام کردن این توسن سرکش، کاری 

سخت و شاید غیر ممکن در پیش دارند.

مدنی برای شما فرستاده می شود� ما تّوجه شما را به 
ویژه به پاراگراف های ۱3 و ۱6  این پِروتُُکل در ارتباط 
بر  مبنی  ]ها[  دادگاه  های  صالحّیت  و  اختیارات  با 
مجازاِت شما به خاطر نقض مفاد این پاراگراف ها جلب 
می کنیم� نادیده گرفتن این نامه  می تواند مّوکِل ما 
را  مجبور به آغاز و پی گیری رونِد قضائی پیگرِد قانونِی 
شما کند که پی آمد ِ آن برای شما افزایش تّعهدات و 

پرداخت هزینه های چنین روندی خواهد بود�
شما  ساختن  آگاه  مثابه  به  حال  عیِن  در  نامه  این 
یاد  پروتُُکِل  چهارچوب  در  ما  شکایت  و  مطالبات  از 
شده در باالست� بر اساس این پروتُُکل، ما از شما می 
خواهیم که ظرف چهارده روز پاسخ خود به این نامه را 

به دسِت ما برسانید�
اقامه دعوی

در  شده  منتشر  دیگر  مطالب  (و  شما  های  توئیت 
های  های شبکه  رسانه  دیگر  و  اینستاگرام  فیسبوک، 
در  شده  برده  نام  ما  مّوکِل  از  آن  در  که  اجتماعی) 
بدنامی و سوء  به  بردارنده ی مطالبی است که منجر 
این  در  منتشره  است…مطالب  شده  ایشان  شهرت 
و  نادرست  نظرهائی  اظهار  از  است  مرکب  ها  شبکه 
خطرناک که شدیداً به ُحسن شهرت و اعتبار مّوکِل ما 
صدمه زده و به بدنام شدن او می انجامد� شما با انتشار 
این گونه اتهاماِت بدنام کننده در این رسانه ها هزاران 
نفر از جمله هفتاد و هشت هزار فالُِوِر خود در توئیتر 
خود  های  تهمت  آماج  را  ما  مّوکِل  و  کرده  گمراه  را 
می کنید� انتشار این گونه مطالب بدون کوچک ترین 
از یک اظهار نظِر منصفانه حیّثّیت و اعتبار  نشانه ای 
اجتماعی و سیاسی مّوکِل ما را هدف گرفته است…� 

افترا  و  نادرست  مطالب  از  هائی  نمونه  ها  توئیت  این 
زنی هائی است که شما پست کرده اید و آشکارا مّبیِن 
کارزاری هماهنگ و نظام مند از جانب شما برای وارد 
کردن صدماتی مهم و چشمگیر به شهرت شخصی و 

حرفه ای ُمّوکِل ماست�
افترا و هتک حرمت

بر  نامه  این  نامه گفته شد  آغاز  همان گونه که در 
اساس پروتُُکِل “رّویه و قواعد پیش- اقدام قضائی” در 

ارتباط با افترا و هتک حرمِت افراد نوشته شده است�
کاماًل  شما  تّوسط  شده  مطرح  مطالب  و  اظهارات 
به  تواند منجر  می  بوده و احتماالً  پایه  نادرست و بی 
میان مردم شده  ما در  مّوکل  اعتبار  و  احترام  کاهِش 
زند�  جّدی  آسیب  مشارالیه  شهرت  و  شخصّیت  به  و 
و  ماست  مّوکِل  کردن  اعتبار  بی  ها  اتهام  این  هدِف 
وی  مالی  و  اجتماعی  وضعّیت  بر  زیانباری  پیامدهای 

خواهد داشت�
شما،  ی  کننده  بدنام  نظرهای  اظهار  با  ارتباط  در 
اثبات  باِر  و  هاست  آن  بودن  جعلی  بر  قانونی  فرض 
بر  علیه  یا مدعی  در جایگاه خوانده  آن  بودن  درست 
کاماًل  آن هستید  مّدعی  آن چه شما  دوش شماست� 
اّدعا ی خود  برای  واقعی است و شما  نادرست و غیر 
مبنی بر دریافت پول از سوی مّوکِل ما و تزریق آن به 
پاریس هیچ دلیل و مبنائی  مجله ی منتشر شده در 

ارائه نکرده اید�
جبران یا زندان؟

درخواست  برای  ما  مّوکِل  حّق  ترتیب،  …بدین 
خسارت و غرامت به خاطر آسیب ها و صدمه های وارد 
شده به شهرت اش با تّوسل به “قانون جبران خسارات 
ناشی از افترا” مّصوب سال 20۱3 محفوظ است� مّوکِل 

برای  قضائی  لزوم خواستار صدور حکم  در صورت  ما 
جبران خسارات وارده به شهرت و اعتبار خود خواهد 
شد� اقدامی که در صورت ناتوانی شما در پاسخ مثبت 

به آن، به زندانی شدن تان منجر می شود�
در این شرایط، ما خواستار اقدام های جبران کننده 

ی زیر از سوی شما در اسرع وقت هستیم:
حذف تمامی توئیت های مفتریانه وبدنام کننده از 
توئیتر (و دیگر شبکه های اجتماعی) که در آن مدعی 
شده اید مّوکل ما از عربستان سعودی پول گرفته است؛

 دادن تّعهد مبنی بر عدم تکرار چنین اتهاماتی در 
توئیتر یا هر رسانه ی دیگری؛

انتشار پوزش نامه ای درخور و مناسب در صفحه ی 
توئیترتان با اعتراف به این که توئیت های مفتریانه ی 

شما دربردارنده هیچ حقیقتی نبوده است؛
جبران خسارات وارد شده به شهرت و اعتبار مّوکِل 
نامبرده،  شده  وارد  مالی  خسارت  هرگونه  نیز  و  ما 
خساراتی که پیامد و نتیجه ی توئیت های افترا زنی 

شما بوده است؛ و
پرداخت هزینه ای اقدامات قانونی مّوکِل ما�

خواهشمندیم ظرف ۱4 روز دریافت نامه و پذیرش 
تعهدات درخواست شده ی فوق را به ما اطالع دهید� 
نکنید،  چنین  شده  تعیین  زماِن  مّدت  در  چه  چنان 
مّوکل ما اقدامات الزم را برای ارجاع مسأله به دادگاه 
عالی به منظوِر جبران خسارات وارده به خود- خسارات 
و صدمات ناشی از تهمت زنی های شما- آغاز خواهد 
کرد� این نامه نیز در صورت برخورد مشکل با تعیین 
هزینه ها به دادگاه ارائه خواهد شد که بالقوه به افزایش 
دادرسی  ی  هزینه  با  ارتباط  در  شما  قانونی  تّعهدات 

منجر خواهد شد�

ادامه از صفحه ۷2
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بسیار  پرسش  یک  که  است  مدیدی  سالهای   -۱
به خود مشغول  را  ایران  افکار عمومی  مهم و جدی، 

کرده است: “چه خواهد شد؟”
فقیهان  حاکمیت  تحت  که  گذشته  سال  در چهل 
ایران  است،  خورده  رقم  اسالمی  جمهوری  نام  به  و 
ما یکی از طوالنی ترین دوره های بی ثباتی خود را 
شاهد بوده است� از فردای پیروزی انقالب ۵۷، روند 
تحت  را  ایرانیان  جمعی  و  فردی  ذهنیت  امور،  کلی 
تاثیر احساس ناامنی و بی ثباتی شدید قرار داد بگونه 
ای که ضرب آهنگ مداوم پرسش نگران کننده “چه 
ایرانی  امروز گریبان ذهن پویای  به  تا  خواهد شد؟”، 

را رها نکرده است�
خاص  اساسی،  البته  و  مبهم  کلی،  سئوال  چنین 
جریان  در  و  ثباتی  بی  دچار  گذار،  حال  در  جوامع 
تغییر است و بیش از هر چیز ناظر بر پرسش از شکل 
سرنوشت  و  زندگی  بر  آن  تاثیرات  و  حکومت  فرم  و 
یک  یافتن  بنابراین  است؛  آینده  و  کنونی  های  نسل 
پاسخ صریح و قطعی کار چندان ساده ای نیست و در 
عین حال برمبنای تحلیل های متفاوت از اوضاع می 

توان پاسخ های مختلفی ارائه داد�
دهم  نشان  کرد  خواهم  تالش  من  نوشتار  این  در 
که کابوس “جمهوری اسالمی”، علیرغم همه تزویر و 
فریب و “پروژه بقائی” که طراحی کرده است، احتماال 

بزودی به پایان خواهد رسید�
با توجه به یگانه و غیرقابل تکرار بودن تجربه   -2
انسان،  عمر  طول  بودن  محدود  همچنین  و  زندگی 
از حق داشتن  باید  ایران مانند همه جای دنیا  مردم 
حکومتی امروزین، معتقد به حقوق بشر و دمکراتیک 
شایسته  زیست  های  زمینه  که  باشند  برخوردار 
اجتماعی  تامین  از  برخوردار  و  آبرومند  انسانی، 
نسبی  رفاه  و  آسایش  در  را  بهتر  فردای  به  امید  و 
تجربه چهل سال  امری که  نماید،  آنها تضمین  برای 
به شدت  اسالمی  است جمهوری  داده  نشان  گذشته 
های  ظرفیت  فاقد  متاسفانه  و  بوده  بیگانه  آن  با 
ذکر  که  است  اموری  راستای  در  اصالح  برای  الزم 
و  جو  ستیزه  ایدئولوژیک،  ماهیت  سو  دیگر  از  شد� 
وقفه  بی  تالش  المللی،  بین  هنجارهای  با  ناسازگار 

استکبار  انقالب،  صدور  برای 
با  ضدیت  بیهوده،  ستیزی 
اسرائیل  با  دشمنی  و  آمریکا 
سبب شده است که جمهوری 
کشورهای  اکثر  با  اسالمی 
های  قدرت  یا  و  همسایه 
داشته  سرناسازگاری  جهانی 
های  سیاست  اتخاذ  با  و 
در  ملی  منافع  ضد  و  غلط 
سطح منطقه و دنیا، موجبات 
سنگین  های  تحریم  تحمیل 
فشارهای  سایر  یا  و  اقتصادی 
بین الملی بر ایرانیان را فراهم 
نموده و زندگی آنها را با رنج 

و مشکالت مضاعف مواجه نماید�
3- رژیم فقاهتی حاکم، در تمامی سالیان گذشته  
(از  متفاوتی  های  بحران  از  توانسته  الحیل  لطائف  به 
البته  و  برد  در  به  سالم  جان  شدت)  و  ماهیت  نظر 
مردم ایران نیز از این بابت هزینه های بسیار سنگینی 
جمهوری  که  بحرانی  آخرین  اما  اند  نموده  پرداخت 
آن  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  حال  در  اسالمی 
است تفاوت های جدی با بحران های قبلی دارد که 

مهمترین این تفاوت ها به شرح ذیل است:
الف- وضعیت وخیم اقتصادی

نهادهای  توسط  منتشره  ارقام  و  آمار  شهادت  به 
وابسته به جمهوری اسالمی، وضعیت اقتصادی ایران  
یکی از سخترین دوران های خود را تجربه می کند 
بگونه ای که رئیس جمهور در جلسه افطار با سیاسیون 
آن را با دوران جنگ با عراق هم قابل مقایسه ندانسته 
کند�  ارزیابی می  زمان  آن  از  بدتر  بسیار  را  اوضاع  و 
ملی،  پول  ارزش  افت  بی سابقه،  فزاینده، رکود  تورم 
بیکاری و در نهایت شیب نزولی امکان صادرات نفت 
و فرآورده های آن به سمت صفر، اقتصاد محتضر و در 
آستانه فروپاشی جمهوری اسالمی را به پاشنه آشیل 

نظام والیی تبدیل کرده است�
ب- نارضایتی گسترده مردم

از دیماه سال ۱396 که به ناگهان موج گسترده ای 

درنوردید  را  کشور  شهر  یکصد  از  بیش  اعتراضات  از 
این  چندوچون  از  متفاوتی  های  تحلیل  امروز  به  تا 
مشترک  نقطه  یک  اما  است  شده  ارائه  اعتراضات 
از  است  عبارت  آن  و  آید  می  به چشم  آنها  همه  در 
روزافزون  و  نارضایتی عمیق، همه جانبه  تائید وجود 
کمیت  و  فقیهان  حکومت  نحوه  از  ایرانی  شهروندان 
یافته  های  مانند  آمارها  برخی  زندگی�  کیفیت  و 
ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  نظرسنجی 
نشان  ایران  در  ماه  دی  اعتراضات  درباره  (ایسپا) 
داده است که ۷۵ درصد پاسخگویان از شرایط کشور 
بسان  که  ای  گسترده  نارضایتی  هستند�  ناراضی 
بشکه باروت می تواند با هر جرقه کوچکی موجودیت 
مردم  و خروش  انفجار خشم  با  را  اسالمی  جمهوری 

مواجه نماید�
ج- فساد سیستماتیک

در میان همه عوامل تهدیدکننده موجودیت نظام 
های سیاسی، هیچ عاملی به اندازه فساد سیستماتیک، 
نکرده  مواجه  تهدید  با  را  اسالمی  جمهوری  حیات 
است� حکومتی که روزگاری خود با انتقاد از فساد و 
مخالفت با چپاول ثروت های مردم ایران توسط رژیم 
روابط  و  فساد  در  چنان  بود  کارآمده  برسر  پیشین 
ور  غوطه  گردانندگانش  اقتصادی  و  سیاسی  ناسالم 
ارقام  به ذهن کردن  نزدیک  برای  شده است که گاه 
سواستفاده های مالی، چاره ای جز استفاده از صفاتی 

آنها کار را یکسره خواهند کرد
ئاالن (محمد علی توفیقی)
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مانند نجومی و … وجود ندارد و کمیت و کیفیت آنها 
به هیچ وجه قابل مقایسه با فساد در رژیم قبلی نبوده 
به کفن دزد  المثل عامه پسند “صد رحمت  و ضرب 

قبلی” را به ذهن متبادر می نماید�
کنار  در  رانتی  اقتصاد  و  حکومت  پروری  حامی 
مستثنی بودن بخش بزرگی از ساختار قدرت سیاسی 
بخش  مخصوصا  حسابرسی  و  نظارت  از  اقتصادی  و 
دخالت  و همچنین  فقیه  والیت  نهاد  به  وابسته  های 

تجارت  در  امنیتی  نیروهای  و  نظامیان  پرده  بی 
و  فساد  از  باتالقی  پیدایش  باعث  کاال  قاچاق  امر  و 
نظام  فروبلعیدن  حال  در  که  است  شده  ناکارآمدی 

جمهوری اسالمی است�
به  توان  می  مطلب،  نشدن  کشیده  درازا  به  برای 
بودن  متفاوت  از  نشان  که  عواملی  از  دیگر  برخی 
صورت  به  دارد  اسالمی  جمهوری  برای  اخیر  بحران 
دستگاه  تبلیغات  اثر  کاهش  نمود:   اشاره  تیتروار 
رسانه ای رژیم؛ افزایش شکاف میان مردم و حکومت؛ 
تشکیل اتحاد منطقه ای مؤثر علیه جمهوری اسالمی 

و… �
4- جمهوری اسالمی قطعا رفتنی است اما…

نگارنده نیک می داند که براساس قواعد کالسیک 
و در عالم واقع، جابجایی قدرت سیاسی -هرچقدرهم 
خودبخودی  و  اتوماتیک  باشد-  فاسد  و  ناکارآمد  که 
نبوده و نیازمند مجموعه ای از عوامل مانند خواست 
صریح، بروز و ظهور علنی اراده مردم و وجود و حضور 
بطن  در  آلترناتیو  اصطالحا  یا  قدرت  جایگزین  عینی 
اش  نشیب  و  فراز  همه  با  که  امری  است،  اجتماع 
درجریان بوده و همپای با رشد و تعمیق اعتراضات در 
ناشی  آلترناتیوی  چنین  (طبیعتا  است،  تشکیل  حال 
جریانهای  هوشمندانه  و  صحیح  جمعی،  رهبری  از 
لذا  بود)  خواهد  مردم  انتخاب  نهایت  در  و  سیاسی 
با توجه به مجموعه شرایط، به پایان رسیدن کابوس 
محتمل  دیگری  زمان  هر  از  بیش  اسالمی  جمهوری 
گروه  یا  فرد  عنوان  به  ما  آنکه  شرط  به  اما  است 

سیاسی و مرجع به آن باور داشته باشیم�
بر  وارده  خارجی  فشارهای  که  نیست  شکی   -۵
و  اسرائیل  آمریکا،  ائتالف  از سوی  اسالمی  جمهوری 
آنها  منافع  تامین  هدف  با  منطقه  کشورهای  برخی 
تامین حقوق  برقراری دمکراسی،  و  صورت می گیرد 
اند  نگرفته  نشانه  را  ایرانیان  و سعادت  رفاه  یا  و  بشر 
(وبعید است که هیچ نیروی ملی و دلسوز ایران از بروز 
آن خرسند باشد) اما نکته اینجاست که همزمان با این 
فشار شکننده ی خارجی، فشار بی سابقه ای نیز در 
درون جامعه برای تحول و گذار از جمهوری اسالمی 

دمکراسی  جنبش  یکصدسال  حداقل  نتیجه  در   –
خواهی و عملکرد فاجعه بار جمهوری اسالمی- پدید 
آمده است که نه تنها گروهای سیاسی و مرجع نباید 
فشار  این  خارجی،  نیروی  با  شدن  صدا  هم  ترس  از 
داخلی را نادیده گرفته و یا احیانا در راستای کاهش 
آن  افزایش  و  تقویت  به  باید  بلکه  نمایند  اقدام  آن 
در  هولناک  دیو  این  عمر  شیشه  زیرا  ورزند  اهتمام 

میانه همین دو فشار گرفتار آمده است�

6- این احتمال وجود دارد که بخشی از منتقدین 
ایده  بدلیل هم پوشانی  و مخالفان جمهوری اسالمی 
یا دلبسته  ( و  نیروهای خارجی  با  ها و شعارهایشان 
به خارجی) و یا هراس بیش از حد از بروز جنگی که 
کلیت و موجودیت ایران را با خطر مواجه نماید،  خود 
بازی  در  شدن  آچمز  مانند  وضعیتی  در  اصطالحا  را 
شطرنج تصور نموده و قصد داشته باشند که انتقادات 
و گفتمان خود که تا دیروز متوجه ناکارآمدی و تغییر 
فراموشی  دست  به  یا  را  است  بوده  فقهی  حکومت 
بسپارند و یا تا اطالع ثانوی تعلیق نمایند! باید دانست  
این یک خطای استراتژیک است که متاسفانه بخشی 
عین حال  در  است�  آن  تکرار  در حال  اپوزیسیون  از 
نباید از این مهم غافل ماند که از قدیم األیام چنین 
مرسوم بوده همین که فشارهای داخلی و خارجی به 
مانند  اسالمی  تحمل جمهوری  از  فراتر  معینی  نقطه 
شرایط امروز افزایش یافته است، نظام مقدس تالش 
نموده (مستقیم و غیرمستقیم) تا از طریق واسطه های 
اپوزیسیون  نیروهای  امنیتی)  گاهی  و حتی  سیاسی( 
داخل و خارج را حول محورهایی مانند حفظ تمامیت 
با  ضدیت  ستیزی،  استکبار  ایران،  استقالل  و  ارضی 
اسرائیل، تحریک احساسات ملی و یا مذهبی و از همه 
مهمتر با شعار دور کردن سایه جنگ (در حالیکه به 
آنها  میان  آمریکا جنگی  و  ایران  رهبران  تاکید مکرر 
قرار دهد  تحریم در یک جبهه  و  نخواهد گرفت)  در 
ببینید که  ایران،  نماید که ای مردم  و چنین وانمود 
چگونه همه نیروهای سیاسی و گروهای مرجع (حتی 
مانند  خود  قبلی  مواضع  از  متفاوت  نظام!)  مخالف 
دمکراسی  دینی،  استبداد  و  دیکتاتوری  با  ضدیت 
خواهی و حتی گفتمان حقوق بشر، به دفاع از ایران 

زمین (همان ایران اسالمی سابق)، پرداخته اند�
مختلف  مقاطع  در  نیز  قبال  که  ترفندی  چنین 
اگرچه  است  تکرار شده  دیگر  های  بهانه  به  و  زمانی 
اهداف  تواند  می  و  است  چندمنظوره  پروژه  یک 
بین  سطح  در  رژیم  اعتبار  بازسازی  مانند  دیگری 
اعتبار  بی  و  اپوزیسیون  میان  تفرقه  ایجاد  المللی، 
نیز  را  خارج  و  داخل  عمومی  افکار  نزد  آنها  کردن 

 ” هدف  مهمترین  فعلی  مقطع  در  اما  نماید  محقق 
از درون  اجتماعی و سیاسی  بقا” کاهش فشار  پروژه 
با  است زیرا در صورت موفقیت آمیز بودن می تواند 
از  عمومی  افکار  انحراف  و  مردمی  اعتراضات  کاهش 
یا  و  زمان  خرید  باعث  اسالمی  جمهوری  ناکارآمدی 
نظام  و  دینی  استبداد  تداوم  چندساله  تضمین  حتی 

ناکارآمد فقهی شود�
در حالی که اگر فرد، جریان سیاسی و یا گروهی از 
دیرباز و واقعا به این نتیجه رسیده باشد که جمهوری 
اصلی  مسئول  ناکارآمدی،  و  فساد  اوج  در  اسالمی 
قرارگرفتن ایران در وضعیت اسفبار کنونی است و در 
ذهن خود از امکان اصالح حکومت فقهی عبور کرده 
پنهان  فریب  شرایطی  هیچ  تحت  نباید  منطقا  باشد 
هم  (آن  بخورد  را  گوسفند  پوستین  در  گرگ  شدن 
کرد  فراموش  نباید  عین حال  در  بار)  برای چندمین 
بسا  ایران چه  بر  فقها  تداوم حکومت  که هزینه های 

بسیار فراتر از تصور باشد�
از  بخشی  غمبار  سرنوشت  اینکه،  پایانی  سخن  و 
اصالح طلبان که در نتیجه مصلحت اندیشی بیش از 
نسبت  توجهی  بی  فراوان،  های  سوزی  فرصت  حد،  
منافع  ترجیح  و  اجتماعی  سرمایه  دادن  دست  از  به 
استمرار طلبان  به  امروزه  ایران،  بر منافع مردم  نظام 
مقابل  در  عبرتی  آینه  همچون  باید  اند  یافته  تنزل 
یک سو  از  که  بود  نکته  این  متوجه  و  باشد  دیدگان 
و  وخیم  اقتصادی  وضعیت  مردم،  عمیق  نارضایتی 
جمهوری  شدید  ناکارآمدی  و  سیستماتیک  فساد 
اپوزیسیون و ظهور  از سوی دیگر نوسازی  اسالمی و 
زمینه  مردم،  خواست  و  اراده  بر  متکی  آلترناتیوهای 
قدرت  ساختار  و  جامعه  در  بزرگ  تحول  یک  های 

سیاسی را فراهم نموده است�
نیروهای  همه  هوشیاری  کنونی،  حساس  شرایط 
گرفتن  قرار  برای  اسالمی  جمهوری  مخالف  سیاسی 
در سمت درست تاریخ را بیش از هر زمان دیگری می 
طلبد، فراموش نکنیم صرف نظر از اینکه ما در کدام 
سمت ایستاده باشیم، مردم جان به لب رسیده ایران 
که خسته ازفقر، فساد، تبعیض و ناکارآمدی ناشی از 
خواهند  میدان  به  بزودی  هستند  اسالمی  جمهوری 
آمد، شک نداشته باشیم که آنها کار را یکسره خواهند 

کرد با ما یا بدون ما�

آمریکا،  ائتالف  سوی  از  ج.ا  بر  وارده  خارجی  فشارهای  که  نیست  شکی 
و  گیرد  می  صورت  آنها  منافع  تامین  هدف  با  منطقه  کشورهای  برخی  و  اسرائیل 
برقراری دمکراسی، تامین حقوق بشر و یا رفاه و سعادت ایرانیان را نشانه نگرفته 
اند )وبعید است که هیچ نیروی ملی و دلسوز ایران از بروز آن خرسند باشد( اما نکته 
اینجاست که همزمان با این فشار شکننده  خارجی، فشار بی سابقه ای نیز در درون 
جامعه برای تحول و گذار از ج.ا پدید آمده است که نه تنها گروهای سیاسی و مرجع 
نباید از ترس هم صدا شدن با نیروی خارجی، این فشار داخلی را نادیده گرفته و یا 
احیانا در راستای کاهش آن اقدام نمایند بلکه باید به تقویت و افزایش آن اهتمام 

ورزند زیرا شیشه عمر این دیو هولناک در میانه همین دو فشار گرفتار آمده است.

کنونی،  حساس  شرایط 
هوشیاری همه نیروهای سیاسی مخالف 
در  گرفتن  قرار  برای  اسالمی  جمهوری 
سمت درست تاریخ را بیش از هر زمان 
دیگری می طلبد، فراموش نکنیم صرف 
نظر از اینکه ما در کدام سمت ایستاده 
ایران  به لب رسیده  باشیم، مردم جان 
و  تبعیض  فساد،  ازفقر،  خسته  که 
اسالمی  جمهوری  از  ناشی  ناکارآمدی 
آمد،  به میدان خواهند  بزودی  هستند 
را  کار  آنها  که  باشیم  نداشته  شک 

یکسره خواهند کرد با ما یا بدون ما.
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بر  باید  پیشگویی  هیچ  بدون  را   9۸ سال  نکویی 
در  داده سنجید؛ شروعی که  رخ  آن  در شروع  آنچه 
آن طبیعت هم به قهر با این کشور و مردم آن برآمد 
عنوان  به  را  خود  خشم  سال،  روزهای  آغازین  در  و 
ایران تحمیل  به مردم  پر خسارت  و  نامبارک  عیدی 

کرد�
گستردگی اش،  تمام  با  نامبارک  عیدانه  این 
آنهم  کرد،  وارد  کشور  اقتصاد  به  سنگینی  خسارات 
اقتصادی که خود در حالت احتضار به سر می برد و 
پیکرش از اشتباهات و سوءمدیریت های خرد و کالن 

به شدت زخم برداشته است�
در این رویداد، حجم باالی خسارت ها در تمامی 
بخش های زیرساختی، کار را بر نظام و دولتی که تا 
گردن در باتالق تحریم ها فرو رفته به شدت سخت 
باقی  ملت  برای  هم  را  کشیدن  نفس  راه  و  کرده 
قهر  از  دیگری  برگ  جدید  سال  ناگاه  که  نگذاشته، 
خود را نشان می دهد و آن چیزی جز سایه هولناک 

جنگ نیست�
معمولی  روزگاری  و  عادی  حالتی  در  که  جنگی 
برای هر کشور، هزینه های کمر شکن و سنگینی به 
کام  به  را  سالمی  اقتصاد  هر  و  داشت  خواهد  همراه 
گرفتاری و سیاه روزی خواهد انداخت، حال ایران در 
آغاز سال نو و اقتصادی که دیگر توان نفس کشیدن 
هم برایش نمانده، می رود تا خود را برای تهدیدات 
های  ماه  در  نظامی  رویارویی  بسا  چه  و  روزافزون 

پیش رو آماده کند�
آنچه  از  بدتری  اتفاق  هیچ  است  ممکن  چه  اگر 
اما  ندهد،  روی  روبرو شد  آن  با  سال  آغاز  در  کشور 
باید برای درک وضعیت موجود و تشخیص سایه های 
مبهم در سال جاری و پیش رو به آنچه برای آن به 
به  آنگاه  و  مانده،  جای  بر  پیش  سال  میراث  عنوان 
آنچه این سرزمین و مردمش در آغاز با آن روبرو شده 
اند نگاهی انداخت تا بتوان چشم اندازی هر چند نه 

خیلی روشن را برای روزهای آینده بدست آورد�
سالی به مراتب سخت تر از پیش

می  گذشته  سال  خبرهای  در  آنچه  به  نگاهی  با 
تالطم  با  همراه  آغازی  کنونی  روند  دریافت،  توان 

ارزی  شدید  هیجانات  و 
اول  بخش  بالفاصله  و  داشت 
بر  را  خود  سایه  ها  تحریم 
انداخت،  کشور  اقتصاد  سر 
هم  مسئوالن  مدیریت  سوء 
و  آمد  مشکالت  این  مدد  به 
نه تنها گشایشی حاصل نشد، 
از  افزود،  بلکه بر گرفتاری ها 
جمله این سوء مدیریت ها را 
جهانگیری  ارز  نرخ  توان  می 
تومانی   4200 ارز  همان  یا 

عنوان کرد�
بروز  باعث  اتفاق  این 
در  ها  قیمت  شدید  نوسانات 

افتاد  اتفاق  داد،  می  رخ  نباید  که  آنچه  و  شد  بازار 
برایش خواب  آنچه  برابر  در  بیشتر  اقتصاد هر چه  تا 

دیده اند، ضعیف و ضعیفتر شود�
در مقطعی از سال نرخ ارز آزاد به حدود 20 هزار 
تومان رسید� تورم هم در امتداد این رویدادها افزایش 
پیش بینی  اول سال هم  نکوی  در همان  و  کرد  پیدا 
باز هم  که  بود  باال  بسیار  تورم ساالنه  نرخ های  برای 
قول  به  و  کشور  مالی  نهاد  مدیریت  در  تغییرات  با 
اما تورم  سیاست مداران تا حدی مشکالت کنترل و 
برآورد  تا 3۵ درصد  ادعاها حدود 30  این  علی رغم 

شد� 
نظام  رهبر  جانب  از  قوه  سه  سران  میان،  این  در 
موظف به تشکیل جلسات متعددی شدند که باز هم 
اثر بسیار مهمی بر جا نگذاشت و نتوانست موفق شود� 
بدی    سال  نیز  سرمایه گذاری  جهت  از  گذشته  سال 
و سرمایه گذاری  منفی  اقتصادی  تا جاییکه رشد  بود 

نیز کاهش قابل مالحظه ای پیدا کرد�
با  کشور  رو  پیش  و  جاری  سال  برای  آنکه  حال 
کسری بودجه ۱۵0 میلیارد تومانی روبرو خواهد بود 
که موجب ایجاد فشار مضاعفی بر طرح های سرمایه 
ای و پروژه های عمرانی خواهد شد� میزان خط فقر 
در ماه های پیش رو چهل و دو درصد است و روند 
افزایشی آن در سال 9۸ ادامه می یابد ، نابرابری در 

ثروت  و  درآمد  توزیع  و  گیرد  می  قرار  بدی  شرایط 
جامعه  در  را  طبقاتی  شکاف  و  است  ناعادالنه  بسیار 

بیشتر خواهد کرد�
به  کشور  داخل  کارشناسان  که  تصویری 
خبرگزاری ها نشان داده اند هم قابل تأمل است؛ بنابر 
در    “قیمتها  ایسنا  خبرگزاری  خوش بینانه ی  روایت 
افزایش  این  اما  داشت  خواهد  افزایش  نیز   9۸ سال 
قابل     9۷ سال  در  قیمتها  افزایش  با  وجه  هیچ  به 
  � ،9۸ سال  در  ارز  نرخ  خصوص  نیستدر  مقایسه 
مشکالت    و  نفت  صدور  محدویتهای  به  توجه  با 
که    کرد  مطرح  میتوان  مختلفی  سناریوهای  تحریم، 
تومانی     4200 ارز  که  است   این  آنها  محتملترین 
حذف شده و با تزریق منابع حاصل از آن به بازار ارز 
نیمایی، نرخ ارز در بازار در ادامه سال 9۸ به محدوده 
۱0 تا ۱2هزار تومانی برگشته و در این محدوده در 
به �   توجه  با  اقتصادی  رشد  باشددر خصوص  نوسان 
مطالب گفته شده و با توجه به بودجه نه چندان موثر  
سال 9۸ میتوان گفت که رکود همچنان در اقتصاد   
بیشتری  عمق  از  رکود  احتماال  و  پابرجاست  ایران 
جهت  البته  یابد�  افزایش  بیکاری  و  شده  برخوردار 
گیریهای سیاسی دولت چه در حوزه داخلی و چه   
تولید    در  بسزایی  تاثیرات  میتواند  در حوزه خارجی 
ایجاد کند اما با وضعیت فعلی عمق رکود در سال 9۸ 

بیشتر خواهد بود”�

پس از سیل؛ پیش از جنگ
علی جاللی نجف آبادی
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اتفاقات  گرفتن  نظر  در  بدون  اما  تابناک  سایت 
شروع سال نو و روند ادامه همان مشکالت سال قبل 
نوشت: “اگر همچنان روند سال 9۷ ادامه داشته باشد، 
یعنی همچنان مشکالت نظام نظارت، توزیع و تولید 
ادامه داشته باشد و مشکالت ارز 4200 تومانی حل 
نشود، آن گاه تورم ما برای سال 9۸، احتمال افزایش 
3۵ تا 40 درصدی را دارد� در مورد نرخ بیکاری در 
خواهد  گذشته  سال  از  بدتر  ما  وضعیت  جاری  سال 
بود� ایراد کار این است که تیم اقتصادی دولت هیچ 
فهم درستی یا به عبارت بهتر، هیچ نقشه راه درستی 
حوزه  در  بالتکلیفی  هنوز  ندارد�  تولید  وضعیت  از 
مشخص  و  است  حاکم  تولیدی  بنگاه های  و  تولید 
باید  میزان  چه  به  و  چگونه  تولیداتی،  چه  که  نشده 
تحت حمایت قرار بگیرد؟! افزایش قیمت مواد اولیه، 
مواد واسطه و تجهیزات و کاهش سرمایه در گردش 
بنگاه ها  تولید  است  شده  موجب  سو  یک  از  بنگاه ها 
قیمت  افزایش  به  دیگر  سوی  از  و  کند  پیدا  کاهش 
کاال های تولیدی منجر شده است� چون قدرت خرید 
فروش  بنابراین  است  کرده  پیدا  کاهش  هم  مردم 
همه  ماحصل  کرد�  خواهد  پیدا  کاهش  هم  بنگاه ها 
نیمه  یا  تعطیلی  افزایش  به سمت  را  ما  اتفاقات  این 
در سال  و  برد  تولیدی خواهد  بنگاه های  فعال شدن 
9۸ رکود سهمگین تر از سال 9۷ خواهد بود؛ بنابراین 
سال  در  بیکاری  نرخ  که  کرد  بینی  پیش  توان  می 
آینده حدود ۱۵ درصد خواهد بود و وضعیت تعدیل 
نیرو هم افزایش پیدا خواهد کرد و برخی از بنگاه های 
تولیدی ما به دلیل کمبود سرمایه در گردش، کاهش 
فروش و افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات مجبور 
این  و  دهند  کاهش  را  خود  تولید  که  شد  خواهند 
خواهد  انسانی  نیروی  تعدیل  یا  جذب  عدم  به  خود 
انجامید� در سال آینده، نه از کانال تورم بلکه از کانال 
شد�  خواهد  تحمیل  کشور  بر  فشار  اقتصادی،  رکود 
پیش بینی این است که در سال 9۸ رشد اقتصادی 
وضعیت  دلیل  به  و  نفت  صادرات  کاهش  دلیل  به 
تشدید  و  صنعتی  تولیدات  ویژه  به  تولید،  نامناسب 
در حالت خوشبینانه  احتماالً  در بخش صنعت  رکود 
بین منفی 6 و منفی ۱0 درصد خواهد بود� اگر تجربه 
سال های 9۱ و 92 را هم یادآوری کنیم، باید بگوییم 
در سال 90 رشد اقتصادی منفی ۱�9 درصد و سال 
6�۸ درصد گزارش شد�  ما منفی  اقتصادی  بعد رشد 
سال 9۸ هم در وضعیت تشدید رشد اقتصادی منفی 
تعطیلی  و  اقتصادی  رکود  تشدید  وضعیت  در  هم  و 
بنگاه اقتصادی با چالش های جدی رو به رو خواهیم 

بود�”
وزیر  دژپسند  فرهاد  که  است  حالی  در  همه  این 
دوازدهمین  افتتاح  مراسم  حاشیه  در  نیز  اقتصاد 
تهران  بیمه  و  بورس  بانک،  المللی  بین  نمایشگاه 
که:  است  کرده  تصریح  امسال  اردیبهشت  سوم  در 
“پیش بینی های صورت گرفته برای سال 9۸ نشانگر 

وضعیت نامساعد اقتصاد کشور است�”
ساِل پس از اعتراضات اجتماعی

سال گذشته اگرچه مالیم تر از امسال آغاز شد، اما 
سراسر کشور در اکثر حوزه ها دچار تنش، اعتراض و 
اوایل  در  بازاریان  اعتصاب  از  بود،  تظاهرات گوناگون 
افت  و  ارز  نرخ  دنبال رشد شتابان  به  تیرماه 9۷ که 
را  مغازه ها  وضعیت  این  به  اعتراض  در  ریال،  ارزش 
بستند و به خیابان ها آمدند� این حرکت اعتراضی به 
کرمانشاه،  اصفهان،  تبریز،  جمله  از  دیگر  شهر  چند 

قشم و شهریار نیز کشیده شد�
از سوی دیگر کامیون داران هم در اعتراض به باال 

افزایش  کرایه،  بودن  پایین  زندگی،  هزینه های  رفتن 
مطالبه  بیمه،  روغن،  و  یدکی  لوازم  الستیک،  قیمت 
نبود  و  کمیسیون  حق  عنوان  با  نامتعارف  مبالغ 
نظارت بر فعالیت پایانه ها بوق ها را به صدا درآوردند 
و با اعتصاب گسترده خود سیستم حمل و نقل را به 
شدت مختل کردند� تأثیر این حرکت تا جایی بود که 
مجازات  مستحق  را  آنها  امنیتی  و  قضایی  مقام های 

محاربه با خدا دانستند�
کارگران نیشکر هفت تپه نیز در پاییز به مدت 2۸ 
به  هم  معلمان  دیگر  سوی  از  کردند،  اعتراض  روز 
در  را  استان ها  اکثر  که  سراسری  حرکتی  در  نوعی 
در  و  تعطیل  را  درس  کالس های  روز  دو  گرفت،  بر 
واکنشی  زنجیره ای  اقدام  این  مدارس  تحصن کردند� 
بوداین �   نابرابر پرداخت حقوق در کشور  به وضعیت 
مقابل  اصفهان  در  ماه  دی  در6  معلمان  اعتراضات 
در  و  کرد  بروز  هم  استان  پرورش  و  آموزش  اداره 
پرتاب  با  امنیتی  نیروهای  بالفاصله  آنها  تجمع  پی 
گاز اشک آور معترضان را متفرق و تعدادی از آنها را 

بازداشت کردند�
اعتراضات گسترده در اصناف گوناگون، در ماه ها 
و فصل های مختلف با فاصله زمانی کمتر از ماه های 
آغازین سال تا دی ماه و روزهای آخر سال 9۷ هر ماه 
در گوشه و کنار کشور بروز کرد که خبرهای سرکوب 

شدید هم از سوی حاکمیت به گوش می رسید�
ویرانگر و سایه جنگ شروع  با سیل  سال 9۷ که 
نشده بود، سالی پر از آشوب و درگیری و اعتراضات 
شد روشن است که در تحلیل و پیش بینی سال 9۸ 
به  و  ناگشوده  گره های  آغاز شده،  متفاوت  بسیار  که 

جا مانده از سال پیش را هم باید در نظر گرفت�
آغازی با طوفان، سیل و آفت

حال که سال 9۷ گذشت و 9۸ ضرب شست خود 
ته  و  اقتصادی  های  کردن همان حداقل  ویران  با  را 
رانت  اقتصاد  از  مانده  به جای  های  زیرساخت  مانده 
زده و درگیر فساد، به وضوح نشان داد، می توان در 
برآوردهای اولیه این رویداد که براساس گزارش های 
رسمی از سوی رسانه های داخل کشور منتشر شده 

است ارقامی را مالحظه نمود�
بارها  ها  خسارت  دقیق  چندان  نه  میزان  چه  اگر 

آخرین  اساس  بر  اما  است  یافته  نوسان  و  تغییر 
کمیسیون  رئیس  کوچی  رضایی  محمدرضا  روایت 
وارد  ۱00  خسارات  کل  تومان  میلیارد  عمرانهزار 
البته  است که  بوده  اخیر  شده در جریان سیل های 
در  آمار  شده  پاالیش  و  خوشبینانه  نظر  همان  این 

خبرگزاری های کشور است�
خبرنگاران  باشگاه  گزارش  براساس  همچنین 

جوان در پایان فروردین ماه 900 هزار هکتار اراضی 
زده،  سیل  استان های  باغات  از  هکتار  هزار   ۱۱0 و 
این واحد ها خسارت وارد  تا ۱00 درصد به  بین ۱0 
شده که گستره خسارت وارده و به عبارت دیگر ۷6 
گلستان،  استان های  به  مربوط  اخیر  خسارت  درصد 

خوزستان، مازندران و لرستان بوده است�
از  دقیقی  آمار  اگرچه  خبرگزاری،  این  نوشته  به 
اخیر  سیل  وقوع  از  ناشی  خسارت  و  تلفات  میزان 
اظهار  و  اولیه  برآورد های  اما  نیست،  دسترس  در 
تا کنون 6۷00  از آن است که  نظر مسئوالن حاکی 
میلیارد تومان خسارت به کشاورزان و تولیدکنندگان 
وارد شده است� همچنین ۱۸ هزار راس دام در سیل 
اخیر تلف شد و زیان 2۵0 میلیارد تومانی عشایر هم 

در این میان منتشر شده است�
به  آفریقایی  های  ملخ  آفت  هجوم  دیگر  سوی  از 
کشور در گستره ای به میزان 200 هزار هکتار، روی 
دیگر خشم طبیعت در عیدانه سال نو بود که بالفاصله 
به  که  آفتی  کرد�  درگیر خود  را  از سیل کشور  پس 
را  ای هنگفت  بودجه  و  زیاد  کارشناسان مدت  گفته 
برای از میان بردن آن طلبیده و امکان تخم گذاری و 
بازگشت آنها در آینده نزدیک علی رغم مبارزه جسته 

و گریخته و ناکافی از سوی دولت، فراهم است�
در پی بالیای پشت سر هم و خسارت بار در بخش 
کشاورزی به عنوان حساسترین حوزه تأمین مایحتاج 
و قوت الیموت مردم، باید اذعان داشت که بیشترین 
نگرانی را برای سال پیش رو در بر داشته که با توجه 
از  ناشی  مالی  سنگین  فشارهای  و  بودجه  کمبود  به 
تحریم ها و همچنین عدم امکان خرید کافی از خارج 
پیش  توان  می  شدید،  اقتصادی  محاصره  دلیل  به 
بینی کرد که سال پیش رو سایه ای از ترس و نگرانی 
جامعه  بر  را  خانوارها  ضروری  مایحتاج  تهیه  جهت 

مستولی کرده است�
گاز،  و  نفت  صنایع  کشاورزی،  بخش  از  گذشته 
کارخانه ها و تولیدی های کوچک و بزرگ، زیرساخت 
که  اند  دچار خساراتی شده   … و  نقل  و  های حمل 
و  برنامه دقیق  نبود  و  بازسازی  به ضعف در  توجه  با 
منسجم آنهم در گیرودار سیاست بازی ها و تهدیدات 
خود  وضعیت،  این  که  داشت  توقع  توان  می  جاری، 

اجتماعی  های  ناامنی  یا  مرج  و  هرج  از  نوعی  در  را 
خود را نشان دهد�

اتفاقاتی که نیازی به سناریو و برنامه های از پیش 
در  اجتماعی  ثبات  ریختن  برهم  برای  شده  تعیین 
کشور ندارد و وضعیت موجود به خودی خود زمینه 
از جنس گرسنگان و  اعتراضی  را برای هر شورش و 

در پی فشار تحریم ها و نرسیدن ارز و پول به کشور و اقتصاد آن، دست نظام 
برای سیر کردن گرسنگان پیش رو و موج خسارت دیدگان ممکن نیست که هیچ، 
بلکه باید احتمال جنگ را هم به این وضعیت افزود و دید که نظام برای حفظ موقعیت 
امنیتی خود در رویارویی با خطرات خارجی، مجبور به هزینه کردن در بخش های 
لجستیکی و تسلیحاتی و تجهیزاتی سپاه و ارتش بوده و دستش برای پوشش دادن 
به دیگر حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور بسته خواهد بود و اندک بودجه و 
امکان مالی را نیز برای حفظ امنیت و بقای خود در برابر تهدید نظامی و جنگ مجبور 

به هزینه کردن خواهد شد

ادامه در صفحه ۵
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تعیین  »حق  های  واژه  اخیر  دهه  یک  از  بیش   
»خودمختاری«  جای  به  »فدرالیسم«  و  سرنوشت« 
متشکل  نیروهای  سایر  و سپس  کرد  احزاب  طرف  از 
در باصطالح کنگره ملیت های ایران بکار گرفته شده 
است و سازمان فداییان اکثریت نیز جزء نیروهایی است 
نشان  خود  از  ها  پروژه  این  طرح  به  مثبتی  نظر  که 
و  کارگر  راه  از جمله  دیگری  نیروهای  اما  است�  داده 
حزب کمونیست جزء نیروهای سیاسی هستند که نگاه 
در  و  اند  گذاشته  کنار  را  ملی  مسئله  به  ایدئولوژیک 
برخورد با تغییر و تحوالت در منطقه و خواسته های 
سازمان ها و احزاب قومی براساس تجارب آموخته شده 
براساس  آنها  مواضع  و  نشسته  قضاوت  به  تاریخی  و 

درک و تجربه تاریخی استوار شده است�
برگزاری  با  رابطه  در  پیش  سال  دو  مثال  برای 
رفراندوم استقالل کردها در عراق راه کارگر، به استقبال 
چنین پروژه ای نرفت و واقعیات موجود در کردستان 

عراق، تاثیر و نتایج این رفراندوم را مد نظر قرار داد�
اعضایش  برخی  و  اکثریت  سازمان  زمان  همان  در 
حق  بایستی  می  و  بودن  قانونی  در  مقاله  ها  ده   (۱)

تعیین سرنوشت و حق استقالل کردها منتشر کردند�
واقعیات  تمامی  گرفتن  نظر  در  بدون  دوستان  این 
نیروهای  ماهیت  بر  جهان  و  منطقه  کردستان،  عراق، 
کردند�  پوشی  چشم  کردستان  بر  حاکم  مترقی  غیر 
ایشان در هیچ نوشته ای به دالیل دعواهای روز افزون 
بین دولت مرکزی عراق و دو جریان حاکم بر کردستان، 
پس از رفتن صدام تا زمان برگزاری رفراندوم توجهی 
نمی کنند؛ به توافق بر سر فدرالیسم در عراق پس از 
صدام که خود کردها هم امضا کرده اند؛ به دالیل بر 
هم خوردن این پیمان و به تفاوت بین خواسته ها و 
اسم  با  منافع کسانی که  و  منافع مردم و خواسته ها 

مردم سخن می گویند�
این دوستان به نقض حقوق بشر در کردستان عراق 
اشاره ای نکرده اند، صدها دختر در سال در کردستان 
عراق بدلیل قوانین اسالمی دست به خود کشی می زنند� 
ده ها دختر جوان توسط خانوادهایشان سنگسار و یا 
به شکل فجیعی کشته می شوند� تعداد زیادی روزنامه 
نگار ناپدید شده اند، مخالفین در پارلمان کتک کاری 

تظاهرکنندگان  کنند�  می 
مواجه  شدید  سرکوب  با 
خاک  و  قدرت  شوند�  می 
بین  همچنان  عراق  کردستان 
دو خانواده تقسیم شده است�  
مطبوعات  و  بیان  آزادی  از 
اکنون  هم  و  نیست�  خبری 
رفراندوم  شکست  از  پس 
به  مسایل  این  انگار  استقالل 
دیگر   دارد�  تعلق  دور  گذشته 
این  برگزاری  از  که  کسانی  از 
کردند  می  حمایت  رفراندوم 

سخنی شنیده نمی شود�
نزدیک  از  پس  امروز  آیا 

تعیین  و حق  رفراندوم  این  از  که  کسانی  دو سال  به 
سرنوشت دفاع می کردند، سخنی برای توضیح ارزیابی 
آنها  آیا سکوت و چشم پوشی  های غلط خود دارند؟ 
در قبال آنچه توضیح دادم اتفاقی است و دلیل این هم 
با کومله مهتدی و  خوانی سیاست این بخش از چپ 

شاخه های حزب دموکرات در عمل چیست؟
امروز ما درج شعارهاو فرمول های حزب دموکرات و 
کومله مهتدی را در برنامه های سازمان اکثریت و از آن 
طریق در برنامه حزب چپ هم می بینیم و از آنجایی 
در  مباحث  و  تحقیقات  و  مطالعات  از  نشانی  من  که 
سازمان اکثریت و حزب چپ پیدا نکردم برای نقد این 
نظرات به برنامه های دموکرات های کردستان ایران و 

کومله مهتدی، مراجعه کردم� 
های  ناسیونالیست  نظر  مورد  “فدرالیسم” 

قومی
در برنامه حدک مصوب کنگره ۱394 آمده است:
ماده ی نخست: آرمان ها و پرنسیپ های اساسی

1- آرمان حزب دموکرات کردستان تحقق حق 
کردستان  شرق  در  کرد  ملت  سرنوشت  تعیین 

)کردستان ایران( می باشد.
نزدیک به بیست سال است که دیگر دموکرات ها 
کردستان«  »شرق  تعبیر  از  خود  هویت  تعریف  برای 
می  استفاده  کردستان  واحد  سرزمین  به  اشاره  با 

کنند�  این خود بدان معنی است که نقشه جغرافیایی 
کنونی را نمی پذیرند و در جهت تغییر آن هستند� به 
همین منظور است که از واژه »حق تعیین سرنوشت« 
استفاده می کنند تا جنبه قانونی و حقوقی این جدایی 
تجربه  نبود  بدلیل  انقالب  از  بعد  شود�   تر  پذیرفتنی 
و  منطقه  ایران،  تاریخ  از  که  کمی  بسیار  شناخت  و 
ما  سازمان  شعارهای  از  یکی  همواره  داشتیم  جهان 
حق  کردن  مطرح  کمونیستی  های  سازمان  دیگر  و 
تعیین سرنوشت بود و جالب است که آن زمان حزب 
ما  و  کرد  می  مطرح  را  خودمختاری  شعار  دموکرات 
در جهت  مان  تالش  با  بایست  می  که  ها  کمونیست 
وحدت، پیشرفت و همبستگی ایرانیان باشد، کاسه داغ 
تر از آش شده بودیم و شعار حق تعیین سرنوشت را 
سر می دادیم�  در نتیجه امروز پس از گذشت چهل 

سال در پاسخگویی به مسئله ملی هنوز ناتوانیم�
سیاست ما و پیشنهاد ما برای حل مساله ملی

ایران هستیم�  ارضی  تمامیت  ما خواهان حفظ   -۱
و  تحریک  در  را  عربستان  و  اسراییل  امریکا،  تالش 
تجزیه ایران از طریق نیروهای قومی محکوم می کنیم�
2- ما هر گونه ارتباط، کمک گرفتن و قرار گرفتن 
را  اهدافشان  به  رسیدگی  جهت  در  قومی   نیروهای 

محکوم می کنیم�
3- ما خواسته های احزاب سیاسی قومی را خواسته 
های همه مردم این مناطق و اقوام ساکن این مناطق 

ایران فردا؛ تمامیت ارضی، ناسیونالیست های قومی و حامیان چپ شان
بهروز جهانزاد
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نمی دانیم�

4- در فردای رژیم جمهوری اسالمی تمامی نیروهای 
سیاسی موافق و مخالف بدون خشونت به مدت دو سال 
به تبلیغ و تشریح پروژه های مورد نظرشان برای حل 

مسئله ملی از طرق مختلف خواهند پرداخت�
۵- پس از دوسال نظر سنجی در این مناطق صورت 
می گیرد و در صورتی که بیش از ۵0 درصد آراء مردم 
رفراندوم  سوم  سال  باشند  رفراندوم  برگزاری  موافق 

برگزار خواهد شد�
به  باید  استقالل طلبان  برنده شدن  در صورت   -6
احتمال  و  جدایی  زمینه  و  گذاشت  احترام  مردم  آراء 

برگشت به عقب را برنامه ریزی کرد� 
2- شعار استراتژیک حزب دموکرات کردستان 
یک  چارچوب  در  کردستان  جمهوری  تاسیس 

ایران دموکراتیک فدرال است.
پلیس،  ارتش،  پارلمان،  تاسیس چندین جمهوری، 
و وزارت خانه های متعدد، نیاز به توافق همه ایرانیان 
دارد و احزاب قومی که اقلیت 2۵ تا 30 درصد ایران 
به  را  موردنظرشان  پروژه  توانند  نمی  هستند  دارا  را  

اکثریت ایرانیان تحمیل کنند�
بنا براین پروژه فدرالیسم از آنجایی که فارس ها در 
هم  را  گذاشتن  رای  به  شانس  حتی  هستند  اکثریت 
قبول  ها  فارس  اینکه  به  رسد  چه  تا  داشت�  نخواهد 
کنند خرج دم و دستگاه های عریض و طویل متعدد 

دیگری را هم بدهند�
3- حزب دموکرات کردستان اتحاد داوطلبانه 
ایران را مبنای تاسیس  و عادالنه میان ملیتهای 

یک ایران دموکراتیک فدرال می داند.
در ایران، اقوام ایرانی هزاران سال است که به صورت 
تاریخ  کنند�  می  زندگی  همدیگر  کنار  در  داوطلبانه 
است�  یکپارچگی  و  وحدت  این  بر  گواه  ما  مشترک 
این زمینه شک دارند  یا گروه هایی در  اگر کسانی و 
بصورت  اندیشند،  می  ها  واقعیت  و  تاریخ  برخالف  و 
های  برنامه  توانند  می  مستندات  ارائه  با  دموکراتیک 

خود را تبلیغ و ترویج کنند�
ماده سوم: چهار چوب جغرافیایی

 
چهار چوب جغرافیایی جمهوری کردستان با توجه 
اکثریت  خواست  و  تاریخی  و  جغرافیایی  عوامل  به 

ساکنان هر منطقه تعیین می گردد�
چهارچوب جغرافیایی در صورتی قابل بحث خواهد 
بود که مرحله نظر سنجی و رفراندوم نتایج مورد عالقه 
استقالل طلبان را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند�

ماده چهارم: نمادهای ملی
۱- جمهوری کردستان دارای قانون اساسی، پرچم و 

سرود و جشن ملی و زبان رسمی خود می باشد�
نظر  اینکه  مگر  بود  خواهد  یکی  نیز  اساسی  قانون 

سنجی ها و رفراندوم بنفع استقالل طلبان ختم شود�
فصل سوم

در  ها  ملیت  اتحاد  نمادین  تاب  باز  نهم:  ماده 
ایران بدین شیوه خواهد بود:

۱- نمادهای دولت فدرال و ساختار و تصمیمات و 
برنامه های کلیه ارگان ها و دستگاه های دولت فدرال 
درون  های  قواره  مشترک  حاکمیت  از  تعبیری  باید 

فدراسیون باشد�
نمایندگان و  انجمن  ایران دارای دو  3- فدراسیون 
ملیتها خواهد بود، اعضای انجمن نمایندگان بر اساس 
انجمن ملیت ها  اعضای  انتخاب خواهد شد،  جمعیت 
اندازه  به یک  ایران  از ملیت ها ی  برای هر کدام  نیز 

خواهد بود�

3- هیچ تصمیمی که به سرنوشت ملیت های ایران  
ربط داشته باشد، بدون تصویب انجمن ملیت ها قابل 

اجرا نخواهد بود�
4- چنانچه مصوبه ها با منافع ملی هر کدام از ملیت 
ها در تضاد و ناهمگن باشد، حق وتوی آن در مجلس 

ملیت ها برای ملت مربوطه تضمین خواهد شد�
اشاره  باال  در  که  همانطوری  فوق  مسائل  مورد  در 
کردم باید قبل از هر چیز فدراتیسم مورد قبول اکثریت 
مردم ایران قرار بگیرد تا در مرحله بعد بر سر تقسیم 
قدرت و وظایف آن مباحث آغاز شود� کنگره ملیت ها 
محض  اقلیت  در  که  میدانند  بخوبی  قومی  احزاب  و 
نخواهند  بودن  وزن  هم  برای  شانسی  هیچ  و  هستند 
داشت� هیچ اکثریتی در دنیا بدلخواه خود تسلیم اقلیت 

نخواهد شد�
فصل چهارم

اداری  های  دستگاه  رسمی  زبان  کردی،  زبان 
مقاطع تحصیلی  کلیه  و در  است  جمهوری کردستان 

از این زبان استفاده خواهد شد�
پیاده کردن چنین پروژه ای نیاز به ۱- ایجاد وزارت 
تا هزاران معلِم،  خانه آموزش و پرورش دیگری دارد� 
دبیر و استاد دانشگاه و… آموزش بدهند� برای این کار 
بودجه هنگفتی مورد نیاز است� این بودجه را از کجا 

تامین می کنند؟
ماده یازدهم: تقسیم صالحیت ها

برنامه  فدرال�  ارتش  خارجی،  مناسبات  از  غیر   -۱
ریز ی های بلند مدت اقتصادی و سیستم پولی که در 
صالحیت دولت فدرال می باشد، تصمیم گیری و برنامه 
ریزی در کلیه عرصه های دیگر در صالحیت دستگاه 

های جمهوری کردستان است�
سیاست خارجی دولت فدرال انعکاسی از موجودیت 
سیاسی و نهادی و منافع ملل و اعضای تشکیل دهنده 
ایران خواهد بود� جمهوری کردستان و دیگر اقلیم ها 
با هماهنگی با دولت فدرال از حق برقراری و پیشبرد 
مناسبات خارجی خود در عرصه های مربوط به خود 

برخوردار خواهند بود

هیچ  قبول  مورد  نمیتواند  هم  وظایف  تقسیم  این 
دولت مرکزی در ایران قراربگیرد و تقسیم این وظایف 
فقط در صورت جدایی امکان پذیر است� چطور ممکن 
تامین  راهنمایی،  مقررات  بهداشت،  آموزش،  است 
یک کشور  در  این دست  از  دیگر  مطالب  و  اجتماعی 

یکسان نباشد؟
قانون  به  اعمال  و  مرکزی  حکومت  وظایف  تعیین 
اساسی از یکطرف و تعیین حدود قانونی حکومت های 
اکثریت  به  توجه  با  از جمله مسایلی هستند که  ملی 
توافق  به  رسیدن  برای  شانسی  هیچ  ها  فارس  بودن 

نیست�
این برنامه ریزترین جنبه های مورد توافق دو شاخه 
حزب دموکرات،کومله و سایر ناسیونالیست های قومی 

است� به همین دلیل من بدان پرداختم�
فدرالیسم  واژه  از  که  جریاناتی  سایر  و  جریان  این 
و  ها  نوشته  و  برنامه  این  گواه  به  کنند  می  استفاده 
نه  و  دارند  فدرالیسم  به  اعتقادی  نه  هایشان  گفته 
قائل  فدراسیونی  چنین  به  دسترسی  برای  شانسی 
برنامه  این  هستند� همانطور که مشاهده می شود در 
آرمان حزب دموکرات دسترسی به استقالل است و نه 

فدرالیسم�
اگر هدف جدایی است، چرا فدرالیسم مطرح 

می شود؟
نیست؟  ای  کننده  گمراه  شعار  فدرالیسم  طرح  آیا 
است  چنین  من  نظر  به  که  است  مثبت  پاسخ  اگر  و 
پس چرا واژه های فدرالیسم و حق تعیین سر نوشت 
های  ناسیونالیست  جریانات  طرف  از  هم  با  همزمان 
دموکرات  حزب  در  البته  شوند؟  می  مطرح  قومی 
کردستان ایران از همان اوایل تشکیل شدنش و با ورود 
ارتش شوروی پروژه جدا شدن از ایران و تشکیل کشور 
از واژه »حق  اما هیچ گاه  اند  کردستان رادنبال کرده 
تعیین سرنوشت” استفاده نکرده اند� تا کنگره سیزده 
برای کردستان و  حزب دموکرات شعار” خودمختاری 
از  پس  اما  میکردند�  مطرح  را  ایران«  برای  دمکراسی 
این کنگره حق تعیین سرنوشت و فدرالیسم همزمان 
با هم بکار گرفته می شوند و در طی بیش از ده سال 
هنوز حزب دموکرات و کومله نتوانسته اند برای پروژه 
سیاسی  نیروهای  حمایت  خود  نظر  مورد  فدرالیسم 
مختلف را بدست بیاورند و در این زمینه هم متاسفانه 
سازمان اکثریت فدرالیسم رابه عنوان یکی از راه های 

حل مساله ملی تایید کرده است�
حزب دموکرات با کنار گذاشتن شعار خودمختاری 
دوره  پروژه  به  سرنوشت  تعیین  از حق  آنها  تعریف  و 
اگر  است�  گشته  بر  پیش  سال   ۷0 در  محمد  قاضی 
مردم  به  ای  ویژه  حق  دادن  عنوان  به  خودمختاری  
کرد در چهارچوب ایران مورد نظر حزب دموکرات بود، 
امروزه اما حق تعیین سرنوشت مطرح می شود و این 
هدف هم تعریف شده است و هیچ تفسیر دیگری هم 

ممکن  واژه  این  گیری  بکار  از  ایران  تجزیه  از  غیر  به 
نیست، هر چند که ناسیونالیست های قومی به کلمه 
تجزیه طلبی حساس هستند و ترجیح میدهند از واژه 
مورد نظر شان که بار حقوقی هم دارد استفده کنند� 
این جریانات همزمان بشدت از کسان و جریاناتی که از 
حفظ تمامیت ارضی ایران دفاع می کنند می هراسند 
و آنها را شوینیست و حتی فاشیست قلمداد می کنند�
هدفشان  که  بپذیرند  قومی  جریانات  این  اگر  اما 
جداشدن است و بس دیگر نیازی به این مباحث نیست 
و حداقل از قاضی محمد یاد بگیرند و با صراحت هدف 

شان را مطرح و بدان عمل کنند�
کشور  تشکیل  شرایطی  در  زمان  آن  محمد  قاضی 
عنوان  به  را  کردستان  جمهوری  تاسیس  و  کردستان 

از 70 سال  با گذشت بیش  اروپایی  در شرایط امروزه جهان که کشورهای 
گمرکی،  قوانین،  کردن  یکسان  و  تحکیم  پی  در  یکطرف  از  وسیع  ابعاد  در  هنوز 
امنیتی، تجاری،اقتصادی، مالی و آموزشی خود هستند واز طرف دیگر با دور کردن 
سایه جنگ از اروپا در پی تحکیم، توسعه وپیشرفت آن اند؛ در کشورهایی چون 
ایران ناسیونالیست های قومی با آویزان شدن به سیاست های دشمنان ایران و با 

طرح های تفرقه افکنانه در پی تجزیه ایران هستند. 
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ارتش  حمله  اثر  در  که  کرد  مطرح  آغازین  مرحله 
تضعیف  بشدت  شاه  رضا  حکومت  انگلیس  و  شوروی 
و  شوروی  مابین  بیطرف  منطقه  مهاباد  و  بود  شده 
ها  شوروی  تحریکات  و  شده  ایجاد  خال  بود�  انگلیس 
موجب  ایران  مرکزی  حکومت  از  خواهی  باج  برای 
حمایت شوروی از فرقه دموکرات در آذربایجان و حزب 

دموکرات در کردستان شد�
برنامه حزب دموکرات و اصالحات طی ۱۱ ماه حول 
حزب  اصلی  خواسته  آموزشی،اما  و  فرهنگی  مسایل 
دموکرات رسیدن به استقالل بود� این امر کامال روشن 
بود� امروز این انتظار زیادی از حزب دموکرات نخواهد 
بود که الاقل با استفاده از همین واژه تاریخی استقالل 

به میدان بیایند و ار آن دفاع کنند�
مورخ  کردستان  در  اش  مصاحبه  در  محمد  قاضی 
۱32۵-4-30 می گوید که در سفر تهران با آقای قوام 
السلطنه بسیار صحبت کردم آقای قوام نظر مساعدی 

ماهم  گفتند  ایشان  روزی  دارند�  کردها  به  نسبت 
دموکرات شدیم و حزب دموکرات ایران را ایجاد کردیم 
و مصلحت می دانم که نام حزب دموکرات کردستان را 
تغییر دهید و آنرا حزب دموکرات ایران بنامید� جواب 
دادم که من بدون تصویب کمیته مرکزی هیچ ا قدامی 

نخواهم کرد�
منابع زیادی غیر موثق اما متفق القول نوشته اند که 
قوام به قاضی محمد پیشنهاد کرده است تمامی نواحی 
کردنشین ایران از مرز شوروی تا کامیاران یک استان 
شود و قاضی محمد سمت اولین استاندار این منطقه 
را بعهده گیرد و در قبال این امتیاز قوام خواهان لغو 

پیمان دوستی کردها با آذربایجان شده است�
قاضی محمد سفرهایش به باکو را پنهان نمی کرد و 
در سفر دوم به باکو توافقاتش را با باقراوف که نماینده 
اتحاد شوروی بود را نیز منتشر کرد: ۱ – کمک های 
آماده  جهت   -2 شود�  قرارداده  شان  اختیار  در  مالی 
در  را  کرد  جوانان  از  نظامی  کادر  تعدادی  سازی، 
دانشکده های خود بپذیرند 3- چاپخانه در مهاباد دایر 
شود 4- سالح سبک و سنگین به حکومت کردستان 

داده شود
در سفر اولش به باکو بر این نکته تاکید می کند که 
برنامه ما تشکیل یک کشور به همراه کردهای عراق و 

ترکیه است�
شاخه  دو  همچون  احزابی  که  رود  می  این  انتظار 
های  پاسخ  به جای  مهتدی  کومله  و  دموکرات  حزب 
بطور  و  ببرند  بهره  ها  سنت  همین  از  آمیز  خشونت 
شفاف هم خواسته های سیاسی و اهدافشان را مطرح 
بکنند و هم راه های ممکن و امکاناتی که برای رسیدن 
به این اهداف در اختیار دارند و یا قول آن را از امریکا 
و شرکایش در منطقه گرفته اند� اطالع رسانی دراین 
به  نیروهای شان و سپس  به  اول  زمینه ها در درجه 

مردم کردستان الزامی است�
برنامه کومله زحمتکشان )مهتدی()1387 ص 

)30

امروز پس از 30 سال خلق کرد بیش از گذشته بر 
دستیابی به آزادی و حق تعیین سرنوشت خویش مصر 

و مصمم است�
و  است  متحدتر  و  تر  همبسته  کرد  ملت  امروز 
جغرافیای مبارزه سیاسی در کردستان هیچگاه چنین 

وسیع و گسترده نبوده است�
مستقل  دولت  تشکیل  ما  حزب   :36 صفحه  در  و 
کردستان را همانند سایر ملل جهان حق دموکراتیک 
این مردم  برای حاکمیت  و مسلم ملت کرد میداند و 
بر سرزمین خود در چهارچوب یک نظام فدرال برنامه 

ریزی کرده و مبارزه مینماید�
صفحه 44: بند ۱- به رسمیت شناسی آزادی و حق 
به لحاظ تشکیل دولت مستقل  تعیین سرنوشت، چه 
سیاسی،  ساختار  تعیین  لحاظ  به  چه  و  خود  ملی 

فرهنگی و اقتصادی محدوده ایالت های کشور�
عبداهلل مهتدی در مصاحبه با روز آنالین در تاریخ 

۱4 سپتامبر 20۱2 در پاسخ به این سوال که آیا شما 
به  توانید  رامی  سرنوشت  تعیین  حق   ومفهوم  کلمه 
معنی حق جدایی هم تعیین بکنید؟ می گوید: بله این 
هم تفسیری است که می شود از حق تعیین سرنوشت 

کرد�
همانطوری که مشاهده می کنید کومله مهتدی هم 
در برنامه اش از همین دو واژه فدرالیسم و حق تعیین 
سرنوشت همزمان استفاده می کند و ظاهرا با ظرافت 
بیشتری این دو واژه را در کنار هم بکار می برد و سعی 

در گمراه کردن خواننده دارد�
واقعیت این است که این واژه ها با هم کامال متفاوت 
سرنوشت  و  بودن  معنای  به  فدرالیسم  یکی  هستند� 
مشترک داشن با سایر ساکنین ایران است و در مورد 
از  جدایی  با  است  مساوی  سرنوشت  تعیین  حق  دوم 

ایران و تشکیل کشور مستقل�
خطرات پروژه فدرالیسم

اروپایی  کشورهای  که  جهان  امروزه  شرایط  در 
از  وسیع  ابعاد  در  هنوز  سال   ۷0 از  بیش  گذشت  با 
یکطرف در پی تحکیم و یکسان کردن قوانین، گمرکی، 
امنیتی، تجاری،اقتصادی، مالی و آموزشی خود هستند 
در  اروپا  از  جنگ  سایه  کردن  دور  با  دیگر  طرف  واز 
کشورهایی  در  اند؛  آن  وپیشرفت  توسعه  تحکیم،  پی 
شدن  آویزان  با  قومی  های  ناسیونالیست  ایران  چون 
تفرقه  با طرح های  ایران و  به سیاست های دشمنان 

افکنانه در پی تجزیه ایران هستند�
اگر در آلمان وآمریکا سیستم فدرالی منطقه ای و 
از  ایران  در  قومی  های  ناسیونالیست  است،  اقتصادی 
در  که  همانطور  آنها  کنند�  دفاع می  قومی  فدرالیسم 
برنامه های شان ذکر شده خواهان جمع آوری کردها 
یکطرف، ترک ها یکطرف، و بر پا کردن جمهوری های 

قومی هستند�
ایالتی  هر  در  آلمان  چون  کشورهایی  در  اگر 
کارخانجات و منابع تولیدی و اقتصادی عظیمی وجود 
کنند،  تامین  را  ایالتی  دستگاه  های  هزینه  تا  دارد 

را  هایشان  هزینه  تامین  کردها  و  ها  بلوچ  ایران  در 
های  برنامه  در  آورد؟  خواهند  بدست  منابع  کدام  از 
ناسیونالیست های قومی هیچ آمار و ارقامی به چشم 
نمی خورد و یا شاید آنها از منابع مهم زیر زمینی با 

خبر هستند و بقیه بی خبر�
است،  جالب  نظر  این  از  عراق  کردستان  تجربه 
کردها پس از سقوط صدام پست ریاست جمهوری را 
بدست آوردند ودر توافق ذیگر بین دو خانواده بارزانی 
به  را  جمهوری  ریاست  پست  ها  طالبانی  طالبانی؛  و 
انحصار خود در آوردند و بارزانی ها رهبریت کردستان 
عراق را� ضمن اینکه ایتن دو جریان دو پایتخت و دو 
ارتش و دو منطقه جغرافیایی را در اختیار خود گرفته 
اند� شیعه ها پست نخست وزیری را گرفتند و سر سنی 
بود  امریکا  طرح  این  گذاشتند�  گشادی  کاله  هم  ها 
کردند که همین  امضا  ای هم  نامه  پیمان  و همزمان 
دعواها  اما  است�  قومی  جریانات  نظر  مورد  فدرالیسم 

بالفاصله آغاز شد�
در رابطه با بازرگانی کردها برای خود رهبری تعیین 
کردند و دفاتری در کشورهای دیگر و شروع به فروش 
نفت و صادرات و واردات کردند� میزان و ارقام فروش را 
سری قلمداد کرده و پاسخ به هیچ سئوالی را هم جایز 
نمی دانستند� از طرف دیگر از دولت مرکزی تقاضای 
در صدی از درآمد فروش نفت را می کردند که دولت 
مرکزی در اثر فشارهای متعدد ۱۷ درصد فروش نفت 
را به کردها می داد و می دهد� کردها خواهان دادن 
مرکزی  دولت  که  شدند  خود  های  پیشمرگه  حقوق 
این را هم پذیرفت� سپس یک چهارم کردهای ساکن 
بابت  و  گذاشتند  خود  استخدامی  لیست  در  را  عراق 
آن از دولت مرکزی بودجه می خواستندو… � خالصه 
کردها  که  پیش  سال  دو  تا  داشت  ادامه  دعواها  این 
فدرالیسم را به نفع خود نمی دیدند و رفراندوم برگزار 
کردند تا از عراق جدا شوند�اما در همه زمینه ها این 
مسایل مورد اختالف و بی پاسخ مانده اند� خالصه اینکه 
پیاده کردن مفاد و اجرای فدرالیسم  بر سر  بن بست 
در عراق همچنان پابر جاست و در صورت بیرون رفتن 
ارتش امریکا از کردستان عراق جنگ مجددا شعله ور 

خواهد شد�
ما  همسایگی  در  تازه  تجربه  این  گرفتن  نظر  در 
منابع  عراق  کردستان  در  اگر  است�  اهمیت  با  بسیار 
حاکم  خانواده  دو  ناپذیر  سیری  حرص  موجب  نفتی 
کردستان  جوانان  اما  است،  شده  عراق  کردستان  بر 
به  بهتر  زندگی  برای  کردستان  از  گروه  گروه  روز  هر 
کشورهای اروپایی پناه می آورند و هیچ سهمی از این 
با دولت مرکزی عایدشان  این دعواها  منابع سرشار و 

نشده است�
خطرات احزاب غیردموکراتیک ناسیونالیستی 

در کردستان عراق
ها  طالبانی  بین  طوالنی  های  جنگ  و  درگیری 
در  و  است  داشته  ادامه   ۱996 سال  تا  ها  بارزانی  و 
نهایت با تقسیم کردستان عراق به دو منطقه همچنان 
دعواهای دیگری در جریان است و هر از  گاهی هر دو 
جریان برای حفظ قدرت با هم و بر علیه بقیه کنار می 
آیند و دعواها فروکش می کند ولی حل اختالف کامل 
هیچ وقت محقق نشده است و بعید هم بنظر میرسد 

که چنین شود�
در کردستان ایران نیز علیرغم اینکه دو شاخه حزب 
دموکرات و کومله امروز به دیدگاه مشترکی رسیده ا 
ند، اما کسی فراموش نکرده است که جنگ های ۱362 
تا ۱36۷دموکرات ها با کومله صدها کشته داشته است 

در هم تنیدگی روابط هزاران ساله بین اقوام ایرانی از جمله مسایل مهمی 
است که براحتی آنچه طرفداران فدرالیسم از آن سخن میگویند نیست. در شهر 
تهران میلیون ها نفر ترک زبان زندگی می کنند، صدها هزار کرد وبلوچ در تهران و 
شهرهای دیگر ایران بسر می برند. از نظر حقوقی و مالیاتی تکلیف این بخش مهم از 

اقوام ایرانی چیست؟ 

ادامه در صفحه 3۷
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الملل و متعاقب آن  اوج گیری تنش در روابط بین 
وقوع  خطر  افزایش  سپس  و  اقتصادی  بحران  تشدید 
یکی  اخیر  ماه های  طی  که  بودند  رخدادهایی  جنگ 
فضای  در  را  ملتهب  فضای  بروز  زمینه  دیگر  از  پس 
رخ  حالی  در  همه  این  کردند�  فراهم  ایران  سیاسی 
و  بوده  روند  این  نظاره گر  تنها  ایران  جامعه  که  داد 
فعال  سیاست ورزی  برای  امکانی  اجتماعی  گروه های 
نداشتند�  اختیار  در  آمده  پیش  بحران های  مهار  در 
حتی کنشگران سیاسی در دولت و دیگر دستگاه های 
حکومتی نیز در برابر وضعیت پیش آمده اراده و راهکار 

موثری برای تاثیرگذاری نداشتند�
به  سرعت  به  پیش آمده  اضطراری  وضعیت 
و  زد  دامن  ایران  سیاسی  پهنه  در  انفعاالت  و  فعل 
و  اعتدالگرایان  آورد�  پدید  را  جدیدی  صف بندی های 
به  نزدیک  که  حکومتی،  اصالح طلبان  از  بخش هایی 
تاثیرگذار  و حتی  فعال  شش سال در صحنه سیاسی 
اولویت های شرایط  که  استدالل ضمنی  این  با  بودند، 
به  سرعت  به  است  شده  مسلط  کشور  بر  اضطراری 
قطب  در  شدند�  نزدیک  قدرت  نهادهای  گفتمان 
مخالف هم گروه های برانداز در خارج از ایران در جلب 
با یکدیگر به رقابت  نظر سران جنگ طلب کاخ سفید 
پرداختند� از آن پس، در فضایی که به سرعت به سمت 
برمی دارد، کنشگران تحول طلبی  دوقطبی شدن گام 
که نه در نظام سیاسی مسلط  در کشور جایگاهی دارند 
و نه با قدرت های مسلط بین المللی سر و سری، با این 
سئوال درگیرند که بواقع چرا نقش و امکان مردم در 

مواجه با بحران پدید آمده محدود و حاشیه ای است؟
البته این سئوال جدیدی نیست و معموال در شرایط 
و  موجودیت  تهدید ها  و  بحران ها  که  آنگاه  اضطراری، 
کنشگران  سراغ  به  می اندازد  به خطر  را  جامعه  ثبات 
مردم محور  طلب  تحول  طیف  آیا  اما  می آید�  سیاسی 
که تحوالت ساختاری را با اتکاء به ابتکارها و اقدامات 
ملی و مسالمت آمیز پی می گیرد این بار در پی چاره 
بنیادین  تقویت  به  که  راهکاری  یافتن  برای  جویی 
اینکه همچون  یا  بیانجامد روی می آورد  جامعه مدنی 
بخشیدن  شدت  به  صرفا  را  خود  کنشگری  گذشته 
افشاگرانه  و  هیجانی  نقد  و  حکومت  علیه  اعتراض  به 

سیاست های حکومتی محدود 
استدالل  شاید  کرد؟  خواهد 
شود که در شرایط بحرانی که 
سنگینی  فضا  بر  جنگ  خطر 
سیاسی  فعالین  از  می کند 
انتظاری بیش از این نمی توان 
داشت که تمام توان را در دفع 
خطر جنگ بکار گیرد که البته 
گریز ناپذیر است اما شاید در 
همچنین  موارد  اینچنین 
توجهات  که  باشد  ضروری 
بازیگران  بزرگ  کاستی  به  را 
تحقق  در  مردم محور  سیاسی 
تالش  و  مدنی  جامعه  اقتدار 

در پایه گذاری کنشگری سیاسی پایدار نیز جلب کنیم�
در تاریخ مدرن سیاسی ایران شاید تنها در سال های 
منتهی به کودتای 32 شاهد نوعی از کنشگری سیاسی 
طلب  تحول  سیاسی  گروه های  آن   در  که  بوده ایم 
حضوری نسبتا مبتکرانه و جامعه محور در سیاست ورزی 
ملی  مانند  خود  دوران  سیاسی  پروژه های  و  داشتند 
شدن نفت را در روندی نسبتا برنامه ریزی شده پیگیری 
از آن، وجه غالب در فرهنگ سیاسی  می کردند� پس 
ایران یا بقاء منفعالنه در ساختار سیاسی موجود بوده 
براندازی ساختار سیاسی  برای  و تالش  یا شوریدن  و 

مسلط�
آغاز دوره اصالحات این تصور و امید را ایجاد کرد 
که صحنه سیاسی ایران دو گانه بقاء یا براندازی نظم 
موجود را کنار گذاشته و تحول طلبی فعال رفرمیستی 
اما  به عرصه گذاشته است�  پا  ایران  در بستر سیاسی 
دیری نپایید که این تصور رنگ باخت زیرا نظریه پردازان 
اصالحات پنهان نکردند که در باور آنها اصالحات تنها 
»پروژه« ای است سیاسی که قرار است بر بستر برخی 
جنبش های اجتماعی، کارکردی در حد اعمال فشار از 
پایین داشته و صرفا پشتوانه ای برای چانه زنی در باال 
باشد� این در حالی بود که در دموکراسی های نهادینه 
کنشگری  از  نوعی  به  رفرمیستی  طلبی  تحول  شده، 
اصالح طلبانه اطالق شده است که در روندی مستمر، 

بر بستر جنبش های مطالبه محور ، تغییرات سازنده را 
اتکاء بر حضور پیگیر گروه های اجتماعی در کارزار  با 
رویکرد  می گرفتند�  پی  جامعه  در  سیاسی  روزمره 
سازنده و مثبت دولت خاتمی به تقویت نهادهای مدنی 
شوراهای  ایجاد  برای  دولت  آن  توسط  که  تالشی  و 
منتخب شهر صورت گرفت این نوید را می داد که حتی 
وارد  به  تمایالتی  نیز  اصالح طلبانه حکومتی  تصور  در 
میدان  و  سیاست ورزی  به  اجتماعی  الیه های  کردن 

دادن به مطالبه گری گروه های اجتماعی وجود دارد�
برهمگان  اما،  اصالحات،  آغاز  از  دهه  دو  از  بیش 
اصالحات  از  »پروژه«ای  درک  که  است  شده  روشن 
حتی  و  نبوده  حکومتی  اصالح طلبان  مختص  تنها 
خود  آنکه  از  صرفنظر  هم  غیرحکومتی  تحول طلبان 
پروژه ای  نگاهی  همواره  عمل  در  می نامند  چه  را 
از  صرفا  از  و  فوری  »باید«  که  داشته اند  »تحول«  به 
طریق جابجایی در قدرت رخ دهد� برخالف انقالبیون 
و  نظام  فروپاشی  طریق  از  را  بزرگ  تحول  انجام  که 
پی  انقالبی  قهر  بکارگیری  طریق  از  قدرت  جابجایی 
انقالب  پروژه  با  که  تحول طلبی  کنشگران  می گیرند 
که  مشخصی  راه  نقشه  ارائه  در  نیز  دارند  مرزبندی 
دهد  توضیح  را  آنها  تحول طلبانه  رفرمیسم  مفهوم 
نمی کنند که »تحول«  آنها مشخص  بوده اند�  ناموفق 
مورد نظر آنها چیست و چگونه قرار است صورت پذیرد، 
باشند و  قرار است  چه کسانی مبتکر و پیشبرنده آن 

»نقشه راه« تحول طلبان رفرمیست؛ دشوار ولی پایدار
علی حاجی قاسمی
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خود آنها قرار است بطور عملی چه نقش و جایگاهی 
همواره  پرسش ها  این  باشند�  داشته  تحول  وقوع  در 

بی پاسخ مانده اند�
رادیکال  کالم  در  غیرحکومتی  تحول طلبان 
ولی  دارند  حکومت  به  پرخاشگرانه  نقدی  می نمایند، 
عمومی  خشم  دارد،  رسانه ای  کاربرد  بیشتر  نقد  این 
اما به  انزجار را باال می برد  را افزایش می دهد و حس 
موجود  وضع  تغییر  برای  اجرا  قابل  و  عملی  راهکاری 
شعله ور  رویکردی  چنین  کارایی  باالترین  نمی انجامد� 
کردن خشم عمومی و شدت بخشیدن به تنش و حس 
میان  در  حکومتی  فساد  و  ناکارآمدی  به  نسبت  تنفر 
وقوع  به  شاید  رویکرد  این  است�  ناراضی  گروه های 
به  قطعا  اما  رساند  یاری  اجتماعی  شورش  و  انفجار 

تحوالت موثر و سازنده ولی کم خطر منجر نمی شود�
شدت بخشیدن به کالم انتقادی ضد حکومتی اگر 
از  خارج  گروه های  حضور  و  مدنی  جامعه  تقویت  به 
قدرت در عرصه سیاستگزاری منجر نشود و صرفا تنش 
بین ملت و حکومت را دامن زند، کارایی تحول طلبان 
خشم افروز را به یاری رسانی به نیروهای برانداز تقلیل 
براندازان پیشاپیش وقوع هر تحولی  خواهد داد چون 
را تنها در قیام و انقالب علیه حکومت مستقر محتمل 
و متصور می بینند که در صورت موفقیت، دستور کار 

دولت انقالبی را نیز خود دیکته خواهند کرد!
دامنه  گسترش  با  ایران  جامعه  که  شرایطی  در 
پس  بویژه  روحانی،  دولت  عملکرد  به  نسبت  ناامیدی 
عدول  آن  متعاقب  و  برجام  از  ترامپ  دولت  خروج  از 
وعده  که  سیاست هایی  از  روحانی  دولت  داوطلبانه 
جنگ  خطر  و  است  شدن  قطبی  حال  در  بود،  داده 
با قدرت های خارجی و تشدید تنش میان حکومت و 
جایگاه  و  نقش  گرفته  خود  به  فزاینده  روندی  جامعه 
به  جامعه  دادن  جهت  در  رفرمیست  تحول طلبان 
تحوالت سازنده اهمیت کلیدی می یابد� جنب و جوش 
اخیر،  سال  ایران طی  در  سیاسی  های  در صف بندی 
بخصوص از اعتراضات دی ماه 96 به این سو، اما از روند 
طرفداران  تدریجی  ریزش  آن  و  دارد  حکایت  دیگری 
اصالحات در حکومت و نیز در طیف تحول طلبان غیر 

حکومتی بوده است�
نظر  جلب  بر  عالوه  برانداز،  به  موسوم  جریان 
در  اوضاع  بهبود  به  نسبت  همواره  که  ناراضیانی 
»جمهوری اسالمی« ناامید بوده و در صف تحریمی ها 
در  حتی  را  براندازانه  تغییر  وسوسه  می گرفتند،  قرار 
بخش هایی از طبقه متوسطی هایی که در یکی دو دهه 
اخیر به تحوالت تدریجی امید بسته بودند، بیدار کرده 

است�
تحول طلبی  عملی  راهکار  وضعیتی  چنین  در 
را عملکرد  اگر مالک  باشد؟  تواند  رفرمیستی چه می 
گوناگون  طیف های  در  فعال  اجتماعی  گروه های 
تحول طلبی در ایران قرار دهیم آنچه از گرایش و رفتار 
مشاهده  اخیر  سال  دو  یکی  در  طیف  این  اجتماعی 
می کنیم، تمایل عمومی آن به مشارکت در حرکت های 
قانونی مطالبه محور است که به سرعت در حال افزایش 
بوده است� نمونه های متعددی از فعالیت های متشکل 
و یا خودبخودی گروه هایی از ناراضیان را می بینیم که 
در ابعاد مختلف بطور متشکل، نیمه متشکل و یا حتی 
شبکه ای و در چارچوب های قانونی مطالبات خود را 
نکته  یافته اند�  حضور  عمومی  عرصه  در  و  کرده  بیان 
برجسته در این میان تحمل ضمنی این کنشگری ها، 
نهادهای  توسط  محدودیت ها،  برخی  وجود  با  البته 

حکومتی بوده است�
تجمع های  از  عبارتند  کنشگری ها  این  از  برخی 

مالی،  موسسات  و  بانک ها  برابر  در  مال باختگان 
برای  بازنشستگان  و  کارمندی  کارگری،  تجمع های 
حقوق  دریافت  عدم  به  اعتراض  و  مطالبات  طرح 
فعالیت های  محیطی،  زیست  های  فعالیت  معوقه، 
زمینه ها،  همه  در  برابر  حقوق  به  دستابی  برای  زنان 
و  زلزله زدگان  از  حمایت  در  خیرخواهانه  حرکت های 
سیل زدگان، دفاع از حقوق حیوانات و مواردی از این 
اگر  پذیرند�  می  انجام  محدودیت ها  باوجود  که  دست 
با  دهیم،  قرار  مالک  را  پایدار  دموکراسی های  تجربه 
الگویی مشابه مواجه می شویم بدینگونه که در مراحل 
توسعه  جوامع،  این  در  مردمساالری  اعتالی  نخستین 
ساختار دموکراتیک به موازات و در کنار مبارزات حزبی 
و جنبش های سیاسی، در بستر ترویج ایده تشکیل و 
تقویت نهادهای مدنی، آنهم در همه عرصه های زندگی 

عمومی، صورت گرفته است�
در  مدنی  نهادهای  مشارکت  روند  به  تاریخی  نگاه 
توسعه و تحکیم پایه های مردمساالری در دموکراسی 
شورشگرا،  و  زده  سیاست  تصور  برخالف  بالغ،  های 
صرفا به حضور خیابانی با جنبه های اعتراضی محدود 
و  ایجابی  ماهیتی  موارد  بسیاری  در  بلکه  شدند  نمی 
سازنده داشتند� ایجاد سندیکاهای گوناگون به منظور 
بهبود شرایط کار و معیشت نیروی کار اصلی ترین و 
بوده  مدنی  جامعه  کردن  نهادینه  روند  تاثیرگذارترین 
روشفکران  کنار  در  سندیکایی  فعالین  سپس،  است� 
سیاسی نقش بسزایی در تاسیس و مدیریت نهادهای 
فرهنگی، سازمان های گوناگون اجتماعی و خدماتی، 
باشگاه های ورزشی، آنهم در ابعادی گسترده و فراگیر، 
خانواده  حامی  نهادهای  و  زنان  های  سازمان  ایجاد 

های بی سرپرست، انجمن های حمایت از مستاجرین 
اینچنینی  اجتماعی  های  فعالیت  از  دیگر  بسیاری  و 

داشته اند�
این فعالیت های جمعی توسط اعضای هر صنف و 
با هدف بهبود شرایط ملموس زندگی  گروه اجتماعی 
نتیجه  اند�  یافته  سازمان  جامعه  در  معین  های  گروه 
تنش جامعه حول  بدون  و  آرام  روند سازماندهی  این 
نیازهای مبرم و روزانه مردم بوده است� از آنجایی که 
پاسخ  مردم  روزمره  نیازهای  تامین  به  ها  فعالیت  این 
داده اند برای آنها معنا و مفهوم پیدا کردند و حضور و 
فعالیت در چنین نهادهایی به عنوان بخشی از زندگی 

الیه های مختلف اجتماعی دانسته شدند و نه فعالیتی 
جانبی و تفننی که برای تحقق آمال و آرزوهای مجرد 
سیاسی صورت پذیرند� جوانان با انگیزه های ورزشی و 
بهره مند شدن از لذت و هیجانی که در فعالیت ورزشی 
در تیم نهفته است جذب باشگاه های ورزشی می شوند 
اما در بطن این روند آنها در مجموعه و فعالیت تیمی، 
همبستگی  گروهی،  کار  چون  مفاهیمی  با  عمل،  در 
جمعی و همیاری را نیز فرا می گیرند� برای یک فعال 
سندیکایی و یا یک فعال سیاسی چه دستاوردی باالتر 
از این می تواند باشد که در تربیت اجتماعی شماری از 

جوانان محله و شهر خود مشارکت داشته باشد�
آنچه جنبش تحول طلب رفرمیستی در ایران به آن 
نپرداخته و همواره به آن نگاهی تحقیرآمیز داشته است 
این قبیل فعالیت ها و اقدامات پایه ای بوده است� این 
رویکرد همواره کم ارزش و فاقد اهمیت دانسته شده و 
در برابر اولویت مبارزه برای کسب فوری قدرت سیاسی 
است  شده  آن  رویکرد  این  نتیجه  است�  شده  قربانی 
با  اینکه  ایرانی علیرغم  فعالین سیاسی  از  که بسیاری 
انگیزه و تالش های گسترده پا به عرصه سیاسی می 
گذارند معموال در گذر زمان در دائره محدود همرزمان 
خود باقی می مانند و غالبا در صحنه اجتماعی منزوی 
باقی می مانند و ارتباط با نسل های بعد را از دست 
می دهند� در چنین بستری، آنگاه که در بزنگاه ها و 
حوزه های فراگیر عمومی، جامعه با مسائل، موضوعات، 
تهدیدها و چالش های بزرگ مواجه می شود، ابزار و 
مکانیسم های الزم برای شکل دادن به انسجام ملی و 
میسر  را  تهدیدها  با  همگانی  مقابله  که  سازوکارهایی 

سازد در اختیار ندارد�

تشتت  و  پراکندگی  گرفتار  که  ای  جامعه  چنین 
فرهمندی می گردد که  رهبر  دنبال  به  ناگزیر  است  
ها ممکن  بحران  با  مواجه  در  را  بسیج عمومی  بتواند 
بودن  کوچک  ایران  جامعه  بزرگ  گرفتاری  سازد� 
انسجام اجتماعی آن است� گروه های اجتماعی گرفتار 
طلبان  تحول  تنها  شاید  هستند�  درونی  پراکندگی 
رفرمیستی که از »تحول« درک تغییرات تدریجی، گام 
به گام، خستگی ناپذیر و برای تمامی فصول را دارند 
اجتماعی،  های  گروه  در  درونی  انسجام  ایجاد  قابلیت 
که شرط تحکیم پایه های مردمساالری و تحقق اراده 

عموم است، را داشته باشند�

وضعیت اضطراری پیش آمده به سرعت به فعل و انفعاالت در پهنه سیاسی 
و بخش هایی  اعتدالگرایان  آورد.  پدید  را  و صف بندی های جدیدی  زد  دامن  ایران 
از اصالح طلبان حکومتی، که نزدیک به شش سال در صحنه سیاسی فعال و حتی 
تاثیرگذار بودند، با این استدالل ضمنی که اولویت های شرایط اضطراری بر کشور 
مسلط شده است به سرعت به گفتمان نهادهای قدرت نزدیک شدند. در قطب مخالف 
هم گروه های برانداز در خارج از ایران در جلب نظر سران جنگ طلب کاخ سفید با 
یکدیگر به رقابت پرداختند. از آن پس، در فضایی که به سرعت به سمت دوقطبی 
شدن گام برمی دارد، کنشگران تحول طلبی که نه در نظام سیاسی مسلط  در کشور 
جایگاهی دارند و نه با قدرت های مسلط بین المللی سر و سری، با این سئوال درگیرند 
که بواقع چرا نقش و امکان مردم در مواجه با بحران پدید آمده محدود و حاشیه ای 

است؟   
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اسالمی  جمهوری  سو  این  به  گذشته  ماه  دی  از 
ایران هم در سطح داخلی و هم بین المللی با افزایش 
هنوز  است�  شده  روبرو  خود  علیه  جدی  فشارهای 
و  داخلی  های  خیزش  فراگیری  خطر  نیست  روشن 
به  خطر جنگ که هر دو تهدیدی علیه هستی نظام 
شمار می رود به گسترش  تضادهای دو جناح منجر 
خواهد شد یا عزم آنان را برای نزدیکی به یکدیگر به 
افزایش خواهد داد�  تهدیدات  این  قصد خنثی کردن 
دو  این  با  رویارویی  در  نظام  بر  گرایش مسلط  روش 
تهدید در اساس متفاوت است� در داخل با خودداری 
از تن دادن  به خواست مردم در صدد فرسوده کردن، 
است�  ها  خیزش  این  محو  و  مهار  کردن،  مرعوب 
مجازات  و  ها  حوزه  بیشتر  در  فزاینده  گیری  سخت 
دانشجویی،  کارگری،  فعاالن  و  نویسندگان  سنگین 
رود  می  که  “ناجنبشی”  هر  فعاالن  و  اتنیکی  زنان، 
نظام  ناپذیری  انعطاف  گردد،  بدل  زنده  جنبشی  به 
می  نشان  اعتراضات  شدن  همگانی  از  هراس  در  را 
پیش  برخی  رغم  به  اما  المللی  بین  حوزه  در  دهد� 
روی ها در جنگ داخلی سوریه و علیه داعش درعراق 
ها،  هماوردطلبی  و  نظامی  هایی  ماجراجویی  دیگر  و 
تهدیدات  برابر  در  “خویشتنداری”  سیاست  اکنون 
ای  منطقه  متحدان  و  آمریکا  نمایی  قدرت  و  نظامی 
آن را در پیش گرفته است�  این یادداشت به جایگاه 
آمیز  مسالمت  عمومی  های  خیزش  فراگیرشدن 
از  عبور  راه  ترین  هزینه  کم  و  سوم  رویکرد  همچون 

دوگانه تمکین به نظام یا خطر جنگ می پردازد�
خیزش های داخلی و چالش های پیش رو

که  ای  ساختارشکنانه  اعتراضات  گرفتن  باال  با 
گفتمان  از  بلکه  طلبی  اصالح  گفتمان  از  تنها  نه 
و  رفته  فراتر  نیز  سیاسی  نظام  علیه  خواهی  آزادی 
تبعیض  رفع  و  جوییانه  رفاهی،عدالت  های  خواست 
بازگشت  و  نوین  مرحله  وارد  ایران  دربرگرفته،  را 
ناپذیری شده است� دیگر کمتر کسی برای “چانه زنی 
درباال”، دل بستن به شرکت در انتخابات برای اصالح 
مجوزی  همچون  بدتر”  “شر  از  افکنی  هراس  و  نظام 

برای تمکین به “شر کمتر” تره خورد می کند�
اصلی  ستون  دو  به  واعتصاب  خیابان  جنبش 

ای  زنجیره  اعتراضات 
زدگان  عصیان  و  محرومان 
اعتراضات  این  اند�  شده  بدل 
در لحظه کنونی از توان برای 
برهم زدن توازن قوا برخوردار 
اعتراضات  این  تداوم  نیستند� 
فراگیرشدن  معنای  به  نیز 
هرچند   نیست،  آن  دامنه 
حفظ  آن  ای  زنجیره  خصلت 
تعبیر گرامشی  به  است�  شده 
موضعی”  های  “جنگ  نوعی 
بین شهروندان و حکومت در 
جریان است که در آن هریک 
می  ای  تازه  سنگر  فتح  به 

و  معیشتی  اقتصادی،  دفاعی،  عمدتا  اندیشد� خصلت 
جلوگیری  برای  (مبارزه  مبارزات  این  زیستی  محیط 
از بدتر شدن شرایط) را نیز باید نادیده گرفت� با این 
همه در صورت تداوم این اعتراضات، تحقیر ترس به 
اپیدمی عمومی بدل می شود که می تواند زمینه ساز 
به  حتی  و  همگانی  خیزش  به  اعتراضات  فراروئیدن 

یک انقالب مسالمت آمیز شود�
در  مهمی  نقش  همچنان  نگرانی  و  ترس  عنصر 
حکومت  توان  نباید  دارد�  ها  خیزش  نشدن  فراگیر 
دشواری  به  یا  انگاشت  کم  دست  را  سرکوب  در 
در  رهبری  ن  فقدا  و  آن  باالی  هزینه  یابی،  تشکل 
شرایط کنونی بی اعتنا بود� همچنین همبسته نبودن 
واگرایی  و  پراکندگی  اعتراضات،  نبودن  سراسری  و 
بخش هایی از آن، مانع از تبدیل اعتراضات به خیزش 

سراسری هدفمند می شود�
ای  زنجیره  مبارزات  از  سطح  همین  همه،  این  با 
به  نیز  را  طلبان  اصالح  بلکه  قدرت  صاحبان  تنها  نه 
انداخته است� به گونه ای که آشکارا نگرانی  وحشت 
تنها  را  آن  که  نان”  “شورش  و  “خیابان”  از  را  خود 
نه  اما  اند�  کرده  بیان  بارها  خوانند  می  کور  عصیانی 
با  بلکه  است،  اعتنا  بی  هشدارها  این  به  جامعه  تنها 
بی رنگ شدن شتابان گفتمان اصالح طلبی و دولت 
روحانی، خواست تغییر نظامی که مشروعیت خود را 

شود�  می  فراگیرتر  روزه  همه  داده،  دست  از  یکسره 
پدیده خواندن ترانه “ساسی مانکن” در مدارس، تازه 
ترین جلوه تمام عیار فروپاشی فرهنگی و ارزش های 
خردساالن  نزد  در  حتی  نظام  دینی  و  ایدئولوژیک 
تمامی  داشتن  دست  در  رغم  به  که  است  جامعه 
نیز  آنان  مغزی  شستشوی  به  قادر  قدرت،  ابزارهای 
نیست� خواست گذار از نظامی که مورد انزجار همگانی 
است امروز حوزه همرایی پنهان و آشکارجامعه است� 
و  رویکرد  دو  اما  همرایی،  این  سلبی  جنبه  پس  در 

گرایش سخت متضاد درحال گسترش است�
آمیختن  با  رویکرد  این  چپ:  به  گردش   �۱
جنسیتی،  برابری  تبعیض،  رفع  عدالت،  دمکراسی، 
اخیر  سالیان  در  طلبی،  صلح  و  زیست  محیط  حفظ 
گرایش  این  ردپای  است�  یافته  تری  حضورمحسوس 
اعتصاب  دانشجویی،  اخیر  اعتراضات  در  ِویژه  به 
کارگران هفت تپه و فوالدسازی و معلمان به روشنی 
آن  به  اشاره  ضمن  نیز  حکومت  که  شود  می  دیده 
اعتراضاتی  است�  شده  آنان  قاطع  سرکوب  خواهان 
“آزادی  ازادی”،  کار،  “نان،  همچون  شعارهایی  با  که 
زندانیان سیاسی”، رد خصوصی سازی، نفی تبعیض، 
دیگر  با  همبستگی  اجباری،  حجاب  لغو  خواست 
یابی مستقل  بر تشکل  تاکید  جنبش های اجتماعی، 
کارگری و مطالبات رفاهی، سمت وسوی خود را کم 
گروه  مبارزات  از  بخشی  است�  ساخته  آشکار  وبیش 

خیزش های عمومی؛ صدای سوم در عبور از تمکین به نظام یا جنگ!
مهرداد درویش پور



29دوره جدید | خرداد و تیر 1398 | شماره 27
های اتنیکی تحت ستم نیزدر این راستا قرار دارد�

حضور  اخیر  اعتراضات  در  اما  متوسط  طبقه 
اندک  شاید  است�  نداده  نشان  خود  از  چشمگیری 
متوسط  طبقه  در  طلبان  اصالح  مانده  باقی  نفوذ 
شدن  ای  سوریه  از  ترس  یا  آرمانی  ضد  نگرانی  یا 
ایران دلیل این امر باشد� روشن نیست آیا این گونه 
ها  و خواست  تفاوت شعارها  یا  تردیدها  و  ها  نگرانی 
اثر  بر  متوسط  طبقه  موقعیت  شدن  تر  شکننده  یا 
رشد  و  فزاینده  اقتصادی  بحران  ها،  تحریم  گسترش 
شکاف های طبقاتی، حضور آنرا نسبت به خیزش ۸۸ 

کم رنگ تر کرده است؟
در  چپ  به  گردش  و  اعتراضات  شدن  رادیکالیزه 
بخشی از آن، در متن گسترش بحران های اقتصادی 
تبعیض  انواع  جنسیتی،  نابرابری  طبقاتی،  شکاف  و 
آلودگی  اجتماعی،  و…  جنسی  دینی،  اتنیکی،  های 
حکومتی  ماجراجویی  و  زیست،  محیط  افزون  روز 
متعلق به پیشاتاریخ ایران که امنیت ملی را به خطر 
تنها رویکرد و  این  اما  انتظار نیست�  از  انداخته، دور 

چالش داخلی علیه نظام نیست�
ناسیونالیسم.  و  گرایی  نوستالژی  برآمد    �  2
گرایی  اسالم  از  همگانی  انزجار  فراگیرشدن  با 
درپی  که  حاکمی  طبقه  بازماندگان  بر  عالوه  حاکم، 
از  ای  اند، بخش گسترده  زیر کشیده شد  به  انقالب 
نوستالژیک،  های  گفتمان  جذب  نیز  ناراضی  مردم 
ناسیونالیستی و پوپولیسم راستی شده اند که با ابراز 
پشیمانی از انقالب، رجعت به گذشته را راه خالصی 
ناروشن و  بار به قصد پی ریزی آینده  از حال نکبت 
موهوم و “احیای عظمت از دست رفته” می یابند� در 
 ۵۷ انقالب  رخداد  در  که  کسانی  تمام  رویکرد،  این 
مشارکت داشته اند نیز آماج نقد و گاه نفرت پراکنی 
این گرایش  افراطی ترین نمایندگان  قرار می گیرند� 
و  سرخ  “ارتجاع  با  همزمان  مبارزه  ضرورت  از  علنا 

اتنیکی  های  گروه  بین  در  گویند�  می  سخن  سیاه” 
تحت ستم اما نوستالژی گرایی بیشتر با هویت طلبی 
از  نه  اما  گرایشات  این  ترین  افراطی  است�  همراه 
تولید نفرت قومی وملی و نه از تکیه آشکار به قدرت 
های خارجی نیز برای دست یابی به خواست هایشان 

ابایی ندارند�
های  شکاف  انداز  چشم  و  جایگاه  درباره  داوری 
در  گرایی  اسالم  سیطره  از   گذار  طرفداران  درونی 
ایران چندان ساده نیست� با این همه برآمد نیروهای 

سیاه در منطقه و در سطح جهان، نیروهای دمکراتیک 
و به ویژه چپ را به شدت تحت فشار قرار داده است�

ویژگی های اصلی این گرایش نوستالژیک را چنین 
می توان برشمرد � ۱ – ایده آلیزه کردن و غبطه به 
گذشته “پر افتخار” از دست رفته و میل به بازگشت 
به آن� 2 – برتری طلبی ملی، قومی و گاه “نژاد ی” 
(آریایی)- 3  – سکسیسم و تمایل به”مردانگی سلطه 
“مردانگی  تر  مانده  عقب  الگوهای  با  رقابت  در  جو” 
(قیمومیت  پاترنالیسم   -4 گرایان  اسالم  نوستالژیک” 
گرایی  افراط  نارواداری،   -6 ۵-اقتدارگرایی  گرایی) 
 -۸ ستیزی  چپ   -۷ ورزی   خشونت  به  تمایل  و 
“دگرهراسی” و نفرت از دیگری که با رواج لمپنیسم، 
ولگالریسم، کینه توزی و انتقام جویی و دیگر ویژگی 
های فوق بخت گذار مسالمت آمیز به دمکراسی، رفع 
می  کاهش  را  ایران  در  اجتماعی  عدالت  و  تبعیض 

دهند�
و  ها  تحریم  گسترش  خارجی:  چالش 

نظامی تهدیدات 
با روی کارآمدن ترامپ، فشارهای بین المللی علیه 
نظام چه از طریق تحریم های گسترده اقتصادی و چه 
با تهدیدات نظامی به تدریج و به ویژه در دوران اخیر 
(نه  زمینه  این  در  نظام  سیاست  است�  یافته  شدت 
جنگ و نه مذاکره) برپایه انکار خطر جنگ و همزمان 
از تجدید نظر در سیاست آمریکا ستیزی،  خودداری 
اسرائیل ستیزی و تنش زایی در منطقه استوار است� 
با  این همه دل نگرانی از خطر حمله نظامی آمریکا 
و اسرائیل رهبران نظام را به نوعی “خویشتن داری” 
است�  داده  سوق  نشینی  عقب  برای  سازی  زمینه  و 
اظهارات اخیر ترامپ که ایران با رهبران کنونی ایران 
تمایلی  وجود  از  نشان  باشد،  “بزرگ”  تواند  می  هم 
در وادار کردن جمهوری اسالمی به مذاکره در کنار 

تهدیدات نظامی دارد�

به جای گمانه زنی درباره انگیزه و معنای اظهارات 
آمریکا  و سران  اسالمی  ونقیض سران جمهوری  ضد 
دراین روزها، می توان به روشنی مدعی شد سیاست 
در  تنش  افزایش  زمینه  سو،  دو  هر  از  تاکنونی  های 
منطقه و خطر حمله نظامی به ایران را افزایش داده 
تن  و  اسالمی  جمهوری  نشینی  عقب  با  تنها  است� 
دادن به مذاکره از یکسو و تغییر سیاست های تهدید 
آمیز ترامپ از سوی دیگر بخت خطر حمله نظامی به 

ایران کاهش می یابد�

های  سیاست  که  نظامی  نیست  روشن  هرچند 
امنیت  درمنطقه  اش  نظامی  حضور  و  آن  تاکنونی 
ملی کشور را با مخاطره روبرو کرده است، تا چه حد 
ممکن است بتواند اعتماد بین المللی در دست یابی 
دستگاه  که  آن  ویژه  به  برانگیزد�  را  پایدار  صلح  به  
ترامپ و متحدان آن در منطقه نیز نشانی از سیاستی 
اعتماد آفرین در تضمین صلحی پایدار از خود نشان 
نه  سیاست  تنشی،  پر  فضای  چنین  در  اند�  نداده 
مذاکره و نه جنگ، شاید در کوتاه مدت پاسخ گوی 
تمایل  پاسخگوی  اما  باشد،  حکومت  نمایی”  “قدرت 
دمکراسی  و  صلح  امنیت،  به  منطقه  و  ایران  مردم 

نیست�
گزینه  بهترین  گاه  عقالنی  گذاری  سیاست  در 
از  اجتناب  بلکه  نیست،  ها  آل  ایده  به  یابی  دست 
بدترین گزینه ها و احتماالت،  خود می تواند انتخابی 
عقالنی باشد� در این میان رفع خطر جنگ از طریق 
مذاکره گرچه به خودی خود مثبت است، اما سیاست 
جمهوری  تثبیت  به  تنها  دمکراسی  بدون  صلح 
اسالمی منجر می شود و هم از این رو منتقدان نظام 

باید از آن فراتر روند� 
 صدای سوم امید بخش فردایی بهتر

به  تمکین  جای  به  سوم  سیاست  یا  سوم  صدای 
تقویت  طریق  از  جنگ،  از  حمایت  یا  نظام  اقتدار 
آن  از  جهانی  حمایت  جلب  و  مردمی  های  خیزش 
برای به عقب راندن نظام در زمینه نقض حقوق بشر، 
بخت گذار مسالمت آمیز و دفع خطر جنگ را تقویت 
و  بینانه  خوش  را  رویکرد  این  بسیاری  کرد�  خواهد 
ذهنی دانسته و بر بی پژواکی صدای سوم در فضای 
قطبی شده کنونی تاکید می ورزند� فضایی که برخی 
درآن به بهانه مخالفت با جنگ، تمکین به جمهوری 
اسالمی را پیشه کرده و برخی دیگر چشم دوختن به 
قدرت های خارجی را تنها راه پایان بخشین به حیات 

جمهوری اسالمی ایران می یابند�
قدرت  از  دعوت  که  است  درآنجا  تاریخ  طنز 
ایدئولوژی  با  ایران  به  حمله  برای  خارجی  های 
راست  اپوزیسیون  ازهمان  بخشی  اولتراناسیونالیستی 
“برانداز” درتضاد قرار گرفته و تشتت در صفوف آنان 

را دامن زده است�
ناراضی  مردم  از  تری  گسترده  بخش  همه،  این  با 
گیرکردگی  کنونی،  پیچیده  اوضاع  متن  در  ایران، 
سیاست، بی افقی و نبود آلترناتیو، خشمگین از نظام 
اپوزیسیون،  به  اعتماد  بی  و  انقالب  از  نگران  دل  و 
بیشتر به ناراضیان نه تنها  سرخورده از نظام بلکه گاه 
سرخورده از کل سیاست ورزی رایج بدل شده اند� بی 
تفاوتی این گروه به خطر جنگ بیش از آن که ناشی 
از عالقه آنان به حمله نظامی به کشور باشد، ناشی از 
دست کم گرفتن احتمال بروز آن  است� این گرایش  
می تواند همچنین ناشی از سرخوردگی مردمی باشد 
که نتیجه تمام تالش های دستکم نیم قرن اخیر را 

تباهی و بدتر شدن اوضاع یافته اند�
در متن توازن قوای کنونی، تمایل مردم، حکومت 
نظامی،  گیری  در  از  پرهیز  به  ترامپ  دستگاه  و 
ضرورت مذاکره برای تامین توافقی بین المللی را به 
از خطر  گرچه  که  توافقی  کرد�  خواهد  تحمیل  نظام 
از  نه  آن  در  اما  است،  بهتر  نظامی  حمله  و  جنگ 
بر  در  را  پایداری  امنیت  ونه  است  خبری  دمکراسی 
رو  این  از  است� هم  خواهد داشت و سخت شکننده 
و  دمکراسی  صلح،  به  یابی  دست  راه  بهترین  برآنم  
تقویت  و  های سراسری  برآمد خیزش  درگرو  امنیت 
صدای سوم در گذار مسالمت آمیز از این نظام است!

جنبش خیابان واعتصاب به دو ستون اصلی اعتراضات زنجیره ای محرومان 
و عصیان زدگان بدل شده اند. این اعتراضات در لحظه کنونی از توان برای برهم زدن 

توازن قوا برخوردار نیستند. تداوم این اعتراضات نیز به معنای فراگیرشدن دامنه 
آن نیست، هرچند  خصلت زنجیره ای آن حفظ شده است. به تعبیر گرامشی نوعی 
“جنگ های موضعی” بین شهروندان و حکومت در جریان است که در آن هریک به 
فتح سنگر تازه ای می اندیشد. خصلت عمدتا دفاعی، اقتصادی، معیشتی و محیط 
زیستی این مبارزات )مبارزه برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط( را نیز باید نادیده 
گرفت. با این همه در صورت تداوم این اعتراضات، تحقیر ترس به اپیدمی عمومی 
بدل می شود که می تواند زمینه ساز فراروئیدن اعتراضات به خیزش همگانی و حتی 

به یک انقالب مسالمت آمیز شود. 
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انگلیس  در شهریور ماه سال ۱320 قوای روس و 
را  آوردند و کشور  ایران هجوم  به  از شمال و جنوب 
بود  ساخته  شاه  رضا  که  نوینی  کردند�ارتش  اشغال 
ایران  انگیزه و مردم  نه  برنامه ای دفاعی داشت و  نه 
کردند،  می  زندگی  دیگر  در سرزمینی  که  گویی  هم 

متفقین را تماشا کردند�
2۵ شهریورماه سال ۱320، رضا شاه استعفا داد و 
رفته، سقوط یک  نه خانی  و  آمده  نه خانی  که  انگار 
شبه آن شاه پراُبهت، نه تاسفی بر انگیخت و نه حتی 

شادی�
ایالتی  شهرستانهای  برخی  در  تنها  اند  گفته 
بزرگ،  شهرهای  و  تهران  در  اما  شد  شادمانی 
خونسردی و بی تفاوتی، واکنش سرد مردمی بود که 
چون ناظری بی طرف، رفتن اشغالگری را می دیدند و 

آمدن اشغالگر دیگری را به تماشا می نشستند�
روشنفکرانی  نداشت؟  هواداری  هیچ  شاه  رضا  آیا 
که در اواِن دوره پهلوی او را می ستودند و امید ایران 
جدید  طبقه  از  چرا  بودند؟  رفته  کجا  دانستند،  می 
با  که  شهرنشینی  متوسطین  و  نظامیان  و  بوروکراتها 

آمدن پهلوی، برآمده بودند، صدایی بر نخاست؟
که  بود  ای  زمانه  در  ایران  اشغال  گذشته  این  از 
به  وجب  تقدس  از  سالها  ناسیونالیست،  روشنفکران 
ایران مبادا تن من  بودند و »چو  وجب خاکش گفته 

مباد« را بر گوش مردمان می خواندند�
ایران  که  بود  باری  آخرین   ۱320 سال  شهریور 
اشغال شد و به رغم موارد مشابه تاریخی اش، کشور 
نسل  در خاطره  و  رفت  بیگانه  زیر چکمه  به سادگی 
سقوط  و  سراسری  شکست  این  از  نیز  بعدی  های 
پایتخت به دست روس و انگلیس، طعم تلخی بر جای 
نماند و برخی حتی نام این واقعه را از اشغال به پل 
در  را  ایران  طرف  بی  دولت  و  دادند  تغییر  پیروزی 
شمار کشورهای متفق شمردند و به این »پل شدگی« 

و نقش داشتن در شکست آلمان افتخار هم کردند�
نزدیک هشتاد سال از آن واقعه گذشته، ایران صد 
حادثه از سر گذرانده و از جنبش ملی نفت و انقالب 
دوباره  حاال  و  گذشته  عراق  با  جنگ  سال  هشت  و 

احتمالی  جنگی  آستانه  در 
آمریکا  با  اینبار  و  گرفته  قرار 
دنیا�  ارتش  قدرتمندترین  و 
آیا دوباره شهریوری در پیش 

است؟
»اینها« و مردم

سرزمین  ایران،  جامعه 
سالها  است�  ای  ناشناخته 
تبلیغات  و  زدگی  نقاب 
حکومت  متضاد  و  رنگارنگ 
و اپوزیسیون و تغییر و تحول 
نسلها، وضعیت غریبی ساخته 
جمعی  های  واکنش  که 

ایرانیان، اگر بتوان نام جمع را بر این مجموعه پریشان 
نهاد، قابل پیش بینی نیست�

به  انقالب  اول  دهساله  ی  دوره  در  ایران،  جامعه 
عمق یک ایدئولوژی مذهبی فرو رفت که با خونریزی 
بر  جنگ  تبلیغات  بست�  می  حقانیت  حنای  جنگ، 
ایرانیان، تمام منابع  پایه هویت مذهبی و شیعه وِش 

ایمانی و آرمانی مردم را خرج جبهه کرد�
همان  در  و  بود  ایران  خاک  در  سالی  یک  جنگ 
زمان، آیت اهلل خمینی یکبار هم  بر مفهوم وطن تکیه 
نکرد� خمینی جنگ را تا مرزهای خیر و شر و نور و 
انتزاعی  از اسالمی  ایران  به جای  و  برد  ظلمت پیش 
گفت که در خطر است و به جای خرمشهر و آبادان، 

راه قدس را نشان داد که از کربال می گذشت�
رزمندگان جبهه ی حق  این جهاد مقدس که  در 
علیه باطل هر روز شربت شهادت می نوشیدند، ملیت 
دفاع  ارزش  اصال  و  بود  مذموم  خاک،  و  سرزمین  و 
نداشت� اگر که مرزی حفظ شد، حدود امت اسالمی 
منطبق  ایران  نقشه  با  تصادف  و  اتفاق  بنابر  که  بود 

شده بود�
ایرانی  هویت  بر  چیزی  ساله  هشت  جنگ  پس 
اسالمی  امت  مضامین  بر  که  تاکیدی  با  و  نیفزود 
ایمانی مردم خرج کرد و عاقبت هم  انبان  از  داشت، 
و خمینی  یافت  پشیمانی، خاتمه  و  پریشانی  در یک 

جام زهر را سرکشید و صلح و آتش بس را غمگینانه 
اش  فاضله  مدینه  خون،  و  جنگ  که  انگار  پذیرفت، 
خاموش  نباید  که  ای  آتشکده  باروت،  و  آتش  و  بود 

می شد�
موقِت  ایماِن  گرمای  و  شور  جنگ،  سردی 
آن  از  پس  پوچی  انداخت�  التهاب  از  را  ایدئولوژیک 
اهل  که  کرد  کاری  حاصل،  بی  ی  ساله  هشت  نبرد 
تازه فهمیده  آنها که  بازگشتند و مثل  به دنیا  آخرت 
امام  جمله  از  و  پیامبران  های  وعده  همه  باشند 
توبره  به  را  دنیا  خاک  حریصانه  است،  دروغ  خمینی 
عشقی،  شکست  یک  در  که  بود  این  مثل  کشیدند� 

عاشقان قدیم، شهوت پرستان معاصر شده بودند�
جنگ به خودی خود، بحران های ارزشی و اخالقی 
ایدئولوژیک  و  مذهبی  جنگ  این  اگر  و  دارد  پی  در 
و  زلزله  ی  دامنه  رسد،  پایان  به  ظفر  بی  و  باشد 

دگردیسی که می آفریند، سهمگین تر است�
والیت  تخت  به  و  خمینی  فوت  با  اسالمی  نظام 
نشستن خامنه ای،دیگر نه از کاریزمای امام بهره ای 
داشت و نه از پشتیبانی مردم دلزده از جنگ که در 
یک برهه دهساله از شاهنشاهی به جمهوری اسالمی 

پرتاب شده بودند�
انداز  از چشم  نه دیگر  عامه مردم حاال می دیدند 
از  نه  مدرن سازی ولو ظاهری پهلوی خبری است و 
آزادی سیاسی بهره ای و این میان آزادیهای اجتماعی 

وضعیت اشغال شدگی
محمد رهبر
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حال  و  وضع  این  در  ایرانیان  است�  رفته  فنا  به  هم 
برای  و  بردند  پناه  تاریخی  و  دیرین  ترفند  همان  به 

زندگی، نقاب بر صورت زدند�
نظام سعی داشت تا با همان رخت مندرس جنگ، 
حال  این  با  کند  حفظ  امام  آرمانهای  به  را  اتصالش 
سیاست  جمهور،  رئیس  مقام  در  رفسنجانی  هاشمی 
های تعدیل اقتصادی در پیش گرفت و سرداران سپاه 
تهران  دار  شدند�  و خزنده، دالل و شرکت  آرام  هم 
با شهرداری کرباسچی بزک می شد و برج و پاساژها 
قد افراشتند� باطن جمهوری اسالمی مبدل به والیِت 
در  اما  شد  سپاهی  و  روحانی  باندهای  داری  سرمایه 
دنیوی،همچنان  تاپا  سر  ی  تجارتخانه  این  ویترین 
تسبیح آویزان بود و سجاده پهن و آیت اهلل خامنه ای 
درس زهد می داد�آیا جز این بود که حکومت هم در 

مقابل مردم نقاب زده و ریا می کرد؟
تورم  گرفت�  عمق  جنگ،  از  پس  طبقاتی  شکاف 
در  هم  نوکیسه  خوار  رانت  طبقات  و  شد  رقمی  دو 
برجا  پا  اختناق  فضای  گرفتند�  جای  شهر  باالهای 
ماند و آزادی های اجتماعی از ترس اینکه مبادا شکل 
بی  را  فقها  و حضور  کند  عوض  را  ویترین  شمایل  و 

توجیه، سرکوب شد�
در  ایران  زده  نقاب  میدان جامعه ی  آن سوی  در 
چهل سال گذشته زندگی اش را تفکیک کرد� جایی 
می  ریا  و  روی  اهل حکومت  با  و  داشت  باری  و  کار 

کرد، جایی دیگر زندگی شبانه و تفریح ناسالمی�
باید  که  آموختند  ها  بچه  به  ایرانی  های  خانواده 
کنند  گوش  را  شنوند  می  منبر  و  مدرسه  در  آنچه 
ایمان که حکومت می  و  آرمان  از  نشنوند� هر چه  و 
گوید را دروغ بدانند و باور نکنند و به دام »اینها« که 
نیفتند� است،  اسالمی  جمهوری  گنگ  و  مستعار  نام 

آب  مثل  که  با»اینها«  و  بیندازند  پایین  را  سرشان 
نیفتند  زنند در  اعدام می کنند و شالق می  خوردن 
سهمی  و  شوند  خزانه  وارد  نقاب  با  توانستند  اگر  و 
بردارند و برای آینده و زندگِی سرخوشانه نیز چشمی 
به خارج داشته باشند که ایران درست بشو نیست و 
از  ام  رخت  شود،  یار  ار  ام  بخت  و  است  جوان کش 

اینجا ببرم�
سال  چهل  در  ایرانی  مهاجران  انگیز  حیرت  آمار 
گذشته و شش میلیون ایرانی مقیم شش گوشه دنیا و 
میل به مهاجرت که مثل غریزه زیستن در بیشترینه 
ایرانیان، فروزان است، ثمره آموزِش عبرتی است که 
بعدی  نسل  به  و جنگ چشیده  دیده  انقالب  والدین 

دادند�
پس جنگ هویت ایرانی را تقویت نکرد بلکه آرمان 

و ایمان را پوچ و هیچ کرد�
ارزشهای جمهوری اسالمی مبنی بر شیعه گستری 
و رواج مذهب ظاهر و فقه پروری، مردم را هم از دین 

فراری داد و هم از کشور�
ریختن  فرو  و  سبز  جنبش  و  اصالحات  شکست 
تا  گرفته  روحانیان  از  مرجع  طبقات  محبوبیت 
روشنفکران و در نهایت گسترش شبکه های مجازی 
پدید  و  همه  نظری  صاحب  و  مزمن  فردگرایی  و 
زمان  از  و  بود  متنفر  اش  گذشته  از  که  نسلی  آمدن 
که  رساند  جایی  به  را  کار  داشت،  تهوع  حال  حالش 
جبر  ایران،  جغرافیای  و  ایرانی  کالبد  بسیاری  برای 
جغرافیایی شد که قسمتی جز نکبت و نیستی نصیب 

نمی کرد�
خیز تا خاطر به آن ترک سمرقندی دهیم

بیراه نیست که بگوییم آمریکا یک مساله ی داخلی 
ایران است� جمهوری اسالمی  بیش از سه دهه است 

و دیوار گواهی  اما در  رابطه کرده  آمریکا قطع  با  که 
نظام رسوخ  پود  و  تار  تمامی  آمریکا در  می دهد که 

معنوی و بلکه مادی دارد�
تقصیرات  تمام  نظام  این چهل سال، مسئوالن  در 
انداخته  بزرگ  شیطان  گردن  بر  را  سماوی  و  ارضی 
تا  است  اسالمی  آمریکاستیزی،هویت جمهوری  و  اند 
بتواند به بهانه اش هر ضعفی را توجیه و هر صدایی 
لعاِب  والیی،  ی  تجارتخانه  آن  به  و  کند  سرکوب  را 

حماسی مبارزه با استکبار و امپریالیسم، زند�
ختم  جهانی  انزوای  به  که  آمریکا  با  ارتباط  قطع 
ضرورتی  و  دلیل  بلکه  نبود  استقالل  ارمغانش  شد 
تا  اقتصاد  از  بر همه چیز  تا  نظام شد  بر خودکامگی 

فرهنگ چنبره زند�
تحریم های آمریکایی هم موجبات صدور شخصی 
و چنان سود سرشاری  کرد  فراهم  را  نفت  و سپاهی 
برای سپاهیان به نفت رسیده در پی داشت که تحریم 

بیشتر را جشن می گیرند�
جمهوری  تبلیغات  و  تعالیم  همه  که  آنجا  از 
شیطان  دارد،  ایران  مردم  در  عکس  نتیجه  اسالمی، 
بزرگ برای بسیاری از ایرانیان که پای ثابت هالیوود 

هستند و سالها مشتری شبکه های ماهواره ای فارسی 
زباِن لوس آنجلسی بوده اند، جبرئیلی شد که پیام آور 
شادخواری  و  دالر  و  شادمانی  و  رقص  و  آزاد  دنیای 

است�
نظام  مفرط  دشمنی  و  ستیزی  آمریکا  رسوایی 
ناالن  اصفهانی  کشاورزان  که  رسید  آنجا  به  اسالمی، 
از بی آبی، شعاری ساختند که همه سیاست خارجی 
و داخلی، نظام اسالمی را در یک بیت انکار می کرد: 

دشمن ما همین جاست/ بیخود می گن آمریکاست�
که  اصفهانی  کشاورزان  برای  اسالمی  جمهوری 
توان حدس  فرودستی هستند که می  از طبقه  اتفاقا 
زد، سالها از حامیان نظام بوده اند و در این راه قربانی 
نعل  که  شد  اصلی  دشمن  یکباره  به  اند،  نداده  کم 
می  معرفی  خصم  دروغ  به  را  آمریکا  و  میزند  وارونه 

کند�
به طور  به جز مقاطعی کوتاه  ایران  بلند  تاریخ  در 
و  حاکم  ی  رابطه  حکومت  و  مردم  میان  معمول 
مگر  است،  بوده  برقرار  مغصوب،  و  غاصب  و  محکوم 
نه اینکه اگر دشمن خارجی به ایرانیان حمله ور نمی 
پا بر خرخره  تا  شد به جایش سلطان مستبدی بوده 

رعیت بگذارد�
این ستمکاری پلنگان تیز دندان وطنی، کاری می 
کرده تا مردم از مار غاشیه به عقرب جراره پناه برند� 
سقوط امپراتوری ساسانی با تلنگر اعراب و فروریختن 
دارد که  رازی  افغان،  به دست محمود  امارِت صفویه 

در تنفر ملت از حکومت نهفته است� گاهی هم نیاز به 
تغییر که از دستان ناتوان مردم بر نمی آید به نیروی 
خارجی احاله می شود بلکه تیمور و ترامپ مثل ارتش 

آزادیبخش بیایند و این کاخ ظلم را ویران کنند�
به یاد آوریم که حافظ شیراز چه طور آرزو می کرد 
بلکه تیمور لنگ بر فارس بتازد و پایانی باشد بر ملوک 

الطوایفی حکمرانان شیراز�
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

زندانی مدافع زندان نیست
ایران و بلکه ایرانی بودن ما در وضعیت پیچیده ای 
قرار دارد� چهل سال استبداد دینی، همراه با خشونت 
از دین و دینداری است  تنفری که در نسل جوان  و 
فرودستان  باعث شده  اقتصادی که  و فشار سهمگین 
حب  به  برسد  چه  کنند  فراموش  را  نامشان  جامعه 
وطن، شرایطی ساخته که نمی توان در مقابل حمله 
و  زندان  از  تا  بند خواست  در  زندانیان  این  از  بیگانه 

زندانبان دفاع کنند�
سرکوبی  و  مدنی  جامعه  فقدان  در  بدتر  آن  از 
جنبش های اصالحی و اعتراضی، بسیاری از ایرانیان 

برای  و  دارند  را  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  رویای 
این آرزوی شیرین هر وسیله ای را مجاز  به  رسیدن 
می دانند، منتهی این  براندازی را  نیازمند زوری می 
آمریکایی  ناو  شاید  اما  نیست  بازوشان  در  که  بینند 

زورش را داشته باشد�
گفتن از اینکه میان حاکمیت و مردم ایران شکاف 
کند�  نمی  ادا  فعلی  شرایط  در  را  مطلب  هست، حق 
است،  متقابل  ،نفرتی  مردم  و  نظام  میان  گفت  باید 
حشد  به  دلخوش  اسالمی،  جمهوری  که  آنچنان 
الشعبی و حزب اهلل لبنان و انصار اهلل یمن است و از 
ایران را ستون پنجم می داند و آن سوی  قضا مردم 
میدان هم بیشترینه مردم ایران، جمهوری اسالمی را 
دانند که در حلقه ی حاکمیتی آداب  اشغالگری می 
و رسومی دارد و شکل و شمایلی که یکسره با جامعه 

ایران در تضاد است�
آمریکا  به  حمله  از  پس  دانیم  می  که  مایی  اما 
تاکید  دانیم  می  که  مایی  و  آمد  نخواهد  دموکراسی 
های  آزادی  بر  ایران  دل  ساده  مردمان  از  بسیاری 
اجتماعی، عاقبت تنها در میکده ها را باز خواهد کرد 
و دوباره دهانها بسته و دستها به زنجیر خواهد ماند، 
بهانه  به  حتی  جنگ،  با  اینکه  جز  نداریم  ای  چاره 

آزادی مخالفت کنیم�
اما اگر قصد داریم که این مخالف خوانی موثر باشد 
باید ابتدا خواهان تغییر جمهوری اسالمی باشیم� نفی 

جنگ و جمهوری اسالمی همزمان�

نظام سعی داشت تا با همان رخت مندرس جنگ، اتصالش را به آرمانهای 
امام حفظ کند با این حال هاشمی رفسنجانی در مقام رئیس جمهور، سیاست های 
تعدیل اقتصادی در پیش گرفت و سرداران سپاه هم آرام و خزنده، دالل و شرکت دار  
شدند. تهران با شهرداری کرباسچی بزک می شد و برج و پاساژها قد افراشتند. باطن 
جمهوری اسالمی مبدل به والیِت سرمایه داری باندهای روحانی و سپاهی شد اما در 
ویترین این تجارتخانه ی سر تاپا دنیوی، همچنان تسبیح آویزان بود و سجاده پهن 
و آیت اهلل خامنه ای درس زهد می داد.آیا جز این بود که حکومت هم در مقابل مردم 

نقاب زده و ریا می کرد؟
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بجای  می دهند  ترجیح  کار  محیط  در  ها  آلمانی 
کلمه  از  مشکل)  کلمه  (معادل   Problem کلمه 
استفاده  چالش)  یا  وظیفه  کلمه  (معادل    Aufgabe

صحنه  روی  به  را  مشکالت  که  دشواری هایی   کنند� 
در  را  جدیدی  چالش های  و  وظایف  می آورد، 
به  آن ها  حل  با  که  چالش هایی  قرارمی دهد�  دستور 
یافت�  باالتری می توان دست  و کیفیت  نوین  شرایط 
آمریکایی ها در سطح مدیریت از این هم فراتر میروند� 
بهترین مدیران را کسانی می دانند که با بحران های 
سنگین مواجه شده، از بحران بیرون آمده، شرکت را 

نجات داده و بار دیگر به سودآوری رسانده اند�
روزهای  و  تاریک  آینده  ایران  کنونی  بحران  آیا 
یا می تواند راه را برای چشم  ناگواررا ترسیم می کند 

اندازهای مثبت بگشاید؟
و  مجهولی  چند  معادله  یک  با  ایران  جامعه 
چون  داخلی  نیروهای  است�  مواجه  متعدد  بازیگران 
سپاه،  روحانی،  دولت  گرایان،  اصول  طلبان،  اصالح 
جامعه  نهایت  در  و  اپوزیسیون  نیروهای  ای،  خامنه 
مدنی  نقش ایفا می کنند� نیروهایی چون دولت های 
وحله  در  همچنین  و  عربستان  و  اسراییل  آمریکا، 
ایران  از  خارج  در  را  روسیه  و  چین  و  اروپا  بعدی 
می توان نام برد� هر کدام از این نیروها جامعه را از 
سویی می کشند و بر حرکت دیگری تاثیر می گذارند� 
گاهی روند حل مشکل را تند و گاهی کند می کنند� 
بحران  این  قرارداریم�  آن  تند  سراشیب  در  ما  امروز 
را  اپوزیسیون  و  پوزیسیون  سیاسی  نیروهای  تمامی 
هیچیکدام  است�  داده  قرار  دشواری  شرایط  برابر  در 
در  را  ها  پاسخ  همه  که  باشند  آن  مدعی  نمی توانند 
اختیار دارند� آن ها با چالش های جدیدی مواجه اند� 

به نوعی دچار بحرانند�
لیست  و  دادند  رای  روحانی  به  طلبان  اصالح 
 20 امید  لیست،  این  فرستادند�  مجلس  به  را  امید 
دولت  بودند  امیدوار  که  بود  دهنده ای  رای  میلیون 
روحانی بتواند با کلید تدبیر راهی برای هدایت کشور 
اصالح  روحانی  دولت  موفقیت  عدم  بیابد�  بحران  از 
و  روحانی  از  انتقاد  نه  کشاند�  بست  بن  به  را  طلبان 
را حل  طلبان  اصالح  برابر وی مشکل  در  نه سکوت 

رادیکال  اصالح طلبان  نکرد� 
شعار عبور از روحانی را طرح 
استصوابی  نظارت  می کنند، 
را زیر سوال می برند و والیت 
فقیه را غیر ضرور می خوانند� 
را  اصالح طلبی  تا  می کوشند 
کنند  جدا  طلبان  اصالح  از 
سمت  به  را  گوش هایی  و 
در  را  امیدهایی  و  خود جلب 
خود  اجتماعی  پایگاه  میان 
این  برابر  آنان در  زنده کنند� 
چگونه  که  دارند  قرار  چالش 
قدرت  در  هم  می توانند 
سهیم باشند و هم چهره آنان 

بعنوان نیروی خواهان تغییر و اصالح مخدوش نشود، 
شده اند،  دلسرد  آنان  از  راکه  کسانی  اعتماد  چگونه 
هستند  سوال  این  به  جواب  پی  در  کنند�  بازسازی 
به  امسال  انتخابات  در  شعار  و  برنامه  کدام  با  که 

هواداران شان رجوع کنند�
را اصالح طلبان  اصلی خود  اصولگرایان که رقیب 
کشتی  این  از  خود  نجات  فکر  در  امروز  می دیدند 
شده اند�  سو  هم  مشکل  حل  در  آن ها  با  ورشکسته ، 
از  بیش  را  آن ها  منافع  آمریکا  گلوگیر  های  تحریم 
که  اصولگرایان  است�  برده  سوال  زیر  قشرها  دیگر 
ایران  اقتصادی  ازمنابع  را  سود  بیشترین  زمانی 
گشته اند�  گرفتار  مالی  بحران  در  امروز  می بردند 
داده  قرار  هدف  را  آن ها  منافع  وسیع  تحریم های 
حرفی  اسالم  و  ایدئولوژی  از  دیگر  آنان  اکثر  است� 
دیگر  از  بیش  اصولگرایان  از  بخش  این  نمی زنند� 
روابط  شدن  باز  و  ها  تحریم  لغو  خواهان  نیروها 
زمان  در  می باشند�  غرب  با  اقتصادی  و  تجاری 
این نیرو بیش ترین واکنش را نشان  استعفای ظریف 
داد� آن ها به خوبی می دانند که اگر قرار باشد رابطه 
با آمریکا و غرب شکلی عادی پیدا کند تنها از عهده 
چالش  این  برابر  در  گرایان  اصول  برمی آید�  ظریف 
قرار دارند که چگونه تحریم ها را دور بزنند و با کدام 
بکشانند�  مذاکره  میز  پای  را  او  آمریکا  به  امتیازات 

شاید همین عنصر، واقع بینی و رابطه گیری با جهان 
غرب را در افکار آن ها رشد دهد�

شعارهای  به  نتوانست  روحانی  روحانی   دولت 
روحانی  دولت  کند�  عمل  بود  داده  که  انتخاباتی 
تمام  او  است�  مطلع  توده ای  عمیق  نارضایتی  از  
برجام   پیمان  بر  کشور  مسائل  در حل  را  سرمایه اش 
خود  شانس  تمام  او  دولت  برجام  رفتن  هوا  با  نهاد� 
داد�  دست  از  اعتماد  ایجاد  و  مشکالت  حل  برای  را 
و  برسرخانه  که  نبود  سیلی  تنها  اخیر  باران های 
زندگی مردم جاری شد� مخارجی که این سیل باقی 
چه  است،  خارج  دولتی  هر  مالی  قدرت  از  گذاشت 
شاید  اش�  خالی  صندوق  با  روحانی  دولت  به  برسد 
باشد�  هزینه های سیل  راه حل  موقتا  اسکناس  چاپ 
سیل  و  گسترده  بیکاری  رفته؛  دست  از  اعتماد  اما 
مهاجران تحصیل کرده به خارج از کشور را نمی توان 
چاپ زد� چالش امروز روحانی به مهره “ظریف” بازی 
و  غربی  نیروهای  بتواند  قبل  مانند  او  که  این  است� 
حتی دمکرات های امریکا را برای مذاکره و باز کردن 
که  می داند  بخوبی  او  کند�  ترغیب  تحریم ها  گردنه 
امکانات  شدن  باز  نیست�  صحنه  این  بازیگر  تنها 
گفتگو و حل مشکالت نیازمند تغییراتی در پایه های 

سیاست خارجی ایران است�
سرمی دهد  که  اسالمی  شعارهای  وجود  با  سپاه  
نیست�  ایدئولوژیک  نیروی  دیگرهم چون گذشته آن 

بحران ها همیشه بد نیستند
مریم سطوت
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ایران  تجاری  سرمایه دار  بزرگترین  به  سپاه  امروز 
هیچ  برایش  که  داری  سرمایه  است�  شده  تبدیل 
که  فرق  این  با  نیست�  سرمایه  سود  تراز  مهم  چیز 
اسلحه ای  دارد�  دست  در  هم  اسلحه  سرمایه دار  این 
که هم از جنگ برایش سود می آورد و هم در زمان 
فعلی  بحران  در  می کند�  سد  را  مخالفین  راه  صلح 
می کند�  دنبال  را  ظریف  های  البی گری  آگاهانه  او 
بکار  راستا  را هم درهمان  هرچند شیوه های خودش 
سپاهیان  از  بزرگی  بخش  امروز  چالش  می گیرد� 
گشودن راه رابطه و گفتگو برای برداشتن تحریم ها 

البته در پشت درهای بسته است�
بازیگر  تنها  رسد  می  نظر  به  خامنه ای  آقای 
تا  است  خورده  قسم  او  است�  صحنه  ایدئولوژیک 
امریکا  و  ایران  رابطه  نگذارد  است  زنده  که  زمانی 
شکل بگیرد� او حاضر نیست ببیند که فرزندان اسالم 
زندگی را به شکل دیگری غیر از او می خواهند� یک 
نه  علما خواندم که می گفت  از  یکی  در مصاحبه  بار 
اعدام های  نه  نه دمکراسی و  نه آزادی،  حقوق بشر، 
6۷ هیچ کدام پاشنه آشیل جمهوری اسالمی نیستند 
اسالمی  جمهوری  آشیل  پاشنه  بود�  نخواهند  و 
اینترنت  جهان  با  که  فرزندانی  می باشند�  فرزندانش 
پدرانشان  غیراز  دیگری  اسالم  و  شده اند  بزرگ 
با  نمی گذارند،  حجاب  که  دخترهایی  می خواهند� 
نقش های  جامعه  در  و  می کنند  ترازی  هم  مردان 
دیگری غیر از همسر و مادر بازی می کنند� پسرهایی 
میکنند�  تعقیب  زندگی  در  را  دیگری  ارزش های  که 
را جستجو  و جهان  ملل  باقی  با  وسیع  رابطه  ها  آن 
ها  آن  برای  جهانی  درهای  تا  می خواهند  می کنند� 
رابطه  برای  آبرومندانه  راهی  باید  ها  بچه  بازتر شود� 
شعارهای  کنند�  راضی  را  پدران  تا  بیابند  غرب  با 
اقتصادی  منافع  که  دارند  کرد  کار  زمانی  تا  اسالمی 
را زیر سوال نمی برند� امروز آقای خامنه ای با چالش 
بزرگی برای نگهداری چهره اسالم مواجه است� تداوم 
همه  از  بیش  آن  مسئولیت  که  کنونی  های  سیاست 

متوجه اوست امکان ناپذیراست�
گسترش  ایران  در  مدنی  فعالیت  و  مدنی  جامعه 
جامعه  مطالباتی  مبارزات  است�  داشته  گیری  چشم 
مدنی از دوچرخه سواری زن ها تا پوشش حجاب، از 
برابری  از  ورزشگاه،  به  ها  آن  ورود  تا  ها  زن  ورزش 
سفر  مشکل  حل  تا  خانواده  در  و  کار  در  حقوق 
نواختن  تا  موسیقی  شنیدن  از  شوهر،  اجازه  بدون 
بیان  آزادی  برای  مبارزه  از  گوناگون،  موسیقی های 

از ساختن  زیست،  برای حفظ محیط  مبارزه  بیان  تا 
فیلم و تئاتر تا نمایش آن ها در کوچه و خیابان، از 
تا  معلمان  و  کارگران  سندیگایی  و  صنفی  مبارزات 
افتاده  عقب  حقوق  گرفتن  برای  بازنشستگان  تجمع 
زیر  در  مبارزات  این  فعالیت ها�  از  دیگر  بسیاری  و 
آرام  حرکتی  است�  حرکت  و  رشد  در  شهر  پوست 
راه  صخره ها  میان  از  که  آبی  چون  هم  حوصله  با  و 
با  رابطه اش  موفقیت  این  اصلی  عنصر  می جوید� 
اینترنت  جهان  است�  مردم  مستقیم  های  خواست 
این  اجتماعی   – فرهنگی  رشد  برای  آموزی  درس  و 
داخل  فعال  جهان  با  ارتباط گیری  امکان  او  به  نیرو 
است�  آورده  بوجود  را  ایران  از  و جهان خارج  کشور 
و  کند  گاهی  آن ها  حرکت  سال ها  این  تمام  در 
از  آن ها  است�  نگردیده  متوقف  اما  شده  تند  گاهی 
هر روزنه ای برای تغییرات فرهنگی و مقابله فرهنگ 
تحمیلی استفاده می کنند� تا آن جا که می توانند در 
نشست ها، حرکت های اعتراض و اعتصاب ها شرکت 
در  می کنند�  بیان  را  هایشان  خواست  و  می جویند 
ناتوان  مدنی، حکومت  افزایش حرکات جامعه  مقابل 
حرکات  این  دهندگان  سازمان  و  مسئولین  است� 
که  زمانی  تا  دستگیری ها  این  اما  دستگیرمی شوند 
نشده  حل  اقتصادی  بحران  یعنی  نارضایتی  ریشه 
بشری  حقوق  فعالین  گذاشت�  نخواهد  تاثیری  باشد 
و مبارزان برای باز شدن فضای آزادی بیان همچنان 
در  هستند�  ضرب  زیر  مدنی  فعالین  باقی  از  بیش 
به  کسی  تر  کم  ندارند  نان شب  مردم  که  جامعه ای 
همین  از  است�  سیاسی  زندانی  و  زبان  آزادی  فکر 
روسرکوب این نیرو راحت تر صورت می گیرد� چالش 
برای  کارهایی  راه  کردن  پیدا  مدنی  جامعه  مبارزین 
گسترش این فعالیت ها در بخش وسیع تری از جامعه 

با هزینه هایی محدود است�
هایی  سیاست  اپوزیسیون  نیروهای  اپوزیسیوِن؛ 
جامعه  اخیر  بحران  قبال  در  متضاد  گاه  و  متفاوت 
برانداز همراهی  از طیف  بخشی  اند�  گرفته  پیش  در 
با فشار آمریکا به ایران تا حد خواست دخالت نظامی 
و سرنگونی رژیم را در پیش گرفت� بخصوص پس از 
اعتراضات دیماه دو سال قبل امید به سرنگونی رژیم 
با توسل به اقدامات آمریکا افزایش یافت� امروز امید 
به سرنگونی سریع رژیم تضعیف گردیده است و این 
با موقعیت  ایران و آمریکا  نیروها در صورت مصالحه 
قرار  سوال  این  برابر  در  و  می شوند  مواجه  دشواری 

می گیرند که چه رویکردی در پیش گیرند�

جمهوری  به  معتقد  نیروهای  وسیع  نقش  علیرغم 
ایده  گسترده  نفوذ  و  کشور  اجتماعی  حیات  در 
جریان های  آن،  نخبگان  در  جمهوریخواهی 
نفوذ  حد  در  نقشی  نگردیده اند  قادر  جمهوریخواه 
نموده  ایفا  کشور  سیاسی  حیات  در  شان  اجتماعی 

چالشی  دهند�  ارائه  همسویی  چهره  و  سیاست  و 
حاد  شرایط  در  و  گیرند  در  آن  با  هاست  سال  که 
می کند�  خودنمایی  بیشتری  حدت  با  کشور  کنونی 
آنان در برابر این چالش قرار دارند که با چه اشکالی 
می توانند با مبارزات کنونی جامعه تماس گیرند و در 

جهت کدام آماج ها می توانند تاثیر گذار باشند�
بسر  دشواری  و  خطرناک  شرایط  در  ما  کشور 
می برد� لطمات اقتصادی ناشی از تحریم های ده ساله 
قابل جبران نیست�  به آسانی  اخیر  و بخصوص دوره 
به  تمایلی  هیچیک  ایران  نه  و  آمریکا  نه  چند  هر 
گسترش اختالفات تا حد درگیری  نظامی ندارند، به 
نظر می رسد امکاناتی برای مذاکره و کاهش تنش ها 
وجود دارد اما چنین خطری منتفی نشده است� حل 
در  است�  جدی  هایی  دگرگونی  نیازمند  بحران  این 
وحله اول مرکز این دگرگونی، بوجود آوردن شرایطی 
است که روابط نوینی بین ایران و کشورهای غربی و 
متاسفانه  دهد�  شکل  منطقه  در  متخاصم  کشورهای 
آن روز که امکان عادی سازی رابطه ایران با آمریکا 
وجودداشت از این فرصت استفاده نشد� امروز آمریکا 
تسلیم ایران را می خواهد و اسرائیل و عربستان تغییر 
رژیم را� تغییر رابطه با آمریکا نیازمند دگرگونی هایی 
حاکم  چهره های  در  قدرت  روابط  و  گفتگو  زبان  در 
است� چهره هایی که بتوانند اعتماد جلب کنند� ایران 
برابر یک چالش سرنوشت ساز قرار دارد� حرکت  در 

در جهت نابودی کشور یا پذیرش دگرگونی�
آوردن شرایطی که  بوجود  و  بحران  از  برون رفت 
غربی  کشورهای  با  نوینی  مناسبات  بتواند  ما  کشور 
بر  حاکم  بحرانی  شرایط  بر  گردد  قادر  دهد،  شکل 
اقتصاد کشور فائق آمده و راه رشد را در پیش گیرد، 
در  نیروها  مناسبات  در  دگرگونی های جدی  نیازمند 

داخل کشور است�
از  توده ای  گسترده  نارضایتی  کنونی،  بحران 
شرایط موجود و خواست تحول و تغییر، چالش هایی 
که در برابر همه نیروها قرار دارد، آن ها را به تفکر 
برای  واقعی  امکانات  و  است  کرده  وادار  راهجویی  و 
تبدیل کردن بحران کنونی به شانسی برای تحوالتی 
بوجود  را هموار سازد،  پیشرفت کشور  راه  بتواند  که 

آورده است�

است.  مواجه  متعدد  بازیگران  و  مجهولی  چند  معادله  یک  با  ایران  جامعه 
نیروهای داخلی چون اصالح طلبان، اصول گرایان، دولت روحانی، سپاه، خامنه ای، 
نیروهای اپوزیسیون و در نهایت جامعه مدنی  نقش ایفا می کنند. نیروهایی چون 
دولت های آمریکا، اسراییل و عربستان و همچنین در وحله بعدی اروپا و چین و 
از  را  جامعه  نیروها  این  از  کدام  هر  برد.  نام  توان  می  ایران  از  در خارج  را  روسیه 
سویی می کشند و بر حرکت دیگری تاثیر می گذارند. گاهی روند حل مشکل را تند 
تمامی  بحران  این  قرارداریم.  تند آن  ما در سراشیب  امروز  و گاهی کند می کنند. 
نیروهای سیاسی پوزیسیون و اپوزیسیون را در برابر شرایط دشواری قرار داده است. 
هیچیکدام نمی توانند مدعی آن باشند که همه پاسخ ها را در اختیار دارند. آن ها با 

چالش های جدیدی مواجه اند. به نوعی دچار بحرانند.

ایران  تسلیم  آمریکا  امروز 
عربستان  و  اسرائیل  و  می خواهد  را 
آمریکا  با  رابطه  تغییر  را.  رژیم  تغییر 
گفتگو  زبان  در  نیازمند دگرگونی هایی 
حاکم  چهره های  در  قدرت  روابط  و 
اعتماد  بتوانند  که  چهره هایی  است. 
چالش  برابر یک  در  ایران  کنند.  جلب 
در  حرکت  دارد.  قرار  ساز  سرنوشت 
جهت نابودی کشور یا پذیرش دگرگونی.
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اگر مشکالت اقتصادی، چالش بین المللی  و بحران 
که  اسالمی،  را سه مشکل عمده جمهوری  جانشینی 
نتایج آن ها جامعه را به ورطه پریشان کنونی کشانده 
است، بدانیم و این معضالت را ریشه یابی کنیم، به این 
قضاوت آشکار می رسیم که جمهوری اسالمی، به لحاظ 
ماهیت عقب مانده و قانون اساسی ایدئولوژیک  و در 
نتیجه شکل گیری ساختار قدرت مافیائی و فاسد وهم 
چنین روشها و سازوکار چهل ساله ای که داشته است،  
بی کم و کاست علت اصلی به وجودآمدن و ادامه و رو 
به وخامت گذاشتن همه مشکالت گوناگون اساسی در 

جامعه ایران می باشد�
من در مقاالت و مصاحبه های گوناگون در حد توان 
و بضاعت خود به این موضوعات پرداخته ام و قصدم 
در این مقاله تکرار آنها نیست �از جمله برای جلوگیری 
نشریه  در  که  مقاله  دو  به  را  خواننده  کالم  اطاله  از 

میهن از این جانب انتشار یافته است ارجاع می دهم:
اجتماعی  و  سیاسی  منظر  از  اقتصادی  ۱-فساد 

(نشریه میهن شماره ۱۱ چهاردهم مهرماه ۱39۵)
و  فساد  و  برسرنیزه  استوار  اسالمی  2-جمهوری 

دیگر هیچ (میهن شماره 23 ش ده مهر ماه ۱39۷)
در اینجا تکرار دوباره این مطالب هدف من نیست� 
رجوع  مقاالت  این  به  می توانند  عالقمند  خوانندگان 
این نوشتار می خواهم چند مفهوم اساسی  کنند�  در 
بین  مرز  میخواهم   � بشکافم  باز  را  برانگیز  مناقشه 
و  استقالل  بین  تفاوت    ملی،  منافع  و  نظام  منافع 
انزوای بین المللی، مرز میان اقتدار ملی و ماجراجویی 
و باالخره تفاوت اوهام ایدئولوژیک با واقع گرائی مثبت 

را مورد بررسی قرار داده و به بحث بگذارم�
آیا براستی چنان که هیات تحریریه نشریه محترم  
من  به  مقاله  درخواست  برای  که  ای  نامه  در  میهن 
مردم  “زندگی  است:  نگاشته  فرستاده   دیگران  و 
درآمده  استبدادی  حاکمیت  گروگان  به  اینک  ایران 

و در چالش دو سنگ آسیاب 
سیاست های ضد ملی حاکمان 
داخلی و فشارهای استیال جو 
است  قرارگرفته  خارجی  یآن 

�“
آیا پذیرش واقعیات موجود 
بعنوان  نه  حداقل  جهان  در 
نظم مطلوب، بلکه بعنوان یک 
واقعیت غیرقابل انکار بمعنای 

آنچه  به  تمکین  یا  �و  است؟  استیالء خارجی  پذیرش 
ما  توان  در  نه  و  ماست  ملی  وظیفه  نه  تغییرش  که 
هر  است؟  انسانی  خرد  و  سلیم  عقل  شرط  میباشد  
چند اگر هم توان تغییر نظم موجود را داشتیم  نظم 
فاسد  و  مرتجع  و  جایگزین دستاورد حاکمان مستبد 
ما  بمراتب بدتراز وضع کنونی جهان با همه معایب و 

کاستیهای آن بود �
بیگانگان،  نفوذناپذیری بین ما و  آیا کشیدن دیوار 
و  معقول  امری  و  میکند  ما کمکی  بهبود وضعیت  به 
روزآمد است یا برداشتی عقب افتاده و ذهنی است که 
ایدئولوژی های غرب ستیز و بیکانه  ریشه هایش را در 

انگار باید جستجو نمود�
آیا براستی  بیگانگان، مانند گرگان بصف  ایستاده 
اند تا منافع ملی ما را به تاراج ببرند � اگر این چنین 
است تعداد معتنابه کشورهای موفق که  روابط بسیار 
کشورهای  و  غربی  دمکراسی های  با  وصمیمانه  خوب 
پیشرفته دارند، از کجا پدید آمده اند وچرا منافعشان 
تاراج نشده و به خاک سیاه نشانده نشده اند؟ چراکره 
جنوبی پیشرفت کرده و کره شمالی در چنین وضعیت 
اسفناکی بسر می برد؟ علت چیست؟ چرا ژاپن وآلمان 
و ایتالیا پس ازجنگ وچینی ها پس از دوران مائوکه 
از  نمودند،همه  برقرار  آمریکا  با  خوب  بسیار  روابط 

موفق ترین کشورهای جهانند؟

 تقابل منافع نظام با منافع ملی
از  پس  که  معاصراست  نسبتا  مفهومی  ملی  منافع 
عرصه  به  پا  مدرن  ملت های   – دولت  به وجودآمدن 
انتقال  با  حقیقت  در  است�   نهاده  سیاسی  ادبیات 
ازکلیسا و پادشاهان دراروپا به مردم وتأسیس  قدرت 
نظام های مردم ساالر، دولت که نماینده ملت در عرصه 
مهمش،  مأموریت های  جمله  از  می باشد،  بین المللی 
حفظ منافع ملی موجود و افزودن بر آن، از همه طرق 

ممکن و دفاع از آن در مقابل دیگر رقیبان می باشد�
در چنین نظامی ملت مظهر تمامیت و قدرت سیاسی 
است� نظام حاکم و دولت هر دو ملت را باالترین مرجع 
نمایندگان  و  دانند  می  امور  همه  در  تصمیم گیری، 
سالم،  انتخابات  سازوکارهای  طریق  از  ملت،  منتخب 
عادالنه و آزاد انتخاب شده و منافع ملی را دردکترین 
آن  از  وپس  مینمایند  کشور،تعریف  خارجی  سیاست 
همه ارکان یک نظام مدرن مبتنی بر دموکراسی  و به 
به پیشبرد  ویژه دستگاه سیاست خارجی آن، موظف 
مسلح  نیروهای  و  بوده  شده  تعریف  ملی  منافع  این 

ضامن پشتیبانی آن می باشند�
در جمهوری اسالمی اما، اصوالً از همان ابتدا، ملت 
اساسی  قانون  در  و  نشده  شناخته  رسمیت  به  ایران 

بیشتر صحبت از رهبری برامت اسالمی است�
رهبر جمهوری اسالمی والیت امر و امامت امت را 
برعهده دارد� او بر طبق قانون اساسی موجود، نه رهبر 

شب تاریک وبیم موج و گردابی چنین هائل
حسن شریعتمداری
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ملت ایران که رهبرگروه وسیعتری از مردم مسلمان، 
ساکن  ایران  جغرافیایی  محدوده  از  خارج  حتی   که 
اسالمی،  امت  این  است� چون  تعریف شده  میباشند، 
عمال در همه جای دنیا ساکن میباشند و انقالب نیز 
ایران  انقالب اسالمی ملت  انقالب اسالمی ونه حتی  
، در حقیقت  نام گذاری شده  ایران،  ملت  انقالب  یا  و 

مرزی برای گسترش خود قائل نیست �
اصلی  وظیفه  هم،  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
خود را حفاظت و بسط و گسترش انقالب و با همین 

خصوصیات فرامرزی آن میداند�
همان  از  نیز،  اسالمی  جمهوری  چهل ساله  رویه 
روزهای  همان  از   � است  بوده  روال  برهمین  ابتدا، 
نخست انقالب، آقای خمینی ارتش عراق را به شورش 
از  بسیاری  و  می خواند  فرا  بعثی  حاکمان  علیه  بر 
انقالبیون دیگر نیز، همین خواسته ها را نه فقط تکرار 
می نمودند، بلکه همه شیوخ عرب و همسایگان ما را  

تهدید به سقوط از مسند قدرت میکردند�
از همان ماه های اول شعار مرگ بر آمریکا و مرگ 
هدف  را  اسرائیل  و  آمریکا  با  دشمنی  اسرائیل،  بر 
اسالمی  راهبردی سیاست خارجی حمهوری  و  اصلی 
رهبری   ادعای  با  که  بود  امتی  امام  و  تاسیس   تازه 
در  مستقر  پایگاه  نخستین  بعنوان  اکنون  مسلمانان، 
پایتخت  را  تهران  فقط   امت   امام  بود�   شده  ایران 
حکومت خود میداند  و چهل سال است که در صدد 
گسترش حوزه نفوذ خود به همه مسلمانان در اقصی 
نقاط جهان میباشد � این تحریکات و تحرکات،از همان 
ابتدای کار، همه اعراب را نگران کرد و منجر به حمله 
صدام حسین به ایران و پشتیبانی اعراب از آن گردید� 
عالوه بر آن سیاست مهار دوگانه آمریکایی ها برای به 
خاک سیاه نشاندن هر دو نظام حاکم بر ایران و عراق 
سیاست   � نمود  ما  میهن  متوجه  را  سنگینی  لطمات 
صدور انقالب، بی وقفه پس از جنگ و درگذشت رهبر 
با  نیز  هنوز  و  یافت  ادامه  همچنان  نیز،  انقالب  اول 

شدت تمام ادامه دارد �
چهل سال است که منابع کشور ما ، عمدتاً در راه 
تحقق رهبری امام امت خیالی و خود خوانده  مستقر 
در ایران وبرای یارگیری و نفوذ درآنچه امت اسالمی 
کشورهای  ساکن  مسلمانان   یعنی  میشود،  خوانده 
چنین   می شود�  صرف  جهان  نقاط  دیگر  و  همسایه 
از غرب  رنجیده  نظر مسلمانان  برای جلب  امتی  امام 
با  دشمنی  و  پراکنی  نفرت  غرب،  تمدن  مخالف  یا  و 
متحد  و  آمریکا  یعنی  تمدن،  این  مظهر  بزرگترین 
مناسبی  بسیار  وسیله   ، را  اسرائیل  آن  ای  منطقه 
تشخیص داده  و ادامه آن را، رسالت ایدئولوژیک خود 
می پندارد و یهودی ستیزی آشکار و پنهان را در قالب 
افکنی  اختالف  با  همراه  البته  و  اسرائیل  با  دشمنی 
و هم  برای صلح  راهی  دنبال  به  اعرابی که  در جبهه 
زیستی میباشند، دنبال می کند و کاسه داغتر از آش 

شده است �
حال سؤال این است که چرا طیف های معینی از 
اسالمی،  مخالفین ساکن جزیره خاکستری جمهوری 
با نسبی کردن همه چیز عماًل در خدمت این اهداف 
میباشند؟ نسبی کردن به این معنی که هرجا گناهی 
متوجه ولی فقیه، سپاه و یا جمهوری اسالمی بشود، 
فورا یاد آوری میکنند که این درست است ، اما یادتان 
باشد که آمریکا و اسرائیل و یا اعراب نیز در فالن تاریخ 
و فالن جا چنین و چنان کردند� مگر کسی می خواهد 
از این کشورها مجسمه فضیلت و انسانیت بسازد؟ و یا 
با چنین نسبی گرائی کارنامه جمهوری اسالمی  مگر 
است  ممکن  ما  ملی  منافع  که  این  شود؟   می  پاک 

اینجا و آنجا با منافع ملی هر کشور دیگری از جمله 
آمریکا و اسرائیل در تضاد باشد امری واضح است ولی، 
با  ما  نقاط اشتراک منافع ملی  چرا عالمانه و عامدانه 
را،  غیرعرب  و  عرب  همسایگان  و  اسرائیل  و  آمریکا 
می کنند  کم رنگ  چنین  خاکستری  جزیره  ساکنان 
جلوه  حل  غیرقابل  و  بزرگ  راچنان  اختالف  نقاط  و 
می دهند�  آیا می خواهند خاک بدیده مردم بپاشند تا 
مجالی برای دیدن اشتراکات و زمینه ای برای نزدیکی 

و همکاری  نماند؟
کشورهای  با  ما  اشتراکات  که،  است  این  واقعیت 
ازاختالفات  تر  فراوان  بسیار  آمریکا  بخصوص  و  غربی 
یک  ما  کشور  که  می خواهیم  ما  است�   ما  احتمالی 
دموکراسی پیشرفته باشد �  آن ها هم اکنون بزرگ ترین 
دموکراسی موجود در جهان می باشند و در بسیاری از 
موارد می توانند که الگوی پیشرفت ما نیز تلقی شوند� 
درست است که ما باید دیدی گزینشی و انتقادی در 
برابر همه وجوه مدرنیته و جهان مدرن داشته باشیم 
و بهترین ها را برای کشور و جامعه خود انتخاب کنیم 
� ولی دید گزینشی و انتقادی، همراه با توشه برداری 
از تجربیات غنی دیگران، جز عناد و انکار و خصومت 
ورزی آشکار و پنهان با آنان و دستاوردهایشان است�  
روش  فرهنگی،  نوین  ازمفاهیم  برداری  بهره  در  ما 
مملکت داری، تعامل با دیگران و پذیرش دگراندیشی، 
و  جمعیت ها  آزادی  احزاب،  آزادی  آزاد،  انتخابات 

فراوانی  نکات  دیگر،  چیزهای  بسیاری  و  مذاهب 
ما  آن،  بر  بیاموزیم� عالوه  معاصر  تمدن غرب  از  باید 
لحاظ  از  و  ثروتمند  ما کشوری  می خواهیم که کشور 

علم و تکنولوژی پیشرفته باشد �
چه کسی می تواند منکر این واقعیت شود، که بدون 
انبوهی  که  علمی جهان،  پیشرفت های  از  برخورداری 
که  پیشرفته  تکنولوژی های  و  آمریکاست  در  آن  از 
میباشد،  آمریکایی ها  اختیار  در  نیز  آن ها  از  بسیاری 
نخواهد  ممکن  ما  برای  مسیری  چنین  پیمودن 
مستلزم  آنان  فن  و  علم  و  سرمایه  از  استفاده   � بود 
اعتمادسازی و روابط بسیار صمیمانه با یکدیگر، البته 
ما  ملی  ومنافع  حاکمیت  به  گذاشتن  احترام  درعین 
ما  از سوی  رابطه  نوع  آنان و همین   ازسوی  ایرانیان 

نسبت به آنان است �
کودتای  در  ازدخالت  که  مدت هاست  آمریکایی ها 
هنوز  ولی  اند،  نموده  عذرخواهی  رسما  مرداد   2۸
که حتی  بعدی،  طلب  اصالح  گیران  گروگان  تنها  نه 
از  خواهی  عذر  هیچ  نیز،  اسالمی  جمهوری  مخالفین 

سوی  از  آنان   سفارت  اشغال  خاطر  به  آمریکا،  ملت 
حکومتی  انقالبیون  دست  آلت  امام  خط  دانشجویان 
با آنان (و چه بسا همراهی در این  و هم آوازی خود 
عمل فاجعه آمیز که خسارت آن  را تا کنون ملت ایران 

می پردازد)، ننموده اند �
ساکنان این منطقه خاکستری که با مغالطه تعویض 
جای علت و معلول ونسبی کردن همه چیز و نادیده 
انگاشتن اعمال فاجعه آمیز جمهوری اسالمی در چهل 
و  منطقه ای  امنیت  انداختن  خطر  به  و  گذشته  سال 
میخ  به  یکی  و  نعل  به  یکی  همچنان  جهانی،  صلح 
میزنند� اینان با این کار خود در حقیقت آب به آسیاب 
بسیاری  آن  از  فراتر   � ریزند  می  اسالمی  جمهوری 
از  شده  دوقطبی  فضای  در  که  دارند  اصرار  آنان  از 
سیاه   منطقه  ساکن  آنکه  هر  حاکم،  مستبدین  سوی 
نباشد،  آنان  خاکستری  جزیره  یا  و  نظام  خودیهای 
ندانسته  و  دانسته  پشتیبان  یا  و  دست  آلت  الجرم 

سیاست های آمریکا و اسرائیل و اعراب است�
یکی از ساکنین همین جزیره خاکستری می نویسد 

که:
ایران  حفظ  من  تخلف ناپذیر  و  بنیادین  راهبرد   ”
نظامی  حاکمیت  تحت  ولو  قیمت  هر  به  است 
استبدادی و غیر دموکراتیک� وقتی کشور و میهن در 
جنگی نابرابر و ظالمانه نابود شود، دیگر دموکراسی و 
آزادی و حقوق بشر برای کی و برای چی؟ دموکراسی 

برای زمین سوخته؟!
ایرانی  نیرویی  یا  و  فرد  هر  بگویم  شفاف  بگذارید 
که با هر بهانه ای خواهان دخالت خارجی و از جمله 
و  ملی  نه  و  است  نه دموکرات  باشد،  و جنگ  تحریم 
ایرانی؛ صرفا (خواسته و ناخواسته) ابزار دشمن است و 

ریسمان شیطان و بس”�
مقام  تعویض  مغالطه  آشکار  نمونه  نوشته  این  آیا 

علت و معلول نیست ؟
افزای  تنش  و  واقعی  افروز  جنگ  کسی  چه 
ازهر  بیش  را  نابرابر  جنگ  این  آیا  است؟   همیشگی 
کس دیگری در جهان، سرداران سپاه دامن نمیزنند؟ 
اصلی  دلیل  سپاه  و  ای  خامنه  های  ماجراجوئی  آیا   �
که  هنگامی  آیا  نیست؟   احتمالی  این جنگ  تحمیل 
همه  داشتن  دست  در  با  شاهرخی  پایگاه  از  روسها 
اطالعات فضائی ما موشکهای خود را به سوریه شلیک 
می کردند نامش دخالت خارجی در ایران نبود؟  آیا 
ایران تحت استیالی این حکومت استبدادی حفظ می 
شود و یا همراه با هموطنان ایرانی ما به فالکت دچار 

آیا براستی چنان که هیات تحریریه نشریه محترم  میهن در نامه ای که برای 
درخواست مقاله به من و دیگران فرستاده  نگاشته است: »زندگی مردم ایران اینک 
به گروگان حاکمیت استبدادی درآمده و در چالش دو سنگ آسیاب سیاست های ضد 

ملی حاکمان داخلی و فشارهای استیال جو یآن خارجی قرارگرفته است ».
آیا پذیرش واقعیات موجود در جهان حداقل نه بعنوان نظم مطلوب، بلکه بعنوان 
به  تمکین  یا  و  استیالء خارجی است؟  بمعنای پذیرش  انکار  واقعیت غیرقابل  یک 
آنچه که تغییرش نه وظیفه ملی ماست و نه در توان ما میباشد  شرط عقل سلیم و 
خرد انسانی است؟ هر چند اگر هم توان تغییر نظم موجود را داشتیم  نظم جایگزین 
دستاورد حاکمان مستبد و مرتجع و فاسد ما  بمراتب بدتراز وضع کنونی جهان با همه 

معایب و کاستیهای آن بود.
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میگردد؟

این همان منطق کهنه قدیمی مستبدین است که 
میگویند;

هر کس با من نیست الجرم یا دشمن من و یا آلت 
دست دشمن من است �

اگر بپذیریم که منافع نظام فصل مشترکی با منافع 
در  و  ملی،  منافع  حول  بر  اشتراک   ، ندارد  ما  ملی 
اسالمی  از جمهوری  کامل  به طور  را  ما  آن،  از  دفاع 
های  جنگ افروزی  توجیه  برای  راهی  و  می کند  جدا 
اسالمی  فاسد جمهوری  و  مستبد  حاکمان  با  و  سپاه 

نمی گذارد�
جمهوری اسالمی و سپاه هزینه های فراوان کردند 
که ماجراجویی های سپاه قدس و قاسم سلیمانی را به 
ناسیونالیستی  زنند و حس  پیوند  ایرانیان  منافع ملی 

بخش های ناآگاهی از ملت را تحریک نمایند �
این روزها فراوان این روایت شنیده می شود که سپاه 
یک نیروی نظامی ملی و در خدمت منافع ملی ایران 

می کند،  استفاده  مذهب  پوشش  از  سپاه  اگر  است، 
بیشتر برای نفوذ در توده های مسلمان، ولی در واقع به 
منظور گسترش حوزه قدرت ایران است�  آن ها چنین 
استدالل میکنند که اگر سپاه در پوشش مذهبی پیش 
نمی رفت، امروزنه حزب اهلل لبنان را داشت و نه کتائب 
اهل حق و حرکه النجباء عراق را و نه زیدیها و حوثی 
برای  بودند�  آنان  با  بحرین  شیعیان  نه  و  یمن  های 
جنگ هم سپاه نمی توانست از لبنانی ها و افغانی ها و 

پاکستانی ها، به منزله گوشت دم توپ استفاده کند �
ما  اقتدار  و  نفوذ  این است که سپاه حدود  نه  مگر 
را تا آب های مدیترانه گسترانده است� دیرزمانی بود، 
که برای ما ایرانیان چنین اقتداری در منطقه و جهان  

بوحود نیامده بود �
ویژه  استادی  و  مهارت  اغواکننده،با  روایت  این 
بود، و طشت  اگر شرایط عادی  و  بافته شده  بهم  ای 
رسوائی این نظام و سپاهش از بام جهان نیافتاده بود، 
می توانست جاذبه فراوانی ایجاد کند و ساکنین مناطق 

خاکستری را بسیار فراوان تر از اکنون سازد�
مستقیم  نتیجه  که  جنگ  شوم  سایه  اکنون  اما 
قدس  سپاه  ماجراجویی های   همین  وحاصل 

ورهبرجمهوری اسالمی است و تحریم های خردکننده 
جایی  است،  سیاست ها  و  روش ها  همین  آمد  پی  که 
مجعولی  و  مخدوش  استدالالت  چنین  پیشبرد  برای 
نگذاشته است� هرچند احتمال جنگ وسیع بعید است 
، ولی شبه شوم آن برای ایجاد ترس و یاس کافیست 
و این نمی گذارد تا افسانه اقتدار سپاه خریداری پیدا 

کند�
نه  را  کارها  این  همه  سپاه  که  است  این  واقعیت 
حوزه  گسترش  برای  که  ایرانیان  ما  ملی  منافع  برای 
برطبق  و  آنها  بزعم  که  خود،  فقیه  ولی  امامت  نفوذ 
قانون اساسی ولی امر و امام امت  است ، نموده  و نه 
برای ملتی که زیر چکمه های آنان و ماجراجوئی های 

شان له می شوند �
ایران  هرگز و به هیچ  نیروی نظامی و غیر  ملت 
تحریم های  قیمت  به  ماجراجویی  وکالت  نظامی، 
کمرشکن و جنگ ودشمن تالشی نداده است و اکنون 
نیز در اکثریت خود در رویداد شومی مانند جنگ، نه 

تنها در پشت حاکمان جمهوری اسالمی و رهبری آن 
و  ملی  ضد  جنگی  را  جنگ  این  که  است،  نایستاده 
بین  اراده ها(بخوانید لجبازی)  تقابل  بقول خامنه ای 
را  اصلی  مقصر  آن  در  و  دانسته  خامنه ای  و  ترامپ 

خامنه ای، سپاه و نظام حاکم  می داند�
مرز میان استقالل و انزوای بین المللی

متأسفانه این ادعا که جمهوری اسالمی حاکمیتی 
مستقل است، حتی در نوشته ها و گفته های عده ای از 
نخبگان سیاسی و اجتماعی نیز، همواره تکرار می شود� 
آن ها می گویند که درست است که جمهوری اسالمی 
نظامی مستبد است ، با این وجود باید اذعان نمود که، 

مستقل است و ازجایی دستور نمی گیرد�
انزوای خود  روزگار کنونی،  در  استقالل  معنی  اگر 
خواسته از جهان متمدن است، قبایل چندی در جنگل 
با  ارتباطی  آمازون وجود دارند که خواستار هیچ نوع 
جهان خارج نیستند و از انزوای خود نیزبسیار راضی 
آیا در ضمیر  باشند�   مباهی می  آن  به  بوده وحتی  
مدعیان، استقالل جمهوری اسالمی نیز، نهایتاً چنین 

انزوای خود خواسته ایست ؟
امروز روزگار در مسیری است که کشوری همچون 

وسعت  پیش،  سال  صد  یک  همین  که   ، انگلستان 
متصرفاتش به قدری بود که آفتاب هرگز در قلمروش 
سیاست مدار  عده ای  که  هنگامی  نمی کرد،  غروب 
فرصت طلب و عوام فریب،  از احساسات ناسیونالیستی 
خارج  اروپا  اتحادیه  از  و  نموده  سوءاستفاده  مردم 
شدند، با مسائل داخلی الینحلی روبه روست، که معلوم 

نیست به کجا منجر خواهد شد�
اقتصادی  همکاری های  گسترش  دوران  دوران، 
و  استقالل  مفهوم  شدن  جهانی  و  است  سیاسی  و 
در  تولیدشده  شبیه  مفاهیم  بسیاری  و  ملی  منافع 
مبتنی  سیاستهای  و  مدرن  دموکراسی های  ابتدای 
را  ابتدایی  انزواجویانه  و  مرکانتلیستی  اقتصادهای  بر 
را محتوایی جدید  مفاهیم  واین  داده  تغییر  به شدت 
بخشیده است�  امروز جمهوری اسالمی، در عمق ماجرا، 
ترازنظام های  نتیجه وابسته  به مراتب محتاج تر و در 

سابق حاکم بر ایران و ناتوان تر از آن هاست�
و  اقتصاد  و  اسالمی  جمهوری  در  روس ها  نفوذ 
اسالمی،  جمهوری  نیست�   پنهانی  ،امر  آن  سیاست 
بشدت وابسته به روسیه وچین است و در بقیه جهان 
خاکستری  جزیره  ساکنان  باشد�  می  منزوی  بشدت 
اغلب لجبازی و عناد و دشمنی را که رهبران جمهوری 
اسالمی در برابر جهان دارند، به عنوان استقالل آنان، 
به مردم می فروشند�  ولی این حنا نیز دیگررنگ باخته 

تر از آنست که بتوان مردم را با آن رنگ نمود�
دولت  یک  سوی  از  فقط  ملی،  مستقل  سیاست 
منتخب ملی و در همزیستی و تعامل با جهان آزاد و 
همسایگان ایران و در تداوم صلح و امنیت و همکاری 
و  جنگ افروزی  است�   ممکن  ای  منطقه  و  جهانی 
ماجراجویی و عناد و لجبازی هیچ ربطی به استقالل 

ندارد�
مسلح  نیروهای  داشتن  فقط  نتیجه  ملی،  اقتدار 
و  مشروعیت  داشتن  با  همراه  بلکه  نیست،  وتوانا 
مقبولیت داخلی ،از کسب وجهه و احترام بین المللی 
احترام  و  وجهه  می شود�   ناشی  پیشرفته  جهان  در 
ملی  یک کشور، عالوه بردموکراسی داخلی و احترام 
به حقوق بشر، ناشی از وجود دستاوردهای فرهنگی و 
هنر و شعر و ادبیات و صداقت و درستکاری و ایفای 
به عهدو شفافیت و التزام به صلح و آرامش در صحنه 
بزرگی  نرم  قدرت  مجموعه  این  میباشد�  بین المللی 
اقتصادی  توان  با  که  هنگامی  و  می کنند،  تولید  را 
منجر  ملی  اقتدار  به  باشد  توأم  باال  علمی  جایگاه  و 
تداوم  برای  تنهاتضمینی  مسلح  نیروهای  می شوند� 
احتمالی  تعرض  از  جلوگیری  و  دستاورد هایی  چنین 
فروپاشی،  دیگران می باشند� شوروی سابق در هنکام 
در  اتمی  سالحهای  به  مجهز  ارتش  بزرگترین  دارای 
ولی  می کنند  تولید  انزجار  ماجراجویان   � بود  جهان 

اقتدار و احترام هرگز�
لجبازی در دستیابی به اوهام ایدئولوژیک و یا 

واقع گرایی مثبت
جهان متمدن با فاصله بسیار از ما، به پیش می تازد 
و  علمی  اکتشافات  و  اجتماعی  تحوالت  سرعت  و 
پیشرفت های اقتصادی شگفت انگیز و گیج کننده شده 

است�
در چنین روزگاری، متاسفانه در ایران ما، عده ای 
عقب افتاده  بغایت  ودیدی  متعصب،  و  زده  ایدئولوژی 
گازو  و  نفت  ثروتی چون  منابع  بر  تکیه  با  و محدود، 
صرفاً  و  ندارد  بشرنقشی  آنها  ایجاد  در  که  معادن، 
منابع  این  جغرافیائی   وخوش شانسی  روزگار  تصادف 
عظیم ثروت را زیر پای ما نهاده است، در صدد رقابت 
اراده  آن ها  می باشند�  متمدن  جهان  با  خصومت آمیز 

سؤال این است که چرا طیف های معینی از مخالفین ساکن جزیره خاکستری 
جمهوری اسالمی، با نسبی کردن همه چیز عماًل در خدمت این اهداف می باشند؟ 
یا جمهوری  و  فقیه، سپاه  ولی  متوجه  گناهی  که هرجا  معنی  این  به  نسبی کردن 
باشد که  یادتان  اما   ، این درست است  یاد آوری می کنند که  اسالمی بشود، فورا 
آمریکا و اسرائیل و یا اعراب نیز در فالن تاریخ و فالن جا چنین و چنان کردند. مگر 
کسی می خواهد از این کشورها مجسمه فضیلت و انسانیت بسازد؟ و یا مگر با چنین 

نسبی گرائی کارنامه جمهوری اسالمی پاک می شود؟ 
 این که منافع ملی ما ممکن است اینجا و آنجا با منافع ملی هر کشور دیگری از 
جمله آمریکا و اسرائیل در تضاد باشد امری واضح است ولی، چرا عالمانه و عامدانه 
نقاط اشتراک منافع ملی ما با آمریکا و اسرائیل و همسایگان عرب و غیرعرب را، 
ساکنان جزیره خاکستری چنین کم رنگ می کنند و نقاط اختالف راچنان بزرگ و 
غیرقابل حل جلوه می دهند.  آیا می خواهند خاک بدیده مردم بپاشند تا مجالی برای 

دیدن اشتراکات و زمینه ای برای نزدیکی و همکاری  نماند؟  
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تمدن  و  زندگی  است  سال  چهل  لجبازانه،  و  گرایانه 
راه  در  و  داده  قرار  خود  دست  بازیچه  را  ملت  یک 
به  با  شکست،  به  محکوم  و  عبث  ماجراجویی های 
خطرانداختن صلح و امنیت منطقه ای و جهانی، ملتی 

را قربانی امیال و اوهام خود می کنند�
سرقت  به  راهم   ما  ملی  منابع  ایران  حاکمان 
با  تقابل  در  خود  های  ماجراجوئی  صرف  هم  و  برده 
جهان متمدن و همسایگان ما می نمایند� آن ها با این 
این  دود  و  تراشند  می  مقتدری  دشمنان  خود،  کار 

ماجراجویی مستقیماً به چشم ملت ما می رود �
نامه ای  شورای سردبیری نشریه محترم میهن در 

که برای درخواست مقاله فرستاده،نوشته است :
حاکمیت  گروگان  به  اینک  ایران  مردم  زندگی   ”
آسیاب  سنگ  دو  چالش  در  و  درآمده  استبدادی 
فشارهای  و  داخلی  حاکمان  ملی  ضد  سیاستهای 

استیالجویان خارجی قرار گرفته است�”
و صحیح  دقیق  اوضاع  از  تصویری  واقعا چنین  آیا 

است؟
آیا براستی چنین است ؟

ایران،   مردم  با  نظام  این  ساله  چهل  دشمنی  آیا 
تصویری  ساختن  که  نرسانده  نتیجه  این  به  را  مردم 
ماندگاری  برای  کارآمد  ترفندی  بیگانه،  از  هولناک 

نظام و استمرار وضعیت فوق العاده در مملکت بوده و 
حالت نه جنگ و نه صلح، عاملی کارآ و موثر در تداوم 
این  و  باشد  می  ها  وتبعیض  تضادها  و  ستم  و  ظلم 
قابل  محتوای  حد،  از  بیش  و  افراطی  انگاری  دشمن 

اتکایی که ملت آنرا باور کند ندارد�
واقعیت این است که نه آمریکاییان اروپایی ها و نه 
ما  ابدی  و  ازلی  دشمنان  لزوماً  اعراب،  و  اسرائیلی ها 
نیستند� ما می توانیم دوست و همکار آنان باشیم و در 
عین داشتن استقالل نسبی ، کشور خود را در عرصه 
انزوا خارج کنیم و دوباره به یک کشور  از  بین المللی 
تبدیل  مناسب  المللی  بین  جایگاه  با  و  احترام  قابل 

شویم�
با  اول  درجه  در  امروز،  جهان  در  کشورها  جایگاه 
شود  می  تعیین  شان  اقتصادی  قدرت  و  علمی  توان 
تاریخی  سابقه  و  فرهنگی  نقش  البته  بین  این  در   �
رده  تعیین  در  دیگری  کمکی  عوامل  نیز  اجتماعی  و 
بندی کشورها می باشند� متاسفانه  نگاهی واقع گرایانه 
از افت شدید جایگاه جهانی ما در این چهل سال اخیر 

حکایت دارد�
نظامی جهان  و  اقتصادی  بزرگ ترین قدرت  اکنون 
و همسایگان  قدرتمند ما، رسما جمهوری اسالمی را 
مظهر شرارت و بزرگترین دولت حامی و ایجاد کننده 

به نظام حاکم به  آنها  از دید  اگر  تروریسم میخوانند� 
نام،  این   ، بگذاریم  کنار  را  تعصب  و  کنیم  نگاه  ایران 
نام نامناسبی برای چنین نظام ماجراجو و جنگ طلبی 
است،که صلح منطقه و جهان را آشکارا بخطر انداخته 

است �
ساکنین جزیره خاکستری  این واقعیت ها را یا نمی 
بینند و یا نمی خواهند ببینند� مردم امروز بزرگترین 
ساکنان  اما  میدانند�  خانگی  دشمن  را  خود  دشمن 
به  یکسانی  وزن  دادن  با  برعکس،  خاکستری  جزیره 
دو سوی قضیه، باز هم سعی در یکی به نعل و یکی به 
و خصومتی  اگر دشمنی  بیگانگان  میکنند�  زدن  میخ 
هم دارند، با این نظام گردنکش ماجراجوست � مردم 
با  جنگی  و  دانند  نمی  آنان  خصومت  طرف  را  خود 
خورد  برای  آسیابی  سنگ  مردم  را  ندارند�آنها  آنان 
که  دارند  عقیده  مردم  اکثر  بینند�  نمی  خود  کردن 
آتش افروز اصلی این ماجراها، حاکمان ایران میباشند 
ومقصر اصلی آنها هستند� حال این چه اصراری است 
که عده ای جهان را سنگ آسیاب دوم برای له کردن 

ما بدانند؟ ملت ما که نزاعی با جهان ندارد�
این غلو دردشمنی بیگانگان را، آنان در همراهی با 
نموده  برجسته  اسالمی   ساله جمهوری  روایت چهل 
انگاری بیگانگان و تبدیل آنان به سنگ  و در دشمن 

آسیاب دوم، دوباره تقصیرها را نسبی می کنند�
شاید تشبیه درست تر این است که  این نظام لجباز 
فاسد و ماجراجو ،ملت را بین دیوار اوهام ایدئولوژیک 
سرسخت  واقعیتهای  دیوار  و  خود  ماجراجویی های  و 
تاریخی  دیوار  می کند�  له  و  انداخته  گیر  جهان، 
واقعیات جهان، از جای خود تکان نخواهد خورد، ولی 
ایران،  حاکمان  ایدئولوژیکی  اوهام  بنیاد  دیوار سست 
این  برای  شمعکی  لطفاً   � است  فروپاشی  معرض  در 
دیوار در حال فروریزی نسازید، تا مبادا بسر خودتان 

نیز خراب شود�
به احتمال قوی خوشبختانه جنگی نخواهد بود ولی 
مذاکره بیشتر از جنگ پی این دیوار سست را خواهد 
کرد، بشرطی که ملت نیز سهم خود را در رهائی از له 

شدن بین این دو دیوار ادا نماید�

ساکنان این منطقه خاکستری که با مغالطه تعویض جای علت و معلول ونسبی 
کردن همه چیز و نادیده انگاشتن اعمال فاجعه آمیز جمهوری اسالمی در چهل سال 
گذشته و به خطر انداختن امنیت منطقه ای و صلح جهانی، همچنان یکی به نعل و 
یکی به میخ میزنند. اینان با این کار خود در حقیقت آب به آسیاب جمهوری اسالمی 
می ریزند . فراتر از آن بسیاری از آنان اصرار دارند که در فضای دوقطبی شده از سوی 
مستبدین حاکم، هر آنکه ساکن منطقه سیاه  خودیهای نظام و یا جزیره خاکستری 
آنان نباشد، الجرم آلت دست و یا پشتیبان دانسته و ندانسته سیاست های آمریکا و 

اسرائیل و اعراب است.

و اگر در کردستان عراق امروز نفت و ثروت و قدرتی 
در کار است و تضاد منافع است که جنگ و صلح را 
توجیه می کند، در کردستان ایران دعوا بر سر هژمونی 
به  کردن  وضع  مالیات  با  و سپس  شروع شد  جنبش 
کولبران و چاپ کتاب های آموزشی برای مدارس ادامه 
در  دلیلی  هر  به  امروز  نیروها  این  اگر  اما  کرد�  پیدا 
عراق  کردستان  سناریوی  تکرار  آرزوی  با  و  هم  کنار 
در انتظار نشسته اند، اختالفات آنها کم نشده است و 
تحت شرایط متحول در منطقه دوباره بروز خواهد کرد�

باالخص  جریان  دو  این  اخیر  سال  چهل  تجربه 
غیر  نمایانگر  خود  درون  منشعبین  با  برخورد  در 

دموکراتیک بودن این جریانات است�
طرف  از  شان  نمایندگی  در  آنها  ادعای  همچنین 
هیچ  چراکه  گرفت  جدی  نباید  را  کردستان  مردم 
در کردستان صورت  در چهل سال گذشته  انتخاباتی 

نگرفته است که این ادعای آنها را ثابت کند�
منابع  های  گوناگونی  شاهد  ما  پهناور  کشور  در 
مختلف  اقوام  و  جغرافیایی  هوایی،  و  آب  طبیعی، 
در  زور  به  را  اقوام  و  مناطق  این  هیچگاه  اما  هستیم� 

در  سرزمین  این  مردم  اند�  نداده  قرار  همدیگر  کنار 
طول تاریخ از آنچه تمامیت ارضی می نامیم در مقابل 

تعرضات خارجی حفاظت کرده ا ند�
ایران کشوری است که در آن منابع طبیعی بصورت 
یکسان یافت نمی شود و بر کسی پوشیده نیست که 
خوزستان محل درآمد اصلی کشور ماست� در صورت 
تبدیل شدن این کشور به حکومت های ملی -قومی ما 
شاهد تشدید بی سابقه نابرابری میان دولت های ملی-

سر  بر  جدیدی  دعواهای  و  بود  خواهیم  جدید  قومی 
تعیین مرزها و شهر های مرزی، منابع ابی و طبیعی 

بین این دولت ها بروز خواهد کرد�
کشور ما نیز دشمنان بسیاری در طول تاریخ داشته 
و دارد�اختالف بین دولت های ملی –قومی در الگوی 
فدارلی، نقش های این احزاب برای تشکیل کشورهای 
بزرگتر قومی و دخالت همسایگان ایران از یکطرف به 
منظور تضعیف ایران و دخالت های قدرت های بزرگ 
وقوع  هستیم،  شاهدش  هم  امروز  که  دیگر  طرف  از 
خواهد  بدنبال  را  ایرانی  اقوام  بین  خونریزی  و  جنگ 

داشت�
از دیگر ایرادات فدرالیسم، یکنواخت نبودن قوانین 

از جمله سیستم قضایی، قوانین کار، قوانین ازدواج و 
طالق، و امنیت اجتماعی است که این امر در درجه اول 
به همبستگی میان ساکنان ایران لطمه جبران ناپذیری 
می زند و از طرف دیگر ایجاد، سازمان های جدید و 
تامین بودجه این سازمان ها بار مالیاتی بر دوش مردم 

و ساکنان حکومت های ملی می گذارد�
اختالفات بر سر همه موارد ذکر شده و تضاد منافعی 
بروز  متفاوت  های  برنامه  آوردن  در  اجرا  به  در  که 
همه  بر  را  ایران  کل  در  پیشرفت  مسیر  کرد  خواهند 

ساکنان سرزمین مان دشوار تر می سازد�
در هم تنیدگی روابط هزاران ساله بین اقوام ایرانی 
از جمله مسایل مهمی است که براحتی آنچه طرفداران 
فدرالیسم از آن سخن میگویند نیست� در شهر تهران 
میلیون ها نفر ترک زبان زندگی می کنند، صدها هزار 
بسر می  ایران  دیگر  و شهرهای  تهران  در  وبلوچ  کرد 
برند� از نظر حقوقی و مالیاتی تکلیف این بخش مهم از 

اقوام ایرانی چیست؟
_____________________________

۱-مانند آقای بهزاد کریمی

ادامه از صفحه 2۵
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در حال حاضر شکاف ها و ابربحرانها در جامعه ایران 
امری بدیهی به نظر می آید� در عین حال صف بندی 
های سیاسی بیش از گذشته آشکار شده و شاید دیگر 
ضروری نیست که سخن از چرایی شکاف ها و بحرانها 
را در میان بگذاریم و از صف بندی ها سخن گوییم� 
زیرا بیش از همه وقت نیازمندیم که از چگونگی مقابله 
با ابربحرانها سخن گوییم تا شاید کمکی به روند تحول 
طلبی در ایران امروز برای فردایی بهترشود ودر عین 
حال روشن است که صف بندی های سیاسی در یک 
پروسه شکل گرفته و ریشه دار است� به همین دلیل 
و   خواهان  آزادی  خواهان،  جمهوری  نیست  ممکن 
فامیل  هزار  حامیان  و  گرایان  فرقه  با  جویان  عدالت 
ممکن  که  همانطور  لذا  شوند�  همگام  و  همراه  قدیم، 
است جبهه مدنی را فعالین اجتماعی، صنفی و مدنی 
فوق  نیروهای  از  متشکل  سیاسی  جبهه  کنند،  ایجاد 
شاید تشکیل شود� لذا همکاری و همگامی دو جبهه 
فوق قادر خواهد بود سیر تحوالت را در ایران به ثمر 
رساند� حال به مواردی ازمسائل اصلی می پردازیم تا 
از  اندازی روشن تر  بتوان چشم  آنها  به  با تکیه  شاید 

روند آتی را ترسیم کرد�
یک دست شدن حاکمیت

حاکمیت در ایران بدرستی پی برده است که برای 
میان  از  بیشتر،  قدرت  تمرکز  نیازمند  حیاتش،  ادامه 
برداشتن جناح بندی ها صوری، سپردن قدرت بیشتر 
که  است  برده  پی  همچنین  است�  نظامیان  دست  به 
کند�  سازماندهی  را  نیروهایش  باید  گذشته  از  بیش 
همان  در  را  خیابانی  اعتراضات  گردند  قادر  طوریکه 
استیصال  برای  و  بردارند  میان  از  و  کنند  خفه  نطفه 
نیروهای مخالف سیاسی و مدنی  هزینه های اعتراض 
را  جامعه  همه  هراس  و  ترس  که  ببرند  باال  چنان  را 
فرابگیرد� بنابراین به گمانم جمهوری اسالمی سرکوب 
ها و فشارها را دوچندان خواهد کرد� زیرا تجربه همین 
چند سال اخیر به او آموخته است که با سرکوب می 
تواند اعتراضات را مهار کند، مخالفین وضع موجود را 
به حاشیه راند تا موج سراسری اعتراضات ایجاد نگردد� 
چند حرکت سراسری سازمانیافته – تحصن های پیاپی 
معلمان در سال گذشته بعالوه اعتصاب چند هفته ای 

اعتصاب  و  کامیون  رانندگان 
اراک،  شهر،  درچند  کارگران 
داد  نشان   – شوش  و  اهواز 
گرفاقد  سرکوب  نهادهای  که 
برای  روشن  کار  راه  و  برنامه 
اعتصاب  و  تحصن  با  مقابله 

هستند�
که  اکنون  هم  بهرحال 
اقتصاد در ایران رو به فروپاشی 
آن  هر  که  دانند  می  ست، 
ای  توده  های  خیزش  امکان 
دلیل  همین  به  دارد  وجود 
و  امنیتی  گردانهای  که  است 
نظامی برای کنترل محالت را 

دهه  که همچون  دارند  نظر  در  و  پرورانند  در سرمی 
شصت و هفتاد انسداد کامل ایجاد کنند� این راهبرد 
حاکمیت بر اساس عدم اعتماد در جامعه که باعث و 
یا  یافت  تحقق خواهد  آیا  بانی عدم همبستگی ست، 
نه پرسشی اصلی این است که توان تحقق استراتژی 
فوق را دارند وجامعه چنین اجازه ای را به حاکمیت 
مخالف  اجتماعی  نیروی  العمل  عکس  و  داد؟  خواهد 

وضع موجود در قبال آن چه خواهد بود؟
شیوه های اعتراض

ما در مقابل سرکوب دهشتبار و بی محابا،  جامعه 
دو شیوه اعتراضی را در پیش گرفته است�هر دو شیوه 
کارکرد و تاثیر خود را دارد� جمهوری اسالمی دردوره 
روبرو  اعتراضی  شیوه  دو  این  با  همچنان  رو  پیش 
است  قادر  که  یافته  سازمان  اعتراضات  شد؛  خواهد 
و  دارند  تا حدی  را  مهارآن  امکان  که  شود  سراسری 
اعتراضات و خیزش های آنی که بیشتر خصلت توده 

ای دارد و تا حدی مهار ناپذیر است�
کارگران،  معلمان،  یافته  سازمان  اعتراضات 
و  کشاورزان  و  پرستاران  بازنشستگان،  دانشجویان، 
رانندگان را ظاهرا به راحتی می توانند سرکوب کنند� 
اما نمی توانند، ریشه کن نمایند� هر چند که بخشی 
از رهبران شناخته شده آنان را دستگیر و تقال کنند 
شناسائی  را  یافته  سازمان  اعتراضات  موثر  فعالین  که 

کنند� حال آنکه در همین گیرو دار و جدال، نیروهای 
جوان و تازه نفس به حرکت اعتراضی جذب می شوند� 
در  یافته  سازمان  حرکتهای  ادامه  راز  و  رمز  دراصل 
شرایط خفقان و سرکوب در جذب نیروهای تازه نفس، 

نهفته است�
اصرار به نافرمانی مدنی با روش پرهیز از خشونت 
تا  هم  را  دولتی  خشونت  سازمانیافته  اعتراضات  در 
حدی فلج می کند� در اصل جذب نیروهای تازه نفس 
و جوان، ادامه حرکتهای های اعتراضی سازمان یافته 
اعتراضات  از طرفی مهار  را تضمین کرده و می کند� 
بطور  زیرا  است�  آسان  و  نظرسهل  به  یافته  سازمان 
علنی فراخوان داده می شود و مکان و زمان اعتراض 
و  امنیتی  سازمانهای  برای  و  است  مشخص  و  معلوم 
جهت  مراقبت  گر،  سرکوب  نیروهای  اعزام  اطالعاتی 
جلوگیری از افزایش  معترضین امری به غایت سهل و 
آسان است� اما از طرف دیگر اعتماد به نفس معترضین 
را افزایش می دهد و آنان را برای تسخیر خبایان جدی 
شوید«،  ملحق  ما  به  مردم  شعار»  با  تا  کند  می  تر 
بیافرینند و به جو سرکوب غلبه   فضای همبستگی را 

کنند�
اسالمی  جمهوری  که  میرسد  نظر  به  اینک  هم 
غیرسازمان  و  آنی  از خیزش های  از هر چیزی  بیش 
یافته هراس دارد� زیرا این نوع از اعتراضات به سرعت 
گسترش می یابد، رادیکال می شود و جوانان عاصی؛ 

رمز و راز جدال در ایران امروز برای فردایی بهتر
رضا شیرازی
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بدنه  از  زیادی  بخش  بیکاران  سیل  و  ها  کارگرزاده 
به  که  میدهند�  تشکیل  را  فوق  اعتراضات  اجتماعی 
عمال  اجتماعی،  تیپ  این  در  مطالبات  انباشت  دلیل 
خواهد  بهمراه  را  گر  سرکوب  نیروهای  با  رویارویی 

داشت�
را  حاکمیت  یافته  غیرسازمان  خیزشهای  اصل  در 
و  شهر  نقطه  چند  در  اگرآنها  بویژه  کند�  غافلگیرمی 
یابد می تواند  ادامه  بپیوندد و  یا در چند شهر بوقوع 
به یک بزنگاه و سرفصل مبدل شود� همچون خیزش 
دی ماه منجربه سلسله اعتراضات خیابانی پی در پی 
در چند روز و یا در چند هفته شود� که از نظر سیاسی 
بدرستی عیان  را در سرتاسر کشور  بحران حاکمیت  

می کند�
بن بست سیاسی حاکمیت

به نظر میرسد که هم اکنون جمهوری اسالمی فاقد 
راهبرد سیاسی مشخص است� به تعبیری باید گفت و 
تاکید کرد که ازنظر سیاسی دیگر هیچ راهبردی به او 
یاری نخواهد رساند و به این مسئله اشراف کافی دارند� 
سواری،  موج  گونه  هر  راه  بدرستی  دی  خیزش  زیرا 
مانورسیاسی و دو دوزه بازی را از او گرفت و می بینیم 
که جناح بازی های حاکمیت نقش برآب شده است� 
فورا باید اضافه کرد که روحانیت حاکم به رهبری بیت 
و سپاه طراحان و تصمیم سازان عمده هستند، طوریکه 
دولت و مجلس بعنوان دو بال اصلی آنها محسوب می 
ازآغازروندی جدید یعنی پروسه  امر نشان  این  شوند� 

یک دست شدن حاکمیت را میدهد�
جناح  همه  هضم  و  حاکمیت  شدن  دست  یک  با 
بندی ها جمهوری اسالمی، وارد دوره جدیدی خواهد 
شد و توهم به زانو درآوردن جامعه و از میان برداشتن 
سیاست  اعمال  در  را  او  اعتراضی  های  زمینه  همه 
از  آنکه  حال  کرد�  خواهد  تر  جری  ضدمردمی  های 
نظر اجتماعی و فرهنگی همه سیاست های جمهوری 
که  شکستی  است�  خورده  شکست  دربست،  اسالمی 
های  نشانه  توجیه�  قابل  نه  و  است  جبران  قابل  نه 
و  آموزش  رانتی،  اقتصادی  درفساد سیستماتیک،  آنرا 
سرکوب  اجباری،  حجاب  به  اصرار  ناکارآمد،  پرورش 
براحتی   ،… و  مذهبی  و  قومی  های  اقلیت  دهشتبار 

میتوان دید�
همه  در  اسالمی  جمهوری  های  سیاست  شکست 
حوزه ها چنان مسجل است که دیگر هیچ طبقه و قشر 
نظام درمانده ای همراهی نخواهد  با چنین  اجتماعی 
جمهوری  زرخرید  و  سرسخت  حامیان  صرفا  کرد� 
و  ویژه  یگانهای  و  شخصی  لباس  اشکال  در  اسالمی 
فرماندهان و سرداران و بخشهایی ازحوزه و روحانیت 

با او تا آخر همراه خواهند بود�
قدرت در مقابل قدرت

با وجود اینکه اقتدار گرایان تمامی منابع قدرت و 
ای  تجربه  اینکه  وجود  با  دارند،  اختیار  در  را  ثروت 
ثروت  و  قدرت  حفظ  برای  دهه  چند  طی  گران  بس 
مذهبی  مشروعیت  مدتها  آنکه  وجود  با  اند،  اندوخته 
خود  کارنامه  در  را  طلبی  اصالح  همچنین  و  دینی  و 
کن  ریشه  و  اعتراضات  مهار  در  آنکه  وجود  با  دارند، 
کردن مخالفین ید طوالنی دارند، با وجود آنکه توانسته 
اند بعنوان یک قدرت در منطقه سردرآورند و نیروهای 
نام  با  آنکه  وجود  با  کنند،  تربیت  زرخرید  و  مزدور 
خصوصی سازی همه سرمایه ملت را از آن خود کرده 
پاشید� چرا  فروخواهند  دانند  اما خوب می   ،… و  اند 
که بحرانهای چندجانبه هم در سیاست های خارجی 
و هم در سیاست های داخلی ریشه دارتر شده است و 
به عینه می بینند که در مقابل قدرت حاکم، قدرتی از 

متن و بطن جامعه در حال سربرآوردن و شکل گیری 
نیست  آن چیزی  و  است  گرفته  اصل شکل  در  ست� 

جز سپهر عمومی�
اما پیوسته و بی  آرام  در اصل حوزه عمومی بطور 
آنکه متوقف شود درحال پیش روی ست� نشانه های 
از آنرا به درستی در دو رخداد کمک به زلزله زدگان 
به  همه  استان  چند  در  ویرانگر  سیل  و  کشور  غرب 
عمومی  مشارکت  چگونه  که  کردیم  مشاهده  خوبی 
توسط نهادهای مردم نهاد به برگ و بار می نشیند و 
حاکمیت فاقد هرگونه توانمندی برای کمک رسانی به 

شهروندان در مواقع ضروری ست�
در اصل سپهر عمومی هم اینک نه در حوزه سیاسی 
بلکه در حوزه های اجتماعی، محیط زیستی و صنفی، 
کارهای  و  ساز  چون  ست�  متجلی  پیش  از  بیش 
مشارکتی در نهادهای مردم نهاد جاری ست به همین 
دلیل بخشی از اقشارآگاه و خودآگاه را به خوبی جذب 
فعالیت های داوطبانه نموده و چنین نیروی اجتماعی 
آگاه پشتوانه اصلی تحول طلبی و حافظ حوزه عمومی 
اجتماعی  نیروی  ازچنین  حاکم  قدرت  بگمانم  ست� 
آماده  در شرایط  میرسد  نظر  به  زیرا  است�  هراسناک 

جنبش  گیری  اوج  در  توانست  خواهد  نیرو  همین 
سیاسی موثر و کار ساز گردد�

ختم  سیاسی  جنبش  به  درنهایت  اعتراضات 
خواهد شد یا خیر؟

در اعتراضات صنفی، مدنی و اجتماعی پیش رو ما 
جاری  سال  طی  کالن  و  عمده  مطالبات  طرح  شاهد 
و  عینی  های  ریشه  کامال  که  مطالباتی  بود�  خواهیم 
مادی دارد و در هیچ صورت ممکن نخواهند توانست 
منافع حاکمیت؛  با  زیرا  دهند�  مناسب  پاسخی  بدانها 
روحانیت تبهکار و سپاه یعنی مافیای قدرت و ثروت 
که  کنیم  اشاره  دهید  اجازه  است�  کامل  تعارض  در 
کارگران،  معلمان،  اعتراضات  ساله  چندین  تجربه 
و  پرستاران  دانشجویان،  کشاورزان،  بازنشستگان، 
رانندگان و دیگر اقشار مردم زحمت کش ما، بروشنی 
نشان داده اند که خواستار رفع ظلم و ستم، تبعیض و 
نابرابری هستند و مگر جنبش سیاسی امری فراتر از 

این موارد و مسائل است؟
و  ها  خواسته  تصنعی،  بطور  توان  نمی  اصل  در 
مطالبات اجتماعی و سیاسی را ازهم تفکیک کرد� به 
همین علت نفی تبعیض و ستم، مخالفت با خصوصی 
سازی و سرکوب، بخش سلبی جنبش سیاسی ایران به 
شمار میاید و بخش ایجابی آن طرح و تاکید به آزادی ، 
نوع حکومت آتی بر اساس شالوده جدایی دین از دولت 
و نفی همه جانبه حاکمیت و گذر از جمهور اسالمی 

برپایه مشارکت همگانی ست�
دانیم  می  اکنون  هم  ما  اجتماعی،  تجربه  براساس 

که در اعتراضات سازمان یافته شعارهای بیشتر سلبی 
ست و اما در اعتراضات و خیزش های آنی شعارها در 
شعارهای  طرح  گاها  و  اسالمی  جمهوری  کامل  نفی 
آمده  میان  به  هم  ایرانی  جمهوری  قبیل  از  ایجابی 
سیاسی  جنبش  که  میرسد  نظر  به  این  بنابر  است� 
تقویت میشود  یافته  اعتراضات سازمان  پرتو  ایران در 
اما با خیزش های آنی و توده ای ست که خود را کامال 
احزاب  فاقد  اینکه جامعه  دلیل  به  اما  عیان می کند� 
ای  توده  های  خیزش  کشوراست،  داخل  در  سیاسی 
باشد�  داشته  کارکرد  تواند  همانند شمشیر دولب می 
البته ناگفته نماند که طرح و چشم انداز روشن سیاسی 
و تاکید بدان شاید بخش وسیعی از فعالین اجتماعی 
را که هم اکنون تنها مرجع اصلی به حساب می آیند، 
به جنبش سیاسی کامال خوش بین کند و عدم اعتماد 
کند�  اعتمادسازی  و  بردارد  میان  از  را  عرصه  این  در 
طوریکه هم در اوج گیری جنبش سیاسی موثر گردند 
خود  از  ای  توده  خیزش  در  مناسب  کارکردی  هم  و 
همراهی  شاهد  ما  امری  چنین  وقوع  با  دهند�  نشان 
نمادین طبقه متوسط با طبقه فرودست نخواهیم بود؟

از نظر من طبقه متوسط ایران با همه ضرباتی که 

به پیکره آن وارد کرده اند هم اینک نقش اصلی را در 
سپهر عمومی ایفا می کند� لذا حضور او در خیزشهای 
تعبیری  به  کرد�  خواهد  نو  فازی  وارد  را  جامعه  آنی 
روشن تر پیوندی اندام واردرپراتیک و عمل مابین سه 
مقوله تشکیل جبهه سیاسی، ایجاد جبهه مدنی، رشد 
همبستگی اجتماعی و مشخص شدن بدیل جمهوری 
فاز  وارد  را  ایران  در  اجتماعی  اعتراضات  اسالمی، 
جدیدی خواهد کرد� ناگفته پیداست که هرگونه شتاب 
کندشدن  باعث  واگرایی  هرگونه  و  تندروی  و  زدگی 
حرکتهای اجتماعی و هرز رفتن تالش ها و کوششها 
برای تغییر اوضاع سیاسی جامعه خواهد شد و جنبش 

سیاسی ایران را با تاخیربیشتری رودررو خواهد کرد�
سخن آخر؛

جنبش اجتماعی – اعتراضی در داخل کشوردر سال 
اما  و  کرد  خواهد  روی  پیش  سنگر  به  سنگر  جاری 
روشن  بدیل  نیازمند جبهه سیاسی،  جنبش سیاسی، 
آیا  است�  جامعه  بطن  و  متن  از  برخاسته  رهبران  و 
در روند فوق در سال جاری می توان توقع داشت که 
جریانات سیاسی هم در خارج از کشور نقش خود را 
یا خیر  ایفا کنند  داخل  مبارزات  تقویت  در  به خوبی 
نیروهای با سابقه سیاسی فاقد برنامه های روشن، راه 
آیا  هستند؟  کافی  اجتماعی  نیروی  و  موثر  کارهای 
خیزشهای آنی و اعتراضات غیرسازمان یافته در سال 
فعالین  صورت،  آن  در  پیوست  خواهد  بوقوع  جاری 
اجتماعی و مدنی در آن دخالت خواهند کرد و یا نه 

نظاره گر خواهند بود؟

ج.ا بیش از هر چیزی از خیزش های آنی و غیرسازمان یافته هراس دارد. 
زیرا این نوع از اعتراضات به سرعت گسترش می یابد، رادیکال می شود و جوانان 
عاصی؛ کارگرزاده ها و سیل بیکاران بخش زیادی از بدنه اجتماعی اعتراضات فوق را 
تشکیل میدهند. که به دلیل انباشت مطالبات در این تیپ اجتماعی، عمال رویارویی 
با نیروهای سرکوب گر را بهمراه خواهد داشت. خیزشهای غیرسازمان یافته حاکمیت 
را غافلگیرمی کند. بویژه اگرآنها در چند نقطه شهر و یا در چند شهر بوقوع بپیوندد 

و ادامه یابد می تواند به یک بزنگاه و سرفصل مبدل شود.
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برای  میهن  نشریه  بحث  طرح  که  بگویم  باید  ابتدا 
طرح سوال فوق، به اندازه کافی گویاست�  به همین خاطر 

طرح بحث را عینأ بجای مقدمه، در همین جا می آورم�
» اغراق آمیز نخواهد بود گفته شود ایران در بحرانی 
ترین شرایط چند دهه اخیر خود بسر می برد� حداقل 
ایران در  توان گفت سه بحران همزمان سرنوشت  می 

سال9۸ را تحت تاثیر قرار خواهد داد:
+بحران فزاینده مشکالت اقتصادی که اینک آسیب 
های ناشی از سیل و زندگی  ویران شده سیل زدگان نیز 

بدان افزوده شده است�
خطر  حتی  اینک  که  خارجی  سیاست  +چالشهای 

جنگ را نیز متصور کرده است�
که  قدرت  هرم  راس  در  جایگزینی  نزاع  +امتداد 
اختالفات سیاسی و مدیریتی کشور را به شدت تحت 

تاثیر قرار داده است�
حاکمیت  گروگان  به  اینک  ایران  مردم  زندگی 
آسیاب  سنگ  دو  چالش  در  و  درآمده  استبدادی 
فشارهای  و  داخلی  حاکمان  ملی  ضد  سیاستهای 

استیالجویان خارجی قرار گرفته است�
عنوان  به  ایران  »مردم«   9۸ پرالتهاب  سال  در  اما؛ 
صاحبان اصلی کشور و تنها نیروی ملی تغییر در ایران 
و  بحران  با سه  و  داشت  واکنشی خواهند  و  رفتار  چه 

وضعیت یاد شده چه برخوردی خواهند کرد«؟
کوشش می کنم متن نوشته ، در همین چارچوب و 

در پاسخ به سوال مربوطه باشد�
برای پاسخ یابی به سئوال، بطور فشرده و  گذرا به 

موارد زیر می پردازیم :
۱- منشا و انواع نارضایتی ها و مخالفت های مردم با 

جمهوری اسالمی
2- شکافهای مردم با حکومت

3- انباشت نارضایتی و مخالفت اکثریت عددی مردم 
با جمهوری اسالمی

4- واکنش و کنش مردم تا  سال ۱39۸
اسالمی   جمهوری  فشارهای  درچنبره  مردم،   -۵

ودولت ترامپ
6- – واکنش مردم درچشم انداز آتی در سال 9۸

۱- منشاء و انواع  نارضایتی ها و مخالفتهای اکثریت 
مردم با حکومت

در  متعددی  عوامل 
و  مردم  نارضایتی  شکل گیری 
مخالت آن نقش دارند که من 

به برخی از آن ها می پردازم:
– تداوِم تبعیض  جنسیتی، 
عقیدتی، فکری ، ملی ـ قومی، 
سرکوب   و  سیاسی  و  مذهبی 

منتقدین و مخالفین
امت گرا  ادامه سیاستهای   –
و  ِانقالب  صدور  و  ملِی  ،غیر 
در  نظامی  حضور  و  دخالت 
و  یمن  سوریه،  عراق،   ، لبنان 
افغانستان و…، تشنج آفرین و 
دشمن تراش و ضدیت با امریکا 
اسرائیل،  نابودی  به  تهدید  و 

منجر به ایجاد بی ثباتی و نا امنی اقتصادی و اجتماعی 
انباشت  و  گسترش  موجب  و  آن  مخرب  پیآمدهای  و 
نارضایتی بخش اعظم مردم  از جمهوری اسالمی است�

متفاوت،  اقتصادی  دیدگاههای  و  منافع  وجود   –
اقتصادی تولیدمحور  الگو و استراتژی  فقدان دیدگاه و 
لجام  استثمار  و  غارت  آن،  با  مخالفت  و  دانش بنیاد  و 
گسیخته طبیعت، ثروت و سرمایه های اجتماعی و ملی 
همدستان  و  حکومتی  مکالی  و  معمم  اقلیِت  توسط 
سرمایه  کالن   از  الیه ای  آمدن  پدید  و  غیرحکومتی 
داران و باندهای ثروت ـ قدرت در حکومت و پیرامون 
آن، از یکسو  به تمرکز و انباشت ثروت و سرمایه های  
عظیم در دست اقلیت ناچیز ، گسترش فساد اقتصادی 
دینی،  ساختارهای  در  آن  شدن  نهادی  و  اخالقی  و 
اداری، لشکری، اقتصادی، مالی و بانکی کشور و از سوی 
دیگر به گسترش بیکاری، فقر، نابرابری های اقتصادی 
طبقاتی،  شکاف  شدن  قطبی  و  تعمیق  و  اجتماعی،  و 
افزایش عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی و روانی مردمان 

کشور منجر شده  است �
در زمینه مسائل و مشکالت اقتصادی و معیشتی و 
فساد ، مطالب فراوانی از طرف صاحب نظران و نیروهای 
سیاسی منتشر شده است ولزومی به پرداختن آنها در 
این مطلب نیست� فقط به این موارد اشاره می کنم که 
در سال ۱39۸ از ۱4 میلیون کارگر ، حدود سه ونیم 

میلیون بیکار داریم � (۱)
درسالهای آخر دهه هشتاد، 2 دهک فقیر ، 6 دهک 
متوسط ، و 2 دهک ثروتمند در جامعه داشتیم � ولی فقر 
گسترش یافته، و االن 4 دهک فقیر و 4 دهک متوسط 
داریم و  2 دهک ثروتمند� نسبت هزینه ثروتمندترین 
بوده و  برابر   44 ، ، درسال ۱390  فقیرترین  به  دهک 

درسال ۱396 به ۵۷ برابر افزایش یافته است �(2)
و  اقتصادی  نارضایتی  و  فقر  که  است  این  واقعیت 
معیشتی اکثریت عظیم جمعیت  کشور (نیروهای کار 
فکری و فیزیکی شهر و روستا نظیر کارگران، معلمان، 
پرستاران ، کارمندان جزء ، کشاورزان خرده پا، تحصیل 
کردگان بیکار، و  دیگر اقشار کم درآمد و تهیدستان شهر 
و روستا و نیز بخش مهمی از طبقه متوسط  جامعه) 
تعمیق  و  گسترش  اینسو  به  سالهای ۱390  از   بویژه 

یافته است�
2- شکاف مردم با حکومت پرشدنی نیست

ناکارآمدِی   ، برمردم  حکومت  سال   40 طول  در 
و  رفتار  اسالمی،  جمهوری  حقیقی  و  حقوقی  ساختار 
سیاستهای کالن و راهبردی داخلی و خارجی روحانیون 
و دیگر رهبران و مسوالن حکومتی دراشکال مختلف، 
در عمل و در جریان زندگی در داخل و خارج کشور، 
برای بخش های مختلف مردم کشور، مشخص و روشن 

شده است �
حکومت و رهبران معمم و مکالی آن دراین پروسه 

کنش و واکنش مردم  درسال ۹۸  چه خواهد بود؟
مجید عبدالرحیم پور
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پایگاه  و  مشروعیت   ، مقبولیت  “تقدس”،  بتدریج   ،
از دست  عمده  و  بطور کالن  را   قبلی خود  اجتماعی 

داده اند�
با  جامعه  عظیم  اکثریت  میان  شکافها  روند،  دراین 

جمهوری اسالمی به مرحله بی بازگشت رسیده اند�
3- انباشت نارضایتی ها و فشارهای خارجی

اگر بخواهیم حجم و کیفیت نارضایتی اکثریت مردم 
را در یک جمله بیان کنیم می توان گفت، جامعه از چند 
سال قبل در مرحله  انباشت نارضایتی و مخالفت مردم 
با جمهوری اسالمی قرار دارد� نظر به آنچه که گفته شد، 
قابل پیش بینی بود که هم بحران ها و فشارهای داخلی، 
عمومی شهروندان  نارضایتی  هم  و  و خطرات  خارجی 
کشور گسترش و شدت خواهند یافت� الزم  است در 
بویژه   بزرگ   قدرتهای  دخالت  که  باشیم  داشته  نظر 
دولت آمریکا در امور داخلی کشورهای منطقه، دخالت 
با  و درگیری  یکدیگر  داخلی  امور  در  منطقه  دولتهای 
درکشورهائی  اسالمی  جمهوری  دخالت  جمله  از  هم 
نظیر لبنان، عراق، سوریه، یمن، شرایط  شدیدا متغییر 
و بسیاربحرانی در منطقه بوجود آوردهاست� اما سرکار 
تر و خطرناکتر  پیچیده  را  اوضاع منطقه  ترامپ  آمدن 

کرده است�
4- واکنش و کنش مردم تا سال ۱39۸

اعتراضات   روشهای  و  اشکال  مضامین،  به  نگاهی 
پروسه  یک  در  مردم   مختلف  گروه های  و  شهروندان 
نسبتا طوالنی بویژه از  ۱0 سال گذشته به این سو، نشان 
میدهند که اعتراضات و مبارزات گروه های محتلف مردم 

پرستاران،  دانشجویان،  معلم ها،  کارگرها،  زنان،  از  اعم 
کشاورزان، وکال، نویسندگان و هنرمندان، کامیونداران، 
مالباختگان و…، علیرغم افت وخیزها، آهسته اما همواره 

رو به گسترش و ژرفش بوده  است�
۵- مردم درچنبره  فشارهای جمهوری اسالمی  و 

دولت ترامپ
اتخاذ سیاستهای قلدرمنشانه علیه ایران، نظیر برون 
رفتن از برجام ، تشدید وگسترش تحریمها، عدم تمدید 
آهن،  صنایع  تحریم  ایران،  از  نفت  خریداران  معافیت 
فوالد، آلومینیوم و مس ایران، فرستادن ناوهای جنگی 
به  افکن   بمب  و  لینکلن«  »آبراهام  و   » »آرلینگتون 
منطقه و ادامه اعمال حداکثر فشار  بر جمهوری اسالمی 
از یکسو  و تداوم سیاستهای  داخلی و خارجی جمهوری 
اسالمی  از سوی دیگر ، بحران عمومی جامعه را تشدید 
و به سوی  و ضعیت بشدت خطرناک و بی سابقه ای 

رانده است �
به گروگان  اینک  ایران  مردم  است که  این  واقعیت 
سنگ  دو  چالش  در  و  درآمده  استبدادی  حاکمیت 
آسیاب سیاستهای ضد ملی حاکمان داخلی و فشارهای 
استیالجویان خارجی قرار گرفته و در  چنبره  دو دولت  

داخلی و خارجی  گرفتار آمده است�
در چنین شرایطی باالترین مصلحت و منافع مردم، 
جامعه و کشور ما و راه مطمئن و کم هزینه برای عبور 
خارجی   خطراِت  و  داخلی  دشواری های  بحران ها،  از 
گشایش فضای سیاسی و مشارکت  آزاد و دمکراتیک 

همگانی،  احزاب ، سازمانهای سیاسی و تشکلهای مردم 
برون  برای  – دمکراتیک  ایجاد همبستگی ملی  و  نهاد 

بردن کشور از  وضعیت فالکت بار و خطرناک است�
در شرایط کنونی، ترجیح  منافع مردم، جامعه و کشور 
بر منافع  حکومتی، گروهی و حزبی، اساس همبستگی 
ملی برای گذار از این پیچ صعب العبور و خطرناک است �

مکالی  و  معمم  مسوالن  و  رهبران  و  حکومت  اما 
جمهوری اسالمی، چنین اندیشه نقاد، خالق و قصد و 
روشهای  و  حکمرانی  و  سیاستها  تغییر  برای  ای  اراده 
راهبردی و کالن داخلی و خارجی خود  به سود منافع 

ملی و همبستگی ملی- دمکراتیک ندارد�
6- واکنش مردم درچشم انداز آتی در سال 9۸

همه فاکتهای مشاهده پذیر که فقط به پاره ای از آنها 
اشاره شد نشان می دهند که مردم و کشور ما با یک 
شرایط بسیار حساس، سریعا متغیر و بشدت خطرناک 

مواجه است �
عظیم  اکثریت  که  است  مسلم  شرایطی  چنین  در 
مردم،  بیش از پیش تحت فشارهای ناشی از مشکالت  
اقتتصای – معیشتی فالکت آور و  فشارهای روانی ناشی 
دولت  و  اسالمی  جمهوری  خطرآفریِن  های  تنش  از 

ترامپ و احساس  خطر جنگ قرار خواهند گرفت �
در شرایط کنونی و چشم انداز نزدیک،  مردم  پیش 
و بیش از هرچیز دیگر، مخالف جنگ، طرفدار و خواهان 
امنیت و  تامین معیشت اند� این اولین واکنش طبیعی 
و در عین حال کنش مردم در برابرشرایط  و دشواری 

هاست�

به جرئت می توان گفت که اگر تخاصم و دشمنی 
میان دولت ترامپ و جمهوری اسالمی به جنگ درهر 
برخالف   مردم،  از  بزرگی  بخش  شود،  منجر  شکلی 
و  حمایت  را   اسالمی  جمهوری  انقالب،  اول  سالهای 
پشتیبانی نخواهند کرد� بزبان دیگر، جمهوری اسالمی 
در این جنگ احتمالی، دیگر آن حمایت و پشتیبانی بی 

دریغ  مردم را نخواهد داشت�
برای من هنوز روشن نیست که آیا تنشهای شدیدا 
جمهوری  و  ترامپ  دولت  میان  خطرناک  و  مخرب 
اسالمی که بوی جنگ می دهد به جنگ منجر خواهد 
شد یا جنگی صورت نخواهد گرفت� به همین دلیل بیش 

از این وارد این موضوع نمی شوم �
اما سوال اصلی درشرایط جدید و درصورتی که جنگ 

واقع نشود، این است که:
–  آیا  اعتراضات و مبارزات مردم در چشم انداز سال 
9۸ ، در شکل گسترده تر و ژرف تر تداوم و برآمد خواهد 

کرد ؟
– آیا افت و کاهش پیداخواهد کرد؟

– یا به شکل خودانگیخته ، ناگهانی و شورشی بروز 
خواهدکرد ؟

البته حالتهای دیگری را نیز می شود براین ها اضافه 
کرد مثال ترکیبی از همه این اشکال�

تالش برای پاسخ یابی
– باتوجه به اینکه اکثریت شهروندان، اقشار و طبقات 
مختلف جامعه  نتوانسته اند در تشکلهای صنفی، مدنی 

و سیاسی مستقل خود سازمان بیابند ؛
– نظربراینکه نیروهای آزدیخواه، دمکرات، جامعه گرا 
و طرفدار مردم و مخالف حکومت پراکنده اند و نتوانسته 
و  خواهانه  صلح  اشتراکات  حداقل  حول  تاکنون  اند 
اجتماعی  سیاسی-  شبکه  و  تشکلها  در  دمکراتیک 
بیایند،  فراگیر گرد هم  نیرومند و  دمکراتیک ِمشترِک 
همکاری کنند و با فعاالن و تشکلهای مستقل مردمی 

رابطه بگیرند و پیوند برقرار کنند ؛
– با توجه به انبوهی از مشکالت فالکت باِر دم افزوِن 
اقتصادی-  معیشتی و اجتماعی ونیز انباشت نارضایتی 

ها و مخالفتهای آنها با حکومت ،
بنظر می رسد این پتانسیل دربطن جامعه و مردم 
وجود دارد که اعتراضات مردم بویژه شهروندان و اقشار 
 ، خودانگیخته  شکل  به  جامعه  محروم  و  درآمد  کم 

ناگهانی و شورشی فوران کند�
الزم است توجه داشته باشیم که چنین حالتی، صرفا 
یک فرصیه خیالی و انتزاعی نیست  بلکه زمینه مادی، 
ذهنی و روانشناسانه در جامعه و میان مردم دارد و نباید 
آنرا ازنظر دورداشت � مجموعه شرایط واقعا موجود اما 
درحال تغییر ودگرگونی جامعه، بگونه ای است که بقول 

معروف، می تواند از یک جرقه حریق برخیزد�
درعین حال الزم است توجه الزم داشته باشیم که 
حکومت،  توسط  شدید  وسرکوبهای  فشارها  علیرغم 
با  سیاسی  و  سازمانگر  فرهنگی،  فکری،  کادر  هزاران 
تجربه و آشنا با تکنولوژی و وسایل ارتباطات و اطالعات 
و  جدید  وبزرگ  کوچک  اجتماعی  های  شبکه  انواع  و 
نیز ارتباطات وسیع وگسترده ای میان ایرانیان داخل و 
خارج  وجود دارد که بالقوه جزو هسته ها و شبکه های 
سازنده و تشکیل دهنده آلترنانیو سیاسی – اجتماعی 

مورد نیاز جامعه است�
شورشی  و  ناگهانی  حالت  مردم  اعتراضات  چنانچه 
جمهوری  و  ترامپ  دولت  میان  اگر جنگ  و  پیدانکند 
اسالمی واقع نشود، احتماال ما شاهد گسترش و ژرفش  
اعتراضات مردمی در اشکال و کیفیت جدید و وسیع تر 
خواهیم بود� در چنین صورتی  نیروها ، کادرها، هسته 
ها و شبکه نامبرده  نقش فعالتر و هدایت کننده ای ایفا 

خواهند کرد�
-بنظر می رسد تالش و مبارزات فکری و فرهنگی 
تشکلهای  و  مدنی  جامعه  کنشگران  روشنفکران، 
زنان،  جنبش های  نظیر  سیاسی  مدنی-  مردم نهاد 
فعالین  ملی،  قومی-  فعالین حقوق  معلمین،  کارگری، 
جنبش دانشجویی، حفظ محیط زیست ،دمکراسی به 

لحاظ کیفی ارتقاء خواهند یافت�
و  مدنی  جامعه  فعالین  یابی  سازمان  برای  تالش   –
صنفی و سیاسی در شبکه های  اجتماعی جدید سرعت 

و کیفیت بهتری خواهد یافت�
همکاری  و  همبستگی  و  نزدیکی  برای  کوشش   –
میان طیفهای مختلف  فعالین جامعه مدنی و سیاسی 

از کیفیت بهتر و سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود�
و  همکاری  برای   تالش  نزدیک  چشم انداز  در   –
اتحاد عمل  بیشتر و کیفتی تر میان جمهوری خواهان 
سکوالر دمکرات، برای پیوند میان فعالین داخل و  خارج 
کشور در راستای ایجاد شبکه جمهوری خواهی سکوالر 
دمکرات و نیز تالش برای گفت وگو و پیداکردن راهی 
سیاسی  طیفهای  دیگر  با  طیف  میان  همکاری  برای 

مدافع  دمکراسی بیشتر و کیفی تر خواهد شد�
______________

از ملیون کار کاگر حدد  سه  (۱)– درسال ۱39۸  
ونیم ملیون بیکار داریم�  دکتر فریبرز سنجری

(2)– حمید آصفی

در سال 1398 از 14 میلیون کارگر ، حدود سه ونیم میلیون بیکار داریم. 
درسالهای آخر دهه هشتاد، 2 دهک فقیر ، 6 دهک متوسط ، و 2 دهک ثروتمند در 
جامعه داشتیم . ولی فقر گسترش یافته، و االن 4 دهک فقیر و 4 دهک متوسط داریم 
و  2 دهک ثروتمند. نسبت هزینه ثروتمندترین دهک به فقیرترین ، درسال 1390 ، 

44 برابر بوده و درسال 1396 به 57 برابر افزایش یافته است.



42دوره جدید | خرداد و تیر 1398 | شماره 27

پرداختن به چالش های 9۸ بدون نگاهی به تاریخ 
امروز  ما  نیست� مردم  امکانپذیر  ما  40 ساله  ی کشور 
آن چیزی را درو می کنند که رژیم جمهوری اسالمی 
در طول 40 سال حیاتش کاشته  است� گرچه کشور 
ما در طول این سال ها همواره با تنش و بحران مواجه 
بوده است، اما به جرات می توان گفت که امسال، یعنی 
سال ۱39۸ بحرانی ترین سال در تاریخ تاکنونی این 
جمهوری  که  سالی  باشد�  می  ما  کشور  و  حکومت 
اسالمی در نتیجه ی چهل سال سیاست های ارتجاعی 
داخلی و بین المللی خود، کشور ما را به لبه ی پرتگاه 
سقوط  کشانده و حتی خطر درگیری نظامی را  بیش 

از هر زمان دیگری محتمل کرده است�
که  المللی  بین  نهادهای  موثق  آمارهای  اساس  بر 
کشورهای  جمعیتی  و  بهداشتی  و  اقتصادی  وضعیت 
جهان را بررسی می کنند، حاصل چهل سال حکومت 
جمهوری اسالمی در عرصه اقتصادی این است که ما 
در همان وضعیت چند سال قبل از انقالب یعنی درآمد 
سرانه حدود ۱۷000 دالر در سال درجا زده ایم� این 
در حالی است که جمعیت ایران از 36 میلیون نفر به 
حدود ۸0 میلیون نفر و طول متوسط عمر هر ایرانی از 
6۵ سال به ۷6 سال رسیده است� اما مهم ترین مساله 
این است که ما شاهد رشد اقتصادی در طول این دوره 
و  فراز  با  در طول چهل سال  ایم� وضعیتی که  نبوده 
این  بازگشت تحریم ها  با  و  ادامه داشته است  نشیب 
پیدا  بیشتری  نزولی  سیری  دوباره  تواند  می  وضعیت 

کند�
۱-dfg222dfg

اگر این آمارها را در رابطه با سایر کشورهای آسیایی 
نقطه ی  باالترین  در  در حال حاضر  که  مثال سنگاپور 
کنیم،  مقایسه  دارد،  قرار  پیشرفت  لحاظ  به  جدول 
فاصله بسیار زیاد است� مثال اگر از سال ۱9۵3شروع 
وضعیتی  اقتصادی  لحاظ  به  کشور  دو  هر  که  کنیم 
در  سرانه)،  درآمد  دالر   4000 (حدود  داشتند  مشابه 
با رشدی تا مرز  با یک خط ممتد  حالی که سنگاپور 
۸4000 دالر درآمد سرانه در سال 20۱۸ مواجه است، 
ایران با بازگشت و درجا زدن ممتد روبرو است� (نگاه 
کنید به دایره هایی که علیرغم رشد جمعیت از سال 

۱9۷6 تا 20۱۸ (بزرگتر شدن 
باالرفتن  و  ها)  دایره  اندازه 
 ۸0 نزدیک  تا  عمر  متوسط 
سال، از ۱۷600 دالر به سمت 
دالر   9200 و  جدول  چپ 
درآمد سرانه در نوسان است)�

که  است  ذکر  شایان 
از  دنیا  کشورهای  فقیرترین 
ما  همسایه ی  کشور  جمله 
دوران  همین  در  افغانستان 
علیرغم افت و خیزها و سال ها 
رشد  شاهد  اما  داخلی  جنگ 
همین  در  و  است  بوده  نیز 
ساالنه  درآمد  با  زمانی  فاصله 

سرانه ۱۱60 در سال  ۱3۵۷/۱9۷9 به درآمد ۱۸۷0 
دالری در سال ۱39۷/20۱۸ رسیده است و یا همسایه 
از حدود ۸600 دالر درآمد سرانه  ترکیه که  ما  دیگر 
درآمد  از  نیمی  (تقریبا  در سال ۱3۵۷/۱9۷9  ساالنه 
سرانه ی ایرانیان در آن سال ها) به حدود 2۵000 دالر 
یعنی نزدیک به سه برابر در آمد قبلی (و تقریبا یک و 
نیم برابر درآمد سرانه فعلی ایرانیان) رسیده و در حال 

حاضر از ایران پیشی گرفته است�]۱[
2-sdfgsdrty۷۸9rty6uj

ایران  اقتصادی  پیشرفت  عدم  که  است  روشن 
عظیم  ذخائر  و  نفتی  میلیاردی  درآمدهای  علیرغم 
غیرنفتی، یکی از مشکالت مردم ما است� مشکل مهم 
و  امنیت  در  زندگی  امکان  رژیم  که  است  این  اما  تر 
است�  کرده  ما سلب  مردم  از  هاست  مدت  را  آرامش 
جامعه جهانی  با  تعامل  عدم  با  المللی  بین  عرصه  در 
امور  در  دخالت  اسالمی،  انقالب  برای صدور  تالش  و 
داخلی کشورهای منطقه و در عرصه داخلی با سیاست 
سرکوبگرانه و بها ندادن به وضعیت اسفبار اقتصادی و 
و منابع  نیز  تخریب محیط زیست  و  اجتماعی مردم 

طبیعی کشور�
به عوامل  این سال ها  سرنوشت کشور ما در تمام 
متعددی،  اما مهم تر از همه، وابسته به تصمیماتی بوده 
است که سران حکومت در شرایط خاصی گرفته و یا 

نگرفته اند� این تصمیمات نیز در عرصه ی بین المللی 
منجر به واکنش های مشخصی شده است، اما تبعات 

این تصمیم ها را همواره مردم ما بر دوش داشته اند�
مهم ترین چالش ها در طول این سال ها عالوه بر 
مشکالت اقتصادی، مشکالت امنیتی بوده است� مردم 
ایران شاهد سرکوب ادامه دار داخلی از یک سو، یک 
ممتد  تهدیدهای  و  دیگر  سوی  از  ساله  هشت  جنگ 
صدور  های  سیاست  مقابل  در  خارجی  کشورهای 
اند�  بوده  مختلف  کشورهای  سوی  از  اسالمی  انقالب 
این وضعیت در سال های اخیر و بخصوص  متاسفانه 
پس از روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا، تشدید 
شده است� در اینجا به آنچه که کشور ما در ماه های 
اخیر با آن در عرصه داخلی و جهانی روبرو بوده است 
و نقش مردم در مقابله با چالش های پیش رو خواهم 

پرداخت�
مهمترین مسائل  سال ۱39۸

۱- ادامه ی تحریم ها
از  مقدمه ی من برای آغاز بحث در مورد سال 9۸ 
در طول  اقتصادی کشور  به وضعیت  نگاهی  بر  این رو 
40 سال گذشته متمرکز شد که فکر می کنم، مساله ی 
مشکالتی  همه ی  میان  از  ایران،  امروز  حیاتی  و  مهم 
ناتوانی  است�  کشور  اقتصادی  مشکل  دارد  وجود  که 
جمهوری اسالمی در حل این مشکل نیز، این مساله را 
به پاشنه آشیل آن تبدیل کرده است� خیزش های سال 

چالش های ۹۸ و نقش مردم
فرزانه عظیمی
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ماه گذشته  کارگری چند  اعتراضات  و  اعتصابات   ،96
نیز نشان داد که که مشکل با جمهوری اسالمی فقط 
نبود آزادی و امنیت نیست و مشکل نان می رود که 
اقتصادی  با  ما  تبدیل  شود�  اصلی کشور  به مساله ی 
که  هستیم  روبرو  فساد  به  آلوده  و  رانتی  ورشکسته، 
محصول چهل سال بی کفایتی جمهوری اسالمی است� 
با  متناسب  در طول چهل سال گذشته  ایران  اقتصاد 
نکرده  رشد  جهانی  اقتصاد  در  کشور  جایگاه  و  وزن 

است� در طول این مدت نرخ رشد ساالنه جمعیت 2�4 
درصد و نرخ رشد تولید ناخالص ملی بطور متوسط 2 
درصد در سال بوده است� یعنی سرانه تولید ناخالص 
ملی بطور متوسط 0�4 درصد پایین تر از رشد جمعیت 
تری  پایین  رفاهی  شرایط  در  ایرانی  هر  و  است  بوده 
انقالب به سر برده است�  از  نسبت به سال های قبل 
اگر رشد بیکاری و تورم را نیز به آن اضافه کنیم، می 
توان شرایط فعلی اقتصادی مردم را بیشتر درک کرد�

عوامل متعددی در این عرصه موثر بوده اند، از جمله 
و  نظامی  نهادهای  و ساختاری، حضور  فساد گسترده 
رشته های  از  مهمی  بخش  بر  ها  آن  تسلط  و  امنیتی 
بخش  اختصاص  و  سو  یک  از  کشور  اقتصاد  کلیدی 
مهمی از بودجه کشور به آنها از سوی دیگر، خصوصی 
به  و  حساب  بی  واردات  ضابطه،  بدون  های  سازی 
آوردن سطح  پایین  و  تولید  تعطیلی کشاندن خطوط 

صادرات و بیکاری حاصل از آن، فرار سرمایه ها در اثر 
سیاست های غلط دولت و مشکل امنیتی کشور � در 
عین حال، بازگشت تحریم های همه جانبه ی آمریکا و 
تاثیرات آن بر مناسبات اقتصادی با کشورهای خارجی 
دیگر  و  آهن  پتروشیمی،  محصوالت  نفت،  صادرات  و 
اضافه  مشکالت  این  شدت  بر  کشور  صادراتی  اقالم 

کرده است�
بازگشت  و  برجام  از  ترامپ  دولت  خروج  از  پس 

تحریم های اقتصادی علیه ایران در اواخر سال 9۷، ما 
نه فقط شاهد خروج دسته جمعی شرکت و موسسات 
قراردادهای  لغو  و  ایران  از  خارجی  تجاری  و  تولیدی 
پایین  شاهد  بلکه  بودیم،  برجام  از  بعد  شده  منعقد 
میلیون  یک  سابقه ی  بی  سطح  به  نفت  صدور  آمدن 
نیز  اقدامات دیگری  نیز هستیم� در عین حال،  بشکه 
از سوی دولت آمریکا صورت گرفته  است که مناسبات 
خطر  و  کرده  تار  و  تیره  پیش  از  بیش  را  کشور  دو 
درگیری نظامی دو دولت را افزایش داده است� از جمله 
مهمترین این اقدامات، قرار دادن کلیت سپاه پاسداران 
بود�  خارجی«  تروریستی  های  »سازمان  فهرست  در 
پس از آن نیز تحریم های جدید مربوط به صنایع فلزی 
ایران، به عنوان تصمیمات جدید از سوی آقای ترامپ 
اعالم شد� مجموعه ی این تصمیمات در دوره ی کوتاه 
وضعیت  بر  را  خود  فوری  تبعات  اخیر،  ماهه ی  چند 

اقتصادی کشور برجای گذاشت و باعث کاهش ارزش 
ریال و باال رفتن قیمت ارزهای خارجی و گرانی بیش 
از پیش مواد غذایی و نیز مایحتاج عمومی مورد نیاز 
مردم شد� همین امر و عدم پرداخت دستمزد بسیاری 
از کارگران و کارمندان، آن ها را به بزرگترین و ادامه 
جمهوری  حیات  اعتصاب های  و  اعتراض ها  دارترین 

اسالمی کشاند�
2- واکنش ها

اتحادیه  برجام، کشورهای  از  آمریکا  از خروج  پس 
اروپا در عین نقد این رفتار آمریکا، جمهوری اسالمی 
اروپا  اتحادیه  کردند�  تشویق  برجام  در  ماندن  به  را 
اینستکس، عدم  انداختن  با راه  هم چنین تالش کرد 
دسترسی جمهوری اسالمی به سیستم بانکی را جبران 
اقتصادی و  تر شدن محاصره  به دنبال تنگ  اما  کند� 
که  اقداماتی  و  نفت  درآمد  سابقه ی  بی  آمدن  پائین 
کرد،  می  دشوارتر  هرچه  نیز  را  درآمد  این  تحصیل 
اروپا  برای  روزه   60 العجلی  ضرب  اسالمی  جمهوری 
صادر کرد� طی این ضرب االعجل از کشورهای اروپایی 
حوزه  در  ویژه  به  خود  تعهدات  است  خواسته شده 
های بانکی و نفتی را تامین کنند، در غیر این صورت 
به  مربوط  های  محدودیت  رعایت  اسالمی  جمهوری 
سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن 
سازی رآکتور آب سنگین اراک را متوقف خواهد کرد�

پاسخ   و  روزه   60 العجل  ضرب  این  اعالم  بدنبال 
سرد و منفی اتحادیه اروپا به آن و دعوت از حکومت 
ایران به پایبندی به برجام، جمهوری اسالمی یک قدم 
جلوتر گذاشت و امکان خروج از برجام و حتی ان پی 
تی را هم مطرح ساخت� همزمان دولت آمریکا عالوه 
به  خود  ناوگان  اعزام  با  نفتی  تحریم های  تشدید  بر 
بر فشارهای خود  نیز  را  نظامی  تهدید  فارس،   خلیج 

به جمهوری اسالمی افزود�
مانورهای  و  طرفه  دو  تهدیدهای  گرفتن  باال  با 
مختلف در سطح منطقه، و نیز با حمله های موضعی به 
چهار کشتی تجاری عمارات در نزدیکی آب های بندر 
فجیره و نزدیکی بندر هرمز از سوی نیروهای ناشناس، 
(که بعدها نیروهای افراطی حوثی مسئولیت آن را به 
از خطر جنگ  عهده گرفتند)، فضای جنگی  و ترس 

فقیرترین کشورهای دنیا از جمله کشور همسایه ی ما افغانستان در همین 
دوران علیرغم افت و خیزها و سال ها جنگ داخلی اما شاهد رشد نیز بوده است و در 
همین فاصله زمانی با درآمد ساالنه سرانه 1160 در سال  1357/1979 به درآمد 1870 
دالری در سال 1397/2018 رسیده است و یا همسایه دیگر ما ترکیه که از حدود 
8600 دالر درآمد سرانه ساالنه در سال 1357/1979 )تقریبا نیمی از درآمد سرانه ی 
ایرانیان در آن سال ها( به حدود 25000 دالر یعنی نزدیک به سه برابر در آمد قبلی 
)و تقریبا یک و نیم برابر درآمد سرانه فعلی ایرانیان( رسیده و در حال حاضر از ایران 

پیشی گرفته است.
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در منطقه بیش از پیش تشدید شد�  آقای خامنه ای 
ضمن اعالم اینکه جنگی صورت نمی گیرد، بر این امر 
آمریکا  با  مذاکره  و  است  سم  مذاکره  که  کرد  تاکید 
به  سفرش  دنبال  به  نیز  ظریف  آقای  و  مضاعف  سم 
وجود  آمریکا  با  مذاکره   امکان  که  کرد  تاکید  ژاپن 
ندارد� حوادث بعدی نیز بر شدت و حدت اوضاع افزوده 
تر  محتمل  را  کشور  دو  بین  نظامی  درگیری  و خطر 
بینجامد،  به کجا  این تهدید ها  این که  ساخته است� 
با  که  است  واقعیت  یک  این  اما  نیست�  روشن  هنوز 
تحریم و تهدید همدیگر گرهی از مناسبات دو کشور 
که  طور  همان  کشور،  دو  اختالفات  شد،  نخواهد  باز 
میز  سر  بر  تنها  است،  داده  نشان  هم  برجام  تجربه 
مذاکره قابل حل است� چه بدون درگیری نظامی و چه 

حتی بعد از هر اقدام نظامی ممکن�
3- عکس العمل اپوزیسیون

به چند  مجموع  در  را  اپوزیسیون  نیروهای  مواضع 
دسته اصلی می توان تقسیم کرد:

و  قید  بی  مذاکره  شعار  از  اپوزیسیون  از  بخشی 
شرط دفاع می کنند� من هم خود را در این بخش می 
بینم� دلیل دفاع از این سیاست، این است که مذاکره 
با پیش شرط های امریکا از یک سو غیرعملی است� 
درعین حال فکر این که دولت آمریکا به دوره ی قبل 
از تحریم های جدید برگردد، غیرواقعی است� در رابطه 
و در  بود  و گفتگو  نتیجه سال ها تالش  برجام که  با 
پی توافق بسیاری از کشورها از جمله ایران و آمریکا 
حاصل شد، شاهدیم که چگونه با یک تغییر در دولت 
آمریکا، این توافق به شکل یک جانبه به زیر پا گذاشته 
شد� عملی شدن تهدید جمهوری اسالمی به خروج از 
از پیش  انزوای بیش  برجام  می تواند کشور ما را به 
بکشاند و بازگشت   تحریم های سازمان ملل را دوباره 
برقرار سازد و شرایط به مراتب دشوارتری را در برابر 

کشور قرار دهد�
به نظرم دولت جمهوری اسالمی باید با پایبندی به 
برجام، و بدون شعارهای توخالی درباره قدرت نظامی 
خود،  برای مذاکره بی قید و شرط اعالم آمادگی بکند 
شرکای  و  عمومی  افکار  مقابل  در  را  آمریکا  دولت  و 

اروپای اش قرار دهد�
 – اپوزیسیون  در  دیگری  صدای  حال  عین  در 
بخصوص در خارج از کشور – شنیده می شود، که از 
سیاست ترامپ حمایت می کند و با حمله به سیاست 
دولت اوباما در مماشات و مذاکره با جمهوری اسالمی، 
رژیم  درآمدن  زانو  به  راه  تنها  را  ها  تحریم  تشدید 
باور  این  بر  اپوزیسیون  از  بخش  این  البته  داند�  می 
است که دولت های جهان باید مردم ایران یا بعبارتی 
اپوزیسیون را در راه سرنگونی رژیم یاری رسانند و پس 
از آن مردم یک رژیم دمکراتیک را بر سر کار خواهند 
آورد، که البته این اپوزیسیون هم در تشکیل آن نقش 

خواهد داشت�
علیرغم  که  دارد  وجود  نیز  اپوزیسیون  از  نیرویی 
در  است  معتقد  اما  اسالمی،  جمهوری  با  مخالفتش 
جمهوری  کنار  در  درگیری،  و  جنگ  وقوع  صورت 

اسالمی قرار خواهد گرفت� 
از تاریخ چه آموخته ایم؟

تجربه جنگ ایران و عراق به ما می آموزد که شرایط 
جنگی نه فقط خودبخود به سرنگونی یک رژیم – حتی 
بلکه  انجامید،  نخواهد  زهر-  جام  سرکشیدن  از  پس 
می  به حکومت ها  را  امکان  این  جامعه  جنگی  فضای 
مدنی  فعالین  و  نهادها  و  احزاب  سرکوب  به  که  دهد 
نیروی  با  و قوی تر شدن دیکتاتوری زیر چتر مبارزه 
دشمن دست بزنند� ما این امر را یک بار در دوران جنگ 

هشت ساله تجربه کرده ایم و شاهد بازداشت و شکنجه 
و زندان مخالفان جمهوری اسالمی و دگراندیشان بوده 
های دسته جمعی سال 6۷  اعدام  عین حال  در  ایم� 
که  چرا  گرفت،  صورت  جنگ  پایانی  ماه های  در  نیز 
رهبران جمهوری اسالمی بیم آن داشتند که در شرایط 
نباشند�  وسیعی  سرکوب  چنین  توجیه  به  قادر  صلح 
امروز نیز گرچه هنوز شرایط جنگی نیست و فقط فضا 

متشنج است، ما شاهد تشدید سرکوب فعاالن مدنی،  
ادامه ی  و  زنان  دانشجویان،  و  کارگران  سندیکایی،  
و صدور محکومیت های سنگین هستیم�  ها  بازداشت 
قابل تصور است که در صورت وقوع  هر گونه جنگی، 

 این وضعیت تشدید نیز خواهد شد�
تجربه کشورهای همسایه ما نیز نشان می دهد که 
به  منجر  تواند  می  گرچه  خارجی،  کشورهای  دخالت 
– مثل صدام حسین در  سقوط یک رژیم دیکتاتوری 
به  منجر  الزاما  اما  شود،  آمریکا-  حمله  از  پس  عراق 
نمونه ی  شد�  نخواهد  دمکراتیک  رژیم  یک  برقراری 
دیگر کشور سوریه است که علیرغم دخالت کشورهای 
فقط  نه  ساله،  چندین  خانمانسوز  جنگ  در  مختلف 
روی آرامش و دمکراسی را هنوز ندیده است، بلکه با 
هنوز  آواره،  میلیو  ن ها  و  کشته  نفر  هزار  صدها  وجود 
و  است  نشده  بازسازی  و  آرامش  و  فاز صلح  وارد  نیز 
مردم و سرنوشت آن ها، قربانی منافع و معامله بین یک 
دیکتاتور و بسیاری از کشورهای ذینفع شده اند و سال 
ها طول خواهد کشید تا از وضعیت فالکت بار اقتصادی 
فعلی (درآمد سرانه 2900 دالر در سال 20۱۸ یعنی 
از شروع جنگ در سال  قبل  از درآمد  نیمی  از  کم تر 

20۱۱) بیرون بیاید�
همین تجارب می آموزند که از یک سو، جمهوری 
متحد  ملتی  اراده  مقابل  در  ابد  تا  تواند  نمی  اسالمی 
دیکتاتوری  های  رژیم  از  بسیاری  همچون  و  بایستد 
سوی  از  اما  است،   نابودی  و  زوال  به  محکوم  منطقه، 

خارجی،  های  دولت  دخالت  با  نه  حکومت  این  دیگر 
بلکه تنها به دست مردم  و از طریق مبارزه همبسته 

آنان باید جایگزین گردد�
نقش مردم

از  بیش  کمی  عرض  در  جهان  در  کشوری  کمتر 
یک سده شاهد دو انقالب،  یک کودتا، رفرم و خیزش 
های متعدد است� مردم کشور ما اما از تجارب انقالب 

مشروطه و انقالب بهمن درس های زیادی گرفتند و 
به  رسیدن  در  انقالب  دو  هر  که  ناکامی هایی  علیرغم 
اهداف خود داشته اند، اما هر دو آنها تغییرات اساسی 
اقتصادی  و  اجتماعی  زندگی سیاسی،  در صحنه ی  را 
مردم کشور ما برجای گذاشته اند� تجاربی که از جمله 
نتایج آن حرکت محتاطانه تر برای تغییر و نه فقط برای 
آلترناتیوی  داشتن  با  بلکه  موجود،  وضع  از  خالصی 

مشخص برای ایجاد آینده ی دلخواه است�
مردم ما نه فقط در انقالب مشروطه و انقالب ۵۷، 
اند  بارها نشان داده  نیز  از آن  بلکه در برهه های پس 
زمانی که فرمانروایان و حاکمان صدای آن ها را نشنوند، 
های  خواسته  برای  و  بیایند  خیابان  به  که  حاضرند 
خود تا پای جان نیز مبارزه و مقاومت کنند� جنبش 
اعتصابات  و  اعتراضات  نیز  و   96 دی  اعتراضات   ،۸۸
بازنشستگان،  معلمان،  کشاورزان،   کارگران،  پیوسته ی 
حقوق  طرفداران  مدنی،  فعالین  زنان،  دانشجویان، 
مذهبی،   های  اقلیت  زیست،  محیط  طرفداران  بشر، 
نشان می دهد  نیز  تا همین حاال   … و  قومی   – ملی 
احقاق حقوق  برای  تالش  از  هیچگاه دست  مردم  که 

خود برنداشته اند�
اما چرا چهل سال تالش میلیونها نفر هنوز پاسخی 
و  مهم  عامل  چند  من  نظر  به  است؟  نیافته  درخور 
اساسی در کنار عوامل بسیار دیگر در این جا نقش ایفا 
کرده اند� یکی سرکوب سیستماتیک جمهوری اسالمی 
دیگری  و  آن  حکومت  سال   40 از  بیش  طول  در 

بخشی از اپوزیسیون از شعار مذاکره بی قید و شرط دفاع می کنند. من هم 
خود را در این بخش می بینم. دلیل دفاع از این سیاست، این است که مذاکره با پیش 
شرط های امریکا از یک سو غیرعملی است. درعین حال فکر این که دولت آمریکا 
به دوره ی قبل از تحریم های جدید برگردد، غیرواقعی است. دولت جمهوری اسالمی 
باید با پایبندی به برجام، و بدون شعارهای توخالی درباره قدرت نظامی خود،  برای 
مذاکره بی قید و شرط اعالم آمادگی بکند و دولت آمریکا را در مقابل افکار عمومی 

و شرکای اروپای اش قرار دهد.
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بین  کافی  همبستگی  و  سازماندهی  عدم  پراکندگی، 
اقشار مختلف مردم  و نبود یک آلترناتیو مورد اعتماد 

مردم�
به  مردم  از  بسیاری  هنوز  انقالب  پیروزی  از  پس 
گرچه  و  داشتند  توهم  آمده  کار  سر  بر  تازه  رژیم 
به  شروع  پیروزی  فردای  همان  از  اسالمی  جمهوری 
کردن  نشین  خانه  و  اجباری  (حجاب  زنان  سرکوب 
آن ها)، نیروهای اپوزیسیون، دگراندیشان و نیز اقلیت 
اما مردم، چشم  های قومی (کردها،  ترکمن ها) کرد، 
بر این سرکوب ها بستند و همین امر یک انشقاق بین 
آن ها  از  کوچک تری  بخش  و  مردم  از  بزرگی  بخشی 
ایجاد کرد� طی جنگ هشت ساله، تمام دغدغه ی مردم 
داغدار صدها هزار کشته ی جنگ و خرابی های ناشی 
از وضعیت جنگی  یافتن جنگ و رهایی  پایان  از آن، 
از  نفر  هزاران  جنگ،  پایان  آستانه ی  در  وقتی  بود� 
فرزندان غیور همین مردم به طور دست جمعی راهی 
آن ها  خانواده ی  اعضای  شدند،  رژیم  های  بیدادگاه 
حتی اجازه ی برگزاری مراسم ختم را نیافتند و حتی 
جرات سوگواری علنی را در چنین فضایی نداشتند� در 
این جا نیز زخمی تازه به همبستگی ملی ما وارد شد� 
با بهانه ی  سال ها پس از جنگ دیگر مشکالت مردم 
جنگ توجیه پذیر نبود� اعتراضات کم کم آغاز شد� ما 
در سال ۸۸ با بزرگ ترین حرکت مردمی پس از انقالب 
۵۷ مواجه شدیم� اما در این حرکت نیز بیشتر جوانان 
یک  شاهد  ما  باز  و  داشتند  دخالت  متوسط  طبقه  و 
همبستگی ملی نبودیم� سرکوب خونین ۸۸، بار دیگر 
مردم را به عقب نشینی واداشت� وقتی که در سال 96 
حرکات اعتراضی وسیع کارگری در اقصی نقاط کشور 
علیرغم  فراگرفت،  را  شهرها  از  بسیاری  و  شد  شروع 
پشتیبانی هایی جزئی، اما از همبستگی طبقه متوسط 

با آن ها کمتر نشانی بود�
آیا تغییر ممکن است؟

کشور ما صاحب یکی از جوان ترین جمعیت های 
جهان است� اکثریت جمعیت ما را جوانان زیر 30 سال 
از  آن ها  از  باالیی  بسیار  درصد  و  دهند  می  تشکیل 
تمام عمر  برخوردارند� همین جوانان  عالی  تحصیالت 
خود را در جمهوری اسالمی سر کرده اند و از نزدیک 
با زندگی تحت لوای یک حکومت دینی آشنا هستند و 

با آن دست و پنجه نرم می کنند و همین جمعیت نیز 
امید و آینده ی کشور ما هستند�

اگر زمانی در جهان منابع عظیم مواد خام مهم ترین 
ثروت هر کشوری محسوب می شد، امروز با توجه به 
بزرگ ترین  تکنولوژی در جهان،  پیشرفت های عظیم 
ابزار  مهم ترین  و  انسانی  نیروی  همانا  معنوی  ثروت 
انسانی  نیروی  کار  کیفیت  بیشتر  هرچه  رشد  رشد، 
آحاد  زندگی  کیفیت  بهبود  و  بردن  باال  راه  این  از  و 
به  نیز  را  مالی  تواند سرمایه های  مردم است که می 
خود جذب کند� (نگاهی کنید به مقایسه ایران صاحب 
نفت و ذخائر هنگفت غیرنفتی و سایر کشورها در آغاز 
نه  اسالمی  دیکتاتوری  رژیم  وجود  اما  مقاله)�  همین 
تنها قادر به جذب نیروی انسانی کارآزموده در کشور 
نیست، بلکه با سیاست های سرکوبگرانه و ندانم کاری 
ها، بسیاری از سرمایه ی انسانی یعنی نیروهای جوان 
و زبده  و نیز سرمایه های مالی را از کشور فراری می 
دهد� اگر رشد جمعیت پس از انقالب بهمن ۵۷ و نیز 
باال رفتن میزان سواد در میان مردم (زن و مرد) را نیز 
در نظر بگیریم، می توان گفت که فرار مغزها و سرمایه 
ها از ایران  و تبعات آن طبق آمار، یکی از مهم ترین 
ریشه های ضررهای  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در 

کشور ماست�]2[
اما مردم ما باید قبل از هر چیز روحیه همبستگی و 
مقاومت یکپارچه را تقویت کنند� مقاومت های فردی 
ثابت  بارها  ما  مردم  فرارویانند�  جمعی  مقاومت  به  را 
و  اراده  مقابل  در  و سرکوب  زور  نیروی  که  اند  کرده 
و  شود  می  نشینی  عقب  به  مجبور  آن ها،  همبستگی 
ما در همین سال گذشته شاهد نمونه های زیادی از 
آن بوده ایم� همان طور که در فاجعه ی سیل ما شاهد 
هر  را  همیاری  این  باید  بودیم،  ملی  همبستگی  این 
برای  زلزله  یا  سیل  منتظر  نباید  دهیم�  گسترش  روز 
یاری  در  را  همبستگی  این  می توان  بود�  همبستگی 
به  اش  شده  بازداشت  دختر  دنبال  به  که  مادری  به 
دلیل کمک به سیل زدگان می گردد، نشان داد� این 
همبستگی در یاری به جوانی که تالش دارد موتورش 
نیروی  زیر دست  از  را  امرار معاشش است  که وسیله 
در  همبستگی  این  داد�  نشان  دهد،  نجات  انتظامی 
نشان  را  خود  اعتصابی  کارگران  خانواده های  به  یاری 

می دهد� اعتراضات مردم ما باید از جویبارهای پراکنده 
به یک رود خروشان و همبسته تبدیل شود و تنها با 
یک همبستگی ملی است که می توان رژیم دیکتاتور 
جمهوری اسالمی را به تسلیم در برابر خواست مردم 

واداشت�
سال 9۸ را شاید نتوان، به سال دگرگونی خاصی در 
اقتصاد کشور و یا تحول کیفی در مناسبات با جامعه ی 
به سال  توان  یقین می  به  اما  تبدیل کرد،  بین المللی 
بی عدالتی  علیه  مبارزه  در  ملی  همبستگی  و  همدلی 
باید  ساخت�   مبدل  اسالمی  جمهوری  سرکوب  و 
جمهوری اسالمی  و در راس آن والیت فقیه را که قادر 
به گروگان  را  از چهل سال مردم ما  شده است بیش 

بگیرد،  قدم به قدم به عقب نشینی وادار کرد�
____________________________ 

]۱[ باید توجه کرد که متوسط سن زنان و مردان 
نگرفته  قرار  نظر  مد  امر  این  این جا  و  است  متفاوت 
است� نویسنده ی سوئدی هانس روزلین در کتابی به نام 
به چهار گروه  Fact fulness- ضمن تقسیم کشورها   –
اقتصادی به لحاظ رفاه اقتصادی و اجتماعی، نشان می 
دهد که در طول چند دهه ی گذشته وضعیت جهان 
در بسیاری زمینه ها از جمله پایین رفتن میزان فقر، 
بوده است  بهبود  بیماری،  مرگ و میر کودکان شاهد 
و  تغذیه  و  بهداشت  کیفیت  سواد،  میزان  همچنین  و 
به تبع آن طول عمر مردم جهان و نیز ثروت عمومی 
از  یا به عبارتی درآمد سرانه ی آن ها در بسیاری  آن ها 
که  تصویری  در  است�  رفته  باالتر  جهان  کشورهای 
وضعیتی  کشور  هر  دهد،  می  ارائه  کتاب  این  در  او 
متفاوت دارد اما در مجموع یک روند رشد را می توان 
المللی   دید� منابع آماری این کتاب نیز نهادهای بین 
 (Worldbank, IMF, IHME, Pop-UN, Gapminder)
می باشند� برای آمار دقیق در رابطه با اطالعات مربوط 
و  مختلف  های  سال  در  جهان  مختلف  کشورهای  به 
نیز آمار و تصاویر داده شده در این مقاله می توان به 

آدرس زیر نیز مراجعه کرد:
/https://www�gapminder�org/tools

سال  در  پول  المللی  بین  صندوق  آمار  طبق   ]2[
لحاظ مهاجرت نخبگان در میان 9۱  به  ایران   2009
کشور در حال توسعه و توسعه نیافته مقام اول را داشته 
هزار   ۱۸0 تا   ۱۵0 بین  ساالنه  آمار  این  طبق  است� 
می  اقدام  کشور  از  خروج  برای  کرده  تحصیل  ایرانی 
به گفته عباس زراعت، رئیس  نیز  کنند� در سال 94 
برای  دالر  میلیون   ۱۵00 ساالنه  کاشان،  دانشگاه 
خروج نخبگان از کشور هزینه می شود و از ۱2۵ نفر 
و  اقتصادی  سیاسی،  زمینه های  در  نخبه  و  المپیادی 
فرهنگی سال 90 تا 93 از کشورمان، 90 نفر به امریکا 
المپیادی  درصد   92 همچنین  کرده اند�  سفر  کانادا  و 
های کشورمان طی ۱4 سال اخیر به کشورهای توسعه 
یافته مهاجرت کرده اند که ۱۵0هزار میلیارد دالر بابت 

آن ها هزینه شده است�
فدراسیون  هیات مدیره  رئیس  احتشام زاده،  فرهاد 
اعالم  را  سرمایه  میلیاردی  خروج  خبر  ایران  واردات 
سرمایه  خروج  رقم  “شهروند”  گزارش  به  است�  کرده 
میلیارد  بر ۸00  بالغ  ایران ظرف 40 سال گذشته  از 
این  با  که  است  کرده  عنوان  رسانه  است�همین  دالر 
حجم از پول به راحتی می شد هزینه بازسازی دو کشور 
بیش  گزارش  این  اساس  بر  کرد�  تامین  را  جنگ زده 
ویزای سرمایه گذاری  اخذ  در صف  نفر  هزار  یکصد  از 
نفر  نیم میلیون  و  از یک  بر آن، بیش  افزون  هستند� 
کانادا  و  استرالیا  کشور  دو  به  مهاجرت  درخواست 

داده اند�

را  از هر چیز روحیه همبستگی و مقاومت یکپارچه  باید قبل  ما  اما مردم 
تقویت کنند. مقاومت های فردی را به مقاومت جمعی فرارویانند. مردم ما بارها ثابت 
کرده اند که نیروی زور و سرکوب در مقابل اراده و همبستگی آن ها، مجبور به عقب 
نشینی می شود و ما در همین سال گذشته شاهد نمونه های زیادی از آن بوده ایم. 
همان طور که در فاجعه ی سیل ما شاهد این همبستگی ملی بودیم، باید این همیاری 
را هر روز گسترش دهیم. نباید منتظر سیل یا زلزله برای همبستگی بود. می توان 
این همبستگی را در یاری به مادری که به دنبال دختر بازداشت شده اش به دلیل 
کمک به سیل زدگان می گردد، نشان داد. این همبستگی در یاری به جوانی که تالش 
دارد موتورش که وسیله امرار معاشش است را از زیر دست نیروی انتظامی نجات 
دهد، نشان داد. این همبستگی در یاری به خانواده های کارگران اعتصابی خود را 
نشان می دهد. اعتراضات مردم ما باید از جویبارهای پراکنده به یک رود خروشان و 
همبسته تبدیل شود و تنها با یک همبستگی ملی است که می توان رژیم دیکتاتور 

جمهوری اسالمی را به تسلیم در برابر خواست مردم واداشت.
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سالگی  چهل  بیانیه  در  ای  خامنه  علی  هرچند 
از   نو  سال  به  ورود  آستانه  در  و  اسالمی«  »جمهوری 
»گام دوم انقالب« « و استمرار آن سخن می گوید اما 
نشانه هایی وجود دارد که این ادعا را تایید نمی کند� 
این نشانه ها بیان مشکالت ساختاری است که الجرم 
چالشهایی را برای حاکمیت فراهم میکند که نمی توان 

برایش راه حل کوتاه مدت اندیشید�
از منظر تئوریک همه برساخته های اجتماعی اعم 
بنگاه ها، پدیده های سیاسی،  از موسسات اجتماعی، 
از  مرکب  زندگی«  »چرخه  یک  دارای  و…  ها  دولت 
فراز و نشیب هستند� این »چرخه  زندگی« با پیدایش 
برساخته اجتماعی- از هر نوعش- آغاز و سپس مراحل 
پویش و فرسایش را می پیماید� ابن خلدون در نوشته 
خود تحت عنوان »مقدمه« با چنین الگویی دگرگونی 
در حکومت های دوران خود و آمد و شد آنها را توضیح 
داد� بکارگیری انگاره و الگوی »چرخه  زندگی« برای 
توضیح دگرگونی های خرد و کالن اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی بخصوص در عرصه علوم اجتماعی در دوران ما 
هنوزهم رواج دارد� در همین راستا از »چرخه  زندگی« 
یک بنگاه، یا »چرخه  زندگی« یک کاالی معین مثال 
دستگاه رادیو، یا »چرخه  زندگی« یک جنبش اجتماعی 
و دولت و حکومت سخن میرود� در چارچوب تجربی 
هم شاخص هایی هم برای ارزیابی  »چرخه  زندگی« 
بکار گرفته میشود� در خصوص حکومتی برخی از این 
شاخص ها عبارتند از : سن رهبران و کارگزاران کلیدی 
، میزان مشارکت شهروندان در قدرت، میزان رهبران 
گسترش  انسانی،  سرمایه  فرار   ، کلیدی،  کارگزاران  و 
فساد، فربه شدن نظام حکومتی و ناکارآمدی در اصالح 

ساختار و سیاست گذاری�
hjk33drt۸۵zez

البته دولتها میتوانند با ابزار سرکوب اعم از روانی و 
فیزیکی تا مدتی سقوط خود را به تاخیر بیاندازند اما 
هزینه های ناکارآمدی انها مشروعیت و اقبال عمومی 
را از آنها می گیرد و در نهایت پوسته ای از آنها می 
ماند� هزینه چنین دولتی در نهایت باال میرود و خود 
و  میدهد  نشان  بودجه  کسری  انباشته  و  انبوه  در  را 
کاهش  اقتصادی  های  بحران  حل  در  آنها  کارآمدی 

یابد� دولت شوروی سابق  می 
است�  فرایندی  چنین  نمونه 
اصالحات  و  رفرم  مقابل،  در 
دولت  رفتی  برون  را  مداوم 
مدیریت  برای  پیشرفته  های 
دوره فرسایش و گذر از بحران 
باز  های  نظام  است�  آن  های 
دسترسی  دارای  که  سیاسی 
بوده  مالی  و  انسانی  منابع  به 
(اعتبار  اجتماعی  سرمایه  از  و 
و  نهادی  سرمایه  عمومی) 
سازمانی برخوردارند در گذر از 
ترند و  مرحله فرسایش موفق 
میتوانند با نوسازی مداوم مانع 

شکست و بین بست سیستمی شوند�
»جمهوری  تباهی  دوره  های  شاخص  برخی 

اسالمی«
پنهان  حکومت:  کلیدی  کارگزاران  و  رهبران  سن 
مقامات  حتی  و  حکومتی  مقامات  که  کرد  توان  نمی 
رانتی  های  منصب  ترک  به  حاضر  حکومتی  حوزوی 
خود نیستند� رابطه معکوسی میان باالرفتن سن هسته 
سخت و اصلی حکومت و کارآمدی و نوآوری بقاء وجود 

دارد�
اصلی  کارگزاران  و  رهبران  »فرتوتی«  تایید  در 
کمیسیون  رئیس  نایب  پور  کمالی  یحیی  حکومتی 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  مجلس  حقوقی  و  قضایی 
 90 میزان  حاضر  حال  گوید:  می  مجلس،  خبرگزاری 
درصد پست های کلیدی کشور بین افرادی در سنین 
باال رد و بدل می شود� چنین امری سازمان دولت را 
مقایسه  کند�  می  کسالت  و  تنبلی  و  فرسودگی  دچار 
و  اسالمی«  »جمهوری  کلیدی  مقامات  سایر  و  رهبر 
ایران در  دارد که حکومت  آن  از  نشان  سایر کشورها 
را  الزم  انعطاف  و  سیالیت  کلیدی  مقامات  جایگزینی 
با سایر متغیرها و شاخص های  امر هم  ندارد� همین 
ساختاری  اصالح  کارآمدی  مانند  زندگی«  »چرخه  
فساد  و  ثروت  و  قدرت  تمرکز  یا  گذاری،  سیاست  و 
اصالحاتی  چنین  مانع  و  است  مرتبط  مالی-مدیریتی 

است� باالبودن سن رهبر و کارگزاران کلیدی با انحصار 
منابع  توزیع  در  خودی  غیر  و  خود  تفکیک  و  طلبی 
ساالری  اندک  امری  چنین  پیامد  است�  توضیح  قابل 
و خویشاوندساالری است که طبیعتا به فساد گسترده، 

غارت منابع توسط گروه حاکم می انجامد�
و  حاکمیت  اساسی  قانون  چند  هر  ساالری:  اندک 
های  گزاره  از  مملو  آن  کارگزاران  و  رهبران  سخنان 
حاکمیت»  عمکرد  اما  است  ستایانه«  »مستضعف 
و  ثروت  و  قدرت  تمرکز  از  اسالمی« حاکی  جمهوری 
منزلت اجتماعی در نزد گروه اندکی است که حاکمیت 
را در فردای سقوط حاکمیت پهلوی به چنگ آوردند� 
تمرکز ثروت در نزد گروه اندکی که »درآمدهای رانتی 
نزد  در  اقتصادی  تمرکز  به  دارند،  اختیار  را  نفتی«  و 
در  انجامد�  می  مالی-مدیریتی  فساد  و  اندک  گروه 
که  پژوهشی  در  بروجردی  مهرزاد  ادعا،  این  تایید 
(با  راهنما”  دفترچه   انقالب؛  پسا  “ایران  عنوان  تحت 
است،  آورده  عمل  به  رحیم خانی)  کوروش  همکاری 
را در  نشان میدهد مشاغل کلیدی جمهوری اسالمی 
سیاسی  چهره   2332 اختیار  در   گذشته  سال  چهل 
عرصه  پژوهشگر  راغفر«  »حسین  حسین  است�  بوده 
فقر و نابرابری در ایران، اما شمار این افراد را 400 الی 
۵00 نفر می داند� او اخیرا در مصاحبه ای گفت: »در 
چهل سال گذشته 400 الی ۵00 چهره اصلی در نظام 
معرفی شدند که آنها تصمیم گیر هستند و مردم هم به 

آیا سال ۹۸، سال فرسودگی حاکمیت است؟
احمد علوی
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افراد مسئول  آنها را می شناسند و قطعا همین  خوبی 
اما  هستند  اقتصادی  تخلف های  برابر  در  پاسخگویی 
بی کفایتی  به دلیل  افراد  این  از  نفر  ندیده ایم که یک 
گرفته  صورت  فسادی  موارد  از  خیلی  در  شوند�  عزل 
مسئولی را برکنار کرده اند اما پس از مدتی مسئولیت 

مهم تری را به وی واگذار کردند!«�
انحصار قدرت سیاسی در گروه اندکی که از آن یاد 
شد، دارای پیامدهای اقتصادی هم هست و معموال به 
انحصار ثروت و دارائی ها در نزد گروه اندک حاکم و 

همپیمانان سیاسی و اقتصادی آنها می انجامد�
خویشاوند ساالری (Nepotism)حکومتی: خویشاوند 
ساالری دارای پیشینه طوالنی در میان حوزویان است� 
نشانه  حکومتی  باالی  مقامات  خویشاوندی  شبکه 
محصول  خویشاوند  تاریخی  های  ریشه  ادعاست�  این 
تداوم و ترکیب شیوه های مدیریتی خویشاوندی نوع 
امامت و نظام خویشاوندی ایرانی است� چنین امری در 
شرایط فعلی به اهرمی برای گسترش خویش ساالری 
مدیریتی شده است� پدیده های آقازادگی و ژن خوب و 
بد پدیده است تاریخی که در دل حوزه های شیعی به 
ودیعه سپرده شده بود و با سقوط ساختار شبه مدرن 
دیوان ساالری پهلوی به الگوی رایج مدیریت در ایران 
ریاکارانه  که  حوزوی-  تقلید  مراجع  دربار  شد�  بدل 
مثال مجسم چنین  میشود-  بیت خوانده  اصطالح  به 
ساالری  خویشاوند  باالتر،  عرصه  در  است�  روابطی 
میشود  خوانده  ای  خامنه  علی  بیت  آنچه  در  میتوان 
دید� برادران و فرزندان رهبر نظام و خویشاوندان دور 
البته به شرط ذوب در او- نمونه اعلی  او –  و نزدیک 

چنین  خویش ساالری است�
خویشاوند  گاه  گاه  چند  هر  ایرانی  های  رسانه 
آنها  ممنوعه  حریم  اما  گیرند،  می  نقد  به  را  ساالری 
یعنی پرداختن به خویش ساالری خامنه ای و حوزی 
البته سنت  این  و دستگاه های همواره حفظ میشود� 
معمول مراجع حوزوی است و خود خمینی هم از این 
سنت پیروی میکرد� نوادگان خمینی هم در کار بسط 
رضا  سابق  مقبره  نزدیکی  در  و  هستند،  همین سنت 
هما  مرقد  این  اند�  بپاکرده  او  برای  را  مرقدی  شاه-  
از نظر نمادین و سیاسی و هم از منظر اجرائی دارای 
کارکردهای معینی است� با کاهش اقبال و مشروعیت 
نهادهای  از  و طبعیتا مشارکت شهروندان در حمایت 
حریم  ساالری  خویشاوند  که  است  طبیعی  قدرت 
امنی را برای صاحبان قدرت فراهم می کند� با انزاوی 
حاکمیت در میان شهروندان، نقش خویشاوند ساالری 
بیشتر میشود�  اما خویشاوند ساالری به نوبه خود به 
مشروعیت زدائی و انزوای حکومت دامن میزند� مقایسه 
سالهای نخست پس از سرنگونی حکومت شاه و مرحله 

کنونی تایید این مطلب است�
ساالری،  اندک  پیامدهای  از  گسترده:  فساد 
حکومتی  مناصب  رانتی  توزیع  و  ساالری  خویشاوند 
برای  مهم  شاخص  یک  است�  مالی-مدیریتی  فساد 
حسین  است�  مالیاتی  فرار  و  معافیت  گسترده  فساد 
میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی 
هزینه های  میزان  گوید:»  می  باال  مطالب  تایید  در 
مالیاتی و تامین اجتماعی در اقتصاد کشور ۱4 درصد 
بوده در حالی که در کشور های توسعه یافته این میزان 
مالیات  از  ایران  اقتصاد  40 درصد است… 40 درصد 
مالیاتی  فرار  بزرگ  بخش  همچنین   … هستند  معاف 
در اقتصاد کشور صورت می گیرد و وجود ساختار های 
سنتی و بروکراسی اداری به معنای آن است که ساختار 
کمیسیون  این  از  پیش  است«�  اداری  فساد  مستعد 
تلفیق مجلس و همچنین گزارش سازمان امور مالیاتی 

کشور اعالن کرده بودند که نزدیک 60 درصد اقتصاد 
ایران مالیات پرداخت نمی کند و از این 60 درصد، 40 
درصد به از پرداخت مالیات معاف هستند و 20 درصد 

هم فرار مالیاتی دارند«�
هر چند معیارهای اندازه گیری، نهادهای پژوهشی 
داخل کشور با روش ارزیابی صندوق بین المللی پول 
یکی نیست، اما هردو گستردگی بخش کدر در اقتصاد 
گزارش  ترین  تازه  به  بنا  کنند�   می  تایید  را  ایران 
سهم  میانگین  خصوص  در  پول  بین المللی  صندوق 
فعالیت های غیر رسمی یا کدر در اقتصاد ۱۵۸ کشور، 
در بازه زمانی سال های ۱99۱-20۱۵ ، میانگین سهم 
بخش غیر رسمی (کدر) در اقتصاد ایران، حدود 3۱,۱ 
این  پایه  بر  است�  بوده  ایران  ناخالص  تولید  درصد 
کل  (کدر)در  رسمی  غیر  اقتصاد  نظرسهم  از  گزارش 
گرفته  قرار   62 رتبه  در  ایران  داخلی،  ناخالص  تولید 
غیررسمی  اقتصاد  کوچکترین  جهانی،  منظر  از  است� 
متعلق به کشور اروپایی نروژ است که حجم آن نزدیک 
یک درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد 
شده است� در این رتبه بندی جهانی، بولیوی که بیش 
ناخالص داخلی اش کدر است،  تولید  از  از 62 درصد 
از  بیش  اقتصادی  بودن  کدر  با  نیز  زیمباوه  کشور  و 
60 درصد از تولید ناخالص داخلی درپایین ترین رتبه 
جدول رتبه بندی، صندوق بین المللی پول قرار دارند�

آمریکایی “هریتیج”   بنیاد  ترین گزارش  تازه  به  بنا 
در  امتیاز   ۵۱,۱ با  جاری  سال  بندی  رده  در  ایران 
بسته،  تقریباً  اقتصادی  نظام  دارای  کشورهای  بین 
حتی  و  چاد  و  توگو  آنگوال،  کشورهای  از  باالتر  کمی 
پایین تر از کشورهای لبنان، ماالوی و افغانستان در رده 
۱۵۵ جهان قرار گرفته است� اما فساد مالی مدیریتی 
و  بانکی کالن  های  معوقه  شود،  نمی  همین ختم  به 

همچنین رشوه خواری گسترده است�

حاکم:  گروه  نزد  در  اقتصادی  های  فرصت  تمرکز 
مجلس  اصناف  فراکسیون  رییس  حسن پور  شهباز 
شورای اسالمی در جلسه هم اندیشی مجمع نمایندگان 
کشور  مایحتاج  همه  گوید:  می  رییس  کرمان  استان 
این گفته هرحال  توسط 4 دالل وارد کشور می شود� 
با  که  است  ایران  اقتصاد  واقعیت  از  بخشی  گویای 
انحصار دولتی و در کنار آن بخش خصوصی نورچشمی 
رانتی وابسته به حاکمیت شکل گرفته است� با انحصار 
گسترده  فساد  همزمان  و  حاکمیت  نزد  در  اقتصاد 
مدیریتی طبیعی است که باندهای قدرت رانت خواران 
وابسته مجوزهای مربوط به واردادت را در اختیار گرفته 
اند� واردات خودروهای گران قیمت که اخیرا افشاء شد 
یا حتی در مورد معوقه های بانکی که در اختیار افراد 

معدودی است یا گفته رئیس پیشین بانک مرکزی که 
گفته است که موجودی حساب »آقازاده ها« بیشتر از 
دخایر ارزی کشور است  جلوه های دیگری از واقعیت 

است�
نکاتی که آمد گویای بخشی از واقعیت اقتصاد ایران 
در  و  خصولتی  موسسات  دولت،  انحصار  با  که  است 
به  وابسته  رانتی  نورچشمی  بخش خصوصی  آن  کنار 
با انحصار اقتصاد در نزد  حاکمیت شکل گرفته است� 
طبیعی  مدیریتی  گسترده  فساد  همزمان  و  حاکمیت 
است که باندهای قدرت رانت خواران وابسته مجوزهای 
مربوط به واردات، بهره برداری از زمین و منابع طبیعی  
از تسهیالت عظیم  اند و همزمان  را در اختیار گرفته 
بانکی در  استفاده می کنند� وجود معوقه های  بانکی 
های  فرصت  تمرکز  از  دیگری  نشانه  اندک  گروه  نزد 

اقتصادی در نزد گروه حاکم است�
از  با گذشته چهار دهه  انسانی جوان:  فرار سرمایه 
ایران  از  انسانی  سرمایه  فرار  میرسد،  نظر  به  انقالب 
شدت گرفته است� بنا به گفته حسین عبده  تبریزی- و 
مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی-، ۱,۵ میلیون ایرانی 
این  دارند�  قرار  و  استرالیا  کانادا  به  مهاجرت  در صف 
درصد   2 حدود  تقریبا  مهاجرت  متقاضیان  از  میزان 
مهاجرت  متقاضیان  این  اغلب  است�  کشور  جمعیت 
بنابراین به یک معنا بخش  اند�  جوانان تحصیل کرده 
قابل توجهی از سرمایه انسانی ایران – که طی سالهای 
طوالنی سرمایه گذاری انبوهی بروی آنها شده است- 
توزیع  به  توجه  با  است�  کشور  از  مهاجرت  صدد  در 
امری  چنین  شغلی  و  آموزشی  های  فرصت  رانتی 
در  رسانه خبری خبرآنالین  اخیرا  نیست�  آور  شگفت 
یادداشتی تحت عنوان چرا خلبانها از ایران می روند؟ 
فرار  نوشت:»  ایرانی  خلبانان  مهاجرت  خصوص  در 
ناشی از نارضایتی این خلبانان کنشی]است[  که شاید 

بزرگ ترین نمود آن که اوج نارضایتی این قشر را نشان 
نفر  از صد  بیش  مهاجرت رسمی  می دهد، درخواست 
در سه ماه پایانی سال 9۷ و تعداد درخور توجهی از 
ناوگان جدیدالورود هواپیمایی ATR شرکت هواپیمایی 
و  (ناوگان)  فیلیت  سر  ازجمله  اسالمی،  جمهوری 
جانشین آن که از بهترین خلبانان ایران بودند، است«�

دولت چند الیه والئی: ناکارآمدی نهادهای حکومتی 
نیروی  دو  و  دولت  دو  تا  میشود  موجب  دولتی  و 
برای  امنیتی  نهاد  چندین  و  سپاه)  و  (ارتش  نظامی 
مدیریت جامعه بکار گرفته شود� دیوان ساالری عصر 
برای آن متصور است دست  با هر کاستی که  پهلوی 
غالبا  و  بود  واحدی  حکمرانی  و  فرماندهی  دارای  کم 
والئی   اقتصاد  کرد�  می  تبعیت  یگانه  استاندارهای  از 

نوسازی  در  ایران  حاکمیت  فرتوتی  و  فرسودگی  نمادهای  چند  هر    
ساختارهای اجتماعی و حتی نیل به اهدافی که در چارچوب برنامه های توسعه پنج 
ساله و یا چشم انداز بیست ساله توسعه، پنهان نیست، اما این به معنای فروپاشی 
و جایگزینی آن با حاکمیت مبتنی بر مردم ساالری و حقوق بشر نیست. چه بدون 
وجود نهادهای گسترده و موثر مردم بنیاد، »حاکمیت ج.ا« می تواند با هزینه کردن از 
آینده ایران و سرمایه های آن به بقای خود هر چند ناکارآمدتر و فاسد تر ادامه دهد. 
نقش شهروندان سازمان یافته در نهادهای مردم نهاد جامعه مدنی برای دوره گذار 
بسیار مهم است. چه بدون وجود این نهادها، خالء قدرت دوران گذر را تهدید و خطر 
دخالت خارجی می تواند آسیب ها و هزینه های فراوانی بر جامعه ایران تحمیل کند.
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دو  از  نیز همچون حکومت والئی- که  بطور کلی  نیز 
بخش تشکیل شده است� بخشی از اقتصاد ایران بقایای 
دستگاه دولت در رژیم پهلوی است که با تعدیل ها و 
تحت  مستقم  غیر  بطور  و  است  مانده  باقی  تغییراتی 

والیت رهبر حکومت است�
بخش دیگر اما متشکل از نهادهایی تحت امر ولی 
 ، امام  اجرائی فرمان  پاسداران، ستاد  فقیه نظیر سپاه 
اسالمی،  انقالب،  بنیاد شهید   ، بنیادهای مستضعفان، 
کمیته امداد امام ، بنیاد پانزده خرداد، و غیره میباشد 
که مستقیما تحت مدیریت و نظارت رهبر حکومت قرار 
نام میبریم�  نهادهای اخص والئی  با  آنها  از  ما  دارد و 
دوگانگی  منشأ  حاکمیت  در  بخش  دو  این  وجود 
مشروعیت در نظام اداری و دوگانگی مرکز مدیریت در 

سازمان های اجرایی است�
سازمان های  در  دوگانه  مشروعیت  منابع  حضور 
اجرایی رفتارهای سازمانی نمی تواند بطور موثر و دقیق 
و  سازمانها  بر  نظارت  چون  گیرد�  قرار  نظارت  مورد 
قبال  در  آنها  مسئولیت  مسلتزم  اجرائی  های  دستگاه 

یکسان  استاندارد  و  روشن  پایه مالک   بر  و  و  مرجع 
دوگانه،  ساختار  و  مشروعیت  این  بدین ترتیب،  است� 
بر  مؤثر  مدیریت  در  اصل  اصلی ترین  و  ساده ترین 
نقض  را  فرماندهی  و  مدیریت  وحدت  یعنی  سازمان 

می کند� وجود مدیریت دوگانه و همچنین مشروعیت 
دوگانه در سازمان های اداری و نظامی ایران نماد بارز 

این مطلب است�
رانت بجای کاریزما: از منظر اقتصاد سیاسی آنجا که 
رابطه میان کسر بودجه مطرح است، دولت- بخصوص 
با کاهش مشروعیت  در دولتهای رانتی و استبدادی- 
در  کند�  تضمین  رانت  توزیع  با  را  خود  بقای  باید 
کاریزما  با  او  اسالمی«  »جمهوری  نخست  رهبر  دوره 
اش  مشروعیت  به  مربوط  های  چالش  ایزدی«  »فره 
فقدان  در  حکومت  بعدی  رهبر  کرد�  می  مدیریت  را 
چنین کاریزمائی می بایست – عامل جبران- را یافته و 
بکار گیرد� این عامل جبران رانت کالنی است که تحت 
محافل ذی  و  مختلف  نهادهای  به  گوناگون  عنوانهای 
نفوذ مذهبی نظیر به حوزویان پرداخت میشود� کسر 
بودجه – البته مجموع آشکار و پنهان آن نماد همین 
حاکمیت  نفتِی  درآمدهای  کاهش  با  است�  بقاء  رانت 
به نمایش می گذارد�  را بیشتر  این کسر بودجه خود 
افزایش کسر بودجه، به معنای افزایش رانت و همزمان 

میرسد  نظر  به  میباشد�  مشروعیت  کاهش  معنای  به 
کسر بودجه شدت می گیرد� کسر بودجه به یک معنا 
همان مالیات پنهان از کیسه نیازمند ترین قشر جامعه 

در راستای بقای حاکمیت است�

تمایل  علیرغم  حاکمیت  اصالحات:  در  ناکارآمدی 
جناحی از آن نتوانست به اصالحات سیاسی و اقتصادی 
دست بزند� بن بست دولت اصالحات و سپس سرکوب 
جنبش سبز در عرصه سیاسی کارآمد نبود� در عرصه 
های  برنامه  و  انداز  های چشم  هم سیاست  اقتصادی 
ایران  اقتصاد  اینک  و  رسید  بست  بن  به  آن  توسعه 

رکود، تورم و بیکاری گسترده را تجربه می کند�
اینک حاکمیت ایران در نبود کارآمدی سیاسی بری 
تولید قدرت و برای حل مشکالت منطقه ای و حتی 
داخلی دست یاری را به خارج از ایران دراز کرده است� 
غضنفرآبادی، رئیس دادگاه های انقالب اسالمی تهران 
حشدالشعبی  نکنیم،  یاری  را  انقالب  اگر  گوید:»  می 
و  پاکستانی  زینبیون  افغانی،  فاطمیون  عراقی، 
حوثی های یمنی خواهند آمد و انقالب را یاری خواهند 
کرد«� حشدالشعبی عراقی، فاطمیون افغانی، زینبیون 
پاکستانی و حوثی های زیر پوشش کمک به سیل زدگان 
به ایران آمدند� اما مسئله گسترده تر از این است� چه 
در  نظامیان  شبه  این  شدن  فعال  که  میرسد  نظر  به 
ایران نوعی مانور و به آزمون گذاشتن نیروهای منطقه 
ای رژیم برای چالش های آینده حاکمیت ایران است�

ختم کالم
حاکمیت  فرتوتی  و  فرسودگی  نمادهای  چند  هر 
ایران در نوسازی ساختارهای اجتماعی و حتی نیل به 
اهدافی که در چارچوب برنامه های توسعه پنج ساله 
و یا چشم انداز بیست ساله توسعه، پنهان نیست، اما 
حاکمیت  با  آن  جایگزینی  و  فروپاشی  معنای  به  این 
چه  نیست�  بشر  حقوق  و  ساالری  مردم  بر  مبتنی 
بنیاد،  مردم  موثر  و  گسترده  نهادهای  وجود  بدون 
»حاکمیت جمهوری اسالمی« میتواند با هزینه کردن 
هر  خود  بقای  به  آن  های  سرمایه  و  ایران  آینده  از 
چند ناکارآمدتر و فاسد تر ادامه دهد� نقش شهروندان 
مدنی  جامعه  نهاد  مردم  نهادهای  در  یافته  سازمان 
برای دوره گذار بسیار مهم است� چه بدون وجود این 
نهادها، خالء قدرت دوران گذر را تهدید و خطر دخالت 
بر  فراوانی  های  هزینه  و  ها  آسیب  تواند  می  خارجی 

جامعه ایران تحمیل کند�

از منظر اقتصاد سیاسی آنجا که رابطه میان کسر بودجه مطرح است، دولت- 
بخصوص در دولتهای رانتی و استبدادی- با کاهش مشروعیت باید بقای خود را با 
توزیع رانت تضمین کند. در دوره رهبر نخست »جمهوری اسالمی« او با کاریزما »فره 
ایزدی« چالش های مربوط به مشروعیت اش را مدیریت می کرد. رهبر بعدی حکومت 
در فقدان چنین کاریزمائی می بایست - عامل جبران- را یافته و بکار گیرد. این عامل 
جبران رانت کالنی است که تحت عنوانهای گوناگون به نهادهای مختلف و محافل ذی 

نفوذ مذهبی نظیر به حوزویان پرداخت می شود. 

همراه  زیادی  های  نکته  و  است  آمده  بوجود  و  کرده 
جهان،  در  ایران  تصویر  تغییر  همچون  که  دارد  خود 
نباید از چشم اپوزیسیون ایرانی و از متن تحلیل های 

دور بماند�
آن چیست؟ آن نکته و در واقع رمز و رازی که در 
حرکت  از  پس  و  اکنون  که  است  این  هست  میانش 
به  دارد  ایران  و حکومت  تاریخی جنبش سبز جامعه 

تجمعات اعتراضی و اعتراضات علنی عادت می کند!
و  اهداف  ی  زاویه  از  بد؟  یا  است  خوبی  خبر  این 
استراتژی های مختلفی که برای آینده ایران وجود دارد 
حضور  من  برای  داد�  پاسخ  پرسش  این  به  توان  می 
اجتماعی  های  واکنش  چنین  پذیرش  قابل  و  عادی 
پایداری جامعه و حکومت و استعداد  نشانه ی میزان 

یافتن راه میانه به سوی تغییر است�
نقش  به  کنم  می  نگاه  خودم  نظر  توضیح  در 
تظاهرات و اعتراضات خیابانی در جریان انقالب ایران 
، در رویدادهای منطقه ی ما که از مناسبات سیاسی 
و اجتماعی نزدیکتری به یکدیگر برخوردار هستند و از 

سویی دیگر به حکومتهای پایدار در دیگر نقاط جهان 
بویژه جهان صنعتی�

که  ست  نکته  این  هست،  توجه  قابل  برایم  آنچه 
دارد  وجود  عمیقی  اختناق  آنچنان  در کشوری  وقتی 
و  کوچه  در  انتقاد  و  نقد  از  بیرونی  اعتراض  هیچ  که 
خیابان و رسانه تا تظاهرات علنی معمول و قابل بروز 
نیست، وقوع اولین اعتراضات علنی یعنی آغاز فروپاشی 
انقالبی حکومت و از نظر من فروپاشی حکومتها بویژه 
یعنی  خارجی،  و  داخلی  مشکالت  افزونی  شرایط  در 

بردن کشور به سوی آینده نامعلوم�
که  هستند  جوامعی  که  ایم  دیده  دیگر  سوی  از 
اعتراضات و تظاهرات خیابانی شیوه ای معمول و رایج 
در  این کشورها  در  و حکومتها  اعتراض هستند  برای 
حین حفظ خود ناگزیر به داد و ستِد گیرم آهسته، اما 

پیوسته در مقابل جامعه ناچار می شوند�
در این کشورها حکومت و مردم با مشق داد و ستد 
ویرانگر  عوارض  از  را  جامعه  هم  یکدیگر  با  سازش  و 
انقالبات سیاسی و اجتماعی حفظ کرده اند و هم عامل 
گسست و انفصال تجربیات نسل ها و مانع انتقال ارثیه 

و دارایی های مادی به نسل های آینده نشده اند�

و  هم  با  راه  این  از  ایران  حکومت  و  جامعه  آیا 
مشکالت موجود مواجه خواهند شد؟ یا حکومت ایران 
مشکالت  ی  بحبوحه  در  اعتراضات  اولین  مقابل  در 

خارجی شمشیر از نیام برخواهد کشید؟
آنچه من در ایران می بینم و به آن امید دارم این 
در  حکومت  جانب  از  ما  که  رفتاری  تغییر  که  است 
شود�  نهادینه  و  بیابد  ادامه  ایم،  اخیردیده  ی  دوساله 
چرا که برخاست تظاهرات و اعتراضات از گوشه و کنار 

کشور در مواجهه با کاستی و سختی ها حتمی است�
آنچه برای من مسلم است این است که سال جاری، 
سال شورش و قیام نیست اما ایام اعتراضات موضعی و 

موردی کوچک و بزرگ آری�
و امر دیگری که تا حدودی مشخص است این است 
وسعتی  کثرت  در  سال  این  پایان  در  ایران  مردم  که 
که پیش از این بوده است در انتخابات مجلس شرکت 
نخواهند کرد، اما در هیبتی هم که اپوزیسیون انتظار 
دارد، صندوقها را خالی نخواهند گذاشت� باز هم مثل 
تصمیم  کننده  تعیین  آخر  روزهای  و  ماهها  همیشه 
مردم برای شرکت یا عدم شرکت چشمگیر یا کمرنگ 

خواهد بود�

ادامه از صفحه ۵6
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خطر  باره  در  اندیشیدن  اخیر  دهه  سه  طول  در 
حکومت  نبود  و  بود  به  اندیشیدن  همچنین  و  جنگ 
هیچگاه به اندازه ماه های گذشته اذهان ایرانیان را به 

خود مشغول نکرده است�
احتمال جنگ

در مورد احتمال وقوع جنگ هیچکس سخن روشن 
و قاطعی ندارد� شاید بدین علت که واقعیت به همین 
دو  از  هیچکدام  معتقدند  برخی  است�  پیچیده  اندازه 
کشیدن  زبانه  اگر  حتی  خواهند؛  نمی  جنگ  طرف 
محدود آن را به نفع خود بدانند و بدان راغب باشند� 
اما هر دو طرف از این بیمناکند که شاید شروع جنگ 
به  الحیلی مدیریت کرد  لطائف  و  با سهولت  بتوان  را 
نحوی که به گردن رقیب بیفتد، ولی پایان دادن به آن 
این سادگی ها نیست� حرکت پینگ پینگی  به  دیگر 
متقابل و دومینویی جنگ نیز ممکن است در دستگاه 
حتی  شاید  و  ده  زیان  طرف  دو  از  یک  هر  محاسبه 

کمی رعب آور باشد�
اساسی  مشکالت  به  بنا  همچنین،  ایران  حکومت 
کند  می  نرم  پنجه  و  دست  آن  با  که  ای  اقتصادی 
تیر  است  ممکن  و  ندارد  را  جنگ  مدیریت  توانایی 
نظامی  مقطعی  و  مدت  کوتاه  حتی  منازعه  مشکالت 
اعتراضات  موجب  و  کند  کمانه  داخل  سمت  به  نیز 
مردمی شود که دیگر کنترل و مهارش خارج از توان 

حاکمیت باشد�
مخالف  شعارهای  با  نیز  ترامپ  دونالد  سو؛  آن  از 
هدر  و  آمریکایی  سربازان  شدن  کشتن  و  جنگ 
روند  است�  رسیده  قدرت  به  آنان  مالی  منابع  دادن 
عقب  برای  تالش  و  مالی  تعهد  هر  از  کشیدن  کنار 
نیز  خطرخیز   مناطق  از  آمریکایی  سربازان  کشیدن 
به  ترامپ  که  آن  عالوه  به  دهد�  می  نشان  را  همین 
بدنبال خودنمایی  نیز بیشتر  لحاظ روانشناسی فردی 
در حل و فصل کوتاه مدت و خاتمه دادن به پرونده 
های بزرگ سیاست خارجی آمریکا و خرج کردن این 
سیاسی  رقابتهای  در  مثبت  امتیاز  یک  عنوان  به  امر 
داخلی است تا جنگ پرریسک و احیانا طویل المدت�

از سوی دیگر اما بعضی معتقدند وقتی کفگیر اقتصاد 
ایران به ته دیگ بخورد به خصوص وقتی نتواند به حد 

کافی نفت بفروشد آنگاه هیچ 
بعید نیست بازی را به صورت 
باخت- باخت در بیاورد و یا با 
فارس  اعمالی در خلیج  انجام 
یا منطقه بخواهد با در و دیوار 
بجوید  مفری  خود  کوبیدن 
بحران  ایجاد  با  حداقل  یا  و 
احتمالی  اعتراضات  خارجی 
کند�  سرکوب  را  داخلی 
علیرغم  نیز  ترامپ  همچنین 
تیم  اما  الذکر  فوق  نکات 
جنگ طلبی دارد، تحت فشار 
اسرائیل و عربستان برای زدن 
های  هزینه  و  است  مار  سر 

جنگ را هم می تواند دواّل پهنا از عربستان و بعضی 
متحدانش وصول کند�

رقابتهای سیاسی داخلی  ترامپ  در  اگر  همچنین 
در منطقه خطر قرار بگیرد نیازمند یک بحران سازی 
بردن شانس موفقیت داخلی است�  باال  برای  خارجی 
باید  را  جنگ  معتقدند خطر  دسته  این  ترتیب  بدین 

کامال جدی گرفت�
دسته سومی نیز هستند که معتقدند آینده را تعامل 
همین عوامل متضاد و پیچیده رقم زده و پیش بینی 
ناپذیر خواهد کرد� آنها به یک عنصر جانبی نیز اشاره 
می کنند: آیا برای آمریکا که بعد از اتمام جنگ سرد 
نیاز به یک هراس افکنی جدید برای تعامالت امنیتی 
و فروش سالح به اعراب ثروتمند منطقه خلیج فارس 
دارد زمان سربریدن مرغ تخم طالی ایران فرا رسیده 
صورت  به  ولو  را  مرغ  این  باید  همچنان  یا  و  است 
پیچیدگی  بر  باز  عنصر  این  کرد؟  حفظ  شده  ضعیف 

مسئله احتمال وقوع یا عدم وقوع جنگ می افزاید�
فقط  جنگ  که  است  این  باره  این  در  نهایی  نکته 
ایران در  اقتصاد  نیز  تا همینجا  و  ندارد  نظامی  شکل 
حکومت  ای  منطقه  سیاستهای  خاطر  به  اول  وهله 
آمدن  کار  به خاطر روی  تر  پایین  مراتب  و در  ایران 
ترامپ یک اقتصاد نظامی شده و در حل جنگ است� 
این جنگ نامرئی (که باعث فروپاشی ابرقدرت از درون 

روزمره  زندگی  اینک  هم  از  شد)،  شوروی  پوسیده 
هفت  شش-  خصوص  به  ایران  ملت  آحاد  اقتصادی 
دهک پایین آن را به شدت تحت تاثیر قرار داده است�
رقابتهای ضدملی درون قدرت؛ نزاع جانشینی
حال این وضعت را باید جمع زد با رقابتهای سیاسی 
با  حکومت  داخل  جریانات  اصول  بی  و  رحمانه  بی 
یکدیگر که  به هیچ قید و بند ملی و اخالقی ای نیز 
پایبند نیست! این پیشینه را در رقابت ضدملی و ضد 
بنی  آقای  با  اخالقی رهبران حزب جمهوری اسالمی 
می  نیز  انقالب  از  بعد  جمهور  رئیس  نخستین  صدر 
توان در رابطه با جنگ مرزی که با عراق در جریان بود 
باندهای مافیایی  اقتصادی  اینک منافع  مشاهده کرد� 
و فساد عمیق و ساختاری نیز بر آن رقابتهای سیاسی 
اضافه شده  و درونمایه آن را بی رحمانه تر و شدیدتر 

کرده است�
این مسئله در سالهای اخیر به جنگ جانشینی نیز 
رقیب  جریانات  برای  وقتی  حال  است�  خورده  پیوند 
داخل قدرت منافع خود و این که در مسئله جانشینی 
و  قدرت  صحنه  کجای  در  ای  خامنه  آقای  از  بعد 
از آن چیزی  باشند مهمتر  ایران قرار داشته  سیاست 
است که دارد بر سر مملکت و ملت می آید هر ناظر 
و کنشگر مستقل را به تامل بیشتری وا می دارد� به 
خصوص اگر عنصر نفوذ عمیق جاسوس های خارجی 
به خصوص اسرائیلی در جای جای حکومت را نیز بر 

فنر منقبض شده ایرانیان کی خواهد پرید!؟ 
)ریشه های بی انگیزگی برای کنش های اعتراضی(

رضا علیجانی
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آن بیفزاییم�

نقطه چین فعالیت جامعه مدنی زیر فشار
نیروهای  از  اعم  ایران  مدنی  جامعه  میان  این  در 
و  زنان  جنبشهای  و  سندیکایی  و  صنفی  و  سیاسی 
هستند�  فشارها  شدیدترین  تحت  و…؛  دانشجویی 
فشارهای  با  اما  دارند  تحرکاتی  خیزان  و  افتان  آنها 
جلوی  امنیتی  شده  مدیریت  و  شده  بسیارحساب 
موثر  و  نیز سراسری شدن  و  درون صنفی   گسترش 
روزی  چند  هر  است�  شده  گرفته  شان  شدن  واقع 
مختلف   های  بخش  اعتراض   و  تجمع  با  که  نیست 

جامعه صنفی و مدنی گسترده ایرانی مواجه نباشیم�
مهم ترین پرسش راهبردی: چرا مردم انگیزه 

کافی کنش اعتراضی ندارند!؟
در مربع »حکومت- قدرتهای منطقه ای و جهانی- 
نیروهای سیاسی و جامعه مدنی و عنصر چهارم، اقشار 
مختلف مردم«؛ به نظر می رسد گنگ ترین و غیرقابل 
می  تشکیل  چهارم  ضلع  را  ضلع  ترین  بینی  پیش 

است  عنصر  همین  مختصات  و  وضعیت  شاید  دهد� 
اکنون تحت  ایرانیان  باعث می شود در حالی که  که 
فشار روزافزون زندگی روزمره اند و حکومت در پایین 
ترین حد مشروعیت خود قرار دارد و بدنبال دو تجربه 
بزرگ جنبش سبز و اعتراضات ناراضیان اقتصادی (که 
نقطه  و  هستیم  آن  تبلور  شاهد  روزه  هر  هم  اینک 
اوجش را در اعتراضات دی ماه 96 شاهد بودیم)؛ اما، 
در سطح رویین اقیانوس جامعه ایرانی امواج متالطم 
زیادی مشاهده نمی کنیم� بدان سان که در سالهای و 
ماه های اخیر مثال در مصر و تونس و الجزایر و سودان 

و … مواجه بوده ایم�
قشر  را  »مردم«  عام  و  کلی  مفهوم  باید  چند  هر 
بندی و الیه بندی کرد اما اینک به جز استثنائاتی می 
توان بی انگیزگی مردم در اکثر این الیه ها را مشاهده 
و  کارگران  مثل  معترضی  اقشار  میان  در  حتی  کرد� 
اقلیت  در  معترضان  نیز  و…  دانشجویان  و  معلمان 

محسوسی قرار دارند�
تحمل  را  ظلم  همه  این  ایران  مردم  چرا  راستی 
آیا  ندارند؟  برای تحرک  زیادی  و »انگیزه«  می کنند 
توان آنها بیشتر از شرکت یا عدم شرکت در انتخابات 

نیست؟
به گمان نگارنده این پرسش مهمترین پرسش هم 
در تحلیل و شناخت و هم عمل و کنشگری برای حل 
شعاعیان  مصطفی  است�  ایران  در  »سیاست«  معضل 
»نارضایتی  و  منفعل«  »نارضایتی  باره  در  روزی  نیز 
فعال« بحث می کرد و به دنبال »تزی برای تحرک«  

بود� تاریخ چقدر درس آموز و قابل تامل است!
انگیزگی« گسترده در  از »بی  در پاسخ به پرسش 

ایران می توان به چند عامل اشاره کرد:
استبداد و سرکوب هوشمند

جمهوری اسالمی با بهره گیری از تجارب ساواک و 
تجارب نهادهای اطالعاتی بلوک شرق سابق و تجارب 
عملی که خود بدان افزوده است سرکوب هوشمند و 
هدایت شده گسترده ای را بر همه عرصه های جامعه 
اعدامهای  پیشینه  با  سرکوب  این  است�  گسترده 
دینی  استبداد  نیز  و  آن  از  و پس  وسیع دهه شصت 
و  حراستها  و  گزینشها  نهاد  طریق  از  که  عقیدتی  و 
و  مختلف  ادارات  در  سیاسی  و  عقیدتی  سازمانهای 
اعمال  جامعه  عرصه  در  گسترده  اجتماعی  کنترلهای 
نموده، نوعی ترس و ارعاب را در جامعه نهادینه کرده 
و هزینه هر نوع مخالفتی را هم در واقعیت و هم به 
شکل تشدید شده ای در اذهان جامعه باال برده است�

مشکالت اقتصادی روزمره زندگی
مشکالت  کالف  در  سخت  جامعه  از  مهمی  بخش 
است:  شده  گرفتار  زندگی  روزمره  زندگی  اقتصادی 

هزینه های معمولی زندگی اعم از خورد و خوراک و 
پوشاک و آب و برق و گاز و تلفن و احیانا اجاره خانه، 
تدارک  و  تحصیل  هزینه های  برگشت خوردن چک، 
زندگی آینده فرزندان و ده ها مورد ریز و درشت دیگر� 
از این منظر جامعه ایران در مرحله اول بیشتر مستعد 
سرقت و خشونت و غارت است تا شورش و اعتراض� 
افزایش »سرقت اولی ها«(به تعبیر تلخ و اندوه بار یکی 
این  است�(  مهمی  خطر  زنگ  انتظامی)  مسئوالن  از 
خشم گاه به صورت آسیب دیگری به نام به اصطالح 

»آخوند کشی« خودبنمایاند)
ناامیدی از آینده

این عامل یکی دیگر از مهم ترین علل بی انگیزگی 
عمومی است� دالیل ناامیدی نیز زیاد است� از جمله 
تالشهای  (هم  تالشها  از  خیلی  نرسیدن  سرانجام  به 
اصالحی و هم تالشهای مدنی و هم تالشهای اعتراضی 

شورشی)�
یکی از دالیل مهم این ناامیدی نیز تفرقه و تشتت 
و وضعیت نابهنجار منتقدان و مخالفان و به اصطالح 
رقابت  و  اختالفات  و  ها  طلبی  جاه  است:  اپوزیسیون 
از  و  جریانات  و  افراد  بین  اخالقی  بی  و  فردی  های 
پشت به هم خنجر زدن ها و … از یک سو، وابستگی و 
عدم تعهد ملی برخی از آنها از سوی دیگر، عدم مدارا 
و تحمل یکدیگر و  استفاده از ابزارهای غیربهداشتی 
برای نقد و حذف یکدیگر از یک طرف، جمع ناپذیری 

و عدم انسجام از طرف دیگر و…
هراس از آینده

اندازها  چشم  بعضی  بار  فاجعه  سرانجام  مشاهده 
مثل لیبی و سوریه که کشور را  دچار خرابی و ناامنی 

وسیع کرده از یکسو و بی فرجامی و کم حاصلی نمونه 
از   … و  عراق  و  افغانستان  و  مصر  مثل  دیگری  های 
سوی دیگر؛ هراس از اینکه آینده ما چه خواهد شد را 
در دل جامعه ایرانی ایجاد کرده است� هراس از ناامنی 
عمیقا زیرپوست بخشی از جامعه رفته است� هر چند 
بخشهایی از جامعه نیز گاه زیرفشار کمرشکن زندگی 
دیگر در این رابطه نیز خنثی و بی احساس می شود 
را  بلکه آن  نیست  ناخشنود  از حمله خارجی  و حتی 

آرزو می کند�
نبود رهبری مورد پذیرش عمومی

این عنصر نیز یکی از عناصر دخیل در  رفتارشناسی 
جامعه ایران است که گاه  در میزان اهمیت آن اغراق 
می شود� به طور خاص مثال در رابطه با آسیب شناسی 
نرسیدن  فرجام  به  عامل  ترین  مهم  سبز�  جنبش 
جنبش سبز عدم برقراری توازن قوا بین معترضان و 
حکومت بود� کیفیت رهبری جنبش هر چند می تواند 

قابل نقد باشد اما عنصری دست چندم است�
»جنبش«  وقتی  گفت  توان  می  هم  عام  طور  به 
نیز  را  رهبرانش  رهبر/  باشد  داشته  وجود  اجتماعی 
هم  ماجرا  سوی  این  از  ولی  آورد�  می  بوجود  خود 
نباید اغراق کرد که به هر حال حضور رهبر یا رهبران 
مهمی  نقش  کاریزما  دارای  خصوص  به  و  تاثیرگذار 
اگر نه در پیدایش اما در تداوم و چگونگی روند یک 
جنبش دارد� رهبرانی که  زندگی و حضور و کالم و 
الگویی  و  کند  ایجاد  انگیزه  و  امید  و  رفتارشان شوق 
برای حرکت و مقاومت و پرچمی برای مداومت در اوج 

سختی ها باشند�
در اینجا از بحث مهم رهبری فردی و جمعی می 
گذریم که خود بحث مهمی است و به نظر می رسد 
آینده جامعه ما از این منظر بیشتر شبیه مشروطیت 
های  حوزه  و  سطوح  در  و  متعدد  رهبرانی  که  باشد 
دنبال  را  واحدی  خواست  (که  بودند  فعال  مختلف 
بهمن که  انقالب  یا  ملی  نهضت  تا شبیه  می کردند) 

رهبران فردی و بالمنازعی داشت�
اندیشی  مصلحت  و  اخالقی  تفرد  گیری  اوج 

های فردی
به  نیاز  وقتی  مخصوصا  جمعی  کنش  گونه  هر 
پرداخت هزینه نیز داشته باشد مستلزم نوعی و اندازه 
ای از  رویکرد جمع گرایانه و ترجیح منافع جمعی بر 
مصالح فردی است� اما جامعه ایران اینک به شدت از 
نبود این روحیه رنج می برد� اینک بخش های مهمی 
از  خود  بیشتر  چه  هر  برخورداری  فکر  به  جامعه  از 
و  خواهی  لذت  و  مصرفی  کاالهای  و  آسایش  و  رفاه 
ندیدن  و  فردی  حرص  است�  جنسی  های  کامجویی 
دیگری و سوء استفاده از دیگری برای رفاه و پیشرفت 
خودسازی  و  زهد  و  عرفانی  و  اخالقی  فرهنگ  خود� 
که در فرهنگ گذشته عوام و خواص ایرانی و اسالمی 
از  بسیاری  زندگی  حاشیه  در  اینک  بود  گستر  دامن 
ایرانیان هم  کمتر قابل مشاهده است� آرامش طلبی 
در بخشی از اقشار نیز حالتی به شدت فردگرایانه دارد 
و در یوگا و درون گرایی های عرفانی و نظایر آن جلوه 

گر است�
و  یکسویه  خواهی  حق  و  طلب  و  توقع  فرهنگ 
افراطی فردی بدون احساس وظیفه و تکلیف جمعی 
از کودکی در فرزندان  برابر حقوق«  و »مسئولیت در 

بسیاری از اقشار جامعه در حال نهادینه شدن است�
 

به نظر نگارنده عامل تفرد مهم ترین عنصر در بی 
انگیزگی عمومی برای کنش جمعی و اعتراضی است� 
این که چرا مردم ایران به این وضع فردگرایی افراطی 

در مربع »حکومت- قدرتهای منطقه ای و جهانی- نیروهای سیاسی و جامعه 
مدنی و عنصر چهارم، اقشار مختلف مردم«؛ به نظر می رسد گنگ ترین و غیرقابل 
پیش بینی ترین ضلع را ضلع چهارم تشکیل می دهد. شاید وضعیت و مختصات 
همین عنصر است که باعث می شود در حالی که ایرانیان اکنون تحت فشار روزافزون 
زندگی روزمره اند و حکومت در پایین ترین حد مشروعیت خود قرار دارد و بدنبال 
دو تجربه بزرگ جنبش سبز و اعتراضات ناراضیان اقتصادی )که اینک هم هر روزه 
شاهد تبلور آن هستیم و نقطه اوجش را در اعتراضات دی ماه 96 شاهد بودیم(؛ اما، 

در سطح رویین اقیانوس جامعه ایرانی امواج متالطم زیادی مشاهده نمی کنیم. 
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و ترجیح مصلحت فردی بر مصلحت جمعی و حتی در 
بخشهایی از جامعه سوءاستفاده از دیگران برای منافع  
فردی و دیگر مقتضیات این رویکرد (مثل ریا و تظاهر 
و دورویی و نان به نرخ روز خوری و …) دچار شده 
اند خود مسئله ای است قابل بررسی که باید در جای 

خود به تفصیل بدان پرداخت�
و  دینی  حکومت  روانشناختی-اخالقی  آثار 

فروپاشی بلوک شرق
کننده  توجیه  عنصر  ترین  عمده  ایران  تاریخ  در 
بر  منافع جمعی  ترجیح  از جمله  و  اخالق  پشتوانه  و 
فردی و آمادگی برای فداکاری حتی در حد بذل جان، 
تمدنی  های  حوزه  در  است�  بوده  »مذهب«  عنصر 
و  اخالق  پشتوانه  و  سازنده  گوناگونی  عناصر  مختلف 
و  جمعی  همبستگی  جمله  از  آن  بر  مترتب  عناصر 
مصالح  پای  در  فردی  مصالح  کردن  فدا  خصوص  به 
پرجمعیت  تمدنی  حوزه  در  مثال  است�  بوده  جمعی 
چین فلسفه و اخالق کنفسیوسی پشتوانه اخالق بوده 
است که با حوزه خاورمیانه و یا بسیاری از کشورهای 

اروپایی متفاوت است�
خاطر  به  »مذهب«  به  خوردن  ضربه  با  اینک 
و  اخالق  پشتوانه  ایران،  در  دین  مدعی  حکومت 

گذشت و فداکاری آسیب جدی دیده است�
به  باید  فعاالن سیاسی  و  روشنفکران  اما در حوزه 
عنصر دیگری اشاره کرد و آن فروپاشی بلوک شرق به 
عنوان بزرگترین منبع الهام بخش و مروج ایدئولوژی 
جمع گرای چپ بوده است� با از بین رفتن این نقطه 
در  نیز  چپ  سوسیالیستی  و  گرا  جمع  اندیشه  ثقل، 
جهان وارد یک بحران عمیق شد� هر چند این اندیشه 
دیگر  اما  کرد  خویش  بازسازی  در  سعی  دوباره  بعدا 
هرگز به نقطه سابق و اثرگذاری گسترده آن برنگشت� 
ضمن اینکه در این فرگشت نیز بخشی از رادیکالیسم 
سیاسی و اخالقی خویش را از دست داد� بدین ترتیب 
منبع مهم دیگر سازنده اخالق جمعی در جهان و از 

جمله ایران نیز دچار آسیبی شدید شد�
آرمان  و  ایدئولوژی ستیزی  نقیض  و  آثار ضد 

ستیزی
ضد  جریانی  شاهد  ما  ایران  در  اما  خاص  طور  به 
که  ایم  بوده   … و  آرمان،انقالب  ایدئولوژی،  نوع  هر 
جامعه  داخل  به  کیان  حلقه  توسط  خصوص  به 
از آدرس اشتباهی که  روشنفکری ما پمپاژ شد� جدا 
این حلقه در ریشه یابی مشکالت و آسیب های دهه 
اول انقالب در دوران حکومت آقای خمینی دادند(که 
در نوشتار دیگری شرح داده ام- اینجا)، اما این رویکرد 
انتقادی البته آثار مثبت و رو به پیش زیادی در نقد 
دینی  و حکومت  دینی  تفکر سنتی  شناختی  معرفت 
اصالحی  جنبش  در  که  انتقادی  رویکرد  این  داشت� 
خود نمایاند به تدریج دچار بحران هایی درونی شد و 
گویی سوختش به پایان رسید� آثار مثبت و تاریخساز 
ایران زده  تاریخ  بر  را  این جریان مهرش  و درازمدت 
انکار  مورد  اغراق  و  انصافی  بی  با  گاه  اینک  که  است 
آثار منفی  برخی  اما در همین  زمان  قرار می گیرد� 
درازمدتش نیز خود نمایاند که یکی از مهم ترین آنها 
»انگیزه کشی« برای فراروی از منافع و مصالح فردی و 
کم آوردن درونمایه فکری و اخالقی برای توجیه جمع 
گرایی و از جمله اخالق جمع گراست که عنصر بسیار 

ضروری برای هر حرکت دارای هزینه است�
فایده ای  آمیز هزینه-  اغراق  تفردگرایی و رویکرد 
و  فداکاری  توجیه  در  رویکرد  و  تفکر  این  بر  حاکم 
هزینه پردازی علیه مصالح و منافع شخصی خود دچار 
بن بست شد� رئال پلیتیک و پراگماتیسم افراطی یکی 

مقاالت  در  قبال  که  بود  رویکرد  این   رهاوردهای  از 
در  دسترسی  قابل  ام�(  پرداخته  آن  نقد  به  مختلفی 

اینجا)
غلبه اخالق نتیجه گرا بر اخالق وظیفه گرا

در همین امتداد اما از زاویه دیگر و به زبان فلسفه 
اخالق می توان گفت اخالق وظیفه گرای بسیاری از 
روشنفکران و فعاالن سیاسی و مدنی و اقشار مختلف 
تماما  اخالقی  به  بعد  به  هفتاد  دهه  از  ایران  جامعه 
نتیجه گرا تغییر کرد�(در باره اخالق وظیفه گرا، نتیجه 

گرا و فضیلت گرا جداگانه بحث کرده ام� در اینجا)
روحیه ثنوی و نوسانی و پاندولی افراطی- تفریطی 
ایرانی نیز در کیفیت این جابجایی و شیفت گفتمانی 

اخالقی بی تاثیر نبوده است�
شاید بد نباشد برای توضیح این تغییر به یک مثال 
بپردازیم� بخشی از نسل جدید به شدت به نقد جنبش 
تروریست می  را  آنها  پردازد،  پنجاه می  چریکی دهه 
چگونه  که  ندارد  آنان  تمسخر  از  ابایی  حتی  و  نامد 
عده ای جوان رمانتیک با چند اسلحه کمری کوچک 
نو  طرحی  و  بشکافند  سقف  را  فلک  خواستند  می 
به تمسخر آن  به سادگی  اما همین ها که  دراندازند! 
و  گیر  سرعت  اولین  با  برخورد  در  پردازند  می  نسل 
مانع  امنیتی و تحت فشار به سادگی وا می دهند و 
در درون خویش عنصری بازدارنده و مقاومت ساز نمی 
نقیصه  و  این کمبود  به  نسل  این  افراد  برخی  یابند�  
مهم  در مقایسه دو نسل اذعان و اشاره می کنند اما 
عمق  پردازند�  می  تحلیلش  به  عمقی  طور  به  کمتر 
نتیجه  به  گرا  وظیفه  اخالق  از  تغییر  همین  مسئله 
گراست که در هر دو نسل و هر دو دوره تاریخی بنا 
به روحیه رمانتیک و احساسی و شاعرانه ایرانی شکلی 

اغراق آمیز داشته است�
فرانسه  خاک  از  بخشی  وقتی  بگیریم  نظر  در 
و  اشغال  مخالفان  است  شده  اشغال  آلمانها  توسط 
که  شکلی  هر  به  کنند   می  وظیفه  احساس  تجاوز 
شده ضربه ای به اشغالگر بزنند� وقتی عده ای از آنان 
و  ببرند  را  تلگرافی  سیم  که  میشوند  جمع  هم  دور 
که  آسیبی  هر  یا   و  کنند  منفجر  را  کوچکی  پل  یا 
خارجی  اشغالگر  بزرگ  ارتش  به  است  توانشان  در 
بزنند…، آنان الزاما به »نتیجه« کارشان کاری ندارند 

به  العملی  عکس  موظفند  اخالقا  کنند  می  فکر  بلکه 
اشغال کشورشان داشته باشند�

و  معروف  به  امر  به  وقتی  نیز  مذهبی  ادبیات  در 
نهی از منکر می پردازند (که متاسفانه در جامعه بعد 
از انقالب ما بسیار آلوده و منحرف شده است) معتقد 
از  قبل  هستند�  عملی  و  زبانی  و  قلبی  سطح  سه  به 
تو در  دارد  انقالب گفته می شد وقتی ظالمی وجود 

مرحله اول باید از این ظلم در قلبت ناراحت باشی و 
آن را محکوم کنی ولو هیچ کار دیگری از دستت بر 
آن  علیه  زبانی  طور  به  باید  بعد  مرحله  در  آید�  نمی 
روشنگری و مبارزه کنی و اگر بتوانی عمال نیز سعی 
کنی ظلم را نابود سازی� در این آموزه سه مرحله اِی، 
تلفیقی از اخالق وظیفه گرا و نتیجه گرا وجود داشت�
چریکهای مجاهد و فدایی را باید در درون پارادایم 
بود  گرا«  »وظیفه  شدت  به  که  خودشان  اخالقی 
رابطه  (از جمله در  تحلیل کرد و دچار زمان پریشی 
نشد  بودند)  معتقد  بدان  که  اخالقی  فلسفه  نوع  با 
آنها  نتیجه گرا اصال نمی توان  از منظر اخالق  وگرنه 
را فهم کرد� بسیاری از آنها گل های سرسبد تحصیل 
یا  و  ماب  لمپن  افرادی  نه  بودند  خود  زمانه  کردگان 
به  وافر  عشقی  آنها  خودنمایی�  بدنبال  ماجراجویانی 
حاضر  آنها  داشتند�  خود  آرمانهای  و  کشور  و  مردم 
بودند جانشان را هم در راه این عشق بدهند چه برسد 
عمر و مال و خانمان شان را� بررسی پرونده سیاسی 
آنها موضوع مستقلی است و قطعا باید به طور انتقادی 
باید زاویه نگاه  ابتدا  از  اما  آن را آسیب شناسی کرد� 
درستی برای تحلیل تاریخی آنان برگزید و به خصوص 
بعد  کرد�  پرهیز  پریشی(آناکورنیسم)  زمان  آسیب  از 
آن  از  توان  البته می  فهمِی جنبش چریکی  از درون 

فاصله گرفت و بی رحمانه هم  نقدش کرد�
زمانه  مفقوده  حلقه  که  »فداکاری«  روی؛  هر  به 
درونمایه  عشق  نیست�  ممکن  عشق  بدون  ماست 

سازنده اخالق ترجیح دیگری بر خود است�
سه عنصر برانگیزاننده در تاریخ ایران

در تاریخ ایران سه عنصر برانگیزاننده وجود داشته 
است:  بوده  عشق  بر  مبتنی  آن  عنصر  دو  که  است 

مذهب و ملیت�
فعاالن  و  روشنفکران  که  عنصری  دو  نیز  اینک 
سیاسی و مدنی ما باید در باره آن به شدت تامل کنند 
تا بتوانند به مواجهه عمقی با »بحران انگیزه« کنونی 

بروند همین دو عنصر تاریخی است�
مردم ایران در طول تاریخ بیشتر برای این دو عنصر 
بوده  جان  بذل  تا  فداکاری  به  حاضر  که  است  بوده 
در  یکبار  بازرگان  مهندس  مذهب�  خصوص  به  اند� 
تحلیل جنگ ایران و عراق و آمادگی نیروهای ایرانی 

تنها  ما  ایران ملت  تاریخ  بود در  فداکاری گفته  برای 
به خاطر مذهب بوده است که حاضر می شده سرازپا 

نشناسد و همه وجودش را فدا کند�
حتی در تحلیل توازن قوا بین حکومت کنونی ایران 
به  بتوان  نیز شاید  اش  و جهانی  ای  منطقه  رقبای  و 
راهبردی حکومت  نقطه مزیت  اشاره کرد�  این عنصر 
از  متشکل  میلشیایی  است�  اش  زمینی  نیروی  ایران 

روزمره  زندگی  اقتصادی  در کالف مشکالت  از جامعه سخت  مهمی  بخش 
زندگی گرفتار شده است هزینه های معمولی زندگی اعم از خورد و خوراک و پوشاک 
اجاره خانه، برگشت خوردن چک، هزینه های  احیانا  و  تلفن  و  و گاز  برق  و  و آب 
تحصیل و تدارک زندگی آینده فرزندان و ده ها مورد ریز و درشت دیگر. از این منظر 
جامعه ایران در مرحله اول بیشتر مستعد سرقت و خشونت و غارت است تا شورش و 
اعتراض. افزایش »سرقت اولی ها«)به تعبیر تلخ و اندوه بار یکی از مسئوالن انتظامی( 
زنگ خطر مهمی است.) این خشم گاه به صورت آسیب دیگری به نام به اصطالح 

»آخوند کشی« خودبنمایاند( 
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افراد والیی و شیعی شهادت گرا که با شعر و سرود و 
تهییج مذهبی و شیعی حاضر است تا مرز فدا کردن 
برانگیزاننده   عنصر  گرایی  شهادت  برود�  خویش  جان 
بسیار قوی ای در تاریخ ما بوده است� جنبش چریکی 
این عنصر بهره فراوانی می برده است� به نظر  از  نیز 
نمی رسد اینک در هیچ نحله سیاسی چنین فرهنگی 
زنده باشد و نفس بکشد� جدا از هر گونه ارزش داوری 
منفی یا مثبتی که می توانیم در این باره داشته باشیم�

نیست  برعشق  متکی  اما  برانگیزاننده  سوم  عنصر 
متکی بر بهت و سپس خشم و عصبانیت عکس العملی 

لحظه ای (و گاه پایدار) است�
زور  و  فاحش  ظلم  یک  به  العمل«  عنصر»عکس 
احساس  رگ  بر  که  ویرانگری  ستم  و  کننده  تحقیر 
همانند  خورد�  می  بر  آن  از  اقشاری  یا  جامعه 
ناگهانی  و  ای  لحظه  شدن  عصبانی  و  برافروختگی 
با  برخورد  در  عملی  پیامدهای  تواند  می  که  فردی 

طرف یا طرفهای  مقابل داشته باشد�
جنبش سبز این چنین شکل گرفت� عکس العمل 
تقلب  یک  از  که  ناباورانه  نتیجه  یک  به  خشمگنانه 
اقشار  بر می خاست�   کننده  و عصبانی  تحقیرکننده 
خیابان  عرصه  در  قدم  ناخودآگاه   طور  به  معترض 
بدان عادت  انتخابات  گذاشتند� رفتاری که در دوران 
تبلیغ  برای  فکران  هم  با  خوردن  پیوند  بودند،  کرده 
کرکری  احیانا  و  خود  عالقه  مورد  نامزد  مشترک 
خواندن برای رقیب� کارناوالی ترکیب یافته از عناصر 
مختلف نقد و طعن؛ شادی و گاه تمسخر� این بار اما 

این کارناوال را بهت و خشم به حرکت در می آورد�
طوالنی  که  فنری  ایرانی؛  سازگاری  روحیه 

مدت جمع می شود و ناگهانی می جهد!
روح  کتاب  بر  که  ای  مقاله  در  بازرگان  مهندس 
ملتها(نوشته آندره زیگفرید ترجمه احمد آرام)، برای 
سازگاری  تیتر  از  افزاید  می  ایرانیان  روحیه  توضیح 
ایرانیان در حمالت مختلفی  ایرانی استفاده می کند� 
روحیه  اند  کرده  شان  سرزمین  به  گوناگون  اقوام  که 
بازرگان  سازگاری�  اند:  داده  نشان  خود  از  شگفتی 
رمز  و  کند  می  یاد  روحیه  این  از  طعن  با  حتی  گاه 

ماندگاری ایرانیان را همین عنصر می داند�
در هر حال ایرانیان به موازات سازگاری اما مقاومتی 
پنهان و خاص خویش نیز داشته اند� مهاجمان را به 
در  خویش  رنگ  به  حتی  و  کرده  مهار  و  رام  تدریج 

آورده اند�
داشته  نیز  دیگری  معاصر  ویژگی  اما  روحیه  این 

اصالح  و  سازگاری  های  راه  همه  کردن  تجربه  است� 
حاکمان و اگر نشد صبوری فراوان اما ناگهان از کوره 
غافلگیرانه  حریف  ضعف  اوج  هنگامه  در  و  رفتن  بدر 
بیرون زدن و او را از پای در آوردن� اصالح ناپذیری 
جنبشی  به  را  برکف  جان  پیشتازان  شاه  حکومت 
چریکی واداشت� از هر سه دسته مذهبی های سنتی 
که  بودند  ای  دسته  اولین  که  موتلفه  های  (هیئت 
منتقد  نوگرای  های  مذهبی  زدند)،  ترور  به  دست 
خلق)  خود(مجاهدین  سیاسی  و  روشنفکر  پیشینیان 
کار  و محافظه  پیشینیان سیاسی  منتقد  و چپ های 
اقلیت  در  اما  اینها  خلق)�  فدایی  خویش(چریکهای 
بودند� اکثریت جامعه نظاره گری مایوسانه و به تدریج 
خشمگینانه ای داشت� تا آنکه این فنر متراکم ناگهان 
به  کسی  آن  از  قبل  سال  یک  حتی  که  حالی  در  و 
و  شدت  با  آنچنان  کرد  نمی  هم  خطور  اش  مخیله 
حّدت آزاد شد و برجیهد که در کوتاه مدت ترین زمان 

ممکن حکومت شاه را سرنگون کرد�
ایرانی ها گویا آن گونه که صبرشان طوالنی است 
خواهند  می  نیست!  زیاد  مداومت  برای  شان  حوصله 
زود و سریع به نتیجه برسند� محافظه کارانه و صبورانه 
صحنه را رصد می کنند و بی گدار به آب نمی زنند و 
در هنگامی که احساس می کنند ضعف دشمن هزینه 
حمله را پایین آورده است به شدت حمله می کنند� 
اقلیت  نیز به سان  در این دوره کوتاه اکثریت جامعه 
نوع فداکاری هستند� گویی  به هر  پیشتازشان حاضر 
از خود بیگانه شده اند و سراز پا نمی شناسند و اصال 
همه سازگاری ها و محافظه کاری ها و محاسبه گری 
یکپارچه  و  اند  گذاشته  کنار  را  شان  همیشگی  های 
شور و فداکاری برای رسیدن به هدف شده اند! دست 
یابی به این هدف اما نباید زیاد طول بکشد� همانگونه 
تا  که زود تب می کنند زود عرقشان سرد می شود� 
تب آلودند باید به نتیجه برسند� مرور مقایسه ای سی 
و   ۸۸ و جنبش سبز   ۵۷ بهمن  انقالب  و  تیر ۱33۱ 
اعتراضات دی ماه 96 برای یک نگاه راهبردی بسیار 

درس آموز است�
مشکل کنونی اما این است که همان اقلیت پیشتاز 

نیز محافظه کار شده است� ولی همچون همیشه تاریخ 
پیشین  عنصر  سه  همان  جز  به  دیگری  عنصر  اینک 
برای  واکنشی)،  العمل  عکس  و  ملیت  و  (مذهب 
به  و  گرا  های جمع  اخالق  و  ها  ایدئولوژی  برساخت 
و  دهی  هزینه  و  کردن  خطر  برای  آمادگی  حال  هر 

فداکاری به نظر نمی رسد�

آیا تاریخ رو به آینده  و ماه ها و سالهای در پیش 
روی ما عنصر دیگری را از اعماق تاریخ ما و ناخودآگاه 
جمعی مان فعال می کند؟ چندان خوش بین نیستم� 
کرد  اصلی حساب  عنصر  دو  روی  همچنان  باید  پس 

را   ملیت)  کارآمدتر  اینک  عنصر  به خصوص   ) آنها  و 
و  روشنگرانه  کار  مستمر  تدارک  ضمن  و  بازپرورید 
انتظار  و  مدنی، در  و سازماندهی سیاسی  جمع ساز 
کس  هیچ  که  زمانی  در  سوم  عنصر  با  شان  ترکیب 
شدت  به  فنر  شدن  آزاد  و  کشد  نمی  را  انتظارش 

متراکم شده کنونی مردمان جامعه نشست�
آرمان،  باد  زنده  ایدئولوژی،  باد  زنده  دوباره 

زنده باد رمانتیسیسم!
بها  کافی  حد  به  انگیزه«  »بحران  مسئله  به  اگر 
و معرفت  تنها ذهن  آدمیان  بپذیریم که  اگر  و  دهیم 
نیستند بلکه ترکیبی اند از »خرد و احساس و منافع«، 
بنابراین هر راهبرد سیاسی عالوه بر روشنگری فکری 
که   موسیقی  و  شعر   و  حس  و  شور  مسئله  به  باید 
دهد  نمی  قرار  خطاب  را  انسانها  ذهن  و  خرد  فقط 
و  گیرد  می  نشانه  را  آدمیان  وجودی  تارهای  بلکه  
بازگشت  یعنی:  این  و  بها دهد�  بیشتر  متاثر می کند 
به ایدئولوژی های مدرن جمع گرا، بازگشت به آرمان، 
به  بازگشت  شده،  فراموش  رمانتیسیسم  به  بازگشت 
فداکاری  و  خودسازی  به  بازگشت  گرا،  جمع  اخالق 

از یاد رفته!
و  صنفی  منافع  و  احساس  و  خرد  همراهی  بدون 
طبقاتی در یک راهبرد ترکیبی تنها باید نظاره گرانه 
در انتظار پریدن فنر جامعه نشست� اما معلوم نیست 
این رخداد حتما جامعه ای بهتر از گذشته به ارمغان 

آورد�
نشان  را  خود  خیابان  عرصه  در  بیشتر  فنر  این 
این  از  دفاع  خیابان  و  حق  رای  صندوق  داد�  خواهد 
مدنی  صورت  به  قبال  عرصه  این  اگر  اما  است�  حق 
پریدن  صورت  در  نشود  »تمرین«  آمیز  مسالمت  و 
ناگهانی فنر که هم قدرتمندان و هم همه مخالفان را 
غافلگیر خواهد کرد، چندان جای گله گذاری نیست� 

کاش مخالفان خیابان این را می فهمیدند�
در هر حال وقتی فنر رها شده دهک های زیادی از 
»مردم« عرصه خیابان را انتخاب کند، هیچ عنصر ضد 
یک  که  قدرتی  کنار  تواند  نمی  تبعیضی  ضد  و  ستم 

عمر برای تغییرش تالش کرده بود بایستد�

شاهد  ما  ایران  در  ستیزی:  آرمان  و  ستیزی  ایدئولوژی  نقیض  و  ضد  آثار 
جریانی ضد هر نوع ایدئولوژی، آرمان،انقالب و ... بوده ایم که به خصوص توسط حلقه 
کیان به داخل جامعه روشنفکری ما پمپاژ شد. آثار مثبت و تاریخساز و درازمدت این 
جریان گاه با بی انصافی و اغراق مورد انکار قرار می گیرد. اما در همین  زمان برخی 
آثار منفی درازمدتش نیز خود نمایاند که یکی از مهم ترین آنها »انگیزه کشی« برای 
فراروی از منافع و مصالح فردی و کم آوردن درونمایه فکری و اخالقی برای توجیه 
جمع گرایی و از جمله اخالق جمع گراست که عنصر بسیار ضروری برای هر حرکت 
دارای هزینه است. رویکرد اغراق آمیز هزینه- فایده ای، رئال پلیتیک و پراگماتیسم 
افراطی یکی از پیامدهای این  رویکرد بود که قبال در مقاالت مختلفی به نقد آن 

پرداخته ام.

از زاویه دیگر و به زبان فلسفه 
وظیفه  »اخالق  گفت  توان  می  اخالق 
و  روشنفکران  از  بسیاری  در  گرا« 
فعاالن سیاسی و مدنی و اقشار مختلف 
به  بعد  به  هفتاد  دهه  از  ایران  جامعه 
»اخالقی   از  آمیزی  اغراق  رویکرد 
بعد  تغییر  این  کرد.  تغییر  گرا«  نتیجه 
از آثار مثبت اولیه به تدریج آثار منفی 
انگیزه سازی  بی  در  از جمله  را   خود 

قائالنش نمایانده است. 
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میان ایرانیان مخالف جمهوری اسالمی در داخل و 
خارج کشور بر سر تحریم و تهدیدهای حکومت ترامپ 
علیه جمهوری اسالمی دو تحلیل مطلقا متفاوت پدید 
آمده است� این دو تحلیل متفاوت به دو راهبرد متضاد 

در اپوزیسیون انجامیده است�
که  باورند  این  بر  مردم  و  اپوزیسیون  از  بخشی 
سیاست های دولت ترامپ شرایط را برای ساقط کردن 
جمهوری اسالمی و گذار به دموکراسی مناسب کرده 
ها�  تحریم  تشدید  با  ترامپ  دولت  آنها  نظر  به  است! 
منابع ارزی جمهوری اسالمی را مسدود کرده و قدرت 
مانور و سرکوب آن را تضعیف نموده است� بر این باورند 
موجب  زودی  به  تهدیدها  و  ها  تحریم  این  ادامه  که 
فروپاشی  شرایط  ایجاد  و  عمومی  اعتراضات  گسترش 
باید  تحلیل  این  بنابه  شود�  می  اسالمی  جمهوری 
فعاالن و رهبران اپوزیسیون برای رهبری و “مدیریت 
جمهوری  فروپاشی  حال  در  نظام  از  گذار”  دوران 

اسالمی به دموکراسی آماده شوند!
باورمندان به این تحلیل از تشدید تحریم ها و حتی 
نظامی  فشارهای  از  آشکارا  یا  و  ضمنی  بطور  برخی 
آمریکا و جنگ استقبال می کنند و بر این باورند که 
بین  آنها “شرایط مساعد  زعم  به  عوامل که  این  همه 
اختیار  در  طالیی  و  استثنایی  فرصتی  است،  المللی” 
بهره  آن  از  اگر  که  داده  قرار  دموکراسی  طرفداران 
برداری نشود، یک فرصت سوزی بی سابقه خواهد بود 
تحلیل در  این  نخواهد بخشید�  ما  بر  را  آن  تاریخ  که 
بالقوه ی  نیروهای  از  درصدی  ایران  از  خارج  و  ایران 
جنبش دموکراسی خواهی را به خود جلب کرده است�

با نقد این نگرش تحلیل دوم را توضیح می دهم :
تحریم ها و تهدیدهای آمریکا که حتی ممکن است 
به جنگ هم منجر شود در نهایت به تضعیف جنبش 
تشدید سرکوب  و  مدنی  جامعه  و  دموکراسی خواهی 
تحکیم  خدمت  در  مستقیما  و  انجامد  می  خفقان  و 

استبداد مذهبی است�
تهدیدهای  و  ها  تحریم 
دولت ترامپ برای وادار کردن 
قبول  به  اسالمی  جمهوری 
با  و  است  آمریکا  مطالبات 
را  آن  توان  نمی  هیچ منطقی 
به دموکراسی و حقوق بشر که 
ترامپ و متحدان منطقه ای او 
شمار  به  آن  ناقضان  زمره  در 

می روند نسبت داد�
جنبش  به  القاعده  علی  خارجی  مداخله  و  تهدید 
از  کند�  نمی  کمک  کشوری  هیچ  خواهی  دموکراسی 
نمونه هایی مثل افغانستان، لیبی، عراق، سوریه و یمن 
که بگذریم در آمریکای التین هم می توان اثرات منفی 
دخالت آمریکا در تحوالت ونزوئال را نشان داد� گوایدو 
قدرت  به  متکی  صریحا  را  خود  وقتی  مخالفان  رهبر 
که  نمود  تهدید  را  مادرو  رژیم  و  کرد  معرفی  آمریکا 
آمریکا می شود  ارتش  اگر الزم شود خواهان دخالت 
به سرعت اعتبار ملی خود را از دست داد، در حالی که 
همزمان مردم الجزایر توانستند بدون مداخله خارجی 
کشور  این  در  مهمی  تحوالت  منشاء  خود  به  اتکاء  با 
شوند و گام مهمی در جهت خواسته های دموکراتیک 

خویش بردارند�
تحریم علیه خاستگاه دموکراسی

اصلی  خاستگاه  دو  کارگر  طبقه  و  متوسط  طبقه 
اند�  جویانه  عدالت  و  خواهانه  دموکراسی  مطالبات 
خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها این دو طبقه 
را به نحو بی سابقه ای دچار فرسایش و فروپاشی کرده 
از گرانی  ای که حکایت  نگران کننده  آمارهای  است� 
صنایع،  تعطیلی  ملی،  پول  ارزش  کاهش  افزون،  روز 
و  تهیدستان  جمعیت  افزایش  و  بیکاری  گسترش 
فروافتادگان به سطح فقر دارند حاکی از آن هستند که 

این دو طبقه اصلی خاستگاه دموکراسی و عدالت که 
هیچ جنبش اعتراضی بزرگ و فراگیری بدون آنها قابل 
تصور نیست، بیش از همه از تحریم ها خسارت دیده 
و به سراشیب فروپاشی افتاده اند� در چنین شرایطی 
انتظار سربلند کردن جنبش دموکراسی خواهی توهمی 

بیش نیست�
افت موقت جنبش دموکراسی خواهی

مردم  طبقه  دو  این  روزافزون  تضعیف  موازات  به 
از هر الیه اجتماعی در  ناراضی و خواهان دموکراسی 
نیرومند  قطب  دو  دعوای  و  کشاکش  ملتهب  فضای 
و  تر  پراکنده  روز  روزبه  اسالمی  جمهوری  و  آمریکا 
این  از  نیمی  از  اکنون بیش  تر می شوند� هم  منفعل 
مردم جذب دو قطب ترامپ و جمهوری اسالمی شده 
اند و بقیه نیز اکثرا مردد و منفعل اند� آنهایی هم که در 
این میان به عنوان نیروهای دموکراسی خواه مستقل و 
مخالف این قطب باقی مانده اند هنوز گفتمان و شعار 

مناسب این شرایط را پیدا نکرده اند�
سخنگویان و کار به دستان دولت ترامپ از قبیل جان 
بولتون، مایک پمپئو و خود ترامپ بدون آن که ذره ای 
اعتقاد به دموکراسی و حقوق بشر و منافع ملی ایران 
و شعارهای جنبش دموکراسی  گفتمان  باشند  داشته 
خواهانه ایران را دزدیده اند و در بلندگوهای خود تکرار 
می کنند� آدم از خود می پرسد من امروز درباره فساد، 
و  ماجراجویانه  خارجی  سیاستهای  تبعیض،  سرکوب، 

استراتژی برنده، استراتژی بازنده!
علی کشتگر
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مخرب و ناکارآمدی های جمهوری اسالمی چه بگویم 
که این حضرات نگفته باشند؟ از این سو علیه ترامپ 
و  اسالمی  جمهوری  که  بگویم  چه  او  تهدیدهای  و 
ایران  مسئوالن مستقیم مصیبت های حال و گذشته 

نگفته و نمی گویند�

پرسش این است که نیروهای مستقل آزادیخواه که 
مخالف سیاستهای ضد ایرانی ترامپ و ترامپیست های 
ایرانی هستند با کدام ادبیات و چه گونه گفتمانی می 
توانند در این جو اغتشاش فکری بدون آن که طرفداران 
دو قطب متضاد فرصت پیدا کنند آنان را همراه با طرف 
کنشگری  کنند،  معرفی  عمومی  افکار  به  خود  مقابل 
از فروپاشی صفوف دموکراسی خواهان  کنند؟ و مانع 

مستقل و ملی شوند؟
استراتژی مداخله خواهان محکوم به شکست 

است
عمدتا  کشور  از  خارج  و  داخل  در  نیز  ها  رسانه 
در  و  اند  قطب  دو  کنشگران  و  اختیار سخنگویان  در 
نتیجه رساندن صدای مستقل از این دو طرف در این 
هیاهو کار آسانی نیست� در شرایطی با این مختصات 
نمی توان انتظار یک تحول مثبت در رشد و گسترش 
داشت�  مدنی  جامعه  و  خواهی  دموکراسی  جنبش 

اقتصادی  کننده  فشارهای خرد  زیر  اگر  هم  اعتراضی 
در ایران شکل بگیرد سرانجامی جز سرکوب و ناکامی 
نخواهد  بیشتر  سرخوردگی  و  نومیدی  نتیجه  در  و 
داشت� آنچه می تواند مایه امید باشد آن است که هم 
استراتژی مداخله طلبان و هم استراتژی کسانی که راه 

مقابله با تهدید خارجی را حمایت از جمهوری اسالمی 
معرفی می کنند دیر یا زود شکست و ناکارآمدی خود 

را نشان خواهند داد�
تا آن زمان کار ما در این وسط توسل به ابزارها و 
تاکتیک ها و پیام هایی است که بتوانند موضع مستقل 
طرفداران دموکراسی درون زا را به گوش مردم برسانند�

چه جنگ درگیرد چه همین وضع کنونی ادامه یابد، 
آمریکا مذاکره شود و چه نشود در  و  ایران  چه میان 
هر حال بی پایگی مطلق تحلیل و رویکرد ترامپیستی 
سریع تر از آنچه تصور می شود به تجربه ثابت خواهد 
این  را در  اعتبار خود  و  انرژی  آنهایی که  و همه  شد 
در  که  اعتبار می شوند� چرا  بی  کنند  می  هزینه  راه 
سیاستهای  که  خواهد شد  معلوم  همگان  بر  حال  هر 
ضد ایرانی ترامپ مستقیما به ایدئولوژی دشمن محور 
جمهوری اسالمی و تحکیم تندروها در قدرت سیاسی 
برای والیت مطلقه  است� هیچ موهبتی  خدمت کرده 

دو  از  بهتر  ایران  دینی  استبداد  سرکردگان  و  فقیه 
قطبی جمهوری اسالمی و آمریکا که همواره خواهان 
آن بوده اند، نیست� دولت ترامپ این تیغ ایدئولوژیک 
جمهوری اسالمی که همیشه ابزار موثر سرکوب بوده 
اقتدارگرایان جمهوری  تیزتر می کند� موضع  را  است 
اسالمی در دوران ترامپ نه فقط در ایران بلکه در میان 
می  و  شود  می  تر  قوی  نیز  اسالمی  کشورهای  مردم 
تواند اهرمی موثر در دست آنان برای بی ثبات کردن 
تا زمانی که  باشد� و  کشورهای اسالمی متحد آمریکا 
این دو قطبی ادامه دارد نقش جنبش های اجتماعی 
ناچیز  و  کمرنگ  مذهبی  استبداد  مخالف  سیاسی  و 

خواهد بود�
دفاع از مذاکره

دموکراسی  طیف  که  کاری  موثرترین  من  باور  به 
باشند  باید پیگیر آن  ایران در شرایط کنونی  خواهان 
دولت  با  و شرط  قید  بی  مذاکره  ایده ضرورت  ترویج 
در  و  جنگ  از  اجتناب  تنش،  کاهش  هدف  با  آمریکا 
نهایت عادی شدن مناسبات دو کشور است�ایده همه 
و  ایران  مناسبات  کردن  عادی  و  مذاکره  برای  پرسی 
آمریکا امری است که طرح و تبلیغ آن در جامعه ایران 

زمینه پذیرش دارد�
پذیرش مذاکره به خودی خود تنش ها و احتمال 
جنگ را کاهش می دهد� دست کم پذیرش دو فقره 
از مطالبات آمریکا، کاهش مداخله در امور کشورهای 
همسایه و دست برداشتن از تهدید اسرائیل به نابودی، 
به نفع منافع ملی ایران است و احتماال اگر ایران این 
مقابل  از طرف  تواند  بپذیرد می  را  آمریکا  مطالبه  دو 

بخواهد که به برجام بازگردد�
اگر  ترامپیسم  شکست  به  محکوم  استراتژی  نقد 
اسالمی  جمهوری  محور  دشمن  های  سیاست  نقد  با 
باز خواهد  افکار عمومی  در  را  همراه شود جای خود 
و  تر  قاطع  هرچه  مستقل  خواهان  دموکراسی  کرد� 
دنباله  و  ترامپیسم  علیه  را  خود  مخالفت  تر  روشن 
روهای وطنی آن ابراز کنند، در آینده نه چندان دور 
جایگاه  استراتژی  این  شکست  آشکارشدن  با  همراه 

محکم تری در میان مردم ایران پیدا می کنند�

پرسش این است که نیروهای مستقل آزادیخواه که مخالف سیاستهای ضد 

ایرانی ترامپ و ترامپیست های ایرانی هستند با کدام ادبیات و چه گونه گفتمانی می 

توانند در این جو اغتشاش فکری بدون آن که طرفداران دو قطب متضاد فرصت پیدا 

کنند آنان را همراه با طرف مقابل خود به افکار عمومی معرفی کنند، کنشگری کنند؟ 

به باور من موثرترین کاری که طیف دموکراسی خواهان ایران در شرایط کنونی باید 

پیگیر آن باشند ترویج ایده ضرورت مذاکره بی قید و شرط با دولت آمریکا با هدف 

کاهش تنش، اجتناب از جنگ و در نهایت عادی شدن مناسبات دو کشور است.

زیست  تمرین  و  شناسایی  به  ارتباط  فرصتهای  در  و 
با حقوق انجام گیرد، هسته های حقوند توانا به زیست 
طوالنی پدید می آیند و سازمانهای سرکوب رژیم را از 

سرکوب جنبش اعتراضی ناتوان می کنند�
هرگاه هر ایرانی در خود، بمثابه نیروی محرکه تحول 
در جامعه بنگرد� بمثابه نیروی محرکه تحول، توانایی 
واقعی همسویی با دیگر نیروهای محرکه تحول را پیدا 
می کند� هرگاه معلمان و دانشجویان و زنان و دهقانان 
و کارگران وکارمندان مورد ستم نظام والیت فقیه نیز 
به تمرین عمل به حقوق انسانی خود و حقوند گشتن 
و تنظیم رابطه های میان خود با حقوق بپردازند، امکان 
بوجود آمدن جنبشی همگانی  برای تحولی سیاسی و 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پایدار ، ممکن می شود�

درک این امر که شناساسی و ایجاد بدیلی درخور 
ایران و ایرانی در درون جامعه ایران و خارج از قدرتهای 
خارجی  توسط خود مردم بایستی صورت بگیرد�بدیلی 
که نه قیم مردم و شریک مردم در حق حاکمیت و نه 
وابسته به قدرتهای خارجی برای جوالنگه منافع آنان 
قرار دادن ایران ،بلکه سخنگو و مجری جمهور مردم و 

توانا به اداره دولت در دموکراسی  باشد�

شکاف  و  شقاق   برداشتن  میان  از  در  کوشش   
مصنوعی بین ایرانیان داخل و خارج از کشور که حاصل 
سیاست تفرقه انداز نظام حاکم است و همت در ایجاد 
ارتباط ارگانیک مابین سازمانهای سیاسی و انجمنهای 
مدنی داخل و خارج از کشور و نیز کوشش در ایجاد 
ضابطه  و  اصولمند  و  محتوا  پر  و  گسترده  ای  جبهه 
مند بر اساس اصول استقالل و آزادی و رشد بر میزان 
عدالت اجتماعی و مشخص کردن خط فارقی شفاف و 
واضح  بین وابستگانی که بدور از پایگاه مردمی نیازمند 
روی آوردن به قدرتهای خارجی و یا مماشات با نظام 
حاکمند ،با باورمندان به حق حاکمیت ملی و به تحقق 

آزادی و استقالل ایران تنها توسط مردم ایران�
و  هدف  ایران  معاصر  تاریخ  در  مردمی  جنبشهای 
ماهیت اصلی شان خلق یک نوع رهبری بوده است که 
تنها به عنوان قوه تعدیل کننده استبداد عمل نکنند 
، بلکه در صدد تغییر رابطه دولت و ملت بر آید� آنهم 
ملی  مهار جامعه  به  را  باشد دولت  توانا  نحوی که  به 
را  جامعه  عمده  نیاز  سه   و  درآورد  آن  خدمت  در  و 

برآورده سازند :
منزلت  از  دفاع  یا  کشور،  استقالل  و  وحدت   -۱

مستقل ایران در برابر قدرتهای خارجی

2- اصالحات یا تغییر ساختاری  رابطه دولت و ملت
3- استقرار حاکمیت مردم و ایجاد حکومت قانون 
و طلب رشد بر میزان عدالت اجتماعی � یعنی برقراری 
همه  برای  شده  تثبیت  و  شده  تعریف  منزلتهای 
 ، سیاسی  ابعاد  همانا  جامعه  اساسی  بعد  درهرچهار 

اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی �
هر جنبش مردمی که به پیروزی انجامیده است در 
چهار زمینه هدف ، روش ، میدان عمل و رهبری همانا 
نیروی جانشین و نیز بر آوردن همه و یا بخشی از 3 
نیازعمده باال موفق بوده اند وجنبشهایی که به تدریج 
از  را  خویش  اعتبار  شده اند،  اعتنا  بی  منزلتها  این  به 

دست داده اند و راه زوال در پیش گرفته اند�
هر بار که ایرانیان وطن خود را از کام بیابان شدن 
کشیدند  بیرون  طبیعت   و  اجتماعی  سیاسی  ساحت 
،وجدان ملی وتاریخی و علمی و اخالقی آنان هم جهت 
با هم ، عزمی ملی را دامن زده است که بن مایه آن 
و  است  بوده  ایرانی  خواست مشترک حقوقمند شدن 
این خواست تاریخی هنوز مشترک همه ما آحاد ملت 

ایران است�
_____________________________

jalehwafa@yahoo�de

ادامه از صفحه 6۵
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عرف این نیست که به دشوار ترین پرسشها پرداخته 
شود؛ بویژه در عرصه ی سیاست! و چگونگی  کنشها 
یا به عبارتی واکنشهای مردم ایران در ساِل پیش رو 
تهدید  درون  و  بیرون  از  را  آنان  که  هایی  با دشواری 
را  اما پرسش  می کند، پرسش سخت دشواری است� 
فقط درخود و برای خود می توان سرپوش نهاد� وقتی 
در  و  اندیشیدن  از  امتناع  و  گریز  دارد  وجود  پرسش 
ترسناک  و  بزرگتر  را  ابهام  فقط  آن،  به  پاسخ  نهایت 

تر می کند�
اگر این ریسک را نپذیریم و آماده نباشیم که پاسخ 
ما به پرسش های دشوار نادانسته های ما را که همیشه 
می  ناچار  کند؛  تر  برجسته  پنهانش هستیم  در صدد 
در  دیگران  که  بگوییم  سخنی  وار  پیشگو  یا  شویم 
انتظار شنیدن آن هستند یا باید حساب بی انتهایی از 
احتماالت را بگشاییم تا هر آنچه اتفاق افتاد یا نیفتاد، 
گوشه ای ازتحلیل ما را در بر بگیرد� از همین رو است 
که اگر به آنچه از گفتار و نوشتار که در پیرامون مان 
جاری است توجه کنیم، همه مشغول تأکید بر مشکالت 
موجود هستیم و افزوده ی ما بر این روایت، تنها تالشی 
اینکه  امید  به  برخی  آن،  نمایاندن  بزرگتر  برای  است 
مردمی که روی زمین واقعیت با این مشکالت زندگی 
ما  جانب  از  شان  مشکالت  واگویه  اثر  در  کنند،  می 
برخیزند و کاری بکنند کارستان! برخی برای اینکه به 
آنان بگوییم همه چیز همین است و تغییر نخواهد کرد�

تالشی  دوگانه،  این  از  رفتن  فرا  برای  کردن  سعی 
است که ناچار به انجام آن هستیم� در گوش سپردن به 
این توصیه، من اگر بخواهم تالش کنم، بپردازم اول به 
شرایطی که محتمل است زندگی روزمره مردم ایران را 
در خود بگیرد� برای این بررسی ببینیم که سال جاری 

که هنوز به درجاتی نو است چگونه آغاز شد�
سال جاری و مشکالت کهنه و نو

و  سابقه  بی  سیل  با  اگر  حتی  هشت،  و  نود  سال 
ویرانگر آغاز نشده بود، وارث رودخانه عظیم مشکالت 
با  ایرانیان  از  مزمنی بود و هست که حداقل دو نسل 
آن دست و پنجه نرم می کنند� مشکالت کهنه ای که 
سترون و سخت شده اند بر شرایطی افزوده می شوند 
رقم  ایران  سیاسی  صحنه  در  را  ای  تازه  کیفیت  که 

زده است�
طی  که  اقتصادی  وارونگی 
واقعیات  همه  سال  هشت 
کشور  اقتصادی  ملزومات  و 
کرده  تخریب  آرام  آرام  را 
قرارداد  با  آمد  همینکه  بود، 
بگیرد،  بهبودی  رنگ  برجام، 
و  یکجانبه  اقدام  نتیجه ی  در 
از عرف صاحبان جدید  خارج 
را  کشور  اقتصاد  سفید،  کاخ 
گذشته  از  شدیدتر  سرعتی  با 
در سراشیب قرار داد و همراه 
خود امیدهای تازه برخاسته را 

نیز با خود برد�
های  دشواری  و  افزود  مشکالت  بر  که  رویداد  این 
تازه پیش آورد، امروز بی نیاز از تکرار است و اشاره به 
بر روابط و مناسبات اجتماعی است  تأثیر  بابت  از  آن 
بر رفتار اجتماعی  تواند  نگرانی هایی که می  بیم و  و 

و سیاسی جامعه در فراز و فرودهای مشخص بگذارد�
شرایط تازه  چه تغییری در دیدگاهها داد

مشکالت  با  برخورد  در  گذشته  سالهای  همه  در 
خارجی،  و  داخلی  مشکالت  زمینه  در  کشور،  مبتالبه 
ناظران  جانب  از  مرکزی،  مسئله  و  رویکرد  مهمترین 
ناتوانی »  ناکارامدی ها و  بر  از بیرون و درون، درنگ 
و  بود  ایران  » حکومت«  اولی  طریق  به  و  ها  دولت« 

البته به درستی�
اما امروز به موازات آشکارتر شدنِ  سلوک غیرعقالئی 
دولت حاکم بر کاخ سفید با تقریبا همه جهان از یک 
سو، و تالشهای دولت ایران برای تنش زدایی، با قدم 
گذاشتن در مسیر منجر به برجام از سوی دیگر، این 
تقریبا  که  مدامی  تذکر  و  تأکید  و  باخته  رنگ  نگاه 
قدرت  سوی  به  بود  ایران  حکومت  متوجه  همیشه 
جهانی آمریکا متمایل شده و روشن است که این تغییر 
به معنای پاک شدن حساب حکومت ایران در عرصه 
انسانی  ناکارامدی ها و رفتارهایی که نقض حقوق  ی 
مردم این است نیست� درست است که سیاست آقای 
پسر  بوش  جرج  سلفش  رویکردهای  از  خیلی  ترامپ 

قرن  بشریت  و  اما مجموعه ی جهان  نیست،  متفاوت 
بیست و یکم آنچنان هزینه سنگینی برای اثبات غلط 
متحدان  که  است،  پرداخته  ها  سیاست  آن  درآمدن 
قدیمی و دائمی کاخ سفید و نظاره گران خاموش آن 
منفی  مقاومت  حداقل  مقاومت!  شبیه  رفتاری  به  را 

برانگیخته است�
بیانات مختلف و گاه متضاد ارباب قدرت در آمریکا 
ایران  در  فقط  که  بگویند  دارند  دوست  گروهی  که  ـ 
تا  ترامپ  متفاوت شخص  مواضع  از  ـ  افتد  می  اتفاق 
وزرا و معاونینش که روزی یکدیگر را تأیید و روز دیگر 
تکذیب می کنند، برای متحدین تاریخی آمریکا جایی 
برای همراهی منطقی با او علیه ایران باقی نمی گذارد� 
متحدان دیروز آمریکا در حمله به عراق و افغانستان و 
لیبی و بالکان، می بینند که این بی قانونی و غیرقابل 
هر  نقش  سفید،  کاخ  های  سیاست  بودن  بینی  پیش 
تدبیر ممکنی را از سوی حکومت از قبل کمرنگ و گاه 

بی اثر می کند�
این یعنی در امروز و فردای نزدیک هیچ حکومتی 
در ایران اگر چون سعودی ها و برخی امیرنشین های 
منطقه آمادگی رقصیدن به سازهایی که ترامپ می زند 
را نداشته باشد، نمی تواند خود را با خواسته های او 
یعنی  این  و  کند  فعال  ورزی  و سیاست  تنطیم کرده 
مهمترین  از  یکی  ژئوپولتیکی  مناسبات  در  بست  بن 

مناطق جهان!

مردم در سنگالخ سال جاری
ملیحه محمدی
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اما آنچه من می خواهم بر آن تأکید کنم این است 
نسبت  کلی  دیدگاه  در  واقعیت  از  که: عنصر جدیدی 
به حکومت ایران در سطح جهان بوجود آمده است و 
دریافت تازه ای را برای  موضعگیری در بحران میان 
ایران و آمریکا طرح می کند� مضمون این دریافت تازه 
جز این نیست که در مقابل سیاستهای ملون و غیرقابل 
جهان،  ایضا  و  ایران  برابر  در  سفید  کاخ  بینی  پیش 
از تأثیر عملکرد های درست یا نادرست ایران در این 

عرصه هر روز بیشتر کاسته می شود�
این در حالی است که صرِف وجود رابطه ی مشکل 
در  او  قدرت همه جانبه ی  به  توجه  با  آمریکا،  با  دار 
و  ها  دشواری  ی  جانبه  همه  افزایش  یعنی  جهان، 
عقیم ماندن بسیاری تالشها در جهت هر گونه رشد و 
توسعه ملی� یعنی افزایش طاقت فرسای ناهنجاری ها 
و مشکالت معیشتی مردم ایران یعنی احتمال پیدایش 
اقتصادی،  اوضاع  در  بینی  پیش  قابل  غیر  معادالت 

نظامی و سیاسی بخش بزرگی از مبادالت جهانی�
ایران  درمقابل  سفید  کاخ  نهایی  سیاست 

چیست؟
من معتقد به دیدگاهی هستم که می گوید جنگ 
میان آمریکا و ایران، به معنایی که آمریکا در عراق و 
راه  و  است  منتفی  انداخت  راه  به  افغانستان  و  سوریه 
جنگ به نوعی که پمپئو تهدید می کند و ایران پاسخ 
بزرگی  از  را  دالیلش  شد�  نخواهد  گشوده  دهد،  می 
مساحت و کثرت جمعیت ایران تا موقعیت و نفوذش 
در منطقه تا شکست هایی که آمریکا در همه جنگهای 

اخیرش خورده است، به تکرار گفته اند�
پس می ماند دو راه آزموده دیگر�

یکم، حمالت موضعی و محدود به ایران
حمالت محدود به تأسیسات زیربنایی ایران با توجه 
تواند  آنها در تمام کشور، نمی  به کثرت و پراکندگی 
معین  زمانی  جدول  یک  در  منظم  و  مرتب  عملیاتی 
باشد� بلکه آمریکایی ها باید خودشان را آماده کنند تا 
درضمن چنین عملیاتی ریسک حمالت موشکی ایران 
را به پایگاههای اقتصادی و ژئوپلتیکی خود بپذیرند، با 
پایانی نامعلوم و تأثیراتی در زمان و مکان نامحدود و 

ایضاً در منطقه ای چنین پرآشوب�
با چنین تصویر و تصوری که من دارم روی آوردن 
ی  همه  وجود  با  نیز  عملیاتی  چنین  به  را  آمریکا 
ماجراجویی و فرافکنی که ترامپ در دور زدن مسائل 

اصلی از خود نشان داده است، بعید می دانم�
تالش  و  ایران  اقتصادی  های  تحریم  ادامه  دوم، 
اینکه مردم  امید  به  آنها  تر کردن  برای سخت  بیشتر 
ایران مرگ و زندگی را در کنار هم قرار داده و برای 
سقوط حکومت به میدان بیایند تا او قبل از مردم ایران 
دلخواه  حکومت  برگماشتن  برای  ای  بازیافته  فرصت 
خود بیابد� به چنین رویایی دل بستن یعنی فراموش 
کردن کاری که آمریکا شصت سال تمام با کوبا کرد و 
طی آن نه مردم به خیابانها نریختند، حکومت کوبا نه 

سقوط کرد و نه رفتارش تغییری کرد�
اما همه ی مستبدین کوچک و بزرگ چه جمهوی 
فراموش  استعداد  برتری طلب،  آمریکای  اسالمی، چه 
را  خود  های  و شکسته  مخالفان  های  پیروزی  کردن 
ساله ی  تجربه ی شصت  تواند  می  نیز  آمریکا  دارند� 
کوبا را، همچنان که تجربه بیست ساله ی ونزوئال را و 
حتی گرداب ویتنام را فراموش کند و برای مدتها هم 

خود را مصروف این ویرانگری کند�
کار سومی که او می تواند و احتمال بروزش از همه 
بیشتر است اینکه در حین اصرار بر تحریمها راههای 
رسیدن به وفاق با ایرانی ها را نیز بیازماید و رگ خواب 

حکومت ایران را که همچون هر حکومت دیگری بقای 
خود را سرلوحه ی تالش هایش قرار می دهد، بیابد�

می  سو  کدام  به  میان  این  در  ایران  حکومت 
رود؟

در مقابل آمریکا که سیاست قابل اعتمادی از خود 
بروز نمی دهد، حکومت ایران آنچه در زمین واقعیت 
در برابر خود دارد، دستوری از باال و بدون هیچ تضمین 
برای مذاکره است؛ در باره امری که بیش از ده سال 
از  عبور  با  و  داشته  خیز  و  افت  آن  به  رسیدن  برای 
بسیاری خط قرمزهای خود آن را به عنوان دستاوردی 

پذیرفته است� ناگفته پیداست که شرایط برابری برای 
قرار گرفتن در یک سوی این مذاکره برای ایران ترسیم 
قلدرمنشانه  از پیش شرطهای  اگر  نشده است�  حتی 
تسلیمی  پذیرشی  چنین  بگذریم،  پمپئو  آقای  جناب 
است از نوعی که صدام پذیرفت و پس از آن کشورش 
مملکت  آن  از  و  کرد  قذافی  که  قبولی  یا  شد،  ویران 
یکپارچه ی رو به توسعه، این مظلمه باقی مانده است� 
این است که جمهوری اسالمی خود را در بن بست می 
برای  راهکاری  که  رسد  می  نظر  به  متأسفانه  و  بیند 

خروج نمی بیند�
این بن بست در صحبتهای آقای خامنه ای و رهبران 
این آشکار است و شعارِ  » نه جنگ و نه مذاکره « اقای 
خامنه ای بروز ناگزیر می یابد� تأکید پیوسته و مکرر 
مثبت  با جنگ  بر مخالفت  اسالمی  رهبران جمهوری 
و  نامعلوم  آینده  پذیرش  بن بست  ماندن در  اما  است 

پذیرش نقش قربانی است�
بن بست چه ناشی از پیمودن راهی غلط باشد، چه 
از بد حادثه، وضعیت پایداری نیست� باید به بازگشت 
اندیشید و انتخاب راهی دیگر؛ یا ایستاد و به برداشتن 
همت  است،  ساخته  را  مانع  و  بست  بن  که  آنچه 
گماشت� همت گماشتن اینجا یعنی از درایت مصدقی 
به  را  ابرقدرتها  و هم  کرد  را حفظ  ملی  غرور  که هم 

پذیرش بخشی از حقوق مردم ناگزیر کرد�
کلیت خود می  در  اسالمی  متأسفانه جمهوری  اما 
آمریکا  اقدام  هر  مقابل  در  واکنشی  شکل  به  تواند 

سیاست غیر قابل پیش بینی داشته باشد�
بررسی  در  باال  در  را  واکنشی  های  سیاست  این 

رویکردهای احتمالی آمریکا شمردم�
در صورت حمالت موضعی آمریکا به زیر ساختهای 
ایران دست زدن به حمالت موشکی و ترغیب دوستان 

خود به آسیب زدن به منافع آمریکا که می تواند ثبات 
و امنیت را از خاطره مردم ایران نیز بزداید�

در صورت ادامه و تشدید محاصره اقتصادی هر روز 
کمربندها را بر تن مردم ایران تنگ تر کردن و با فروش 
سرمایه های مادی نسل های آینده ایران به ثمن بخس 
و گسترش سلطه امنیتی بر کشور، تا زمانی نامعلوم به 

بقای خود در عین تخریب کشور ادامه دادن�
باید امیدوار بود که آمریکا به این جمعبندی برسد 
که مذاکره را نه همچون پیمان تسلیم و نه چون یک 
دستور از باال بلکه همچون پیشنهاد متمدنانه ای برای 

رفع اختالف در برابر ایران قرار بدهد، تا بلکه حکومت 
و  ذاتی  براعوجاجات  بشود  قادر  اسالمی  جمهوری 
تاریخی خود غلبه کرده و وارد گفتگوی معقولی شود 
مقابل  در  تری  عادی  زندگی  مسیر  آن  طریق  از  که 
معظالت  انبوه  در  گشایشی  و  گشوده  ایران  مردم 
منطقه حاصل بشود� زیرا در هر انتخاب دیگری، سود 
که  همچنان  آمریکا  جامعه  و  دولت  برای  مشخصی 

حکومت و مردم ایران نهفته نیست�
چگونگی رویکرد مردم وجامعه مدنی

چه آمریکا به این نتیجه ی خطیر برسد که زمینه 
تصمیم  چه  بگشاید،  ایران  با  را  نظامی  رودرویی  یک 
بدخیمی چون حمالت موضعی به ایران را اتخاذ کند، 
سیاست  اگر  حتی  یا  و  بیافزاید  فشارها  بر شدت  چه 
پیش  مذاکره  به  رسیدن  هدف  با  را  فشارها  افزایش 
بگیرد، کامال آشکار است که مردم ایران دوران سخت 

و سنگینی را تجربه خواهند کرد�
نارضایتی  و  شوند  می  تجربه  که  هایی  سختی 
بمانند�  پنهان  توانند  نمی  گیرند  می  که شدت  هایی 
یابند�  می  بروز  گوناگون  اشکال  در  ها  نارضایتی  این 
اشکالی از مبارزه منفی همچون بی اعتنایی به رسانه 
ها، انتشارات و تبلیغات و نرم های مورد قبول حکومت، 
بدگویی و نقدهای تند نسبت به حکومتیان در کوچه 
و خیابان تا اشکال فعالی همچون تجمعات و تظاهرات 

خیابانی�
سالهاست  منفی  مقاومت  های  یا شیوه  نرم  اشکال 
که در جامعه ایران روند فزاینده و آشکاری یافته است� 
این را هر مسافری که تازه از ایران بازگشته نقل می 
کند� شیوه دیگر ابراز نارضایتی مردم یعنی اعتراضات و 
تجعمات خیابانی، در ایران غالب نیست اما آنهم ظهور 

اگر جنگ منتفی است پس می ماند دو راه آزموده دیگر: یکم، حمالت موضعی 
کثرت  به  توجه  با  ایران  زیربنایی  تأسیسات  به  ایران)حمالت محدود  به  محدود  و 
و پراکندگی آنها در تمام کشور، نمی تواند عملیاتی مرتب و منظم در یک جدول 
زمانی معین باشد. بلکه آمریکایی ها باید خودشان را آماده کنند تا درضمن چنین 
عملیاتی ریسک حمالت موشکی ایران را به پایگاههای اقتصادی و ژئوپلتیکی خود 
بپذیرند، با پایانی نامعلوم و تأثیراتی در زمان و مکان نامحدود و ایضاً در منطقه ای 
چنین پرآشوب. با چنین تصویر و تصوری که من دارم روی آوردن آمریکا را به چنین 
عملیاتی نیز با وجود همه ی ماجراجویی و فرافکنی که ترامپ در دور زدن مسائل 
اصلی از خود نشان داده است، بعید می دانم(. دوم، ادامه تحریم های اقتصادی ایران 
و تالش بیشتر برای سخت تر کردن آنها به امید اینکه مردم ایران مرگ و زندگی را 

در کنار هم قرار داده و برای سقوط حکومت به میدان بیایند.

ادامه در صفحه 4۸
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میالدی،   20۱۸ سال  نوامبر  ماه  در  امریکا  دولت 
برای  ایران  تحریم های  دوم  مرحله  اجرای  با  هم زمان 
هشت کشور از جمله عراق، ایتالیا، یونان، چین، ژاپن، 
کره جنوبی، ترکیه و هند معافیت موقت از مجازات ها 
را پیش بینی کرده بود� اما دولت آمریکا چندی پیش 
رسما اعالم کرد معافیت نفتی هشت کشور خریدار نفت 
ایران را با هدف به صفر رساندن فروش و صادرات این 
کشور دیگر تمدید نخواهد کرد و این کشور ها باید بین 
رابطه تجاری با امریکا یا خرید نفت از  ایران یکی را 
انتخاب کنند� مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا در 
نشست خبری خود در این باره گفت: »امروز ما اعالم 
می کنیم که ایاالت متحده دیگر هیچ گونه معافیتی از 
مجازات بابت ادامه خرید نفت ایران اعطا نخواهد کرد�«

در پی اعالم این خبر، دو کشور چین و ترکیه به این 
تصمیم اعتراض کردند� در حالی که بقیه کشورها که 
یا اصال از این معافیت استفاده نکرده بودند و یا پیشتر 

واردات نفت خود را کاهش و قطع داده بودند�
این در حالی است که مقامات ارشد جمهوری اسالمی 
به این موضوع به شدت واکنش نشان دادند� بطوری که 
بالفاصله علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاسداران در مصاحبه ای با شبکه العالم گفت: »تنگه 
هرمز طبق قوانین بین المللی یک گذرگاه دریایی است 
و اگر از استفاده از آن منع شویم، آن را خواهیم بست«� 
در  اسالمی  رهبر جمهوری  ای،  همچنین علی خامنه 
واکنش به عدم تمدید معافیت های نفتی آمریکا برای 
مشتریان ایران، گفت : »ما آن  قدری که نیاز داریم و 
صادر  را  خود  نفت  می توانیم  می کنیم،  اراده  خودمان 
کنیم«� شدت این واکنش ها به جایی رسید که محمد 
جواد ظریف در گفتگو با خبرگزاری رویترز  تهدید کرد 
که در صورت تشدید تحریم ها از سوی ایاالت متحده 
سالح های  گسترش  منع  پیمان  از  اسالمی  جمهوری 

هسته ای (NPT) خارج می شود�
حال این سوال مطرح می شود که آیا عمال امکان 
صفر شدن نفت ایران وجود دارد؟ آیا جمهوری اسالمی 
را  نفت  بدون  اقتصاد  کشور  اداره  امکان  و  توان  ایران 

دارد؟
با نگاهی به تاریخ معاصر ایران در می یابیم که پیشتر 

در زمان دکتر محمد مصدق، 
دولت ایران اقتصاد بدون نفت 
به  اما  است�  کرده  تجربه  را 
کارشناسان  و  تحلیلگران  باور 
همه  از  ایران  کنونی  شرایط 
ابعاد با آن زمان کامال متفاوت 
قابل  عنوان  هیچ  به  و  است 
همان  اگرچه  نیست�  قیاس 
دولت بدون نفت دکتر مصدق 
هم نهایتا با دخالت خارجی به 
سرنگون  و  نرسید  سرانجامی 
از  بسیاری  رو  این  از  شد� 
های  اندیشکده  و  کارشناسان 
کشور   اداره  سرانجام  علمی، 

نه  را  ایران  کنونی  دولت  سوی  از  نفت  بدون  اقتصاد 
تنها غیر ممکن، بلکه محال می دانند  و به آن  تنها به 

عنوان یک تئوری روی کاغذ استناد می کنند�
به  کارشناسان  این  دالیل  و  استدالل  بررسی  برای 

تشریح هر کدام از آنها می پردازیم:
 مشکالت ساختاری و ناکارآمدی اقتصاد ایران

و   ۵۷ سال  در  اسالمی  جمهوری  حکومت  آغاز  با 
نوع  به  توجه  با  و  ایران  در  روحانیون  کارآمدن  روی 
نگرش آنها، روشن بود برخالف سایر کشور های دنیا  
قرار نبود  اقتصاد و دخل و خرج مالی کشور جمهوری 
اسالمی ایران با  نگاه علمی و آکادمیک اداره شود، چرا 
ایران، هیچ ارزشی  انقالب  که آیت اهلل خمینی، رهبر 
برای  را  اقتصاد  و  نبود  قائل  اقتصاد  بودن  علمی  برای 
اداره  است  قرار  کرد  می  گمان  و  دانست  می  »خر« 
مدیریت  داری  خزانه  روش  به  کشور  مالی  و  اقتصاد 

شود�
همین نگاه غیر علمی و غیر تخصصی سبب بیراهه 
در  اقتصادی  های  بحران  ایجاد  و  ایران  اقتصاد  رفتن 
افزایش  مشکل  به  توان  می  مثال  برای  شد�  کشور  
نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت در نبود افزایش 
تولید، اشاره کرد که در نهایت باعث تورم و رکود شدید 
در کشور شده است، اشاره کرد� در حالی که یکی از 
نفت،  بدون  اقتصاد  سازی  پیاده  برای  حیاتی  الزامات 

کشور  در  اقتصادی  درست  مدیریت  و  سالمت  همانا 
است�

بحران های طبیعی و جاری در ایران
به گزارش سازمان ملل متحد، ایران با میانگین 4/3 
حادثه طبیعی در سال، جزو  یکی از ده کشور حادثه 
را  ایران  اساس  این  بر  آید�  می  شمار  به  جهان  خیز 
باید یکی از جامعه  های بحران خیز و در حصر حوادث 
از جمله  بحران های طبیعی  آورد�  به حساب  طبیعی 
ساله  همه  و…  سوزی  اتش  زلزله،  سیل،  خشکسالی، 
خسارت های گسترده ای را به جامعه و اقتصاد ایران 
دامن  دراز   سالیان  آن  تبعات  گاه  که  کند  می  وارد 
کشور را می گیرد� اما آنچه که باعث شدت بخشیدن به 
میزان و حجم خسارت ها می شود، تنها عوامل طبیعی 
این عوامل  از جمله  انسانی است�  بلکه عوامل  نیست، 
پایین  و  ناکارآمدی دولت ها  و  انسانی  سوء مدیریت 
بودن مشارکت عمومی مردم، نبود دانش و تجهیزات 
بحران  در  مدیریتی  رویکرد  چراکه  است،    �� و  الزم 
پایه  دانش محور، عقالنی،  پیشگیرانه،  آنکه  بجای  ها، 
ای و زیرساختی باشد، رویکرد مدیریتی در بحران ها، 
امنیتی محور، بسته محورانه، سودجویی، احساس محور، 
دائمی  غافلگیری  اصل  بر  مبتنی  و  جبرانی،  التهابی، 
عظیمی  سیل  به  توان  می  را  آن  عینی  نمونه  است� 
تحت شعاع  در سال جاری  را  ایران  که چندین شهر 
قرار داد، اشاره کرد که گفته می شود میلیاردها دالر 

آیا جمهوری اسالمی امکان اداره کشور بدون نفت را دارد؟
محمد معین
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به کشور خسارت وارد کرده است� حال چگونه ممکن 
است که در سال جاری که خسارت های گسترده ای 
به اقتصاد ایران وارد شده است، دولت بخواهد در این 

شرایط سیاست اقتصاد بدون نفت را در پیش گیرد�
بحران بین المللی و منطقه ای

به باور بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی 
غیر  به  ایران چیزی شبیه  نفت  رساند  به صفر  امکان 
ممکن است چراکه کاهش نفت صادراتی کشور لیبی 
به دلیل بحران امنیتی و بحران داخلی و تحریم نفت 
ونزوئال از سوی امریکا و آغاز رقابت های انتخاباتی در 
امریکا که در همه دوره ها موضوع انرژی یکی از بحث 
های داغ انتخاباتی جناح ها و نامزدهای انتخاباتی بوده، 
خود دالیل اثبات و توجیه این تئوری است� جدا از این 
می توان به جنگ اقتصادی چین و امریکا و تالشی که 
این کشور به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا برای مستقل 
نشان دادن خود انجام می دهد  نیز اشاره کرد� این در 
حالی است که اتحادیه اروپا نیزهم همچنان تالش می 
کند تا نشان دهد کامال مستقل است و از سیاست های 
تحوالت  از  ناشی  تبعات  از  و  کند  نمی  پیروی  امریکا 
 ، احتمالی  مهاجرین، جنگ  بحران  دلیل  به  ایران  در 
افزایش هزینه انرژی و از دست دادن بازار ایران کامال 
در  را  دالیل حکومت  این  همه  کند�  می  نگرانی  ابراز 
به در  نیازی  بندی می رساند که  این جمع  به  کلیت 
پیش گرفتن اقتصاد بدون نفت را که تبعات گسترده 

برای حکومت دارد، نیست�
تنگه  بستن  تهدید  و  نظامی  درگیری  افزایش 

هرمز
با تروریستی خواندن سپاه پاسداران ایران از سوی 
دولت امریکا و به تبع آن تروریستی شمردن فرماندهی 
مرکزی آمریکا، سطح تنش ها را به حدی رسیده است 
که به باور کارشناسان نظامی  شرایط  همانند جرقه ای 
مقامات  که  است  حالی  در  این  است�  باروت  انبار  در 
نظامی و سیاسی ایران بارها در باره  به صفر رساندن 
نفت ایران عکس العمل نشان داده و نه تنها تهدید به 
سایر  در  اختالل  به  بلکه  اند،  کرده  هرمز  تنگه  بستن 
شریان های انتقال نفت در خاورمیانه نیز اشاره داشته 
اند � به زعم کارشناسان و تحلیلگران مقامات  نظامی 
ها  شریان  سایر  بستن  از  منظورشان  ایران  سیاسی  و 
نیابتی حوثی های  المندب  است که گروه های  باب 
حسن  باره  این  در  دارد�  را  برتر  دست  آنجا  در  یمن 
به  آمریکا  »اگر  گفت:  ایران  رئیس جمهور  روحانی، 
ادامه  ایران  نفت  صادرات  قطع  برای  خود  اقدامات 
دهد، ایران اطمینان حاصل خواهد کرد که هیچ کشور 
دیگری نتواند نفت خود را صادر کند«� از آنجایی که 
تنگه هرمز یکی از آبراه های مهم بین المللی است که 
از آن عبور می کند،  حدود یک پنجم نفت خام جهان 
هرگونه بی ثباتی و درگیری نظامی در این نقطه، جدا 
باعث  کند  می  متالطم  را  نفت  جهانی  بازار  اینکه  از 
باال رفتن قیمت جهانی انرژی می شود و  این چیزی 
را  آن  بتوانند  دیگر  کشورهای  و  امریکا  که  نیست 
بپذیرند� پس می توان نتیجه گرفت که چون حکومت 
در  اختالل  و  هرمز  تنگه  بستن  دلیل  به  که  داند  می 
سایر شریان های نفت از سوی حکومت ایران، امکان 
به صفر رساندن نفت ممکن نیست، پس تمایلی هم به 
در پیش سیاست گرفتن اقتصاد بدون نفت را چندان 

جدی نخواهد گرفت�
تمرکز بر دور زدن هدفمند تحریم ها

به اعتقاد مقامات جمهوری اسالمی ایران از ابتدای 
تحریم  ملل  سازمان  و  امریکا  از سوی  همواره  انقالب 
شده است و این موضوع جدیدی نیست و به یکسال 

جواد  محمد  راستا  همین  در  ندارد�   ارتباطی  اخیر 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تحریم های 
با رویترز گفت: »ایران  ایران در مصاحبه  آمریکا علیه 
در برابر تحریم های آمریکا مقاومت خواهد کرد� منظور 
زدن  دور  برای  راهکار هایی  همواره  که  است  این  من 
داریم«� دکترا  زمینه  این  در  ما  دارد،  وجود  تحریم ها 
این  از عمر  اخیر که  بیان دیگر در طول 40 سال  به 
توانسته  ایران  اسالمی  جمهوری  گذرد،  می  حکومت 
با شیوه های گوناگون و همچنین با همکاری و کمک 
را  امریکا  های  تحریم  ایران،  متحد  کشورهای  سایر 
کند  خنثی  را  ها  تحریم  اثرگذاری  و شدت  بزند  دور 
تا دولت امریکا نتواند به مقصود خود که همانا در به 
زانو درآوردن ایران  است، برسد� اگرچه این تحریم ها 
خود هزینه های هنگفت و سرسام آوری را برای ایران 
در بر داشته باشد� از این رو می توان گفت که مقامات 
دور  به  تمایل  و  عالقه  همچنان  اسالمی  جمهوری 
زدن تحریم ها دارند و هیچ عزم و تمایلی در مقامات 
اقتصاد  سوی  به  رفتن  پیش  برای  اسالمی  جمهوری 

بدون نفت، دیده می شود�
بحران مدیریت و ناکارآمدی در دولت

افراد  بکارگیری  نیازهای حیاتی یک کشور  از  یکی 
باال  کارآیی  به  رسیدن  جهت  متخصص  اشخاص  و 
از منابع  استفاده  با  اداره کشور است� مدیرانی که  در 
مادی و انسانی، باعث افزایش کارایی و راندمان جامعه 
مدیران،  به  حکومت  ایدئولوژیک  نگاه  اما  شوند�  می 
دعواهای  تجربگی،  بی  خارج،  به  نخبگان  مهاجرت 
روز  به  و  دانش  پایین  سطح  جناحی،  و  سیاسی 
است  شده  باعث  دیگر  عوامل  سایر  و  مدیران  نبودن 
علت  باشیم�   شاهد  کشور  در  را  مدیریتی  بحران  تا 

این  بحران  نیز  انتصاب مدیران ضعیف و کم تجربه  
افراد  گماردن  همچنین  و  بزرگ  درمسئولیت های 
از  نکردن  استفاده  و  توانمند درمسئولیت های کوچک 
پیشرفت  و متعهد، سبب کندی  توانایی مدیران الیق 
کشور شده است� مدیرانی در عرصه کاری خود هیچ 
ندارند و  تصمیماتشان  برای تصمیم گیری  استقاللی 
است؛  آنان  حامی  احزاب  یا  افراد  نظرات  به  وابسته 
به  شان  شایستگی  و  لیاقتشان  خاطر  به  که  افرادی 
این  مواقع،  برخی  در  حتی  اند�  نرسیده  مناصب  این 
افراد تنها بر این صندلی ها نشسته اند، اما عمال صاحب 
این مناصب نیستند� مدیرانی که در تصمیم گیری های 
کالن دخالت ندارند، یا تجربه مدیریتی در بخش های 
کالن نداشته اند و یا اگر داشته اند، حیطه فعالیتشان 
مجموعه  یک  مدیریت  به  قادر  که  نبوده  اندازه ای  در 
کالن در حد وزارتخانه، سازمان ها یا شرکت های بزرگ 

باشد� بر این اساس می توان نتیجه گرفت که برای گذر 
از بحران های بزرگ در کشور نیاز به مدیران توانمندی 
است تا کشور را از این شرایط وخیم به درستی هدایت 
مدیرانی  یا چنین  کنونی  دولت  در  متاسفانه  که  کند 
وجود ندارد و یا اگر هم وجود داردعمال  قدرتی ندارند�

بستر سازی ایجاد شغل و توسعه صنعت
ایران،  اقتصاد بدون نفت در  اجرای  برای داشتن و 
برنده  پیش  موتور  که  اقتصاد  ارکان  سایر  است  نیاز 
توریسم،  کشاورزی،  صنعت،  جمله  از  هستند  اقتصاد 
IT و�� که الزمه حیاتی برای توسعه کشور است، پویا 
و شکوفا باشند و GDP یا همان تولید ناخالص داخلی 
که به عنوان مهمترین و شاخص ترین نشانگر قدرت 
اقتصادی کشور است در سطح باالیی قرار گرفته باشد� 
در حالی که در ایران در همه ابعاد تولید ناخاص ملی 
در سطح پایین و  در نهایت در سطح میانی قرار دارد 
نیست�  اتکا  قابل  عنوان  به هیچ  اداره کشور  برای  که 
البته در برخی زمینه ها هم اگر  امکان رشد و شکوفایی 
وجود داشته باشد ( از جمله توریسم یا صنعت وIT و ��) 
یا زیرساخت آن به دلیل عقب ماندگی و ضعف وجود 
ندارد و یا چون نگاه حکومت ایدئولوژیک است، امکان 
نمی  پس  شود�  نمی  دیده  آن  در  پیشرفتی  و  ترقی 
شود صحبت از اقتصاد نفتی در ایران زد، در حالی که 
سایر ارکان رشد و ترقی اقتصاد با بحران های گوناگون 

دست و پنجه نرم می کنند�
فساد و ریشه کن کردن آن در کشور

فساد  میزان  که   FSI های  شاخص  براساس 
می  بندی  رتبه  را  جهان  کشورهای  در  سیستماتیک 
در  جهان،  کشور   ۱۸0 حدودا  میان  در  ایران  کند، 
یعنی  جدول  پایینی  های  رده  در  اغلب  اخیر  سالیان 

در مرتبه نزدیک به ۱30 قرار داشته است� به این معنا 
امنیتی  و  سیاسی  باالی  رده  مسئولین  و  مقامات  که 
غیرپاسخگویی  انحصاری،  از  سوءاستفاده  با  حکومت 
وضع  طریق  از  توانسته اند  قدرتشان  نظارت ناپذیری  و 
ایجاد  یا  و  قضایی  مصونیت  ایجاد  مقررات،  و  قوانین 
رویه های مالی انحصاری، از رانت اقتصادی گسترده ای 
بهره مند شوند� براین اساس می توان به زیر مجموعه 
امام،  فرمان  اجرایی  ستاد  جمله  از  رهبری  بیت  های 
و  متعدد  قرارگاه های  قضائیه،  قوه  مستضعفان،  بنیاد 
نهادها و ارگان ها نظامی و امنیتی، و غیره اشاره کرد� 
حال چگونه ممکن است در یک کشور که فساد کامال 
نهادینه شده فعالیت اقتصادی رشد و شکوفا شود� در 
کشورهایی همچون ایران که فساد سیستماتیک است 
تولید از چرخه اقتصادی خارج می شود و مردم انگیزه 
ای برای پویایی اقتصاد ندارند چون در این شرایط هر 

آیا عمال امکان صفر شدن نفت ایران وجود دارد؟ آیا جمهوری اسالمی ایران 
توان و امکان اداره کشور اقتصاد بدون نفت را دارد؟ با نگاهی به تاریخ معاصر ایران 
در می یابیم که پیشتر در زمان دکتر محمد مصدق، دولت ایران اقتصاد بدون نفت 
را تجربه کرده است. اما به باور تحلیلگران و کارشناسان شرایط کنونی ایران از همه 
ابعاد با آن زمان کامال متفاوت است و به هیچ عنوان قابل قیاس نیست. اگرچه همان 
با دخالت خارجی به سرانجامی نرسید و  نهایتا  دولت بدون نفت دکتر مصدق هم 
سرنگون شد. از این رو بسیاری از کارشناسان و اندیشکده های علمی، سرانجام اداره 
کشور  اقتصاد بدون نفت از سوی دولت کنونی ایران را نه تنها غیر ممکن، بلکه محال 

می دانند  و به آن  تنها به عنوان یک تئوری روی کاغذ استناد می کنند. 
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اقدامی در بخش تولید یعنی نابودی سرمایه های خود�

بحران سرمایه اجتماعی
دوام یک حکومت در گرو سرمایه  و  بقا  تردید  بی 
پشتیبان  و  حامی  که  است  کشور  آن  اجتماعی  های 
این میان نوع  معنوی آن حکومت تلقی می شود� در 
نظام  سیاسی می تواند عامل کاهش یا افزایش سرمایه 
موجب  افزایش  دموکراتیک  نظام های  اجتماعی   باشد� 
نظام های  مقابل،  در  و  اجتماعی   سرمایه  و  اعتماد 
فضای سیاسی- اجتماعی،  در  انسداد  ایجاد  با  توتالیته 
باعث کاهش این مقوله می شوند�  با این توضیح متوجه 
جمهوری  امروز  های  بحران  از  یکی  که  شویم  می 
نبود  همانا  است  گریبان  به  دست  آن  با  که  اسالمی 
سرمایه اجتماعی در کشور است� به بیان دیگر مقامات 

دالیل  به  اخیر  سال   40 طول  در  اسالمی  جمهوری 
گوناگونی سرمایه اجتماعی که بزرگترین حامی داخلی 
یک حکومت است را یک به یک از دست داده است� 
برای مثال می توان به کودتای ۸۸ اشاره کرد که بخش 
بزرگی از سرمایه های اجتماعی حکومت، از بدنه نظام 
امروز  اگر  اسالمی  جمهوری  شدند�  سرخورده  و  جدا 
به واسطه بی تدبیری، سوء مدیریت، نگاه ایدئولوژیک، 
بسط دیکتاتوری و نگاه امنیتی، سرمایه های اجتماعی 
خود را از دست نداده بود، امروز می توانست به کمک 
همین سرمایه های اجتماعی، اقتصاد بدون نفت را هم 
هیچ  کنونی،  شرایط  در  که  صورتی  در  کند�  اجرائی 
از شرایط  عبور  برای  و حکومت،  مردم  بین  همگرایی 
که  صورتی  در  حکومت  و  ندارد  وجود  روی  پیش 
بخواهد از این شرایط عبور کند باید با تهدید و ارعاب 

مردم متوسل شود�
گروه های ذی نفع داخلی

های  گروه  صرف  ایران  اقتصاد  از  بزرگی  بخش 
درون قدرت می شود که بخش کوچکی از جامعه ۸0 
میلیونی ایران را تشکیل می دهند� کسانی که با وجود 
اقلیت آنها در کشور اما بیش از دو سوم بودجه و دارایی 
مجموعه  زیر  بنیادهای  از  دارند�  اختیار  در  را  کشور 
فرهنگی-مذهبی  نهادهای  و  علمیه  حوزه  تا  رهبری 
که به بهانه های مختلف از دولت بودجه دریافت می 
کنند و یا خود در عرصه اقتصادی کارتل های بزرگ 
مافیایی هستند� بنگاه هایی که حتی در دولت محمود 
نفتی  دولت  ثروتمندترین  دار  رکورد  که  نژاد  احمدی 
ایران بود هم، باز از کمبود بودجه شکایت می کردند� 
حال چگونه ممکن است این گروه ها و مقامات مسئول 
در حکومت که هر کدام از رانت و موقعیت خاصی بهره 
می برد، اجازه دهد تا دولت سیاست اقتصاد بدون نفت 
را تجربه کند و دست این گروه ها برای مدتی هرچند 
از  یقینا  بماند�  دور  نفتی  درآمدهای  رانت  از  محدود 
و  هستند  حکومت  بطن  در  ها  گروه  این  که  آنجایی 
منافع انها از رانت و چپاول از درآمدهای کشور تامین 

می شود، خواهند کوشید که دولت را یا وادار به مذاکره 
تحریم  زدن  دور  همان  که  پرسودتر  روش  یا  و  کنند 
بنا  ها،  تحریم  گذشته  دوره  در  دهند�  سوق  هاست، 
های  گروه  این  حکومت،  ارشد  مقامات  خود  گفته  به 
مافیایی و رانتخواه سودهای نجومی از دور زدن تحریم 

ها بدست آوردند�
شرایط اجتماعی مردم ایران

اقتصاد  باعث می شود سیاست  از عواملی که  یکی 
بدون نفت انجام نشود و یا این سیاست به اهداف خود 
نرسد، سبک زندگی مردم است، چراکه برای عملیاتی 
های  سال  در  که  است  نیاز  نفت  بدون  اقتصاد  کردن 
اقتصادی  ریاضت  متحمل  مردم  این سیاست،  نخست 
شوند که این برای جامعه ایران که جامعه درحال گذار 

است و می کوشد تا از سبک زندگی غربی پیروی کند، 
نه تنها میسر نیست بلکه غیر ممکن است تا مردم به 
آن تن بدهند� چراکه تجمالت، ریخت و پاش گسترده 
حتی  و  است  گسترده  بسیار  ایران  مردم  زندگی  در 
شاهد آن هستیم که در این یک سال اخیر که تحریم 
های امریکا اجرا شده است اما بجای واردات کاالهای 
مردم  به خواست  بنا  اصلی کشور،  مایجتاج  و  اساسی 
از سوی خود  که  می شود  وارد  هم  لوکسی  کاالهای 
به  امر  است�این  ممنوع  وارداتش  کاالها  این  حکومت 
خودی خود نشان می دهد که در جامعه کنونی ایران 
سبک زندگی چه میزان در اولویت مردم قرار دارد که 
نیازهای  لیست  از  هم  اقتصادی  شرایط  بدترین  حتی 
مردم کنار گذاشته نمی شود� البته به باور کارشناسان 
نفوذ  و  زندگی  سبک  تغییر  نتیجه  امر  این  اجتماعی 
شبکه های اجتماعی و ارتباط مردم ایران با سایر کشور 

ها است�
گروه های نیابتی و متحدان منطقه ایران

استقرار  و  کارآمدن  روی  از  بعد  اسالمی  جمهوری 
براساس  آن  های  پایه  ستون  چون  اسالمی،  حکومت 
تا  بنا شده بود، کوشید  ایدئولوژی خاص مذهبی  یک 
رو  این  از  بگذارد�  اجراء  به  را  انقالب  صدور  سیاست 
نفوذ  دامنه  کرد  تالش  پاسدارن  قدس  سپاه  ایجاد  با 
خود را گسترده کند� نتیجه این صدور انقالب تشکیل 
گروه مقاومت و میلشیاهای نظامی در منطقه بود� که از 
جمله می توان به حزب اهلل لبنان، گروه نظامی حماس 
در فلسطین، دولت بشار اسد در سوریه، حشدالشعبی 
در عراق، حوثی ها در یمن و سایر گروه ها اشاره کرد� 
در  ایران  های  سیاست  اجرای  برای  ها  گروه  این  اما 
نظامی،  آموزش  و  تسلیحاتی  حمایت  از  جدا  منطقه 
نیاز به صرف هزینه های گزاف و هنگفت مالی هستند 
تا همواره گوش بفرمان حکومت باشند که این هزینه 
پیش از تحریم ها از طریق منابع نفتی ایران تامین می 
شد� اما حاال با تحریم های نفتی حکومت می کوشد 
های  روش  به  آن  فروش  و  نفت  صادرات  با  همچنان 

و در چنته  را حفظ  مقاومت  این گروه های  گوناگون 
بتواند سیاست های منطقه  این طریق  از  تا  دارد  نگه 
ای خود را به امریکا و سایر قدرت های منطقه دیکته 
آوردن دالرهای  و بدست  نفت  رو فروش  این  از  کند� 
نفتی، یکی از حیاتی ترین نیازهای حکومت جمهوری 
اقتصاد  سیاست  توان  نمی  پس  است�  ایران  اسالمی 
بدون نفت را در پیش گرفت در حالی که هزینه های 

حکومت از درآمد هایش بسیار ناچیز است�
آزادی سیاسی و ایجاد دمکراسی در کشور

سازی  پیاده  برای  مهم  و  حیاتی  الزامات  از  یکی 
فضای  بازکردن  همانا  ایران،  در  نفت  بدون  اقتصاد 
سیاسی و اجتماعی کشور است� بطوریکه دکتر مصدق 
را  کشور  توانست  زمانی  ایران،  نفت  تحریم  وجود  با 
های  پایه  ستون  که  کند  اداره  بخوبی  سالها  آن  در 
روشنی  به  وی  نهاد�  بنا  را  مدنی  آزادی  و  دمکراسی 
تا  است  نیاز  این شرایط  از  گذر  برای  که  دانست  می 
به  اساس  براین  کند  متحول  را  کشور  سیاسی  فضای 
شهربانی کل کشور  دستور داد  تا آزادی های سیاسی 
کند�  فراهم  را  شرایط  احزاب  تشکیل  و  مطبوعاتی  و 
حال جمهوری اسالمی برای اینکه بتواند اقتصاد بدون 
نفت را در جامعه ایران اجرائی کند، نیاز است که فضای 
سیاسی و اجتماعی کشور را باز کند تا جامعه از این 
این  انسداد سیاسی-اجتماعی خارج شود�  و  بن بست 
در حالی است که در شرایط کنونی هیچ بارقه امیدی 
از باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی کشور دیده نمی 
شود� گواه این مسئله حصر خانگی معترضان به نتایج 
جنجالی انتخابات ۸۸  است که باوجود خواست مردم 
و تالش گروه های سیاسی و مدنی در ایران هنوز ادامه 
ترین  کوچک  حتی  اسالمی  جمهوری  حکومت  دارد� 
با هرگونه  و  تابد  بر نمی  را هم  اعتراض و گردهمایی 
تظاهراتی، با مشت آهنین مقابله می کند� پس ناگفته 
پیداست که انتظار از حکومت جمهوری اسالمی برای 
بازکردن فضای سیاسی و آزادی بیان و اندیشه، هیچ 
ادامه  در  را  خود  حیات  و  بقا  و  نیست  قائل  اهمیتی 
دیکتاتوری و تمامیت خواهی خود میداند و ادامه می 

دهد�

اقتصاد بدون نفت در جمهوری اسالمی به دالیل متعددی امکان پذیر نیست 
از جمله: مشکالت ساختاری و ناکارآمدی اقتصاد ایران؛ بحران های طبیعی و جاری 
در ایران؛ بحران بین المللی و منطقه ای؛ افزایش درگیری نظامی و تهدید بستن تنگه 
هرمز؛ تمرکز بر دور زدن هدفمند تحریم ها؛ بحران مدیریت و ناکارآمدی در دولت؛ 
بستر سازی ایجاد شغل و توسعه صنعت؛ فساد و ریشه کن کردن آن در کشور؛ بحران 
سرمایه اجتماعی؛ گروه های ذی نفع داخلی؛ شرایط اجتماعی مردم ایران؛ گروه های 

نیابتی و متحدان منطقه ایران و آزادی سیاسی و ایجاد دموکراسی در کشور.

نفتی  های  تحریم  با  حاال 
حکومت می کوشد همچنان با صادرات 
نفت و فروش آن به روش های گوناگون 
حفظ  را  منطقه  در  مقاومت  های  گروه 
طریق  این  از  تا  دارد  نگه  چنته  در  و 
خود  ای  منطقه  های  سیاست  بتواند 
را به امریکا و سایر قدرت های منطقه 
و  نفت  فروش  رو  این  از  کند.  دیکته 
از  یکی  نفتی،  دالرهای  آوردن  بدست 
حیاتی ترین نیازهای حکومت جمهوری 
توان  نمی  پس  است.  ایران  اسالمی 
سیاست اقتصاد بدون نفت را در پیش 
گرفت در حالی که هزینه های حکومت 

از درآمد هایش بسیار ناچیز است.
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در  گذشته  سال  یک  طی  ایران  اقتصاد  ماشین 
سراشیبی تندی قرار گرفته و شتابش به سوی بحران  
شاخص های  همه  تقریباً  می شود�  بیشتر  روز  هر 
تا  گرفته  تورم  و  خارجی  تجارت  تراز  از  اقتصادی 
به  رو  بیکاری  نرخ  و  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  نرخ 
شرایط  این  می گویند  ناظران  می روند�  شدن  بدتر 
آشفته اقتصادی حاصل سوءمدیریت نهادهای دولتی_

جمهوری  اشتباه  خارجی  سیاست های  و  حکومتی 
اسالمی است�

با خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران و گروه پنج 
بعالوه یک، دولت ترامپ نه تنها تحریمهای گذشته ی 
ایران  که در چارچوب برجام لغو شده بود را برگرداند 
جدید  موضوعات  با  تحریمهایی  وضع  به  اقدام  بلکه 
غافلگیر  را  اسالمی  جمهوری  پیش  از  بیش  که  نمود 
جانشین  که  میکرد  تصور  کسی  کمتر  شاید   � نمود 
اوبامای دموکرات در آمریکا شخصی مانند ترامپ باشد 
که ویژگی شاخص او عدم امکان پیش بینی راه حل 
های او در قبال مشکالت پیش روی دولتش میباشد �

بسیاری بر این عقیده اند که ترامپ استراتژی روشن 
آمریکا  المللی  بین  قبال مسائل  و دقیقی خصوصا در 
ندارد � مواضع و اقدامات دولت آمریکا در سوریه و کره 
تحلیل  میان  در  را  مساله  این  پیش  از  پیش  شمالی 
گران روشن ساخته که بخشی از آن چیزی که تکنیک 
 ، میشود  نامیده  ترامپ  دولت  عملکرد  در  غافلگیری 
ناشی از عدم وجود استراتژی روشن در دولت اوست 
� بر همین منوال دولت ترامپ تصمیم به اعمال فشار 
دولت   � است  گرفته  اسالمی  جمهوری  بر  حداکثری 
آمریکا عالوه بر صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع 
رانی،  کشتی  ارزی،  معادالت  و  بانکها  خودروسازی، 
ها  تحریم  شامل  نیز  را  ایران  هوایی  صنعت  و  بیمه 
قرار داده و در آخرین مرحله نیز صادرات فلزات ایران 
را نیز بر آن افزوده است� تحریم هایی که آمریکا طی 
کرده  اسالمی وضع  علیه جمهوری  یک سال گذشته 
است، چشم انداز اقتصادی کشور را تیره کرده و ریسک 

سرمایه گذاری  را به شدت افزایش داده است�
ایران  نفت  صادرات  هنوز  که  گذشته  سال  دی ماه 
تحریم ها  دیگر  و  بود  نشده  تحریم  کامل  طور  به 

بازنگشته بودند، اتاق بازرگانی 
تهران نتایج یک نظرسنجی از 
بخش خصوصی را منتشر کرد 
درصد   ۷9 می داد  نشان  که 
چشم انداز  پاسخگویان  از 
»تیره«  را  کشور  اقتصادی 
می بینند و از نظر آن ها شرایط 
 � می رود  شدن«  »بدتر  به  رو 
در نتایج این نظرسنجی آمده 
فعاالن  درصد   ۷6 که  است 
که  باورند  این  بر  اقتصادی 
گذشته  سال  سه-چهار  در 
خصوصی  بخش  وضعیت 
همچنین  است�  شده  »بدتر« 

وضعیت  می کنند  گمان  پاسخگویان  از  درصد   ۷2
شد�  خواهد  »بدتر«  آینده  سال  چند  در  فعالیت شان 
آینده  و  گذشته  از  خصوصی  بخش  فعاالن  نارضایتی 
در  اسالمی  جمهوری  که  است  حالی  در  کاری شان 
و  خطا  دچار  پی درپی  اقتصادی،  و  سیاسی  سطوح 

سوءمدیریت است�
اقتصادی  آینده  از  خوبی  ارزیابی  نیز  اقتصاددانان 
باورند که در صورت عدم  این  بر  آن ها  ندارند�  کشور 
حل وفصل مناقشات سیاسی میان ایران و غرب، عمق 
بازارهای مالی کاهش می یابد و در پی آن، رشد منفِی 
تولید ناخالص داخلی در بلندمدت، اقتصاد ایران را با 

فروپاشی مواجه می کند�
اقتصاددان  دو  سلطانی  احسان  و  راغفر  حسین 
از  انتقاد  با  مشترک  گزارشی  در  اخیراً  ایرانی  مطرح 
 ۱39۷ سال  »در  نوشته اند  کشور،  اقتصادی  اوضاع 
شد؛  کوچک تر  درصد   ۵ حدود  ایران  اقتصاد  کیک 
اما این که قدرت خرید مردم 40 تا ۵0 درصد سقوط 
بهانه  به  آنچه  می دهد  نشان  روشنی  به  است،  کرده 
تحریم ها از سفره مردم کاسته شده، در مقابل، نصیب 

وابستگان به دولت و قدرت شده است�«
و  فقر  مسئله  به  اقتصاددان  دو  این  تلویحی  اشاره 
اسالمی  جمهوری  که  است  حالی  در  طبقاتی  شکاف 
است  گرفته  قرار  بغرنجی  شرایط  در  درآمدی  نظر  از 

را  بنزین  و  کوپنی  را  اساسی  کاالهای  دارد  قصد  و 
نمایند مردم  سهمیه بندی کند� عزت اهلل یوسفیان مال، 
کمیسیون  »در  می گوید  مجلس  در  الریجان  و  آمل 
و  هوشمند  کارت های  همین  ما  که  شد  بحث  تلفیق 
اندازه نیاز  افراد را به  اگر شده همین کارت های ملی 
بتواند  تا مردم  اساسی شارژ کنیم  برای کاالهای  فرد 
کاالهای اساسی را دریافت کند� نتیجه نهایی این شد 

که کوپن را انتخاب کنیم؛ راه حلی جز این نیست�«
و  کوپنی  اساسِی  کاالهای  بحث  مطرح شدن 
سهمیه بندی بنزین نشان می دهد دولت از نظر منابع 
درآمدی به طرز بی سابقه ای تحت فشار قرار گرفته 
کند�  وارد  را  ضروری  کاالهای  قبل  مانند  نمیتواند  و 
ابزار تحریم  با  این همان هدفی است که آمریکایی ها 
پیگیری می کنند؛ یعنی فلج کردن پایه های اقتصادی 
طریق  از  کشور  این  تورم  نرخ  بردن  باال  و  ایران 
خشکاندن درآمدهای ارزی جمهوری اسالمی � دولت 
تحریمهای  نتیجه  که  است  کرده  بینی  پیش  ترامپ 
های  پایه  شدن  فلج  و  اسالمی  جمهوری  بر  سخت 
در  نارضایتی  افزایش  باعث  ایران  در  دولت  اقتصادی 
به  منجر  نهایت  در  نارضایتی  این  و رشد  کشور شده 
ایجاد تغییراتی در داخل کشور از سوی مردم معترض 
در  دست  این  از  هایی  نمونه  چند  هر   � شد  خواهد 
تاریخ کشورهای دیگر دیده شده است اما گروهی نیز 
بر این عقیده اند که همواره افزایش فشار اقتصادی و 

اقتصاد  ایران؛ بیماری رو به احتضار
مهدی نخل احمدی
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معیشتی بر طبقات ضعیف اجتماعی منجر به شورش 
و طغیان نخواهد شد و در مواردی این فشارهای باعث 
خصوصا  جامعه،  بیشتر  شدن  کار  محافظه  و  انفعال 

طبقه متوسط خواهد شد �
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران در شماره 
دوشنبه ۱6 اردیبهشت سال جاری با نگرانی از شرایط 
اقتصادی کشور، نوشته است »مدل اصلی برای غرب در 
خصوص ایران ایجاد فضایی همچون ونزوئال در ایران 
است� شاید در این میان، ایجاد کمبود مصنوعی برای 
زیرپوستی  تالش های  از  روشنی  نشانه  کاال ها  برخی 

برای ایجاد کردن این فضا باشد�«
که  است  حالی  در  جوان  روزنامه  ادعای  این 
آمریکایی ها برای رفع تحریمهای اعمال شده ( و پیش 
رو ) شروط دوازده گانه ای را تعیین نموده اند که با 
میتوان  سادگی  به  شروط  این  به سطور  گذرا  نگاهی 
گفت اجرا نمودن آن از سوی جمهوری اسالمی بعید 
خواهد بود � تمرکز این شروط بر برنامه های موشکی 
شبه  گروههای  از  اسالمی  جمهوری  حمایتهای  و 
نظامی منطقه ای بوده که زیر نظر سپاه قدس تشکیل 
است  حالی  در  این   � هستند  فعالیت  به  مشغول  و 
موشکی  ی  برنامه  ی  توسعه  اسالمی  جمهوری  که 
اهلل  حزب  مانند  نظامی  شبه  گروههای  از  حمایت  و 
شبه  گروههای  دیگر  و  الشعبی  حشد  و  ها  حوثی   ،
های  زنی  چانه  در  خود  برنده  برگ  تنها  را  نظامی 
احتمالی با امریکا میبیند � از سوی دیگر محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران اظهار داشته است که 
حسن  و  داریم  را  تحریم ها«  زدن  دور  »دکترای  ما 
اطمینان  برای  نیز  ایران  رئیس جمهوری  روحانی، 
خاطر دادن به مردم ، تأکید کرده است که »با افتخار 

تحریم ها را دور می زنیم�«
ایاالت متحده  خروج  از  سال  یک  از  بیش  اکنون 
آمریکا از توافق هسته ای می گذرد� طی این مدت دولت 
فشارهای  تحت  را  اسالمی  جمهوری  ترامپ  دونالد 
سیاست های  و  مواضع  از  تا  است  داده  قرار  متنوعی 
خود کوتاه آمده و راضی به نشستن بر سر میز برای 
ی  توصیه  (با  تهران  اما  ؛  شود  جدید  توافقی  انجام 
اساس  بر  را  خود  راهبرد  روسیه)  و  غربی  کشورهای 
با  است  امیدوار  و  کرده  طراحی  فشارها  این  تحمل 
انتخابات 2020 آمریکا دموکراتها بتوانند گوی سبقت 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  و  ربوده  ترامپ  از  را 
حالی  در  تهران  استراتژیک  برسند� صبر   پیروزی  به 
است که از طرف دیگر نتایج نظرسنجی اخیر موسسه 
»گالوپ« نشان می دهد ترامپ به دلیل عملکرد مثبت 

اقتصادی خود، محبوبیت 46 درصدی یافته است �
به  ایران  اقتصادی  و  سیاسی  آینده  کردن  معطل 
سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسئله ای 
را در پی  انتقاد کارشناسان و صاحب نظران  است که 
بار  ترامپ  معتقدند  تحلیلگران  از  برخی  است�  داشته 
برنده  ریاست جمهوری  انتخابات  بعدی  دور  در  دیگر 

انتخاب  به  مذاکرات  کردن  موکول  پس  شد،  خواهد 
غیرمنطقی  راهبردی  آمریکا،  در  دموکرات  یک  شدن 

به نظر می رسد�
بگذاریم که در  مبنا  این  بر  را هم  اگر فرض  حتی 
انتخابات بعدی آمریکا دموکرات ها پیروز خواهند شد 
بازهم  داد،  خواهند  ایران  به  را  بزرگی  امتیازهای  و 
معلوم  که  دارد  وجود  زمان  آن  تا  دیگری  مشکالت 
مسئله   � باشد  ایران  مردم  تحمل  توان  در  نیست 
درآمد  منفی  تراز  و  مردم  کوچک  سفره های  کنونی، 
و هزینه های معیشتی میلیون ها خانوار است که بر اثر 
اقتصادی  دوران  بدترین  از  یکی  در  ریال  ارزش  اُفت 

ایران روزگار می گذرانند�
رشد  به  اشاره  با  جهانی  بانک  حال،  همین  در 
است  داده  ایران، هشدار  داخلی  ناخالص  تولید  منفی 
وارد  میالدی  جاری  سال  در  کشور  این  اقتصاد  که 
»دوره ای از رکود« خواهد شد� به باور تحلیلگران، این 
مگر  بود،  خواهد  ایران  اقتصاد  یخبندان  عصر  دوره، 
یابد�  تغییر  کلی  طور  به  کشور  سیاسی  مسیر  اینکه 
پس از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول نیز اعالم 
ایران به 40 درصد می رسد  کرده است که نرخ تورم 
و اقتصاد این کشور در سال جاری میالدی 6 درصد 

کوچک تر خواهد شد�
این تزلزل اقتصادی نتیجه مجموع ای از تحریم ها 
تجارت  و  بیمه، حمل ونقل  بانک،  نفت،  در بخش های 
در  فسادهای کالن  و  بستر سوءمدیریت  در  که  است 
جمهوری اسالمی ، اثربخشی باالیی یافته اند� چنانچه 
امور  وزارت  در  ایران  پرونده  مسئول  هوک،  برایان 
خارجه آمریکا نیز پیش بینی کرده بود  »تحریم های 
اثرگذاری  رژیم،  سوءمدیریت  سال  چهل  دلیل  به  ما 

زیادی خواهد داشت �«
نقطه ای  به  را  ایران  اینکه  بر  عالوه  تحریم ها  این 
تبدیل  خارجی  سرمایه گذاران  برای  خطرناک 
به  هم  را  ایرانی  بزرگ  سرمایه گذار  صدها  کرده، 
از  نیمی  تقریباً  است�  داده  فراری  خارجی  کشورهای 
کسب وکارها در ایران بر اثر فضای ابهام آلود اقتصادی 
به حالت تعطیل درآمده اند و در این شرایط نامطمئن، 
کوچک ترین خبر منفی شاخص هایی مانند ارزش ریال 

را رو به بدتر شدن می برد�
از سویی دیگر قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری 
اسالمی در لیست گروههای تروریستی از سوی آمریکا 
میتواند تهدید جدی دیگری در بی ثبات کردن اقتصاد 
و  نیز سپاه قدس  این  از  پیش  � هر چند  باشد  ایران 
بخشهایی از سپاه در لیست گروههای تروریستی قرار 
داشته اند و تحریمهای آمریکا به شکل رسمی یا غیر 
رسمی قسمتهای وسیعی از فعالیتهای سپاه پاسداران 
را هدف قرار داده بود، اما  تروریستی خواندن کلیت 
سپاه پاسداران از سوی آمریکا معنا و عواقب سنگین 

تری را به همراه خواهد داشت �
میزان دقیق حضور سپاه پاسداران در اقتصاد ایران 

کامال روشن و شفاف نیست � اما برخی صاحب نظران 
بر این عقیده اند که سپاه پاسداران 20 تا 30 درصد 
این   � است  داده  قرار  تملک خود  در  را  ایران  اقتصاد 
حضور گسترده که از حوزه های نفت و گاز گرفته تا 
یافت  راه و ساختمان و معدن و بسیاری موارد دیگر 
در  ناپذیری  انکار  تاثیر  ناخواسته  یا  خواسته  میشود، 
ایجاد ثبات یا بی ثباتی در اقتصاد کشور خواهد داشت 
� با تروریستی خواندن سپاه پاسداران هراس شرکای 
ایران،  اقتصادی این نهاد نظامی , تحت نظارت رهبر 
در خارج و داخل کشور بیش از پیش افزایش خواهد 
یافت که پس لرزه های آن میتواند فشار قابل توجهی 

بر پیکره ی اقتصاد بیمار ایران تحمیل نماید �
و  امسال  بحران  بزرگ ترین  بودجه  کسری  اما 
احتماال سال آینده جمهوری اسالمی به شمار می آید؛ 
میلیارد  هزار   ۱00 امسال  حالت  در خوش بینانه ترین 
کاسته  اسالمی   جمهوری  نفتی  درآمدهای  از  تومان 
این مسئله ترسیم کننده تصویری است  خواهد شد و 
بیکاری گسترده و تورم فزاینده سه  که رکود عمیق، 

شاخص اصلی و هولناک آن خواهد بود�
خلق  و  اسکناس  چاپ  چند  هر  شرایط  این  در 
شبه پول مشکلی را حل نمی کند و موجب پیچیده تر 
بااین حال،  پیش بینی میشود  شدن شرایط می شود� 
بی پشتوانه  پول های  از  استفاده  با  اسالمی  جمهوری 
جبران  را  اخیر  سیل  خسارت های  مانند  مشکالتی 
کند� عملی که دولت در ماههای گذشته برای تصفیه 
اعتباری  مجاز  غیر  موسسات  مالباختگان  با  حساب 

انجام داد و عواقب منفی مشخصی را در پی داشت �
اقتصادی  و  برنامه ریزی  معاون  آنچه  اساس  بر 
»مجموعه  است  کرده  اعالم  کشاورزی  جهاد  وزیر 
از  مختلف  بخش های  در  امسال  سیل  خسارت های 
به حدود 40 هزار  و صنایع  جمله مسکن، کشاورزی 
میلیارد تومان می رسد�« این خسارت کالن در حالی 
به بار آمده که در هیچ بندی از بودجه امسال چنین 
است؛  نشده  گرفته  نظر  در  آن  جبران  برای  مبلغی 
بنابراین، دولت با استفاده از منابع بانکی برای جبران 
خسارت های سیل، به کسری بودجه و نرخ تورم دامن 

خواهد زد�
اسالمی  جمهوری  که  اند  عقیده  این  بر  بسیاری 
تخصیص  در  صحیح  مدیریت  با  می توانست  ایران  
کشور  اقتصادی  شرایط  شدن  بحرانی تر  از  منابع، 
ایران  ارزی  بهبوهه ی تحریمهای  پیشگیری کند� در 
از سوی آمریکا که دولت در تنگنای شدید ارزی قرار 
قیمت  با  دولتی  ارز  دالر  میلیارد   40 مبلغ  داشت،  
4200 تومانی به برخی دالالن و صادر کنندگان داده 
میشود و طبیعتا انتظار میرفت این ارز مجددا به کشور 
ادعای  به  پاسخ  در  اقتصاد  وزیر  معاون  اما   � بازگردد 
برخی از این صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای 
صادراتی خود در قالب کاال و مواد اولیه بودند ، گفت: 
30 میلیارد دالر از مجموع 40 میلیارد دالر ارز حاصل 
صورت  هیچ  به  نه  و  کاال  صورت  به  نه  صادرات،  از 
توان خوشبین  نمی   � است  نشده  وارد کشور  دیگری 
بود که وجود چنین مافیاهایی در دولت و حکومت در 
ماهها و سالهای آینده که اقتصاد ایران با فشارهای رو 

به گسترشی مواجه خواهد بود، کمتر و کمتر شود�
ساختار  در  دست  این  از  کالن  فسادهای  وجود 
تداوم  همراه  به  اسالمی   جمهوری  دولت  و  حکومت 
مدیریت  سوء  همچنین  و  ها  تحریم  دامنه  افزایش  و 
کشور،  اجرایی  های  حوزه  از  بسیاری  در  انکارناپذیر 
متاسفانه آینده اقتصاد ایران را بیش از پیش تاریک و 

نگران کننده می نمایاند�

معطل کردن آینده سیاسی و اقتصادی ایران به سرنوشت انتخابات ریاست 
پی  در  را  صاحب نظران  و  کارشناسان  انتقاد  که  است  مسئله ای  آمریکا  جمهوری 
داشته است. برخی از تحلیلگران معتقدند ترامپ بار دیگر در دور بعدی انتخابات 
ریاست جمهوری برنده خواهد شد، پس موکول کردن مذاکرات به انتخاب شدن یک 

دموکرات در آمریکا، راهبردی غیرمنطقی به نظر می رسد.
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ایران گرفتار بحران ها
رژیم والیت مطلقه فقیه، رژیم بحران  سازی است� 
بحران از پی بحران ایجاد کردن با هدف ایجاد زمینه 
قوه)  سه  مجموع  مثابه  دولت(به  کامل  تصرف  برای 
توسط مافیاهای نظامی – مالی، کار امروز و سال 9۸ 
استبدادی  نظام  امروز،  تا  از گروگانگیری  نیست�  تنها 
خارجی  و  داخلی  مداوم  سازی  بحران  درحال  حاکم 

است�
بدان  را  ایران  مردم  حاکم  نظام  که  چالشهایی 
دچارکرده است هم ماهیت داخلی دارند و هم خارجی

 بحران تحریم که روز بروز در زندگی عادی مردم 
اثر ملموس خود را برجای میگذارد

بحران امکان حمله نظامی و سایه مداوم جنگ  بر 
سر مردم

بحران درگیری مداوم با همسایگان ایران
بحران سیاسی داخلی ( جانشین کردن مقام جعلی 
ولی فقیه مطلقه بجای حاکمیت جمهور مردم ،ترجیح 
ایرانیان  بر  امور  اداره  از  ناتوان  و  ناالیق  مسئوالن 
فقدان  راه  از  حقوقمند  و  توانمند  و  آزاده  و  مستقل 
و  بد  مدار  مداوم  ،ایجاد  دموکراتیک  و  آزاد  انتخابات 
بدتر ،سرکوب هر ندای مخالف و وجود هزاران زندانیان 
سیاسی -عقیدتی و سرکوب هر گونه جنبش مردمی ( 

زنان ، دانشجویی ومعلمان ، کارگران و…)
بحران ویرانگر اقتصادی (فقر و تورم وگرانی و رکود 
و بیکاری وبی حقوقی و حراج ثروتهای ملی و وابستگی 
اقتصاد ایران به نفت و بحران هسته ای که میلیاردها 
دالر از جیب مردم هزینه برده است وهنوز ایران گرفتار 
عواقب سیاسی- اقتصادی آن است � حکومت روحانی، 
با سه برابر کردن حجم نقدینه، بمب دائم در انفجار را 
ایجاد کرده  است و هم این حکومت، قرارداد وین را با 
تصویب خامنه ای، امضاءکرده و بموجب آن ۱0۵ تعهد 
از جانب مردم به قدرتهای خارجی سپرد بی  آنکه طرف 
امریکا  خروج  با  و  امضاءکند  قطع  بطور  را  آن  مقابل 
تبلیغات  ،تمام  اروپا  نایستادن  محکم  و  قراداد  این  از 
قرار  در  –برد”!  برد  بازی  باره”  در  روحانی  حکومت 
سنگین  آب  کارخانه  قلب   � شد  برآب  نقش  وین  داد 
اراک  با بتن پر شد ،سانتریفوژهایی که با قیمت گزاف 

خریداری شده بودند از چرخه 
نو  از  تحریمها  و  شدند  خارج 
برقرار شدند و فشار اصلی آن 

باز بر مردم وارد می شود�)
رواج   ) اجتماعی  بحران 
اجتماعی  آسیبهای  آنواع 
و  اعتیاد  و  فحشا  همچون 
بیماریهای روانی و بی خانمانی 
۱9 میلیون نفر حاشیه نشین 

در ایران …)
دخالت   ) فرهنگی  بحران 
سیاسی  بنیاد  در  دینی  بنیاد 
بحرانهای  موجد  خود  ،که 
و  است  فرهنگی  و  سیاسی 

وارد کردن ضربه به باوراکثریت مردم  ایران از طریق 
بنام   رژیم  جنایات  وتوجیه  دین  کردن  بیگانه  از خود 
علم  با  مبارزه  و  خرافات  گسترش  مردم،  دین  و  باور 
و فن و دانش ،تبعیضهای قومی و مذهبی و مرامی و 

جنسیتی و…)
عدم  و  طبیعت  کردن  ویران  (با  طبیعی  بحران 
همچون  طبیعی  حوادث  ،اثرت  آن  موقع  به  عمران 
شدن  ،خشک  زمین  رانش   ، آبی  بی  و  سیل  و  زلزله 
پیشگیری  قابل  که  هوا  وآلودگی  ها  دریاچه  و  تاالبها 
می باشند را بر زندگی مردم ویران گر کردن و بیایان 

کردن ایران)
بحران  بسط  به  نمونه  بطور  دارد  جای  اینجا  در 
مردم  زندگی  روی  بر  آن  بالفصل  اثرات  و  اقتصادی 

بپردازم:
میدانیم که اقتصاد ایران دچار مشکالت ساختاری 
ناشده  حل  ساختاری  مشکالت  همین  وجود  و  است 
بر  حد  بدین  تا  تحریم  اثرات  میگردد  باعث  که  است 
والیت  نظام  چند  هر  باشد�  دهشتناک  مردم  زندگی 
مشکالت  بانی  و  علت  را  تحریم  دارد  قصد  فقیه 
ثابت  ایران  مردم  به  تجربه  اما  کند  وانمود  اقتصادی 
کرده است که بحرانهای اقتصادی حاصل بی کفایتی 
اما  است�  حاکم  استبدادی  نظام  ماهیت  و  مسئولین 
عامل  که  میزنند  سرباز  مردم  به  حقیقت  بازگویی  از 

تورم، نگاه داشتن کشور در بحران های داخلی و خارجی 
است�  قیمتها  تثبیت  شدن  ناممکن  بنابراین،  شدید، 
زیرا با توجه به اثر تکاثری قدرت خریدی که دولت و 
نظام بانکی ایجاد می کنند، ارزش میزان کاال و خدمات 
قدرت  این  برابر  دو  کم،  دست  آن،  جذب  برای  الزم 
تولید  به  توانا  اقتصاد مصرف محور  نه  خرید می شود� 
وارد  ،برای  اختیار  ارز در  نه  و  کاالها و خدمات است 

کردن کاالها و خدمات الزم ، کفایت می کند�
بودجه های سنواتی در نظام والیت فقهی  نیزخود 
آن  و چرایی  دولت  از  مردم  نمای گسست  تمام  آینه 

هستند:
ثروتهای  فروش  و  صدور  به  متکی  ها  الف-بودجه 

ملی همچون نفت و گاز و معادن هستند�
ب-مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم نیز به نفت و 

گاز وابسته اند�
با  که  میدهد  تشکیل  کسری  را  بودجه  مابقی  ج- 
قرضه   )و  پشتوانه  بی  اسکناس  چاپ   ) داخلی  قرضه 

خارجی تامین می شود�
در واقع چند اتفاق همزمان رخ می دهد:

۱-از آنجا که بودجه برداشت از تولید داخلی نیست 
، بلکه حاصل حراج ثروتهای ملی ، سال بسال نیز بر 

حجم بودجه افزوده می شود�
می  مسلط  اقتصاد  زائده  به  بدل  ایران  -اقتصاد   2

شود�

جمهور مردم و نقش اول در مبارزه با بحران و چالش
ژاله وفا
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3- بودجه فربه ، حجم نقدینگی را افزایش میدهد 
و خود نیز به افزایش تورم دامن میزند و بعلت اینکه 
قدرت خرید بوجود آمده در داخل تولیدی نمی بیند 
، نیاز به واردات روز افزون میشود� و روز بروز اقتصاد 

مصرف محور تر و میگردد�
4 -واردات روزافزون  ضربات مهلک به تتمه تولید 
اقتصاد ملی را متالشی  داخلی وارد می آورد و اجزاء 

می نماید�
میشود�و  افزون  رانتخواری  گسترش  -زمینه   ۵
می  پنجه  وطن  نیست  و  هست  بر  واردات  مافیای 

گشاید�
6 -برمیزان تورم سال بسال افزوده می گردد�

۷ -بر عکس نظامهای دموکراتیک که دولت وابسته 
به مالیات مردم است ،در ایران این شهروندان هستندد 

که در حقوق روزمره خود وابسته به دولتند�
۸ -رابطه مردم با ثروتهای ملی خود ونسلهای آینده 

محسوس نیست و بند از بند گسسته می شود�
9 -حراج ثروتهای ملی که در واقع کارمایه جامعه 
 ، نشود  تولید  کارمایه  اقتصاد  درون  در  وقتی  ایرانند 
که  درکشورهایی  ثروتها  این  و  نمیکند  نیز  کار  ایجاد 
ایران نیازمندیهای خود را از آنها وارد میکند بدل به 
کار مایه شده و در آن کشورها ایجاد اشتغال می نماید�

یابد  می  افزایش  بودجه  حجم  که  میزانی  -به   ۱0
فقر مردم  و نابسامانیهای اجتماعی نیز روز افزونتر می 
گردد�طبقه متوسط با سرعت به طبقات زیر خط مطلق 
اقتصادی  در چنین  و چون  کند  می  آزاد  فقر سقوط 
رانتخواری بدل به رویه معمول میگردد نابرابری ها و 

تبعیضها نیز افزون می شوند�
در  خارجی   و  داخلی  گذاری  به سرمایه  ۱۱-میل 
اقتصاد فاقد امنیت به صفر میل مینماید �و همراه آن 
اقتصادهای  به  ورود  و  ایران  از  گریز  به  میل  سرمایه 

باثبات می یابد�
۱2-سوداگری بجای روحیه تولید رواج می یابد�

این  با  را  خود  جوان  نسل  که  نیست  دلیل  بی 
وضعیت بی آینده می بیند و نسل کنونی نیز غافل از 
نیازهای نسلهای بعدی و لزوم مهیا کردن زمینه برای 
زیست نسلهای بعدی ، به پیش خور کردن و زندگی 

مصرفی و ادامه می دهد�در عین حال
بحران فقر گریبان مردم را گرفته است

رقم،  یک  در  توان  نمی   را  فقر  که  نماند  گفته  نا 
رقم درآمد ماهانه و یأس از آینده، ناچیز کرد� چرا که 
عدم دسترسی به امکانها ناشی از توزیع نابرابر آنها در 
سطح جهان و در سطح هرکشور و فقر طبیعت بلحاظ 
از منابع موجود در  برداشت  آلودگی و  افزایش میزان 
استثمار  و  می شوند  منابع  کاهش  سبب  که  طبیعت 
اقتصاد مسلط از اقتصادهای زیر سلطه و فرار سرمایه ها 
و استعدادها از جامعه های فقیرتر به جامعه های دارای 
اقتصاد مسلط و میزان فرآورده ها و خدمات تخریبی و 
نیز شدت پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده 
نیز در محاسبه میزان فقر بایستی در نظر گرفته شود�

مردم  برای  تجربه  ترین  ملموس  و  ترین  نزدیک 
سیل  مدیریت  در  نظام  ناتوانی  و  درماندگی  مالحظه 
ورها کردن اغلب روستاها و شهرهای ویران شده بحال 
خود و نیز شکست بر شکست افزودن در بحران هسته 
و  است  برداشته  هزینه  دالر  ها  میلیارد  که  است  ای 
فرصتهای بسیاری را از دست مردم ایران خارج کرده 
و تحریم و خطر جنگ را به تحمیل و ممکن  گردانده 
است � مردم اما ازیاد نمی برند تبلیغات دروغین و یک 
جانبه روزنامه های اصالح طلب و حکومت روحانی را 
که با آب و تاب تحقق وعده هایی را بعد از قرارداد وین 

به مردم القا می کردند از قبیل :
»امسال اقتصاد ایران بعد از توافق هسته ای شکوفا 

خواهد شد«
توافق  از  بعد  خارجی  سرمایه های  هجوم  »منتظر 

هسته ای باشید«
سرمایه  تا  برود  بین  از  باید  ظالمانه  »تحریم های 
آب  و  اشتغال، صنعت  زیست،  محیط  مشکل  و  بیاید 
خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک ها 

احیا شوند«
کشورهای ۵+۱ هیچ تعهدی را در این قرارداد وین 
که به غلط آنرا برجام مینامند ،متقبل نشدند و از مردم 
وین   قرارداد  طبق  که  داشتند  پنهان  را  حقیقت  این 
از  ساختاری  بلکه  نمی شود،  برداشته  عماًل  تحریم ها 
فشار و نظارت بر ایران طراحی می شود که برنامه جامع 
اقدام مشترک ( برجام ) آن را قانونی می کند وبرجام 
به مثابه یک مکانیسم کنترل تسلیحات طراحی و در 
واقع ابزار فشار و وادارسازی ایران به اطاعت از اوامر و 
نواهی قدرتهای مذاکره کننده بود و ضعف دیپلماسی 
نظام حاکم باعث تن دادن به چنین قرارداد خیانتباری 
شد که مسئولیت آن در اصل متوجه شخص خامنه ای 
و محتوای  مذاکرات  مراحل  در جریان همه  است که 
ایران  باخت  وین   قرارداد  محتوای  از  �و  بود  قرارداد 
براحتی  ترامپ  نیز حکومت  به همین علت  بود  محرز 
آن  از  ضرری  گونه  هیچ  شدن  متقبل  بدون  توانست 

قراداد خارج گردیده و تحریمها را باز گرداند�
امضای  فاصله  در  که  نیست  پوشیده  هیچ کس  بر 
قرارداد وین تا  خروج آمریکا و باز گرداندن تحریمها 
رنج  ساختاری  ازمشکالت  همچنان  ایران  اقتصاد  ،نیز 
می برد ونه تنها تغییری در جهت حل این مشکالت 
نا کار آمد کلیت نظام  ، برعکس سیاستهای  نداد  رخ 
و  ارز  نرخ  شدن  برابر  چند  باعث  روحانی  حکومت  و 
کاهش ارزش پول ملی و فقیرتر شدن اکثریت جامعه 

شد و هم با قرضه های داخلی و چاپ اسکناس حجم 
نقدینگی چند برابر شد� این سیاستها اصوال ربطی به 
تحریم نداشته است بلکه بی کفایتی برنامه ریزان نظام 
والیت فقیه از خامنه ای در راس گرفته که سیاستهای 
کلی را طرح ریزی و اعالم می نماید تا حکومت روحانی 
و کابینه وی را عیان ترمی کند � تحریمها که به ضرر 
مردم ایران وضع شدند و نه نظام حاکم ،تنها وخامت 

اوضاع اقتصادی را تشدید گردانیده اند�
در  حاکم  نظام  که  بحرانهایی  و  چالشها  اینرو  از 
در  را   است  کرده  تحمیل  مردم  بر  اقتصادی  بخش 
پنج عامل اصلی جمع بندی نمایم  ،عواملی که ضربه 

حجم  یعنی  می کنند،  ویران گرتر  هرچه  را  »دشمن« 
نقدینه ،قرارداد وین ،اقتصاد مصرف و رانت محور ،کسر 
و  دولت  که  خریدی  قدرت  و  کشور  بودجه  روزافزون 
توزیع  نابرابرنیز  بسیار  و  می کند  ایجاد  بانکی  نظام 
می شود، را حکومت های این نظام ، از جمله حکومت 
مسئولیت  و  کرده  اند  تصدی  و  آورده  بوجود  روحانی، 
سالحی  پنج  عامل  پنج  این  دارند�  بعهده  نیز  آنرا 
هستند که در جنگ اقتصادی، طرفهای جنگ، یعنی 
اتحاد سعودیها و اسرائیلی ها و امریکا و نیز »دولت در 
سایه« برضد نه تنها حکومت که مردم ایران و اقتصاد 

از هم گسسته ایران، بکار می برند�
تبحر نظام و داشتن دکترا در بحران سازی

مالحظه میشود که نظام استبدادی حاکم در ایجاد 
انواع بحران تبحر دارد و به تعبیراخیر آقای ظریف در 
اما به همان میزان که در ساخت   ! اینکار دکترا دارد 
عاجز  آن  حل  در  است  متبحر  جانبه  همه  بحرانهای 
است�و هرگاه اظهار تمایل به حل بحرانی کرده است 
آنرا در بدترین شرایط ممکن و با باج دادنهای بسیار از 
جیب مردم و خوراندن جام زهرهای مهلک در واقع به 
مردم ، بظاهر حل کرده ولی در واقع به بحرانی جدید 

وصل نموده است�
به حل  قادر  سازی  بحران  نظام  هیچ  است  بدیهی 
حل  به  توانا  اگر  که  چرا  نیست  ساخته  خود  بحران 
بحرانها  امر  واقع  نمیشد�در  آن  موجد  بود  بحران 
که  چرا  میآیند  فقیه  والیت  نظام  حیات   ادامه  بکار 
 ، اقتصادی   ، سیاسی  زندگی  ابعاد  هم  طرف  یک  از 
میدهد  قرار  تاثیر  تحت  را  مردم  فرهنگی  و  اجتماعی 
و بدینسان زندگی مردم ایران را به مهار خود در می 
دستگاه  و  خود  داخلی  جناحهای  با  طرفی  از  و  آورد 
عظیم تبلیغاتی که در اختیار دارد برای حل آن بحرانها 
آدرس اشتباه نیز در اختیار مردم قرار میدهند� همانا: 
قابلیت اصالح پذیری نظام در درون خود  ! و بدینسان 

توانایی یک  بحران همانا  اصلی حل  از عامل  را  توجه 
ملت در ریشه کن کردن عامل موجد بحرانها دورمی 

گردانند�
مافیاهای  که  است  این  بر  رویه  که  نظامی  در 
با تخریب نیروهای محرکه برای رساندن  نظامی/مالی 
رانت خواری به حداکثر، نقدینه و ارز و طال و آب و … 
و نیروی مسلح و دستگاه تبلیغاتی را از آن خود کند، 
عمل  موقعیت  این  تحکیم  نفع  به  که  اصالحی  هیچ 

نکند پذیرفته نیست �
رانت  و  مصرف  بر  کشور  اقتصاد  محور  که   چرا 
با  نه  و  است  جور  استبداد  با  این  و  گیرد  می  شکل 

چالشها و بحرانهایی که نظام حاکم در بخش اقتصادی بر مردم تحمیل کرده 
است را  در پنج عامل اصلی جمع بندی نمایم. عواملی که ضربه »دشمن« را هرچه 

ویران گرتر می کنند، یعنی حجم نقدینگی، قرارداد وین، اقتصاد مصرف و رانت محور، 
کسری روزافزون بودجه کشور و قدرت خریدی که دولت و نظام بانکی ایجاد می کند 
و بسیار نابرابر توزیع می شود، را حکومت های این نظام ، از جمله حکومت روحانی، 
بوجود آورده و تصدی کرده  اند و مسئولیت آن را نیز بعهده دارند. این پنج عامل 
پنج سالحی هستند که در جنگ اقتصادی، طرفهای جنگ، یعنی اتحاد سعودیها و 
اسرائیلی ها و امریکا و نیز »دولت در سایه« برضد نه تنها حکومت که مردم ایران و 

اقتصاد از هم گسسته ایران، بکار می برند.
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حقوقمندی�

بنیادین دهیم  تغییر  را  اقتصاد  بخواهیم محور  اگر 
محور  تولید  را  محور  رانت  و  محور  مصرف  واقتصاد 
بگردانیم، بایستی که این رابطه را که مانع اول است 
تغییر دهیم� حال چنانچه مردم قصد کنند که رابطه 
را عوض کنند آنگاه با والیت مطلقه فقیه تزاحم پیدا 
اعمال قدرت  به عنوان  با هر گونه والیتی  و  می کند 
مزاحمت ایجاد می کند�از اینرو عوامل نظام مقاومتی 
سخت خواهند کرد� از اینرودر چنین نظامی با چنین 
احقاق حقوق  نفع  به  پذیری  اصالح  ماهیتی هر گونه 

مردم ،از دید استبدادیان امری ناممکن و محال خواهد 
بود �چرا که کوچکترین قدمی به سوی حقوق مردم ،از 
تمرکز قدرت در دست مافیای حاکم می کاهد و پایان 

نظام والیت فقیه را نوید خواهد داد�
ملت  یک  حق  عزت  و  حقوقمندی  در  زیست  اما 
است و برای تحقق آن تغییر را باید از خود شروع کرد�

اقتصاد تولید محور با حقوق مالزمه پیدا می کند، 
ایرانی ها باید حقوق شهروندی پیدا کنند ، حقوق ذاتی 
انسانی خود را بکار برند ، از حقوق ملی برخوردار شوند 
و در عمل این حقوق رعایت بشوند، طبیعت از حقوق 
برخوردار بشود و در این جهان، ایران بر اصل استقالل 
بر قرار کند و در  با جامعه های دیگر رابطه  و آزادی 
نتیجه زیر سلطه اقتصادی هیچ کشوری هم نباشد  تا 

اصالحی در راستای حقوق مردم ممکن باشد�
به حقوق خودو  با معرفت  شهروندان هر کشوری 
نظام  هر   ، زندگی  های  عرصه  همه  در  بدان  عمل 
استبدادی هرچند مسلح و پر قدرت ، زمینه رشد نمی 

یابد و ناچار از فروپاشی است�
حاکم  نظام  بودن  ناپذیر  اصالح  متمادی  سالیان 
معرض  در  که  مردم  از  بخشی  دید  از  را  دالیلش  و 
با   � کردند  ،پنهان  بودند  نظام  جانبه  یک  تبلیغات 
وجود تجربه های فراوان بخشی نیز خود را به ندیدن 
می  که  آنجا  از  حکومتی  طلبان  �اصالح  زدند  انکار  و 
و  ببرند  بهره  قدرت  شیر  سهم  از  ازبخشی  خواستند 
حفظ نظام و نه حقوق مردم اوجب واجباتشان بود و 
هست ، با تبلیغ “اصالح پذیر بودن ” نظام والیت فقیه 
واقعیات  با  تطبیقش  و  آن  تئوریزه کردن  بدون  حتی 
که  سرکوبی  و  سانسور  جو  در   ، ملموس  و  محسوس 
بستن  با    ، بود  کرده  مستولی  برجامعه  حاکم  نظام 
هشیاری  بانان  دیده  قلم  شکستن  و  مخالفان  دهان 
که محال بودن اصالح پذیری را در نظام والیت فقیه 
خشونت  مدار  شدن  بسته  باعث  کردند،  می  تحلیل 
گرایی نظام گردیدند �از دید نگارنده مسئولیت اصالح 
طلبان حکومتی در ادامه حیات نظام و القای دروغ و 
بی عملی و جو یاس و ترس و استیصال بسیار سنگین 

است�
اما از آنجا که همواره نمیتوان مردم را در سانسور 

مداوم نگاه داشت و حد اقل بخشی از مردم از تجربه 
تبلیغات  را میگیرند�  زندگی خود درس الزم  ملموس 
متفاوت  اثر  دو  مردم  اقشار  روی  بر  طلبان  اصالح 

گذاشت�
۱- باوراقشاری از مردم را به امکان هر گونه تغییر از 

بین برده و بی تفاوتی و استیصال را القا کردند�
که  جوان  قشر  خصوصا  مردم  از  بخشی  باور   -2
و  میدهد  تشکیل  آینده  را  زندگیش  اعظم  بخش 
تغییر  هرگونه  امکان  به   ، است  باز  پیشاروی  نیازمند 
و  شکست�  اصولگرایی   – طلبی  اصالح  بسته  مدار  در 

شعار اصالح طلب -اصول گرا دیگه تمام است ماجرا 
، سنبل این طرز فکر است که در حال نضج گرفتن و 

بالیدن است�
بایستی با خود و با مردم روراست بود و هزینه های 
سنگین بی تفاوتی و بی عملی را که منجر به  افزودن 
را روشن در  استبدای حاکم می گردد   نظام  بر عمر 

برابر چشمان بصریت بین قرارداد�
دستگاه والیت مطلقه فقیه و حزب سیاسی مسلح 
اگر  سرکوب  دستگاههای  و  نظامی/مالی  مافیاهای  و 
نبودند، بدیهی است مردم ایران زندگی درخوری می 
یافتند� اما اگراین نظام ودستگاههای سرکوبش وجود 
از  غیر  نقشی  مردم  برای  که  است  بدین خاطر  دارد، 
تسلیم شدن قائل نیستند و بخشی از مردم کم و بیش 

این نقش را بازی کرده اند�
نقش مردم و جنبش های مدنی  ایران در رها 

کردن ایران از بار بحران ها
خیمه  دارندگان  نگاه  از  کردن  ید  خلع  در  چاره 
خال  در  یدی،  خلع  چنین  است�اما  فقیه  والیت  نظام 
رخ  می تواند  که  است  جامعه  در  نیست�  دادنی  انجام 
بدهد� بنابراین، از جامعه است که باید مشروعیت کسب 
ایرانیان استقالل و  کند� باتوجه به این واقعیت که یا 
آزادی و دیگر حقوق خود را می یابند و کمر همت بر 
می بندند به نجات طبیعت و اقتصاد کشور و یا کشور 
خلع یدی  چنین  وقتی  تنها  پس  می رود،  دست  از 
جمهور  به  والیت  درجا،  که،  می کند  پیدا  مشروعیت 

مردم بازگردانده شود�
که  میشود  یدی  خلع  چنین  آماده  زمانی  جامعه 
جنبشهای زنان و دانشجویان و معلمان و کارگران و در 
کل جمهور مردم اعتال یابند و ذهن خود را از القائات 
از مدار  را  تبلیغاتی نظام پاک و زندگی خود  دستگاه 

بسته بدو بدتر نجات دهند�
جنبش  زنان ایران

همه  در  است  داده  نشان  تجربه  که  زنانی  آنهم 
مبارزات در صفوف پیشتاز قرارداشته اند ، با دو هدف 

عمده:
۱-شناسایی و ایجاد معرفت و خود آگاهی به زنان 
و  خود  ملی  و  شهروندی  و  انسانی  حقوق  مورد  در 

البته  که  ایران،  شهروندان  از  نیمی  کردن  حقوقمند 
بدور از خود آگاه کردن مردان نسبت به حقوق خود و 
دوری گزیدن از تبعیضهایی به ضرر زنان وضع گردیده 

اند  ،نیز موفق نخواهد شد�
با “قوانین ” ضد انسانی و تبعیض گرای  2-مبارزه 

نظام حاکم
حاکم  نظام  که  است  چالشهایی  بزرگترین  از  یکی 
نیز  معلمان  جنبش  با  که  است�چرا  روبرو  آن  با 
با  نیز  و  ایران  در  بسیار  زن  معلمان  وجود  علت  به 
جنبش دانشجویی پیوند ماهوی و اشتراک در حقوق 
خورده است �نقشی فعالیت زنان در تظاهرات ها و در 
و  اجتماعی  توان  به  آگاهی   و  اجتماعی  انجمن های 
سیاسی خود، خود موجب ایجاد ظرفیت های اجتماعی 
جدید و توانمندیها و توانبخشی های نو به جامعه زنان 
کشور شده و سطح مطالبات آنان را به مستوایی برتر 
ارتقاء داده است�وجود شمار گسترده ای از زنان فعال 
از  بیش  یک  هر  که  زندانها  در  سیاسی  و  اجتماعی 
دیگری در مقاومت در برابر زورگویی و اعمال خشونت 
نظام  خوش میدرخشند ،خبر از میزان وحشت نظام 
از کنشگری نیمی از جامعه و پتانسیل عظیم آن است�

جنبش معلمان ایران
معلمان ایران که هر روز و هفته و ماه در مدارس 
توان  پشتوانه  و  ضامن   ، پرورانند  می  را  جدید  نسل 
� چرا که محیط مدرسه  ایرانند  آینده  علمی و فکری 
بهترین مکان تمرین آزادگی و استقالل و رشد و مبارزه 
ملی  آگاهی  تبیین  است�  گستر  خشونت  روشهای  با 
ایرانیان و نسل حال و آینده و بار به ثمر نشاندن آن 
خوشبختانه بر دوش قشری فهیم و عاشق و زحمتکش 
و  ایرانی  اعتالی  عاشق  چنانچه  که  است  شده  نهاده 
معلمی   مسئولیت  پر  شغل  انتخاب  در  نبودند  ایرانی 
تردید می کردند�امانت مقوله آگاهی ملی و حقوندی 
و حقوقمندی را در دهه های خطیر سرکوب  ،معلمان  

ایران در آستین خود حفظ کرده اند�
ایران  ، واقفند که تداوم  این سفیران خرد  معلمان 
دیگر  نسل  به  نسلی  از  مقوالت  این  انتقال  نیازمند 
اینرو جنبش معلمان سهم بسزایی در ممکن  است�از 
در  استبدادی  نظام  گونه  اتمام هر  گرداندن  میسور  و 

ایران دارا می باشد�
جنبش کارگران ایران

جنبشی که بعلت گستردگی آن تمامی صحنه وطن 
را در بر می گیرد�

نوسازی  و  تولید  بار  که  ایران  زحمتکش  کارگران 
محرومیت  حتی  فراوان  محنتهای  تحمل  با  را  ایران 
کشند،نیزدر  می  بدوش  خود  دستمزد   از  ساله  چند 
مصرف  یا  و  محوری  تولید  بین  انتخاب  مهم  گذرگاه 
به  تنها  تولید محوری  این  اند�  ایستاده  ایران  محوری 
تولید کاال ختم نمی شود ،تولید فکر و اندیشه ،تولید 
اخالق و عدالت ، تولید مقاومت در مقابل زور گویی، 
تولید روشهای خشونت زدا در مقابل روشهای خشونت 
گرا ، تولید کاالی با کیفیت در مقابل کاالی وارداتی 
تضییع  مقابل  در  همبستگی  و  اتحاد  تولید   ، بنجل 

حقوق هر ایرانی و…
و چون کارگران ایران تنها در محدوده “حرف زدن 
“از این تولیدات قرار ندارند بلکه کار آنها “عمل و کار 
“در این مقوالت است ، امید به وجود فعال آنها در غنا 
بخشیدن مبارزه با نظامی که دزد حقوق همه ایرانیان 

است ،  بسیار حقیقی و واقعی است�
جنبش دانشجویی ایران

خود  خاص  گیهای  ویژه  بعلت  دانشجویی  جنبش 
بنوبه خود نظام حاکم را با چالش روبرو گردانده است 

اصالح طلبان حکومتی از آنجا که می خواستند ازبخشی از سهم شیر قدرت 
بهره ببرند و حفظ نظام و نه حقوق مردم اوجب واجباتشان بود و هست، با تبلیغ 
تطبیقش  و  آن  کردن  تئوریزه  بدون  فقیه حتی  نظام والیت   « بودن  پذیر  »اصالح 
با واقعیات محسوس و ملموس، در جو سانسور و سرکوبی که نظام حاکم برجامعه 
مستولی کرده بود، با  بستن دهان مخالفان و شکستن قلم دیده بانان هشیاری که 
محال بودن اصالح پذیری را در نظام والیت فقیه تحلیل می کردند، باعث بسته شدن 

مدار خشونت گرایی نظام گردیدند.
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و  جوان  و  بیدار  و  فعال  و  سازنده  حرکتی  با  :مبارزه 
این  تاریخ  در  ریشه  که  قدرت  با  بیگانه  و  انرژی  پر 
برای چند  مبارزه  معنی  قلب  با  تنها  دارد،  بوم  و  مرز 
والیت  نظام  اینرو  از  یابد�  ادامه  است  ممکن  صباحی 
فقیه بی عملی را به جنبش دانشجویی تنها بر اساس 
به  نماید�  تحمیل  توانست  می  مبارزه  روحیه  تضعیف 
همین سبب عوامل تبلیغاتی خود را به مخدوش کردن 
ارزش های مبارزاتی که در تاریخ ایران سنت گردیده 
بود، وا داشت� تا رأس این نظام  بتواند در ۱۱ تیر سال 
با این محتوا صادر کند که:  ۱393 به راحتی فرمانی 
“مسئوالن ذیربط و مدیران دانشگاه  ها باید با جدیت 
از تبدیل مراکز علمی به محل جوالن و فعالیت  های 
جریان  های سیاسی جلوگیری کنند”� این قبیل فرمان 
های مستبدانه و دخالت جویانه را ممکن نیست بتوان 
در دانشگاه های فعال و بیدار ایران بدون پیش زمینه 

منفل سازی در علن صادر کرد�
دانشجویی  جنبش  بارز  خصیصۀ  و  ویژگی 
بودن،  آن  منتقد  و  قدرت  از  دوری  به  تمایل  ایران 
هدفمند  و  طلبی  عدالت   آزادیخواهی،  ساختارشکنی، 
بودن، است� اگر جامعه نتواند رهبری نیروهای محرکه 
شود�  می   ناممکن  ملی  حیات  کند،  تصدی  را  خود 
زورمدار  را دولت  نیروهای محرکه  اش  ای که  جامعه  
معرض  در  را  خویشتن  بستاند،  او  از  بتواند  بیگانه  و 
های  جنبش  هدف  رو،  این  از  دهد�  می  قرار  انحالل 
ادامۀ  و  نجات  دانشجویی،  جنبش  خصوصاً  ایرانیان 
مهار  آوردن  بدست  این،  بنابر  و  رشد  در  ملی  حیات 
نیروهای محرکه و سپردن تصدی دولت به آن رهبری 
بوده  است که محل ظهور و عملش خود جامعه باشد و 
بتواند دولت را به نمایندگی از جامعه ملی اداره کند تا 

والیت جمهور مردم تحقق یابد�
هر چند در حال حاضر بطور موقت با پدیدۀ فترت 
جنبش دانشجویی مواجهیم، اما نظام حاکم در منفعل 
تواند  نمی  دانشجویی  و سرکوب جنبش  داشتن  نگاه 
به صورت پایدار و طوالنی موفق گردد، چرا که هرگاه 
بخواهد  و  کند  هدف  تعیین  ملت  از  منتزع  نظامی 
نمی  واقع هدفش  اطاعت کند، در  کارپذیرانه  جامعه، 
تواند نسبت به واقعیت های جامعه، بند از بند گسسته 
نباشد� لذا جامعه نسبت به آن بیگانه می گردد و به 
اش  شکست  دوران  جامعه،  از  نظام  آن  دوری  میزان 
چه  هر  گسترش  امکان  طرفی  از  شود�  می  نزدیک 
در  بروز  روز  حاکم  قدرت  با  مبارزه  ذهنیت  بیشتر 
خاستگاه  که  چرا  یابد،  می  افزایش  دانشجویان  میان 
اجتماعی دانشجویان از پایین ترین الیه  های اجتماعی 
تا باالترین آنرا در بر می  گیرد و این پراکندگی پایگاه 
اجتماعی- اقتصادی دانشجویان، آنها را در برابر نیازها 
و مطالبات قشرهای متفاوت مردم قرار داده و همانگونه 
زبانی  با  تاریخی اش،  انتظار دارد مطالبات  که جامعه 
گویا از زبان دانشجویان مطرح شوند، حامالن جنبش 
های  خاستگاه  به  آگاهی  انتقال  با  همواره  دانشجویی 
مختلف  های  الیه   اقناع  وظیفۀ  خویش،  اجتماعی 
اجتماع را درخصوص امکان برآورده شدن مطالباتشان 
تحقق  در  دولت  و  مردم  بین  روابط  تغییر  طریق  از 
اجتماعی،  عدالت  و  بشر  حقوق  دموکراسی،  آزادی، 

برعهده دارند �
همین امکان و رسالت را جنبش زنان و معلمان و 

کارگران میتوانند بخوبی عهده دار شوند�
و  ایران   مدنی  های  جنبش  مقام  و  موقع  ارزیابی 
فاصله گرفتن میان “مسئولیت” و آنچه و آنکه آنها را 
به “مشغولیت” به خود فرا می خواند، نیازمند درایت 
و هوشمندی، خصوصاً شجاعت و تهور مرعوب قدرت 

و عمله های آن نشدن، و نیز باور به این امر است که 
استقامت  این  و  است  استقامت  قدرت،  زهر  زهِر  پاد 
تنها زمانی کار ساز است که از موضع آزادی و استقالل 
انسان بعمل آید� چرا که همانگونه که نظام  و حقوق 
و  پاسداران  نیازمند  خود  حفظ  برای  فقیه  والیت 
دغدغه  که  است  خود  سنخیت  و  جنس  از  ملتزمانی 
حذف از عرصه قدرت را داشته باشند و به دروغ خروج 
از آنرا با حذف از عرصۀ عمومی یکی جلوه دهند، نظام 
از  بانان  دیده  و  حامیان  و  موجدان  نیز  ساالر  مردم 
جنس خود را میطلبد که تحقق و پایداریش نه در گرو 
ساحران و نخبگان وابسته به قدرت ، بلکه وابسته به 

عرصه عمومی و وجدان عمومی ملت است�
لذا همه ایرانیان داخل و خارج از کشور و گروههای 
ذیل  امور  در  اهتمام  در  مدنی  فعاالن  و  سیاسی 

مسئولیت دارند:
اجتماعی  اقتصادی-  سیاسی-  واقعیات  شناسائی 
برای  حل  راه  و  پاسخ  یافتن  نیز  و  وطن  فرهنگی  و 
و  مجاز  مبنای  بر  نه  آنهم  این چهار عرصه،  معضالت 
بر  منطبق  رشدی  راه حل  یافتن  بلکه  وهم،  و  گمان 

واقعیات،
غنی و شفاف کردن وجدان جمعی و ممکن کردن 
عمل در حوزۀ وجدان جمعی که بر وفق این وجدان 

هستند،
 مبارزه با سانسور جریان های اندیشه که به قصد 
اندیشۀ  مثابۀ  به  آزادی  بیان  گزینش  از  جلوگیری 
اطالعات  جریان  برقراری  و  گیرد،  می  انجام  راهنما 
مراکز  در سطح  آزاد  بحث های  برگزاری  با  اندیشه  و 
 ، مدنی  انجمنهای  یا  دانشگاهها  از  اعم  کشور  علمی 

و  جامعه  واقعیات  از  بریده  که  آزادی  بحث  نه  آنهم 
سری  یک  در  تنها  و  باشد  جامعه  گوناگون  معضالت 
اعالم مواضع خالصه شود� چرا که مبارزه با بزرگترین 
اعتیاد، همانا اعتیاد به ابهام، در محیط سیاسی- علمی 
کشور است که نیازمند ارتقاء سطح علمی و یافتن زبان 

چون و چرا است�
“بی  که  هایی  ذهنیت  کردن  عریان  و  شناسائی   
جامعه  در سطح  را  عافیت طلبی  و  انفعال  و  تفاوتی” 
و  عوامل،  این  از  یابی هر یک  علت  و  زنند  دامن می 
قبیل  از  دیگری  و  خود  از  ای  بهانه  هیچ  نپذیرفتن 
سانسور رژیم و گرفتارِی تحصیل معاش و بی رحمِی 

رژیم در سرکوب، برای توجیه وجود این عوامل�
و چون  خود  حقوق  به  عمل  به  جامعه  برانگیختن 
از   تر  آسان  بسیار  آن  ،تحقق  باشند  می  ذاتی  حقوق 

زور گویی و غفلت از آن حقوق است�هر گاه در سطح 
و  دانشجویی  و  زنان  و  کارمندان   و  کارگری  جامعه 

دانش آموزی و معلمان و کارمندان  و…
 آماده سازی خود برای اجرای نقش بدیل و کسب 
ویژه گیهای درخور بدیلی که راهبر ایران به استقالل 
و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی باشد� و آگاه 
گرداندن  مردم از وجود این بدیل تا چشم انداز جمهور 
استبدادی  نظام  از  گذر  بودن  ممکن  و  لزوم  به  مردم 
اعالم کنم که  باز و گسترده شود� مفتخرم که  حاکم 
که  سیاسی  سازمان  و  وآزادی   استقالل  راه  رهروان 
نبوده  متعظ  غیر  واعظ  دارم  آن عضویت  در  اینجانب 
است و به یاری آقای اقای ابوالحسن بنی صدر هم به 
تدوین و انتشار کتاب حقوق پنجگانه (شامل 233 اصل 
) و هم تدوین و انتشار کتاب قانون اساسی پیشنهادی 
حقوق  ساختار  ارائه  نیز  و  پنجگانه  حقوق  مبنای  بر 
پیشنهادی برای گذار انتقال حاکمیت به جمهور مردم 
اختیار هموطنان جهت  در  و  اند  گمارده  ایران همت 

مطالعه و نقد و غنا بخشیدن به آن قرارداده اند �
هر کس وظیفه خود بداند که رابطه اش را با خود 
باب  کند�من  تنظیم  حقوق  اساس  بر  دیگری  با  و 
و  کنند  تنظیم  دوستی  با حق  را  رابطه ها  همه  نمونه 
روابط  در  خشونت  سطح  شوند،از  دوست  یکدیگر  با 
سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بشدت کاسته 
و  مردم مستحکم می شود  اقشار  بین  پیوند  و  میشود 
جنبشهای پراکنده به جنبش عمومی  تحول می یابند� 
و با کاسته شدن جو خشونت بستر خشونت زا ی نظام 
بر  افزودن  در  نظام  حیات  که  چرا  شود  می  برچیده 
کردن  معتاد  و  جامعه  در  خشونت  و  سرکوب  میزان 

جامعه به خشونت است�
دارد:  سایرین  و  خود  با  روابط  یکسری  انسانی  هر 
انسان با همسر فرزند، خانواده، دوست آشنا، غریبه، و 
حتی دشمن خود یک رشته روابط دارد� یک قسمت 
از این روابط، رابطه با رژیم حاکم است� فضای زندگی 
را نباید در محدوده تنگ نظام حاکم خالصه و محصور 
روابط گسترده میان شهروندان عرصه های  این  کرد� 
بی شمار زیست اجتماعی مردم ایران و عمل به حقوق 
دموکراسی  و  استقالل  و  آزادی  در  زیست  تمرین  و 

است�
هرگاه اعضای هر جنبشی کار را با ایجاد هسته ها، 
آن  اعضای  که  کنند  آغاز  کوچک،  گروه های  یعنی 
دارند،  اطمینان  یکدیگر  به  و  می شناسند  را  یکدیگر 

جنبشهای مردمی در تاریخ معاصر ایران هدف و ماهیت اصلي شان خلق 
یک نوع رهبری بوده است که تنها به عنوان قوه تعدیل کننده استبداد عمل نکنند 
، بلکه در صدد تغییر رابطه دولت و ملت بر آید. آنهم به نحوی که توانا باشد دولت 
را به مهار جامعه ملی و در خدمت آن درآورد و سه  نیاز عمده جامعه را برآورده 
سازند :1- وحدت و استقالل کشور، یا دفاع از منزلت مستقل ایران در برابر قدرتهای 
خارجی؛2- اصالحات یا تغییر ساختاری  رابطه دولت و ملت و 3- استقرار حاکمیت 
مردم و ایجاد حکومت قانون و طلب رشد بر میزان عدالت اجتماعی . یعنی برقراری 
منزلتهای تعریف شده و تثبیت شده برای همه درهرچهار بعد اساسی جامعه همانا 

ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی .

ادامه در صفحه ۵4
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در این شماره به معرفی پنج تألیف و یک ترجمه در 
بازار ادبیات ایران می پردازیم: 

عبور از خود – محمود دولت آبادی
چندی پیش کتابی از محمود دولت آبادی به بازار 
باید ده سال پیش چاپ می شده ولی  قرار  از  آمد که 
متاسفانه مجوز نشر نگرفته بود� حاال بعد از گذشت این 
همه سال به حکم قضا و قدر سنگ مانع از مسیر انتشار 
کنار زده شده و توفیق عرضه یافته� این کتاب برشی از 
پشت صحنه ی زندگی محمود دولت آبادی است� برشی 
که قطعا مثل تیغ ماهی در گلوی آقایان گیرکرده که 
فریاد  داده شود�  قورت  تا  ده سال طول کشیده شده 
بی صدایی است که سالها در سینه حبس بوده و جان 
و رمق نویسنده را گرفته است� کسی که سالها قطره 
قطره ی خونش را در کلمات چکانده و کسی نتوانسته او 

را درک کند، مگر در ظاهر�
تا این هزار فرسنگ

 ۱3۸2 سال  گذشته�  او  نویسندگی  از  سال  چهل 
است� بعد از پنج سال سلوک نویسی حاال تمام شده� 
است  داستان هایش  فقط  که  ثروتش  می گیرد  تصمیم 
این  است  درد  چه  و  فرزند  درمان  جهت  بفروشد�  را 
به  را  دست نوشته هایش  است  قرار  که  کتاب  صفحات 
حراج بگذارد� عبور از آقای نویسنده، توقف در ذهن و 
روان اوست و قلمی که قطره به قطره عمرش را مکیده 
راس  در  آقایانی  و  شوند  ثبت  کاغذ  بر  کلمات  آن  تا 
چطور سنگ می اندازند جلوی پایش و مجبور می شود 
دوباره برگردد پشت میز نوشتن و باز به خود بگوید:” 

کارآمد ِحصه من”�
حدیث نفس

در کوشش بسیار در سالیان آنچه به یاری این قلم 
خلق شده، جز در خلوت و سکوت گاه روزانه و بیشتر 
نمی توانسته  و  نیامده  پدید  ضروری  انزوایی  در  شبانه 
پدید بیاید� از آن عمر رفته قریب به 2۵ سال از دانشگاه 
به کنج اتاق خود تبعید شده بوده� مصداق دولت آبادی 
از خودش درخت توتی است� بخوانیم از زبان خودش:” 
چندی نمی گذرد که خود را همچون یک درخت توت 
است  آن  نذری  توت  درخت  و  می کنم،  تصور  نذری 
کنار  خود،  باغ  چینه ای  دیوار  از  بیرون  باغ داران،  که 

رهگذران  تا  می کاشتند  راه 
پهن  چادرشبی  سایه اش  زیر 
نیاز خود شاخه  به قدر  کنند، 
در  بگذرند�  و  بخورند  بتکانند، 
بسیار  خورها  توت  من  مورد 
متنوع بوده اند و هستند� افزون 
وگوهای  گفت  خواستاران  بر 
نونویسنده،  جوانان  طوالنی، 
و  مطبوعات  مستندسازان، 
سرانجام حاشیه های انتخابات 
و  دست  همچنان  اکنون  که 

پاگیر باقی مانده است�”
جدا  هیچ وقت  را  خود  او 
دست  و  نداسته  شهروندان  از 

سبز  رنگ  برنداشته�  رو  میانه  کاندیدای  از  حمایت  از 
تیرگی پوشانده شده بر فضای شهر را تحت تاثیر خود 
قرار می دهد� زیرا بعد از انقالب و آن جنگ ویرانگر شهر 
و دیار این سرزمین سوگوار و سیاه پوش باقی مانده� و 
چون سبز نشان خاندان رسالت و اهل بیت است و در 
عین حال سبز رنگ بهار و نوروز و آشتی و رویش و عید 
جمشیدی ایرانیان به حکم وظیفه پای صندوق می رود� 
نبوده و آقای نویسنده دوباره به  هرچند خبرها خوب 
انزوا کنج اتاق کوچکش تبعید می شود و سیگار پشت 
سیگار و آرام و خاموش می اندیشد که همان شد که پنج 
ماه پیش گفته است� دقیقا یک معضل مهم� اما این بار 
حلقه ی انزوای او وسکوت شبانه اش را نه مطبوعاتی های 
سمج، نه جوانان نونویسنده، نه فیلمسازان مستند و نه 
را شاخه ی درخت  نذری خوردن  توت  عابرانی که  آن 
و  سکوت  این  آنچه  بلکه  می شکنند؛  می دهند-  تکان 
انزوا را درهم فرومی ریزاند، فریادهای مردمان است که 
در بانگ اهلل اکبر طنین انداز می شود در آسمان تیره ی 

شب تهران�
پیش از این سال ۸۷ چه گفته بود: “رجوع می کنم 
به پرسش خبرنگار که در اشاره ی من به حدود قانونی 
دموکراسی می پرسد: »شما هنوز هم معتقدید به جریان 
دموکراسی)  قانونی  (منظور  به همین شکل  اصالحات 
»تخریب  گفته ام:  پاسخ  در  من  و   » شود؟  می  نگاه 

متقابل را شخصا نمی پسندم، و این که داده ی (حاصل) 
اجتماعی،  رفتار  و  کردار  آشکارایی  فروبردن  منطقی 
ایجاب های  و  است  محفلی  پستوهای  به  سرفروبردن 
انتخابات  از شیوه های یک  نمی تواند  پستوهایی  چنان 
موقعیت  در  ما  کشور  شود…متأسفانه  بهره مند  موجه 
بسیار حساسی از لحاظ داخلی و جهانی قرار دارد که 
موضوع انتخابات عمدتا با سرنوشت کشور گره می خورد 
و… نوعی فریضه به من حکم می کند که بگویم همه ی 
آقایان عنایت داشته باشند که سرنوشت ملت و مملکت 
مقام  و  پست  از  جهانی  زده ی  بحران  شرایط  این  در 
بنابراین  بسیار مهم تر و حیاتی تر است�  آقایان  یکایک 
نامیده  فی االهم  و  اهم  چه  آن  به  فرموده  مرحمت 
حدود  من  آنچه  آیا  اما…  بیندیشند!  خوب  می شود، 
؟!  رسید  به گوش هایی  نوشتم  و  گفتم  پیش  ماه  پنج 
نه! گمان نمی کنم� به خصوص هشداری بدین صراحت 
این دفعه   – انتخابات   – که چون پرسیده شد: »یعنی 
»ممکن  گفتم:  بیدرنگ  بود؟«  خواهد  خیلی سخت تر 
است بسیار سخت تر باشد، خیلی سخت� حتی ممکن 
است نفس انتخابات به یک معضل مهم تبدیل بشود!« 

نه، شنیده نشد! ”
گفتانوشت

و جواب  به سوال  از خود”  “عبور  از کتاب  قسمتی 
ایران را ترک  اینکه چرا شما  می پردازد� به طور مثال 
نکردید؟ در پاسخ می خوانیم:”انسان چه طور می تواند و 

آستانه ۲۷ )تازه های ادبیات فارسی(
شمعانه اصفهانی



67دوره جدید | خرداد و تیر 1398 | شماره 27
چرا می باید عمر و زندگی اش را جا بگذارد و از خانمان 
همه ی  به  کرده ام  فکر  طبعا  و  برود؟  سرزمینش  و 
رفتگان و روندگان و فکر کرده ام که من در کدام دسته 
و رسته می توانم جای بگیرم؟ چون دسته ای جان خود 
را برداشته و رفته اند که طبعا موجه است و من جزء 
آن دسته نبودم؛ دشوار بود دلیلی بیابم و باورکنم که 
جانم در خطر است� دست های پول های یغمایی خود 
نبودم  هم  آنها  جزء  قطعأ  ومن  رفته اند؛  و  برداشته  را 
تا بتوانم میهنم را در یک چمدان کوچک و یک دسته 
دانش  و  تخصص  بدهم� دست های  جا  مسافرتی  چک 
خود را برداشته و رفته اند؛ و من تخصص و دانشی هم 
نداشته ام و ندارم� انبوهی هم بی تابی و کم طاقتی خود 
را برداشته و رفته اند؛ که من جزء ایشان هم نبوده ام� 
کاش  که  رفته اند  و  برداشته  را  خود  روح  هم  عده ای 
نرفته بودند و من ممکن بود در آن جمع بگنجم؛ اما 
چون تأمل کردم دیدم در آن جمع هم نمی توانم جای 
بگیرم� که من در جست وجوی تشنگی هستم، نه در 
پی رفع تشنگی و روح من اگر نفس و صدایی داشته 
باشد شنوندگانش هم در همین جایی هستند که من 
زود  جمع  این  از  خیلی  بر  می کنم  گمان  آمده ام�  بار 
معلوم شد که به رغم یافتن امکان آزادی بیان در خارج 
دچار اشتباه شده اند که رفته اند� … می ماند جنبه ای 
عمیق شخصی و انسانی آن که البته به دشواری قابل 
تفکیک است از دیگر وجوه، و آن یعنی رنج و سختی 
کشیدن، تحقیر را برتافتن و با نا امیدی چالیدن� که من 
رنج و سختی را با عشق به امکان زندگی و شادی تحمل 
را  ناامیدی  و  کار جبران می کنم  با  را  تحقیر  می کنم، 
و چنین  دارم  واپس می زنم� عقیده  بزرگ  آرزوهای  با 
هست که میهن ما، ایران، یکی از زیباترین و قابل ترین 
پاره های خاک زمین است� هم پروردگاه ما، رنجهای ما 
و بهترین آرزوهای ما� و راستی را چرا من باید از میهنم 
بروم؟ صرف خالف آمد زمانه؟ بی تابی در برابر وهن و 
از یار ؟”… نه؛ زندگی من  سختی، “الف عشق و گله 
ثقیل تر از آن است که بتوانم زود و آسان جابه جایش 
کنم� واقعا آدمی رنج هایش را بار دوپاره استخوان کج 
زندگی  ببرد؟ آخر  برکند کجا  از خاک  ومج  شده اش 
انسان که با باد پر نشده است� سرو کاشغر نیز هم تا در 
خاک خود ریشه در نشانده داشت سرو بود� اما چون از 
قلب خاک به درکشیده شد، دیگر هر چه شاید بود و 

توانستی شد، اما سرو نبود�”
مردی شبیه خود و روایت زندان

کسی نیست جز آیت اله طالقانی� اولین دیدارشان 
می کند  سختی  خیلی   گالیه  اوین�  زندان  حیاط  به 
با  رفتاری  چنین  بچه ها  این  چرا  که  طالقانی  آقای  از 
اتفاقاتی که در  از  ما کردند؟ این سخن گالیه ای بوده 
پی طرح دوگانه ی مسلمان چپ در زندان پیش آمده 
است� از روابطش با او می گوید در زندان� از پیشینه های 
نویسنده  آقای  عین حال  در  ولی  و خاطرات�  سیاسی 
به آینده فکر می کرده� دیگر بازگشت به گذشته محال 
بوده، اگرچه گذشته با او بوده، با توجه به اینکه سلوچ 
و کلیدر را در ذهنش می نوشته و هجرت سلیمان را به 

فیلمنامه تبدیل می کرده�
حرف آخر

آقای نویسنده در این کتاب یک از هزار را گفته و 
نوشته که اگر نگفته و نوشته نبود شاید مجال همین 
از نویسنده ی محبوب  از هزار را هم من خواننده  یک 
نمی یافتم�  سالها  این  یادگرفتم  و  یادگرفتم  فقط  که 
گذر عمر و گذران روزگار بیش از آنچه گمان می بریم 
»تو  نیستی!  که  بینی  می  وانگری،  تا  است�  شتابنده 
گویی که سهراب هرگز نبود!« و آن چه در یاد مانده 

است و می ماند، این سخن حکیم ابوالفضل بیهقی است 
که آورد »این روزگار – نیز – بر یک قرار نماند!«

بیروِن در – محمود دولت آبادی
“این هم صبح� صبح آمد و روشنایی پهن شد روی 
درو دیوار حیاطی که یک لنگه از در قدیمی فلزی اش 
مانده  باقی  که  انگار  بود-  باز  نیمه  کج- همچنان کج 
را  خودش  در  سنگین  لنگه ی  که  چنان  باز  نیمه  بود 
فروانداخته بود و نیمی از لبه ی پایینی اش گیر کرده بود 
توی زمین و خیلی زور می خواست که آن را از زمین 
جدا کنی و بکوشی چفت و جفتش کنی به لنگه ی سالم 
ایستاده که آن لنگه هم در جای خود خشک شده بود 
و ده سانتی خاک و ِگل خشکیده آن را توی خودش 

قالب گرفته، بی نیاز انگار به بازوبسته شدن�”
که  است  رمانی  آبادی  دولت  محمود  اثر  آخرین 
بازار  به   9۸ تهران  کتاب  نمایشگاه  در  پیش  چندی 
عرضه شد� شخصیت اصلی قصه زنی به نام آفاق است� 
زنی مجاهد با سابقه ی زندان در دهه ی پنجاه تهران در 
شروع انقالب� تنهاست و با مادر زندگی می کند� ازدواج 
را  همسر  اعدام  خبر  بعد  ماه  چند  و  کرده  تشکیالتی 
در زندان شنیده� شروع داستان در تهران، کافه قنادی 
فرانسه است� مردی که نمی شناسد روبرویش می نشیند 
هیچ کالمی  بدون  می کند�  دعوت  خانه اش  به  را  او  و 
آفاق پا به خانه ای رازآلود می گذارد� خانه ای پر از قصه� 
باز  همیشه  لنگه  یک  در  این  که  می شود  رد  دری  از 
کنار  قهوه ای خورده در  است�  او حاال دروِن در  است� 

مردی که الم تا کام حرف نمی زند و مرموز است� چند 
دقیقه بعد مرد از آن خانه بیرون می رود� زن می ماند 
منتظر و مردی که برنمی  گردد� تا فردای آن شب آفاق 
در انتظار است� در انتطار اینکه مرد بیاید و با عشقش 
ابراز وجود کند� رویابافی می کند که مرد البد او را قبال 
بازجو  نکند  فکر می کند  و عاشقش شده� گاهی  دیده 
باشد� اما مردی در کار نیست� فردا که از خانه بیرون 
می کند  برخورد  در  دم  نشسته  پیرمردی  با  می رود 
و هیچ عکس العملی هم  نمی زند  کلمه حرف  که یک 
نشان نمی دهد� آفاق از خانه بیرون در می رود اما فکر 
اینکه  و  راز خانه چیست؟  است�  در  درون  و ذهن اش 
چرا آنجاست؟ پیرمرد کیست؟ مرد کجاست؟ چرا یک 
لنگه در همیشه باز است؟ با هر ترفندی دوباره به خانه 
برمی گردد و شروع به کندوکاو در گذشته ی این خانه 

می کند�
برشی  در”  “بیروِن  رمان  در  دولت آبادی  محمود 
اینکه  می دهد�  نشان  را  سیاسی  آدم های  زندگی  از 
انتخاب سیاست چه سایه ای بر روی زندگی سایر افراد 
چطور  و  می اندازد  نیستند  سیاسی  که  خانواده  یک 
انقالب  است� هنوز  انتخاب  به یک  بسته  سرنوشتشان 
رخ  شهر  این  خانه های  در  زودرس  انقالبی  اما  نشده 

داده� انقالب این بار بیروِن در توی خیابان نیست� انقالب 
درون خانه است� با رازها و پیچیدگی هایی که جان به 
لب می کند و تا طناب دار باال می رود و خفه می کند� 
آفاق دختر سیاسی ناخواسته با این خانه گره می خورد 

تا یکی یکی رازها را کشف کند�
دلیل  به  اما  است  کوتاه  چه  اگر  در”  “بیرون  رمان 
لذت  با  و  آرام  باید  کلمات  بودن  موجز  و  روایت  فرم 
خوانده شود زیرا که در پس هر جمله ی کوتاه یک قصه 
نهفته است� نثر، روان و دلنشین است� لذتی که در پس 
استعاره ها و تشبیهاتش است شاید در پس قصه نباشد�

دستگیر  اگر  می خوانیم:”  داستان  از  قسمتی  در 
از  یکی  در کشاکش  او  که  می فهمیدم  نمی شدم، کی 
درگیری ها از بین رفته است؟! نه البته زود، بلکه بعد از 
ماه ها انفرادی، در بند عمومی بود که قطع  یقینم شد 
که او کشته شده� بند عمومی زندان خودش مثل یک 
تلگراف خانه ی متحرک است� خبر خاموش نمی ماند� آن 
جا سیاهه ی هست و نیست آدم ها به طور نامرئی جریان 
دارد� خبر را شنیدم و نگه داشتم خودم را تا نوبت حمام، 
و آنجا زیر دوش آب سرد گریستم� چه فرقی می کند 
اسمش چه بود؟ او رفت و من ماندم تا یکی دو شاخه 
از موهایم سفید شد� برخی زن ها همان جا وضع حمل 
از آن  اما من خوشبختانه  کردند� بعضی سقط کردند، 
گرفتاری ها نداشتم و هنگام باز شدن درهای زندان ها، 
من همان جور بیرون آورده شدم که برده شده بودم� 
تنها با دو شاخه موی خاکستری و گودی پای چشم ها�”

نویسندگی حرفه نیست، نفرین است! – دکتر 
تورج رهنما

نویسنده و  بازنشسته ی دانشگاه تهران است�  استاد 
مترجم آثار متعددی در زمینه ی ادبیات امروز ایران و 
آلمان به زبان های آلمانی و فارسی� او در آغاز هزاره ی 
سوم به دریافت دو جایزه ی بزرگ در آلمان توفیق یافته 
نشان  و   2000 سال  در  هانوفر  شهر  جایزه ی  است؛ 

بین المللی گوته در سال 2002 میالدی�
این کتاب مجموعه ای است از بیست و دو مقاله ی 
تحقیقی درباره ی ادبیات کشور آلمان در قرن بیستم� 
از این مقاالت، هجده مقاله به معرفی نویسندگان آن 
سرزمین و تفسیر آثارشان می پردازد و چهار مقاله به 
شاعران آن دیار اختصاص دارد، آن هم به شاعرانی که 
کشورهای  در  کم  دست  وشهرتشان  ممتازتر  آثارشان 

اروپایی- فراگیرتر است� اما دلیل این امتیاز چیست؟
کتاب  این  در  آنان  از  که  نویسندگانی  از  تن  پنج 
ادبیات  نوبل در  به دریافت جایزه ی  برده می شود،  نام 
هاینریش  هسه،  هرمان  مان،  توماس  یافته اند:  توفیق 
بل، گونتر گراس و هرتا مولر� مابقی عبارتند از: ارنست 
یونگر، برتولت برشت، الیزابت النگ گسر، اریش کستنر، 
کارلو،  کارل  آیش،  گونتر  کشنیتس،  لوئیزه  ماری 

چندی پیش کتابی از محمود دولت آبادی به بازار آمد که از قرار باید ده سال 
پیش چاپ می شده ولی متاسفانه مجوز نشر نگرفته بود. حاال بعد از گذشت این همه 
سال به حکم قضا و قدر سنگ مانع از مسیر انتشار کنار زده شده و توفیق عرضه 
برشی  زندگی محمود دولت آبادی است.  از پشت صحنه ی  برشی  این کتاب  یافته. 
که قطعا مثل تیغ ماهی در گلوی آقایان گیرکرده که ده سال طول کشیده شده تا 
قورت داده شود. فریاد بی صدایی است که سالها در سینه حبس بوده و جان و رمق 
نویسنده را گرفته است. کسی که سالها قطره قطره ی خونش را در کلمات چکانده و 

کسی نتوانسته او را درک کند، مگر در ظاهر.
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دیتریش  ولف  بندر،  هانس  هیلدسهایمر،  ولفگانگ 
اشنوره، ولفگانگ برشرت، زیگفرید لنتس، ماکس فون 
اووه یونزون، هانس ماگنوس،  در گرون، مارتین والزر، 

پاتریک زوسکیند�
روش نویسنده در این کتاب بر این اساس است که 
در هر فصل ابتدا زندگی نامه ی یکی از افراد نام برده را 
شرح می دهد سپس ارتباط بین زیسته ی آن نویسنده و 
آثارش را بررسی می کند� در پایان هر فصل قسمتی از 
اثر او را ترجمه کرده که می تواند شعر یا داستانی کوتاه 
یا قسمتی از رمان باشد� در این بین از جمالت و نظرات 

خاص آن نویسنده یا شاعر غافل نمانده�
به طور نمونه در صفحه ی 23۸ در فصل هرتا مولر:

منطقه ای  در  و  تبارند  آلمانی  مولر  هرتا  خانواده ی 
به نام زیبن بورگن سکونت دارند� زیبن بورگن بخشی 
جمعیت  که  رومانی  غرب  شمال  در  کوهستانی  است 
آن در حدود سه میلیون نفر است� ساکنان این ناحیه 
آلمانی هایی هستند که در قرون یازده و دوازده میالدی 

از ایالت ساکسن به این منطقه مهاجرت کرده اند�
خانواده ای  در   ۱9۵3 اوت  هفدهم  در  مولر  هرتا 
از همان  او  کشاورز در روستای نیچکی دورفزاده شد� 
 ۱946 در  داشت:  دردناک  سرنوشتی  کودکی  دوران 
روس ها مادرش را که هنوز ازدواج نکرده بود به مدت 

پنج سال به اردوگاه های کار در روسیه تبعید کردند�
مصادره  را  خانواده اش  اموال  همه ی  آن  از  گذشته 
نمودند� پدر هرتا را هم پس از پایان جنگ ناگزیر کردند 

به عنوان رانندهی کامیون به خدمت آنان درآید�
هرتا نخست در پانزده سالگی زبان رومانیایی را فرا 
 ۱9۷6 تا  دبیرستان،  دیپلم  دریافت  از  پس  او  گرفت� 
در دانشگاه همان منطقه در رشته های ادبیات آلمانی 
به  این سال مولر  ادیات رومانیایی تحصیل کرد� در  و 
کار  به  ماشین سازی  کارخانه ی  در یک  مترجم  عنوان 
پرداخت، اما پس از سه سال به دلیل امتناع از همکاری 
با پلیس مخفی رومانی از کار برکنار شد� او در خطابه ی 
در  نوبل  جایزه ی  دریافت  مناسبت  به  که  شیوایی 

استکهلم ایراد کرد، به این دوران اشاره می کند:
از روستا به شهر آمدم  بیست و سه ساله بودم که 
هر  استخدام شدم�  مترجم  عنوان  به  کارخانه ای  در  و 
برمی خاستم و ساعتی  از خواب  پنج  روز صبح ساعت 
بعد به کارخانه می رفتم� ساعت شش و نیم کار شروع 
از  کارخانه  محوطه ی  در  ملی  سرود  روز  هر  می شد� 
ناهار هم، صدای  بلندگو پخش می شد و ظهر، هنگام 
سرود دسته جمعی کارگران به گوش می رسید… دو 
سال به این منوال گذشت، هر روز مثل روز پیش� سال 
سوم اتفاق عجیبی افتاد: سه روز در هفته مردی صبح 

می کرد�  مزاحمت  تولید  و  می آمد  کارم  اتاق  به  زود 
اندام و با چشمانی به رنگ آبی روشن�  مردی درشت 
ناسزا گفت و  ایستاد،  اول  بار  امنیت�  اداره ی  از  مردی 
کمد  گوشه ی  به  آورد،  در  را  بارانی اش  دوم  بار  رفت� 
الله  گل  شاخه  چند  صبح  روز  آن  نشست�  و  آویخت 
به من  بودم� مرد  و در گلدانی گذاشته  آورده  از خانه 
اما من مضطرب  تعریف کرد�  کارم  از  و  چشم دوخت 
کردم  اعتراض  آمیزش  تحسین  حرف های  به  و  شدم 
را  آدم ها  اما  را می شناسم،  فهماندم که الله ها  او  به  و 
الله ها  من  که  آن  از  بیشتر  گفت،  و  شد  عصبانی  نه� 

را  بارانی اش  سپس  می شناسد�  مرا  او  می شناسم،  را 
روی شانه اش انداخت و رفت� بار سوم نشست، اما من 
بود�  گذاشته  روی صندلی ام  را  کیفش  ایستادم، چون 
جرئت نکردم آن را بردارم� مرا ابله خواند و گفت، تنبل 
و هرزه ام� بعد الله ها را به گوشه ای از میز پرتاب کرد، 
کاغذ و قلمی روی میز گذاشت و فریاد زد »بنویس!« 
بی آنکه بنشینم، هر چه گفت نوشتم� نام، تاریخ تولد 
و نشانی، بعد گفت در این باره با کسی حرف نزنم، نه 
با دوستان و نه با خانواده، سپس کلمه ی وحشتناکی 
پراند »کوالبوزر« (یعنی همکاری می کنم)� در اینجا بود 
که قلم را روی میز گذاشتم، کنار پنجره رفتم و نگاه 
کردم به خیابان خاکی بیرون… بعد برگشتم و گفتم 
»نه، من چنین آدمی نیستم�« این جمله خشم مأمور 
را  پاره کرد و تکه هایش  را  برانگیخت� کاغذ  را  امنیت 
روی زمین ریخت� بعد گویا تازه به یادش آمد که باید به 
رئیسش گزارش دهد که تالش کرده است از من تعهد 
بگیرد و نشده� پس خم شد، تکه های کاغذ را جمع کرد 
و برداشت و در کیفش گذاشت… سپس کیفش را زیر 
بغل زد و آرام گفت »پشیمان می شوی� پرتت می کنیم 
توی رودخانه!« و من گفتم »اما اگر تعهد بدهم، دیگر 
نمی توانم با خودم کنار بیایم� آن وقت ناگزیر می شوم 
خودم، خودم را توی رودخانه بیندازم� پس بهتر است 
زحمتش با شما باشد!« این را که گفتم، دیدم در باز 
است و او رفته… یک روز صبح که سر کار رفتم، دیدم 
کف  به  کرده اند  پرت  اتاقم  از  را  قطورم  نامه های  واژه 
راهرو در اتاقم را که باز کردم، دیدم مردی پشت میز 

نشسته است�
هرتا مولر پس از اخراج از کارخانه در یک دبیرستان 
آلمانی زبان معلم شد و در کنار آن به عنوان مربی در 
تدریس  به  ضمنا  گردید�  مشغول  کار  به  کودکستانی 
که  بود  زمان  این  در  پرداخت�  آلمانی  زبان  خصوصی 
مولر با گروهی از نویسندگان آلمانی تبار رومانی آشنا 
شد� نخستین کتاب او نیز در همین زمان و با اعمال 
بخارست  در  امنیت  ادارہی  سوی  از  سانسور  شدید 

انتشار یافت�
با  است  مصادف  مولر  هرتا  ادبی  فعالیت های  آغاز 
دوران دیکتاتوری نیکالی چائوشسکو در رومانی� مولر 
اشاره شد،  به آن  این  از  در همان خطابه ای که پیش 
یاد می کند: »می خواستم در  این دوران وحشتناک  از 
نوشته های خود به این نکته بپردازم که چگونه استبداد 
هویت و حرمت انسانی را به سرقت می برد�« و اضافه 
می کند که چگونه با وجود ترس از مرگ، عالقه ی مفرط 
به زندگی سبب شد که او در برابر خودکامگی حاکمان 

از خود واکنش نشان دهد و با آنان همکاری نکند�
مهاجرت  آلمان  به   ۱9۸۷ در  سرانجام  مولر  هرتا 
پس  این  از  نویسنده  گزید�  سکونت  برلین  در  و  کرد 
و  آلمانی  دانشگاه های  سوی  از  متعددی  دعوت های 
اروپایی برای ایراد سخنرانی دریافت کرد� او از ۱99۵ به 
این سوی عضو پیوسته ی آکادمی زبان و ادبیات آلمانی 
است و افزون بر آن استاد مدعو در دانشگاه برلین� مولر 
تاکنون ده ها جایزه ی مهم ادبی در آلمان و کشورهای 
اروپایی دریافت کرده است که مهمترین آنها بی تردید 

جایزه ی نوبل در سال 2009 است�
دارد،  نام  تفاله ها  که  مولر،  هرتا  کتاب  نخستین 
آنها  همه ی  در  که  است  کوتاه  داستان  شانزده  شامل 
زندگی فالکت بار روستاییان زادگاه او توصیف می شود� 
اعتقادات  روستا  رویدادهای  داستان  در  نویسنده 
اندیشی ها  کج  خرافات،  و  می کند  بیان  را  روستاییان 
که  زبانی  می دهد�  نشان  را  آنان  خودپرستی های  و 
به کار می برد، ساده، روان و  این داستان  نویسنده در 
مردم  یکنواخت  و  ساده  زندگی  بیان گر  و  است  موجز 

روستاست�
بلندترین قطعه ی این مجموعه، یعنی داستان تفاله ها 
نیز شرح وقایعی است که در روستا اتفاق می افتد، آن 
هم از زبان یک دختر بچه� ترس فلج کننده ای که در 
خالل  از  و  کرده  احاطه  را  کودک  وجود  تمام  اینجا 
را  داستان  اصلی  محور  است،  آشکار  او  توصیف های 
ذهن  و  روح  بر  تنها  ترس،  این  اما  می دهد�  تشکیل 
دخترک سنگینی نمی کند، بلکه بر روح و ذهن همه ی 
ساکنان روستا سایه افکنده است� زنان از مردان، جوانان 
از پیران و پیران از جوانان، همه از هم می ترسند، همه 
غم  چیز  همه  فضا  این  در  دارند�  شک  هم  به  نسبت 
انگیز و خاکستری است� خانواده ی نویسنده هم بیرون 
از محدوده ی این فضا نیستند: پدر مشروب می خورد، 
می خورد،  کتک  مادر  می زند�  کتک  و  می دهد  دشنام 
گریه می کند و دشنام می دهد� پدربزرگ از پاسخ دادن 
به پرسش های دخترک طفره می رود و مادر بزرگ در 
ساکنان  است�  خاموش  همیشه  و  می نشیند  گوشه ای 
مشابه،  چهره ی  یک  چهره اند،  یک  دارای  همه  روستا 
یک چهره ی غم انگیز و کامال تهی� دخترک هم همواره 
به  دست  مرگ  رؤیای  با  و  می کند  زندگی  ترس  با 
گریبان است:»شب، کابوس ها از راه حیاط وارد بسترم 

می شوند�«
زندگی  تیرگی  نویسنده  زبان  داستان،  این  در 
در  می دهد�  بازتاب  استادانه  گونه ای  به  را  روستاییان 
دخترک  پدر  سیگار  آتش  روشن،  نقطهی  تنها  اینجا 
است، تنها آتش یک سیگار� در محیط روستا مردم از 
یک سو قربانی بی رحمی سرنوشت می شوند و از سوی 
و چیزهایی را که با عقایدشان هماهنگ نیست، در هم 

می شکنند و نابود می کنند�
می برد،  کار  به  داستان  این  در  نویسنده  که  زمانی 
زبانی است ساده، موجز و شعرگونه سخن دیگر: آنچه 
از  دهد،  قرار می  تأثیر  تحت  را  و ذهن دخترک  قلب 
صافی زبان نویسنده عبور می کند و به شکل جمله هایی 

شخصیت اصلی قصه زنی به نام آفاق است. زنی مجاهد با سابقه ی زندان در 
دهه ی پنجاه تهران در شروع انقالب. محمود دولت آبادی در رمان »بیروِن در« برشی 
از زندگی آدم های سیاسی را نشان می دهد. اینکه انتخاب سیاست چه سایه ای بر روی 
زندگی سایر افراد یک خانواده که سیاسی نیستند می اندازد و چطور سرنوشتشان 
بسته به یک انتخاب است. هنوز انقالب نشده اما انقالبی زودرس در خانه های این 
شهر رخ داده. انقالب این بار بیروِن در توی خیابان نیست. انقالب درون خانه است. با 
رازها و پیچیدگی هایی که جان به لب می کند و تا طناب دار باال می رود و خفه می کند. 
آفاق دختر سیاسی ناخواسته با این خانه گره می خورد تا یکی یکی رازها را کشف 

کند.
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کوتاه و فشرده روی کاغذ ظاهر می شود به عنوان نمونه: 
»سردی زمین کلیسا مانند سطح وسیعی از یخ است 
انسانی راه رفته است، انسانی  که روی آن زمانی دراز 
که دیگر حس نمی کند که هنوز هم پا دارد و باید راه 
را ادامه دهد� امانه با پا، بلکه با چهره اش�« این زبان، 
زبانی است که آن را در اصل تلخ کامی مردم یک روستا 
در رومانی پدید آورده و در حقیقت در حکم یک سند 

تاریخی است�
می شود  شروع  مان  توماس  از  جمله ای  با  کتاب 
که”نویسندگی حرفه نیست، نفرین است!”جمله ای که 
تأمل انگیز است و بیش از صد سال از آن می گذرد� اما آیا 
امروز هم نویسندگی نفرین است؟ پاسخ چندان دشوار 
نیست� وقتی درست می اندیشیم و زندگی نویسندگان 
و شاعران را می خوانیم و با آثارشان مقایسه می کنیم، 
کام  در  زیستن  بلکه  نفرین،  تنها  نه  می شویم  متوجه 
غربی  نویسندگان  سرنوشت  تنها  این  و  است�  نهنگ 
نیست؛ در کشورهای جهان سوم هم این واقعیت کامال 
مصداق دارد� اما آیا دشواری های گوناگون، نویسندگان 

را از ادامه ی کار باز می دارد؟
کاکا ِکرَمکی، پسری که پدرش درآمد – سلمان 

امین
سال۱363است�  متولد  داستان نویس،  امین  سلمان 
هرمی،  روزگار  قلعه مرغی:  رمان های  این،  از  پیش 
پدرکشتگی و انجمن نکبت زده ها را در حوزه ی ادبیات 
گلشیری  هوشنگ  جایزه ی  توانسته  و  نوشته  داستانی 
آن  از   92 سال  در  را  هرمی  روزگار  قلعه مرغی:  برای 
باز  بورس  دیگر،  کتاب  سه  همچنین  او  کند�  خود 
هنر  بورس)،  در  سرمایه گذاری  جادویی  (تکنیک های 
جنگ در بازار بورس و گاوها و خرس ها (بررسی ده باور 

غلط در بازار بورس) در زمینه ی اقتصاد نوشته است�
خلق  و  متفاوت  سوژه ای  با  ِکرَمکی  کاکا  رمان 
شخصیتی عجیب یک قدم از رمان های قبلی اش جلوتر 
است� در این رمان او شخصیتی به نام کاکا خلق کرده 
که از محیط و خانواده ی خود عصبانی، منزجر و گاها 
متنفر و معترض است� اما گاهی هم ریشه ای از محبت 
در او جان می گیرد و سر می زند� کاکا در یک خانواده  ی 
جنگ زده که به تهران مهاجرت کرده  اند و در یکی از 
چهار  از  بعد  او  می کند�  زندگی  شهر  جنوِب  محالت 
دختر با کلی عیب مادرزادی به دنیا آمده� از چشم و 
گوش و پا همه در گیر است� از این جهت پسری که 
سالها پدر آرزوی داشتن اش را داشته، نیست� کاکا سِر 
ناسازگاری با جهان دارد و مدام در حال وراجی و بافِت 
تا حدی هولدن کالدفیلِد سلینجر را  او  حکمت است� 

تداعی می  کند�
زبان رمان زبان کاکا است� زبانی طنز، تلخ و در عین 
حال دلنشین� از نقاط قوت این رمان ماجرای پرکشش 
لحن  با  رمان  از  در قسمتی  است�  ناب  دیالوگ های  با 

کاکا می خوانیم:
و  هستم  کی  نبود  معلوم  و  بودم  آمده  تازه  “من 
الکش  و  بیخته  را  آردش  او  اما  بکنم،  می خواهم  چه 
شادی  و  غم  می کنم  فکر  نظر  این  از  بود�  آویخته  را 
را باید به بعد از مرگ آدم ها موکول کرد ، نه لحظه ی 
تولد� اما کور خوانده بود� من آنقدرها هم که به نظرش 
می آمد مرد نبودم� مرگش به قدری ضرب االجل شد 
که حتی وقت نکرد موضوعات جذاب دیگری که ورای 
از چشم های من  ببیند� یکی  بودنم وجود داشت  پسر 
به طرف دماغم گرایش داشت، چشم  بانمکی  به طرز 
راستم� لوچ لوچ نبودم، اما وضعیتی هم نبود که جگر 
همین  تانیم تا�  و  کورَمکوری  بزند�  لک  برایش  کسی 
اتفاق به شکل عجیبی در مورد پاهایم تکرار شده بود� 

یکی  آن  از  یکی  شاید  یا  بود  کوتاه تر  دیگری  از  یکی 
بلندتر� منظورم این است که برعکس چشم ها هیچوقت 
نفهمیدم که ایراد از کدام شان است� درباره ی گوش هایم 

بزرگی  عیب  هیچ  نمی شد  بودند  بَلَبله  اینکه  از  غیر 
روی شان گذاشت� یک چیز بامزه ی دیگر هم بود که به 
دست راستم مربوط می شد: پنجه ی دست راستم شش 
خرمگس  هیچ،  نمی آمد  که  کاری  به  داشت؛  انگشت 
ولی  خود،  جای  که  بچگی هایم  بود�  شده  هم  معرکه 
به دستم  را  پدرم  نوشتن  مثل  موضوع ساده ای  بعدها 
دست  انگشت  یک  نوشتن  موقع  کنید  سعی  می داد� 
چپ تان را زیر انگشت کوچک دست راست بگذارید تا 
که چپ  بود  گفته  شانسم  می گویم� حاال  بفهمید چه 
دست شدم� گرچه هیچوقت نفهمیدم از نظر علمی این 
انگشت  به  ناخودآگاه  یا واکنشی  بود  موضوعی ژنتیک 

ششم دست راست�”
از خصوصیات کاکا این است که از دردهایش لذت 
انتخاب  را  بودن  بد  بودن  خوب  جای  به  اما  می سازد 
می کند� ابایی هم از انتخابش ندارد� دزدی می کند در 
حد کفایت یا برای تفریح و بازی� دنیای اطراف برای اش 
پوچ و مسخره است� او قانون گریز و نترس است� سعی 
می  کند مقابِل ارزش  های اخالقی بایستد و همه چیز را 

به بازی تبدیل کند�
یک  از  شده�  ضربه  ضد  نداشته هایش  به  نسبت  او 
دست  از  خواسته،  خود  دارد،  که  را  آنچه  هم  جایی 
می دهد� غیر از عیب های مادرزادی اولین ضربه را وقتی 
می خورد که خواهر بزرگترش ازدواج می کند و به کویت 
می شود�  همکالسی اش  به  وابسته  آن  از  بعد  می رود� 
او  که  می کرد  همراهی اش  مدرسه  در  که  پسری  تنها 
هم بعد مدتی از آن شهر می رود� خواهر دوم به خاطر 
موشکی که در کوچه شان می افتد زیر آوار می میرد� مادر 
اندوهناِک از دست دادن دختر، کم کم کاکا را فراموش 

می کند�
“در مورد تنهایی حرف های زیادی وجود دارد، ولی 
و  تن  وجب  دو  توی  را  گیروگرفتاری  خروار  یک  اگر 
بدنت جا بدهی، آن وقت داستان خیلی فرق می کند� 
آدم ها معموال وقتی از تنهایی صحبت می کنند دارند از 
رفتن کسی گلگی می کنند، اما یالقوز ماندن من بیشتر 
قدر  چه  هر  همه،  برعکس  می شد،  مربوط  نیامدن  به 
هم که سنم باالتر می رفت، امکان دوست داشته شدنم 
هر روز کمتر می شد� باالخره همه تا یک حدی بچه ها 
را دوست دارند، ولی وضع و روز من به درد بزرگسالی 

نمی خورد�”
او عملن بی  خانه و خانواده شده� زمانی هم که سقفی 
پیدا می کند با دست خود آتش می زند� کودکی، بزرگ 

است� از خانواده و خانه ی سوخته فرارمی کند تا ریتم 
خانواده  دنبال  ناخودآگاهش  زند�  هم  بر  را  خانواده 
او  می گیرد�  مسخره  به  هم  را  آن  هرچند  می گردد� 

سال  چند  که  می رود  ارمنی  خانواده  ی  یک  سراغ 
فهمد�  نمی  را  زبانشان  را گم کرده اند�  پیش پسرشان 
درست مثل مشکلی که با خانواده خود داشت هرچند 
همزبان بودند� اما آنها با همه ی عیوب دوستش دارند� 
تالش می کند خودش را میان آنها جعل کند� شروع به 
یادگیری زبان ارمنی می کند� دنبال خاطراتی که ندارد 
اما داستان به  تا پای خودش را محکم کند�  می گردد 

اینجا ختم نمی شود�
کاکا شبیه ترین آدم به جهان خودش بود؛ ناآرام، بی 
قواره و یک دنده� او دنیا را نمی شنید، دنیا هم کاکا را� 
او دنیا را آن طور که بود نمی دید، در عوض دنیا هم 
او را تیره و تار ورانداز می کرد� کاکا هم مثل این دنیا 
پای همراهی نداشت� او مانند این جهان معجونی بود 
از خوبی ها و بدی های در هِم پیچیده ای که هیچ کدام 
حاضر نبودند میدان را به نفع آن دیگری خالی کنند� 
آنها به هم می آمدند� هر دو در انتظار کاشفی که آنها 

را از نو بشناسد�
زبان صورت – محسن عبداللهیان

افراد مختلف معانی متفاوتی دارد� سن،  برای  کالم 
متغیر  سه  فرهنگی،  زمینه ی  و  تحصیالت  میزان 
مشخصی هستند که معانی و مفاهیمی را که ما برای 
می دهند�  قرار  تأثیر  تحت  هستیم،  قائل  واژه ها  این 
اگرچه ما به زبان مشترکی صحبت می کنیم، ولی کاربرد 
کالم به گونه ای نیست که برداشت های مشابه و یکسانی 
از واژه ها شود� بنابراین اگر می دانستیم هر یک از ما، چه 
برداشت هایی از واژه ها داریم، مشکالت ارتباطات فردی 

و اجتماعی به پایین ترین حد ممکن می رسید�
هنگامی که با افراد مختلف رابطه ی متقابلی برقرار 
می کنیم، معموال نمی دانیم آنها از واژه ها و کالم ها چه 
پیام می دهیم اساس  برداشت ویژه ای دارند� وقتی که 
پیام،  گیرنده ی  که  می گذاریم  این  بر  را  خود  فرض 
گونه  بدان  اصطالحات،  و  عبارت ها  واژه ها،  شنیدن  از 
می اندیشد که ما می اندیشیم و مورد نظر ما از کاربرد 
نمی تواند  فرضی  معمول چنین  به طور  اما  است؛  آنها 
انسان ها  درون  بهتر حقیقت  برای درک  باشد�  درست 
و همچنین فهماندن هر چه بهتر منظور و مفهوم خود، 

باید از چیزی بیش از کالم استفاده کرد�
صورت  زبان  مشاور  و  مدرس  عبداللهیان  محسن 
چهره  ریزحالت های  تشخیص  تخصصی  مدرک  دارای 
از آمریکا که در این اثر که نخستین کتاب تألیف شده 
درباره زبان صورت و بدن در کشور ایران است، توانسته 

دکتر تورج رهنما استاد بازنشسته ی دانشگاه تهران است. نویسنده و مترجم 
آثار متعددی در زمینه ی ادبیات امروز ایران و آلمان به زبان های آلمانی و فارسی. 
او در آغاز هزاره ی سوم به دریافت دو جایزه ی بزرگ در آلمان توفیق یافته است؛ 
جایزه ی شهر هانوفر در سال 2000 و نشان بین المللی گوته در سال 2002 میالدی. این 
کتاب مجموعه ای است از بیست و دو مقاله ی تحقیقی درباره ی ادبیات کشور آلمان 
و  نویسندگان آن سرزمین  به معرفی  مقاله  این مقاالت، هجده  از  بیستم.  در قرن 
تفسیر آثارشان می پردازد و چهار مقاله به شاعران آن دیار اختصاص دارد، آن هم به 
شاعرانی که آثارشان ممتازتر وشهرتشان دست کم در کشورهای اروپایی- فراگیرتر 

است.



70دوره جدید | خرداد و تیر 1398 | شماره 27
ارائه  جهان  در سطح  اطالعات  معتبرترین  و  تازه ترین 
مدارک  اخذ  و  آموزشی  دوره های  گذراندن  با  او  دهد� 
تخصصی از بزرگترین دانشمند مطرح این علم در سطح 
دنیا، پروفسور اکمن، که مورد تأیید دانشگاه های معتبر 
جهانی است، توانسته تئوری ها و مباحث علمی مطرح 
شده در این کتاب را در حضور پلیس آگاهی ناجا، مورد 
پرونده های  روی  کار  با  و  داده  قرار  بررسی  و  تحقیق 
به صورت علمی  را  مربوطه  فنون  و  تکنیک ها  متعدد، 
با  مشابه  و  علمی  نتایج  به  و  قرارداده  آزمایش  مورد 
دانشمندان آمریکایی که با حمایت و نظارت وزارت دفاع 
آمریکا، تحقیقات میدانی خود را انجام داده اند، برساند�

»زبان  توضیح  و  تعریف  معرفی،  به  کتاب  این  در 
حالت های  و  احساس ها  درک  ابزار  عنوان  به  صورت« 
انسان و در نتیجه توانایی تشخیص فریبکاری پرداخته 

است�

زبان  و  صورت  زبان  فراگیری  با  آورده:”  کتاب  در 
بدن، قادر به تشخیص و درک احساساتی که برانگیخته 
می شوند و حالت ها و رفتاری که نشان داده می شوند 
بروز  از  برگرفته  حالت های  درست  تعبیر  همچنین  و 
احساسات و رفتار ناخودآگاه انسان ها خواهید بود و به 
این وسیله نه تنها می توانید از درک درست منظورتان 
بلکه  شوید،  آگاه  مخاطب،  توسط  نظر  مورد  پیام  از 
می توانید یکسان بودن ظاهر و باطن افراد؛ یعنی تطابق 
یا  بیان ساده تر صداقت  به  یا  تفکرات دیگران،  کالم و 

عدم صداقت آنها را نیز تشخیص دهید�
یک معمای قدیمی می پرسد: بزرگترین شگفتی که 
خداوند در یک چیز کوچک خلق کرده، چیست؟ پاسخ 
آن، چهره ی انسان است� یک دلیل برای این ادعا هست 
که پروردگار عالم تعداد زیادی صورت آفریده، اما هیچ 
دو صورتی وجود ندارد که کامال یکسان باشد و دلیل 
انسان است که می تواند در  تنها چهره ی  اینکه،  دیگر 
یک زمان دو عمل پنهان و آشکارکردن را انجام دهد� 
اشاره  زمانی  به  می توان  دوم  دلیل  بیشتر  درک  برای 
لبخند  یک  با  اما  هستید،  غمگین  و  ناراحت  که  کرد 
دروغین، غم خود را پنهان می کنید، زیرا اینگونه صالح 
و  است  انسان  پنهان کاری چهره ی  این قسمت،  است� 
قسمت دیگر که آشکارسازی نام دارد بروز احساس ها و 
حالت هایی توسط چهره است که افکار درونی انسان ها 

را فاش می سازد�”
هم  تا  می کند  کمک  که  است  علمی  زبان صورت، 
آشکارسازی و هم پنهان کاری چهره ها را درک کرده و 
رازهای پشت هر یک را فهمید� انسان ها با بهره گیری از 
این علم می توانند نه تنها روابط خود را بهبود بخشند، 

بلکه از حقایق درون انسان ها نیز مطلع شده و از گرفتار 
شدن در دام مسائل و مشکالت ناشی از ناراستی و عدم 

صداقت تا حد زیادی پیشگیری کنند�
شاخه ی  روانشناسی،  علم  از  برگرفته  که  علم  این 
هفتگانه  احساسات  شناخت  با  است  رفتارشناسی 
و  تنفر  تمسخر،  شادی،  نفرت،  خشم،  (غم،  جهانی 
احساس های  بروز  از  حالت ها  تفسیر  و  تعبیر  و  ترس) 
مذکور، کمک به درک و شناخت بهتر و بیشتر انسان ها 
فرد در  تفکرات هر  و  نگاه  نوع  و همچنین  یکدیگر  از 

زمان های مختلف می کند�
از آن  اهمیت فراگیری و شناخت حالت های چهره 
رو مهم است که هر چند انسان ها می توانند با شناسایی 
و فراگیری حرکت های درشت اعضای بدن شامل سر، 
را در  پاها جمالت و حرکت های خود  و  تنه، دست ها 
اختیار بگیرند و آنگونه که می خواهند در مجامع مختلف 

و  حرکت ها  مورد  در  اما  کنند،  اصالح  را  رفتارشان 
حالت های غیرارادی و ظریف اعضا و ماهیچه های چهره 
با  به دیگر اعضای بدن،  که رابطه نزدیک تری نسبت 
راحتی  به  نمی توان  گفت  باید  دارد،  آدمی  احساسات 

ظاهرسازی و پنهان کاری کرد�
در این کتاب با نشان دادن و شناساندن حالت ها و 
حرکت های ماهیچه ها و اعضای چهره، به مخاطبان این 
توانمندی را ارائه کرده که ارتباط با اشخاص مختلف و 
به خصوص افراد مهم در زندگیشان و تصمیم گیری های 
با سطح درگیری باال و مرتبط با افراد و مسائل مهم تر 
زندگی مانند اعضای خانواده و به ویژه فرزندان در سنین 
نوجوانی و جوانی و همچنین افراد دخیل در کسب و 
کار و یا حتی افرادی را که ممکن است تنها یک بار در 
زندگی هر شخصی حضور پیدا کنند، ارتقا بخشیده و 
در عصر ارتباطات، در مهم ترین نوع رابطه، یعنی روابط 

فردی و چهره به چهره موفق تر عمل کنند�
این علم به اندازه ای مورد توجه قرار گرفته که سال ها 
است در کشورهای پیشرفته و شاید تمامی کشورهای 
دنیا، سیاستمداران سطوح ارشد مانند رؤسای جمهور و 
مذاکره کنندگان سیاسی، اقتصادی و نظامی مبادرت به 

فراگیری و بهره برداری از این علم می کنند�
در قسمتی از کتاب نوشته:

انسان های  که  است  داده  نشان  علمی  تحقیقات 
میانگین،  طور  به  مکالمه،  دقیقه  ده  هر  در  معمولی 
پنهان  را  حقیقت  یا  و  می گویند  دروغ  بار  سه  حدود 
می کنند و بروز نمی دهند که ممکن است این سه بار 
فریب کاری مربوط به مسائل بزرگ و با اهمیت باشد 
به کوچکترین و کم اهمیت ترین مسائل روزمره  یا  و 

اینها حاصل قسمت  باشد، در هر صورت همه  مربوط 
خودآگاه و متفکر مغز انسان است، اما در مقابل، قسمت 
ناخودآگاه و صادق مغز انسان هیچ نقشی در این میزان 
یا میزانی بیشتر یا کمتر از میانگین دروغگویی و فریب 

کاری ندارد�
هرگونه  مقابل  در  انسان  مغز  ناخودآگاه  قسمت 
محرک و اطالعات دریافتی از محیط بیرونی و همچنین 
از درون خود انسان، در یک ثانیه اول، به صورت کامال 
صادر  را  پاسخ  ترین  صادقانه  ناخودآگاه،  و  غیرارادی 
ماهیچه ها  توسط  را  عکس العمل  حقیقی ترین  و  کرده 
و اعضای مختلف صورت و دیگر قسمت های بدن بروز 
می دهد، اما از آنجا که قدرت تکلم در اختیار قسمت 
خودآگاه و ارادی مغز است، ممکن است صالح بداند که 
این پاسخ غیرارادی و در نتیجه صادقانه را بروز دهد و یا 
اینکه ترجیح دهد دست به فریب کاری زده و حقیقت 

را بروز ندهد�
این بدان معناست که انسان در یک ثانیه اول، بی 
زیرا  دارد،  تمایل  راستگویی  و  صداقت  بروز  به  اختیار 
قسمت ناخودآگاه مغز در آن یک ثانیه عمل می کند، اما 
پس از آن چون قسمت مختار مغز وارد عمل می شود، 
انسان می تواند انتخاب کند که چه بگوید، چه رفتاری 
داشته باشد و چه احساسات و حالت هایی را بروز دهد، 
یا به بیان بهتر؛ پس از یک ثانیه می تواند تصمیم بگیرد 

که حقیقت یا دروغ را بگوید و فریب کاری کند�
با اینکه یک ثانیه برای بیان حقیقت زمان کوتاهی 
به نظر می رسد، اما باز هم و ناخودآگاه و راست گوی 
مغز دست از تالش برنداشته و با ماهیچه ها و اعضای 
را  حقیقت  بدن  دیگر  نواحی  اعضای  و  اندام ها  دیگر 
حالت  این  تعبیر  و  کشف  مشاهده،  که  می دهد  بروز 
زبان  و  بدن  زبان  علم  تشکیل  و  ایجاد  به  و حرکت ها 
البته  است�  گردیده  منجر  غیرکالمی  همان  با  صورت 
حرکت های  تمامی  که  نیست  معنی  بدین  مساله  این 
نوع  هر   دریافت  از  ثانیه  یک  از  پس  بدن  و  صورت 
محرک یا نشان دادن ژست ها و حرکت ها در ثانیه های 
بعدی همیشه دروغ بوده و ساختگی است� بلکه بدان 
شناسایی  و  بدن  زبان  علم  بر  تسلط  با  که  معناست 
حالت ها و حرکت های چهره می توان عدم بیان حقیقت 

و دروغ گویی ها را تشخیص داد�
دکتر اکمن که این اطالعات مبتنی بر مسائل علمی 
بررسی شده توسط او است، به همراه برخی دانشمندان 
برای تشخیص هرچه  دانشجویانش  از  و گروهی  دیگر 
بررسی  به  انسان  صورت  نشانه های  و  عالیم  دقیق تر 
نفرت،  خشم،  غم،  جهانی:  احساس  هفت  شناسایی  و 
تمسخر، شادی، تعجب و ترس وحالت ها و حرکت های 

منتج از بروز این احساس ها پرداختند�
انسان،  چهره ی  که  داده  نشان  تحقیقات  این 
مهم ترین و جهانی ترین سیستم نشان دهنده حالتها و 
حرکت ها برای تشخیص احساسات و همچنین دروغ و 
فریب کاری است� شایان ذکر است که به دلیل بزرگ 
بودن دیگر اعضای بدن و همچنین حرکت آنها، احتمال 
غیرحقیقی  و  ارادی  حرکت های  بروز  و  ظاهرسازی 
صادقانه  و  غیرارادی  های  حرکت  و  حالت ها  جای  به 
(تظاهر به صداقت با رفتار بدن بسیار است� اما برخالف 
رفتار بدن و همچنین صدا تشخیص عالیم صورت، در 
مواردی که فرد از بیان حقیقت امتناع می ورزد می تواند 
مفید واقع شود، از این رو تحقیقات دانشمندان مذکور 
برای  که  گردید  توانمندی هایی  افزایش  بر  متمرکز 
تشخیص عالئم مربوط به صورت به کار گرفته می شود� 
دانشمندان آمریکایی، پیش از سال 200۱ میالدی، با 
فریب  پیرامون مسئله  تحقیق  به  هزینه شخصی خود 

رمان کاکا ِکرَمکی با سوژه ای متفاوت و خلق شخصیتی عجیب یک قدم از 
رمان های قبلی  سلمان امین )داستان نویس، متولد سال1363( جلوتر است. در این 
رمان او شخصیتی به نام کاکا خلق کرده که از محیط و خانواده ی خود عصبانی، منزجر 
و گاها متنفر و معترض است. اما گاهی هم ریشه ای از محبت در او جان می گیرد و 
سر می زند. او بعد از چهار دختر با کلی عیب مادرزادی به دنیا آمده. از چشم و گوش 
و پا همه در گیر است. از این جهت پسری که سالها پدر آرزوی داشتن اش را داشته، 
نیست. کاکا سِر ناسازگاری با جهان دارد و مدام در حال وراجی و بافِت حکمت است. 
او تا حدی هولدن کالدفیلِد سلینجر را تداعی می  کند. زبان رمان زبان کاکا است. 
زبانی طنز، تلخ و در عین حال دلنشین. از نقاط قوت این رمان ماجرای پرکشش با 

دیالوگ های ناب است.
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کاری و دروغ از طریق رمزگشایی (تشخیص و تعبیر) 
در  انسان  صورت  در  شده  ذکر  جهانی  احساس  هفت 
حالت ها  ظریف  و  ریزحالت  حالت،  درشت  سطح؛  سه 
از وزارت  تاریخ، بخشی  از آن  اما پس  بودند�  پرداخته 
دفاع آمریکا بر روی این پروژه علمی سرمایه گذاری و 
مجوز بررسی صدها انسان را توسط گروه علمی مربوطه 
و  کارامدی  بر  تاییدی  مهر  خود  این  که  کرد  صادر 

اهمیت بسیار زیاد این علم و تحقیقات است�
کتاب زبان صورت در جلد اول شامل ده فصل است� 
است�  پرداخته  علم  این  معرفی  به  ابتدا  اول  فصل  در 
اصطالحات  از  تعاریفی  کلی  صورتی  به  دوم  فصل  در 
تشریح  به  سوم  فصل  در  است�  کرده  آمده  کتاب  در 
فصل های  در  و  پرداخته  انسان  چهره ی  ماهیچه های 
چهارم تا دهم روش های تشخیص و تفسیر احساسات 
با  شادی  تعجب،  غم،  ترس،  خشم،  تمسخر،  نفرت، 

نمونه های عکس گفته است�
جستار  پنج   – نمی کشد  را  کسی  که  درد 
– جاناتان  درباره ی گم شده های خلوت و شلوغی 

فرنزن – ترجمه: ناصر فرزین فر
“نمی شود الکی فک بزنی و از مخمصه در بروی؛ دو 
حرف  اگر  و  آخر  صفحه ی  به  می رسم  دیگر  دقیقه ی 
خواهد  رو  دستت  باشی،  نداشته  گفتن  برای  حسابی 

شد�”
با خواندن چنین جمله ای وسط یک مقاله تعریف مان 
را از مقاله گم می کنیم� پیش فرض ما درباره ی مقاله 
داده و خشک پیش  قورت  این است که رسمی، عصا 
برود و نشانه ای از دنیای شخصی نویسنده در آن نباشد 
به  و  دارند  را  خودشان  تازه ی  دنیای  هم  مقاله ها  اما 
خوب  چنان  گاهی  درآمده اند�  بدیع  و  خالق  فرم های 
نوشته می شوند که تجربه ی شیرین خواندن رمان های 

پرشور را برای خواننده زنده می کنند�
با انتشار کتاب “درد که کسی را نمی کشد”مجموعه ی 
جستار روایِی نشر اطراف پنج تایی شده است� قبال از این 
مجموعه چهار جستار چاپ شده بود� از جمله “روزهایی 
که می نویسم”،”اگر به خودم برگردم”،”البته که عصبانی 
روایی  جستارهای  دیگر”�  مثالی  هم  “این  هستم”و 
تالشی هستند برای معنا دادن به تجربه ها و ایده ها و 

فکرهای پراکنده با نشاندن شان روی نخ روایت�
کتاب “درد که کسی را نمی کشد” متنی غیرداستانی 
ولنگار،  ظاهر  به  ساختاری  دلنشین،  سبکی  که  است 
لحنی شبیه زبان شفاهی همراه با چاشنی طنز ظریفی 
دارد� نویسنده با استفاده از داستان یا ساختار داستانی، 
روایتی که کمتر به آن پرداخته شده، ارائه می دهد� به 
لذت  فرم  هنر،  اکسیر  از  استفاده  با  نویسنده   عبارتی، 
بخشی آفریده و مضمون مقاله را به گونه ای نو و با هدفی 
متفاوت ارائه داده است� جستار یا essay مانند مقاله یا 
آنکه مثل  به جای  اما  است  متنی غیرداستانی   article

مقاله اطالعاتی درباره ی یک موضوع خاص به خواننده 
منتقل کند، دیدگاه شخصی نویسنده را درباره ی یک یا 
چند موضوع و با لحنی که اعتماد مخاطب را برانگیزد 
برایش توضیح می دهد� جستارنویس بر اساس تجربه ی 
مورد  رخداد  یا  مفهوم  به  ویژه ای  نگاه  خود،  زیسته ی 
با  و  رسیده  فردی  روایت  یک  به  کرده،  پیدا  نظرش 
نوشته ای صمیمی و صادقانه می خواهد موضع وتحلیل 
خودش را شرح بدهد� به همین دلیل خواندن جستار 
ما را با طرز فکر، منش یا به اصطالح صدای نویسنده 
دیدگاهی  هم  نویس ها  مقاله  تردید  بی  می کند�  آشنا 
دارند و گاهی آن  مقاله شان  شخصی درباره ی موضوع 
گیری  نتیجه  اما  می گذارند  میان  در  خوانندگان  با  را 
در  موجود  و شواهد  به دالیل  استناد  با  را  نوشته شان 

مقاله سروسامان می دهند نه مبتنی بر تجربه، برداشت 
و روایت شخصی خودشان�

نویسنده ی کتاب “درد که کسی را نمی کشد”  جاناتان 
در  ترجمه هایش  و  تألیفی  آثارش  از  بسیاری   ، فرنزن 
ژانرهای رمان، داستان کوتاه و جستار، موفق به دریافت 
جوایز معتبر ادبی مثل جایزه ی ملی کتاب شده است� 
نیویورکر و  این نوشته ها که پیش تر در نشریاتی مثل 
مجله ی هارپر چاپ شده، به مسئله ی حفظ فردیت در 
فرهنگ جمعی پر سروصدا و مزاحم و پیچیدگی های آن 
اختصاص یافته است� فزنزن به جای افسردگی، انفعال و 
خالی کردن میدان، از پذیرش درد و خشم به منزله ی 
مصرف  آسیب های  با  مقابله  برای  شخصی  راهکاری 
و  پرشتاب  تغییرات  دیگر  و  جنگ  تکنولوژی،  گرایی، 
ناگزیر زندگی امروزی استفاده می کند� به نظر او درد 
این  برابر  در  مقاومت  برای  را  آدمی  که  عصبانیتی  و 
می کند،  آماده  آنها  با  مقابله  راهکار  یافتن  و  آسیب ها 

بخشی از فرآیند طبیعی زندگی ماست�
جستارهای فرنزن را گواهی بر جوانمردی و انسانیت 
برای  شخصی اش  ترجیح  و  داستان  به  عشقش  او، 
مقوالتی دانسته اند که به جای احساسات گرایی، دارای 
و  بودن  خوب  برای  تالش  هستند�  اخالقی  پیچیدگی 
عشق ورزیدن به رغم خود محوری و منیت ذاتی انسان، 
در نوشته های فرنزن موج می زند� او از سویی مخالف 
انزوا و کناره گیری از جمع است و از سوی دیگر خواندن 
و نوشتن کتاب و خصوصا رمان را که به خودی خود 
فعالیت هایی انفرادی هستند، بستر مناسبی برای ایجاد 
آگاهی و همدلی می داند� جستارهای او، نقدهای خوش 
و  ادبیات  حفظ  اهمیت  می کوشند  که  هستند  خوانی 
حساسیت نسبت به آن را برجسته کنند و مخاطب را از 

ساده سازی و تقلیل مفاهیم ادبی پرهیز دهند�

از  غیر مستقیم  به صورت  نویسنده  اول  در جستار 
گوشی موبایل جدیدش شروع می کند و موضوع را غیر 
ربط  همسرش  از  طالق  و  واقعی  زندگی  به  مستقیم 
موجب  تکنولوژی  با  واقعیت  تلفیق  نوع  این  می دهد� 
شده خواننده در حین خواندن نه از حقیقت زده شود نه 
از تکنولوژی و اینکه گاها پیش آمده خواندن یک مقاله 
چنان خسته کننده بوده که هنوز به انتها نرسیده همه 
تلفیق داستان و حقیقت  این سبک  اما  برده  یاد  از  را 
موجب به سبکی جستار شده است که لذت زیادی دارد� 
انسانی  این روش روی پیچیدگی روابط  به  توانسته  او 

زوایای  و  بگذارد  دست  دیجیتال  دنیای  در  عاطفی  و 
مختلف آن را بررسی کند�

قسمتی از متن جستار اول:”چند هفته پیش، گوشی 
با بلک  بلک بری پرل ام را که سه سال بود داشتمش 
بری بولدی که بسیار قوی تر و مجهز به دوربینی پنج 
مگاپیکسلی و قابلیت 3G است عوض کردم� الزم به ذکر 
نیست که از میزان پیشرفت فناوری در این سه سال 
وقتی کسی  بودم� حتی  گرفته  قرار  تأثیر  تحت  کامال 
برایش  ایمیلی  یا  پیامک  یا  بزنم  زنگی  که  نداشتم  را 
بولد جدیدم را دستم بگیرم  بفرستم، دلم می خواست 
ومداوم باز و بسته کنم و از وضوح خارق العاده ی صفحه 
ریزش،  ردیاب  سطح  ظریف  و  نرم  عملکرد  نمایشش، 
فریبنده اش  گرافیکی  زیبایی  و  انگیز  شگفت  سرعت 
کیف کنم� خالصه اش اینکه شیفته ی گوشی جدیدم 
شده بودم� البته، یک زمانی همین طور شیفته ی گوشی 
قدیمی ام بودم ولی طی این سال ها رابطه مان جلوه و 
جالیش را از دست داد� مسائلی پیش آمد که باعث شد 
نمی شد  باشم،  نداشته  را  اعتماد سابق  پرل ام  به  دیگر 
رویش حساب کرد، سازگار نبود، و حتی این اواخر، شک 
اینکه  تا  از دست داده،  را  نکند عقلش  بودم که  کرده 
به خودم می  باید  به جایی رسید که دیگر  نهایتا کار 

قبوالندم رابطه مان برای من تمام شده �”
جاناتان فرنزن در جستارهایش انساِن امروزی را در 
بستر زندگی عمومی و شهری می بیند و در این فضاست 
که درماندگی و درد و خشم را همچون نشانه ی طبیعی 
روابط  در  و  می بیند  مسئوالنه  زندگی  و  بودن  زنده 
انسانی و ادبیات به دنبال راهی نه برای تخدیر و گریز، 
بلکه پذیرش و استقبال از این درد است�” بله� درد اذیت 
می کند ولی نمی کشد� سپری کردن زندگی بدون درد 

فرقی با زندگی نکردن ندارد�”

موضوعات  این  به  نویسنده  بعدی  های  جستار  در 
تلفن  پشت  دارم«  »دوستت  گفتِن  چرا  که  می پردازد 
می تواند ناقض حریم خصوصی دیگران باشد یا نباشد� یا 
این که چگونه در عصر اینترنت و موبایل عشق بورزیم؟ 
از  چرا  و  رسیده؟  سر  به  رمان  خواندن  دوران  آیا  یا  
نویسندگان  مونرو  آلیس  و  فاسترواالس  دیوید  او  نظر 
در  مدام  ذهن اش  در  نویسنده  هستند�  بی نظیری 
جست وجوی پاسخی برای این است که ما چگونه داریم 
زندگی می کنیم؟ و اینکه آدم های امروزی چگونه باید 

زندگی  کنند؟

تخصصی  مدرک  دارای  صورت  زبان  مشاور  و  مدرس  عبداللهیان  محسن 
تشخیص ریزحالت های چهره از آمریکا که در این اثر که نخستین کتاب تألیف شده 
معتبرترین  و  تازه ترین  توانسته  است،  ایران  کشور  در  بدن  و  صورت  زبان  درباره 
اطالعات در سطح جهان ارائه دهد. او با گذراندن دوره های آموزشی و اخذ مدارک 
تخصصی از بزرگترین دانشمند مطرح این علم در سطح دنیا، پروفسور اکمن، توانسته 
تئوری ها و مباحث علمی مطرح شده در این کتاب را در حضور پلیس آگاهی ناجا، 
نتایج علمی  به  متعدد،  پرونده های  کار روی  با  و  داده  قرار  بررسی  و  مورد تحقیق 
و مشابه با دانشمندان آمریکایی برساند. این علم که برگرفته از علم روانشناسی، 
شاخه ی رفتارشناسی است با شناخت احساسات هفتگانه جهانی )غم، خشم، نفرت، 
شادی، تمسخر، تنفر و ترس( و تعبیر و تفسیر حالت ها از بروز احساس های مذکور، 
کمک به درک و شناخت بهتر و بیشتر انسان ها از یکدیگر و همچنین نوع نگاه و 

تفکرات هر فرد در زمان های مختلف می کند.
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در نیمه ماه میالدی گذشته، “نایجل کوشنر” وکیل 
پروتُکل  از  نامه  نخستین  که  کرد  اعالم  بریتانیایی 
نشانی  به  علیزاده  علی  پرونده  به  رسیدگی  حقوقِی 
تهمت های  این شکایت،  است؛ موضوع  ارسال شده  او 
علی علیزاده به یکی از اعضای شورای تحریریه ی مجله 

میهن است�
محمد جواد اکبرین (شاکی پرونده) در این باره نوشته 
است: “علی علیزاده” از فعاالن سیاسی مدافع جمهوری 
“مجله  پیش  نیم  و  یکسال  لندن،  ساکن  اسالمی 
میهن” و من را (که عضو شورای تحریریه اش هستم) 
از  پول می گیریم�  عربستان سعودی  از  که  متهم کرد 
ما  از  تهمت  این  خاطر  به  رسما  که  بودم  خواسته  او 
شکایت  او  از  لندن  همان  در  وگرنه  کند  عذرخواهی 
کرد  عذرخواهی  میهن  مسئول  مدیر  از  او  می کنیم� 
اما همزمان ادعا کرد منظورش این بوده که »اکبرین 
پول را از سعودی گرفته و بدون اطالع مدیر مسئول، 
به مجله تزریق کرده«� پس از این بود که شبکه های 
خاص در فضای مجازی، از جمله عماریون (نزدیک به 
مصباح یزدی) نیز ادعاهای علیزاده را بازنشر کردند… 
پیگیری این پرونده، اگرچه مدتی به علت پیدا نکردِن 
آدرس متهم، متوقف شد اما یکماه پیش دوباره به راه 

یکماه  همان  علیزاده  افتاد؛ 
که  نوشت  توییتر  در  پیش 
شده،  برداشت«  »اشتباه 
آل سعود«  »پول  منظورش 
»بدون  را  اکبرین  و  نبوده 
مدرک« متهم کرده� اما حاضر 
ساعتی  و  نشد  عذرخواهی  به 
بعد همین توییت را هم حذف 
و توییتر را تا کنون ترک کرده 
است� سرانجام در پانزدهم ماه 
کوشنر”  “نایجل   20۱9 می 
کرد  اعالم  پرونده  این  وکیل 
پروتُکل  از  نامه  نخستین  که 
پرونده  به  رسیدگی  حقوقِی 

مرحله  این  در  شد�  ارسال  او  نشانی  به  علیزاده  علی 
موظف  او  که  است  شده  تصریح  حقوقی،  پروتکل  از 
به عذرخواهی رسمی، پاک کردن تمام ادعاهایش در 
پرداخت  و  متهم  به  پرداخت خسارت  مجازی،  فضای 
قانون  طبق  اینصورت  غیر  در  و  است  وکالت  هزینه 
مصوب سال 20۱3، پس از تعقیب و بررسی در دادگاه 

عالی، او به مجازات زندان محکوم خواهد شد�

پاسخ  در  توییتر،  اجتماعی  شبکه  در  اکبرین 
سایر  و  وکالت  هزینه  تامین  منبع  از  که  کسانی  به 
است:  نوشته  پرسیده اند  پرونده  احتمالی  هزینه های 
»پرداخت حق وکالت و سایر هزینه های این پرونده را 
آقای علی کشتگر مدیر مسئول مجله میهن و همسرش 
گرفته اند�  عهده  بر  دوانلو  عباسخانی  فرشته  دکتر 
کشتگر دهها سال است که صاحب شرکتی تجاری در 
مرکز شهر پاریس است و در جمع نیروهای سیاسی، 
به پاکدستی و استقالِل اقتصادی شهرت دارد«� او ابراز 
برای  عبرتی  او،  قانونی  »پیگرد  که  کرده  امیدواری 

هم کیشاِن او به ویژه در خارج از کشور باشد�«
نامه وکیل؛ مهلت 14روزه برای پاسخ و جبران 

خسارت
آنچه در پی می آید ترجمه ای از خالصه ی نخستین 
نامه از پروتکل حقوقی رسیدگی به پرونده علی علیزاده 

است که با اجازه وکیل پرونده منتشر می شود:
»ما به نمایندگی از سوی آقای محمد جواد اکبرین 
(در مقام مّوکِل ما) برای شناسائی و پیگرد موارد متعدد 
در  شما  اساس  و  پایه  بی  های  زنی  اتهام  پرشمار  و 
و شبکه های  ها  (و دیگر رسانه  تان  توئیتری  حساب 

اجتماعی) علیه مّوکِل خود وارد عمل شده ایم�
این نامه در چهارچوب و بر مبنای پروتُُکِل “رّویه و 
قانون دادرسی  اقدام قضائی” مندرج در  قواعد پیش- 

گزارش یک پرونده
(شکایت محمدجواد اکبرین از علی علیزاده)

لندن،  ساکن  اسالمی  جمهوری  مدافع  سیاسی  فعاالن  از  علیزاده«  »علی 
از  که  کرد  متهم  را  تحریریه اش  عضو  یک  و  میهن«  »مجله  پیش  نیم  و  یکسال 
عربستان سعودی پول می گیرند و حاضر به عذرخواهی نشد. درپی شکایت محمد 
جواد اکبرین، »نایجل کوشنر« وکیل این پرونده اعالم کرد که نخستین نامه از پروتُکل 
حقوقِی رسیدگی به پرونده علی علیزاده به نشانی او ارسال شد. در این نامه تصریح 
شده است که او موظف به عذرخواهی رسمی، پاک کردن تمام ادعاهایش در فضای 
مجازی، پرداخت خسارت به متهم و پرداخت هزینه وکالت است و در غیر اینصورت 
طبق قانون مصوب سال 2013، پس از تعقیب و بررسی در دادگاه عالی، او به مجازات 

زندان محکوم خواهد شد
ادامه در صفحه ۱۸
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