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در میان کنشگران سیاسی و مدنی ایران بر سر مسألۀ رابطه با قدرتهای خارجی آراء گوناگونی وجود دارد :از آنها که حتّی از مصاحبه و گفتگو با
ک گرفتن از قدرتهای خارجی برای پیشبرد تغییر و تحول در ایران را نیز مجاز می شمرد ،طیف
رسانههای خارج از کشور پرهیز می کنند ،تا نگاهی که کم 
وسیعی از نظرات متفاوت و ضد و نقیض میتوان یافت .برخی تا آنجا پیش میروند که دعوت از نیروی خارجی برای رسیدن به هدفهایشان را الزم و مجاز
میدانند.

هم از این نظر ،بحث «استقالل» همواره یکی از مباحث ریشه دار میان فعاالن ایرانی و به طور کلّی در فرهنگ سیاسی سرزمین ما بوده که در گذر زمان

چالشها و نگرشهای مختلفی را از سر گذرانده است.
در حال حاضر ،با افزایش بیسابقۀ تنش بین حکومت ایران و برخی دول منطقه و جهان ،بحث رابطه با قدرتهای خارجی ،به خصوص در درون اپوزیسیون
شدت خاصی گرفته است.
حدت و ّ
ّ

آیا گفتگو و مصاحبه با رسانههای خارج از کشور مجاز است؟ کار کردن در این رسانه ها چطور؟ آیا می توان برای تاًسیس رسانه برای ایرانیان و به منظور

مبارزه با حکومت ایران از دولتها یا نهادهای خارجی کمک گرفت؟
در «عرصه سیاسی و مدنی» ،آیا «ارتباط» فعاالن سیاسی و مدنی با نهادها ،دولتها و «قدرت»های خارجی ،از لحاظ اخالقی و سیاسی پذیرفتنی یا صحیح
است؟ آیا می توان برای ایجاد تغییر در ایران از آنها کمک گرفت؟ آیا می توان تا آنجا پیش رفت که همکاری با سیاستها و حتّی دستگاههای اجرائی آنها را
نیز که در پی «تغییراتی» در ایران هستند ،پذیرفت؟
پرسشهائی از این دست ،همراه با برخی مثالها و پیوندهای تاریخی آنها -چه قبل و چه بعد از انقالب – نیازمند مرور و بازخوانی تحلیلی -انتقادیای است

که خود یکی از مباحث مبرم امروز به شمار میرود و میتواند به روشن شدن بسیاری ابهامها بیانجامد.

این امر مسئله ای است که هر فرد و نیروی سیاسی باید پاسخی راهگشا و متعین برای آن داشته باشد .در واقعیت مستقل از ذهن نیز اینک با دو فضای
کامال متضاد در دو سر طیف مواجه هستیم :از یکسو حکومت ایران است که همه مخالفانش و هر نوع مخالفت با خود را به نحوی به بیگانگان و نقشه های
دشمن ارتباط می دهد و در سر دیگر طیف کسانی هستند که به هیچ مرز و پرنسیب ملی در رفتار سیاسی خود معتقد نیستند تا آنجا که برخی به استخدام
نهادهای دولتی ای در آمده اند که طراح تحریم ها و احیانا حمله نظامی به ایران هستند .در این میان نیروهای ملی هستند که از هر دو سو تحت فشار قرار
دارند .از یکسو متهم به همکاری با دشمن ولو با حضور رسانه ای در رسانه های مخالف حکومت می شوند! و از سویی به همدستی و هموندی با نظام متهم
می گردند وقتی که منتقد رویکرد همراهی و همسویی با دولتهای غیردموکراتیک و ضد حقوق بشر و ضد حقوق زنان و طرفدار تبعیض های قومی و مذهبی
و … و خارجی ستیز می شوند که علیه مردم ایران نیز فشارهای مستقیم اقتصادی وارد می کنند و ممکن است حتی به حمله نظامی بپردازند.
براساس این ضرورت مبرم بود که شورای دبیران میهن پرونده این شماره را به مسئله «اپوزیسیون و قدرت های خارجی» اختصاص داد.

میهن از همه صاحب نظران و پژوهشگرانی که در این شماره با ما همکاری کردند صمیمانه سپاسگزاری می کند .هر چند برایمان قابل تامل بود که برخی
نیز از پاسخ دادن به این پرسش مهم طفره رفتند!
شورای دبیران نشریه میهن
جواد اکبرین ،رضا علیجانی ،علی کشتگر و محسن یلفانی

سرسخن
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رابطه بهداشتی اپوزیسیون با قدرت های خارجی
علی افشاری

ارتباط و نحوه برخورد اپوزیسیون با قدرت های
خارجی موضوع مهمی در عرصه سیاسی ایران است که
به لحاظ تاریخی بروزهای متفاوتی داشته و در برخی
از موارد نقش منفی در روند دموکراتیزاسیون در ایران و
بهبود اوضاع کشور و ملت ایفا کرده است .پیش از آنکه
وارد بحث شوم ضرورت دارد تا ابتدا پیرامون خود مفهوم
و جایگاه اپوزیسیون بحث مختصری انجام شود.
اپوزیسیون فی نفسه واجد ارزش نیست و نمی توان
تنها بر اساس اپوزیسیون بودن نظام سیاسی استبدادی
واجد ارزش و فضیلت شد .کیفیت اپوزیسیون و به عبارت
دقیق تر رفتار و کنش اپوزیسیونلی موضوعیت دارد تا
بتوان به داوری نشست .یکی از ماندگارترین آسیب های
حکومت های اقتدارگرا ،تولید اپوزیسیون مشابه خود و
یا میدان یافتن کسانی است که تنها بر اساس اعتراض
وجهه اجتماعی پیدا می کنند اما فاقد حداقل توانایی
ها و کمترین فضیلت ها هستند؛ در نتیجه چهره سازی
کاذبی انجام می شود و جامعه هزینه سنگینی بابت آن
پرداخت می کند.
تنوع و گستردگی در صفوف اپوزیسیون ایران باال
است و نمی توان جریان واحد و یک شکلی را از آن
ترسیم کرد .تفاوت ها در بین مدعیان اپوزیسیونی کمتر
از شکاف آنها با جمهوری اسالمی نیست .اپوزیسیون
در چارچوب معیارهای متفاوت قابل دسته بندی است.
مالک هایی چون دیدگاه ها ،تعارض با ساختار یا نگاه
معطوف به تغییر رفتار ،پایبندی به موازین ملی و اتیک،
توان سازماندهی ،مقبولیت اجتماعی ،سوابق گروه ها
و فعاالن اپوزیسیون را در گروه های متفاوتی قرار می
دهد .اما در تحلیل آخر اپوزیسیونی قابل اعتنا و در خور
برخورد مثبت است که فعالیت هایش فقط جنبه سلبی
در رد و تضاد با جمهوری اسالمی را نداشته بلکه کارنامه
قابل قبولی از لحاظ موارد ایجابی چون دمکراسی خواهی،
تعلق به خیر عمومی ،پایبندی به استقالل و منافع ملی
 ،مهارت  ،سطح معرفتی و آگاهی مناسب و تعهد عملی
به رعایت موازین حقوق بشری داشته باشد .عالوه بر آنها
توان سازماندهی و ایجاد حرکت اجتماعی برای تغییرات
مثبت سیاسی را تا حدی داشته و از سرمایه اجتماعی
حداقلی برخوردار باشد .از این لحاظ شناخته شدگی و

خوش نامی حائز اهمیت است.
چنین اپوزیسیونی که
مبارزه به هر قیمت را رد کرده
و تغییر جمهوری اسالمی را
شرط الزم و نه کافی پراتیک
سیاسی خودش ارزیابی می
کند ،در مواجهه با قدرت های
جهانی الزامات استقالل و
پرنسیب های فعالیت بهداشتی
سیاسی را رعایت می کند .عدم
وابستگی چه به لحاظ مادی و
چه به لحاظ سیاسی ضرورتی
خلل ناپذیر در فعالیت درست
و موجه اپوزیسیون است.
دریافت کمک مالی از کشورهای خارجی همانطور که
در کشورهای توسعه یافته و دمکراتیک دنیا استفاده
از منابع مالی خارجی جرم محسوب می شود ،برای
اپوزیسیون ایران تابو محسوب می شود .همچنین
برقراری ارتباطات نزدیک که باعث شود نوعی وابستگی
به وجود بیاید ،مردود است.
اما آنچه مسئله را پیچیده می سازد نوع ارتباط است.
در قرن بیست و یکم نمی توان انتظار داشت که مشابه
اعصار سپری شده نیروهای سیاسی مخالف هیچگونه
ارتباطی با قدرت های جهانی نداشته باشند .موقعیت
خاص ایران و در جهان در هم تنیده کنونی باعث می
شود که سیاست های دول بزرگ دنیا و منطقه بر عرصه
عمومی ایران تاثیرگذار باشد .پارادایم و راهبردهای غلط
و ضدملی جمهوری اسالمی و بخصوص تعقیب سیاست
شبه استعماری در منطقه و سرلوحه قراردادن آمریکا
ستیزی و نابودی اسرائیل در رئوس و پایه های سیاست
خارجی و نزدیکی بیش از حد و غیرقابل دفاع به روسیه
و چین باعث شده اند تا کشور آسیب پذیر شود .در این
چارچوب نفس ارتباط با قدرت های جهانی و تالش
برای ممانعت از تقابل مخرب بین آنها و ایران که دود آن
به چشم ملت و کشور می رود ،قابل دفاع است.
مسئله نفس ارتباط نیست ،بلکه چگونگی ارتباط
و قیود آن است که موضوع را دارای پیچیدگی می

کند .بخصوص که مرزها در این خصوص شکننده و تا
حدی ناروشن هستند .دشوار بتوان مالک های عینی
و تفسیرناپذیری را تعریف کرد .همچنین فضای خاص
حاکم بر عرصه سیاسی ایران  ،بی اعتمادی ها و درگیری
های پایان ناپذیر در جمع اپوزیسیون عرصه را برای
تخریب و اتهام زنی مساعد ساخته و در نتیجه هزینه
ارتباط با قدرت های جهانی باال است.
اما این دشواری ها مانع از این نمی شود که
معیارهایی را طرح و حول آنها کارهای توجیهی و
اقناعی انجام داد .البته تدوین معیارها نیازمند گفتگو
وبه قول هابرماس فضاهای بین االذهانی است .نمی توان
به صورت یک طرفه و دستوری آنها را تبیین نمود ،بلکه
این مهم نیازمند توافق و تفاهم بعد از یک بحث گسترده
در عرصه عمومی است.
مهمترین معیار حفظ استقالل در معنای محصل و
واقعی آن است .منظور از استقالل برخورد ارتدوکس
و قدیمی در چارچوب دوران جنگ سرد و یا عصر
استعماری نیست ،بلکه بر تحوالت مفهومی آن استوار
است .استقالل در پارادایم نوینش از حالت ضدیت با
خارجی به شکل مطلق خارج شده و به جای توجه
به دولت ها ،خواست ملت ها را در اولویت قرار داده
است .امروز استقالل نمی تواند مجوزی برای محصور
کردن یک کشور حول مرزهایش و نقض حقوق بدیهی
و شناخته شده ی شهروندانش باشد .استقالل تعبیری
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دینامیک و چند وجهی پیدا کرده که تمرکز و نقطه
ی کانونی آن مردم است و در این چارچوب تعامل و
همکاری با عامل خارجی مجاز شناخته می شود ،ولی
حق تصمیم گیری صرفا از آن نیروهای داخلی است.
همچنین استقالل بعدی بین المللی نیز پیدا کرده است
که با نوعی درهم تنیدگی جهانی همراه شده است.
دیگر معیار مهم توجه به اصولی چون نفی سلطه
گری و یکجانبه گرایی در تنظیم مناسبات جهانی و
منطقه ای است .داشتن نگاه انتقادی نسبت به این
رویکرد ها و تاکید بر لزوم چند جانبه گرایی و مشارکت
عادالنه تمام ملل در تنظیم امور دنیا سنجه های مهمی
در تنظیم روابط درست اپوزیسیون معتبر با قدرت های
جهانی است .همچنین داشتن نگاه منسجم و جامع و
پرهیز از استاندارد های دوگانه در نگاه یادشده بایستگی
دارد .ازاین زاویه نمی توان مسائل ایران را مستقل از
جهان و مسائل مربوط به صلح پایدار و ثبات بین المللی
و فرصت های برابر برای همگان نگریست.
اما شوربختانه در خصوص نوع رابطه اپوزیسیون با
قدرت های خارجی سوابق منفی در تاریخ ایران وجود
دارد که برخوردهای ایدئولوژیک و غرض ورزی ها نیز
بدان پیچیدگی بخشیده است .در تاریخ ایران بعد از
جنگ های چند ساله با روسیه تزاری که منجر به امضای
دو پیمان تحقیرآمیز گلستان و ترکمانچای شد ،عمال
ایران برای قریب به دو قرن تحت نفوذ قدرت های بزرگ
جهانی قرار گرفت .در این فضا برخی از سیاستمداران و
گروه ها برای دستیابی به قدرت به طرف متصل شدن
به یکی از دو قدرت جهانی شدند .روسوفیل و انگلوفیل
ها در دوران سلطنت سلسله قاجار بعد از فتحعلی شاه
کم نبودند اما دسته دیگری از سیاستمداران نیز بودند
که از سر واقع بینی سلطه و نفوذ قدرت های جهانی را
در حدی می دیدند که تعامل را چاره ناپذیر می ساخت.
اما در تاریخ بحران زده و سیاست زده رسمی ایران مرز
بین این نیروهای واقعگرا و جریان های وابسته خلط
شده است و ازاینرو روایت های مشهور در جامعه با
کاستی ها ونقائص جدی روبرو است .پرداختن بیشتر
به این مساله خارج از حوصله این یادداشت است .تنها
به این حد کفایت می شود که تبیین رابطه درست و
بهداشتی اپوزیسیون با جامعه جهانی در شرایط کنونی
نیازمند خروج از زیر بار آوار کژروایت های تاریخی
است.
شکلگیری گفتمان های جهانی که بشارتگر نظمی
فراکشوری و بین المللی بودند مانند کمونیسم و اسالم
گرایی که در ذات خود الگوی دولت -ملت را رد می
کردند ،سویه دیگری از روابط با دولت های خارجی را
در اپوزیسیون ایران جاری ساخت که پیامدهای منفی
آن هنوز گریبان کشور را گرفته است .ادعاهای فراملی
و جهان شمولی فقط در حرف بودند و در عمل کشوری
که کانون و صادرکننده ایدئولوژی مربوطه بود ،در جایگاه
فرادست قرار می گرفت و یا دستکم بده و بستانی که
صورت می گرفت انتظاراتی را برای آینده رقم می
زد .نوع برخورد حزب توده با سیاست های جمهوری
سوسیالیستی شوروی در ایران که به درستی امپراطوری
شوروی نامیده می شد ،در این خصوص روشنگر است.
البته باید توجه داشت که اکثریت رهبران و اعضاء حزب
توده مناسبات شان با حزب کمونیست شوروی را در
چارچوب وابستگی به یک قدرت خارجی دنبال نمی
کردند ،بلکه آن را الزمه پیوند طبیعی با برادر بزرگ
تر مکتبی و خلقی ارزیابی می کردند .مداخله فاجعه
بار جمهوری اسالمی در جنگ داخلی سوریه نیز در
ژرف کاوی ریشه ای نمایانگر بازپرداخت دینی است که

انقالبیون حاکم در خصوص حمایت های خاندان اسد در
سوریه به اسالم گرایان ایدئولوژیک در پیش از انقالب و
در زمان جنگ با عراق بر گردن خود احساس می کردند.
دیگر نمونه بسیار منفی ارتباط با کشور خارجی ،
عملکرد سازمان مجاهدین خلق در همکاری با صدام
حسین و ارتش اشغالگر عراق در زمان جنگ با ایران
است .اقدامات مشابهی نیز از سوی بخشی از گروه های
اپوزیسیون ایرانی در آن زمان البته در سطحی پایین تر
انجام شد که از دولت عراق و یا عربستان سعودی منابع
مالی و تسلیحات دریافت کرده بودند.
این تجارب منفی هشداری است که این بدالگوها
نباید در شرایط کنونی تکرار شده و جمعی از اپوزیسیون
ایرانی ناامید از اتکا به توان مردم ایران گمان برند که
برای تغییر جمهوری اسالمی و بسامان کردن اوضاع
چاره ای جز مداخله ناموجه قدرت های خارجی و
وابسته شدن به آنها نیست .همچنین سرمایه گذاری
بر تشدید شکاف و تنش بین ایران و غرب نیز در این
دسته می گنجد که در نهایت روشن شدن شعله های

در تاریخ بحران زده و سیاست

زده رسمی ایران مرز بین نیروهای

واقعگرا و جریان های وابسته خلط شده
است و ازاین رو روایت های مشهور در

جامعه با کاستی ها ونقائص جدی روبرو
است .تبیین رابطه درست و بهداشتی
اپوزیسیون با جامعه جهانی در شرایط
کنونی نیازمند خروج از زیر بار آوار
کژروایت های تاریخی است.

جنگ و در دستور کار قرار گرفتن براندازی به عنوان
سیاست و خط مشی دولت آمریکا را واجد اهمیت بر می
شمارد .نزدیک شدن به دولت های عربستان سعودی
و اسرائیل و نادیده گرفتن نقش های منفی آنها در
مشکالت خاورمیانه دیگر نمود تنظیم مناسبات غلط با
قدرت های خارجی است.
البته همانگونه که پیشتر توضیح داده شد ارتباط در
چارچوبی مشخص و شفاف و با مواضع قابل دفاع مشکل
و ایرادی ایجاد نمی کند .یکی از راهکارهای مناسب و
موثر برای جلوگیری از رسیدن تقابل غرب با جمهوری
اسالمی به نقطه جوش و یا تداوم فشارهای کنونی که
زندگی مردم و زیرساخت های کشور را نیز دستخوش
تاثیرات منفی و مخرب قرار داده است ،نمایش تفاوت
نگاه بخش غالب مردم و نیروهای سیاسی ایران با
حکومت است .به هر میزان که این تفاوت ها مشخص
تر شده و در قالبی موثر برای افکار عمومی بین المللی و
سیاستمداران و دولتمردان خارجی تشریح شود ،امکان
برخوردهایی که دامنه تخریب بزرگ تری دارد مانند
برخوردهای نظامی و یا جنگ به طور نسبی کمتر می
شود .عالوه بر این مساله تشویق به حمایت از خواسته
های مردم ایران و تشدید فشار بر جمهوری اسالمی
برای اجرای تعهدات حقوق بشری طبق قوانین بین
المللی ضرورت دارد.
اما این رابطه از مرز های روشنگری و گفتگوی متقابل
با سویه های انتقادی نباید خارج شده و به تاثیرپذیری
و یا همکاری های وابستگی آفرین تحول یابد .البته در
شرایطی که گذار به دمکراسی متحقق شده و اپوزیسیون
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در آستانه قبضه دولت انتقالی است ،آنگاه مذاکره با
قدرت های جهانی و تالش برای جلب حمایت آنها از
خواست ملت برای برقراری ساختار قدرت جدید در
چارچوبی مشخص و شفاف موجه است .منتها شرایط
کنونی ایران فاصله زیادی با این حالت دارد.
همچنین باید توجه داشت مشارکت و حضور گروه
های خارجی و یا دولت های خارجی در خصوص جریان
سازی سیاسی ،ایجاد آلترناتیو و یا نقش آفرینی در شکل
گیری رهبری جنبش های اعتراضی اعم از ارشد و میانی
در ایران با استقالل تعارض دارد چون پای کسانی را وارد
ماجرا می کند که عضو جامعه ایران نیستند و در نهایت
منافع کشور خود شان را در اولویت می بینند و هیچ
تضمینی وجود ندارد که همیشه بین کشور مفروض و
ایران اشتراک منافع وجود داشته باشد.
در موازنه قوای کنونی دنیا چهار قدرت مهم؛ آمریکا،
روسیه ،اتحادیه اروپا و چین هستند .در این میان
دولت آمریکا بخصوص بعد از ریاست جمهوری ترامپ
حساسیت بیشتری پیدا کرده است .حساسیت ها نسبت
به اتحادیه اروپا به نحو محسوسی کمتر مشاهده می
شود .با سیاست های تهاجمی ترامپ نسبت به ایران
که حالت هوشمند نداشته و مردم و کشور ایران را نیز
دستخوش مجازات های جمعی قرار داده و با پیمان
شکنی از برجام بیرون آمده است و اساسا بر اساس
سیاست یکجانبه گرایی و هژمونی طلبانه ترامپ که
به دنبال اول قرار دادن آمریکا در فضای غیرمشارکتی
است ،امکان همکاری وجود ندارد و نزدیک شدن به
این دولت و همراهی با سیاست های آن کشور را در
مسیر غلط و پر خطری قرار می دهد .اتخاذ رویکرد
انتقادی و حساسیت زائی نسبت به پیامدهای منفی
سیاست فشار حداکثری ،ضمن دوری جستن از رویکرد
ضد آمریکائی؛ برخورد مناسب را بازتاب می دهد .در
عین حال کاربست موفق این نگاه نیازمند مخالفت با
سیاست خارجی جمهوری اسالمی و راهبرد بازسازی
اقتدار روسیه تزاری پوتین است ،تا برخوردی متوازن و
اصولی شکل بگیرد.
در فضای کنونی دنیا چندان ظرفیت باالیی برای
ارتباط اپوزیسیون ایرانی با قدرت های جهانی وجود
ندارد .عامل اصلی این اتفاق نبود اپوزیسیون توانمند
ومقتدر است .هنوز نیروهای اپوزیسیون به همگرایی
باالیی نرسیده و جایگاه موثر موج آفرینی سیاسی در
ایران پیدا نکرده اند .آنها عمدتا دنباله رو و یا منتظر
اتفاقات سیاسی و اجتماعی در داخل کشور هستند.
البته اپوزیسیون وابسته به تحرکات اجتماعی معترضان
هست ،اما باید در عین حال طرح و نقشه راه مشخصی
برای عرضه کردن به جامعه داشته باشد .علت دیگر
شکل گیری مناسبات غلط در جامعه جهانی پیرامون
ایران است که از یک طرف فشار بیش از حدی از سوی
دولت آمریکا در جریان است .اروپا نیز نقش منفعلی
دارد .روسیه و چین نیز بیش از حد رابطه نزدیک با
جمهوری اسالمی برقرار کرده وتا حدی سپردفاعی
آن شده اند .در چنین فضای شدید دو قطبی چندان
مجالی برای فعالیت اپوزیسیون مسئول در عرصه جهانی
مشاهده نمی شود .اما همین مجال کم نیز با فعالیت
روشنگرانه پیرامون خطرات گسترش سطح تنش ها می
تواند کارساز باشد .اما اعتبار اپوزیسیون در مقطع فعلی
به فاصله گرفتن و روشن کردن مرزهایش با سیاست
های دولت های خارجی بویژه آمریکا ،چین و روسیه در
دنیا و عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و اسرائیل
در منطقه خاورمیانه و کیفیت مواضعش در دفاع از
مطالبات مردم و منافع ملی کشور نیاز دارد.

6

دوره جدید | مرداد و شهریور  | 1398شماره 28

مرز استقالل و استبداد کجاست؟
محمدجواد اکبرین

روز  ۲۶بهمنماه  ۱۳۸۹پس از آنکه رهبران جنبش
سبز برای حمایت از مردم مصر و تونس ،دعوت به
راهپیمایی کردند و همزمان حصر خانگیشان آغاز
شد وقایع ایران بار دیگر و در دومین سال پیاپی ،در
صدر اخبار رسانههای بینالمللی قرار گرفت .همان روز
«بیبیسی فارسی» در گفتگویی نظرم را درباره حمایت
بینالمللی از جنبش سبز پرسید.
آن روز با تفکیک «حمایت» از «دخالت» پاسخ
دادم« :برخالف بسیاری که از سر صدق ،نگران هستند
که موضعگیری غرب ،دخالت در امور داخلی و تهدید
استقالل ما محسوب شود ،معتقدم که حمایتهای
جهانی نیاز جدی جنبش سبز است .بدون این حمایتها
نمیتوان بر استبداد غلبه کرد… تنها اعتراضهای
مردمی کافی نیست و حمایتهای بینالمللی نیز الزم
است .جنبش سبز هم بدون استقبال از این حمایت
پیش نخواهد رفت».
هشت سال بعد ( ۳۱تیرماه  )۹۷نیز همان حرف را
ِ
«حمایت
در رویارویی با سیاستهای ترامپ تکرار کردم:
جامعه بینالمللی از اعتراضات مردم ،یعنی صدای آنها را
شنیدن و به دیگر نقاط جهان رساندن .خیلی هم خوب
و ضروری است .اما سرانجا ِم کاری که ترامپیسم میکند
ِ
تضعیف همان صداست نه تکثیرش! حمایت نیست،
دخالت است؛ نتیجهاش به سود استبداد دینی است ن ه
منافع ملی».
تا اینجای کار اگرچه مراد کلی از تفکیک حمایت
از دخالت تا حدودی روشن است؛ اما هنگامی که از
کلیات وارد جزئیات و مصادیق میشویم اختالفات آغاز
میشود؛ اختالفاتی که هم به تبادل اتهامات میانجامد
و هم جبهه تقابل با استبداد دینی را تضعیف میکند.
آنچه در این یادداشت میآید شاید بتواند به شفافتر
شدن مسئله کمک کند.
اگر بخواهیم مسئله را دقیقتر مطرح کنیم گاهی آنچه
که به نام «دخالت و حمایت خارجی» شناخته میشود
در واقع «اجابت خارجی» به دعوت داخلی است! این
دعوت دو میزبان دارد؛ نخست حکومت استبدادی که
همهی راههای اصالح و تغییر در داخل را مسدود کرده
است .دوم بخش بزرگ یا کوچکی از مخالفان ناامید از

ظرفیتهای داخلی برای اصالح
و تغییر که گمان میبرند جز
با کمک خارجی نمیتوانند
وضعیت را تغییر دهند .در
پارهای از تجربههای تاریخی
البته کشور دخالتکننده کاری
به شرایط داخلی سوژه ندارد
و به هر قیمتی نقشهی کالن
خود را دنبال میکند .چنانکه
ِ
اجابت دعوت
حتی در فرض
داخلی هم اولویت با اهداف
و منافع و مطامع آن قدرت
خارجی است اما در پارهای از
تجربهها اگر دعوت میزبانان
داخلی (قدرت بسته و مخالفان خسته) نبود چیزی به
نام دخالت و حمایت خارجی ،دستِکم به معنایی که
دغدغه امروز ماست بالموضوع میشد.
به عنوان نمونه تمام اطراف خارجی که در تجربه
سوریه دخالت یا حمایت داشتند همگی مدعی بودند که
به دعوت آمدهاند؛ با این تفاوت که آن طرفِ خارجی که
دولت اسد را مشروع میدانست میگفت که به دعوت
دولت آمده ،و آن طرفِ خارجی که دولت اسد را نامشروع
میدانست میگفت که به دعوت مردم (مخالفان) وارد
معرکه شده تا به شکلگیری دولت مشروع کمک کند.
کی و تا کجا میتوان (یا باید) از قدرت خارجی
کمک گرفت؟ چرا چنین پرسشی مطرح میشود؟ اگر
حکومتی تحت نظارت مردمش کرامت ،امنیت ،عدالت
و آزادیشان را به صورت نسبی تأمین کند و چرخش
قدرت در آن ممکن باشد اصال نوبت به طرح چنین
پرسشی نمیرسد.
در تجربه اصالحات ،کنشگران سیاسی و مدنی حتی
بعد از پیمودن تمام راههای داخلی برای بهبود شرایط،
باز هم با پرهیز از مراجعه به دولتها ،به قوانین و نهادهای
بینالمللی امیدوارند تا با فشار بر حکومت ،حاکمان را
به پذیرش قواعد متقاعد کنند .اما اگر حکومتی همان
قوانین را دور زد و گفت «ما به روش و کیش و آئین
خودمان حق داریم حق ملتمان را ضایع کنیم و دیگران

هم حق دخالت ندارند» چه باید کرد؟ اگر در این میان
نهادهای بینالمللی هم به علت پارهای از مالحظات،
قصد یا توان استفاده از ظرفیتهاشان برای مهار حکومت
متجاوز را نداشته باشند دیگر هیچ چشماندازی نمیماند
مگر آنکه قواعد بازی با حکومت تغییر کند.
دقیقا در نقطهی انسداد باب اصالح و تغییر در داخل
است که باب کمک گرفتن از قدرت خارجی گشوده
میشود .کسانی که بدون در نظر گرفتن انسداد باب
اول ،به افتتاح باب دوم میتازند خواسته یا ناخواسته
در خدمت استبدادند .در فرض انسداد باب اصالح و
تغییر در داخل ،به جای پاک کردن صورت مسئله یا
اخالقی تعامل با قدرت
تنزهطلبی ،باید راههای عادالنه و
ِ
خارجی را دنبال ،کشف ،تبیین و ترویج کرد.
اگر قرار بر اولویت باشد به گمانم بیش از آنکه باید
برای آفات تعامل با قدرت خارجی نگران باشیم شایع
شدن قرائتهای نامنسجم از «استقالل» به سود استبداد
است که جای نگرانی دارد و پاسخ به این پرسش را
ضروریتر میکند که مرز استقالل و استبداد کجاست؟
بگذارید به عنوان عضو «جبهه مشارکت» در ایران،
یک تجربه زیسته را مرور کنم؛ جبهه مشارکت حزب
و جریانی متکثر و پر هوادار در داخل ایران بود ،صاحب
تشکیالت و روزنامهای پرتیراژ بود و در سراسر کشور
شاخه و دفتر داشت و در سال  ۷۸هم اکثریت پارلمان
را به دست آورد .حکومت در سه گام ،این حزب بزرگ
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را ویران کرد .نخست اکثر مصوبات تاثیرگذارش در
پارلمان را از طریق شورای نگهبان یا حکم حکومتی وتو
ِ
صالحیت
کرد و روزنامهاش را بست .در گام دوم با رد
تمام چهرههایش مانع ورود این حزب به دور بعدی
رقابتها شد .در گام سوم حزب را غیرقانونی اعالم کرد،
تمام دفاترش در کشور را بست و دبیرکل و رهبران حزب
را بازداشت و به سالها زندان محکوم کرد.
رژیم آپارتاید در سال  ۱۹۶۱همان کاری را با کنگره
ملی آفریقا کرد که جمهوری اسالمی با جبهه مشارکت
کرد در حالی که مشارکت هرگز با جمهوری اسالمی
کاری را نکرده بود که کنگره با آپارتاید کرد! همان تاوان
را پرداخت بی آنکه سودش را ببرد.
بعد از غیرقانونی اعالم شدن کنگره از سوی رژیم
آپارتاید ،ماندال پیش از آنکه برای دهها سال به زندان
برود سفرهای خارجیاش را آغاز کرد تا پول و اسلحه
جمعآوری کند .شاخه نظامی تشکیل داد و بارها گفت
که علیرغم اعتقاد به مبارزه مسالمتآمیز ،زیر فشار
آپارتاید ،مجبور شده مشی چریکی در پیش بگیرد.
ماندال در بازگشت و پس از  ۱۷ماه تعقیب و گریز ،به
اتهام دریافت کمک از خارجیها و تحریک داخلیها آن
تاوان سنگین را پرداخت.
سه سال بعد به دادگاه برده شد و به اتهام ۱۵۰
مورد اقدامات خرابکارانه و توطئه علیه رژیم اپارتاید به
حبس ابد محکوم شد .در سال  ۱۹۸۵حکومت مجبور
به پیشنهاد عفو شد تا از این کابوس خالص شود .ماندال
این پیشنهاد را نپذیرفت و چند سال بعد در  ۱۱فوریه
سال  ۱۹۹۰از حبس ۲۷ساله آزاد شد و در نخستین
سخنرانیاش گفت« :من در کمال افتخار و شادی،
در برابر شما ایستادهام و به شما اعالم میکنم که ما
سرانجام آزاد شدیم».

نظامهای استبدادی و آپارتاید (از جمله جمهوری
اسالمی) نداشته باشیم نه تنها از حمایت خارجی
تابو میسازیم بلکه بی قید و شرط به کمک حکومتی
میرویم که حق انتخابِ سبک زندگی ،مشی سیاسی و
کرامت انسانی را از شهروندانش سلب کرده است.
اما این پرسش همواره مطرح میشود که مگر
میشود قدرت خارجی منافع و اهداف خود را در این
حمایت دنبال نکند؟ پاسخ روشن است :قدرت خارجی
نه خیرات میکند ،نه خالصانه به دنبال حقوق بشر و
مقوالتی از جنس رهاییبخشی است و نه در نهایت به
چیزی جز تامین منافع خود میاندیشد .سوال اصال این
نیست که قدرت خارجی به دنبال منافع خویش است یا
اهداف مخالفان؟ سوال اینجاست که تا چه اندازه منافع
او با منافع ملی مخالفان نقاط مشترک و همپوشانی
دارد و مخالفان آیا توانایی استفاده از ظرفیت این منافع
مشترک را دارند یا نه؟
به عبارت دیگر همان بازی بُرد-بُرد که در سیاست
خارجی یک حکومت مستقر تعریف میشود در سیاست
ِ
مخالفان حکومت هم قابل تعریف است مشروط
خارجی
ِ
به اینکه «حریم و حدود» خود را پیدا کند .زیرا
(مثال در نمونه مورد بحث) علیرغم برخی مشترکات
حکومت آپارتاید با جمهوری اسالمی ،مختصات امرو ِز
جامعه ایرانی با مختصات دیرو ِز جامعهی سیاهپوستان
در آفریقای جنوبی متفاوت است .در حال حاضر توان
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعهی ایرانی ،به علل
تاریخی و فرهنگی ،بسیار بیشتر از توان جامعهی گرفتار
آپارتاید در آفریقای جنوبی است و اگرچه در ضرورتِ
تغییر و شورش علیه وضع موجود با هم مشترکند اما
روش و محصول این اراده برای تغییر میتواند متفاوت
باشد .یعنی لزوما نمیتوان همان نسخهای را که ماندال و

گاهی آنچه که به نام «دخالت و حمایت خارجی» شناخته میشود در واقع

«اجابت خارجی» به دعوت داخلی است! این دعوت دو میزبان دارد؛ نخست حکومت
استبدادی که همهی راههای اصالح و تغییر در داخل را مسدود کرده است .دوم

بخش بزرگ یا کوچکی از مخالفان ناامید از ظرفیتهای داخلی برای اصالح و تغییر
که گمان میبرند جز با کمک خارجی نمیتوانند وضعیت را تغییر دهند.

چرا بازخوانی این تجربه از آغاز تا نتیجه ضرورت دارد؟
زیرا به همه کسانی که وقتی به ماندال میرسند زبان
ستایش میگشایند اما وقتی به امثال جبهه مشارکت
میرسند به پرهیز از کمک خارجی توصیه میکنند
نشان میدهد که ما در حال گشت و گذار در یک
پارک نیستیم .مبارزه با نظامهای استبدادی و آپارتاید
مقتضیات و لوازمی دارد که باید به آنها ملتزم باشیم.
چندی پیش یکی از مدافعان شرکت بی قید و شرط
در انتخابات و مدارا با جمهوری اسالمی در توییتر نوشت:
«برای یکسری ،شرکت در انتخاب مثل مهمانی رفتن
است .در نتیجه شرط میگذارند که اگر خوب پذیرایی
نکنید نمیمانیم .در حالی که مجلس و شوراهای شهر
خانه ماست .اگر کسی در خانه خودمان را به روی ما
بسته باید از پنجره وارد شویم .اصل ماجرا هم همین
است که چقدر خودت را صاحب خانه میدانی» .در
پاسخش نوشتم «صاحب این حرف اگر قبول دارد
خانهاش اشغال شده نمیتواند طبق نقشهای که اشغالگر
طراحی کرده خانه را پس بگیرد! تجربه نشان داده در
این نقشه ،حداکثر به شما اجازه بازدید از مناطق اشغالی
را میدهند نه آزادسازی یا تاثیرگذاری را».
وقتی درک درستی از مبانی و مقتضای مبارزه با

کنگره در بهرهبرداری از حمایت خارجی برای کشورشان
تجویز کردند برای ایران امروز نیز تجویز کرد .اشتباه در
تطبیق و تحلیل و توصیه ،این خطر رابه دنبال دارد که
فرصتهای موجود برای تغییر نیز آسیب ببیند و راه،
طوالنیتر و پرهزینهتر شود.
اما آن «حریم و حدود» کجاست؟ اگر آن حریم را
التزام به «منافع ملی» بدانیم نخست باید تفاهمی بر
«قدر متیقّن» منافع ملی وجود داشته باشد .به نظر
میرسد اکثریت مخالفان جمهوری اسالمی بر سر حفظ
تمامیت ارضی و نیز حراست کشور از خطر جنگ با هم
توافق داشته باشند .میتوان مخالفت با تحریم اقتصادی
را نیز بر این فهرست افزود؛ زیرا پاسخ به دو پرسش زیر
درباره تحریمها منفی است؛
پرسش اول :آیا تحریم میتواند این حکومت را ساقط
کند بدون آنکه مردم را در خطر گرسنگی و بیماری و
رنج مضاعف قرار دهد؟
پرسش دوم :آیا اخالقا مجاز است با این استدالل که
آیندگان در رهایی زندگی کنند مرد ِم امروز را به رنج
مضاعف مبتال کرد یا به این ابتال رضایت داد؟
پاسخ هر دو منفی است؛ زیرا کسی به ما حق نداده که
ِ
آدمیان
مضاعف آدمیان امروز را برای رهایی
نسخه رنج
ِ
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فردای نیامده تجویز کنیم .مگر اینکه کسی به پرسش
اول پاسخ مثبت بدهد که در آن صورت پرسش دوم به
خودی خود از میان میرود و ا ِعمال تحریم و دفاع از آن
اخالقی تعامل با قدرت خارجی حذف
از خط قرمزهای
ِ
میشود.
بدون پیدا کردن نقاط مشترک میان منافع ملی ما
و مصالح قدرت خارجی و نیز بدون التزام به این حریم
و حدود ،خطر تبدیل همکاری دوسویه به استفادهی
ِ
دست برت ِر قدرت خارجی ،مخالفان را تهدید
یکسویه با
میکند.
البته برخی قیدی دیگر نیز بر این حریم و حدود
افزودهاند و شرط تعامل با قدرت خارجی را وسعت و
فراگیری جریان مخالف میدانند و با اشاره به نمونههای
ماندال یا آیتاهلل خمینی و میلیونها هوادارشان ،از تعامل
آنها با قدرت خارجی دفاع میکنند و میگویند برای
پرهیز از آفاتِ پیشگفته باید تبدیل به جریان فراگیر شد
و سپس به تعامل و مذاکره پرداخت؛ زیرا تنها یک جریان
قوی و فراگیر میتواند با قدرت خارجی چانه زنی کند
و حریم خود را نگه دارد .میپذیرم که جریان فراگیر،
قدرت بیشتری برای چانهزنی دارد اما این حداکثر یک
توصیه است نه قاعده و تبدیل کردنش به یک قاعده،
قابل دفاع نیست؛ زیرا استبداد هر چه میگذرد فربهتر
میشود و از تجارب پیشینیان خود بهره میبرد و تمام
تالش خود را میکند تا هیچ جریانی تبدیل به جریان
فراگیر نشود .به ویژه در دوران پساسرکوب وقتی همهی
سرمایهها و سرها بریده شد آنگاه با خرده جریانهایی
روبهروست که آسانتر سرکوب و مهار میشوند .ضعف
منطقی این توصیه آنجاست که مخالف (در این خرده
جریانها) نباید کمک خارجی بگیرد چون هنوز تبدیل
به جریان فراگیر نشده ،و تبدیل به جریان فراگیر
نمیشود زیرا برای رساندن صدا و امتداد حرکتش کمک
خارجی نمیگیرد.
به آغاز یادداشت برگردیم و تفکیک حمایت از دخالت؛
اگر میپذیریم که بهرهبرداری از حمایت خارجی
ضروری است اما حریم و حدودی مانند «حفظ تمامیت
ارضی ،حراست کشور از خشونت و مخالفت با تحریم»
محصل و محسوس این
دارد پس مصداق و معنای
ّ
حمایت چیست و کجاست؟
به نظر میرسد در شرایط مختص جامعه ایران
اگر حمایت خارجی را بر توانمند کردن جامعه مدنی
و آگاهیبخشی متمرکز کنیم میتوانیم از آفات یاد
شدهی این حمایت در امان باشیم .به عنوان نمونه
استفاده از بستر قدرت خارجی برای تولید محتوا در
رسانههای فارسیزبان یا تاسیس رسانه برای رساندن
صدای مخالفان و اداره رسانه با چارچوبهای نسبی
دموکراتیک ،یکی از سالمترین و روشنترین مصادیق
بهرهبرداری از «حمایت» است .متمرکز کردن حمایت
خارجی بر جامعه مدنی توان کسانی را نیز که بخواهند با
تکیه بر ارزش «استقالل» ،بر بهرهبرداری از این حمایت
خرده بگیرند محدود میکند.
جوهر استقالل خواهی ،رهایی از اسارت و بردگی
است و جنبشهای استقاللطلبانهی تاریخ همواره در
جستجوی آزادی و رهایی از تسلط استعمارگران بر
تصمیمها و اهداف و آرمانهایشان بودهاند .پس اگر
به بهانهی استقالل“ ،آزادی” نفی یا محدود شود غرض
اصلی استقاللخواهی نفی شده است؛ در نتیجه آزادی
متغیری از استقالل نمیتواند باشد .هرگونه
هرگز تابع
ّ
نظر و نظریهی استقاللخواهی که مرز میان استقالل و
تثبیت استبداد در آن روشن نباشد دچار فقدان انسجام
وگرفتار اختالل در استدالل است.
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اپوزیسیون از خارجی ها پول بگیرد یا نگیرد؟
فرزانه بذرپور

این یادداشت ابتدا در نظر داشت همکاری اپوزیسیون
با دولت های خارجی را به طور مصداقی بررسی کند
اما این امر نیازمند تحلیل رفتار ،گفتار و خط مشی
هر یک از گروههای اپوزیسیون و ارتباطات خارجی
شان در یک دهه گذشته بود .فارغ از اینکه دسترسی
به اطالعات صحیح دشوار است و بازار شایعات و
تبلیغات اغلب داغ تر از واقعیت موجود است ،نگارنده
از ورود مصداقی به این بحث صرف نظر کرده و مسئله
«دریافت پول از دولت های خارجی با هدف براندازی»
را به طور نظری و مفهومی نقد و تحلیل کرده است.
قراین و شواهد حاکی از آنست که آغاز حرکت
تغییر دهنده نظام فعلی در ایران از درون کشور خواهد
بود اما عوامل بیرونی بر چگونگی و سرعت رخداد آن
تاثیر دارند .از جمله عوامل بیرونی ،نقش اپوزیسیون و
مداخله ی دولت های خارجی با هدف تسریع و تقویت
خیزش های درونی است.
اپوزیسیون؛ مجموعه افراد عضو یک تشکل یا گروه
است که خواهان تغییر نظام سیاسی موجود در یک
کشور هستند و این هدف را از طریق مسالمت آمیز یا
خشونت آمیز دنبال می کنند.
به طور کلی اپوزیسیون بودن شرایطی دارد :تجهیز
کافی نیرو ،داشتن پایگاه اجتماعی و داشتن تمرکز
کافی برای رسیدن به هدف؛ اگر گروهی چنین شاخصه
هایی را داشت ،می توان آن را اپوزیسیون نامید.
ممکن است با این تعریف مصداق یابی اپوزیسیون
جمهوری اسالمی ایران دشوار به نظر برسد .با این
وجود ما دو رویکرد کلی به مقوله اپوزیسیون را مطرح
می کنیم )۱ :گروه های متشکل مخالف نظام ج.ا.ا )۲
فعاالن سیاسی مخالف نظام در خارج از کشور
در اپوزیسیون نامیدن گروه اول تردیدی نیست.
گروه های مجاهدین خلق و سلطنت طلبان را می توان
از جمله این گروهها دانست که از دهه شصت تا کنون
پیوسته هدف براندازی نظام را دنبال کردند و با تجهیز
نیرو در داخل و خارج از کشور ،در مقاطعی از پایگاه
اجتماعی نیز بهره مند بوده اند .این گروهها اپوزیسیون
سنتی جمهوری اسالمی خوانده میشوند.
اما دسته دوم معطوف به چهره های برجسته مخالف

نظام جمهوری اسالمی است
که خواهان براندازی یا تغییر
ساختاری حکومت هستند.
این افراد؛ فعاالن سیاسی،
روشنفکران سکوالر یا فعاالن
مدنی هستند که اغلب در دو
دهه اخیر و به دنبال شکست
پروژه اصالح طلبی از ایران
خارج شدند و به دلیل خطر
اعدام ،زندان های طویل
المدت و محرومیت اجتماعی،
ناگزیر به زندگی در تبعید
شده اند.
این افراد اغلب به شکل
مستقل و با نوشتن مقاله ،ایراد سخنرانی یا حضور در
میتینگ های سیاسی  ،مخالفت شان را با نظام فعلی
ایران ،نشان داده اند .راه اندازی وبسایت های خبری،
رادیو و تلویزیون خصوصی از جمله فعالیت های
مشترک این افراد در مقاطعی از دوران تبعیدشان
بوده است.
فعاالن سیاسی مخالف نظام در خارج از کشور؛
اگرچه خواهان تغییر نظام سیاسی ایران هستند اما
متشکل برانداز نیستند .آنها
اغلب عضو فعال یک گروه
ِ
انقالبیون سابق یا فراریان رژیم گذشته هستند که به
دلیل گرایش سیاسی یا باور مذهبی شان از سوی
حکومت جمهوری اسالمی ،محکوم یا طرد شدند.
برخی از این افراد ،اعضای سابق احزاب و گروههای
چپ در ایران بوده اند که به دنبال انهدام گروه
متبوعشان و اعدام و زندانی شدن اعضای حزب،
مجبور به فرار از ایران شدند .این افراد به نیت بازسازی
سازمانی از ایران خارج شدند اما بعد از جنگ ایران-
عراق و تثبیت رژیم جمهوری اسالمی ،به تدریج
پراکنده شده و هر یک به گوشه ای مهاجرت کردند.
اکنون این افراد بدون هویت سازمانی و به طور مستقل
فعالیت دارند.
فعاالن سیاسی مخالف ج.ا.ا ،در چهل سالگی انقالب
اسالمی؛ بیشتر نیروهای پراکنده ای هستند که بدون

خط گیری مشخص سازمانی به صورت فردی نسبت به
تحوالت داخلی ایران موضع گیری می کنند.
بیانیه های سیاسی دیگر نه با امضای حزب یا گروه
سیاسی بلکه با امضای افراد منتشر می شود .وقتی
از اپوزیسیون برانداز صحبت می کنیم منظور ما این
افراد نیستند.
سواالت مجله میهن این است که آیا این فعاالن
سیاسی می توانند از تربیون رسانه های خارجی برای
تشویق مردم به قیام عمومی یا تغییر استفاده کنند؟
آیا گرفتن پول از دولتهای خارجی برای فعاالن سیاسی
مذموم است؟ آیا کار در رسانه های خارجی به معنای
وابستگی است؟
برای پاسخ به این سواالت نخست باید بین افراد و
گروه ها تفکیک قایل شد.
اگر این افراد (مخالفان سیاسی ج.ا.ا) به دلیل سابقه
ی کار روزنامه نگاری یا نگارش یادداشت های سیاسی،
اکنون برای گذران معیشت در تبعید ،جذب رسانه
های فعال در خارج از کشور بشوند ،دیگر نمی توانند
مستقل از خواست مدیران آن رسانه هاعمل کنند.
این افراد دیگر نه با عنوان فعال سیاسی بلکه با هویت
رسانه ای جدیدشان شناخته می شوند .حال چنانچه
در استخدام رسمی رسانه ای هستند که بودجه
ی آن از سوی یک دولت خارجی تامین می شود،
مستقل نبوده ودیگر نمی توان به آنها فعال سیاسی
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یا مدنی اطالق کرد ،بلکه اکنون روزنامه نگار ،تحلیلگر
یا خبرنگار رسانه متبوعشان هستند .روزنامه نگار ،
مجری یا نویسنده تلویزیون ها و رادیوهای فارسی زبان
خارجی ،نه فعال سیاسی بلکه کارمند یک سرویس
خبری وابسته به یک دولت یا موسسه ی خارجی
هستند و آنچه می نویسند ،تحلیل یا پردازش می کنند
در راستای تمایالت و خط مشی صاحبان رسانه است.
البته این نکته نیز حائز اهمیت است که افزایش
حضور و فعالیت چهره های ملی گرا و معتدل در یک
رسانه ،خواه ناخواه بر روند تنظیم و تحلیل اخبار و
جهت گیری مدیران آن رسانه تاثیرگذار است ولی این
امر نمی تواند توجیه گر یا موید کار یک فعال سیاسی
برای یک دولت خارجی باشد.
جمهوری اسالمی ایران از معدود نظام های سیاسی
ست که شاید صدها تلویزیون ،رادیو ،روزنامه ،مجله،
وبسایت و پادکست خبری و سیاسی در خارج از کشور
علیه آن برنامه تولید کرده اند و در طول این سالها
اغلب این رسانه های تصویری و شنیداری با حمایت و
بودجه دولت های خارجی به حیات خود ادامه داده اند.
آمریکا ،اسرائیل ،انگلستان ،فرانسه و اخیرا عربستان
تامین کننده مالی این شبکه ها بودند .اما برخالف باور
عمومی؛ هدف این دولت های خارجی نه براندازی نظام
جمهوری اسالمی بلکه صرفا تضعیف حکومت ایران،
برجسته کردن شکست ها و اشتباهات دولت از طریق
رسانه ها بوده است .با این تفسیر ،به نظر می رسد
تاکنون امید اپوزیسیون به رسانه های خارجی برای
هدف براندازی ،نتیجه ای در برنداشته است.
از سوی دیگر گروههای متشکل و شناسنامه دار که
خواهان تغییر یا براندازی نظام سیاسی ایران هستند
در نفی جمهوری اسالمی موضع مشترک دارند ولی
این نفی مشترک دلیل بر اثبات مشترک نیست .یعنی
اگرچه همه با جمهوری اسالمی مخالفند ولی درباره
جایگزین آن ،اختالف دیدگاه جدی دارند .به نظر می
رسد نیروهای اپوزیسیون ،گروههای پراکنده با عالیق
و انگیزه های متفاوت و اغلب متنافر هستند که تصور
تجمیع این نیروها در مقابل نظام بسیار کم رنگ است.
تا وقتی که همپوشانی قوا بین نیروهای اپوزیسبون رخ
ندهد ،هدف براندازی نظام ،همچنان دور از دسترس
است و در صورت اقدام عملیاتی ،به راحتی سرکوب
می شوند.
نقش اپوزیسون فعلی در تحوالت آتی ایران
چیست؟
در راستای استقالل نیروهای سیاسی گفته می
شود که اپوزیسیون ،باید ظرفیتهای داخلی را در جهت
تغییر و براندازی رژیم به کار گیرد .سوال این است
که آیا می تواند؟ اگر بله؛ پایگاه مالی و پشتوانه ی
اقتصادی اپوزیسیون در داخل کجاست؟
در ماههای نخست بعد از جنبش سبز کمک های
مالی برای راه اندازی رسانه ی مستقل جنبش سبز،
با نام تلویزیون «رسا» صورت گرفت .اما تفاوت این
بود که هدف تلویزیون رسا ،براندازی رژیم یا تغییر
نظام سیاسی نبود بلکه تحت شرایط حوادث بعد از
انتخابات سال  ،۸۸بازتاب اخبار زندانیان سیاسی و
بیانات رهبران جنبش سبز در شرایط سکوت خبری
کشور را در دستورکار قرار داد.
با این وجود حکومت تحمل همین فعالیت رسانه
ای منتقدانه را نداشت و با بستن تمام مجراهای کمک
مالی و بازداشت افراد ،هزینه ی سیاسی حمایت مالی
از تلویزیون رسا را آنچنان باال برد که عمال کانال های
مالی این رسانه از داخل کشور مسدود شد.

با این حال نیاز به رسانه مستقلی در خارج از کشور
که وظیفه ی بازتاب اخبار زندانیان سیاسی فارغ از
گرایش یا باور مذهبی و سیاسی شان را داشته باشد،
حس می شد.
چنین نگرشی نیازمند هویتی سکوالر در اطالع
رسانی بود؛ موضوعی که نمی توانست توسط برخی
حامیان جنبش سبز که همچنان خود را در چهارچوب
نظام اسالمی معتقد و ملتزم به والیت فقیه تعریف می
کردند ،تحمل شود .پس تلویزیون رسا به رغم اینکه
با بودجه ی کامال ایرانی و با پشتوانه مالی از داخل
کشور راه اندازی و اداره می شد با گذشت دو سال،
تعطیل شد ،چون اوال خطرات زیادی حامیان مالی اش
را تهدید می کرد و ثانیا در تعریف هویت و مسئولیتش
با برخی محدودیت ها مواجه بود و نمی توانست تنوع
فکری -اعتقادی جنبش اعتراضی موسوم به جنبش
سبز را بازتاب دهد و بی طرفی در اطالع رسانی و خبر
را رعایت کند.
تلویزیون رسا ،اولین و آخرین تجربه ی اپوزیسیون
برای داشتن رسانه ی تصویری مستقل در خارج از
کشور بود .این شد که سوالی در محافل سیاسی
مطرح شد که آیا اپوزیسیون می تواند از ظرفیت های
دولتهای خارجی در جهت تغییر رژیم استفاده کند؟
دیدگاه غالب در میان فعاالن سیاسی و مدنی نسبت به
کمک خارجی منفی بود.
استدالل هم این بود که ایرانی ها اصوال بیگانه ستیز
هستند و سابقه ی تاریخی نشان می دهد که نظر مردم
ایران نسبت به گروههایی که وابستگی آشکار خارجی
داشته اند ،مثبت نبوده است.
گروههای اپوزیسیونی مثل فعاالن ملی -مذهبی
خارج از کشور ،جبهه ملی یا اتحاد جمهوی خواهان
ایران با همین استدالل اغلب پیشنهادات کمک مالی
دولتهای غربی را رد کردند یا تالشی برای گرفتن
بودجه نداشتند.
از سویی پشتوانه ی مالی از داخل کشور به دلیل
خطراتش و البته اختالف در موضع گیری ها برای این
جریانات منتفی شد .وقتی نه از داخل می شد پول
گرفت و نه چشم امیدی به دولت های خارجی داشت؛
عمال فعالیت این دسته از تشکل های سیاسی به انتشار
بیانیه ،مصاحبه و نوشتن مقاله در وبسایت های خودی
محدود شد.

انتظار تشکیالتی به تدریج کاهش یافته و میتینگ
های سیاسی منظم به گعده های دوستانه در کافی
شاپ ها تقلیل می یابد.
اما اگر فرض بگیریم اپوزیسیون بخواهد از ظرفیتهای
دولتهای خارجی بهره بگیرد ،دو روش آشکار و پنهان
وجود دارد .در شکل آشکار ،این احتمال وجود دارد
که تشکل سیاسی با پشتوانه خارجی ،پایگاه مردمی
اش را از دست بدهد یا دچار ریزش هواداران شود.
نمونه اش نشست مجاهدین خلق با شاهزاده عربستان
و چهره های تندرو آمریکایی که واکنش منفی بسیاری
در میان مردم داشت و رژیم توانست به همین بهانه،
تبلیغات گسترده ای را علیه سازمان مجاهدین ،سامان
دهد.
جلسات مشترک رضا پهلوی با مقامات عربستان و
شایعاتی مبنی بر دریافت کمک مالی از این کشور نیز
بر میزان محبوبیت شاهزاده تاثیر بدی گذاشت.
با وجود اثرات تخریبی حمایت خارجی بر محبوبیت
مردمی ،گروههای اپوزیسیون ،گاه این دیدگاه
ماکیاولیستی که هدف ،وسیله را توجیه می کند را بر
مالحظات اخالقی و استقالل طلبانه ترجیح می دهند.
اهمیت پیشبرد برنامه های سیاسی ،راه اندازی
رسانه و شکل دهی کمپین های مبارزاتی علیه رژیم
این تلقی را میان رهبران برخی تشکل ها تقویت می
کند تا گذشته از تبعات منفی ،باید از ظرفیت های
مالی و رسانه ای دولت های خارجی بهره برداری کرد
بلکه با تجمیع نیروها براندازی نظام ،محقق شود.
همکاری اپوزیسیون با دولتهای خارجی را می توان
در چهار طیف ،دسته بندی کرد:
عامل و سرسپرده :مجاهدین خلق در عملیات
مرصاد ،عامل دولت متخاصم (عراق) بود.
دیکته گرفتن یا سرمشق گرفتن از دول بیگانه:
تغییرات مدیریتی در رسانه صدای آمریکا با هر تغییر
رئیس جمهور ،نشانه ای از فرمان برداری کامل این
رسانه از منویات دولت آمریکاست.
پوشش و تحلیل اخباری که دولت خارجی می
خواهد :مصداق اینگونه همکاری در چگونگی پوشش
برخی اخبار خاص به چشم می خورد و می توان ردپای
اینگونه پوشش خبری را در هر رسانه ای به شکل
جداگانه تحلیل و تفسیر کرد.
گرفتن خط معین سیاسی :هم سویی رسانه ای

اگر این افراد (مخالفان سیاسی ج.ا.ا) به دلیل سابقه ی کار روزنامه نگاری یا

نگارش یادداشت های سیاسی ،اکنون برای گذران معیشت در تبعید ،جذب رسانه
های فعال در خارج از کشور بشوند ،دیگر نمی توانند مستقل از خواست مدیران آن

رسانه هاعمل کنند .این افراد دیگر نه با عنوان فعال سیاسی بلکه با هویت رسانه ای
جدیدشان شناخته می شوند .البته این نکته نیز حائز اهمیت است که افزایش حضور

و فعالیت چهره های ملی گرا و معتدل در یک رسانه ،خواه ناخواه بر روند تنظیم و
تحلیل اخبار و جهت گیری مدیران آن رسانه تاثیرگذار است ولی این امر نمی تواند

توجیه گر یا موید کار یک فعال سیاسی برای یک دولت خارجی باشد.
از آنجا که دشواری های مهاجرت و سختی های
معیشت؛ فرصت پرداختن به عالیق سیاسی را برای
بسیاری از این فعاالن محدود می کند ،عمال مبارزه
سیاسی از یک برنامه هدفمند تشکیالتی به یک
سرگرمی یا دغدغه ی فردی تبدیل می شود .طبیعتا

و تصویرسازی معین از وقایع به منظور اعمال جهت
گیری سیاسی معین .مثال در بحران منطقه ای،
دولتهای خارجی و رسانه های غربی همزمان یک موج
خبری را تولید میکنند و اپوزیسیون نیز صرف نظر
واقعیت ماجرا یا تحلیل درون سازمانی ،آن موج خبری
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معین را دنبال میکند.
آیا اپوزیسیون اخالقا مجاز به بهره برداری از امکانات
بیرونی برای تحوالت درونی هست یا خیر؟ پاسخ خیر
است اما راه دیگری هم وجود ندارد ،لذا هرچند اخالقی
نیست ولی اغلب گروهها و فعاالن سیاسی ،ناچار به
بهره برداری از آن هستند.
چه فرقی هست بین آنچه گروههای اپوزیسیون در
دوران پهلوی انجام می دادند با عملکرد اپوزیسیون
جمهوری اسالمی؟
گفته می شود که گروههای مخالف شاه چه گرایش
مارکسیستی و چه گرایش های اسالمی ،نه تنها از
دولتهای خارجی کمک مالی می گرفتند بلکه از سوی
آنها آموزش نظامی و عملیاتی دیده و اسلحه دریافت
می کردند .چرا همکاری اپوزیسیون شاه ،آنچنان که
امروز هست ،مذموم و غیراخالقی نبود؟
شاید بهترین پاسخ به این سوال این است که
اخالص عمل و ایمان به مبارزه در میان انقالبیون

سابق چنان آشکار بود که اگر کسانی آموزش نظامی
می دیدند به سرعت وارد میادین نبرد با رژیم شاه شده
و حتی کشته می شدند.
برخورد مسلحانه با رژیم شاه و مبارزه ،نه یک ایده
روشنفکری بلکه یک عملیات در صحنه بود .خوب
یا بد ،اپوزیسیون جمهوری اسالمی به دنبال اقدمات
چریکی یا مسلحانه برای سرنگونی رژیم نیست و اگر
هم بخواهد نیز چنین توان اجرایی و عملیاتی را در
داخل نمی بیند.
پس فعالیت اپوزیسیون به بهره برداری های
اقتصادی و نشستن در کافی شاپ ها به جای جبهه
ی نبرد ،تقلیل پیدا کرده و در چنین شکلی نمی توان
برآورد یکسانی از همکاری اپوزیسیون ایران با دولتهای
خارجی در گذشته با امروزداشت.
امید است که اپوزیسیون از حالت «شغل بودن»
خارج شده و گرایش بیشتری به ماهیت یک «جبهه
دارای برنامه» برای تامین منافع ملت ایران تبدیل

شود و این را بپذیرد که مقصود تنها رفتن نیست بلکه
رسیدن هم هست.
اپوزیسیون می تواند نقش کاتالیزور را برای
خیزش ها و تحوالت داخل کشور ایفا کند .وظیفه ی
اپوزیسیون ،روشنگری و آگاهی رسانی درباره وضعیت
مطلوب است و مردم را از خطراتی که نظام سعی در
پنهان کردن آنها دارد ،آگاه کند.
آپوزیسیون کنونی ایران ،یک اپوزیسیون شکلی
(صوری) است چون نه ارتش معین و نه مانفیست
مشخصی دارد .ضمنا آلترناتیو معینی را هم رشد نداده
و توافقی درباره نظام جایگزین وجود ندارد.
بدین ترتیب بهتر است که اپوزیسیون با تکیه
بر ظرفیت های داخلی و سازمان دهی تشکل های
داخلی ،تالش برای تامین مالی از درون کشور بکند تا
اوال به سرسپردگی و وابستگی متهم نشود ،ثانیا بتواند
به طور روزافزون در جهت فراگیر کردن جبهه ی
اپوزیسیون داخلی تالش کرده و از درون یارگیری کند.

ادامه از صفحه 20
به نظر من تنها خط قرمز ما این است که آیا نیروهای
اپوزیسیون از این تریبون مواضع خود را بیان می کنند،
یا اینکه مجبور می شوند برای پخش مواضعشان از
رسانهی مورد نظر ،به خودسانسوری دست بزنند و بر
شروطی گردن بگذارند که مغایر با پرنسیب های آنان از
سوئی و منافع ملی از سوی دیگر است.
در عین حال باید گفت که امروزه با وسیع شدن
امکانات ارتباطی از طرق مختلف در شبکههای
اجتماعی ،این رسانهها دیگر بهعنوان تنها امکان تبلیغی

مطرح نیستند .اپوزیسیون می تواند با درسگیری از
تجارب تاکنونی و بهره گیری از همکاریهای گسترده
تر نیروهای متخصص ،تالش کند تا ضمن استفاده از
این رسانه ها ،به تقویت و گسترش رسانههای مستقل
خود بپردازد و با باال بردن کیفیت کار رسانهای ،با توجه
به نقش روزافزون رسانهها و شبکههای اجتماعی در
ترویج و تبلیغ نظرات و اهداف خویش ،نقش درخور
خود را در این زمینه ایفا کند.
____________________________
[ ]۱نگاه کنید به مصاحبه بی بی سی با آقایان

داریوش همایون و نامور حقیقی در رابطه با نگاه شاه و
جمهوری اسالمی به رسانه های خارجی از جمله رادیو
بی بی سی .داریوش همایون در این مصاحبه از جمله
می گوید «آنچه که بود وحشت شدید از بی بی سی
بود .که درمورد خود شاه دیگر به حد پارانویا رسیده بود
و دیگران هم فکر میکردند که انگلیسها پشت خمینی
است پس کار دیگر تمام است».
http://www.bbc.com/persian/
pejvak_bbc__l۱۰_۱۰۱۲۳۰/۱۲/۲۰۱۰/iran
۷۰th_persian
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دوسال ،ذخایر حاکمیت دیگر برای اداره امور جاری
کشور با چالشهای جدیدی مواجه شده و بعید نیست
که حتی برای پرداخت حقوق و دستمزد دیوان
ساالری نیز دچار دشواری شود .ناتوانی از پرداخت
خیل گسترده کارمندان و حقوق رکود را عمیق تر
می کند .چون با کاهش خرید این قشر و بالطبع
کاهش تقاضای عمومی ،واحدهای اقتصادی و خدماتی
نیز دچار تکانه خواهند شد .بدین ترتیب بعید نیست
خیابانها شاهد حضور شهروندانی باشد که نسبت به
وضعیت معیشت و معاش خود ،اعتراض دارند .ساده
ترین راه حل این چالش بکارگیری راهکارهای کوتاه
مدت است که آن هم با توجه به بحران «سرمایه
اجتماعی و اعتماد عمومی» کارآمدی چندانی ندارد.
اما در کل معنای چنین امری -فروپاشی اقتصادی-
ضرورتا فروپاشی سیاسی حاکمیت نیست .چه فالکت

تنها یکی از شرط های تحول سیاسی است ،و به شرط
عبور از مسیر سازماندهی جامعه مدنی است معنای
سیاسی می یابد و زمینه ساز تشکیل پالتفرمی برای
تحول سیاسی می شود.
پیامدهای فالکت اقتصادی در عرصه سیاسی
همانطور که آمد ،همزمان با تنگ تر شدن حلقه
تحریم های دولت امریکا علیه حکومت ایران ،وضعیت
اقتصادی اکثریت جامعه ایران -که درآمدی زیر خط
فقر دارند – نیز رو به وخامت می گذارد .فالکت
اقتصادی گسترده نشان از ناکارآمدی اقتصادی حکومت
است و مقبولیت و مشروعیت آن را کاهش میدهد .در
همین راستا گروه های گسترده از شهروندان انگیزه
خود را برای مشارکت در حمایت از حاکمیت را از
دست میدهند .بحران کارآمدی -مشروعیت -مشارکت
هر چند شرط ضروری دگرگونی حاکمیت و تحول
سیاسی است اما شرط کافی نیست .به همین دلیل

رابطه ضروری و مکانیکی میان فروپاشی اقتصادی و
فروپاشی سیاسی وجود ندارد .تحول و یا فروپاشی
سیاسی حاکمیت منوط به شرایط گوناگونی از جمله
وجود یک مدیریت با سرمایه اجتماعی ،مشروعیت
عمومی ،جامعه مدنی و جنبش سراسری ،برنامه
سیاسی معین ،چهره های نمادین جنبش ،رسانه
مناسب ،مشروعیت بین المللی و موارد دیگر است.
بدون مواردی که ذکر آن رفت ایستائی جامعه در
وضعیت فعلی بعید نیست .نمونه کره شمالی و برخی
از کشورهای افریقائی و امریکای التین تایید این نکته
است که رژیم های اقتدار گرا – در غیبت جامعه مدنی
قدرتمند و گسترده می توانند در مقابل تحریم های
بین المللی مقاومت نموده و سرنگون هم نشوند .البته
هزینه تداوم چنین حکومتی را اکثریت شهروندان این
کشورها -که از مواهب ویژه و رانت حکومت برخوردار
نیستند -به اشکال گوناگون پرداخت می کنند.

11
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یاریطلبیازبیگانه؟
ابوالحسن بنیصدر

مداخله بیگانه در امور داخلی یک کشور و طلب
مداخله و یاریطلبی از قدرت خارجی امرهای واقع
مستمر ،نه تنها در تاریخ ایران ،که در تاریخ جهان
هستند .بررسی نسبتاً جامع این امرها ایجاب میکند،
در آنها ،از چند منظر بنگریم:
درس تاریخ و چرایی حساسیت وجدان
تاریخی ایرانیان به بیگانهگرایان:
در تاریخ ایران ،مراجعه به قدرت خارجی ،امر واقع
مستمر است .مراجعه کنندگان طالبان قدرت بودهاند.
مخالفان قدرت حاکم نیز چنین میکردهاند .بخطا
میپنداشتهاند قدرت خوب وجود دارد .این مراجعهها،
مرگ و ویرانی ببارآوردهاند .بدینخاطر وجدان تاریخی
ایرانیان نسبت به مداخله بیگانه در امور خویش و
خواستن یاری از بیگانه ،حساس است.
فهرست ناقص اما گویایی از حضور و عمل بیگانه،
در پی یاریطلبی:
 .۱,۱از خود بیگانه شدن جمشید و به ستوه آمدن
ایرانیان از ستمگری او و طلب یاری آنها از ضحاک –
که فردوسی شرح میکند -نمونه نوعی از مداخلههای
بیگانهاست که در پی یاریطلبی ،انجام گرفتهاند :دو
مار که بردو شانه ضحاک میرویند و مغزهای جوانان
که به خورد مارها داده میشوند ،تخریب نیروهای
محرکه ،از رهگذر برقرارشدن رابطه مسلط – زیر سلطه
است .آیا تاریخ ایران ،نوعی از حضور و عمل بیگانه،
در پی طلب یاری به خود دیده است که نیروهای
محرکه ویران نگشته و در ایران بکارگرفته شده و رشد
ببارآوردهاند؟ حتی یک مورد نیز وجود ندارد.
 .۱,۲پیش از اسالم ،در دوران انحطاط امپراطوری
هخامنشی ،اسکندر به ایران حمله میکند .پیروزی او
را به خیانت ساتراپها نسبت میدهند .اما سبب خیانت
انحطاط بود .در نخستین جنگ ،پیاده نظام ایران،
یونانی بودند .حاصل شکست و چیره شدن اسکندر،
حکومت سلوکیها بر ایران ،به مدت  ۵قرن شد.
 .۱,۳باز پیش از اسالم ،در دوران انحطاط
امپراطوری ساسانی ،ایران مورد هجوم قوای عرب قرار
میگیرد .تاریخ ،وجود تمایل به مداخله نزد ایرانیان
را نیز گزارش میکند .این مداخله ،دو دوره دارد:

دورهای که ایران زیر سلطه
است و نیروهای محرکه خود
را از دست میدهد و دورهای
که در قلمرو بس گسترده
امپراطوری عباسیان ،ایرانیان
در وضعیت زیر سلطه نبودند.
متفوق نیز بودند .این دوران،
دوران مصون ماندن از هجومها
از شرق و غرب ،بنابراین ،رشد
ایرانیان و آبادانی ایران است.
این دوران تا حمله مغول
بطول میانجامد.
 .۱,۴وجود زمینه حمله
قوای چنگیز به ایران و وجود
گروهبندیها در دستگاه دولت خوارزمشاهیان که
هم بلحاظ برانگیختن چنگیز به حمله و هم بلحاظ
زمینه سازی پیروزی آن ،محل تردید نیست .پس از
هجوم نیز ،یاری رسانندگان به قوای چنگیز و فراهم
کنندگان اسباب تفرق نیروهای مقاومت ،از عوامل
تعیین کننده شکست نیروهای مقاومت بودهاند .حاصل
آن ،کشتار ایرانیان و ویرانی سرزمینهای اشغال شده
بود .در داستان ،آمدهاست که ترکان خاتون ،همسر
سلطان محمد خوارزمشاه که کسانش زمینه ساز حمله
مغول به ایران شدند ،به اسارت چنگیزیان درآمد و کار
سیهروزیش به خوردن خرده ریز سفره سران مغول
کشید .کسی او را بشناخت و پرسید :آیا این خواری از
به سلطنت رسیدن جاللالدین بهتر است؟ پاسخ داد:
آری بهتر است .پاسخ ترکان خاتون ،بیانگر طرزفکر
و عمل همه قدرت باورانی است که سلطه بیگانه و
ریزهخوار او شدن را بر زندگی مردم خود در استقالل و
آزادی ،رجحان مینهند.
 .۱,۵در دوران قاجار ،پیدایش دو گروه آنگلوفیل و
روسوفیل و مسابقه این دو در فروش امتیازها به اربابان
خویش را داریم .در دوران انحطاط ،انقالب مشروطیت
روی میدهد .این بار ،شماری از مردم تهران ،در
سفارت انگلستان بسط مینشینند :مورد مشخص طلب
حمایت از انگلستان .اما هدفی که انگلستان در سردارد،

جز هدفیاست که انقالبیان در پی متحقق کردن آنند.
هدف انگلستان قدرتِ مسلطِ بالمنازع شدن در ایران
است .به این هدف ،نخست میخواهد از راه عقد
قرارداد  ۱۹۱۹با وثوقالدوله برسد .جنبش مردم به
رهبری مدرس ،مانع تصویب قرارداد میشود .اینبار،
انگلستان نخست ،فرماندهی قوای قزاق را از چنگ
روسها بدر میآورد و سپس ،کودتای  ۱۲۹۹را به انجام
میرساند .تجربه دموکراسی ،نیمه تمام ،رها میشود و
استبداد سیاه ،تبدیل اقتصاد ایران را به اقتصاد مصرف
و رانت محور ،سازمان میدهد .در این دوره ،خود را
چون مرده در دست غرب قراردادن ،توجیه «نظری»
نیز پیدا میکند :ایرانی نباید هیچ ابتکاری بکند و باید
بگذارد غرب او را آدم کند (مدعای ملکم خان)!
 .۱,۶جنبش ملیکردن نفت و دو گروهبندی :یکی
وابسته به انگلستان و امریکا (تشکیالت فراماسونری
و…) و دیگری وابسته به روسیه (حزب توده) .اینبار
نیز اسناد حکایت از آن دارند که افزون برگروهبندی
وابسته به انگلستان و امریکا ،شماری از «رهبران»
نهضت ملیکردن صنعت نفت (کاشانی و بقایی و مکی
و حائریزاده و…) از آن دو قدرت مطالبه مداخله
کرده و به خدمت کودتا درآمدهاند .حاصل آن کودتا،
بازگشت همان استبداد است که همان کار مصرف و
رانت محور نگاهداشتن اقتصاد ایران را ،بمثابه تضمین
صدور نفت و سرمایهها از ایران ،از سرمیگیرد .ابعاد
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تخریب و صدور نیروهای محرکه بزرگتر میشوند.
باوجود این ،رﮊیم از خنثیکردن این نیروهای محرکه
ناتوان میشود؛ عوامل انقالب در رﮊیم شاه و در جامعه
ایران ،فراهم میشوند و انقالب روی میدهد .استقالل
و آزادی دو اصل ،دو اصل اول از اصول راهنمای آن
انقالب میشوند .باوجود این،
 .۱,۷اسناد سفارت امریکا در ایران گویا هستند:
در جریان انقالب ،گروههایی چند از امریکا درخواست
مداخله داشتهاند .مراجعات دوگروه ،تعیین کنندهتر
بودهاند:
گروهی که طلب مداخله برضد انقالب را داشتهاست.
شاه حمایت کتبی رئیس جمهوری امریکا ،برای
دستزدن به کشتار مردم ،را نیز مطالبه میکردهاست.
و شماری دیگر ،حمایت از حکومتی را طلب میکردهاند
که مردم در جنبش آن را قابل قبول بیابند .حاصل
تالش این گروه ،حکومت بختیار میشود؛
گروهی که نمیتوانستهاند قدرت امریکا را نادیده
بگیرند ،در پی جلب موافقت امریکا با دولتی با ثبات
میشوند ،بدون پهلویها.
حاصل این مراجعهها ،محروم شدن جنبش از
بدیل سیاسی و پدیدآمدن خالء بدیل و پرشدن این
خالء توسط آن بخش از رهبری انقالب است که،
با محورکردن قدرت خارجی در سیاست داخلی و
خارجی ایران ،استبداد را بازسازی میکند.
 .۱,۷گروگانگیری و به دنبال آن جنگ  ۸ساله ،دو
ثمره زهرآگین طلب یاری و مداخله از بیگانه (وسیله
اجرای طرح امریکایی شدن و سازش محرمانه بر
سرگروگانها و کودتای نوژه با هدف متالشی کردن
ارتش ایران و رجوع به رﮊیم صدام برای حمله به ایران
«بیدفاع» و ادامه جنگ بمدت  ۸سال که به قول
آلن کالرک ،وزیر دفاع در حکومت تاچر ،طراح آن
انگلستان بود) هستند .حاصل آن ،بازسازی استبداد
و ناکام گرداندن برنامه در دست اجرای اقتصاد تولید
محور و بازگرداندن اقتصاد به مسیر پیشین ،یعنی
اقتصاد مصرف و رانت محور سازگار با استبداد،
بنابراین ،صدور و تخریب نیروهای محرکه میشود.
بدینقرار ،آموزش تاریخ ایناست طلب حمایت و
مداخله از بیگانه ،همواره زیانمند بودهاست:
بدون زمینه سازان و روی آورندگان به بیگانه ،تجاوز
بیگانه هیچگاه موفق نبودهاست؛
به سبب حضور و عمل بیگانه ،ایران کشتارهای
عظیم و ویرانیهای در باور نگنجیدنی به خود
دیدهاست؛
حضور و عمل بیگانه در ایران ،بارها ایران را گرفتار
تجزیه کردهاست؛
فعلپذیری جامعه ،حاصل روابط قوای خصمآلود با
بیگانه و یا حتی میان گروه وابسته به بیگانه و دولت،
امر واقع مستمر و جهان شمول است .در زیر ،چرایی
این پدیده توضیح داده میشود؛
اما آنها که از بیگانه طلب مداخله کردهاند،
سرنوشتی بهتر از ترکان خاتون نیافتهاند .در دوران
معاصر ،رفتار سلطهگرها با کسانی که به خدمت آنها
درآمدند ،تا بخواهی عبرت آموز است :رفتار انگلیسها
و امریکاییها با پهلویها و دستیاران آنها ،رفتار آنها با
فراماسونها (امریکاییها فهرست فراماسونهای آنگلوفیل
و انگلیسها فهرست فراماسونهای امریکانوفیل را
انتشار دادند) و رفتار امریکاییها با ایرانیانی که از
امریکا پول گرفتند و سرنوشت آنها که به رﮊیم صدام
سر سپردند .و
زیانبارترین اثر دست به دامن قدرت خارجی شدن،

تخریب مداوم بدیل است .بدین تخریب نیز باز پرداخته
میشود:
قاعده :مراجعه به قدرت خارجی جامعه را
فعلپذیر میکند:
 .۲,۱وجدان تاریخی را رویدادها به روز میکنند:
مشاهده وضعیت در لیبی و سوریه و عراق و افغانستان،
اگر هم نسل امروز ،بیاطالع از تاریخ بارآمده باشد و
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استعدادها و سرمایهها به خارج) افزایش مییابد و
جامعه را بیرمقتر میکند؛
در وضعیت زیر سلطه ،فعلپذیری دیرین پیشاروی
قدرت ،تشدید میشود .در تاریخ بیهقی میخوانیم:
مردم نیشابور در برابر قوای متجاوز به استقامت
ایستادند و آن قوا را پراکنده کردند .پس از آن ،سلطان
محمود غزنوی به نیشابور آمد و مردم نیشابور را بخاطر

از خود بیگانه شدن جمشید و به ستوه آمدن ایرانیان از ستمگری او و

طلب یاری آنها از ضحاک  -که فردوسی شرح میکند -نمونه نوعی از مداخلههای
بیگانهاست که در پی یاریطلبی ،انجام گرفتهاند :دو مار که بردو شانه ضحاک

میرویند و مغزهای جوانان که به خورد مارها داده میشوند ،تخریب نیروهای محرکه،

از رهگذر برقرارشدن رابطه مسلط – زیر سلطه است .آیا تاریخ ایران ،نوعی از حضور

و عمل بیگانه ،در پی طلب یاری به خود دید ه است که نیروهای محرکه ویران نگشته
و در ایران بکارگرفته شده و رشد ببارآوردهاند؟ حتی یک مورد نیز وجود ندارد.

وجدان تاریخی اش هم بسیار ضعیف باشد ،رویدادها،
در گرداگرد کشور او ،به فعلپذیری ناگزیرش میکند.
این نسل میبیند که در این کشورها ،گروههای وابسته
به قدرتهای خارجی فعال و مردم فعلپذیر هستند و
حاصل عمل آنها کشت و کشتار و ویرانی و دربدری
است؛
 .۲,۲نظامهای اجتماعی به میزانی که بستهاند ،برای
اینکه نیروهای محرکه بکار نیفتند تا که نظام اجتماعی
را باز کنند و اقلیت صاحب امتیاز ،موقعیت از دست
بدهد ،این نیروها را تخریب و حذف میکنند .میزان
تخریب نیروهای محرکه ،در وضعیت زیرسلطه ،بسیار
باالتر است .چرا که این وضعیت ،هم فرآورده تخریب
و صدور نیروهای محرکه و هم حاصل قرارگرفتن در
موقعیت زیر سلطه ،در رابطه مسلط – زیر سلطه است.
از اینرو ،تخریب و صدور نیروهای محرکه مشخص
میکنند کشور چه اندازه در وضعیت و موقعیت زیر
سلطهاست.
از دوران قاجار بدینسو ،ایران در وضعیت و موقعیت
زیر سلطهاست .چراکه هم استعدادها یا تخریب
میشوند و یا کشور را ترک میکنند و هم نفت و
گاز و دیگر منابع صادر میشوند و یا در داخل ،بکار
مصرف واردات میآیند و هم مثلث زورپرست وابسته
به قدرتهای خارجی ،با جلب مداخله بیگانه ،به قیمت
ویرانی ایران و سیه روزی مردم آن ،از موقعیت و از
امتیازهای خود ،پاسداری میکنند .بدینسان ،وجود
استبداد و گروهبندیهای وابسته به قدرتهای خارجی،
نیز از شاخصهای وضعیت و موقعیت زیر سلطه است.
 .۲,۳در وضعیت زیرسلطه ،هر رابطه قوایی میان
دولت استبدادی با قدرتهای خارجی و میان آن با
گروههای وابسته به بیگانه ،سبب فعلپذیری جامعه
میشود .چرا؟ زیرا ،استبداد یعنی تنظیم رابطهها با
قدرت .خارج شدن از استبداد ،واقعیت پیدا نمیکند
مگر با تنظیم رابطهها با حقوق .تهدید کشور از بیرون
و مراجعه به قدرت خارجی – ولو ،برای حفظ صورت
ظاهر بنام و به خاطر آزادی و حقوق بشر انجامگیرد
– نه تنها تصدیق تقدم و حاکمیت قدرت بر حقوق
است ،بلکه در عمل ،قدرت است که اعمال میشود.
بدینسان ،نقش قدرت در تنظیم رابطهها مضاعف
میگردد و در وضعیت زیر سلطه،
میزان تخریب نیروهای محرکه (شدت جریان

استقامت در برابر قدرت متجاوز ،سرزنش کرد و گفت:
اگر غالب میشدند ،به تالفی مقاومت شما ،شهر من
را خراب میکردند .شما حق مقاومت ندارید .از هر
قدرتمند که هجوم میآورد و قوای من را شکست
میدهد ،شما باید اطاعت کنید .بهای بسیار سنگین
اجبار مردم به فعلپذیری را ،بطور مستمر ،مردم ایران
پرداختهاند که زیستن در ترسها یکی از آنها است .از
زمینه سازهای والیت مطلقه فقیه ،که بر پایه مکلف
بودن مردم به اطاعت بنا شدهاست ،یکی همین اعتیاد
به فعلپذیری است؛
روانشناسی چنین جامعهای ،روانشناسی ترس از
بدتر میشود؛
دربند رابطههایی که قدرت تنظیم میکند ،جامعه
خود را از عمل ناتوان میبیند .مراجعه به قدرت
خارجی ،احساس ناتوانی را تشدید میکند:
توجیه اساسی مراجعه به قدرت خارجی ،ناتوانی
است .بدیلی که به قدرت خارجی روی میآورد مدعی
است جامعه ناتوان است و نمیتواند خود را آزاد کند.
نادانی و… را هم چاشنی میکنند .خود را نیز ناتوان
میدانند چراکه اگر توانا میدانستند ،به قدرت خارجی
روی نمیآوردند .بناچار ،القاءکننده احساس ناتوانی در
مردم میشوند .نه تنها از مردم مأیوس هستند بلکه در
مردم نیز ،یأس القاء میکنند .تمامی قدرت باورانی که
ناتوانی و یأس در مردم القاء میکنند ،جنایت میکنند
و خود نیز قربانی این جنایت میشوند؛
زندگی در استبداد ،زندگی در مدارهای بسته است.
رجوع به بیگانه ،بر این مدارها میافزاید؛
دو طرف ،دولت جبار و دست نشاندگان ،به جنگ با
بدیل استقالل و آزادی تقدم میبخشند .زیرا موفقیت
این بدیل ،سبب بیمحل شدن هر دو و رها شدن
جامعه از زندگی در مدارهای بسته میشود .اثر آن،
سست شدن باور به امکان رهایی است .امر واقعی
که ادعای دروغین دست نشاندگان را آشکار میکند:
ادعای مبارزه برای بازیافت زندگی در استقالل و
آزادی ،نه با دست نشاندگی میخواند و نه با تخریب
بدیل استقالل و آزادی.
نقش مضاعف قدرت در تنظیم رابطهها ،باور – که
نادرست است – به امکان موفقیت بدیل مستقل را
سست و «اعتقاد» به تسلیم به جبر زندگی در بند
روابط قوای داخلی – خارجی را استوار میکند .زیرا،
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پیشاپیش ،معلوم است که برفرض موفقیت نیروی
وابسته به بیگانه که سبب حضور و عمل مستقیم بیگانه
میشود ،همچنان قدرت تنظیم کننده رابطهها خواهد
ماند .بنابراین ،بجای چشم انداز زندگی در استقالل و
آزادی ،جامعه سیاهی را میبیند که پنداری ماورایی
ندارد.
منشاء آن «باور» ،به این که نباید جنبش کرد زیرا
هربار جنبش کردیم ،وضعیت بدتر شد و بهترین کار،
کاری نکردن است زیرا نباید هیزم معرکه میان دو
طرفی شد که در جنگ بر سر قدرت ،پای خارجی را
بمیان کشیدهاند و… ،زندگی در جبر روابط قوا است
بخصوص وقتی روابط داخلی – خارجی میشوند.
بدینقرار،کاربایسته ،رها شدن از مدارهای بسته
است:

از پول و زور و علم و فن و ،بنابر مورد ،این و آن
ماده .از این ترکیب جز تخریب بر نمیآید .هرگاه دو
طرف از رابطه قوا خارج شوند ،ترکیب ،بکاربردنی نیز
نمیشود و قدرتی هم برجا نمیماند .بنابراین ،دولت
جبار ،فرآورده روابط قوا و این ترکیب است که در این
روابط بکار میرود .پای قدرت خارجی را بمیان آوردن،
بر روابط قوا و میزان تخریب ترکیب افزودن است .حال
آنکه راهکار ،خارج شدن مردم از روابط قوا و بیمحل
کردن ترکیب و ،بدان ،بردن دولت جبار بسوی انحالل
از راه تنگ کردن قلمرو آناست؛
 .۳,۳نفس رویآوردن به قدرت خارجی و توجیهی
که برای آن میسازند گویای دوگانه انگاری هدف و
وسیلهاست« .هدف وسیله را توجیه میکند» دروغی
است که ،به استمرار ،قدرتمداران وسیله توجیه جنایت

توجیه اساسی مراجعه به قدرت خارجی ،ناتوانی است .بدیلی که به قدرت

خارجی روی میآورد مدعی است جامعه ناتوان است و نمیتواند خود را آزاد

کند .نادانی و ...را هم چاشنی میکنند .خود را نیز ناتوان میدانند چراکه اگر توانا

میدانستند ،به قدرت خارجی روی نمیآوردند .بناچار ،القاءکننده احساس ناتوانی در

مردم میشوند .نه تنها از مردم مأیوس هستند بلکه در مردم نیز ،یأس القاء میکنند.

تمامی قدرت باورانی که ناتوانی و یأس در مردم القاء میکنند ،جنایت میکنند و خود
نیز قربانی این جنایت میشوند.

راهکار بیرون رفتن از مدارهای بسته و درآمدن
به مدار باز است:
فرض رویآورندگان به قدرتهای خارجی ایناست
که دولت جبار مردم را از حقوق خویش محروم
کردهاست .مردم توانا به رهاکردن خود از جبر جبار
نیستند .ناگزیر ،باید از کشورهای «آزاد» کمک گرفت
و دولت جبار را از میان برداشت .از آنجا که توجیه،
استقالل را نقض میکند ،مدعی میشوند :عصر ،عصر
جهانی شدن است و در این عصر ،استقالل کاربرد
ندارد .غافل از اینکه با جداکردن دو حق استقالل و
آزادی ،درجا ،آزادی را نیز نقض میکنند .در حقیقت،
 .۳,۱سرانجام ،لیبرالیسم جدید – حسابش از
حساب نئولیبرالیسم جدا است – پذیرفت ،دو آزادی،
از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند :آزادی منفی که آن
را آزادی از موانع تعریف میکند و آزادی مثبت که
توانایی انتخاب کاری و انجام آن میشمارد .آزادی
منفی یکی از تعریفهای استقالل و تعریف ناقص آن
است .توضیح اینکه استقالل ،تنها رهابودن از موانع
نیست ،خودانگیختگی در گرفتن تصمیم نیز هست.
کسی که در تصمیم مستقل نیست ،صد البته آزاد،
یعنی توانا به انتخاب کاری و انجام آن نیز نمیشود.
بدینقرار ،از ارزش انداختن استقالل ،آنهم در
جامعهای که بطور مستمر از حضور بیگانه در زندگی
خویش زیان دیدهاست ،نقض ادعای مراجعه به
قدرت خارجی ،بخاطر آزادی است .خود محرومکردن
رویآورندگان به قدرت خارجی ،از استقالل و آزادی،
چنان عیان است که ندیدنش کوری مطلق میخواهد:
بنمایه پندار و گفتار و کردارشان زور و زبانشان زبان
قدرت است؛
 .۳,۲اهل دانش میدانند که قدرت از خود وجودی
ندارد .این رابطه و ترکیبی که در رابطه بکار میرود
هستند که قدرت خوانده میشوند :رابطه ،رابطه قوا
است و ترکیبی که در این رابطه بکار میرود ،ترکیبی

و خیانت و فساد کردهاند و میکنند .در حقیقت ،الف.
بدون تشخیص و تعیین هدف ،وسیله به تصور نیز
نمیآید و ب .ممکن نیست بتوان هدف را از وسیله
جداکرد .زیرا ،ج .هر هدفی خود روش خویش است.
چنانکه روش هدفی که قدرت است ،برقرارکردن
رابطه قوا و بکاربردن ترکیب باال در این رابطه است .و
نیز استقالل و آزادی بمثابه هدف ،خود وسیله خویش
هستند .چراکه این هدف متحقق نمیشود مگر آنکه
یکایک شهروندان ،مستقل باشند در گرفتن تصمیم و
آزاد باشند در انتخاب نوع تصمیم .از اینرو ،راهکار نه
مراجعه به قدرت خارجی و نه مراجعه به دولت جبار و
امید بستن به اصالح یا تحول آن ،که عمل خود مردم
به حقوق و عمل از راه مردم است:
 .۳,۴مردم حقوقی دارند که بمثابه انسان ،ذاتی
حیات آنها و بمثابه شهروند ذاتی حیات شهروندی آنان
و بمثابه ملت ذاتی حیات ملی و بمثابه عضو جامعه
جهانی ذاتی بنای سازماندهی جامعه جهانی بر وفق
حقوق است .طبیعت نیز حقوقی دارد که ذاتی حیات
طبیعت هستند .عمل به این حقوق را هرکس میتواند
روش زندگی کند .حتی اگر بخشی از جامعه چنین
کند ،نیروی محرکه تغییر میشود .زیرا از آن پس ،هم
زندگی در مدار بسته ،بدیل مییابد که زندگی در مدار
باز حقوندی است و هم بدیل استقالل و آزادی ،به یمن
روی آوردن جامعه بدان ،توانمند میشود؛
 .۳,۵رویآورندگان به قدرت خارجی ،گرفتار این
پندار هستند که انسان خود به تغییر خویش توانا
نیست ،باید او را تغییر داد .اما آنها خود خویشتن
را تغییر دادهاند یا تغییر داده شدهاند؟ مدار عقلهای
قدرتمدار و قدرت باور آنها ،بدانحد بستهاست که
تناقضی چنین آشکار را نمیبینند .نمیبینند که اگر
خود خویشتن را تغییر میدادند ،انسانهای مستقل و
آزاد ،حقوند و بدیل/الگو ،میشدند؛ در مردم ،عامل
گذار از باور به ناتوانی و ناامیدی به باور به توانایی
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و امید و به تغییر کردن و تغییر دادن میگشتند.
اگر خود خویشتن را تغییر میدادند و بنده بیاختیار
قدرت بیگانه نمیشدند ،در مییافتند تغییر انسان از
بیرون ،آنهم با گرفتارکردنش در مدار بسته روابط قوا و
بکاربردن ترکیب باال برای «آزاد» کردنش ،هم احمق
انگاری مردم و هم گویای شدت قدرتمداری و قدرت
باوری خود آنها است .اینان سخت خرافه باور شدهاند.
عقل خودانگیخته ،که مستقل و آزاد است ،میداند
مردمان برای اینکه تغییر کنند ،نیازمند بدیل حقوند،
نماد استقالل و آزادی ،هستند .و
 .۳,۶در جهان معاصر ،غرب ،بمثابه سلطهگر ،در
حال انحطاط است .کشورهایی که از مدار بسته مسلط
– زیر سلطه خارج شدهاند ،از درون تغییر کردهاند.
با نماندن در مدار بسته رابطه مسلط – زیرسلطه،
تغییر کردهاند و یکی از عوامل مهم انحطاط قدرت
سلطهگر ،خارج شدن اینان از این مدار ( یکی دیگر
از تعریفهای استقالل) بودهاست .ماندن در این مدار،
تغییر را ناممکن میکند به این دلیل که مسلط ،جز
در مدار بسته رابطه مسلط – زیرسلطه نمیتواند عمل
کند .چراکه زیر سلطه باید نیروهای محرکه خویش
را دفعکند تا که سلطهگر آنها را جذب کند .بدین
خاطر که سلطهگر در انحطاط است ،حفظ روابط
مسلط – زیرسلطه را در تجزیه زیر سلطه میبیند .اگر
هم طرحهای وزارتخانههای دفاع امریکا و اسرائیل،
برای تجزیه کشورهای ما وجود نمیداشت ،وضعیت
لیبی و سوریه و عراق و افغانستان ،میگوید و واضح
که مداخله بیگانه میتواند سبب تجزیه کشور بگردد.
بیهوده نیست که تجزیهطلبان به دست نشاندگی بیگانه
رفتهاند .روی آورندگان به قدرت خارجی این تناقض
را نیز نمیبینند ،نمیبینند که بمثابه نیروی محرکه
با جامعه خود بیگانه و جذب سلطهگر میشوند .این
نیروی از خود بیگانه ،جز در رابطه مسلط – زیر سلطه
نه محل عمل پیدا میکند و نه به بکاررفتنی است .آلت
فعل شدن آنها کامل میشود وقتی از دولتهایی کمک
میستانند که «اقمار» قدرت مسلط خوانده میشوند.
چراکه دیگر نه در یک مدار بسته که در مدارهای بسته
با قمرها و سلطهگر باید عمل کنند؛
 .۳,۷پویایی گروههای رویآورنده به قدرتهای
خارجی ،پویایی بند از بندگسستگی و نظم از دست
دادن و دستخوش آشفتگی شدن است .گرچه پرشمار
بودن گروههایی که از بیگانه استمداد میکنند و گرفتار
انشعاب دائمی شدن آنها ،عیان است ،اما توضیح چرایی
بند از بندگسستگی وبینظمی روزافزون ،بسی مفید
است:
در گروههایی که بر محور قدرت (قدرت بمثابه هدف
و ترکیب زور با… بمنزله روش) تشکیل میشوند،
کسانی که به حقوق خویش عمل کنند ،نمیتوانند
عضو شوند .در سازمانهایی که اعضاء به حقوق عمل
میکنند و رابطههای آنان را حقوق تنظیم میکنند،
قدرت باوران ،نمیتوانند عضو شوند و اگر عضو شدند،
در عضویت نمیمانند .بنابراین ،در سازمانهای قدرت
محور ،حقوق محل عمل پیدا نمیکنند .همان ترکیب
محل عمل پیدا میکند که در روابط قوا بکاربردنی
است .در نتیجه،
در سازمان ،قدرت رهبری از تضاد پدید میآید.
لذا ،هم بدینخاطر که قدرت باوران نمیتوانند دایم
در اتحاد بمانند و هم بخاطر عمل قانون تضاد ،بند
از بندگسستگی ناگزیر میشود .در حقیقت ،وقتی
سازماندهی بر محور قدرت انجام میگیرد ،ممکن
نیست بتوان رابطهها در درون سازمان را با حقوق
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تنظیم کرد .این رابطهها ناگزیر با قدرت تنظیم
میشوند .یعنی ،قانون تضاد و تجزیه در درون سازمان،
بیاما و اگر ،عمل میکند.
یکی از دالیل روی آوردن به قدرت خارجی ،ضعیف
شدن دائمی در درون است .رهبری کنندگان نیازمند
قدرتی در بیرون هستند تا سلطه خویش بر اعضاء را
نگهدارند .دولت جباری که قدرت خارجی را محور
سیاست داخلی و خارجی خود میکند و سازمانهای
قدرت محور ،از یک قانون پیروی میکنند :استفاده
از بیرون برای جبران ضعف روزافزون در درون .لذا،
همانطور که دولت نسبت به جامعه خارجی میشود،
رهبری اینگونه سازمانها نیز نسبت به اعضای سازمان
خارجی میشوند .و
 .۳,۸از غفلتهای بسیار مهم ،یکی اینکه قدرت
اندیشه راهنما را ،هرچه باشد ،از خود بیگانه و سرانجام
میانتهی میکند .بدینخاطر ،چگونگی از خود بیگانه
شدن اندیشه راهنما ،چگونگی و جهت ومسیر از خود
بیگانه شدن هر گروه ،وقتی بر محور قدرت سازمان
جسته و قدرت را هدف میکند را ،به روشنی تمام،
مینمایاند .از این منظر که در اندیشههای راهنمای
مالتاریا و سازمانهای سیاسی ایران روی آورنده به
بیگانگان ،تأمل کنیم ،هم دلیل مراجعه آنها به قدرت
خارجی را اندر مییابیم و هم میتوانیم اثر رویآوردن
به قدرت خارجی را بر میانتهی شدن اندیشههای
راهنما ،اندازه بگیریم و هم پیآمد میان تهی شدن

اندیشههای راهنما بر چرکین شدن وجدانهای اخالقی
و علمی ،در نتیجه ،وجدان همگانی را شناسایی کنیم.
در حقیقت،
اندیشههای راهنما وقتی توجیهگر قدرت و بر اثر آن
میانتهی میشوند ،از حقوق خالی و از ضد حقوق پر
میشوند .این ضد حقوقها وجدان اخالقی را تا بخواهی
چرکین و از حساسیت جامعه نسبت به آسیبهای
اجتماعی ،بخصوص جنایت و خیانت (از بیگانه گرایی
تا آلت فعل بیگانه گشتن) و فساد ،مرتب میکاهند.
کم شدن حساسیت ،در آنچه به استقالل و آزادی و
دیگر حقوق مربوط میشود ،آنهم ،در جامعهای در
وضعیت زیر سلطه ،تا بخواهی برای موجودیتش،
خطرناک است.
دانش و فن دو نیروی محرکهای هستند که به
تنهایی کاربرد ندارند .با شرکت در یکی از دو ترکیب
کاربرد پیدا میکنند .ترکیبی که در رابطه قوا بکار
میرود را شناسایی کردیم .اما ترکیب دوم ،ترکیب این
دو و دیگر نیروهای محرکه با حقوق است .خطر و
خطر بزرگ در ایناست که وقتی اندیشههای راهنما
میانتهی میشوند ،خرافهها از هر نوع ،پرشمار
میشوند .این خرافهها با حقوق ترکیب ناپذیر هستند.
از اینرو است که اندیشههای راهنمای میانتهی وسیله
توجیه ضدیت با حقوق میشوند .چون ضدیت آشکار
یا ممکن نیست و یا بسیار مشکل است ،قدرت باوران
دوگانگی روش و هدف و دوگانگی مصلحت و حق و

حاکمیت مصلحت برحق و حوال ِه آینده کردن عمل
به حقوق و… را رویه میکنند .بدینسان ،قدرتطلبان
دست به دامان بیگانه یا محور کننده بیگانه ،با تولید
انبوه خرافهها ،وجدان علمی جامعه را مشوش و مانع
رشد علمی و فنی میشوند .بدینخاطر است که سطح
بینش و دانش در سازمانهای قدرت محور و قدرتمدار
وابسته پایین و نقش دانش و فن در زندگی روزانه
شهروندان گرفتار جبر دولت جباری که بیگانه را محور
میکند ،ناچیز است :بیابان شدن جامعهها و طبیعت
ممکن نمیشود ،مگر به غفلت از دو حق استقالل و
آزادی و همه حقوق پنجگانه.
راست راه ،شناسایی و عمل به حقوق پنجگانه
است .آن زمان که هم وجدان اخالقی و هم وجدان
علمی و هم وجدان تاریخی ،بنابراین ،وجدان همگانی،
از این حقوق غنا بجویند ،تنظیم رابطهها توسط حقوق،
همگرایی شهروندان به یکدیگر ،ممکن میشود و بدان،
توانایی و امید از یادبرده ،بازیافته میشوند .شهروندان
به بکارانداختن نیروهای محرکه ،دراستقالل و آزادی،
توانا میشوند .به یمن بکارافتادن این نیروها ،نظام
اجتماعی باز و تحولپذیر میگردد .در نتیجه ،رشد
انسان و آبادانی طبیعت ،بر میزان عدالت اجتماعی،
ممکن میشود.
ایران امروز به الگو/بدیلهای استقالل و آزادی،
نمادهای توانایی و امید ،نیازدارد .بر هر شهروند است
که در الگو/بدیل گشتن و برآوردن این نیاز بکوشد.

ادامه از صفحه 41
«دولت لیبی پولی برای خرید وسایل خانه به
سازمان داد .رفقای ما به جای خرید وسایل این پول
را ذخیره کرده بودند و وسایل خانه بسیار ساده و در
حد چند زیلو و پتو و مقداری ظرف و ظروف بود .یک
روز یکی از مقامات لیبی به خانه می آید و خانه را با
وسایل بسیار کم و ابتدایی می بیند و متوجه می شود
که پول داده شده صرف خرید وسایل خانه نشده است.
بعد از آن برای خرید وسایل خانه به جای پول ،بن
خرید وسایل داده بودند .البته در همه جا همین طور
بود و وسایل خانه هایی که در آنها زندگی می کردیم
بسیار ساده و در حداقل ممکن بود :چند پتو برای
خوابیدن ،کمی وسایل آشپزخانه ،رادیو و ضبط صوت.
برای خورد و خوراک نیز حداکثر صرفه جویی صورت
می گرفت و سعی می کردیم برنامه غذایی کمابیش
در حد برنامه های غذایی خانه های تیمی در ایران
باشد… .در همه جا هزینه ها در حداقل ممکن بود».
(ص )۸۶
«کمک های مالی هواداران و دوستداران سازمان
از طریق این گروه ها و دیگر ارتباطات و یا آدرس
بانکی سازمان در یمن جنوبی به ما می رسید .کمک
ها به حدی بود که نه تنها خرج تشکیالت در خارج
از کشور را تامین می کرد بلکه می توانستیم مبالغ
قابل توجهی را نیز برای فرستادن به داخل پس انداز

کنیم( ».ص )۶۴
«کامبیز روستا و بیژن افتخاری به مالقات
کرایسکی ،که در آن زمان صدراعظم اتریش بود و
مناسبات خوبی با نیروهای اپوزیسیون ایران داشتِ ،
رفته و از وی تقاضا می کنند که درباره سرنوشت رفیق
شان ،منوچهر حامدی که دبیر کنفدراسیون نیز بوده،
تحقیق کند .کرایسکی دو ماه فرصت می خواهد تا
پاسخ بدهد .پس از دو ماه مالقاتی به آنها می دهد و
می گوید بر اساس تحقیقاتی که سرویسهای مربوطه
از ایران کرده اند منوچهر حامدی در یک درگیری
مسلحانه در رشت کشته شده است( ».ص )۸۱
«ما همه جا با پاسپورت ایرانی ولی با اسامی جعلی
حرکت و مسافرت می کردیم .این بار تصمیم گرفتیم
ضمن این که پاسپورت جعلی ایرانی داشتیم در ترکیه
با پاسپورت افغانی حرکت کنیم .پاسپورت های افغانی
را جبهه خلق برای آزادی فلسطین در اختیار ما قرار
داده بود .استفاده از پاسپورت افغانی به این خاطر بود
که اگر احیانا توسط پلیس یا سازمان امنیت ترکیه
(میت) دستگیر شدیم نتوانند به سرعت به هویت ما
پی ببرند .در آنکارا نیز آپارتمان را به عنوان دانشجویان
افغانی اجاره کردیم( ».ص )۸۸
«چریک های فدایی توانستند در بنیادی ترین
خطوط به ایده های آغازین خود مبنی بر استقالل،
عدم وابستگی و تبعیت نکردن از قطب های جهانی

و تاکید بر همبستگی ،همکاری و همیاری با نیروهای
انقالبی در سراسر جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه
وفادار بمانند .رابطه برون مرزی با شرکت عملی در
مبارزات خلق فلسطین آغاز شد .اکثر رفقای ما که
به خارج از کشور رفته بودند در طی این هشت سال
در جنبش مسلحانه خلق فلسطین و ظفار شرکت
کردند .از نظر چریک های فدایی شرکت رفقای ما در
این جنبش ها وظیفه انقالبی و انترناسیونالیستی به
شمار می آمد .رابطه با سازمان ها ،جبهه ها ،احزاب و
جنبش های انقالبی در جهان و بویژه خاورمیانه بر پایه
همیاری ،احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی
یکدیگر استوار بود.
هدف اصلی از رابطه با دولت ها ،به دست آوردن
امکانات تبلیغاتی ،مالی ،تسلیحاتی و… برای پیشبرد
مبارزه انقالبی در ایران بود بدون تن دادن به هیچ
قید وشرطی .سازمان چریکهای فدایی خلق ایران طی
این دوره توان حفظ استقالل کامل و عدم تبعیت از
قطب های جهانی را به روشنی نشان دادند .آنان روی
پای خود ایستاده و متکی به خود بودند .در راه آرمان
های خود از هیچ گونه فداکاری دریغ نمی کردند و
در برابر هیچ قدرتی سر فرود نمی آوردند .صادقانه به
آنچه می گفتند عمل می کردند .بین حرف و عملشان
جدایی نبود و یکی از دالیل اصلی محبوبیت چریک
های فدایی نیز ،همین صداقت شان بود( ».ص )۷۱
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نقش نیروهای خارجی و رسانههای آنها در آینده ایران
مهدی جامی

این خارجی که خیلی هم خارجی نیست
یک واقعیت مسلم سیاسی آن است که حضور
خارجی چه غربی یا روسی و چینی در اقتصاد و سیاست
ایران و همسایگان آن از دههها پیش وجود داشته و
همچنان ادامه یافته است .یعنی داستان امروز و بعد از
انقالب هم نیست .کافی است اشاره کنیم به جداشدن
هرات از ایران به مکر و زور انگلستان و جداشدن قفقاز از
ایران با جنگ و زور روسیه تا اعمال سیاستهای انگلیس
و آمریکا در سالهای آخر رژیم پهلوی که به جداشدن
بحرین از ایران انجامید .در این میانه ،وقایع مشابهی
که نشانه حضور قاطع خارجی در تحوالت ایران بوده
کم نیست :از  ۱۹۰۷که قرار بود ایران به دو منطقه
نفوذ انگلیس و روسیه تقسیم شود تا فروپاشی عثمانی و
حضور پررنگ انگلیس در عراق کنونی همزمان با انقالب
روسیه و نفوذش در شمال ایران و نهضت جنگل ،یا
طرح قرارداد  ۱۹۱۹از طرف پیروز جنگ که انگلستان
بود برای در اختیار گرفتن اقتصاد و قشون ایران برای
تسلط بر اوضاع ایران که ما بین دو حوزه هندی و عراقی
انگلستان قرار گرفته بود .اینها و انبوهی از حوادث ریز
و درشت بعدی و به طور خاص کودتای ۱۳۳۲ /۱۹۵۳
نشان از حضور سنگین و سرنوشتساز غرب و روسیه
هم در ایران و هم در همسایگی ایران است و همه اینها
طبعا با حضور همهجانبه و متناسب تبلیغی به فارسی
همراه بوده است (نخست از طریق احزاب و مطبوعات
داخلی و سپس از طریق رادیوهای برون مرزی و سپس
تلویزیونهای ماهوارهای).
حضور شوروی در افغانستان همزمان با انقالب اسالمی
و حضور آمریکا در عراق امروز و همچنین در افغانستان
و نفوذ بسیار آن در کشورهای عرب خلیج فارس همگی
نشان میدهد مساله قدرتهای خارجی نه امروزی است
و نه از نظر سیاسی قابل پرهیز و نادیده گرفتنی است.
مساله جدیدی هم بر این مجموعه کالن که عمری بیش
از  ۱۵۰سال دارد اضافه شده است و آنهم مهاجرت
ایرانیان یا مهاجراندن ایرانیان به خارج از کشور بعد از
انقالب اسالمی است که ناشی از تضاد عمیق اهل والیت
با شهرنشینان سرکش و تحصیلکرده و روشنفکران و
دگراندیشان و منتقدان و مخالفان است .تماس ایرانیان

با «خارجی»ها هرگز تا این حد
وسیع و همه جانبه و درونی
نبوده است .امروز میلی ونها
ایرانی در این «خارج» زندگی
میکنند .و ابزار عمده ارتباط
آنها با «داخل» رسانه است.
وانگهی معتبرترین رسانههای
خبری برای ایرانیان داخل
و خارج همچنان «خارجی»
است .خارجی فارسی زبان!
در مورد خاص بی بی سی (و
تا حدودی من و تو) میشود
گفت آنها کامال بومی و ایرانی
شده دیده میشوند .گویی در
نقش تلویزیون ملی عمل میکنند .اگر به سالهای
منتهی به انقالب هم توجه کنیم میبینیم که در آنجا
هم رسانه انقالب باز خارجی بوده است به طوری که بی
بی سی فارسی متهم است که در ایجاد انقالب نقش
داشته است!
با این خارجی «بومی شده» چه کنیم؟
با این حساب مساله اصلی را باید در این چارچوب
بازتعریف کرد :قدرتهای خارجی مرتبا و متناوبا در
صحنه سیاست و تبلیغ و رسانه در ایران حضور و نفوذ
داشتهاند .این حضور بعد از انقالب جابجا شده ولی نفس
حضور تغییری نکرده است چنانکه در همکاریهای
نظامی روسیه و ایران میبینیم یا در همکاریهای ایران
و چین و کره شمالی در حوزه تسلیحات و اقتصاد شاهد
هستیم .همکاری با ژاپن و شماری دیگر از کشورها هم
به نوعی همکاری نیابتی با آمریکا بوده و هست .هر کدام
از اینها هم البیهای رسانهای و سیاسی خود را دارند.
در خارج از ایران هم تالشهای آمریکا به طور خاص در
مهار و نفوذ آشکار است .نقش سنتی انگلستان هم ادامه
دارد .نیروهای منتقد در داخل یا ایرانیان خارج کشور
چگونه باید ارتباط خود را با قدرتهای خارجی در داخل
و خارج کشور تنظیم کنند تا به بهبود شرایط برای عامه
مردم در ایران کمک کرده باشند؟
گرچه در این یادداشت کوتاه صرفا به رابطه ایرانیان

خارج با خارجیها توجه دارم ،این را باید گفت که
در مساله ارتباط با خارجی هنوز بسیاری دچار مساله
ذهنی هستند؛ حتی وقتی در خارج زندگی میکنند
و از بازگشت به وطن هم نومیدند .این مساله از بحث
مستقل بودن و چگونگی آن تا بحث منزهطلبی بنیادین
از همکاری با نیروهای خارجی دامنه دارد .من در جای
دیگری به مساله استقالل و استبداد پرداختهام (نک:
استقالل ناب و استبداد شاداب).منزه طلبی را هم روش
و منش «سیاسی» نمیدانم چون سیاست با ارتباط فعال
شناخته میشود .اما تابعیت و پیروی از منویات نیروهای
خارجی و تسلیم به او را هم طبعا پسندیده نمیبینم
و راست این است که فکر نمیکنم درخواست هیچ
نیروی خارجی هم امروز از ایرانیان چنین باشد .امروزه
روشهای تاثیرگذاری بسیار پیچیدهتر شده و نیاز به
کارگزاری مستقیم هر چه کمتر شده است .اما از جانب
ایرانیان حل این «مساله» سیاسی همیشه در چارچوب
منافع مشترک ممکن است .داشتن منافع مشترک نه
به استقالل شما صدمه میزند و نه شما را تابع بیگانه
میکند .در این حالت ،فرض شما این است که میان
اهداف شما و نیروی حمایتگر خارجی همپوشانی وجود
دارد چه خواستار تغییر اوضاع بدون چرخش رادیکال
باشید چه به دنبال تغییر نظام سیاسی و فروپاشی باشید.
منتها کار سیاسی با اهداف مشترک ،و نه کارگزاری
یکسویه ،موضوعی است که مثل نرخ ارز باید مرتبا
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مراقب و نگران آن بود و بحرانهای آن را مدیریت کرد.
یعنی امری نیست که شما صد در صد بتوانید به آن
تکیه کنید یا از آن تن بزنید .اهل سیاست مثل اهل
اقتصاد یا هر رابطه اجتماعی دیگری باید کیفیت رابطه
خود را مدام چک و کنترل کنند .احکام کلی و سیاه
و سفید کردن صحنه به درد عمل سیاسی نمیخورد
و نشانه ضعف بینش است و یا نشانه دخالت رقیب
برای هو کردن و بیاعتبار کردن شما به خاطر تخطی
از معیارهای حق و باطلی که برایتان ردیف میکند و
یا اصوال به معنای انحصارطلبی سیاسی است و منفعل
کردن شما از مداخله در امر سیاسی.
طبعا برخورد با نیروی خارجی از تماس سالم و اتکا به

به مینیاتوری از میدان روابط سیاسی تبدیل میشود
و تن زدن از آن ،تن زدن از عمل در میدان سیاست
است .در صحنه سیاسی انقالب چه قبل و چه بعد روابط
بسیاری میان ایرانیان با نیروهای خارجی (شرقی یا
غربی و چپ یا راست و مذهبی و غیرمذهبی) شکل
گرفته که همه آنها مطالعه نشده است .اما در سالهای
بعد از انقالب روشنترین آنها پیوند بختیار با عراق است
چه در کودتای نوژه و چه بعد از آن ،و پیوند مجاهدین
خلق با عراق صدام و عربستان ،و اخیرا پیوند فرشگرد
و طرفداران رضا پهلوی با دولت دست راستی آمریکا.
ویژگی مشترک این پیوندها ارتباط «نیروهای خارج»
از ایران با خارجیان است .در مواردی هم «نیروهای

مساله استقالل البته در کار با دولت والیی هم مطرح است .یعنی دو سطح

داخلی و خارجی دارد؛ مثال :اگر من در بی بی سی کار میکنم چگونه میتوانم

استقالل خود را حفظ کنم (از رویکردهای ضدایرانی فرضا یا پروپاگاند)؟ یا اگر در
دانشگاهی در تهران درس میدهم چطور میتوانم استقالل فکری و آموزشی خود

را حفظ کنم (از رویکردهای رسمی و والیی و دستوری-تحمیلی)؟ از این دو نمونه
میتوان موضوع را گسترش داد و انواع مشکالت و راه حلهای ممکن را بررسید.

منافع دوطرفه مشترک شروع میشود ولی ممکن است تا
کارگزاری و خدمت یکطرفه به اهداف او دامنه پیدا کند.
نگاهی به رفتار هندیها با انگلیسی ها یا رفتار مقامات
افغانستان و عراق امروز با آمریکاییها نشانگر طیفی از
برخوردها ست .اینکه در کجای طیف قرار میگیرید
بسته به میزان تعلق شما به وطن یا به نیروی خارجی
دارد .ولی در هر صورت قطع تماس و پشت کردن به
حمایت خارجی منطقا و عمال ممکن نیست گرچه شیوه
مدیریت آن شناسنامه سیاسی شما را میسازد .چنانکه
حاصل همه این انواع روابط است که صحنه سیاست و
تبلیغ در کشورهای ما را میسازد .اینکه فرضا در اروپا
وضع چگونه است یا در روسیه این مباحث چطور طرح
میشود فعال از دایره بحث من بیرون است .ولی اصل
کلی این است که نیروهای خارجی در هر کشوری به
دنبال همنظر و همرای و همکار و همسو و همپیمان
میگردند .چنانکه این حکم در مورد خود ایران والیی
هم صادق است چنانکه در عراق و سوریه و یمن و لبنان
و افغانستان و دیگر کشورها به دنبال نیروهای همفکر یا
همسو میرود و در شکل مشخص آن گروه «نیابتی» و
احزاب وفادار درست میکند و اگر الزم شد یا تواناییاش
را داشت به مداخله هم میرسد .این منطق عمل سیاسی
است و همه کشورها در آن یکساناند .از نمونه دعوای
دخالت روسیه در انتخابات آمریکا بگیرید تا دخالت
آمریکا در انتخابات افغانستان یا تحوالت دربار سعودی.
نمونههای تاریخی دخالت هر دو قدرت در تحوالت ایران
معاصر هم در کنار انگلستان کم نیست (از تالش برای
تجزیه آذربایجان تا جدا کردن بحرین از ایران و حمایت
از احزاب وابسته مثل حزب توده تا حمایت از تجزیه
طلبان کرد و عرب و آذری بعد از انقالب).
رسانه مینیاتور صحنه سیاست است
جهان سیاست جهانی پیچیده در انواع روابط طرفینی
است .و رسانهها آینه این پیچیدگی هستند .بنابرین به
میزانی که رفتار یک رسانه پیچیده تر است مجموع
پیامهایش از سادهسازی و سیاه-سفیدسازی دورتر
میشود و آن را به واقعیت صحنه رنگارنگ سیاست
نزدیکتر میسازد و بنابرین انتخاب همکاری با آن را به
امر ناگزیر تبدیل میکند .در این موقعیت ،رسانه خود

داخل» ایران از حمایت خارجی برخوردار شدهاند
چنانکه اصالحطلبان با حمایت پارلمان هلند موفق
شدند طرحی برای تاسیس تلویزیون به تصویب برسانند
که در نهایت ناکام ماند ولی رسانههای کوچکتری مثل
روزآنالین راه انداختند که حمایت هلند را همراه داشت.
نمونههای مشابه را میتوان در انتشار مجله کاوه با کمک
دولت آلمان در دوران جنگ اول جهانی دید که در زمان
خود تاثیرگذار هم بودند .رادیو زمانه هم که باقیمانده
طرح تلویزیون در هلند بود استراتژی اصلیاش حرکت
در مسیری بود که بتواند مثل کاوه رابطهاش را با مردم
ایران حفظ کند و در این امر هم به عقیده بیشتر ناظران
موفق بود .از جمله آنکه بیشترین شمار نویسنده و
همکار از داخل کشور را جلب کرد و برخی مقاالتش
حتی در قم بازتاب مییافت و نقدهای متعدد بر آنها در
داخل کشور نوشته میشد.
حرکت اجتماعی و سیاسی بعد از اصالحات در ایران
مساله رسانه و نیروی خارجی را یکباره دگرگون کرد.
و آن جنبش سبز بود .درباره جنبش سبز و رسانههای
آن در مقاالت متعددی بحث کردهام (مثال :پنجه سبز؛
تحوالت رسانه ای از  ۸۸تا  )۹۳و اینجا تکرار نمیکنم.
اما آنچه وضع را تغییر داد تکیه جنبش به تصویرهای
موبایلی بود .یعنی برای اولین بار منبع خبر «داخلی»
شد .اگر تا جنبش سبز رسانههای خارج از ایران منبع
خبرهایی بودند که به گوش مردم ایران نمیرسید در
جنبش سبز این مسیر برعکس شد (گرچه در آغاز دوره
اصالحات هم یک چند چنین شده بود) و مردم ایران
و خارج از ایران متکی به منابع تصویری داخلی شدند.
ممانعت از حرکت و گزارشگری خبرنگاران حرفهای از
طرف جمهوری اسالمی هم بر اهمیت موضوع افزود زیرا
دیگر تنها تصویرهای موبایلی بود که به مردم ایران و
جهان میگفت در خیابانهای تهران و دیگر شهرهای
بزرگ چه میگذرد .مهمترین تصویر جنبش سبز که
چهره خونین «ندا» بود بدون تصویرهای موبایلی هرگز
به شمایل این جنبش تبدیل نمیشد.
ایرانیان رسانه ایرانی فراگیر ندارند
سالهای بعد از جنبش سبز دو تجربه عمومی و
شخصی درک مرا از رسانه خارجی و ایرانی دگرگون
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ساخت :یکی تالش من و همکاران و همفکران برای
تاسیس یک تلویزیون مستقل ایرانی با سرمایه ایرانی
(به نام «ایران ندا») بود که تا حدی متاثر از عالقه و
تالش دست اندر کاران جنبش سبز هم بود (و به صورتی
طبیعی تصور میشد با بزرگان جنبش ارتباطی دارد و
نداشت) و دیگری تنوع پیدا کردن بازار تلویزیونهای
فارسی بود از تاسیس تلویزیون بی بی سی فارسی تا
راه افتادن و شهرت شبکه من و تو که اولین رسانه
تفریحی فراگیر بود تا سال گذشته که ایران اینترنشنال
با جنجالهای خاص خود به صحنه آمد.
تالش «ایران ندا» که تالش گروهی شاخص از
روشنفکران خارج از ایران بود از قرار زودهنگام بود و
ناکام ماند .یعنی گرچه مجموعه ای از بهترین نامداران
عرصه فکر و فرهنگ در هیات موسس ایران ندا گرد
هم آمدند ،اما نفس اینکه از طرف هیچ جناح سیاسی
ماموریت نداشت آن را زمینگیر می کرد .از آن گذشته
چون تجربهای ناآزموده بود و الگوی پیشینی نداشت نه
به ساختار مدیریتی مناسبی رسید و نه در تامین سرمایه
از توان مذاکره موثر (و متکی به شبکه حامیان سیاسی)
برخوردار بود .در این شرایط به آسانی میتوانست از نفوذ
افراد مساله دار هم ضربه بخورد و خورد .اما به نظر من
که در تمام فعالیتهای ایران ندا شرکت داشتم مساله
اصلی این بود که ایرانیان باسابقه و چهرههای عمومی
ما که طرف مراجعه و مذاکره ما قرار میگرفتند باور
نداشتند که رسانهای ایرانی و مستقل میتواند به وجود
آید و پایدار باشد و به هیچ جناح سیاسی خاصی در
خارج یا داخل هم باج ندهد و کار حرفهای بکند .توجه
به این موضوع و تحلیل آن از این منظر مهم است که
رسانه تنها راه ارتباط ایرانیان خارج با داخل برای هر نوع
پیام رسانی از جمله پیام تغییر بود .من بارها در جمع
های کوچک دوستان و مخاطبان خاص گفته بودم که
اگر رسانهای ایرانی نداشته باشیم آینده ما را رسانههایی
شکل میدهند که بازار را در اختیار دارند و ایرانی هم
نیستند .یعنی اگر به فارسی هستند لزوما مستقل عمل
نمیکنند و تابع سیاستهای معینی هستند .اما به نظرم
میرسید که مخاطبان برگزیده ما بیشتر پذیرای همان
رسانههایی هستند که تامین هزینهاش با دیگران است
و مسئولیتی متوجه آنها نخواهد کرد .به عبارت دیگر،
میتوان گفت یا قادر نبودند جنجالها و درخواستهای
سیاسی را که مدتی به وجود میآمد مدیریت کنند،
یا از اساس فکر میکردند رسانه امری دولتی است و
از عهده اشخاص بیرون است و در غیاب دولت بیدار
ایرانی ،ناچار باید به تالش دولتهای دیگر چشم داشت
و اشخاص خاصه اهل فکر و سرمایه و سیاست نباید وارد
این عرصه شوند.
در عمل هم میبینیم که در چهل سال گذشته هیچ
تلویزیونی شکل نگرفته است که با سرمایه ایرانی اداره
شود و نفوذ مدنی و اجتماعی در داخل کشور پیدا کند یا
صدای باهمستان بزرگ ایرانیان پراکنده در جهان باشد.
یعنی ایرانیان فاقد رسانه بودهاند و هستند با وجود اینکه
رسانه مهمترین ابزار رابطه آنها با هم ،درآمدن آنها از
پراکندگی ناگزیر میان کشورهای مختلف ،و رساندن
پیامهای نو به هموطنان در داخل کشور بوده است به
تاسیس رسانه موفق نشدهاند .رسانه «مرکز»ی بود که
تاسیس نشد و ایرانیان خارج مثل ایرانیان داخل در وضع
«بیمرکزی» ماندند و راهی موثر برای همگرایی نیافتند
– یا اصال جستجو نکردند .حتی در یکی از کنفرانسهای
جمهوریخواهان که تنها نمود همگرایی برای دورهای
خاص بود پیشنهاد کردم که رادیویی تاسیس کنند و از
طریق پلتفرمهای رادیو زمانه آن را به شنوندگان عالقه
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مند برسانند .اما این ایده هرگز عملی نشد.
سرمایه یا سیاست؟ مساله این است
ممکن است کسانی بگویند که همیشه گفتهاند که
سرمایه کافی وجود ندارد یا نداشته است .من اما فکر
میکنم مشکل جای دیگری بوده و هست .آیا واقعا
میشود گفت سرمایه کافی ایرانی برای تاسیس رسانه
بزرگ و موثر وجود نداشته؟ البته وجود داشته و دارد
و ایران ندا هم با حمایت ضمنی و اولیه اهل سرمایه
شکل گرفت .اما گفتمان غالب در ذهن سرمایهگذاران
و مشاوران آنها که برخی در بهترین دانشگاههای غربی
هم درس خوانده بودند همسو با تاسیس رسانه مستقل
نبود .یا از اساس فکر میکردند این استقالل اسباب
دردسر است! یعنی شاید روابط آنها را با ایران به هم بزند
یا مانع بیزنس شود و یا هر محاسبه دیگری که برای
طبایع محافظه کار سرمایه دار طبعا اهمیت و اولویت
دارد .شاید هم ترجیح میدادهاند که رسانه به هر حال
سخنگوی نیرویی سیاسی باشد بهتر است و استقالل را
زیاده آرمانی میدیدهاند یا تصور میکرده اند پوششی
برای نوع دیگری از نیروی سیاسی است! غافل از اینکه
آن نیروی سیاسی هر که باشد طبعا خودش مدعی
رسانه است و نیازی به روزنامه نگار و رسانه ساز مستقل
ندارد .نتیجه در هر حال بهتر از صفر صفر نبوده است.
این را هم باید یادآوری کرد که یک دو سه رسانه
ایرانی هم که بعد از جنبش سبز در خارج کشور به وجود
آمدند پایدار نماندند .یکی از دالیل آن هم مالحظات
سیاسی داخلی بود زیرا سرمایه آنها عمدتا از داخل
کشور تامین میشد و تابع سیاست گروههای داخلی بود
که نگران بودند تهدیدی برای موجودیت نظام سیاسی
نشوند و نهایتا به رسانه به مثابه ابزاری برای اهداف خاص
و کوتاه مدت مینگریستند .هیچ هدف استراتژیکی پشت
آن رسانهها نبود .البته این واقعیت را هم باید در نظر
داشت که گروههای داخلی و نمایندگان آنها شناخت
عمیقی از خارج کشور نداشتند و همین دست و پای آنها
را میبست و بیش از اندازه آنها را مالحظه کار میکرد.
در هر صورت آنچه اتفاق افتاد واگذار کردن زمین به
همان نیروهای خارجی بود که در طول دههها پیش و
پس از انقالب به انواع کارهای رسانه ای مشغول بودند
و تجربهاش را داشتند و حاضر بودند برایش هزینه کنند
و سیاست رسانه را هم میشناختند و قادر به تنظیم
آن بودند .ایرانیان چه در داخل چه در خارج هیچ وقت
نتوانستند به خاطر مالحظات خاص خود یا پیچیدگی
صحنه رسانهای و سیاسی وارد عمل شوند.
رسانه خارجی ،دولت والیی و استقالل
در زمانهای با این مختصات فکری و زمینه سیاسی
و عملی ،هیچ اهل سیاست و کنشگر و روزنامه نگاری
نمیتواند رسانه خارجی را نفیکند .بسادگی به این
خاطر که جانشینی برایش ندارد .ولی میتواند تالش
کند دایره ارتباطاش با این رسانهها محدود به منافع
ملی باشد .و این دقیقا معنای سیاست است :ارتباط
همه جانبه با همه طرفها ضمن حفظ تعادل روی خط
منافع ملی .اگر اپوزیسیون بتواند چنین مرامی را آگاهانه
و هوشیارانه توسعه دهد نمونهای از یک «سیاست
خارجی» به دست داده است که برای هر دولت مردمی
و/یا آلترناتیو الگو خواهد بود.
در چنین رویکردی که خواه ناخواه به آن تن
میدهیم ،مساله استقالل فردی و جمعی را هم باید
بازنگری کرد .مفهوم استقالل یکی از بدفهمیدهشدهترین
مفاهیم سیاسی دوره معاصر است و عمدتا در دوقطب
مخالف فهمیده شده است :یا انزواطلبی از غرب و یا
پیوستن به اردوی شرق! و روشن است که هیچ کدام

واقعا «استقالل» نیست .گرچه برای فهم آن ظاهرا تجربه
تلخ چهلسالهای را باید از سر میگذراندهایم .اما استقالل
فقط در سطح ملی و جمعی و حزبی مشکل آفرین نبوده
است .در سطح فردی هم به اندازه کافی بحث نشده و
الگوهای آن شناسایی و معرفی نشده چندان که باید
گفت الگویی کارکردی برای آن نداریم (بجز روشهای
رادیکال به ارث رسیده از انقالب که دیگر کارآمدی و
مطلوبیت ندارد).
مساله استقالل البته در کار با دولت والیی هم مطرح
است .یعنی دو سطح داخلی و خارجی دارد؛ مثال :اگر
من در بی بی سی کار میکنم چگونه میتوانم استقالل
خود را حفظ کنم (از رویکردهای ضدایرانی فرضا یا
پروپاگاند)؟ یا اگر در دانشگاهی در تهران درس میدهم
چطور میتوانم استقالل فکری و آموزشی خود را
حفظ کنم (از رویکردهای رسمی و والیی و دستوری-
تحمیلی)؟ از این دو نمونه میتوان موضوع را گسترش
داد و انواع مشکالت و راه حلهای ممکن را بررسید.

گرچه گروههای فشاری در خارج از نهادهای مسئول
به وجود آمد که چه بسا نیات آنها را پی میگرفت و به
جنجالهایی در هیات مدیره زمانه هم رسید .این گروهها
اساسا از اپوزیسیون ایرانی چپ تندرو و مجاهدین خلق
و گرایشهایی از سلطنت طلبان بودند که نهایتا شیوه
ایجاد ارتباط زمانه با مخاطب را تحمل نکردند و بر ضد
زمانه هماهنگ شدند با این تصور که آن را در اختیار
خواهند گرفت .آنها فکر میکردند رسانه خارجی رسانه
آنها ست که سالها ست خارج از ایراناند و برای مخالفت
خود هزینه دادهاند نه ما که گروهی روزنامهنگار بودیم
و میخواستیم رسانه حرفهای اداره کنیم .آنها رسانه را
کامال سیاسی و تبلیغاتی میخواستند و در خدمت حزب
و گروه و کنشگران سیاسی .شرح بگومگوهای زمانه با
مخالفاناش در دو جلد کتابی که از سرمقالههای آن
و نظرات خوانندگان ،همین روزها که سالگرد تاسیس
زمانه است ،منتشر شده آمده است (رادیو وبالگستان،
آمستردام :انتشارات عقل سرخ)۲۰۱۹ ،

برخورد با نیروی خارجی از تماس سالم و اتکا به منافع دوطرفه مشترک

شروع میشود ولی ممکن است تا کارگزاری و خدمت یکطرفه به اهداف او دامنه پیدا
کند .نگاهی به رفتار هندیها با انگلیسی ها یا رفتار مقامات افغانستان و عراق امروز

با آمریکاییها نشانگر طیفی از برخوردها ست .اینکه در کجای طیف قرار میگیرید

بسته به میزان تعلق شما به وطن یا به نیروی خارجی دارد .ولی در هر صورت قطع

تماس و پشت کردن به حمایت خارجی منطقا و عمال ممکن نیست گرچه شیوه

مدیریت آن شناسنامه سیاسی شما را میسازد .چنانکه حاصل همه این انواع روابط
است که صحنه سیاست و تبلیغ در کشورهای ما را میسازد.

تجربه من میگوید حفظ استقالل اصال کار سادهای
نیست ولی ممکن است! گرچه همیشه با هزینههایی
همراه است .من هم در دانشگاه در ایران تدریس کردهام
هم در بی بی سی کار کردهام و هم موسس یک رسانه
با سرمایه خارجی بودهام .در دانشگاه همیشه تحت فشار
بودیم که مواضع رسمی دولت را تایید کنیم یا از استادان
و دانشجویان مسالهدار فاصله بگیریم یا در مباحث
درسی باز صحبت نکنیم .نتیجه این کشمکش برای من
خروج از دانشگاه بود .اما بسیاری دیگر از دوستان من
در دانشگاه ماندند و یا به کار علمی غیرسیاسی خود را
مشغول کردند یا اگر به راه راست والیی نرفتند نهایتا
کنار گذاشته شدند .در همان دوران در دایره المعارف
بزرگ اسالمی هم مشغول بودم و اگر قرار بود جایی
سالم و بی دغدغه و فشار کار کنم و در ایران بمانم همان
دایره المعارف بود .گرچه لزوما تجربه دیگر همکارانم
مثل من نبوده باشد.
در بی بی سی بهترین تجربه روزنامهنگاری را
داشتم .کسی به کار تو کار نداشت و آزاد بودی هر طور
مایل هستی برنامهات را تهیه کنی و مصاحبههایت را
پیش ببری .ولی در زمان ارتقای اداری البته مدیران
میتوانستند جلوی ارتقای تو را بگیرند و تنها کسانی
از فیلتر ارتقا رد میشدند که به مشی مدیران نزدیکتر
بودند .ولی اگر هوس ارتقا نداشتی همیشه آزاد بودی
که کارت را پیش ببری .سازمان جاافتادهتر از آن بود که
برنامه متفاوت تو خیلی خروج از هنجار داشته باشد .و
باید گفت سعه صدر هم داشت.
ارتباط رادیو زمانه با دولت خارجی هلند هم یکی از
سالمترین انواع ارتباط بود و ما هرگز دستوری از وزارت
خارجه نگرفتیم و اگر میگرفتیم هم نمیپذیرفتیم.

اخالق همکاری با رسانه خارجی
آخرین نکته اما که از یک نظر چه بسا اولین باشد
مساله اخالقی است .مدیران میهن در طرح مساله خود
برای این شماره از جمله پرسیده بودند :آیا در «عرصه
سیاسی و مدنی»« ،ارتباط» فعاالن سیاسی و مدنی با
نهادها ،دولتها و «قدرت»های خارجی ،از لحاظ اخالقی
و سیاسی پذیرفتنی یا صحیح است؟ آیا میتوان برای
ایجاد تغییر در ایران از آنها کمک گرفت؟ آیا میتوان
تا آنجا پیش رفت که همکاری با سیاستها و حتّی
دستگاههای اجرائی آنها را نیز که در پی «تغییراتی» در
ایران هستند ،پذیرفت؟
به نظر من جواب به این سواالت ساده و آسان
نیست و یک جواب آری یا نه هم ندارد .نگاهی به سیر
مهاجرت ایرانیان بیندازیم روشن میشود که هر چه
گذشته گروهها و افراد بیشتری از والیت نومید شده و به
خارج راندهشدهاند .امروز در بین مهاجراندهها انواع افراد
و تعلقات سیاسی و مذهبی را میبینیم .اگر موج اول
مهاجران و گریختگان وابسته به نظام شاه بودند موج
اخیر آنها روزنامهنگاران و کنشگران جنبش سبز هستند.
بنابرین کسانی که تا دیروز زندگی رسانهای و مدنی در
داخل کشور را «ممکن» میدیدهاند امروز به این نتیجه
رسیده اند که باید به خارج کوچ کنند .دست کم در
خارج کسی آنها را تعقیب و زندانی نمیکند و آزادند
که فعالیت رسانهای کنند چه به این صورت که خود
پیشقدم ایجاد رسانهای آنالین شوند و چه با رسانهای
از رسانههای موجود در سطوح مختلف همکاری کنند.
هر قدر تعداد مهاجران و کیفیت آنها سنگینتر شود
میل مهاجران به تغییردادن اوضاع در داخل کشور
شدیدتر خواهد شد .بنابرین امکان همکاری مهاجران
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با نیروهای خارجی و رسانههای تحت حمایت آنها هم
بیشتر میشود .در یک وضع ایده آل میشد گفت که
اخالقا بهتر است به نیروهای داخلی تکیه کنیم .اما در
وضعی که ما هستیم و با میلیونها مهاجرانده ایرانی از
وطن روبروییم با شرحی که آمد چنین انتخابی نداریم.
از آن طرف ،همه کمکهای خارجی هم برای تربیت
نیروهای وابسته و مثال جاسوس و عامل سیاستهای
خارجی نیست .این نیروها اگر هم نیاز باشد از
داخل کشور گزینش میشوند که به منابع اطالعاتی
نزدیکترند .بنابرین میتوان گفت که تحریریه رسانههای
خارج از کشور عموما پاکیزه است و افرادی که در آن
کار میکنند ایرانیانی عالقه مند به وطن خود هستند
که از «بهترین امکان موجود» برای نقد و نظر خود و
دیگر منتقدان استفاده میکنند و برنامههایی میسازند
که یک تلویزیون ملی در حالت ایده آل میتوانست ارائه
کند .اینجا منافع مشترکی وجود دارد بین ما و نیروهای
خارجی .ممکن است در هر تحریریه یک دو سه نفر
باشند که پیوندهای محکمتری با دولت سرمایه گذار
دارند .همانطور که کامال ممکن است یک دو سه نفر
از آنها برای دولت والیی در ایران کار کنند .اما بدنه
روزنامهنگاری و تهیهگری و برنامهسازی سالم است.
بنابرین دغدغه اخالقی هم ندارد.
از طرف دیگر ،اخالق با عرف شناخته میشود .و
عرفی که بعد از انقالب به طور خاص در میان مهاجران
شکل گرفته آنها را محق می داند که به کاری نزدیک به
عالیق خود مشغول شوند و چون هر کاری که میکنند
ناگزیر سرمایه خارجی دارد (چون در خارج از ایران
زندگی میکنند) کار کردن در یک رسانه با سرمایه
خارجی هم مانعی نخواهد داشت .آنچه باقی میماند
میزان انصاف در کار و داوری است .امری عمومی که در
هر کاری ضروری و معیار است .از جمله در رسانه که
مدام در معرض قضاوت عموم است.
از این رو میتوان گفت ارتباط با خارجی فی نفسه
مشکل ساز نیست و موجه است .این نوع رابطه است
که میتواند اخالقی یا غیراخالقی باشد و از کارگزاری و
حرف شنوی تا ارتباط متقابل حرکت کند .آنچه من و
ما که دغدغه ایران داریم باید انجام دهیم نقد مداوم و

خود نیازمند تحقیق و سفر و ثبت دادهها و شبکهسازی
و جلب نظر دیگران است و از حمایتهای دانشگاهی و
بورس و کمک نهادهای عام المنفعه برخوردار میشود،
ایرانیان خارج از کشور هنوز در مراحل ابتدایی این نوع
حمایتها هستند .شمار نهادهای ایرانی که از تحقیق و
سفرهای علمی و مستندسازی حمایت کنند از تعداد
انگشتان یک دست فراتر نمیرود .برای روزنامهنگار یا
مستندساز یا محققی که بیرون از دانشگاه و نابرخوردار
از حمایتهای آن و نهادهای وابسته به آن است تنها راه
برای دنبالکردن مسالهای که به آن عالقه دارد کار برای
رسانه یا همکاری با آن است.
از این منظر ،باید گفت رسانههای خارج از کشور در
مجموع این مزیت کم نظیر را داشتهاند که امکاناتی کم
یا زیاد برای سفر و مستندسازی فراهم کنند و بیشترین
سرمایهگذاری را باز هم در مجموع برای برنامهسازی
با ایدههای خالق و پرمخاطب صورت دادهاند و اصوال
بازاری برای ارائه نظرات و تحقیقات و مستندهای
ایرانیان بودهاند.
پرهیزدادن عالقهمندانی که به کار در این زمینهها
مشتاقاند از همکاری با رسانههای فارسی امری
غیراخالقی است وقتی حذردهندگان خود هیچ اقدامی
برای بسترسازی و جلب این نوع عالقه مندان نکردهاند و
نمیکنند و اصوال برنامهای برای این دست کارها ندارند
و احکام اخالقی آنها بدون توجه به واقعیتها و عرف و
زمینههای کاری در خارج از کشور صادر میشود.
قدرت بیقدرتها :رسانه ُخرد
گفتم که آینده ایران به دست کسانی است که رسانه
دارند و صدایی دارند و توانایی تولید پیام و رساندن
آن به مخاطبان را دارند .با توجه به تسلط رسانههای
خارجی بر بازار رسانهای فارسی آیا باید گفت که آینده
ایران را همین رسانهها می سازند و ما چارهای جز
تسلیم و رضا نداریم؟
به نظرم اینجا هم یک طیف یا شطرنجی از امکانها
وجود دارد .سادهتریناش این است که آری روزی
میرسد که رسانهها و همکاران و تحلیلگرانشان و
نیروهای خارجی حامی آنها فاتحانه وارد ایران میشوند
و دولت مطلوب خود را که از اتفاق دولت مطلوب ما هم

ممکن است کسانی بگویند که همیشه گفتهاند که سرمایه کافی وجود ندارد

یا نداشته است .من اما فکر میکنم مشکل جای دیگری بوده و هست .آیا واقعا

میشود گفت سرمایه کافی ایرانی برای تاسیس رسانه بزرگ و موثر وجود نداشته؟
البته وجود داشته و دارد .اما گفتمان غالب در ذهن سرمایهگذاران و مشاوران آنها که

برخی در بهترین دانشگ اههای غربی هم درس خوانده بودند همسو با تاسیس رسانه

مستقل نبود .یا از اساس فکر میکردند این استقالل اسباب دردسر است! یعنی شاید

روابط آنها را با ایران به هم بزند یا مانع بیزنس شود و یا هر محاسبه دیگری که برای
طبایع محافظه کار سرمایه دار طبعا اهمیت و اولویت دارد.

آموزش مداوم است تا روزنامه نگاران و تهیهکنندگان و
برنامهسازان به اصول مذاکره برای حفظ استقالل فردی
خود و پایبندی به منافع ملی خود بیشتر آشنا شوند.
غیراخالقی دانستن کار آنها که چه بسا به ضرورت و به
اتکای عرف در رسانه مشغول کار شدهاند ،امر اخالقی
نخواهد بود.
چه کسی میتواند توصیه کند؟
با اینهمه ،مساله یک جنبه پوشیدهتر اخالقی هم
دارد :در جهانی که هر مرام و عقیدهای برای گسترش

هست سر کار میآورند! اما این خیلی سادهانگارانه است.
افزون بر آن ،چنین تصوری هم خالف عمل سیاسی بر
پایه منافع ملی است و هم متهم کننده همکاران امروز
این رسانهها و هم خالف منطق رسانهها ست .دنیای
سیاست هر قدر میگذرد از مولفههای بیشتری تاثیر
میپذیرد و صفر و یک نیست .بحران اخیر نفتکشها
میان آمریکا و ایران و انگلیس و انواع راهها و سناریوهایی
که مطرح میشود یا در عمل اتفاق میافتد بخوبی
نشانگر فضای تازهای از میدان سیاسی است .در این
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میدان تسلیم گزینه کسی نیست .به عبارت دیگر ،نقش
رسانهها نیز تغییر میکند و امروزه لزوما با همان اهدافی
که برای آن پایه گذاری شدهاند کار نمیکنند چرا که
فضای زیستی رسانهها مداوما در حال تغییر است هم
از نظر فنی و تکنولوژی و هم گسترش انواع رسانههای
خرد که رساندن پیام را از حالت مستقیم خارج میکند.
چنانکه میتوان گفت اگر فرضا رسانهای تلویزیونی
بخواهد نفوذ داشته باشد بدون داشتن مجموعهای از
رسانههای خرد مثل کانال تلگرامی یا صفحات فعال در
اینستاگرام و فیسبوک و توئیتر عمال امکان نفوذ ندارد.
بنابرین ،اگر نخواهیم از عمل سیاسی دست بشوییم
و رسانه فراگیر هم نداشته باشیم چه میتوانیم کرد؟
منطق رسانه میگوید قدرت هر رسانه به میزان نفوذش
در مخاطبان وابسته است .یعنی صرف داشتن امکانات
وسیع برای رسانه کافی نیست .دو نمونه داخلی و
خارجی یعنی صداوسیمای ایران و صدای آمریکا
نشان میدهد که داشتن بودجه و امکانات تولید و
پخش رسانهای موجب ساخته شدن رسانه و نفوذ و
تاثیرگذاری آن نمیشود .این همان منطقی است که
کنشگران حساس به منافع ملی و برخوردار از چشم
اندازهای دورتر میتوانند متکی به آن عمل کنند:
هوشیارساختن مخاطب یا ارتقای سواد رسانهای .و این
کار به رسانه فراگیر و بزرگ نیاز ندارد .بیشتر از شناخت
منطق رسانهها مایه میگیرد.
اگر کوتاه و فشرده بگویم :سرعت و دامنه برخورد
مخاطب با محتوا و پیام رسانههای بزرگ امروز بسیار
مهم و تعیین کننده است و میتواند اعتبارساز یا
اعتبارسوز باشد .امروزه شبکههای اجتماعی و خرده
پیامهای آنها قادر است رسانههای بزرگ را محدود کند
و هر جا الزم است به مقابله با فکتهای نادرست و
نادقیق و جهتدار آنها یا پروپاگاند آنها (چه داخلی یا
خارجی) بپردازد .این همان قدرت بیقدرتها ست و
به زبان رسانه «قدرت مخاطب» و قدرت پیام کوچک
و فردی .قدرتی که در بازار رسانهای فارسی کمتر
بحث شده و الجرم کمتر شناخته شده است .قدرتی
که دست کم از زمان وبالگها با آن آشنا شدهایم ولی
کمتر در کیفیت آن و روشهای آن بحث کردهایم .در
دوره وبالگها یک وبالگ ساده میتوانست به مقابله با
سخنرانیهای مقامات عالی کشور برخیزد و حرفاش
شنیده شود و بازتاب پیدا کند .وبالگها رسانههای
تاثیرگذاری بودند چون مخاطب داشتند و اصال حرف
مخاطبان بودند .حرفی که تا آن روز شنیده نمیشد یا
ناگزیر بود در منابع و رسانههای رسمی و با رعایت قواعد
خودسانسوری و دست کم نزاکت سیاسی مطرح شود
تا شنیده شود.
آینده رسانه در اختیار مخاطب است مخاطبی که
منطق رسانه را میشناسد و تسلیم رسانه و نیروهای
سرمایهگذار در آن و جهتدهنده آن نیست .تربیت
چنین مخاطبی مهمترین کار روشنفکران ملی است.
اگر سرمایه مالی در اختیار روشنفکران نیست سرمایه
فکری و تدبیر مدنی در اختیار آنها ست .پیشنهاد ساده
من این است که هر رسانه آنالین و کوچکی یک ستون
رسانه داشته باشد و آن را به دست بهترین نیروهای
رسانهای خود یا با دعوت از نویسندگان مهمان اداره کند
و در نقد رسانههای بزرگ صریح و منطقی و خردمندانه
و بیتعارف باشد .درگیرشدن با موضوعات و بحثهای
رسانهای یعنی ارتباط فعال با آنها منطق عمل سیاسی
موثر است .خاموش نشستن و تماشاگر بودن یا بدتر
از آن تسلیم شدن کار کنشگر سیاسی و ناظر منتقد
نیست.
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اپوزیسیون ایرانی و تنظیم رابطه با رسانه ها ،نهادها و قدرتهای خارجی
فرزانه عظیمی

 -۱مقدمه
دوستان عزیز دست اندرکار ماهنامه میهن موضوع
این شماره را به نوع «ارتباط» اپوزیسیون ایرانی با
نهادها و قدرت های خارجی و همچنین رسانه هایی که
عمدتا یک دولت خارجی امکانات آن را تامین میکند،
اختصاص داده اند .طبعا با توجه به تشدید تنش
ها بین ایران و قدرت های خارجی و در راس آنها
آمریکا و نیز مواضع متفاوت اپوزیسیون ایرانی در رابطه
با سیاست خارجی ایران و نیز نوع و حد دخالت این
قدرت ها در سرنوشت کشور ما ،پاسخهای متفاوتی نیز
از سوی نیروهای اپوزیسیون و احزاب و سازمان های
سیاسی تا بهحال به این موضوع داده شده است .اما در
این جا بیشتر هدف مرور و بازخوانی تحلیلی – انتقادی
برای روشن شدن بعضی از ابهامها و پاسخی به سواالت
مشخص مطرح است و من بنوبهی خودم تالش می
کنم تا به این موضوع بپردازم.
 -۲استقالل
سوال مطرح شده بر سر رابطهی اپوزیسیون ایرانی
با «قدرت»های خارجی و نگاه ما به این مساله ،قطعا
با مسالهی «استقالل» – که به قول دوستان ماهنامهی
میهن «همواره یکی از مباحث ریشهدار میان فعاالن
ایرانی و به طور کلّی در فرهنگ سیاسی سرزمین ما
بوده که در گذر زمان چالشها و نگرشهای مختلفی را
از سر گذرانده است» – تماس پیدا می کند.
منافع ملی کشورها همواره به شکلی با مساله
«استقالل» گره خورده است .به شکلی که در بسیاری
از کشورها ،مبارزه با قدرتها و استعمار خارجی ،یکی از
مهمترین عرصه های مبارزات نیروهای مترقی و میهن
پرست محسوب می شده است .در ایران نیز ،استعمار
روس و انگلیس از سویی و سپس دخالت آمریکا بهعنوان
امپریالیسم تازه به قدرت رسیده در کودتای  ۲۸مرداد
از سوی دیگر ،یک نوع بدبینی را به قدرت های خارجی
و بیش از همه به کشورهای غربی ،در حافظهی ایرانیان
و از جمله روشنفکران جا انداخته است .علیرغم اینکه
چهرهی جهان در دهه های اخیر کامال دگرگون شده
است ،اما ردپای این حافظهی تاریخی را هنوز هم می
توان در برخوردها از جمله به رسانه های خارجی دید.

اما این نوع نگرش بدبینانه
یک روی سکه است .نگرشی
که به هر چیزی که کمترین
تماسی با یک رسانهی خارجی
پیدا کند با دیده شک و تردید
نگاه میکند .روی دیگر سکه
اما ،طرفداران دیدگاهی است
که با اعتقاد به اینکه «هدف
وسیله را توجیه می کند»،
حتی حاضرند به البی گری
در بین دولت های خارجی
به قیمت زیرپا گذاشتن منافع
ملی کشور دست بزنند و هیچ
ابائی در دعوت از آنها برای
دخالت حتی نظامی در سرنوشت آن ندارند.
اما به نظر من باید در تقابل با هر دو نگاه افراطی،
با توجه به تغییر بلوک بندی های قدیمی ،ایجاد بلوک
بندی های جدید و مساله جهانی شدن ،بازتعریفی از
مساله استقالل و تنظیم روابط کشورها با هم داشته
باشیم.
در دوران انقالب  ،۵۷یکی از شعارهای اصلی مردم با
واژهی «استقالل» شروع می شد و آن بیشتر به معنای
استقالل از دو قطب جهانی آن دوران بود .با از هم
پاشیدن بلوک شرق و سیستم حاکم بر آنها و ورود
به دوران جهانی شدن ،دیگر چنین تعریفی پاسخگوی
شرایط فعلی نیست.
بهدنبال جهانی شدن و وابستگی هرچه بیشتر
کشورهای جهان به یکدیگر و ادغام آنان در بازار
جهانی ،دیگر «استقالل» کشورها در زمینهی سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و غیره ،الزاما ضامن منافع ملی آنها
نیست .اگر زمانی هر کشور تالش داشت تا با استقالل
کامل از جمله در زمینهی کشاورزی و تامین مایحتاج
عمومی مردم خود ،ریسک وابستگی به کشورهای دیگر
را پائین بیاورد ،امروزه بخش اصلی تامین این مایحتاج،
از طریق واردات محصوالت کشاورزی ،گوشت ،و سایر
محصوالت مصرفی مثل شیر خشک و دارو و غیره
صورت می گیرد .اگر زمانی سرمایه داری ملی در

درجه اول به فکر سرمایه گذاری های اساسی در کشور
برای رشد اقتصادی و ایجاد کار بود ،امروزه سرمایه
به دنبال مراکز ارزان نیروی کار و یا گریز از پرداخت
مالیات در گردش است و انتقال سرمایه به کشورهای
دیگر و بیکاری بخش بزرگی از مردم کشور مربوطه،
مانعی در هرچه دورتر شدن تولید از مرزهای داخلی
نیست .اگر زمانی سرمایه حرف آخر را می زد ،امروز
کمیت و کیفیت نیروی کار حداقل به همان میزان
نقش بازی می کند .کشورهای صاحب مواد خام که
از نیروی انسانی متخصص و تکنیک الزم برخوردار
نیستند ،آن را به قیمت ارزان می فروشند و فرآوردهی
آن را که با تکنیک باال در کشورهای پیشرفته صنعتی
تولید می شود ،با چندین برابر قیمت وارد می کنند.
پائین بودن سطح زندگی در این کشورها از سوئی و
نبود امنیت اجتماعی و … از سوی دیگر ،موجبات فرار
مغزها و تراکم دانش و بهدنبال آن سرمایهی بیشتر را
در کشورهای مشخصی در جهان فراهم آوردهاست و با
تشدید این روند ،وابستگی دو و چند طرفه کشورها به
یکدیگر ،هرچه بیشتر می شود و تبعیت از یک قانون
جهانی در روابط بین کشورها ،بیش از پیش اهمیت می
یابد و زیر پا گذاشتن این قوانین نوشته و نانوشته از
سوی یک کشور ،موجبات تنبیه و تحریم آن را از سوی
سایر کشورها بهدنبال دارد.
از سوی دیگر ،به دنبال جهانی شدن سرمایه و بازار،
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ما شاهد جهانی شدن کار و مبارزه برای دستیابی
به حقوق مشترک ،توسط شهروندان جهان هستیم.
مبارزات جهانی اتحادیهها و سندیکاها بهطور گسترده
و نیز مبارزات مدنی برای حقوق زنان ،کودکان،
دگرباشان جنسی ،مبارزه برای بهبود محیط زیست،
مبارزه با فقر و بیماری ،صف بندی های جدیدی را
شکل داده است و با کمرنگ شدن نقش مرزهای
جغرافیایی در معادالت جهانی ،اهمیت اردوی مشترک
برای تالش در راه جهانی بهتر در مبارزه ای گسترده،
هرچه پررنگ تر شده است.
بهنظر من بر مبنای این نوع نگاه به مسائل جهانی و
تعریف از واژه «استقالل» – ،که البته در بین نیروهای
مختلف اپوزیسیون ایرانی بر سرش اختالف نظر وجود
دارد -میتوان چگونگی رابطهی نیروهای اپوزیسیون
با دولتها و «قدرت»های خارجی ،نهادهای مدنی و
رسانهها را نیز تعریف کرد.
« -۳ارتباط» فعاالن سیاسی و مدنی با دولتها
و «قدرت»های خارجی
ما بهطور مشخص شاهد مواضع متفاوتی از سوی
نیروهای مختلف اپوزیسیون نسبت به مساله دخالت
قدرت های خارجی بوده و هستیم .این موضعگیری
ها نیز نه فقط در نگاه ب ه سیاست خارجی ،بلکه در
عین حال بسته به موضع و نگاه هر نیرو نسبت به
مساله اعمال قدرت و نوع سیاست در داخل کشور،
متفاوت است .نیروهایی از اپوزیسیون که طرفدار
حکومتی برآمده از خواست و ارادهی مردم هستند و
معتقد به تعیین سرنوشت مردم به دست خود آنها و
نمایندگانشان در احزاب سیاسی و تشکل های مدنی
می باشند ،طبعا با دخالت قدرت های خارجی در این
تعیین سرنوشت ،مخالف هستند .از سوی دیگر ما شاهد
موضع گیری هایی از سوی بخشی از اپوزیسیون ایرانی
نیز بوده ایم ،که به جمهور مردم و تعیین سرنوشت آنها
به دست خویش اعتقاد چندانی ندارند و از این رو حتی
دخالت نظامی دولت های دیگر در سرنوشت مردم را
برای تغییر حکومت جمهوری اسالمی توجیه کرده و
می کنند که البته این موضع گیری خوشبختانه شامل
اقلیت کوچکی از اپوزیسیون می باشد.
به نظر من درست بودن یا نبودن برقراری رابطه
اپوزیسیون با «قدرت»های خارجی ،بستگی به میزان
این «ارتباط» دارد .مادام که این ارتباط منجر به زیر پا
گذاشتن منافع مردم ،امنیت ملی و حقوق آحاد جامعه
نشود ،مجاز است .اما همانطور که قبال هم گفتم،
آنجا که استفاده از هر وسیلهای برای گذار از جمهوری
اسالمی توجیه شده و حتی از حملهی نظامی توسط
دولتهای جهانی نیز برای به زیر کشیدن آن حمایت
شود ،نه به لحاظ اخالقی و نه سیاسی پذیرفتنی نیست.
به نظر من نیروهای اپوزیسیون در صورتی که بخواهند
با احزاب بعضا در قدرت و یا دولت ها به طور مستقیم
ارتباط برقرار کنند ،باید این روابط کامال شفاف بوده و
محتوای آن در خدمت مبارزات مردم و برای رسیدن
آنها به خواستهایشان باشد .در رابطه با همکاری با
آنها نیز ،معتقدم که می تواند به تضاد منافع منجر
شود ،بنابراین با آن مخالفم.
در رابطه با کمک گرفتن از دولت ها برای ایجاد
رسانهها نیز ،معتقدم که این دولتها و قدرتها بدون
شرط و شروط امکاناتی را در اختیار اپوزیسیون قرار
نخواهند داد .هیچ دولتی منطقا اگر خواهان تغییراتی
در کشور ما نیز باشد ،حتی اگر این تغییرات بعضا با
هدف برقراری دمکراسی در کشور توجیه شود ،نمی
تواند منافع خویش در این تغییرات را نادیده بگیرد و

حاضر به دادن چنین کمکهایی بدون برآورده شدن
اهداف و منافع خود نیست .منافعی که میتواند به
معنای زیرپا گذاشتن حقوق مردم و کشور نیز باشد.
بنابراین باید با این مساله نیز بسیار محتاطانه برخورد
کرد و من ترجیحا با آن توافقی ندارم.
« -۴ارتباط» فعاالن سیاسی و مدنی با نهادها
و سازمانهای مدنی بین المللی
به نظر من باید تفاوت قائل شد بین گرفتن کمک از
دولت ها با بهره برداری از امکانات نهادهای بینالمللی
برای کمک به مبارزه جاری اقشار مختلف مردم در
درون کشور .ما بارها شاهد موارد مختلفی بوده ایم که
مثال نهادهای بین المللی و یا مدنی در یک کشور خاص،
از مبارزات زنان و مردان در ایران دفاع کرده اند .برای
مثال پشتیبانی از مطبوعات آزاد و حقوق خبرنگاران و
روزنامه نگاران ،وکال ،زنان ،کارگران ،زندانیان سیاسی
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حکومت و اغلب در خدمت تبلیغ و ترویج نظرات و
اهداف نیروهای حکومتی است .ما همچنین از آزادی
مطبوعات و رسانه ها در ایران بی بهره هستیم .به
همین جهت نیز کشش به منابع دیگر ،از جمله رسانه
های خارجی بسیار باالست .همین رسانه ها نیز در
عمل پرمخاطب ترین تریبونهای نیروهای اپوزیسیون
برای رساندن صدا و پیام آنها به مردم هستند.
درعین حال باید توجه کرد که در کشورهای
دمکراتیک برخالف ایران ،رسانهها عمدتا از استقالل
نسبی برخوردارند ،حتی اگر بودجهی آنها توسط
دولت ها تامین شود .اما این امری است که حکومت
های مستبد چه رژیم شاه و چه جمهوری اسالمی،
نمیتوانستند هضم کنند .از آنجا که آنها رسانهها را
زیر کنترل خود داشتند و دارند ،رسانههای خارجی را
نیز همواره نمایندهی دولت های آنها دانسته و بعضا

به نظر من نیروهای اپوزیسیون درعین استقبال از دعوت رسانه های فارسی

زبان بین المللی برای اعالم نظرشان ،باید همواره خواستار این باشند که آنها امر

بی طرفی را در انتقال مواضع و نظرات را رعایت کنند .بنابراین به نظر من تنها خط
قرمز ما این است که آیا نیروهای اپوزیسیون از این تریبون مواضع خود را بیان می

کنند ،یا اینکه مجبور می شوند برای پخش مواضعشان از رسانهی مورد نظر ،به

خودسانسوری دست بزنند و بر شروطی گردن بگذارند که مغایر با پرنسیب های آنان
از سوئی و منافع ملی از سوی دیگر است.

و فعاالن مدنی در ایران از جمله از سوی سازمان های
حقوق بشری ،تشکل های مدنی و سندیکاهای کارگری
در سراسر جهان.
بخشی از نیروهای اپوزیسیون ایرانی نیز سال هاست
که تالش داشته اند با استفاده از همهی امکانات جهانی،
با ایجاد شبکه های سراسری و گره زدن مبارزات و
تالشهای خود ،به مبارزهای سراسری ،برای رسیدن به
خواستهای انسانی و ایجاد دنیایی امنتر وعادالنه تر
گام بردارند .این کار از جمله از طریق تماس با نهادهای
حقوق بشری ،سندیکاها و اتحادیهها ،نهادهای مدنی
بین المللی ،گزارش دائمی از وضعیت و مشکالت
اقشار مختلف مردم در کشور ما به آنها ،توجه آنها
را به مشکالت و بیحقوقیهای هر روزه جلب کرده
و پشتیبانی آنان را از این مبارزات خواستار شوند.
این پشتیبانی نیز از سوی دیگر باعث فشار آوردن به
دولتهای مطبوع این نیروها ،از جمله برای زیر فشار
گذاشتن جمهوری اسالمی در حفظ حقوق آحاد ملت
ایران شدهاست.
ما نه تنها باید از چنین پشتیبانیهایی استقبال
کنیم ،بلکه باید در عین شناساندن هرچه بیشتر
وضعیت کشور و مبارزهی مردم علیه استبداد حاکم
در جامعهمان در سطح جهان ،به دنبال جذب چنین
پشتیبانیهایی نیز باشیم .اپوزیسیون ایرانی نیز با
درنظر گرفتن نقش این شبکه ها ،باید در هرجا که
ممکن است ،در راه ایجاد این روابط و گسترش آن ها
گام بردارد.
 -۵رسانهها
رابطه با رسانههایی که اغلب تحت پوشش دولتهای
مختلف هستند نیز ،براساس همین سیاست تعریف
می شود .واقعیت این است که بخش مهمی از نیروهای
اپوزیسیون از داشتن رسانهی مستقل محروم هستند.
عالوه بر آن ،در ایران نیز همهی رسانههای مهم از صدا
و سیما گرفته تا روزنامه های سراسری ،تحت کنترل

با قائل شدن وزن غیر واقعی برای آنها ،این رسانه
ها را همواره پشتیبان اپوزیسیون و یک تهدید امنیتی
دانسته و تبلیغات آنها را «جنگ نرم» علیه خود
تلقی کرده اند .به همین جهت نیز نه تنها مسئولین
حکومتی در طول حیات هر دو رژیم تمایل زیادی برای
مصاحبه با این رسانه ها نشان ندادهاند ،بلکه در دوره
جمهوری اسالمی حتی بسیاری از آنها امکان داشتن
دفتر در ایران را نیز ندارند .خبرنگاران این رسانه های
و یا خانواده هایشان تحت آزار و اذیت قرار گرفته و یا
کسانی که با این رسانه ها مصاحبه می کنند ،دچار
مشکل می شوند و باید بابت آن هزینه پرداخت کنند.
[]۱
این نوع نگاه نسبت به رسانه های خارجی و تبلیغ
و ترویج آن در طول دههها ،تاثیرات خود را روی افکار
عمومی و اپوزیسیون نیز باقی گذاشته است .بهطوری
که حتی بخشی از اپوزیسیون استفاده از این رسانهها را
بهعنوان تریبون نفی میکند .البته این امر هیچگاه مانع
از این نشده است که چه در دوران انقالب  ۵۷و چه در
حال حاضر ،منبع اصلی خبررسانی به مردم نه رادیو و
تلویزیون ملی ایران ،بلکه رسانه های فارسی زبان بین
المللی باشند .جایگاهی که با توجه به میزان فضای باز
سیاسی در ایران و یا بسته تر شدن آن در طول چهل
سال حیات جمهوری اسالمی نیز ،علیرغم فراز و نشیب
ها تغییر چندانی نکرده است .آنچه که روشن است،
تا زمانی که آزادی مطبوعات در ایران وجود نداشته
باشد ،همواره رسانههای فارسی زبان در خارج از ایران،
نقش اصلی را در انتقال اخبار و نظرات اپوزیسیون بازی
خواهند کرد.
به نظر من نیروهای اپوزیسیون درعین استقبال از
دعوت این رسانه ها برای اعالم نظرشان ،باید همواره
خواستار این باشند که این رسانه ها امر بی طرفی را
در انتقال مواضع و نظرات آنها رعایت کنند .بنابراین
ادامه در صفحه 10
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نُه نکته در باره نسبت مخالفان با قدرت های خارجی
رضا علیجانی

یک -وقتی در باره نسبت مخالفان یک نظام سیاسی
و قدرتهای خارجی بحث میکنیم به صورت مضمر و
مستتر یک «ارزش پایه» را نیز همزمان وارد بحث کرده
ایم که بین درون و بیرون داوری می کند .از بیرون نباید
علیه درون بهره گرفت .مسائل خانه را باید با اهل خانه
حل و فصل کرد .این «درون» و «بیرون» (و به یک معنا
مقوله «استقالل») ،در طول زمان دچار تغییر و تحول
بوده است.
در گذشته ها این درون را جدا از مسئله جغرافیا
و محدوده سکونت ،می توانست نژاد و قومیت ،زبان،
مذهب و… متعین کند ،امروزه اما این مقوله با «دولت-
ملت» متبلور می شود( .در آینده ای شاید دوردست نیز
ممکن است این مقوله مورد قبض و بسط قرار گیرد
همانگونه که مفهومی به نام «بچه محلی» در مقیاس
درون شهری دچار آن شده است).
دو-در فرهنگ ایرانیان حساسیت روی عنصر خارجی
درجه باالیی دارد .این حساسیت از دو سرچشمه
منطقی و غیر منطقی نشات می گیرد .سویه غیر منطقی
ای اش از بیگانه هراسی خاص فضا و دوران سنتی،
ضداجنبی بودن روحانیت که با درونمایه های ضد تجدد
نیز به شدت آغشته است ،نگاه توطئه نگر و دشمن
محور حاکم بر سه ،چهار دهه اخیر قدرت مستقر در
ایران و به خصوص نگاه امنیتی و برچسب زن این قدرت
مسلط که به هر مخالف خود مارک همکاری و ارتباط
و جاسوسی برای دشمن را می زند و نظایر آن و سوی
منطقی آن به تاریخ و موقعیت جغرافیایی خاص این
سرزمین بر می گردد .ایران ما تاریخ بسیار کهنی دارد.
در این درازنا سرزمین ما بارها محل تاخت و تاز بیگانگان
بوده است .به همین علت دهقان ایرانی وقتی کشت می
کرده به لحاظ روانی مطمئن و آسوده نبوده که برداشت
محصولش نیز توسط و از آن خودش خواهد بود .جدا از
ظلم ظالم داخلی ،او همیشه در هراس از ایلغار قبایل و
کشورهای بیگانه و متجاوز بر حاصل دسترنج یکساله
اش بوده است.
در تاریخ متاخر ما نیز نفوذ کشورهای گوناگون در
میان دولتمردان و سیاستمداران ما که به روسوفیل و
انگلوفیل و … مشهور بوده اند و وابستگی برخی جریانات

و احزاب و سازمان های ایرانی
(بنا به دالیل گوناگون عقیدتی
و مالی و سیاسی و …) به
بیگانگان ،حساسیت ایرانیان
نسبت به اجنبی و بیگانه را
شدت و عمق زیادی بخشیده
است .کودتای  ۲۸مرداد که
حاصل یک دوره تالش ملی
برای استقرار دموکراسی و
توسعه درون زا در کشور
را یک باره بر باد می دهد
نیز در ناخودگاه جمعی این
ملت محکم کرده است .نظم
ناعادالنه جهانی و مداخالت
دیگر کشورهای دور و نزدیک نیز این امر را تشدید
نموده است .هرچند رویکرد غیرملی و بالهت آمیز
حاکمان چند دهه اخیر در بخش قابل توجهی از نسل
نو حالت عکس العملی افراطی ای نیز ایجاد کرده است.
سه-جدا از هر ارزش داوری که ما داشته باشیم اما
به لحاظ توصیفی و به عنوان یک واقعیت تاریخی باید
اذعان کرد از دنیای قدیم تاکنون وقتی گسست بین
حاکمان و مردم از حدی باالتر می رود نه تنها بیگاته
ستیزی و بیگانه هراسی ایرانیان به حاشیه می رود بلکه
مرزهای ذهنی و عاطفی پرهیز از بیرون علیه درون
سست تر و سست تر می شود وبه نقطه ای می رسد
که حتی غلبه بیرون بر درون با استقبال و شادمانی
درونیان تحت فشار مواجه می شود .شهریور بیست یکی
از آخرین رخدادهای اینچنین در تاریخ نزدیک ماست
(این نکته ای است که مرحوم مهندس سحابی که فردی
به شدت ملی بود نیز بدان اشارت داشت).
چهار-عالوه بر نکته باال که در رابطه با کلیت مردمان
یک سرزمین نسبت به بیگانگان ذکر شد ،نکته قابل
توجه دیگر که مصادیق مهمی در جای جای کره زمین
دارد ،این است که گاه بخشی از مردمان یک سرزمین
(که می توانند اقلیت یا اکثریت باشند و یا احیانا بخشی
از جامعه که همدلی بخش های دیگری از جامعه را
هم همراه داشته باشند) ،نسبت به بیگانه یا بیگانگانی؛

به لحاظ زبانی و دینی و یا افکار و آرمان(های سیاسی
و اجتماعی و اقتصادی) احساس نزدیکی و همدلی و
همذات پنداری بیشتری داشته باشند تا با حاکمان
سرزمین خود .در این صورت گاه مشاهده می شود که
مرز بین آنها با آن بیگانه نازک تر و کمرنگ تر می
شود تا با بخش حاکم سرزمین خود(مانند نسبت بخش
مهمی از چپ ها با حکومت شوروی و دول متحدش و
کشورهایی با صبغه سوسیالیستی و ضدامپریالیستی و
ضد صهیونیستی و یا نسبت بخش مهمی از لیبرال های
کنونی با دول غربی و یا بخشی از مسلمانان یا شیعیان با
ایران و عربستان) .این حالت می تواند طیفی از همدلی
و موافقت تا ارتباط و همکاری (از جمله گرفتن کمک
علیه قدرت درونی) تا اتحاد عمل و حتی تا ابزار و عامل
فعل شدن آن قدرت بیگانه را در بر بگیرد .طبیعی است
که ارزش داوری در این باره نیز به طیفی از قضاوت ها
منجر خواهد شد.
پنج-در این مبحث باید بر این نکته بسیار بنیادی
نیز اشارت داشت که امروزه روند جهانی شدن از یکسو
و رشد شتابان رسانه های ارتباط جمعی از سوی دیگر
بیش از پیش هم در باال و هم در پایین؛ جهانیان را
به همدیگر متصل کرده و حتی می توان گفت چنان
پیوندی برقرار کرده که با هم هم سرنوشت نموده است
تا آنجا که حل برخی مشکالت زیست بشری (از جمله
مسائل متعددی در رابطه با محیط زیست) ،بدون
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همیاری همگانی اساسا میسر نیست.
در دوران جهانی شدن و سیستمیک و به هم مرتبط
شدن هر چه بیشتر عرصه های اقتصادی و سیاسی و…،
مفاهیم گذشته از جمله مقوله استقالل دچار قبض و
بسطی شده که بحث مستقلی می طلبد.
در همین رابطه است که می توان به طور کلی گفت
تغییرات در یک جامعه در دیگر جوامع نیز تاثیر می
گذارد و همین طور تغییر در یک جامعه معموال نمی
تواند برکنار از عوامل خارجی (به عنوان مانع یا تسهیل
گر) باشد .در مطلب دیگری ) درس هایی از تجارب
«گذار» در کشورهای مختلف جهان /اینجا) ،از جمله به
این مطلب هم پرداخته ام.
شش-حال به اصل مطلب بپردازیم آیا فرد ،جریان و
جنبشی می تواند از قدرت های خارجی برای تغییر و
تحول در جامعه و حکومت خود بهره گیرد؟
این پرسش دارای دو بخش است الف -قدرت خارجی
و ب -یک فرد یا جریان و جنبش .تفکیک و پرداختن به
هر دو مولفه در پاسخ دادن دقیق به این پرسش دارای
اهمیت است.
وقتی از تعبیر «خارجی» استفاده می کنیم طیف
وسیعی از جامعه مدنی کشورهای مختلف ،نهادهای
مستقل ،احزاب و جریانات سیاسی ،افکار عمومی،
پارلمان ها ،دولت ها ،موسسات وابسته به دولت ها،
نهادهای امنیتی و اطالعاتی و … را در بر می گیرد.
در اینجا بیشتر «دولت» به معنای آکادمیک آن (آنچه
در ادبیات فارسی به حکومت تعبیر می شود) را مد نظر
داریم.
دولت ها (حکومت ها) نیز طیف متنوعی را در برمی
گیرند .از حکومت هایی که دموکراتیک اند تا حکومت
های غیر دموکراتیک؛ حکومتهایی که بدنبال افزایش
سلطه و سیطره خود بر نقاط دیگر جهان اند تا حکومت
هایی که عمدتا به دنبال منافع ملی و مشخصا اقتصادی
شان اند.
پر واضح است که جدا از هر تحلیلی که روی ارزش
پایه ای «استقالل» داشته باشیم؛ حساسیت افکار
عمومی ایرانیان بر مقوله «نسبت مخالفان با قدرت های
خارجی» عمدتا معطوف به کشورهای سلطه گر و یا
کشورهایی است که خود غیرموکراتیک اند .هر چند به
طور رقیق تری این حساسیت در مورد هر قدرت و نهاد
خارجی ای در بخشهای وسیعی از افکار عمومی ایرانیان
وجود دارد که یک فعال سیاسی و مدنی نمی تواند بدان
بی اعتنا باشد.
در رابطه با مولفه دوم (یعنی فرد و جریان و جنبش)
نیز تدقیق مسئله برای پاسخ دادن به پرسش مقاله
اهمیت دارد .گاه این پرسش معطوف به یک فرد سیاسی
یا مدنی یا اهل رسانه و … است ،گاه معطوف به یک
جریان سیاسی یا مدنی و حزب و گروه و تشکل و جمع
کوچک یا بزرگ و گاه معطوف است به یک جنبش
بزرگ اجتماعی بالفعل که بخش وسیعی از جامعه
را پشت خود دارد و رهبر یا رهبران و نمایندگان آن
جنبش.
باز طبیعی است که پاسخ دادن به پرسش نسبت
مخالفان با قدرت های خارجی در هر یک از موارد یاد
شده می تواند پاسخ متفاوتی داشته باشد.
شش -پس از این مقدمات و نکات مهم و شکستن
یک پرسش مهم به اجزائی که بتوان دقیق تر بدان
پرداخت باید به یک نکته و شاخص کلیدی دیگر هم
بپردازیم تا آنگاه بتوانیم به پاسخ نهایی نزدیک شویم و
آن «ماهیت رابطه» است .گذشته چراغ راه آینده است
و با مطالعه و مرور و کالبد شکافی گذشته و نسبتی

که افراد و جریانات و جنبشها و رهبران با قدرت های
خارجی داشته اند می توانیم به صورت مسئله روشن
تری از این شاخص مهم (ماهیت رابطه) برسیم.
رابطه گاه بر اساس «حمایت»است و گاه بر اساس
«دخالت» .گاه بدون شرط و تعهد است و گاه مشروط
و متعهد.
«حمایت» عمدتا مبتنی بر اهداف مشترک یا همسو،
اشتراکات عقیدتی و ایدئولوژیک و گاه صرفا مبتنی بر
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نهفته است .اما در عمل و مصادیق روشن و مشخص ،این
تفکیک از قضا چندان هم سخت نیست! دولتی با دولت
دیگر در حال جنگ (نظامی) است .طبیعی است که
رابطه با این دولت به شدت مشکوک به نوع رابطه از نوع
اول است .و یا حکومتی در جنگی تمام عیار ( سیاسی و
اقتصادی و احیانا نظامی) با کشوری دیگر است بالطبع
روابط با این قدرت بیش از پیش مشکوک به نوع اول
خواهد بود .به همین خاطر است که در عرصه حقوقی

وقتی از تعبیر «خارجی» استفاده می کنیم طیف وسیعی از جامعه مدنی

کشورهای مختلف ،نهادهای مستقل ،احزاب و جریانات سیاسی ،افکار عمومی،

پارلمان ها ،دولت ها ،موسسات وابسته به دولت ها ،نهادهای امنیتی و اطالعاتی

و  ...را در برمی گیرد .دولت ها نیز طیف متنوعی را در برمی گیرند .از آنهایی که
دموکراتیک اند تا حکومت های غیر دموکراتیک؛ آنهایی که بدنبال افزایش سلطه و
سیطره خود بر نقاط دیگر جهان اند تا حکومت هایی که عمدتا به دنبال منافع ملی و
مشخصا اقتصادی شان اند.

اصل عملی «دشمن دشمن من ،دوست من است»
استوار است« .حمایت» معموال توسط افکار عمومی و
احزاب و نهادهای مستقل صورت می گیرد و یا حداکثر
حکومت هایی که کمتر دنبال سلطه سیاسی بوده اند.
در این نوع رابطه کمک گیرنده و حمایت طلبنده (فرد و
جریان و جنبش) است که از سطوحی از یاری و همراهی
آن قدرت بهره مند می شود بدون اینکه این کمک دارای
شروطی خاص باشد و یا کمک گیرنده زیر بار قید و
بندی برای تغییر مسیر و یا ماهیت مخالفتش و یا انجام
تعهد متقابلی برای آن قدرت برود.
هر چند در عالم سیاست شاید هیچ حمایت و کمک
بالشرطی تقریبا وجود ندارد (و یا ناچیز است) اما در
این نوع رابطه هدف و شرط کمک و حمایت آن قدرت،
بسیار کلی و رقیق و در همین حدی است که آن فرد یا
جریان و جنبش در مسیر گذشته خودش ادامه راه دهد.
مسیری که بدنبال اهداف آرمانی مشترک و یا حداقل
دشمن مشترک است .نه دارای شرط و تعهدی بیشتر
از این امر کلی.
بدین ترتیب در یک تصویر ساده؛ این فرد یا جریان
یا جنبش است که در این نوع رابطه به صورت «ابزاری»
از آن قدرت به صورت تقریبا یکسویه و غیر مشروط (و
فقط در حد همسویی آرمانی یا داشتن دشمن مشترک)
برای اهداف خویش استفاده می کند و نه برعکس.
اما نوع دوم رابطه یعنی رابطه مبتنی بر «دخالت»
معموال از سوی قدرت هایی صورت می گیرد که خود
مطامعی در رابطه با حکومت مورد مخالفت آن فرد یا
جریان یا جنبش و رهبران آن دارند .در این نوع ارتباط،
آن قدرت خارجی است که از این طرف معادله به صورت
«ابزاری» برای اهداف مشخص و سلطه توسعه طلبانه
خویش بهره مند می شود .آن قدرت(خارجی) نقشه ها و
برنامه های خاصی در رابطه با یک حکومت و یک دشمن
خویش دارد .مدیریت برنامه ها و طرح ها در دست
اوست و در این رابطه بدنبال مجریان و کارگزارانی می
گردد تا آن برنامه ها را عملیاتی کنند .در اینجاست که
به سمت افراد و جریانات و رهبرانی از کشور هدف می
رود .اینجا این ها هستند که «ابزار» آن قدرت خارجی و
چرخ پنجم آنها می شوند و نه برعکس.
شاید گفته شود که در جهان سیاست نمی توان این
دو نوع رابطه را به دقت از هم جدا کرد .بله تا حدی
قابل تامل است .پیچیدگی موضوع در همین تفکیک

نیز مسئله «ارتباط با دولت متخاصم» مطرح شده است.
در این رابطه البته دقایق و ظرائف حقوقی و نیز سیاسی
مهمی مطرح است که نیاز به بحث مستقلی دارد .اما
جدا از این نوع دقایق و ظرائف (به عالوه تفکیک فرد و
جریان و جنبش و رهبران آن در پاسخ دادن به پرسش)
علی االغلب این نوع روابط در نوع اول قرار می گیرد.
اما؛ در رابطه با دیگر قدرت هایی که ماهیتی متفاوت
دارند این تفکیک چندان هم سخت نیست .جدا از اینکه
به هر حال دنیای سیاست به خصوص در این سطح
(یعنی حکومتهایی که متصدی اداره کشورها هستند و
نه احزاب یا نهادهای مستقلی که می توان فرض آرمان
خواهی های عقیدتی را در سنخ مترقی آن متصور
دانست) را نمی توان جدا از مسئله «منافع» در نظر
گرفت؛ اما این منافع سطوح مختلفی دارند و گاه در حد
همپوشانی غیرمداخله جویانه است و گاه تا خط سرخ
سلطه گری و مداخله جویی و مشروط و مقید بودن هر
نوع حمایت و کمک دامن می گسترد.
هفت-حال با این مقدمات و نکات و شاخص هاست
که می توان تصویر روشن تر و البته همچنان پیچیده
ای از این نوع روابط که از گذشته تا کنون وجود داشته
و همواره مورد مناقشه بوده است بدست آورد .از نحوه
و نوع رابطه حزب توده با شوروی؛ از ارتباط چریک
های فدایی خلق با لیبی و عراق و یمن و سوریه و …؛
مجاهدین خلق با سازمان های فلسطینی و عراق و …؛
برخی جوانان نزدیک به نهضت آزادی با مصر و سازمان
های فلسطینی و …؛ گروه های مختلف کردی مختلف
با دولت عراق و…؛ آیت اهلل خمینی و نزدیکان وی با
دولت عراق و ارتباط (مذاکره) با آمریکایی ها و … در
دوران قبل از انقالب بگیریم تا ارتباط افراد و شخصیت
های سیاسی و گروه های مختلف سیاسی و کردی و …
با عراق پس از سال  ۶۰به خصوص سازمان مجاهدین،
افراد و جریانات سیاسی و مدنی با آمریکا و عربستان و
اسرائیل به خصوص در سالهای اخیر ،افراد و رسانه ها با
بعضی دول اروپایی ،ترکیه و … و بسیاری از نمونه های
ریز و درشت دیگر.
آیا همه نمونه هایی که در باال ذکر شد دارای ماهیت
یکسانی است؟ به هیچ وجه! ارتباط با مثال جریانات
فلسطینی و حتی مبارزه و جانفشانی در صفوف آنها
و گرفتن برخی امکانات از ایشان و یا مذاکره با دولت
آمریکا به عنوان بزرگترین پشتیبان حکومت شاه برای
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این که دست از حمایت او بردارد تا ابزار اجرای برنامه
های یک دولت خارجی برای غلبه بر حکومت کشور
دیگر(ایران) شدن را نمی توان دارای یک ماهیت دانست.
همچنین گرفتن مثال یک ماشین یا چند اسلحه یا کمک
هایی در این سطح بدون هیچ قید و شرطی را نمی توان
با مشارکت در برنامه ریزی تحریم علیه مردمان یک
کشور دیگر و یا مشارکت در جنگ روانی و تبلیغی
برای تحریف مسائل منطقه و جهان و تبرئه کردن دیگر
کشورها در سلطه جویی ها و تنش زایی های شان و
پنهان شدن پشت اعمال ضدحقوق بشری و تنش زای
جمهوری اسالمی در منطقه و جهان را در یک سطح
قرار داد.
این البته به هیچ وجه به معنای دفاع از هر آنچه
گذشتگان انجام داده اند نیست .رفتار گذشتگان یک به
یک و جدا جدا باید مورد مداقه و تحلیل انتقادی قرار
گیرد .اما از این سو هم باید جلوی سوء استفاده کسانی
که آگاهانه به ابزار و آلت دست دولت های ضدحقوق
بشرو حقوق زنان و حاکمیت های سلطه جو در جهان و
منطقه و یاغیان علیه قطعنامه های متعدد سازمان ملل
و بخشی از برنامه ها و کارگزار پیشبرد آنها تبدیل شده
اند ،برای تحریف گذشته و مخلوط کردن دوغ و دوشاب
برای توجیه اعمال شان را گرفت.
آنها اینک ابائی ندارند که همسویی تحلیلی و یا
حتی بعضا همکاری عملی در همه سطوح شان(تا حد
مشاوره دادن برای تحریم آحاد ملت ایران) با حکومتهای
غیردموکراتیک یا دولتهای ضدحقوق بشر و ضد زن و
سلطه طلب و ناهنجار را با مقوله «اتحاد» و «منافع
مشترک» و نظایر آن موجه سازی کنند .پیچیدگی های
نظری یک مقوله بغرنج گاه در مصادیق عملی اش بسیار
ساده و بدیهی و برای همگان قابل درک و ملموس می
شود و قائالن و عامالن آن نمی توانند پشت لفاظی ها و
کلی گویی ها و مشابه سازی های نادرست و فریبکارانه

اما نباید سوی دیگر ماجرا را هم فراموش کرد که
همکاری با ظالمان و سرکوبگران و فاسدان و جنایتکاران
داخلی نیز برای ایرانیان به همان اندازه همراهی و
همکاری با ستمگران و سلطه گران خارجی منفور و
مطرود است .خشم (حتی گاه عامیانه و افراطی) پس از
انقالب بهمن علیه هر آن کسی که ردی از همکاری او با
سران حکومت سابق (گاه به شکل مضحک و رقت باری
حتی در حد داشتن عکسی مشترک!) بدست می آمد
هنوز از حافظه نسل ما پاک نشده است.
در این سوی میدان نیز گاه حامیان و عامالن
همسویی با قدرت ضدانسانی ،فاسد و جنایتکار و ضد
ایرانی و تخریب گر توسعه داخلی نیز پشت نقاب هایی
همچون امنیت ملی ،عدالت ،رویکرد ضدامپریالیستی،
عمق استراتژیک ،تمامیت ارضی و … پنهان می شوند
تا «اصل» مسئله که همانا عاملیت اصلی قدرت داخلی
در پیدایش عمده مشکالت سرزمین ماست را بپوشانند.
در هر دو سوی میدان یعنی همکاران و همسویان
قدرت ستمگر داخلی و یا قدرتهای سلطه گر خارجی،
اکثریت با کسانی است که مشکل تحلیلی و حالت
احساسی عکس العملی و عاطفی و هیجانی دارند و البته
اقلیتی هم وابسته و مزدور و حقوق بگیرند.
بنده علیرغم نکات عمومی تحلیلی که در باال آوردم
و سعی کردم کمتر وارد مصادیق ریزتر و قابل مناقشه
شوم ،ولی شخصا ترجیح می دهم با هیچ دولت خارجی
و نهادهای مرتبط با آنان (نه نهادهای مستقل) در هیچ
سطحی مرتبط نباشم .از این وسواس گاه سخت گیرانه
برای شخص خودم هم راضی هستم .ولی در قضاوت در
باره دیگران ترجیح میدهم جانب انصاف و احتیاط را
داشته باشم در حالی که به موازات آن روی اصولی که
در باال برشمردم حساس و قاطع باشم.
اینک اما به نظر می رسد در چشم انداز پیش رو
همچون سالهای اخیر به تدریج شاهد نوعی انشقاق و

بنده علیرغم نکات عمومی تحلیلی که در باال آوردم و سعی کردم کمتر وارد

مصادیق ریزتر و قابل مناقشه شوم ،ولی شخصا ترجیح می دهم با هیچ دولت خارجی
و نهادهای مرتبط با آنان (نه نهادهای مستقل) در هیچ سطحی مرتبط نباشم .از این
وسواس گاه سخت گیرانه برای شخص خودم هم راضی هستم .ولی در قضاوت در باره

دیگران ترجیح میدهم جانب انصاف و احتیاط را داشته باشم در حالی که به موازات

آن روی اصولی که در باال برشمردم حساس و قاطع باشم.
تاریخی پنهان شوند.
اعمال برخی از افراد و نیروهای مخالف را اینک نمی
توان در مقوله حمایت(حتی از نوع مشروط و مقید آن)
طبقه بندی و شناسایی کرد .آنها اینک در «استخدام»
نهادهای دولت های دیگر و کارگزار و «مستخدم»آنها
هستند! این خود نشان می دهد که در واقعیت انضمامی
مسئله ساده تر از بحث انتزاعی در باره مخالفان و قدرت
های خارجی قابل شناسایی و تحلیل است.
هشت -افکار عمومی ایرانیان به جز مواقعی که تحت
فشار شدید و استیصال سیاسی و اجتماعی دچار کرختی
می شود؛ بنا به دالیل و تجارب تاریخی مکرر خود
همچون دیگر جوامع و بسا بیشتر از آنها روی مداخالت
بیگانگان در امور خود حساس اند .قتل عبدالمجید
خوئی پس از حمله آمریکایی ها به عراق در حرم مطهر
و مقدسی برای شیعیان با این تصورکه وی چرخ پنجم
بیگانگان شده نمونه ای از این نوع حساسیت هاست
(البته در این مورد شائبه های دیگری نیز وجود دارد).

حتی شکل گیری آرایش جدید سیاسی ای بین مخالفان
ایرانی بر اساس شاخص فوق باشیم.
نه -در رابطه با حضور در رسانه ها و ارتباط با مردم
و افکار عمومی ایرانیان؛ من (به جز یک مورد که شخصا
منع تحلیلی-عاطفی درونی دارم یعنی رسانه های
اسرائیلی) معتقدم در شرایطی که فشار و سانسور حاکم
بر کشور مانع فعالیت و سخن گفتن آزادانه و نهایتا
خروج و مهاجرت ناخواسته بسیاری از ایرانیان دلسوز
از کشور شده است؛ باید از همه رسانه های پرمخاطب
جهت ارتباط با مردم بهره گرفت؛ تنها با این قید و شرط
که سخنان مان را بدون هیچ کم و کاست منعکس کنند.
بحث کمک گیری از خارجی ها برای تاسیس رسانه
امر دیگری است که شامل همان تحلیلی می شود که در
هشت نکته قبل مطرح شد .بحث من در این قسمت در
رابطه با شرکت در برنامه های این رسانه هاست .به جز
آن یک استثناء بنده منعی در استفاده از این رسانه ها
(به جز مصلحت سنجی های مقطعی و فردی) نمی بینم.
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قابل تاکید است که به هیچوجه نباید تسلیم
جوسازی طیفی از افراد و جریاناتی شد که یکسرش
به نیروهای امنیتی و اطالعاتی ایران و ارتش سایبری
آنان وصل است و سر دیگرش به تنزه طلبی های تاریخ
مصرف گذشته .بر اساس این نوع تحلیل ها و تحریک و
جوسازی ها ،امثال ما که توان مالی برای تاسیس رسانه
ای مستقل را مگر در سطح رسانه های مکتوب با برد
محدود نداریم (و با وسواس شدید برای شخص خود،
نمی خواهیم هیچ کمک خارجی برای تاسیس این نوع
رسانه ها را بپذیریم) ،باید گوشه ای بنشینیم و حداکثر
یادداشتی بنویسیم و در رسانه هایی با برد محدود
منتشر کنیم و خود را از ارتباط میلیونی با مخاطب
ایرانی محروم کنیم و میدان را به رادیو و تلویزیون و
رسانه های حاکمان غاصب ایران و ایرانیان بسپاریم.
این طیف و جوسازی های از اثر افتاده شان ،خواسته
و ناخواسته در زمین اطالعات و امنیت حکومت بازی
می کنند.
با عبور از نکته روشن و قاطع باال؛ پر واضح است که
تحلیل و قضاوت شخصی بنده در مورد هر یک از رسانه
های فارسی زبان و میزان حرفه ای بودن آنها و یا رویکرد
و ماهیت سیاسی و مالی شان متفاوت است .بالطبع من
نیز گاه در حضور در بعضی رسانه ها که گرایش خاصی
دارند ممکن است نحوه برخورد و ادبیات و تاکیدات و
نقدهایم از قضا روی گرایشی که یک رسانه برخالف
رویکرد و راهبرد مورد قبول من تقویت می کند ،پر
رنگ تر از دیگر حضورهای رسانه ای ام باشد تا این
تحلیل ها و سخنان به گوش مخاطبان همان رسانه هم
برسد .جدا از مسائل مبرم و راهبردی که همیشه و همه
جا برای رسیدن به دموکراسی و آزادی و عدالت و توسعه
همه جانبه ملی بر آن تاکید می کنیم.
بنده همان گونه که با بی بی سی و رادیو فردا و
منوتو و … گفتگو می کنم آمادگی دارم با صدا و سیمای
جمهوری اسالمی هم با همین یک شرط (عدم سانسور)
گفتگو کنم .در سالهای حضور در خارج از کشور نیز
چند بار با برخی سایت ها و رسانه های داخلی با
همین شرط گفتگو کرده ام .همانگونه که در شبکه های
اجتماعی و بحث و گفتگو مثال در گروه های تلگرامی؛
در همه نوع آن برای رساندن حرف و سخنم و گفتگو
با گرایشات مختلف در طیف متنوعی از رویکردها(اعم
از اصالح طلب و تحول خواه و برانداز و حتی در گروه
هایی با گرایش اصول گرای تندرو طرفدار سپاه و آقای
خامنه ای) ،شرکت کرده ام .در ایران هم که بودم همین
رویکرد را داشتم و در میزگردهایی با حضور موتلفه ای
ها گرفته تا طیف وسیعی از اصالح طلبان و تا افراد
چپ و کانون نویسندگان و … شرکت می کردم .گرایش
مجله ایران فردا در پوشش تحلیلی و سیاسی اش هم
این چنین بود .در بعضی سایت ها و رسانه های خارج از
کشور که مسئولیتی بر عهده من بوده نیزهمین رویکرد
را داشته ام.
در پایان الزم است تاکید مجددی داشته باشیم
که ضروری است شاخص های مورد بحث را هم در
رابطه با افراد و جریانات همکار و همسو با قدرت ضد
انسانی و ستمگر و جنایتکار داخلی (که سرمنشا اصلی
مشکالت کشور ما ایران است) و هم در رابطه با افراد و
جریانات همکار و همسو با قدرتهای ضد حقوق بشری
و ستمگر و سلطه جوی خارجی بکار ببریم .باید همگی
مراقب باشیم حساسیت زیادی روی یک طرف ما را به
دامن طرف دیگر نیندازد .بحث و گفتگو در این باره هم
همچنان برای تکمیل و تصحیح دیدگاه ها همیشه باز
است.
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پاسخسرراستنیست
مهرانگیز کار

به وضوح در شناخت شرایط سیاسی ایران و تغییر
این شرایط درمانده ایم .به اندازه ای که متوجه نیستیم
بار منفی و خصمانه ی کلمه ی “اجنبی” برای نسبت
دادن مجموعه ی ناکامی ها و بن بست ها به آن ،چنان
نیست که پیش تر بود .گرفتار منازعات نسلی هم شده
ایم که نسلهای بالیده پس ار انقالب  ۵۷را به صورت
پیدا و پنهان در برابر نسلهای متهم به مشارکت در
انقالب اسالمی پرسشگر کرده است .پس از موفقیت
تلویزیون فارسی زبان “من و تو” در ارائه ی رویکرد
مثبتی نسبت به دوران پهلوی ،منازعه ی نسلی در خانه
های ایرانی تیز شده و از سوی جوانان پرسشی دشوار
در برابر نسلهایی که انقالب با حضور پرشور آنها به
پیروزی رسیده ،گذاشته شده که هرگز پاسخی قانع
کننده دریافت نکرده اند .پرسش این است :چرا انقالب
کردید و آینده ی ما را تباه کردید؟
بنابراین بحران مشروعیت فقط گریبان نظام سیاسی
ولی فقیه را نگرفته ،بلکه بحران مشروعیت ،کل ساز و
کار انقالب را در بر گرفته است .از این نگاه نو پدید،
اجنبی در مقایسه با فقیهانی که بر ما حکومت می
کنند ،چندان ترسناک و جبار نیست .انقالب هم فقط
بازتاب نارضایتی مردم از شرایط زندگی در حکومت
پهلوی نبوده است .نسل های جدید برای هر دو
موضوع ،تحلیل های متنوع و متفاوتی دارند .مردم در
شرایط خاص ،به این تحول در دیدگاهها شهادت داده
اند و گاهی عادت تاریخی برائت از اجنبی را دور ریخته
اند .از عجز در برابراستبداد دینی آشکارا به امریکا
پناه برده اند .در سال  ۱۳۸۸ش با جنبشی مدرن
مواجه شدیم .جنبش تا چند روز وجهه ی مسالمت
آمیز داشت و از جنبش های نرم و مخملی عصر خود
الگوبرداری کرده بود .شرکت کنندگان به صورت صریح
شعاری را ضمیمه ی خواسته های خود کردند و فریاد
زدند:
“اوباما ،اوباما! یا با اونا یا با ما”
با شنیدن شعار ،نسلهای انقالب که با “مرگ بر
امریکا” خون شان به جوش آمده بود شگفت زده
شدند .آشکار شد که مضمون منفی نقش “اجنبی”
در سرنوشت سیاسی ایران تغییر کرده .جوانانی در

این جنبش از پرزیدنت باراک
اوباما ،رئیس جمهور وقت
امریکا ،کمک طلبیدند تا آنها
را از زیر سلطه ی حکومتی
که یقین داشته و دارند خود
به تنهلئی قادر به رفع و دفع
آن نیستند نجات بدهد .شعار
به موضوع این شماره از نشریه
ی “میهن” بالشک سنجاق
می خورد.
نسلهای انقالب که با
شعار”مرگ بر امریکا” در سال
 ۵۷ش به انقالب هویت “ضد
امریکائی” بخشیده بودند ،با
شنیدن شعار “اوباما ،اوباما! یا با اونا یا با ما” دیدند
که صحنه بکلی تغییر کرده است .مضمون منفی و
تاریخی دخالت “اجنبی” در سرنوشت سیاسی ایران،
به سمت مثبت و مفید گرائیده و خود را در خیابانهای
تهران نشان می دهد .از امریکا دعوت می شد تا ناجی
ایران بشود .در امور داخلی ایران با هدف تغییر رژیم
دخالت کند .حکومت را به طرفداری از قبول انتخابات
آزاد و قیام بر ضد انتخابات ناسالم در فشار بگذارد.
چتر حمایت گسترده و زورمندانه اش را باالی سر مردم
معترض باز کند.
واضح بود ایرانیانی که در این جنبش از پرزیدنت
باراک اوباما ،رئیس جمهور وقت امریکا ،کمک می
طلبند به این یقین رسیده اند که به تنهائی کاری از
پیش نمی برند و کمک می خواهند .از که؟ از امریکا.
همان امریکائی که رهبر انقالب آتش انقالب را با شعار
مرگ بر آن تیز کرده بود.
نمی شود بار رنج ها و محنت های تاریخ استعماری
ایران را زیر سایه ی همین یک شعار فروکاست و به
این شعار ارزشی فراتر از واقعیت های تاریخی بخشید.
همچنین نمی توان از اهمیت این شعار به بهانه های
گوناگون مانند “ملی گرائی” افراطی غفلت کرد .غیرقابل
انکار نیست که یک تاریخ سراسر بیداد پشت سر داریم
که خارجی در آن نقش داشته و با اصرار ترجیح داده

ایم از کلمه ی اجنبی به جای “خارجی” استفاده کنیم
تا میزان نفرت خود را ابراز داریم .حال ناگزیر شده
ایم به این تغییر در رویکرد تاریخی که به هر حال
در فراز و فرود یک جنبش دموکراسی خواهی اتفاق
افتاده بیاندیشیم.
استقالل زحمت افزا
نه تنها دوستان جمهوری اسالمی که بخشی از
مخالفانش بر آن بوده و هستند که جمهوری اسالمی
“استقالل” کشور را تامین و تضمین کرده و پای دخالت
اجنبی را قطع کرده است .درستی یا نادرستی این
داوری با کارنامه ی  ۴۰ساله ی جمهوری اسالمی ایران
در ارتباط قرار می گیرد و پیاپی پرسشهائی مطرح می
شود با این ویژگی که:
 – ۱حکومت مستقل جمهوری اسالمی در سیاست
داخلی تا چه اندازه امنیت و رفاه شهروندان را تامین و
عدالت را گسترش داده است؟
 – ۲حکومت مستقل جمهوری اسالمی در سیاست
خارجی تا چه اندازه منافع ملی کشور را تامین کرده و
به نام ایران در جهان اعتبار و حیثیت بخشیده است؟
پاسخ به این پرسش ها برای ایرانیانی که به حسن
و قبح رابطه ی اپوزیسیون با قدرت های خارجی فکر
می کنند آسان است .انقالب ایران دیگر جوان نیست.
از همه حیث کارنامه ای با نتایج ملموس و آماری دارد.
کوتاه می شود گفت و تردید نکرد:
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ایرانیانی که جمعیت بزرگی را تشکیل می دهند و از
استقالل بهره ای نبرده اند ،زیر سلطه ی این حکومت
مستقل و  ۴۰ساله خسته شده اند .خستگی به آنها
مجال نمی دهد تا از استقالل حکومت و ناز و نعمتی
که برای یک طبقه ی جدید ایجاد کرده شادمانی کنند.
شاید با خود که خلوت می کنند ،دل شان می خواهد
نان و آب و مسکن و کار و درآمد کافی داشتند ،هرچند
دولت مستقلی نداشتند .این ها دردهای بشری است.
نعره های روحانی و خامنه ای بر ضد امریکا ،دل های
شکسته را تسکین نمی دهد .بر آن نمک می پاشد.
بنابراین ما در شرایط یک برش مهم تاریخی ایستاده
ایم .تا زمانی که دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ
شروع نشده بود ،پیچیدگی مفاهیم دخالت خارجی به
سمت ساده شدن پیش می رفت  .افسوس روند رو به
گشایش در روابط با امریکا از دست رفت ،تا جائی که
ایرانیان در شرایط سخت بازگشت به تحریم ها ضمن
حفظ دشمنی خود با حکومت ،متوجه شده اند که
تکیه به خارجی ناپایدار است و متناسب با منافع ملی
و حزبی خارجی تغییر می کند .اینک ایرانیان توانسته
اند به یک نگاه متعادل برسند و به این باور واقع بینانه
پایبند شده اند که هرگاه منافع ملی خارجی اقتضا می
کند تا به ایرانیان کمک برساند ،حکومت باید دست
خارجی را بفشارد و رابطه را تقویت کند .اگر جمهوری
اسالمی ایران ،به هنگام از سیاست اوباما استفاده می
کرد و رابطه را به سمت رابطه ای نرمال با امریکا پیش
می برد ،ایرانیان خشنود می شدند .آن فرصت به علت
حضور حکومتی لجباز و چندگانه در ایران سوخت .و
به مرحله ای رسیدیم که روشن شد رفتار مسالمت
آمیز با ایران دیگر پاره ای از منافع ملی امریکا نیست
و در حوزه ی منافع حزبی جمهوریخواهان قرار گرفته
است .تغییر سیاست امریکا از امیدهای مردم به
حمایت خارجی برای تغییر حکومت یا دست کم تغییر
رفتارهای حکومت در برخورد با شهروندان کاست و
گرسنگی و گرانی و فقر و جنگ را جایگزین آن کرد .اما
اغلب دستجات سیاسی اپوزیسیون که برجام را عامل
تحکیم حکومت می دانستند ،دل بستند به سیاستهای
ترامپ .امید بستند به برخورداری از حمایت ترامپ
برای تغییر نظام سیاسی ایران .کثیری بر آنها تاختند
و آنها را وطن فروش اعالم کردند .پاسخ از پیش معلوم
بود .کدام وطن؟ چهل سال است وطن را با مشخصاتی
که از وطن در ذهن پرورده می شود از دست داده ایم.
احساس می کنیم وطن اشغال شده و حکومت و الیه
ها و شبکه های مافیائی اشغالگران خودی ،از صدها
دخالت اجنبی در تاریخ ایران بیشتر به ایرانیان ( سوای
چپاولگران درون و بیرون حکومت) صدمه زده است.
اگر با کمک خارجی وطن اشغال شده را بتوانیم دوباره
به دست بیاوریم ،چه باک؟ می توانیم ادعا کنیم که
وطن داریم و می توانیم آثار اشغال را از چهره اش پاک
کنیم .بدون کمک خارجی به این مقصد نمی رسیم.
استقالل ایران چگونه به دست آمده؛ این
استقالل به درد مردم خورده است؟
ایران هرگز مستعمره مستقیم نبوده .متناسب با
میزان قدرت دولت وقت ،قدرت خارجی جاذبه های
ایران را کشف می کرده و با استفاده از جهل حاکمان
یا ضعف خزانه ی آنها ،قراردادهای ناعادالنه را به آنها
تکمیل می کرده است .بنابراین جای پای استعمار را
باید در جهل و ضعف مالی حاکمان وقت پیدا کرد .در
توجیه نارضایتی های منجر به انقالب ،همیشه شاه را
نوکر و گوش به فرمان امریکا معرفی می کردند تا مردم
را بر ضد او بشورانند .واقعیات جهانی به گونه ای دیگر

رابطه ی شاه و امریکا را تعریف می کرد .دوران جنگ
سرد بود .دولتها به خصوص دولتهای پیرامونی اتحاد
جماهیر شوروی نمی توانستند در حوزه ی جنگ سرد
که غرب و به خصوص امریکا مدیریت آن را به عهده
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خمینی یک چنین سیاست ناپخته ای را تایید کند.
سفارت امریکا را تنی چند از جوانان انقالبی و ضد
امریکائی اشغال کردند .خبر به خمینی رسید .هوش
دیکتاتوری و متفرعن خمینی تحریک شد .اگر فرمان

نمی شود بار رنج ها و محنت های تاریخ استعماری ایران را زیر سایه ی همین

یک شعار فروکاست و به این شعار ارزشی فراتر از واقعیت های تاریخی بخشید.
همچنین نمی توان از اهمیت این شعار به بهانه های گوناگون مانند «ملی گرائی»

افراطی غفلت کرد .غیرقابل انکار نیست که یک تاریخ سراسر بیداد پشت سر داریم
که خارجی در آن نقش داشته و با اصرار ترجیح داده ایم از کلمه ی اجنبی به جای

«خارجی» استفاده کنیم تا میزان نفرت خود را ابراز داریم .حال ناگزیر شده ایم به

این تغییر در رویکرد تاریخی که به هر حال در فراز و فرود یک جنبش دموکراسی

خواهی اتفاق افتاده بیاندیشیم.

داشت ،فعال نباشند .دلواپسی غرب از این که شوروی
در جای یک ابر قدرت بتواند دیگر کشورها را به اقمار
خود بیفزاید و دائره ی نفوذش بر غرب فزونی بگیرد،
حکومت شاه را مانند بسیاری دیگر از کشورهای در
حال توسعه زیر کنترل داشت .ایران و امریکا با روابط
دوستانه و دیپلماتیک بدون شک در حوزه ی جنگ
سرد به همفکری با هم می نشستند .شاه تالش می
کرد تا با شوروی روابط دوستانه داشته باشد و به این
دیپلماسی در سیاست خارجی می گفت :موازنه ی
مثبت.
انقالب اسالمی در شعارها رابطه ی ایران و امریکا
را هدف قرار داد و در عمل پیروزی به کمک “هویزر”
فرستاده ی امریکا به دست آمد .او بود که نگذاشت
ارتش شاه مقاومت کند .خمینی مسرور از پیروزی
استقالل ایران را اعالم کرد و برای امریکا شاخ و شانه
کشید ،حال آن که اخیرا اسناد رابطه ی او با امریکا از
بایگانی ها بیرون کشیده شده است.
حال جای این پرسش است:
آیا استقالل ادعائی مقامات حکومت ایران در روند
درستی به دست آمده و اصول حقوق بین الملل
پشتیبان آن بوده؟ نخستین حرکت به سوی استقالل
از کدام سو انجام شده؟ آیا جمهوری اسالمی ایران با
تکیه بر دیپلماسی ،خود را مستقل اعالم کرده یا با تکیه
بر نقض معیارهای حقوق بین الملل؟ اندکی همین جا
مکث کنیم.
گفته شد که با تکرار شعار مرگ بر امریکا در صفوف
انقالبی ،و البته تاکید بر سلطه پذیری شاه از امریکا و
تدوین سیاست های کالن متناسب با خواست امریکا،
انقالب ایران هویت ضدامریکائی کسب کرد .اما این که
پس از انقالب چگونه بر این شعار صورت های عملی
بخشیدند ،موضوع دیگری است .در این راه خمینی
نخستین عملگرا نبود که ریسک بزرگی را پذیرفت.
شاید روحش خبر نداشت که جوانهائی به رهبری
موسوی خوئینی ها ( از جناح چپ جمهوری اسالمی
که بعدها پرچم اصالحات برافراشتند ) تصمیم دارند
او را دور بزنند و کار دستش بدهند .کسانی در دولت
موقت بازرگان از این راز با خبر بودند و می دیدم تند
تند مدارک برای اخذ ویزا به سفارت امریکا می برند و
تقاضای ویزا می کنند .آشکارا می گفتند که تصمیم
دارند پیش از تخته شدن در سفارت امریکا ،ویزای
امریکا را بگیرند .اما اکثریتی روح شان از یک چنین
رویدادی بی خبر بود و در باورشان نمی گنجید که

بر توقف می داد هژمونی ضد امریکائی اش تضعیف
می شد و موسوی خوئینی ها بر طبل رهبری این
جریان انقالبی می کوبید .خمینی هم صنفی های خود
را می شناخت .از طرفی خوب می دانست جامعه ای
که روشنفکران و مذهبی های مخالف شاه آن عموما
ضد امریکائی اند و مصدقی ها و جبهه ملی با امریکا
دشمنی شخصی و ملی دارند ،دورش را خالی می کنند.
هنوز وقتش نرسیده بود تا همه را قلع و قمع کند.
به همه ی نیروها نیاز داشت .بی تردید اقدام جوانان
اشغالگر سفارت امریکا را تایید و تحسین کرد و توانست
رهبری خود را از ضربه ای که به او نزدیک شده بود،
نجات دهد .بنابراین دشمنی سرسختانه با امریکا با
نقض اصول حقوق بین الملل جدی شد ،نه با شعار
مرگ بر امریکا .با این وصف اگر کارشناسان حقوق بین
الملل این حرکت رانقد کرده و آن را که نقض حقوق
بین الملل بود ،مضر به منافع ملی ایران اعالم کرده و
حمله ی نظامی امریکا را محتمل تشخیص می دادند،
بی شک اعدام می شدند .رهبر انقالب و چند جوان
هیجان زده و یک پیر بی خرد از طایفه ی خوئینی
ها ،دست به دست هم دادند و امنیت ملی را تا همین
حاال که یادداشت حاضر نوشته می شود در خطر جدی
قرار دادند.
“استقالل ادعائی جمهوری اسالمی ایران” در
مسیر ضدیت با اصول حقوق بین الملل و با تصرف
سفارت امریکا که خاک آن کشور محسوب می شود
وگروگانگیری دیپلماتهایش که مصونیت دیپلماتیک
دارند ،به دست آمده است .این دستاوردی نیست که راه
رفاه و امنیت و آسایش را بر مردمی که به انقالب امید
بسته بودند به روی آنها بگشاید .بلکه استقاللی بوده و
هست که از ابتدا آسیب پذیر بود و هنوز که  ۴۰سال
از اشغال سفارت امریکا ( النه ی جاسوسی) می گذرد،
کشور را تا لبه ی پرتگاه فروپاشی ،تحریم های کشنده،
جنگ نظامی ،فقر ،پررنگ شدن رقابت های درون
حکومتی و جوش و خروش در دستجات اپوزویسیونی
داخل و خارج کشانده است .نعره های تهدید بر پایه
ی یک چنین استقالل خدشه داری که در تعارض با
دستاوردهای حقوق بشری و مصونیت های دیپلماتیک
است ،استقرار یافته و فقط به کار چپاول درآمد و ثروت
ملی و اعدام منتقدین و مخالفین به اتهام ساختگی
همسوئی با دشمن و اقدام علیه امنیت ملی آمده است.
این چنین استقالل قابل دفاع نیست .شگردی است
با هدف سرکوب منتقد و مخالف .اگر حسن نیت در
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کار بود اقتصاد کشور همچنان وابسته به نفت نبود و
زندانهای ایران بهترین شهروندان ایرانی را تا پای مرگ
شکنجه نمی کرد .این استقالل فقط به فقر و سرکوب
مردم منجر شده و تمام آزادی ها به بهانه ی آن از مردم
سلب شده است.
این است که اگر ترس و ارعاب نباشد ،مردم ترجیح
می دهند استقالل خود را با انهدام این رژیم اشغالگر باز
پس بگیرند .به عبارت دیگر سوای بخشی از تحلیلگران
بی خبر از مردم که در چارچوب های تئوریک خود
را حبس کرده اند ،مردم عادی ایران به این استقالل
پوزخند می زنند و کسانی که به اتهام نقد و نظر حبس
می شوند به خوبی می دانند که چگونه با شکنجه آنها
را وادار می کنند تا به جاسوسی برای دشمن اعتراف
کنند .این است که همکاری با دشمن در فرهنگ
اجتماعی ایران که با شیوه های اثبات همکاری متهم
در مراجع قضائی کشور آشنائی دارند و آخرین نمونه
را در سخنان اخیر مازیار ابراهیمی دیدند و شنیدند ،به
شوخی تلخی می ماند که قبح جاسوسی و همکاری با
دشمن را از دست داده و در باره این دسته از متهمین،
مردم احساس نفرت نمی کنند و بلکه به آنها همچون
قربانی می نگرند .یکی از تاثیرات حکومت  ۴۰ساله
ی دینی در ایران این است که نظام سیاسی حاکم
بر خود را از هر دشمنی مضرتر می دانند و در نتیجه
ممکن است برای همکاری با دشمن بیش از همکاری با
حکومت آمادگی داشته باشند.
این تحوالت اجتماعی مرور شد تا به این اصل
برسیم که چگونه می شود در باره اپوزیسیون خارجی

زندگی پر مشقتی را تحمیل کرده است .همین اروپائی
که خانم موگرینی با وزیر خارجه ایران روابط دوستانه
دارد ،خصم تاریخی ما بوده است.
بخشی از اروپا مانند روسیه به شدت تاریخ ایران
را خونبار کرده و در جنگهای با ایران با هدف جهان
گشائی باری با ضمیمه کردن بخش وسیعی از خاک
ایران به خاک خود و بارهائی با عقد قرارداد تالش
ورزیده تا ایران را بین خود و انگلستان تقسیم کند و
بسیاری دیگر از این گونه استعمارگری ها و قلدری ها
که این جا نمی گنجد.
می ماند دولتهای پیرامونی در منطقه که با
سیاستهای شعاری جمهوری اسالمی ،خصم ما شده اند.
کوتاه کنم ،در موقعیتی عجیب و غریبی قرار گرفته
ایم یا بهتر آن که بگوئیم انقالب اسالمی قرارمان داده
است:
“نه درغربت دلم شاد است ،نه روئی بر وطن دارم”
می شود یک نسخه ی سفت و سخت نوشت و
همه ی انواع اپوزیسیون را از برقراری هر نوع ارتباطی
با خارجی منع کرد و آنها را خائن و همکار دشمن
معرفی کرد .ولی آیا این نسخه به نیازهای امروز
جواب می دهد؟ سوای حمایت از جنگ و تحریم که
بیرحمانه می تواند ایران را تار و مار کند ،ورود به حریم
حکومتهای خارجی و بازتاب دادن واقعیت هائی که در
ایران می گذرد  ،چه اشکالی دارد؟
اما تکیه بر خارجی تا جائی که بیاید و حکومت تازه
ای تاسیس کند و سران این حکومت را قلع و قمع کند،
نه تنها بی فایده که زیانبار است .نمونه هایش دور و

اگر ترس و ارعاب نباشد ،مردم ترجیح می دهند استقالل خود را با انهدام

این رژیم اشغالگر باز پس بگیرند .به عبارت دیگر سوای بخشی از تحلیلگران بی خبر

از مردم که در چارچوب های تئوریک خود را حبس کرده اند ،مردم عادی ایران به

این استقالل پوزخند می زنند .یکی از تاثیرات حکومت  40ساله ی دینی در ایران

این است که نظام سیاسی حاکم بر خود را از هر دشمنی مضرتر می دانند و در نتیجه
ممکن است برای همکاری با دشمن بیش از همکاری با حکومت آمادگی داشته باشند.

که متمایل به همکاری با دولت های خارجی می شوند
داوری کرد.
در حال حاضر دولت امریکا یک دولت نرمال نیست
و بیشتر در صدد تخریب زیرساخت های ایران و افزودن
بر مشقت های مردمی است که مدت  ۴۰سال است در
کوره ی اختناق و سرکوب حکومت برآمده از انقالب
می سوزند .این دولت در دستور کار خود ،اقدام برای
بهبود وضعیت ایرانیان را ندارد .ادعا می کند به مردم
ایران و نیک بختی آنها می اندیشد .حال آن که چنین
نیست و کامال آمادگی دارد تا با حکومت ایران ،آن هم
با شخص ولی فقیه که عمده مشکالت ایرانیان از بی
اعتنائی او نسبت به حقوق مردم و آزادی های آنها ناشی
شده به مذاکره بنشیند .لذا تکیه بر دولت ترامپ برای
تغییردر ایران توهم است .هرچند دیگر زمانه ای نیست
که برچسب “خیانت” به آن بچسبانیم .می توانیم به
اشتباه اپوزیسیون در پیدا کردن راه برون رفت از بن
بست تفسیرش کنیم.
در نقطه ی مقابل این تصویر از امریکای کنونی ،اروپا
را می بینیم که به صورت ظاهر همداستان است با ایران
و همدردی می کند با نظام سیاسی ایران .اروپائی که در
تاریخ ایران ،نخستین استعمارگر و نخستین استثمارگر
بوده است ،دست در دست حکومتی دارد که بر ایرانیان

بر خودمان دیده می شود .عراق را کوبیدند .حکومت
تازه ای تاسیس کردند .هنوز پس از سالها آب خوش
از گلوی کسی پائین نرفته .وقتی هم که عراق را ترک
کردند ،مردم عراق سوگوارشان شدند .نه از آن رو که
زیر سایه ی آنها خوشبخت شده بودند ،بلکه از آن رو
که امنیت داخلی با ورود امریکائی ها از بین رفته بود و
می ترسیدند پس از خروج آنها نیروهای پلیس و امنیت
داخلی عراق نتوانند مهارش کنند و انفجارهای انتحاری
فزاینده بشود.
افغانستان نمونه ای دیگر است که پس از  ۱۸سال
حضور امریکا ،به سامان نرسیده و تازه می گویند
طالبان بیشتر خاک را در اختیار دارد و امریکا در حال
حاضر در حال مذاکره با طالبان است .چرا که می
خواهد افغانستان را ترک کند و مردم از طالبان پس
از خروج امریکا به شدت می ترسند.
در مجموع تاریخ شهادت می دهد که تغییر رژیم ها
در جهان توسط امریکا گلی به سر ملت ها نزده و ایده
آلی نیست تا در پی اش روانه شویم.
اما این دلیل نمی شود تا اپوزیسیون هم روابطش
را مانند حکومت ایران با امریکائی ها و همسایه های
ایران قطع کند .به فرض که دستجاتی از اپوزیسیون
چنین کنند و کمک و حمایت نخواهند ،آیا در شرایطی
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که مثال سازمان مجاهدین خلق خود را در اجتماعات
معرفی می کنند و شخصیت های مهم سیاسی جهان
میهمان آنها می شوند ،دیگر شاخه های اپوزیسیون
منزوی نمی شوند؟
جلب حمایت خارجی ،استفاده از فاندهای خارجی
با هدف کمک رسانی به توسعه مدنی در ایران ،قبول
کردن کار در رسانه های فارسی زبان که با فاندهای
خارجی تاسیس شده به شرط آن که مدیران ایرانی
اداره اش کنند ،و حضور کارشناسان ایرانی در این
رسانه ها ،اعم از اپوزیسیون و تحلیلگران آزاد چه
ضرری دارد؟
اگر صدای ایرانیانی که از کشور رانده شده اند و
وزارت ارشاد تمام مجوزهای چاپ کتاب های آنها را
لغو کرده و از طرفی تریبونی ندارند تا با هموطنان
خود گفت و گو کنند ،بکلی خفه بشود ،چگونه می
توانند احساس کنند که به زندگی مسئوالنه ی خود در
تبعید ادامه می دهند؟ چگونه زنده بمانند؟ همچنین
نیروهای آکادمیک که ایدئولوژی حکومت را قبول
ندارند و ضمنا برای بهبود برنامه های اقتصادی کشور
ایده ها و نظرهائی دارند ،چرا باید خود را حبس کنند
در طرز فکری که هر نوع استفاده از تریبون خبری با
فاند خارجی را خیانت تلقی می کند؟
از طرفی ایرانیان تا زمانی که ایران را ترک نکرده
اند ،تصور می کنند خارج از کشور همه چیز مهیاست
و به سهولت می توانند با استفاده از آزادی بیان بر
سرنوشت کشور خود از راه دور اثرگذار بشوند .وقتی
ایران را ترک می کنند با زاویه ای دیگر از مشکالت رو
به رو می شوند .درمی یابند بدون تامین پول و کسب
قدرت برای فاند ریزینگ که در ایران به گلریزان ترجمه
شده ،ورود به عرصه ی اثرگذاری سیاسی محال است.
در این نقطه ،تبعیدی یا مهاجر به درک دیگری از کار
سیاسی می رسد که چون در جامعه ی میزبان قبحی
ندارد و اتفاقا زیربنای تاسیس بیشتر زیرساخت های
سیاسی و فرهنگی مانند تینک تنک(اتاق فکر) هاست،
جذبش می شود.
پیش داوری از سوی دیگر ایرانیان نسبت به ایرانی
تبعیدی و مهاجر که وارد روند زندگی سیاسی و
فرهنگی کشورهای غربی می شوند خشمگینانه است.
آنها تاریخ تاریک و مداخله گرانه ی قدرت های خارجی
را مطالعه کرده و بدبینی بدون استثنایی نسبت به
هرگونه همکاری ایرانیان با خارجی دارند .اما نزدیک
می شویم به دورانی که این تابو بشکند.
در یک جمعبندی می خواهم بگویم که ایرانیان
نمی توانند خارج از کشور روزه بگیرند و همان طرز
فکر قدیمی و تاریخی را تقویت کنند که هرگونه نقش
آفرینی در خارج با سبک و سیستم غربی ،مصداق
خیانت و وطن فروشی است .جمهوری اسالمی با
کارنامه ای که از خود به جا می گذارد ،ایرانیان را بر
می انگیزد که باری به این بیندیشند که ممکن است
اگر غفلت کنند حکومتی بر آنها مسلط بشود که بیش
از اجنبی ضرر برساند .همچنین قانع بشوند که هر نوع
همکاری با غرب با هدف تبلیغ اندیشه های گوناگون
ایرانیان مقیم خارج ،خیانت و جاسوسی نیست .پیدا
کردن وسیله و راهی است برای همصدائی با یکدیگر از
دوسوی مرز برای رسیدن به تفاهم سیاسی .مادام که
این فعالیت ها به حمایت از جنگ و تحریم منجر نشده،
زیانبار نیست .شش یا هفت میلیون ایرانی که در خارج
زندگی می کنند ،تابع طرز فکرهائی که تاریخ مصرفش
گذشته نمی توانند باشند و وقتی سیستم های ارتباطی
و همکاری را شناختند ،البته جذب آن می شوند.
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دامچالهی تبدیل شدن به زائدهی سیاست خارجی دولتهای بیگانه
کاظم کردوانی

بهدرازای تاریخ معاصرمان با پدیدهی پیچیده و
حساس و خطرناکی بهنام رابطه با دولتهای بیگانه و
تکیه کردن و وابستگی به آنان روبهرو هستیم.
نیمنگاهی به گذشته
شاید بتوان نخستین برآیندهای این پدیده را در
در دوران قاجار جست .استبداد حکومتی و بیپناهی
مردم ،ضعف حکومتها ،بیکفایتی و فساد شاهان و
گروهی از سیاستمداران و دولتمردان حکومتی و
بیاعتنایی آنان به منافع ملی و مردم  ،سیاستهای
استعماری دولتهایبزرگ آن روزگار و طمع بیپایان
آنان در تاراج ثروتهای ملی کشورمان را میتوان
ازجمله دلیلها و علتهای این پناه بردن به دامن
بیگانان برشمرد .از تاجرانی که برای فرار از ظلم
دستگاه حکومتی و حکومتیان (و یا برای ثروتاندوزی
بیشتر) زیر بیرق بیگانگان میرفتند تا آنانی که گاه
بیهیچ شرمی پرچم دولتهای بیگانه را بر سردر
منزل خود میآویختند تا وزیران و صدراعظمهایی که
آشکارا سر در آستان یکی از دو دولت بزرگ استعماری
آن زمان (انگلیس و روسیه) داشتند و با دستیاری و
پشتیبانی آنان به مقامهای باالی حکومتی میرسیدند
تا حاکمانی که برای پذیرش و بستن قراردهای خائنانه
از این دولتهای خارجی رشوه میستاندند تا …
جلوههایی از این پدیدهی ضدملی بودند.
در جریان ملی و ترقیخواهانه و سرنوشتساز
مشروطه نیز پناهنده شدن عدهای از مشروطهخواهان
به سفارت انگلیس ،جدلهای فکری بسیاری را سبب
شد که هنوز اینجا و آنجا بروز میکند و موافقان و
مخالفانی دارد.
در دوران جنگ اول جهانی و نقض بیطرفی ایران
ازسوی دولتهای متخاصم ،تشکیل دولت مهاجرین
یا ملیون (که عدهای از سرشناسترین وکیالن
دموکراتها و اعتدالیون در مجلس سوم پایهگذاری
کردند) و تشکیل دولت در کرمانشاه و سپس رفتن
عدهای از آنان به استانبول و … درسهای فراوانی

برای ما دارد.
در دوران پهلویها هم
با این پدیده روبهرو هستیم
که ازجمله میتوان به نقش
دولتهای آمریکا و انگلستان و
شوروی در شهریور  ۲۰و بعد از
آن و سهم دولتهای انگلیس
و آمریکا بعد از کودتای ۲۸
مرداد در سیاستهای داخلی
و خارجی ایران پرداخت و
نخستوزیرانی که با حمایت
آشکار آمریکا به این مقام رسیدند تابدانجاکه که خود
شاه نیز بر آن صحه میگذاشت و سرانجام داستان
ماههای آخر حکومت محمدرضا شاه و نقش آمریکا و
انگلیس در خروج شاه از ایران .برای پرهیز از طوالنی
شدن این نوشته تنها به یک واقعه در حکومت شاه
اشاره میکنم که میتواند بهتنهایی بیانکنندهی
بسیاری از نکتهها در تکیه به دولتهای بیگانه باشد:
در سالهای  ۱۳۳۷و  ۳۸شاه بهدنبال عقد
معاهدهی دوستی و عدم تجاوز با شوروی بود که با
مخالفت شدید آمریکا و انگلستان روبهرو شد .در بهمن
 ۱۳۳۸دنیس رایت ،دیپلمات کارکشتهی انگلستان
که با دستورات مشخص و دقیق وزارت امورخارجه
انگلستان به تهران آمده بود ،به دیدار شاه رفت .در این
دیدار «شاه به دنیس رایت میگوید “شما با من بهسان
زنی که نشاندهاید نه همسر خود” رفتار میکنید … و
زن نشانده درست
دنیس رایت در پاسخ میگوید “اگر ِ
رفتار کند ،چهبسا که پالتوی پوست دریافت کند” و
سپس بهلحنیکه در آن ترکیبی از تهدید و تحبیت
بود به شاه گفت“ :پیشبینی من این است که اگر شما
به امضای این قرارداد [با شوروی] پافشاری کنید در
نتیجهاش تاج و تخت خود را از دست خواهید داد” .و
شاه … به دنیس رایت گفت که مسئول واقعی سیاست
جدید در مقابل شوروی سیدضیاء بود .شاه مدعی شد

که چون سیدضیاء نخست این فکر را با او درمیان
گذاشت .او هم فرض را بر این گذاشت که انگلستان
نیز با این فکر موافق است]۱[».
در دوران بعد از شهریور  ۲۰در نیروی مخالف شاه
نیز باید از دو تجربهی عبرتانگیز فرقهی پیشهوری
و سرنوشت حزب توده ایران یاد کرد .پس از اشغال
آذربایجان بهدست نیروهای شوروی و تشکیل «فرقه»،
آنگاه که شورویها مجبور به ترک خاک ایران شدند
و براساس توافقی بزرگ امر به برچیدن بساط فرقه
دادند ،در مقابل اعتراض پیشهوری به نمایندگان
شوروی که میگوید «شما ما را آوردید میان میدان
و اکنون که سودتان اقتضا نمیکند ،ناجوانمردانه
رها کردید» ،سرهنگی که در کنسولگری شوروی در
تبریز مسئول این امر بوده است به او پاسخ میدهد:
گتیرن ،سنه دِئیر گِت – کسی که تو را آورده،
«سنی
َ
به تو میگوید برو» (از خاطرات نصرت اهلل جهانشاهلو،
معاون پیشهوری) .در همین یک جمله بیش از چند
جلد کتاب تاریخی عبرت نهفته است.
حزب توده ایران که در آن دورهی پُرآشوب نخستین
حزب سازمانیافته و بزرگی بود که از پشتیبانی
اکثریت عظیمی از نیروهای ترقیخواه و روشنفکران
ایران پشتیبانی میشد و اگر بر اساس سیاستی
مستقل و ملی عمل میکرد میتوانست سرمنشاء
تحولهای بزرگی در جامعه شود ،با پشتیبانی
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بیقیدوشرط رهبران این حزب از سیاستهای شوروی
در ایران و دنبالهروی کورکورانه از آنان (که نخستین
برآین ِد آشکار آن دستکشیدن از نظر خود و تسلیم
آذربایجان پیشهوری بود) به زائدهای
شدن در قضیهی
ِ

برخالف شعارهای ظاهریشان اغلب تنها برای
منفعتهای شخصی این جماعت است .و آنچنان
با «گشادهدستی» و افسارگسیخته به دامان چنین
سیاستهای ضدملی خزیدهاند که بهنظر میآید بر

دومین شرط ،پایگاه اجتماعی واقعی و سازمانیافتهی این نیروها در ایران

است .زمانیکه این جریانهای سیاسی از پایگاه اجتماعی مطمئن و سازمانیافته

برخوردار نیستند به پشتوانهی کدام نیروها تصور میکنند که میتوانند استقالل
خود را حفظ کنند؟ فاجعه در تفکری نهفته است که بیآنکه در علن اعالم کند (اما

در گفتوگویهای خصوصی بر آن پافشاری میکند) معتقد است زمانی مردم ایران به

آنها اطمینان خواهند کرد که متوجه شوند از حمایت غرب و بهطورخاص از پشتیبانی

آمریکا برخوردارند! آنگاه که این موضوع به افراد و «تکستارهها» میرسد این

موضوع فراتر از سقوط فردی این انسانها (که تبدیل میشوند به منبعهای خبری)
شکل مضحکه بهخود میگیرد.

از سیاست خارجی دولت شوروی تبدیل شد که افزون
بر قربانی کردن منافع ملی ما در مسلخ منافع اتحاد
جنبش چپ
شوروی لطمههای جبرانناپذیری به
ِ
مستقل و ملی ایران زد .پس از انقالب نیز با همان نگاه
و با همان وابستگیها و با همان سیاستها سرنوشتی
فاجعهبار برای خود و اعضا و هواداراناش رقم زد.
پس از انقالب و نیروهای اپوزیسیون ایرانی در
خارج کشور
اما پس از انقالب و در خارج کشور در میان
بخشی از افراد و نیروهای مخالفی که مجبور به ترک
کشور شدند و به خارج آمدند با بُعدها و دامنههای
حیرتآوری از این پدیدهی روی آوردن به دولتهای
بیگانه و وابسته شدن به آنان وسیاستهای آنان
روبهرو هستیم که در تاریخ ایران نمیتوان نمونهای
از آن سراغ گرفت.
با آمدن نخستین موج ایرانیهایی که مجبور به
ترک ایران شدند که عمدتاً از طرفداران سلطنت
بودند ،موضوع گرفتن پول و امکانات و یاری خواستن از
دولتهای بیگانه (و بیش از همه از آمریکا و بعد برخی
کشورهای عربی و اسرائیل) و سازمانهای جاسوسی و
امنیتی و سرویسهای خاص آنان به سیاستی تبدیل
شد که تا به امروز در قالبهای گوناگون ادامه دارد.
سپس ،با آمدن نیروهای دیگری از اپوزیسیون به خارج
این نوع کمکهای مالی و تبلیغاتی و همکاریهای دو
جانبه به کشورهایی نظیر عراق و عربستان سعودی و
اسرائیل و … گسترش یافت.
ِ
حرکت تکیه به
و یکی از پدیدههای غریب این
دولتهای بیگانه و کمک خواستن از آنان از حد
نیروهای بهظاهر متشکل و نامونشاندار اپوزیسیون
فراتر رفته است و به گروههای چند نفره و حرکتهای
فردی هم رسیده است.
امروز کم نیستند کسانی که خود را درحد یک
متشکل باحسابوکتاب میدانند و به این
سازمان
ِ
ِ
ِ
دست تقاضا
دولتمرد و آن دولتمرد خارجی رجوع و
دراز میکنند و همهی افتخار خود را در نیم ساعت
ِ
صحبت (خیالی یا واقعی) با فالن سناتور و فالن وکیل
میدانند و با ادعاهای بسیار ناهنجار خویش را در
قوارهی خیالی شخصیتهایتاریخی ایران میپندارند
و در رسانههای جمعی مدعی رهبری اپوزیسیون
میشوند .و غریبتر آنکه همهی این دریوزهگیها

این باورند که سخن گفتن از قبح چنین حرکتهای
ضدملی هیچ خریداری در این آشفتهبازا ِر دنیای
سیاست امروز ایران ندارد.
از آنجاکه در افکار عمومی ایران موضوع دریافت
پول از بیگانگان همواره امری بهشدت ناپسند بوده
است و تاریخ ما نشان داده است که وابستگی مالی
به وابستگی سیاسی (و حتی عقیدتی تمام شده
است) تمام کسانی که در درازای همهی این سالها
از دولتها و سرویسهای امنیتی بیگانه پول دریافت
کردهاند ،حتی بهرغم مدرکهای انکارنشدنی ،اغلب
از پذیرفتن این امر سرباز زدهاند .شاید بتوان دریادار
مدنی را استثنا دانست که سالها پیش (پس از پخش
خبر دریافت کمک مالی از سرویس اطالعاتی آمریکا)
در یک مصاحبهی رادیویی پذیرفت که یک میلیون
دالر دریافت کرده است اما ،نه برای خود بلکه برای
کمک به افسرانی که خود و خانوادهشان دچار مشکل
مالی بودند (که به گمان این قلم نباید در این ادعای
تیمسار مدنی شک کرد).
تکیه به بیگانگان در قالب سخنی قابل تأمل
آن دسته از نیروها و شخصیتهایی که تماس با
دولتهای بیگانه و یاری گرفتن از آنان را درست
میدانند با استداللهایی ظاهرپسند این نوع
وابستگیهای خود را توجیه میکنند .ازجمله اینکه
تماس با دولتهای بزرگ و تأثیرگذار خارجی و ارتباط
با آنان از ضرورتهای امروز روابط بینالمللی است و
برای منافع آیندهی مردم ایران اجتنابناپذیر و میتوان
از این ارتباطات به نفع مردم ایران استفاده کرد و از
این دولتها خواست که در ارتباطات خود با جمهوری
حکومت اسالمی از خواستهای بشردوستانهی مردم
ایران و مبارزانی که زیر فشار هستند و اپوزیسیون
ایران دفاع کنند و … و با استفاده از امکانات وسیع
آنان به امر مبارزهی اپوزیسیون ایران یاری رساند.
میتوان رگههایی از واقعگرایی و درک واقعی از
مناسبات بینالمللی در این استدالل دید اما ،وصد
اما ،به واقعیت پیوستن همهی این سخنهای بهظاهر
معقول شرطهایی دارد که امروز این نیروهای
اپوزیسیون خارج کشور فاقد آن هستند.
نخستین شرط ،تکیه نکردن به دولتهای بیگانه
و تنظیم نکردن سیاست خود با سیاستهای
وزارت امور خارجه این کشورهاست .حالآنکه در
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همهی این سالها شاهد بودهایم که درمقام مثال
هر سخنی از دهان وزیران امورخارجه و بهخصوص
رئیسجمهور آمریکا بیرون میآید (و امروز بیش از
همه ترامپ) تبدیل میشود به سیاست راهبردی
این افراد .و دستگاههای تبلیغاتی این نیروها و
سخنان و مصاحبهها و مقالههایشان خیلی بیش از
سایتهای وزارت امور خارجه و … آمریکا به تبلیغ
بیچونوچرای آن سخن تبدیل میشود .این تنظیم
کردن خود با سیاستهای دولتهای خارجی عم ً
ال
تبدیل شده است به مشروعیتیابی خود در مقام
نیروی سیاسی .امروز حتی شاهد هستیم که گروهی
از جوانان با تبلیغات سنگین رسانهای اعالم موجودیت
میکنند و نخستین فعالیتهای خود را (اگر نخواهیم
بگوییم همه) در تماس و جلسه با مسئوالن وزارت
امور خارجه و سیاستگزاران دستگاه اداری ترامپ
تنظیم میکنند! یا آقای رضا پهلوی که برای مالقات
با چند سناتور به دفتر آنان میرود از سناتور مککین
میپرسد“ :اگر ممکن است سئوال آخر را بپرسم.
درارتباط با همان مسائلی که دربارهشان بحث کردیم
که در آینده و در ایرانی متفاوت چه شرایطی برای
اعضای دستگاههای نظامی و اعضای سپاه پاسداران،
چه پیامی برای آنها باتوجهبه آنچه بهعنوان تغییر
صلحآمیز مورد نظر دارید؟”[ ]۲سیاستمدار ایرانی
ایران
از سناتور مککین آمریکایی میپرسد که در
ِ
آینده چه شرایطی برای اعضای دستگاههای نظامی
و اعضای سپاه پاسداران در نظر دارد؟!! و چه پیامی
برای آنان دارد!!
دومین شرط ،پایگاه اجتماعی واقعی و
سازمانیافتهی این نیروها در ایران است .زمانیکه
این جریانهای سیاسی از پایگاه اجتماعی مطمئن
و سازمانیافته برخوردار نیستند به پشتوانهی کدام
نیروها تصور میکنند که میتوانند استقالل خود را
حفظ کنند؟ فاجعه در تفکری نهفته است که بیآنکه
در علن اعالم کند (اما در گفتوگویهای خصوصی بر
آن پافشاری میکند) معتقد است زمانی مردم ایران به
آنها اطمینان خواهند کرد که متوجه شوند از حمایت
غرب و بهطورخاص از پشتیبانی آمریکا برخوردارند!
آنگاه که این موضوع به افراد و «تکستارهها» میرسد
این موضوع فراتر از سقوط فردی این انسانها (که
تبدیل میشوند به منبعهای خبری) شکل مضحکه
بهخود میگیرد.
سومین موضوعی که باید درحوزهی رابطه با
دولتهای خارجی مطرح کرد اصلی است که از دیرباز
بهعنوان استراتژی و تاکتیک شناخته میشود که بر
این واقعیت استوار است:
ممکن است نیروهایی بتوانند اینجاوآنجا با کمک
نیروهای بیگانه به آنچه در نظر دارند برسند اما ،در
درازمدت این نیروهای بزرگ خارجی هستند که برای
آنان تعیین تکلیف میکنند و سرنوشتشان را رقم
خواهند زد.
_____________________________
 ۱عباس میالنی ،نگاهی به شاه ،نش ِر پرشین
سیرکل -تورنتو – کانادا ،چاپ اول ،بهار ،۱۳۹۲
ص .۲۸۰,در کتاب دکتر میالنی این مالقات مهم و
پیشدرآمدها و پیامدهای آن بهتفضیل شرح داده
شده است.
 ۲کل این برنامه را میتوانید در این ویدیو
مشاهده کنید و این سخن آقای رضا پهلوی در
https://www.youtube.com/
دقیقهی  ۱۵است:
watch?v=G۳pErvWOMRA
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اپوزیسیون؛ مرزهای حمایت و دخالت
علی کشتگر

فضای مناسبات بینالمللی همواره عرصه رقابتهای
آشکار و یا پنهان میان دولتها بوده و هست.
نقش ویرانگر ایاالت متحده در خاور میانه
شکل تنازع و رقابت میان دولتها به مرور دگرگون
شده و برای اجتناب از جنگهای جهانی و منطقهای،
نهادها و سازمانهایی برای قانونمند کردن رقابت میان
دولتها پدید آمدهاند .دیپلماسی که آمیختهای از علم
و هنر مدیریت کردن تضاد منافع و رقابت منتج از آن
در میان کشورهای مختلف جهان است امروز جایگاهی
حساستر و رفیعتر از گذشته پیدا کرده و در بسیاری
از موارد توانسته است از جنگهای خانمانسوز جلوگیری
کند.
با این همه آنچه در دو دهه گذشته بر کشورهای
عراق ،افغانستان ،یمن ،سوریه ،فلسطین و لیبی گذشته
نشان میدهد که دیپلماسی نمی تواند در همه موارد راه
حل مسالمتآمیز را جانشین جنگ بنماید و آنجا که
منافع و مصالح قدرتهای بزرگ ایجاب کند از سازمان
ملل متحد و نهادهای صلحدوست کار چندانی ساخته
نیست.
در اغلب جنگهای خانمانسوز و ویرانگر خاورمیانه
که به بهانههای مختلف شعلهور شدهاند ،ایاالت متحده
امریکا نقش اصلی را بر عهده داشته است.
چرا بخشی از مردم به قدرتهای خارجی امید
بستهاند؟
نفرت و خشم انباشته شده مردم ایران بویژه نسلهای
جوانتر از حکومتی که به نماد تاریخی تبعیض و فساد و
ناکارآمدی تبدیل شده ،آن هم در شرایط فقدان امید
به یک بدیل داخلی ،اذهان بسیاری از ایرانیان را به
سوی حمایت و حتی دخالت خارجی سوق داده است.
در چنین هنگامهای از نومیدی و خودباختگی است که
تمایل به قدرت خارجی برای تغییر نظام ایران چه در
داخل و چه در خارج ،رونق پیدا کرده و از آنجا که آمریکا
پرچمدار اصلی دشمنی با جمهوری اسالمی معرفی
میشود ،خوشباوری به فشار آمریکا و متحدان منطقهای
آن در تغییر شرایط داخلی ،جانشین اتکاء به خود شده
است.

نشریه میهن به همین
دلیل پرونده خود را به
موضوع مناسبات اپوزیسیون و
قدرتهای خارجی اختصاص
داده است ،و من مایلم که
یادداشت خود را از اینجا
آغاز کنم که تا امروز مطلقا
هیچ موردی نمیشناسم که
یک قدرت سیاسی چه در
دموکراسیها و چه در سایر
نظامها به میل خود گامی در
جهت دفاع از دموکراسی و
حقوق بشر برای ملتهای دیگر
برداشته باشد مگر آن که در
شرایطی خاص و استثنایی زیر فشار افکار عمومی و یا
به انگیزه منافع استراتژیک خود به چنین سیاستهایی
توسل جسته باشد.
حقوق بشر ،قربانی منافع دولتها
سیاست همه دولتها از جمله ایاالت متحده و اتحادیه
اروپا علی القاعده در مساله حمایت از حقوق بشر و
جنبشهای دموکراسیخواه در قبال هر کشوری تابعی
است از متغیر منافع خود آنها و در نتیجه بر اصل یک
بام و دو هوا استوار است .دولتهای عربستان و امارات اگر
منافع این کشورها را تامین میکنند در مسأله سرکوب
و کشتار و ترور مخالفان خود مشمول اغماض و حتی
شایسته حمایتاند ،اما دولتهای جمهوری اسالمی و
ونزوئال خیر!
با این وصف یک جریان اپوزیسیون چقدر می تواند
روی حمایت پیگیر قدرتهای خارجی برای پیشبرد اهداف
خود حساب کند؟ این حساب کردن که ناشی از ناتوانی
در بسیج مردم کشور خویش است ،کژراههای است که
هر کسی در آن گام گذاشته پاداشی جز سرشکستگی و
ندامت نگرفته است .قدرت خارجی هر که باشد متغیر
سیالی است که هر لحظه ممکن است به ازای کسب
امتیازی از قدرت حاکم ،جریانات متحد و وابسته به
خود را بفروشد ،چرا که برای قدرتهای رقیب این گونه
مناسبات نیز چیزی بیش از کاالهای قابل خرید و فروش

به حساب نمیآیند.
در تاریخ معاصر می توان نمونههای زیادی از این گونه
بازی قدرتها با جریانات مستأصل اپوزیسیون کشورهای
رقیب نشان داد که من در اینجا به چند مورد اکتفا
میکنم:
چگونه شاه ،بارزانی را فروخت!
در دوران شاه و صدام حسین دولتهای ایران و
عراق ،از اپوزیسیونهای دو کشور در راستای اهداف خود
بهرهبرداری میکردند و در معامالت و مصالحههای خود،
مناسباتشان با این جریانات را به هم میفروختند .یعنی
آن که این جریانات عمال آلت دست و قربانی این رژیمها
میشدند .شاه سالها از مبارزه مسلحانه کردهای عراق
به رهبری مال مصطفی بارزانی سخاوتمندانه حمایت
تسلیحاتی و مالی کرد و از این مناسبات برای وادار کردن
رژیم عراق به پذیرش قرارداد الجزایر بهرهبرداری نمود
و پس از آن که عراق خواستههای ایران در اروندرود را
پذیرفت ،مبارزه کردها پایان گرفت و مالمصطفی بارزانی
در کرج خانهنشین شد و تحت نظر قرار گرفت .پس از
قرارداد الجزایر و پایان یافتن مبارزه مسلحانه بارزانیها
علیه دولت عراق ،شاه در پاسخ به روزنامهنگاری که پرسید
حاال مالمصطفی چهکار خواهد کرد؟ گفت :مالمصطفی
چهکار خواهد کرد؟ زندگیاش را خواهد کرد.
پس از انقالب هم که صدام با پاره کردن قرارداد
الجزایر ،جنگ هشت ساله با ایران را آغاز کرد مجاهدین
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خلق به جبهه صدام پیوستند که عواقب آن را همه می
دانیم .این روزها هم گروههای کرد از قدرتهای منطقهای
و فرامنطقهای کمک میگیرند و در مرزهای ایران مبارزه
مسلحانه میکنند.
این تالشها آنچنان که تاریخ  ۵۰سال گذشته نشان
میدهد نه فقط هیچ کمکی به مطالبات عادالنه کردها
نمیکند بلکه صرفا رنج و محرومیت آنها را دو چندان
میکند.
ناسیونالیسم ،قویتر از انترناسیونالیسم
مناسبات حزب توده ایران با اتحاد شوروی ظاهرا
بر اساس مناسبات انترناسیونالیستی میان احزاب برادر
تعریف می شد .بر اساس مبانی نظری کمونیستها،
کارگران در همه جهان علیه طبقه سرمایهدار منافع
مشترک داشتند و احزاب کمونیست که خود را نماینده
پرولتاریا میخواندند ،در انترناسیونالیسم پرولتری متحد
هم به حساب میآمدند .حزب توده ایران بر اساس همین
اعتقادات نظری خود را یکی از اعضای انترناسیونالیسم
پرولتری به رهبری حزب کمونیست پیروزمند اتحاد
شوروی می دانست .اما در عمل احزاب برادر به هیچ روی
برابر نبودند .حزب توده در عمل منافع و مصالح حزب
کمونیست پیروزمند شوروی که رهبری همه گردانهای
کمونیستی جهان را بر عهده داشت بر منافع ملی ایران
ترجیح می داد و بر آن بود که پیروزیها و پیشرفتهای هر
چه بیشتر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ،ضامن
پیروزیها و پیشرفت آینده طبقه کارگر در همه جهان
از جمله در خود ایران خواهد بود .حزب با این توجیه
تئوریک ،به جای حرکت از منافع ملی ایران ،سیاستهای
خود را بر اساس منافع ملی روسیه شوروی تنظیم می
کرد.
پس از انتشار بیانیه  ۱۶آذر  ۶۰توسط کادرهای مخالف
وحدت سازمان فدایی با حزب توده ،حزب کمونیست
اتحاد شوروی با ما که از استقالل کمونیستهای ایران
در برابر دو بلوک شوروی و چین دفاع می کردیم و حزب
توده به همین دلیل ما را ناسیونال کمونیست مینامید
تماس گرفت .ماجرای آن تماس خود قصهی درازی است
که در خاطرات من منتشر خواهد شد .در این جا فقط
به ذکر این نکته اکتفا میکنم که شوروی صراحتا از ما
در عوض دادن رشوه ،درخواست جاسوسی کرد که این
مسئله به قطع کامل مناسبات ما با رابط این کشور که
عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بود انجامید
که پس از آن به طنز تلخ می گفتیم انترناسیونالیسم نه،
عنترناسیونالیسم روسیه آری!
مرز حمایت و دخالت
نیرویی که برای دگرگونی مناسبات قدرت و فراهم
کردن شرایط برای استقرار دموکراسی در ایران پا در
میدان مبارزه سیاسی گذاشته به ناچار باید از آغاز دارای
یک سیاست خارجی ملی در جهت اهداف سیاسی خود
باشد.
وقتی صحبت از اپوزیسیون کنونی ایران میکنیم و
درصدد تبیین رابطه ضروری آن با جهان خارج برمیآئیم
به ناچار قبال باید به این پرسش پاسخ دهیم که از کدام
اپوزیسیون صحبت میکنیم .ما در ایران کنونی دهها نوع
اپوزیسیون داریم ،دهها محفل ،گروه و جریان چپ و
راست خود را اپوزیسیون و یا بخشی از آن تعریف میکنند.
ظرفیت یک محفل سیاسی برای ایجاد ارتباط با
قدرتهای خارجی محدود است ،اما یک جریان مهم
اپوزیسیون که توانسته باشد برای خود در ایران پایگاه
مردمی قابل مالحظهای پدید آورد طبعا از ظرفیت
بیشتری برای جلب حمایتهای خارجی و ایجاد مناسبات
برابر برخوردار است .بنابراین ماهیت رابطه یک گروه

سیاسی با جهان خارج تابعی است از متغیر ظرفیت آن
گروه در بسیج مردم کشور خود.
یک گروه سیاسی که در داخل ایران بدیل قدرت
نباشد به این آسانیها نمی تواند با قدرتهای منطقهای و
جهانی رابطهای برابر ایجاد کند ،اما می تواند در حد خود
به ازای جلب حمایت و کمک خارجی نقش ستون پنجم
و یا مشاور و مباشر قدرتهای خارجی ایفا کند .این گونه

شاه سالها از مبارزه مسلحانه

کردهای عراق به رهبری مال مصطفی

بارزانی سخاوتمندانه حمایت تسلیحاتی

و مالی کرد و از این مناسبات برای وادار
کردن رژیم عراق به پذیرش قرارداد

الجزایر بهرهبرداری نمود و پس از آن
که عراق خواستههای ایران در اروندرود

را پذیرفت ،مبارزه کردها پایان گرفت و

مالمصطفی بارزانی در کرج خانهنشین

شد و تحت نظر قرار گرفت.

مناسبات به حکم ماهیت آن مذموم و محکوماند و دیر یا
زود به بیاعتباری کسانی که به آن تن دادهاند میانجامد.
اگر در این زمینه مواردی استثنایی که خالف قاعده باال
بوده باشد را بتوان نشان داد ،باز هم نمی توان منکر این
قاعده کلی شد.
کدام رابطهای سازگار با منافع ملی است؟
رابطه یک جریان اپوزیسیون با قدرتهای خارجی
زمانی قابل دفاع است که:
 )۱جریان اپوزیسیون به یک نیروی سیاسی شناخته
شده و معتبر در سطح ملی تبدیل شده باشد.
 )۲قدرت خارجی منافع مشترکی با اپوزیسیون مورد
نظر در استقرار دموکراسی داشته باشد به طوری که
بتوان به افکار عمومی نشان داد که منافع ملی کشور
تضادی با جلب حمایت آن قدرت خارجی ندارد.
 )۳مناسبات کامال شفاف باشد و مغایرتی با استقالل
عمل اپوزیسیون نداشته باشد.
 )۴مناسبات به دور از هر گونه شائبه مداخله نظامی
و یا اعمال نفوذ در فرایندهای مربوط به تصمیمگیری
آزادانه مردم در تعیین سرنوشت خویش باشد.
مناسبات سالم و الزم
مناسبات گروههای اپوزیسیون با نهادهای مدنی و
احزاب و پارلمانهای کشورهای خارجی مقوله متفاوتی
است .تالش برای ایجاد و تحکیم رابطه با نهادهای مدنی
همه کشورهای جهان و جلب توجه و حمایت آنان از
مبارزات آزادیخواهانه مردم جزئی از وظایف سیاسی هر
کنشگر و گروه اپوزیسیون به شمار میرود که از مناسبات
اپوزیسیون با قدرتهای خارجی متمایز است .با این همه
نباید از نظر دور داشت که در این گونه مناسبات نیز
همواره باید توجه داشت در هیچ شرایطی و به هیچ
بهانهای دو اصل شفافیت و استقالل عمل اپوزیسیون
نباید مخدوش شود.
اپوزیسیون و استقالل مالی
خودکفایی مالی و اقتصادی اپوزیسیون را باید به
عنوان یک اصل خدشه ناپذیر در همه حال مورد تاکید
قرار داد .اپوزیسیونی که نتواند از درون جنبش ملی
دموکراسی ایران برای خود منابع مالی تامین کند ،نمی
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تواند یک نیروی سیاسی دارای پایگاه مردمی تلقی شود.
کمکها و حق عضویتهای اعضا و هواداران یک
جریان سیاسی نشانه حداقلهای هزینهپذیری مردمی
است که رهبری اپوزیسیون را پذیرفتهاند .این کمکها
نشانه زنده و فعال بودن یک جریان است و حس تعلق
کمکدهندگان به اپوزیسیون و رابطه میان رهبران
و کادرها و هواداران را تقویت میکند .از این گذشته
وابستگی یک حزب سیاسی به مردم خود در مسئله
مالی ،رهبری و حزب را پاسخگوتر و دموکراسی حزبی
را تضمین میکند.
اپوزیسیونی که نتواند منابع مالی خود را از درون
تامین کند هنوز نیرویی نیست که بتواند پایگاه تودهای
خود را برای پذیرش هزینههای به مراتب مهمتر از
کمکهای مالی که از ملزومات مبارزه با دیکتاتوری است
بسیج کند .چنین نیرویی وقتی برای پیشبرد اهداف
سیاسی خود به سوی کمک مالی خارجی دست دراز
میکند ،ضعف درونی و ناتوانیاش را در اتکا به مردم
خود به نمایش میگذارد و همزمان گامی برای وابستگی
مالی و اقتصادی که مقدمه نقض استقالل سیاسی است
به پیش برمی دارد .بر این اساس من با هر گونه وابستگی
مالی اپوزیسیون به منابع غیرایرانی مخالفم و تاکنون نیز
دست کم در مورد ایران هیچ موردی سراغ ندارم که تکیه
به منابع مالی خارجی ،اعتبار و نفوذ سیاسی اپوزیسیون
را در ایران تقویت کرده باشد.
همکاری با رسانههای خارجی
وقتی دیکتاتوری آزادی احزاب و رسانههای داخلی را
ممنوع و یا محدود می کند ،طبعا مردم برای دسترسی به
اخبار و اطالعات به رسانههای خارجی مراجعه میکنند.
هم اکنون رسانههای خارجی فارسی زبان نقش مهمی
در رساندن صدای جریانات اپوزیسیون و نیز انتشار اخبار
و گزارشات داخلی ایران ایفا میکنند .بهرهگیری از این
رسانهها برای رساندن صدای خود به گوش مردم در
این شرایط طبعا امری معقول است ،اما نباید فراموش
کرد که ناتوانی نیروهای ملی و دموکراسیخواه ایران
در ایجاد یک رسانه نیرومند ملی نشانه ضعف شدید
اپوزیسیون ایران است .در شرایط بحرانی که این نیروها
برای سازماندهی و رهبری جنبش دموکراسیخواه به
یک رسانه کامال مستقل و سازگار با منافع جنبش نیاز
پیدا میکنند فقدان آن بیشتر احساس خواهد شد و چه
بسا موجب از دست رفتن فرصتهای بزرگ باشد؛ چرا
که در آن شرایط حساس ،سکان رسانههای فارسی زبان
غیر ایرانی نه در دست اپوزیسیون ایرانی که در خدمت
صاحبان آن است.
در نبود رسانه مستقل اپوزیسیون ،رسانههای
فارسیزبان غیر ایرانی ،فرصت بیشتری برای اعمال نفوذ
در فضای سیاسی کشور به سود و یا زیان گرایشهای
خاص پیدا میکنند و حتی می توانند برای مقاصد خاص
قدرتها و جریانات سیاسی رقیب چهرهسازی کنند و یا
برای مطرح کردن برخی چهرههای سیاسی و دسترسی
بیشتر آنان به این رسانهها شرایط خود را به آنان تحمیل
کنند.
هم اکنون نیز نمونههایی از این تالشها و تاثیرگذاریها
را می توان در برنامه بیشتر رسانههای فارسی زبان
مشاهده کرد .مثال برخی از کنشگران سیاسی بسته به
گرایشهای غالب در این رسانهها مواضع و گفتارهای
خود را تعدیل میکنند و بسیاری هم برای حضور در
این رسانهها لباس آکتوری را از تن درآورده و به تماشاگر
(ناظر) سیاسی تبدیل شدهاند .در چنین شرایطی طبعاً
برخی از صداهای مستقل که باب طبع این رسانهها
نیست سانسور میشوند.

31

دوره جدید | مرداد و شهریور  | 1398شماره 28

منافع مشترک اپوزیسیون ایرانی و قدرتهای خارجی
رضا مردانی

اپوزسیون به مجموعه افرادی با گرایشهای مختلف
گفته میشود که یا خواستار تغیر سیاستها و رفتارهای
حکومت جمهوری اسالمی هستند و یا امیدی به اصالح
رفتار حکومت نداشته و درصدد تغییر و جایگزینی
آن از نوع دیگری حکومت مبتنی بر منشور سازمان
ملل و سایر آزادیهای عرفی بینالمللی میباشند.
متاسفانه اختالفات بین گروههای اپوزیسون مانع از
اجماع فراگیر آنها برای تأثیرگذاری بهتر و سریعتر در
راستای هدف اصلی خود میشود .عمده خواستههای
این گروههای اپوزیسیون را میتوان چنین عنوان کرد:
الف) افزایش سطح رفاه ایرانیان
ب) رفع تبعیضهای اجتماعی ،جنسیتی ،فرهنگی
از جانب حکومت
ج) برگشت پول حاصل از فروش نفت ،معادن و …
به ملت ایران جهت افزایش رفاه به جای اختالسهای
میلیاردی و هزینههای فراوان در سوریه و ونزوئال و
دیگر ماجراجوییهای بینالمللی
د) حق آزادی بیان و عقیده که به شدت نقض
میشود و در موارد متعدد به صدور حکم اعدام تنها
به خاطر داشتن عقیده ای متفاوت منجر شده است.
در دنیای امروز که به دهکده جهانی تشبیه میشود
تمامی کشورها هم تاثیرگذار بر یکدیگر و هم متاثر
از هم هستند و اگر کشوری بخواهد ارتباط خود را
با دیگر کشورها قطع کند و به نوعی خود را قرنطینه
مینماید ،اوضاع زندگی بر آن ملت و حکومت بسیار
دشوار می گردد.
در مورد جمهوری اسالمی ،حکومت محدودیت
های بسیاری برای ملت ایران فراهم آورده و بسیاری از
حقوق بشر را نقض مینماید .این نارضایتی ها به نقطه
ای رسیده که بسیاری از مردم خواستار برچیده شدن
این نظام به ظاهر مقدس هستند.
اما آیا دولتهای خارجی میتوانند در این راه کمکی
برای مردم ایران باشند یا خیر؟
اقدامات دولتهای خارجی میتواند در سه حیطه
تاثیرگذار باشد:
 )۱اطالع رسانی (تاثیر مستقیم)
 )۲تحریم ها (تاثیر غیرمستقیم)
 )۳حمله نظامی (تاثیر مستقیم)

 )۱اطالع رسانی (تاثیر
مستقیم)
سانسور در رسانههای داخل
کشور مانع از اطالعرسانی
صحیح میشود و این رسانه
فقط جایی برای خودیها شده
و فقط به تبلیغ نکته نظرهای
قشر خاصی از مردم با طرز
تفکر خاصی از اسالم میباشد
 .عدم پخش برنامههای گفت
گوی آزاد ،عدم پخش کنسرت
های موسیقی و حتی تصویر
سازهای موسیقی در رسانه،
تحمیل نوع خاصی از پوشش
به بانوان ایرانی و مهمتر
از همه عدم افشای فساد ها و رانتها و اشتباهات
مسئولین ،حتی حذف برنامههای پرطرفدار مانند
برنامه نود بر اساس سالیق شخصی مانع از آگاهی
جامعه ایران از اوضاع واقعی داخلی و خارجی میشود
(در صورت دریافت اطالعات صرفا از صدا و سیمای
جمهوری اسالمی).
آگاهی ملت ایران از کم و کیف وضعیت واقعی
ایران و دنیا بعد از تأسیس شبکه های ماهواره ای
مانند بیبیسی فارسی ،منوتو و … به مراتب بیشتر
از قبل شده است.
سرمایه گذاریهایی که در این شبکه ها انجام
میگیرد عمدتا با هدف زیر سوال بردن جمهوری
اسالمی است و اطالعات منتشر شده پیرامون این
هدف به ملت ایران این فرصت را می دهد که با واقع
بینی بیشتری به تحلیل اوضاع سیاسی و اجتماعی
ایران بپردازند.
همچنین نباید از تاثیر گذاری شبکه های مجازی
نیز غافل شد که سهم به سزایی در افزایش سطح
آگاهی و نیز افشاگریهایی چون حقوقهای نجومی
و اختالسهای میلیاردی و البته انعکاس دوباره این
رسواییها در شبکه های ماهواره ای اهمیت موضوعات
را بیشتر میکند.
در میزگرد های مانند روبهرو (منوتو) و پرگار

(بیبیسی) و … مسایل مهم فکری و سیاسی به
صورت کارشناسی به بحث گذاشته میشود که حتی
امکان طرح اجمالی آنها در صداوسیمای جمهوری
اسالمی غیرممکن است.
 )۲تحریم ها (تاثیر غیرمستقیم)
تحریم های بینالمللی دولت را در تنگنا قرار
میدهد و به تبع آن ملت فشار این تحریمها را با شدت
بیشتری از دولتمردان متحمل میشود .برداشت ملت
ایران از این تحریمها و تاثیر آن بر زندگی خود به سه
صورت میتواند باشد:
الف) با تبلیغات گسترده ای که در صداوسیما
حکومتی صورت میپذیرد علت آثار زیانبار تحریمها
را از آمریکا و متحدانش میبیند و همذات پنداری
بیشتری با جمهوری اسالمی مییابند.
ب) با فشار اقتصادی و روشنگری هایی که از
اطالعات موجود و تحلیل صحیح بدست میآورد
علت تحریمها را ماجراجوییهای سیاسی منطقه و
بینالمللی حکومت درمییابد و به منتقد آن تبدیل
میشود.
ج) همچنان بیتفاوت به موضوع فشار اقتصادی
باقی میماند.
جمهوری اسالمی و حاکمان در قدرت با
سازوکارهای نادرست قانون اساسی و شورای نگهبان
به دلیل اینکه نیاز چندانی به رای مردم جهت حفظ
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قدرت ندارند ،افراد ناراضی و منتقد را زمانی برای
حکومت خطر جدی و بالفعل ارزیابی میکنند که با
ریسک پذیری بیشتری به نافرمانی مدنی ،حضور در
تظاهرات علیه حکومت و در نهایت شورش علیه نظام
بپردازند .ولی آیا روحیه انتقادی و نارضایتی به حدی
است که بتواند با توجه به تهدیدهای زندان و شکنجه

تجزیه ایران نیز وجود دارد.
جمهوری اسالمی با اهداف کورکورانه ستیزهجویی
با آمریکا و غرب و نیز گسترش ایدئولوژی نامشخص
خود هم منافع کشورهای غربی ،هم منافع کشورهای
منطقه و هم ملت ایران را تحت شعاع قرار میدهد.
شمار زیادی از مردم ایران به این آگاهی و نتیجه

تحریمها به تنهایی تاثیر مثبتی نمیگذارد ولی اگر همراه اطالع رسانی
گسترده باشد تأثیر به مراتب بیشتری در مخاطبان خود خواهد گذاشت .چرا که
ایرانیان را نسبت به علت مشکالت (معیشتی و  )...ناشی از تحریم ها حساستر
خواهد کرد و در جستجوی علل به ریشه های فساد حکومت پی خواهد برد.
حکومت های غربی با تحریمهای اشخاص مرتبط با جمهوری اسالمی و رسانهای
کردن آن به شناخت صحیح مردم از چنین افرادی کمک میکند .ولی در مورد اقدام
نظامی شاید بهتر باشد اپوزیسیون در جهت منصرف کردن قدرت های خارجی به
علت آینده غیر قابل پیشبینی آن تالش کنند.
و حتی اعدام ،ناراضیان را به سطح خیابان ها بیاورد؟
سوالی که جواب آن برای هر فرد نسبت به شناخت
خود نسبت به محیط محدود اطرافش متفاوت است.
 )۳در مورد جنگ و تاثیر گذاری آن
تهدید جنگ از ابتدای جمهوری اسالمی با
سیاستهای صدور انقالب همواره تهدیدی برای ملت
ایران بوده است .در همان اوایل انقالب جنگ هشت
ساله را به همین دلیل متحمل شدیم که به زیرساخت
های کشور آسیب فراوانی وارد کرد و بیش از  ۲۵۰هزار
نفر از ایرانیان در این جنگ جان خود را از دست دادند.
با افزایش فعالیت های هستهای و موشکی ایران
احتمال جنگ افزایش یافته است طوری که در
اظهارات رئیسجمهور آمریکا همواره یکی از گزینه
های روی میز میباشد و اخیرا با ارسال ناوهای جنگی
به منطقه این تهدید ها ملموس تر شده است.
اگر جنگی بین ایران و آمریکا و یا متحدانش رخ
دهد چه پیامدهایی دارد؟
در بهترین حالت
مردم ایران از جنگ پشتیبانی نمیکنند و جنگ
فقط بین نظامیها ،سپاهیان و طرفداران دوآتشه
والیت فقیه با نظامیان آمریکا و متحدانش رخ می دهد.
با کمترین خسارت به زیرساخت های ایران ،جمهوری
اسالمی شکست خورده و سپس در یک انتخابات آزاد
حکومتی مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر جایگزین
میشود.
در بدترین حالت
مردم ایران مانند جنگ هشت ساله تحمیلی به
حمایت از حکومت والیت فقیه وارد جنگ میشوند
و بیشتر از اینکه جمهوری اسالمی آسیب ببیند ملت
ایران آسیب میبیند .بسیاری از ایرانیان و زیرساختها
آسیب می بینند .طوالنی شدن جنگ بدون نتیجه
خاصی فرصت بیشتری به حکومت برای سرکوب
ایرانیان مخالف نظام به بهانههای جنگ و حذف آنها
از متن جامعه و در نهایت به طوالنی شدن عمر این
حکومت تمامیتخواه سلطهجو می انجامد.
اعالم وضعیت فوق العاده از سوی نظام و سرکوب
شدید معترضان امکان گفتگو و اعتراض را به شدت
کاهش میدهد .همچنین احتمال وقوع جنگ داخلی و

رسیده اند که استراتژی حاکم بر جمهوری اسالمی
سهم عمدهای در مشکالت فعلی دارد .آنها به
مخالفین نظام تبدیل شدهاند که اکنون بعضا با نام
اپوزیسیون شناخته میشوند .به نوعی می توان گفت
منافع مشترک ،اپوزیسیون و سایر دولتها خارجی را
به یکدیگر نزدیک کرده است .به همین جهت شاید
بتوان همکاری دولتهای خارجی و اپوزیسیون را
سودمند ارزیابی کرد.
منافع مشترک لزوماً اهداف مشترک را دنبال
نمیکند .اهداف اپوزیسیون رفاه بیشتر برای مردم
ایران و احقاق حقوق بشر در ایران است .ولی اهداف
سایر دولتها بیشتر تامین منافع و امنیت خودشان
میباشد .تجربه نشان داده که کشورهای خارجی در
صورت تأمین منافع خود ،از حقوق ملتی که حکومتش
ناقض حقوق بشر است چشمپوشی میکنند .عربستان،
جمهوری آذربایجان و حتی فلسطین نمونههای
ملموسی از این نوع حکومت برای ایرانیان اند .نتیجه
اینکه اگر جمهوری اسالمی که فساد های کالن در
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بنمایند .لذا بایستی نمایندگان منتخب اپوزیسیون که
توسط اکثریت پذیرفته شده باشد بتوانند با نمایندگان
کشورهای خارجی به تبادل نظر بپردازند تا هماهنگتر
بوده و در صورت امکان و مصلحت از کمکهای
کشورهای خارجی نیز استفاده نمایند.
اگر نگاهی دقیقتر به اپوزیسیون بیاندازیم می توان
آنرا به دو گروه اپوزبسیون داخلی (افراد مخالف نظام
در داخل کشور) و اپوزیسیون خارجی (افراد مخالف
نظام ساکن خارج از کشور) تقسیم بندی نمود .امکان
هماهنگ کردن و انتخاب نماینده برای اپوزیسیون
داخلی به لحاظ امنیتی تقریبا غیر ممکن است ولی
این امکان برای اپوزیسیون خارجی امکان پذیر است.
خوشبختانه به دلیل سهولت ارتباطات مجازی امکان
ارتباط اپوزیسیون خارجی و داخلی آسان بوده و می
تواند بدین وسیله هماهنگی بیشتری بین آنها صورت
پذیرد .متاسفانه با وجود ایرانیان بسیار مخالف نظام
(پناهندگان سیاسی و اجتماعی) در خارج از کشور
هنوز یک سازمان فراگیر جهت هماهنگی بیشتر بین
آنها تشکیل نشده است.
با توجه به میزبانی کشور های خارجی از این
پناهندگان ،این کشورها میتوانند در تشکیل چنین
سازمانی تسهیالت و امکاناتی را برای اپوزسیون
خارجی فراهم نمایند.
اگر چنین سازمان فراگیری تشکیل شود ،هرچه
گسترده تر باشد ،صالحیت و توان بیشتری جهت
دریافت کمک و هماهنگی بیشتر با دولتهای خارجی و
حتی سازمان ملل خواهد داشت.
اگر چنین سازمانی تشکیل شود پرسشی که طرح
خواهد شد اینکه چه نوع کمک هایی را بهتر است
دریافت نماید؟
در ابتدای مقاله به بررسی انواع اقداماتی که کشور
های خارجی میتوانند انجام دهند پرداختیم .نوع اول
یعنی اطالعرسانی و کمک بدون هیچ هزینهای برای
ملت ایران صرفا تأثیر مثبتی دارد ولی در باره نوع دوم
اقدامات (تحریمها) به تنهایی تاثیر مثبتی نمیگذارد
ولی اگر همراه اطالع رسانی گسترده باشد تأثیر به
مراتب بیشتری در مخاطبان خود خواهد گذاشت .چرا
که ایرانیان را نسبت به علت مشکالت (معیشتی و …)
ناشی از تحریم ها حساستر خواهد کرد و در جستجوی
علل به ریشه های فساد حکومت پی خواهد برد.

در حال حاضر که اپوزیسیون و کشورهای خارجی دارای منافع مشترک
میباشند ،گروههای اپوزیسیون بهتر است بیشترین استفاده را از این منافع
مشترک بنمایند .لذا بایستی نمایندگان منتخب اپوزیسیون که توسط اکثریت
پذیرفته شده باشد بتوانند با نمایندگان کشورهای خارجی به تبادل نظر بپردازند تا
هماهنگتر بوده و در صورت امکان و مصلحت از کمکهای کشورهای خارجی نیز
استفاده نمایند.
آن ریشه دوانده با نرمشی به اصطالح قهرمانانه منافع
کشورهای ثالث را تأمین نماید دیگر کشورها چنان
انگیزهای برای تغییر حکومت و یا رفتار آن نخواهند
داشت.
در حال حاضر که اپوزیسیون و کشورهای خارجی
دارای منافع مشترک میباشند ،گروههای اپوزیسیون
بهتر است بیشترین استفاده را از این منافع مشترک

حکومت های غربی با تحریمهای اشخاص مرتبط
با جمهوری اسالمی و رسانهای کردن آن به شناخت
صحیح مردم از چنین افرادی کمک میکند.
ولی در مورد نوع سوم اقدامات دولتهای خارجی
(اقدام نظامی) شاید بهتر باشد اپوزیسیون در جهت
منصرف کردن قدرت های خارجی به علت آینده غیر
قابل پیشبینی آن تالش کنند.
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روایت خاکستری رنگین دادفر سپنتا از تجربه افغانستان (معرفی کتاب)
رضا معینی

«سیاست افغانستان ،روایتی از درون» ،خاطرات
رنگین دادفر سپنتا است ،سیاستمردی که سالهای
پر تب و تابی ( )۲۰۱۷-۲۰۰۴را در مقام مشاور
بینالمللی رییس جمهور ،وزیر امور خارجه و رییس
کمیسیون امنیت ملی خدمت کرده است .این خاطرات
تنها روایتی از درون حکومت و یا کشور نیست ،نشان
نهادی از مناسبات و روابط جهان در تجربه دخالت
خارجی در افغانستان است .تالشی است در پاسخ به
چرایی تباه شدن ِ و بی سرانجامی دخالت خارجی چه
در برون و چه در درون کشور.
در نگاه نخست رنگین دادفر سپنتا چون بسیاری
از دولتمردان افغانستانی است« .سیاست افغانستان،
روایتی از درون» اما نشانگر که تمایز او با دیگران
است .تنها گذشته چپ او نیست که این شخصیت را
متفاوت میکند ،منش آرام و رفتار جدی «شعلهای»
سابق در سیاست و دفاع از منافع ملی و گاهی فراتر،
نگاه مسئوالنه به ثبات در منطقه و آنهم در وضعیت
ویژهی افغانستان است .سیاستمداری که باورها و
پایبندی به پرنسیپها را برای حفظ ارزشهایی واالتر
از سیاست و ایدئولوژی با گونهای پراگماتیسم -که می
توان «افغانی»اش نامید -در قدرت پیوند میزند .این
روایت افزون بر تاریخنگاری و روزنگاری که به درستی
در آغاز کتاب بر نبود آن در میان کنشگران سیاسی
اشاره دارد ،چون هر روایتی بدون شک ناگفتهها و
آشکارا سوگیریهایی را در خود دارد ،اما حاصل تجربه
و شاید دگرگشتی است که برای فعاالن در منطقه
بالخیز ما میتواند آموزنده باشد.
نگاه درون نشان نهاد جهان برون
بحث در باره دخالت نظامی در یک کشور برای نجات
مردم و یا برطرف کردن خطر جنگ و … سالهاست
در میان فعاالن حقوق بشر مسالهبرانگیز است.
نسخهپیچیهای سیاسی ایدئولوژیک ،سیاسی ،ملی-
دینی و … در باره دخالت و یا عدم دخالت سالهاست
در برابر هم جدل میکنند .برخی بر آنند که اگر همه
مردم در محاصره یک شهر به دست نظامی جنایتکار
کشته شوند خود باید راه نجات پیدا کنند و برخی دیگر
اصل نجات جان آدمی را برتر میدانند و بر سر این

دو راههی راز و نیاز تاکنون
تجارب بسیاری از این فاجعه
و نجات نوشتار شده است .اما
کمتر نوشتاری است که چنین
و در محک عمل مناسبات
جهانی و پیچیدگی چنین
دخالتهایی را ترسیم کرده
باشد .اهمیت این نشاننهاد،
نخست پیچیدگیهایی کشور
افغانستان است که شاید
همه آنچه را که باید برای
توجیه و یا محکوم کردن
دخالت خارجی در خود دارد،
از جغرافیای سیاسی تا تنوع
ملیتی و مذهبی و… و سپس روایتی است از این
پیچیدگیها در کنش و واکنش در درون قدرت .روایت
سپنتا در باره افغانستان است ،اما آنچه نوشته است
محصور به افغانستان نیست .سرنوشت همه ماست.
خاطرات سپنتا با صراحتی بیمانند سرانجام شکست یا
دستکم ناموفق نبودن استراتژی دخالت نظامی برای
دولت و دمکراسیسازی در افغانستان را تایید میکند.
کتاب روایت سالهایی است که آرام آرام به گفته
خود ایشان شعلههای امید به «دولتسازی و بنای
دمکراسی» با منافع قدرتهای اشغالگر و دخالتگران
چهانی و منطقهای در تضاد قرار میگیرد و به خاکستر
ناامیدی مینشیند .در نگاه سپنتا شکست تنها حاصل
عملکرد دولتهای اشغالگر و دخالتگر نیست ،تنها
نیت پلید نیست که گمگشتگی و یا آنگونه که سپنتا
میگوید چشم بسته پذیرفتن هر شکل از دخالت
خارجی در حق تعیین سرنوشت مردم است که آن را
میسر کرده است ،و مهمتر پذیرش و نه تنها پذیرش
که سر سپردگی و همکاری با این بیفرجامی در درون
است ،که گاه به دلیل ناچاری است و گاه معاشبگیری،
به هر روی این همه در «ناتوان» ساختن درون است
که دخالت خارجی جنگ را نه تنها پایان نمی دهد
و بازتولید و اینگونه بازسازی به جای ساختن ویران
میکند.

سپنتا بر خالف بسیاری که با معیارهایی کمابیش
سیاسی و ایدئولوژیک چشم بسته با هر گونه رابطه با
جامعه جهانی مخالفت میکنند و آن را دخالت و یا
وابستگی تلقی میکنند ،با شرح رویدادهای تاریخی
ایفای نقش مخرب و یا گاه سازندهی قدرتها جهانی
و منطقهای را نشان میدهد .این روایت تاکیدی است
بر این بازگفت که در نبود همگرایی و سازمانیابی
جامعه مدنی قدرتمند پیریختن بنای دولت – ملت
ناممکن است .که تنها از برون نمیتوان سرنوشت مردم
را تعیین کرد .این حقی است که باید مردم داشته
باشند و کمک جهانی هر چند هم مهم اما تنها می
تواند نقشی مساعد کننده داشته باشد .نکته اما در این
خاطرات این است که در جهان امروز و جهانی شدن،
تنها از درون هم نمیتوان حق تعیین سرنوشت را به
مردم بازگرداند .بسیاری از ما بر این باوریم که نیازی به
تحقیق و یا تامل برای فهمیدن این پیچدگیها نیست!
از آغاز حکم میکنیم که « دخالت بد است و محکوم به
شکست» تفاوت سپنتا همین است ،که دانستههایش
را با محک عمل آزموده و در چنین وضعیتی نیز برای
پیروزی روند دمکراتیک تالش کرده است .با این
حال سپنتا گاه بدبینانه در روایت خود ،نگاه از باال
و متکبرانه «غرب» را در وضعیت افغانستان نسبت به
پایین دستیهای «شرقی» چنان عمومیت میدهد ،که
از آن نسبیتگرایی موافق یا ابزارانگاری حقوق بشر
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«غربی» استنباط میشود .یک بام و دو هوای این
ابزارانگاری را هم البته با همان نگاه تکبرگرایانهی غرب
به شرق توضیح میدهد .گویی رگههایی از ریشههای
شعله در «بورژوایی» دیدن حقوق بشر در وجود ایشان
مانده است .با این حال روح کتاب در دفاع از دمکراسی
است و تئوری نسبیت گرایی در آن پر رنگ نیست .این
نگاه اما در عرصه عمل به دیپلماسی عملگرایانهای
میرسد که گاه خواننده از این همه «رواداری»
خشمگین میشود.
سپنتا با صداقت در این کتاب تناقض میان اصولی
که به آن باور دارد و ماندن را در سیستمی بیان

میخواند .با آنکه خواننده در جا به جا و هر آنجا که به
پرنسیپ و نگاه به عدالت و جامعه اشاره دارد ،میبیند
که زاللی این نگاه و این سالمت از خواستگاه شعله و
آرمانهای عدالت خواهانه فارغ از کژراهی آن ،و البته
بازنگری عمیق و انتقادی از آن میآید.
عکس برای مقاله یبل
نگاهی از درون بر تجربه و تباهی
نکت ه پر اهمیت دیگر این روایت تصویری درست
از یگانگی سیاست کشورهای دخالتگر است .در این
باره شاید این کتاب را بتوان بعنوان تحلیلی عملی از
سیاست ایاالت متحده امریکا در جهان و به ویژه در

ث در باره دخالت نظامی در یک کشور برای نجات مردم و یا برطرف کردن
بح 
خطر جنگ و  ...سالهاست در میان فعاالن حقوق بشر مسالهبرانگیز است .برخی بر
آنند که اگر همه مردم در محاصره یک شهر به دست نظامی جنایتکار کشته شوند
خود باید راه نجات پیدا کنند و برخی دیگر اصل نجات جان آدمی را برتر میدانند و بر
سر این دو راههی راز و نیاز تاکنون تجارب بسیاری از این فاجع ه و نجات نوشتار شده
است .اما کمتر نوشتاری است که چنین و در محک عمل مناسبات جهانی و پیچیدگی
چنین دخالتهایی را ترسیم کرده باشد .آنچه نوشته است محصور به افغانستان
نیست .سرنوشت همه ماست .خاطرات سپنتا با صراحتی بیمانند سرانجام شکست
یا دستکم ناموفق نبودن استراتژی دخالت نظامی برای دولت و دمکراسیسازی در
افغانستان را تایید میکند.
میکند که عمال خود همزمان روز به روز ناکاراییاش
را ترسیم میکند .دوگانگی میان ماندن و رفتن ،در
بسیاری از بزنگاهها که ناتوانی خود را در مقابله با
فرایند سیاستهای رییس جمهوری حامد کرزی و چه
در برابر موج کارزارهای « معاش بگیران» خارجیها و
نژادپرستان و زورمداران میبیند ،و هر بار قصد استعفا
دارد ،و میخواهد برود .اما تا پایان دولت کرزی با او
میماند .اینکه حامد کرزی او را نگاه میدارد ،یک
سوی ماجراست و کم اهمیت هم نیست .چرا کرزی
به این پلورالیسم پایبند است؟ آیا تنها ژستی است
برای جامعه افغان و جامعه جهانی و یا باوری عمیق
است و نشان از پختگی سیاسی برخی از سیاستمردان
افغان است؟ پاسخ هر چه باشد دستکم در کشورهای
همسایه کم نظیر است .کتاب به این پرسش پاسخی
صریح نمیدهد ،اما آنچه از کرزی ترسیم میکند با
همه انتقادها به «خان» بزرگ پشتون بودن و نگاهی
سنتی و گاها قومی به سیاست ،اما تصویر سیاستمداری
است مداراگر که هم کسی به مانند خرم و داوودزی
نزدیک به حزب وحدت اسالمی را رییس دفتر دارد و
هم سپنتا شعلهای سابق را بعنوان مشاور .اما سوی
دیگر ماندن خود اوست با این باور که بودن به از نبود
است .این بودن تنها برای شغل و مزایا نیست .آنچه در
کتاب میآید نشانگر آن است که رنگین دادفر سپنتا
خود هم از نظر دارایی کمتر از خان پشتون نبوده است.
شاید اگر در همان حرفه استاد دانشگاهی خود میماند
هم درآمد بیشتری داشت و هم دغدغه کمتری ،پس
به هیچ عنوان برای مقام و موقعیت نیست .بخشی از
چرایی این پرسش در نخستین صفحههای کتاب است.
آنجا که از گذشته چپ خود میگوید و گاه با صراحت
و گاه شرمگین آن باور و آن سالها را «بی هوده»

افغانستان در هژده سال گذشته و سیاست خارجی
کمابیش مشابه سه رییس جمهور کامال متفاوت با هم،
جرج بوش ،بارک اوباما و دونالد ترامپ دانست .یگانگی
در سیاست به معنای اجرای یکسان سیاست نیست ،اما
منشا تفاوت را اگر منافع کالن ایاالت متحده بدانیم،
آنچه در عمل پیش رفته است همسویی بسیار نزدیک
سیاستهای سه رئیس جمهور است .اگر امروز دستگاه
اجرایی دونالد ترامپ مذاکره با طالبان را پیش میبرد
اما راهکار مذاکره را بوش جستجو و بارک اوباما بنیاد
گذاشته است .این همانندی را به ویژه با وجود فراز و
نشیبهایی در رابطه امریکا و پاکستان اما در رویکرد
سوگیرانه امریکا به نفع پاکستان و به گفته سپنتا «حل
کردن مشکل افغانستان با راهکار پاکستان» به خوبی
میتوان دید .راهکاری که امروز بسیاری از ناظزان
مذاکره صلح آن را در اصل تحمیل صلح و طالبان بر
افغانستان با توافق میان امریکا و پاکستان میدانند.
دخالتهای امریکا و ناتو تنها در عرصه دفاع و جنگ
نیستند .در کتاب میخوانیم که امریکاییها چگونه با
ریچارد هالبروک فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان
و سفیر وقت امریکا و رییس سازمان ملل(یوناما) مثلث
تباه کردن روندهای دمکراتیک ،از این میان انتخابات
(انتخابات دوم ریاست جمهوری در سال  )۱۳۸۸و
دخالت و تقلب در آن را سازماندهی میکنند .تباهی
تنها سازماندهی تقلب برای بیرون آوردن کاندیدای
مورد نظرشان از صندوقها نیست که ویران کردن همه
بنیادهایی است که به گفته خود برای آن آمده بودند:
ساختن و بازسازی دولت و دمکراسی در افغانستان .این
دخالتها و تحمیلها با دامن زدن به فساد گسترده
در میان مقامها و نهادهای حکومتی و سازمانهای
جامعه مدنی ممکن شد .و به جای پیشرفت در
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دمکراسی ناامیدی و بنیادگرایی را دامن زد که آیندهی
دمکراتیک را به خطر انداخت.
سپنتا در روایت از درون ناخواسته آنچه را سالها
برخی رسانههای مستقل نوشته بودند همراه با
تحلیلهایی از جهان و منطقه برای بهتر فهمیدن
چرایی اتخاذ این یا آن سیاست ارائه میکند .از این
میان سودبری کالن کشورهای «کمک» کننده از
پولی که باید هزینه برای بازسازی این کشور شود
ولی با یاری قدرت و فساد و شرکتها و مقامهای
فاسد کمکها به کشور مبدا «بازگشت» میشوند! در
اصل هیچگاه پول کمکها در اختیار دولت نبوده و
نیست .نفوذ و فساد گستردهای که نظامیان امریکایی
و انگلیسی را در تصمیمگیریها باالتر از ارگانهای
تصمیم گیرنده کشوری مینشاند که تنها دلیل آن نیز
قطعنامههای سازمان ملل و تایید قیمومیت افغانستان
است و عجب آنکه همچنان افغانستان با این قعطنامه
در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل باید هر زهر
کشندهای را که سازمانهای تابع نظم نوین جهانی
تجویز میکنند با اشتیاق میل کند! و نه تنها میل که
شکرگذار هم باشد .دولتسازی مورد نظر دخالتگران
دولتی است که نعل به نعل اوامر رایس و کلینتون را
اجرا کند؛ یکی بسیار بیادب و متکبر و یکی دیگر
بسیار خوشرو اما همان آش و همان کاسه .از خرید
هواپیماهایی نظامی غیر قابل استفاده در جغرافیای
کوهستانی که کسی نمیخرد و امریکا با وجود
مخالفتهای مسئوالن داخلی اما تحمیل میکند تا
پذیرش حضور نظامیان در بخشهایی از کشور بدون
هیچگونه اطالع دولت ملی و قانونی از وضعیت آنها و
تا دسترسی به اطالعات سرویسهای امنیتی خود از
طریق خارجیها .اقدامهای اعجابآوری که نیروهای
خارجی نه تنها امنیت افغانستان که به نوعی امنیت
منطقه و جهان را به خطر میانداختهاند .از این میان
هلمند که زیر نظر سربازان انگلیسی و در محاصره
کامل ناتو است ،اما همچنان یکی از بزرگترین مراکز
صادر کننده مواد مخدر است .و تا امروز هم معلوم
نشده است قاچاقبران چگونه و با حمایت چه کسانی
می توانند در این مناطق جوالن دهند.
روایتی از درون انسانی
راست این است در منطقه ما جز در افغانستان که
بسیاری از ما ایرانیها همانگونه سپنتا هم به درستی
در کتاب از نوعی منش نژادپرستانه و نخوت ایرانی نام
میبرد ،از باال به آن نگاه میکنیم ،اما تنها کشوری
است که چپ و هر چند کژگونه اما نفوذی عملی داشته
است و به نوعی در قدرت بوده است .فاجعههایی که
بخش اصلی مسئولیت آن بر عهده حزب دموکراتیک
در افغانستان بوده و هست .درگیریهای درونی حزبی
تا کشت و کشتاری که به نوعی ژنوسید مانند میمانند.
رفیق و برادر و خواهر کشی در این کشور چندان تلخ
است ،که شاید گاه تنها باید آنرا فراموش کرد! سپنتا
اما آن را فراموش نکرده است ،یکی از نکات خوب این
کتاب همین است .سپنتا تاریخ را نگفته است ،روایت
خود را با نگاهی انسانی و واقعی آمیخته است .تاریخ
را در مسیری که جهان میپیماید با نقد شکست و
همزمان با راهیافت مینمایاند.
یکی از تالشهای خوب ایشان منشور مصالحه و
آشتی ملی است که در سال  ۱۳۸۶به تصویب رسید.
طرفه آنکه برای دادخواهی قربانیان جنایات جنگی اما
خود در حکومتی است که میداند با این حکومت و
زورمداران حاکم و موتلفان خارجیشان اجرای آن و
برقراری عدالت محال است! رامسفلد روزی در باره
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مقابله دولت با زورمداران و جانیان جنگی به حامد
کرزی گفته بود «نمیخواهد سبز با سبز بجنگد».
بسیاری این تالش و این منشور و یا دیگر اقداماتی
اینگونه را در افغانستان کاری بیهوده میدانند ،روایت
از درون بر این باور نیست .نفی همه دستاوردهای
افغانستان و در باره آن ها گفتن الزما تایید دخالت
خارجی نیست .شاید تفاوت سپنتا با آن دیگران ندیدن
مطلوب و ممکن در لحظه است و تالش برای تبدیل
مطلوب به ممکن در زمانی بیشتر از لحظه ،تاثیرگذاری
که میتواند گنجینهای برای فردا باشد.
این کتاب گونهای انتقاد از خود چپی است که از
کشتارها به سیاست آمده نه درستتر آنکه بگویم در
تداومداری کشتار سیاستورزی میکند .اینگونه در
یک سوی سفید و یا سیاه نمیایستد .این روایت نشان
میدهد سپنتا در جایی ایستاده که خاکستری است.
آن بخش از تاریخ که قضاوت در باره آن کاری پر
شتاب نیست و البته آسان هم نیست.
برای نشان دادن این جایگاه باید پرسید چرا
سپنتا در موقعیت و مقاماش ،که به راحتی میتواند
با توجه به دخالتگریهای امریکاییها و انگلیسیها
و پاکستانیها و ایرانیها به ویژه برخوردهای حتا غیر
انسانی و توهینآمیزشان که نمادی از آن هالبروک
است – سپنتا به خوبی او را نمونهای از نگاه از باال و
توطئهگرانه امریکایی نشان میدهد -و با نظرداشت نگاه
نویسنده که پیشتر توضیح دادم یعنی «نوعی بی باوری
به نگاه غرب به شرق برای حقوق بشر و دمکراسی»؛ به
پارانویای توطئهپنداری حامد کرزی برای عدم امضای
قرارداد استراتژیک با امریکا دامن نمیزند؟ برعکس
بر باور به منافع و مصالح مردم تصمیم میگیرد که
این قرارداد امضا شود .به باور من تنها به این دلیل
نیست که سپنتا علوم سیاسی خوانده است ،و یا بهتر
از حامد کرزی سیاست جهانی را میشناسد .برای آن
است که سپنتا به جای نقدی مکانیکی که به مانند
پاندول ساعت دیواری است و از چپ چپ به راست
راست میرود ،به بازنگری همه جانبه و دیالکتیکی در
باورهایش رسیده است .او خود در این کتاب از «رفقای
پرچمی و خلقی و شعلهای» که به ورطه قومگرایی و
نژادپرستی و معاش بگیری خارجی افتادهاند به خوبی
انتقاد میکند.
یکی از اصلیترین چالشهای سیاسی در منطقه
ما تعریف «منافع ملی» است و تشخیص این منافع
از میان منافع حکومت و منافع ملی که منافع مردم
را در بر میگیرد و نه تنها قدرت حاکم را .در این
باره بدون شک رویکرد حکومتهای دمکراتیک یا شبه
دمکراتیک با قدرتهای اقتدارگرا متفاوت است ،اما
در جهان امروز حکومتهای دمکراتیک نیز گاه برای
تحکیم قدرت خود منافع ملی را به گروگان میگیرند.
در وضعیت خاص افغانستان دشواری بیشتر است .یک
سو دخالت نظامی و خارجی قدرتمندی است که باید
با آن کنار آمد ،حتا اگر دخالت همه جانبه و در همه
شئون جامعه است.
روایت سپنتا روایت دشواری پیش راه یک کنشگر
سیاسی در اینگونه وضعیتی است برای حفظ منافع
ملی و البته کنشگری که در قدرت هم هست ،اما
قدرت چندانی هم ندارد .تالشی برای هنر استفاده از
ممکنها و با پایبندی به آرزوها .مشکل پایداری در
این شرایط بی آنکه سپنتا به روشنی از آن بگوید
اما بیپشتوانه بودن سیاست ملی از حضور و حمایت
جامعه مدنی قدرتمند است .سپنتا با آنکه خود نقش
افرینی پرباور به جامعه مدنی است و در این راه هم

تالش میکند ،اما در جا به جای کتاب بی باوریاش را
به سازمانهای جامعه مدنی نشان میدهد .از آنها به
عنوان «معاش بگیران» و یا انجمنها و رسانههای مورد
حمایت امریکا و خارجیها نام میبرد.
به گمان من و با تجربه من تا حدود زیادی او حق
دارد .من عبارت افغانستانی شدن جامعه مدنی را
نخستین بار سالها پیش در باره وضعیت جامعه ایران
و دادخواهی استفاده کردم .و منظورم از آن به فساد
کشاندن جامعه مدنی ایران از طریق «پروژوی» کردن
آن بود .متاسفانه در افغانستان این امر واقعیت دارد و
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اتحادیه اروپا برای « توانمند سازی» جامعه مدنی
دریافت کرده بودند .ورکشاپهای همه آنها را یک
سازمان محلی انجام میداد .هر چهار سازمان دستکم
بیش از شصت درصد بودجه را صرف استخدام افرادی
غیر افغان و در کشورهای اروپایی برای هدایت همان
پروژهها در داخل کشور کردند .این حکایت تلخ
همچنان ادامه دارد .و برای همین بخش زیادی از
سازمانهای جامعه مدنی کارکرد و بود و باششان
بستگی به پروژه دارد .و حال پس از خواندن این کتاب
مستدلتر میتوان به نقش مخرب و سازماندهی شده

ت سالهایی است که آرام آرام به گفته خود ایشان شعلههای امید
کتاب روای 
به «دولتسازی و بنای دمکراسی» با منافع قدرتهای اشغالگر و دخالتگران چهانی
و منطقهای در تضاد قرار میگیرد و به خاکستر ناامیدی مینشیند .در نگاه سپنتا
شکست تنها حاصل عملکرد دولتهای اشغالگر و دخالتگر نیست ،مهمتر پذیرش
و نه تنها پذیرش که سر سپردگی و همکاری با این بیفرجامی در درون است ،که گاه
به دلیل ناچاری است و گاه معاشبگیری ،به هر روی این همه در «ناتوان» ساختن
درون است که دخالت خارجی جنگ را نه تنها پایان نمی دهد و بازتولید و اینگونه
بازسازی به جای ساختن ویران میکند.
ارتباط بسیار نزدیکی با دخالتهای خارجی و اتکا بر
منابع خارجی.
ک سازمان های مدافع حقوق بشر و یا در کل
کم 
کمک به جامعه مدنی امری ناپسند و بد نیست اما
اتکای کامل و بدون شفافیت و همیشگی سازمانهای
جامعه مدنی به این منابع علت اصلی فساد و ناکارا
شدن این سازمانها است .اما این امر از حمله امریکا به
افغانستان آغاز نشده است! که بسیار پیشتر و در آغاز
سازماندهی «جهاد» آعاز شد .امریکاییها به ویژه و
سپس دیگر کشورهای غربی در جهاد ضد کمونیستی
خود نخستین وابسته کنندگان جامعه مدنی و سپس
کشورهای منطقه هر کدام در حد توان و وسع خود
یارگیری را جنبش مقاومت افغانستان در برابر اشغال
آغاز کردند .سازمانهایی مدنی در کنار و یا در میان «
تنظیم» های جهادی اما بسیار بدور از مردم .این رویه
همزمان از آن سو بدست شورویها و به ویژه در دوران
دکتر نحیباهلل هم از سوی حکومت وقت هم پیش
میرفت .از هر دو سو مساله اصلی پرداختهای بی
حساب و کتاب و سازمان سازیهای رقابتی بود ،بدون
باور به سازماندهی جامعه مدنی که خود تالشی افقی و
نه سلسله مراتبی و دمکراتیک است.
پس از سقوط طالبان این سازمانسازی شدت
گرفت و هنوز هم داستانهای سازمان خارجی که در
افغانستان جوالن میدادند بر سر زبانهاست .هجوم
سازمانهای متعدد به افغانستان برای کمک و همیاری
امری مثبت بود اما کارکرد بسیاری از آنها همانند
همان کمکهایی بود که کشورهای خارجی میکردند
و سپنتا در کتابش گاه بدون تمایز میان نهادهای مدنی
و پروژویها آن را نقد می کند.
میلیونها دالر کمک به جامعه مدنی سازی در
فضایی ناشفاف میان پروژویها و خود سازمانهای
مادر دست به دست میشد .از این همه پروژه امروز
چیز زیادی به جا نمانده است .به یاد دارم چند سال
پیش همزمان چهار سازمان جهانی مبلغ زیادی از

از سوی خارجیها پی برد.
سپنتا در این باره با وجود همه نقدها اما در بسیاری
از موارد به جز همین اشاره به «رسانهها و سازمانهای
معاش بگیر» با آنکه اطالعات کافی در این باره دارد
روشنگری نمیکند .یک مورد مشخص آن در باره
هرات است .بخشی از کتاب در آغاز و در پایان به
زادگاه وی در کرخ و هرات اختصاص دارد .که توصیفی
بسیار زیبا و تاریخی از این والیت است .اما سپنتا در
باره بود و باش و وضعیت جامعه مدنی و وضعیت
سیاسی این والیت به جز اشارههایی به سیاستهای
اسماعیل خان اشارهای دیگر ندارد .اما راست این است
در این والیت افزون بر داشتن یکی از پویاترین رسانهها
و جامعه مدنی اما دخالتهای ایران به وضوح چشمگیر
است هنوز هم والی با نظر جمهوری اسالمی در این
والیت انتخاب میشود .دخالتهای جمهوری اسالمی
و «معاشبگیرانش» در شورای شهر برای همه مشهود
است.
روایت دیروز رنگین دادفر سپنتا روایت امروز ماست.
چه بخواهیم و چه نه در منطقه جنگ و تباهی باال
گرفته است .چه بخواهیم و چه نه ترقیخواهان در
وضعیتی دشوار قرار دارند ،نمی توان این همانی را
گسترش داد اما راست این است که چشم بر تجارب
دیگران نباید بست .کتاب سپنتا شاید بیشتر از هر
کجای جهان برای امروز ایرانیها درس آموز است و
البته در جمهوری اسالمی گویا اجازه انتشار نیافته
است.
و در آخر ای کاش آقای سپنتا در فصل بندی
کتاب روزنگاری تاریخی را رعایت میکردند ،تا برخی
رویدادها کمتر تکرار و خواننده در سالهای متوالی
گشت و گذار نمیکرد .با آنکه شیوایی قلم و تصویر
پردازیهای روایت خسته کننده نیست.
رضا معینی  ۱۳مرداد ۱۳۹۸
سیاست افغانستان ،روایتی از درون – رنگین دادفر
سپنتا – تابستان  – ۱۳۹۶انتشارات عازم و پرنیان
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تاریخچۀ بخش فارسی بیبیسی
محسن یلفانی

دانشنامۀ ایرانیکا ترجمۀ محسن یلفانی
اغراق نخواهد بود اگر بگوئیم در حال حاضر
فعالیتهای «اپوزیسیون» یا آنچه با این عنوان خوانده
میشود ،به حضور در رسانههای پرشمار و گوناگون
منحصر شده است .احتماالً آشنائی با سرگذشت یکی
از این رسانهها ،که تاریخی طوالنیتر از بقیه دارد و
برای اعتبار و استقالل خود اهمیت خاصی قائل است،
میتواند هم سرگرمکننده و هم آموزنده باشد .م.ی.
سرویس فارسی بیبیسی در  ۲۸نوامبر  ۱۹۴۰آغاز
به کار کرد .ده ماه قبل از این تاریخ رادیو ایران به کمک
آلمانیها در تهران برنامههای خود را آغاز کرده بود.
گویندۀ اولین برنامۀ بی بی سی حسن مو ّقر بالیوزی
نام داشت که صدای او را با عبارت «اینجا لندن است»
هزاران شنونده در ایران و سرزمینهای فارسی زبان
شنیدند .او همچنین «سالمهای دوستانۀ» بیبیسی را
به همۀ «گوشدهندگان ایرانی و فارسیزبانان سراسر
دنیا» ابالغ کرد .عبارت کج و کولۀ «گوشدهندگان»
بعدا ً جای خود را به «شنوندگان» داد.
یکی دیگر از اعضای مؤثر در تاًسیس بیبیسی،
روشنفکر مشهور ،مجتبی مینوی بود .وی برای دیداری
مطالعاتی به انگلستان رفته بود ،ولی به علت بیم از
تعقیب در ایران ،تصمیم گرفت به اقامت خود در
انگلستان ادامه دهد .تصمیم مینوی به همکاری با
بیبیسی چنان مهم تلقی شد که در آغاز یک گزارش
مخفی مربوط به او چنین آمد « :ما اکنون دیگر آمادهایم
که بخش فارسی را راه بیاندازیم ».از همکاری مینوی با
بی بی سی هنوز یک سالی نمیگذشت – نیمۀ سپتامبر
—۱۹۴۱که شهرت یافت وی «با مقاالتش شاه را از
تخت به زیر کشیده است».
چند سال بعد مسعود فرزاد نیز به مینوی پیوست.
این دو ،همراه با صادق هدایت و بزرگ علوی ،در تهران
گروه ربعه را تشکیل میدادند که در مقابل گروه سبعه،
متشکل از ادیبان و استادان رسمی و متشخص ایران،
قد علم کرده بود .دیگر همکار بخش فارسی بیبیسی
پژوهشگر انگلیسی ،الورنس پل الول-ساتن نام داشت.
وی که زمانی در شرکت نفت ایران و انگلیس کار
کرده بود ،کتابی به نام نفت ایران ،پژوهشی در قدرت

سباسی نوشت که خود دفاعی
پرشور از نهضت ملّی کردن
نفت ایران بود.
اولین برنامههای بیبیسی
فارسی بولتنهای خبری
پانزده دقیقهای بود که چهار
بار در هفته پخش میشدند.
به زودی ،با راهنمائی سفارت
انگلستان در ایران ،شمارۀ
برنامهها افزایش یافت و بیشتر
به تفسیرهائی دربارۀ جنگ
اختصاص یافت .موسیقی و
اشعار کالسیک فارسی نیز
به برنامه افزوده شد .با توجه
به این که نفت ایران سوخت نیروی دریائی و بخش
بزرگی از اقتصاد بریتانیا را تاًمین میکرد ،سفارت این
کشور مایل بود که نفت نیز در شمار موضوعهای مورد
بحث بیبیسی باشد .با توسعۀ بخش فارسی ،شمار
کارمندان نیز افزایش یافت و عباس دهقان ،مهدی
فرخ ،محمد یزدانیان و ابوالقاسم طاهری بدان پبوستند.
بی بی سی و سقوط رضاشاه .اگر چه بخش فارسی
را به خاطر نقشی که در سقوط رصاشاه بازی کرد،
میشناسند ،اولین برنامههای آن به خاطر طرفداری
از وی مورد انتقاد قرار گرفتهاند .به فاصلۀ کمتر از
دو ماه آغاز کار بخش فارسی ،مقامهای شرکت نفت
ایران و انگلیس «در مورد ستایش بیش از حد از شاه»
به مسئوالن برنامه هشدار دادند و یادآوری کردند
که بسیاری از ایرانیان شاه را به خاطر محدود کردن
آزادیها« ،مقاماتی که دور و برش را گرفتهاند و نیز
افزایش قیمتها» سرزنش میکنند .در ژوئن ۱۹۴۱
بود که چرخشی در سیاست بیبیسی پدید آمد .در
این تاریخ آلمان به اتحاد شوروی حمله کرد و این
احتمال را دامن زد که بر میدانهای نفتی قفقاز و ایران
دست یابد .درماه اوت همین سال ،نیروهای بریتانیا
و شوروی ایران را اشغال کردند ،هر چند که ایران
بیطرفی در جنگ را اعالم کرده بود .طی سه روز ۲۵
تا  ۲۷اوت ،در حالی که نیروهای مهاجم با ارتش ایران

در حال جنگ بودند ،کارمندان بخش فارسی بی بی
سی با خودداری از سخن گفتن در پشت میکروفونها
اعتراض خود را اعالم کردند؛ ا ّما از کمک به ترجمۀ
اخبار خودداری نکردند و اخبار بوسیلۀ الول-ساتن
خوانده شد .منازعۀ میان ایران و انگلیس بر سر نفت در
سالهای  ۱۹۵۱تا  ۱۹۵۳نیز باعث شد که کارمندان
ایرانی بی بی سی برای بار د ّوم دست به اعتصاب بزنند.
مبارزۀ بیبیسی با رضا شاه از  ۱۲سپتامبر آغاز
شد و «صرف ٌا مبتنی بود بر گزارشهائی که سفیر
بریتانیا در تهران ارسال میکرد» همراه با خبرهائی
که در آنها از تمایل ایرانیان به آزادی ،دموکراسی و
اجرای کامل قانون اساسی سخن میرفت .در این میان
بیبیسی این خبر را پخش کرد که ،بنا به گزارشهای
رسیده ،جواهرات سلطنتی از تهران خارج شدهاند و
افزود که «فرض بر این است هدف از این کار محافظت
از جواهرات بوده و نه خارج کردن این اموال قیمتی
دولتی از خاک ایران» .سپس اتهامات مستقیمی علیه
خود رضاشاه در پی آمد؛ از جمله ،ا ِعمال کار اجباری
در کارخانههای پارچهبافی متعلّق به خودش ،و نیز این
اتهام که رضاشاه مسیر آب قناتهای تهران را به سوی
«امالک خود که در آنها سبزیجات میکارد و در بازار
تهران میفروشد» ،تغییر داده و باعث کمبود آب در
شهر شده است.
اشغال ایران .در پی استعفای رضاشاه به سود پسرش
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در  ۱۶سپتامبر ،بیبیسی کوشید تا انتظارات ایرانیان
را برای اصالحات سیاسی آرام کند .به ایرانیان گفته
شد که انتقال از «خودکامگی» به «یک حکومت واقعی
مشروطه لزوماً باید تدریجی صورت بگیرد و شکیبائی
فراوان الزم دارد ».بیبیسی گفت «بازگشت به
حکومت مشروطه باید با همکاری سازنده همراه باشد،
و نه انتقاد غیرسازنده و ،بخصوص ،با خودخواهی ».در
غیر این صورت ،ممکن است خودکامگی ،که برانداختن
آن چنین دشوار بوده است ،به صورتی دیگر بازگردد».
( ۱۹سپتامبر .)۱۹۴۱
سرویس فارسی بیبیسی در اولین ماههای آغاز
فعالیتش نمیتوانست با رادیو برلین ،که هم به رضاشاه
و هم به انگلستان حمله میکرد ،رقابت کند .بهرام
شاهرخ ،گویندۀ ماهر رادیو برلین در گفتارهایش علیه
رضاشاه تا آنجا پیش رفت که کشته شدن پدرش ،ارباب
کیخسرو شاهرخ ،بازرگان زردشتی را به عوامل حکومت
نسبت دادند .ا ّما با استعفای رضاشاه ،بیبیسی ،که در
ایران با نام رادیو لندن شناخته میشد ،به موقعیتی
دست یافت که محمد علی فروغی ،نخستوزیر ،برای
متوسل شد – هر چند
انتشار یکی از بیانیههایش بدان
ّ
که این بیانیه با امضای «یک دانشجوی ناشناس ایرانی،
که دربارۀ امور خارجی تحصیل میکند و از دوستداران
بریتانیای کبیر است» از بیبیسی خوانده شد.
پنج سال بعد ،جنگ پایان یافته بود ،ا ّما تالطمهای
سیاسی کار را به اعتصابات و شورشهای ناشی از

کشتیهای جنگی بریتانیا در آبهای ساحلی عراق
لنگر انداختند .حکومت بریتانیا به بیبیسی اطالع داد
که «یک بار دیگر» ممکن است که از سرویس فارسی
خواسته شود که «مستقیماً در عملیات تبلیغات نظامی
(= قدرت) شرکت کند» .اطالعاتی که بوسیلۀ وزارت
خارجۀ بریتانیا فراهم شده بود« ،کام ً
ال آشکار» میکرد
که اوضاع و احوال از لحاظ منافع نفتی بریتانیا در ایران
«ممکن است پیش از پایان تابستان به خطر بیافتد و
حفاظت از این منافع با استفاده از هر گونه وسیلهای
که الزم به نظر آید ،باید تاًمین شود».
یک سند وزارت خارجۀ بریتانیا با عنوان «تبلیغات
در ایران» توضیح میداد که اگر «تصمیم گرفته شود
که به تالفی توقف تولید (نفت) ،حکومت ایران تحت
فشار قرار گیرد یا به مداخله یا هر اقدام دیگری تهدید
شود ،ماشین تبلیغاتی ما باید آماده باشد تا اقدامات ما
را حمایت کند و برای این منظور ،هر جا که الزم است،
مراقبت کند که حقایق و پیآمدهای آنها به آگاهی
همگان برسد ».در این سند همچنین گفته میشد
«بیبیسی را میتوان با یک یادداشت ظرف چند
ساعت وارد عمل کرد .بقیۀ کار باید در محل انجام
شود .اگر دستگاه محلی برای رسیدن به منظور کفایت
نکند یا اگر مواد الزم تبلیغاتی موجود نباشد ،سفیر
اعلیحضرت پادشاه (بریتانیا) باید فورا ً توصیههای الزم
را به منظور بهبود وضعیت ارائه کند».
درهمین سند وزارت خارجه آمده بود که خط

اغراق نخواهد بود اگر بگوئیم در حال حاضر فعالیتهای «اپوزیسیون» یا
آنچه با این عنوان خوانده میشود ،به حضور در رسانههای پرشمار و گوناگون منحصر

شده است .احتماالً آشنائی با سرگذشت یکی از این رسانهها ،که تاریخی طوالنیتر
از بقیه دارد و برای اعتبار و استقالل خود اهمیت خاصی قائل است ،میتواند هم
سرگرمکننده و هم آموزنده باشد.
کمبود مواد خوراکی کشانده بود؛ چندین سازما 
ن
سیاسی پدید آمدند که حزب توده بزرگترین و
متشکلترین آنها بود؛ در ایاالت نیز تمایالت گریز
از مرکز کم نبود ،بویژه در آذربایجان و در کردستان.
درخواست اتحاد شوروی برای دریافت امتیاز نفت در
شمال ایران با مخالفت ملّی گرایان روبرو شده بود که
توافق ایران و انگلستان را در سال  ۱۹۳۳نیز سخت به
دیدۀ انتقاد مینگریستند .در مناطقی که استخراج نفت
در آنها صورت میگرفت ،کارگران صنایع نفت بر سر
دستمزده و شرایط کار به مخالفت با شرکت نفت ایران
و انگلیس برخاستند .در ژوئیۀ  ۱۹۴۶اعتصاب عمومی
همین کارگران به خشونت کشیده شد و نیروهای
انگلیسی در آبادان وارد صحنه شدند.
بحران آذربایجان در  ۱۹۴۶مهمترین رویداد بعد از
جنگ بود که بیبیسی فارسی وسیعاً بدان پرداخت.
سید حسن تقیزاده خطاب به مجمع عمومی
سخنرانی ّ
سازمان ملل متحد ،که در سالن چرچ هاوس در لندن
ایراد شد ،به طور مستقیم بوسیلۀ بیبیسی پخش
شد .تقیزاده در این سخنرانی شرح میداد که چگونه
ایران حداکثر کوشش را برای حل مسئلۀ آذربایجان از
راههای دوستانه و دوجانبه به کار برده است .تقیزاده
یک بار دیگر ،در مقام سفیر ایران در لندن ،به مناسبت
افزودن یک ربع ساعت بر طول برنامههای فارسی
بیبیسی از این رادیو سخن گفت.
رزمناوها و سخنپراکنیها .در ژوئن ۱۹۴۶

تبلیغاتی «باید وابسته به سیاستی باشد که در پیش
گرفته میشود .بدین ترتیب ،برای مثال ،حمله کردن
به ّ
کل حزب توده ،تا زمانی که امید میرود انشقاقی در
آن پدید آید ،نادرست است؛ همچنانکه حمله کردن به
نخستوزیر (قوامالسلطنه) به خاطر شکست دولت (که
شامل سه وزیر تودهای نیز هست) در اجرای اصالحات،
تا زمانی که ما امید همکاری با او را از دست ندادهایم.
با این حال ،همین سند توصیه میکرد که
میبایست کوششهائی صورت گیرد تا این «اتهام
عمومی که ما از ارتجاع طرفداری میکنیم ،تکذیب
شود» و یادآوری شود که «در سپتامبر  ۱۹۴۱این
بیبیسی بود که خواستار اصالجات در ایران شد و
نه رادیوهای روسی» .دربارۀ اصالحات اجتماعیای که
دولت کارگری در انگلستان آغاز کرده باید «حداکثر
تبلیغات» ارائه شود .و سرانجام توصیه شده بود که
«کمونیسم آشکارا مورد حمله قرار گیرد و بر خصلت
سرکوبگر ،جاهطلبیهای خارجی ،و بیتوجهی آن به
هر گونه مالحظات انسانگرایانه» ت ٌاکید شود.
بیبیسی تنها در مورد شیوۀ اجرای چنین
برنامههائی اظهار نگرانی کرد ،و این نگرانیها به
آسانی برطرف شدند .وزارت خارجه «فورا ً درخواست
بیبیسی را در این مورد پذیرفت که «هر گونه
تقاضائی از ایران که دارای ماهیت اتمام حجت (کذا در
اصل) باشد ،باید صراحتاً منتسب به حکومت (بریتانیا)
باشد و نه آنکه با نسبت دادن آن به «محافل موثق»
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یا «یک خبرنگار آگاه» و از این قبیل تضعیف شود.
مدیران بیبیسی همچنین در این مورد ابراز نگرانی
کردند که در شرایط بالفاصله بعد از جنگ «اغلب
مردم – که هیئت تحریریه و کارکنان بیبیسی نیز از
آنها مستثنی نیستند – نسبت به هر گونه جهتگیری
خاص که ممکن است متضمن نوعی بدبینی ارتجاعی
درمورد اتحاد شوروی باشد ،فوقالعاده حساساند».
وزارت خارجه این نگرانی را نیز پذیرفت.
چند هفته بعد ،وزارت خارجه از بیبیسی
درخواست کرد که دو «نامۀ سرگشادۀ» بدون امضا را
که از سفارت انگلستان در تهران دریافت کرده بود،
پخش کند .در این دو نامه چند روزنامۀ ایرانی به خاطر
حمالت «خشن و مداومشان علیه انگلستان» مورد
انتقاد قرار گرفته بودند .نامۀ ا ّول در شرایطی که به
قول خود بیبیسی فرصتی برای مباحثه فراهم نبود،
از رادیو خوانده شد .ا ّما بیبیسی از پخش نامۀ د ّوم
خودداری کرد .در این نامه آمده بود که روزنامههای
ضدانگلیسی از پشتیبانی اتحاد شوروی برخوردارند
و هدف آنها از میان بردن منافع انگلستان در ایران
است؛ و چنین کاری تنها به ایجاد خ ً
الی منجر خواهد
شد «که شکل جدید و هولناکی از امپریالیسم آن
را پر خواهد کرد» .در تلگرام سفارت به بیبیسی
در ضمن آمده بود که بریتانیا ضدیتی با حزب توده
ندارد و «آرمانهای اعالم شدۀ این حزب شباهتهای
چشمگیری با آرمانهای حزب کارگر انگلستان دارد که
هم اکنون در قدرت است».
بیبیسی چنین استدالل میکرد که «صرف ٌا بر
اساس معیارهای رایج برنامههای رادیوئی ،نمیتواند
پخش نامههای بیامضا را بپذیرد»؛ و از وزارت خارجه
پرسید «آیا نمیتوان برای انتشار چنین مطالبی راه
دیگری برگزید ،و آنها را از قول یک منبع رسمی یا قابل
ذکر پخش کرد؟» در این میان ،بیبیسی پیشنهاد کرد
که خود «نامه» را با احتیاط کامل ویرایش کند و در
«پایان بولتن خبری» از قول یک «خبرنگار» (و نه
«خبرنگار ما») پخش کند.
در مکاتبات بیشتری که با وزارت خارجه صورت
گرفت ،بیبیسی پذیرفت که دولت انگلستان ،قانوناً،
میتواند از او بخواهد که هر چیزی را که دولت خود
مسئولیت آشکار و کامل آن را به عهده میگیرد،
پخش کند ،هر چند که« ،مناسبتر آن است که از
چنین کاری از طریق گفتکوهای صریح پرهیز شود».
بدین ترتیب ،بیبیسی «میپذیرفت که بیانیهها و
اظهارنظرهائی را که به «یک مقام رسمی انگلیسی
منسوب بودند» +،پخش کند ».با این همه ،به وزارت
خارج یادآوری شد که اگر چنین اظهاراتی «ماهیتی
بیش از حد تحریککننده یا دارای لحنی بیش از حد
خشن باشند»« ،محققاً واکنشها یا ردیههائی همانقدر
خشن برمیانگیزند» و بیبیسی مجبور است آنها را نیز
پخش کند تا بتواند «شیوۀ واقعگرایانه و قابل اعتماد»
سرویس خبریاش را نشان دهد.
(بقیه در شمارۀ آینده!)
چند نکته :در این ترجمه از نقل منابع و مآخذ که
به تفصیل تقریباً در پایان هر پاراگراف ذکر شدهاند،
همچنانکه از آوردن امالی التین اسامی ،صرفنظر شده.
 /در منابع دیگر آمده است که مجتبی مینوی هم پیش
از سفر به انگلستان و هم پس از بازگشت از آن کشور
مناصب و مقامهای مهم فرهنگی و فرهنگی-سیاسی
به عهده گرفته است /.در این مقالۀ ایرانیکا ،و ظاهرا ً در
دیگر مقاالت آن ،به جای ایران از واژۀ پرشیا استفاده
میشود .در اینجا در این یک مورد از متن پیروی نشد.
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روابط برون مرزی چریکهای فدائی خلق قبل از انقالب (معرفی کتاب)
رضا علیجانی

بررسی روابط خارجی اپوزیسیون «قبل از انقالب»
می تواند نمونه مطالعاتی انضمامی ای برای بحث در
باره «اپوزیسیون و قدرتهای خارجی» باشد که موضوع
پرونده میهن شماره  ۲۸است .در همین رابطه کتاب
«روابط برون مرزی سازمان چریکهای فدائی خلق
ایران تا بهمن ( »۱۳۵۷نوشته حیدر تبریزی ویرایش و
صفحه آرایی شیدا نبوی پاریس -)۲۰۱۶(۱۳۹۵ ،چاپ
باقر مرتضوی ،آلمان) که سعی کرده روایت کامل و
مستندی به دست بدهد ،یک منبع خوب و یک مورد
عینی بسیارقابل تامل است.
حیدر تبریزی سه سال (از دی  ۵۴تا بهمن )۵۷
در بخش خارج از کشور سازمان فعالیت داشته
است(ص )۹وی بعد از انقالب هم مسئول نشریه کار
بوده است(ص  .)۸۵او پس از انشعاب فدائیان به دو
شاخه اکثریت و اقلیت از رهبران شاخه اقلیت بوده
است .حیدر تبریزی در این کتاب از نوشته ها و گفته
های تراب حق شناس ،حماد شیبانی(محمود اخوان
بیطرف) ،اشرف دهقانی(ربابه عباسی زاده دهقانی)،
حسن ماسالی ،مجید عبدالرحیم پور ،ایرج نیری و …
برای هر چه مستندتر کردن روایتش بهره برده است.
شرح روایتها توسط حیدر تبریزی بدون تعصب،
منصفانه و صادقانه به نظر می رسد .جمعبندی ای که
او در انتهای کتاب به دست می دهد را می توان هم در
رابطه با سازمان فدائیان و هم سازمان مجاهدین خلق
ایران قبل از انقالب صادق دانست.
این دو سازمان چریکی ضمن روابطی که قبل از
انقالب با برخی جریانات و سازمان ها و جنبش ها و
حتی دولت هایی که تصور می کردند آرمانها و مبارزات
همسویی دارند ،برقرار کرده بودند؛ اما حساسیت ویژه
ای روی استقالل خود داشتند و زیر بار هیچ نوع
همکاری که بوی ابزار شدن و جاسوسی و … برای
بیگانگان را می داد نرفتند .برخی احزاب ایرانی دیگر
که ارتباطات ویژه و مشکوکی با دیگر دول به خصوص
دولت شوروی داشتند در همان هنگام نیز مورد نقد و
آماج این دو سازمان و دیگر جریانات فکری و سیاسی
بودند.
این که مجاهدین یا بخشی هایی از فدائیان بعد از

انقالب راه دیگری رفتند خارج
از موضوع بررسی این کتاب و
نیز مقاله حاضر است.
رنج و شکنجی که اعضای
این سازمانها تحمل می
کردند ،ساده زیستی و سالمت
مالی و اتکاء هر چه بیشتر
به کمکهای مردمی (هم
توسط چریکهای فدائی و هم
به خصوص مجاهدین خلق
که به واسطه مذهبی بودن
شان کمکهای مالی مردمی
به خصوص از سوی بازاریان
ایران دریافت می کردند)؛
ضمن اینکه از کمکهای تبلیغاتی و مالی و تسلیحاتی
خارجی نیز بهره می بردند به موازات فداکاری تا پای
جان (حتی در مبارزاتی همراه با دیگر جنبشهای
منطقه)؛ راه هر نوع سوء استفاده توسط کسانی که
امروزه سعی می کنند روابط خارجی این مبارزان را
با وابستگی های شدید مالی و تبعیت سیاسی خود از
قدرتهای جهانی مشابه سازی کنند ،می بندد.
جدا از ابعاد وجودی و اخالق و رفتار شخصی
فداکارانه و جان فشانانه چریک ها(مستقل از هر
تحلیلی که افراد مختلف می توانند روی مشی سیاسی
و مبارزاتی آنها داشته باشند) ،مالک و شاخص
«حمایت نه دخالت» خارجی در امور مبارزاتی این
سازمان ها و عدم اتکا آنها به قدرتهای خارجی برای
سرنگون کردن حکومتی که خود در حال مبارزه برای
سرنگونی آن هستند ،چه برسد دخیل بستن به آنان
برای این امر مهم؛ در جای جای این خاطرات قابل
مشاهده است.
من این کتاب را اخیرا در رابطه با پرونده شماره در
دست انتشار میهن مطالعه کردم .به نظر می رسد ذکر
خالصه ای از فصول مختلف کتاب بدون هیچ شرح و
بسط اضافی می تواند به موضوع پرونده این شماره
میهن یاری رساند و مدعایم در این مقاله را اثبات کند.
در زیر خالصه ای از فصول این کتاب را تقدیم

می کنم:
پیشگفتار
«سازمان چریکهای فدائی خلق ایران از جریان های
اصلی جنبش نوین چپ ایران بود که در نیمه دوم
دهه چهل شکل گرفت .از مشخصه های اصلی فکری
و سیاسی این جریان از همان آغاز شکل گیری؛ تاکید
بر استقالل ،عدم تبعیت از قطبهای جهانی ،همبستگی
و همیاری با جنبشهای انقالبی در سراسر جهان و به
ویژه منطقه خاورمیانه بود(».ص)۷
بخش یکم :دیدگاه چریکهای فدائی خلق
در باره ارتباط با احزاب ،سازمان ها ،جنبشها و
دولت ها
«دررساله ای با عنوان «مسائل جنبش
ضداستعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمده ترین
وظائف کمونیستها در شرایط کنونی» که به مثابه
جمعبندی نظرات گروه «جزنی -ظریفی» در سال
 ۱۳۴۵توسط بیژن جزنی و حسن ضیاء ظریفی
تدوین شده آمده است …:به نظر ما سیاست اتحاد
شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی در{باره}
ایران مغایر با منافع ترقی و توسعه مبارزه ملل آسیا با
امپریالیسم و مغایر با اصول انترناسیونالیسم پرولتری
و مخالف با دیپلماسی سوسیالیستی است… نباید
موضعگیری در مسائل جهانی و اختالفات در جنبش
بین المللی کمونیستی مبدا و محور حرکت باشد…
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مصالح دیپلماتیک جنبش حکم می کند که در این
موضعگیری با احساس مسئولیت کامل رفتار شود و از
دنباله روی پرهیز شود(».ص)۱۲
«در جزوه «آنچه یک انقالبی باید بداند» که در
تابستان سال  ۱۳۴۹تدوین شد (و حیدر تبریزی
معتقد است به احتمال قوی توسط بیژن جزنی در
زندان قم نوشته شده و به دالئل امنیتی به صفایی
فراهانی منتسب کرده -ص )۷۳نیز به همین مسئله
اشاره شده است «:یک فرد انقالبی در روابط خود
با کلیه نیروهای خارجی اعم از دولت ها و جنبشها
مصالح و منافع ملت ایران و انقالب را در نظر می گیرد
و در هیچ شرایطی به آلت دست قدرتهای خارجی
مبدل نمی شود .در استفاده از امکانات خارجی،
خواه این امکانات از آن دولت و ملت عراق باشد یا
یمن یا مصر و شوروی و چین ،فراموش نمی کند که
شخصیت ،استقالل و اصالت و مصالح ایران را نباید لکه
دار کند .انقالبی راستین مرز عبورناپذیری بین فرصت
طلبی و همکاری شرافتمندانه با نیروهای خارجی قائل
است .با این تذکرات بدیهی است جنبش انقالبی ایران
مانند همه جنبش های آزادیبخش جهان نمی تواند
از امکانات بین المللی و منطقه ای بی بهره بماند.
برعکس در ثلث آخر قرن بیستم بیش از هر زمان
دیگری در تاریخ بشر ،روابط بین المللی و همکاری
های منطقه ای چه در جنبشهای سیاسی و چه در
ساختمان اقتصادی کشورها گسترش یافته و هر روز
اهمیت بیشتری می یابد(».ص)۱۳-۱۲
«در سرمقاله نبرد خلق شماره  ۷که در اردیبهشت
 ۱۳۵۵نوشته شده ضمن اشاره به سوء استفاده جناح
های اپورتونیستی خارج از کشور از کمک های
کشورهای سوسیالیستی در زیرنویس صفحه شش
آمده است:این امر احساس مسئولیت بیشتری را از
جانب کشورهای سوسیالیستی برادر نسبت به جنبش
نوین انقالبی ایجاب می کند(».ص)۱۵
«این نکته هم را هم باید در نظر داشت که موضع
گیری های رسمی یا نوشته های تئوریک گرچه حائز
اهمیت بسیار زیادی است ولی به تنهایی هویت یک
تشکل سیاسی را رقم نمی زند و عالوه بر آن پراتیک
و عملکرد یک جریان سیاسی در تعین بخشیدن به
این هویت نقش مهم و گاه تعیین کننده ای ایفاء می
کند .عملکرد «سچفخا» در آن دوره توانست هویت
این سازمان را به مثابه یک نیروی چپ مستقل که
از قطبهای جهانی تبعیت نمی کند در میان نیروهای
سیاسی و اذهان مردم تثبیت کند(».ص)۱۶
بخش دوم :پیش از تشکیل سازمان چریکهای
فدائی خلق
«علی اکبر صفائی فراهانی به فلسطین رفت (مدتی
بعد از زمستان  )۱۳۴۸و همراه صفاری آشتیانی و
مقادیری سالح و منفجره به ایران بازگشت و گروه
از نظر تدارکاتی و افراد مجرب نظامی تقویت
شد(».ص)۱۸
«از آنجا که این دو رفیق عضو سازمان الفتح بودند
و دو سال در صفوف آنها مبارزه کرده بودند در رفت
و آمدهای خود به ایران از طریق عراق از امکاناتی
که الفتح در عراق و منطقه خاورمیانه داشت به طور
قطع برخوردار بودند ولی با دولت عراق رابطه رسمی
نداشتند(».ص)۱۹
بخش سوم :از تشکیل سازمان چریکهای
فدائی خلق در فروردین  ۱۳۵۰تا تابستان ۱۳۵۲
«پس از تیرباران صفائی فراهانی ،الفتح اعالمیه
ای در بزرگداشت وی در نشریه رسمی خود منتشر

کرد»(ص)۲۱
«احتمال دارد صفاری آشتیانی با دفتر الفتح در
عراق ارتباط گرفته و از کمک های آنها بهره مند شده
باشد(».همان)
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با نیروهای فلسطینی امکان تهیه سالح و مهمات به
منظور فرستادن به ایران را فراهم کرده بود(».ص)۲۶
«هر دو دولت ایران و عراق تالش می کردند از
اپوزیسیون کشور دیگر به مثابه اهرم فشار استفاده

«در جزوه «آنچه یک انقالبی باید بداند» که در تابستان سال  1349تدوین

شد (و حیدر تبریزی معتقد است به احتمال قوی توسط بیژن جزنی در زندان قم

نوشته شده و به دالئل امنیتی به صفایی فراهانی منتسب کرده -ص )73نیز به همین

مسئله اشاره شده است «:یک فرد انقالبی در روابط خود با کلیه نیروهای خارجی اعم
از دولت ها و جنبشها مصالح و منافع ملت ایران و انقالب را در نظر می گیرد و در

هیچ شرایطی به آلت دست قدرتهای خارجی مبدل نمی شود .در استفاده از امکانات

خارجی ،فراموش نمی کند که شخصیت ،استقالل و اصالت و مصالح ایران را نباید لکه
دار کند .انقالبی راستین مرز عبورناپذیری بین فرصت طلبی و همکاری شرافتمندانه

با نیروهای خارجی قائل است .با این تذکرات بدیهی است جنبش انقالبی ایران مانند
همه جنبش های آزادیبخش جهان نمی تواند از امکانات بین المللی و منطقه ای بی

بهره بماند(».ص)13-12

بخش چهارم :از تابستان  ۱۳۵۲تا تابستان
۱۳۵۵
«در این مرحله سازمان چریکهای فدائی خلق رشد
کرده و تا حدی قادر به تضمین اداره حیات و فعالیت
خود شده بود .با گسترش سازماندهی ،در راستای
ارتباط با جنبشها ،احزاب و سازمان های مترقی
انقالبی و دولتهای ضد امپریالیستی و نیروهای سیاسی
ایرانی در خارج از کشور برنامه ریزی شده و به همین
منظور رفقائی برای رفت و آمد و یا اقامت در کشورهای
دیگر به خارج اعزام شدند(».ص)۲۳
«در تابستان  ۱۳۵۲ایرج سپهری و محمد حرمتی
پور به خارج اعزام شدند .آن دو از مرز ایران و عراق
مخفیانه عبور کردند و به عراق رسیدند .در خاک عراق
ماموران عراقی آنها را دستگیر کردند و زیر شکنجه
بردند .آنها دو ماه بعد آزاد شدند…(».ص)۲۳
«هوشنگ نیری با صفاری آشتیانی با هم به عراق
رفته بودند .آنها در آنجا دستگیر و زندانی و شکنجه
می شوند ولی پس از دو ،سه هفته با نشانی هایی
که می دهند ماموران عراقی از جاسوس نبودن شان
مطمئن شده و آزادشان می کنند .آنها هفتاد هزار
تومان پول برای خرید سالح همراه داشتند و می
گویند که برای تامین سالح برای مبارزان ایرانی به
عراق آمده اند .ماموران عراقی ،هفتادهزار تومان را به
آنها پس می دهند و مقداری سالح و مهمات هم در
اختیارشان می گذارند .این دو رفیق از گرفتن سالح ها
امتناع کرده و می گویند گروهشان هیچ گونه وابستگی
به خارج را قبول ندارد .ولی ماموران عراقی اصرار کرده
و می گویند این سالح ها در ازای اذیت و آزاری است
که به آنها رسانده اند و باالخره پس از اصرارهای زیاد،
صفاری آشتیانی و هوشنگ نیری سالح ها را گرفته و
به ایران برمی گردند( ».ص)۷۵
«ایجاد رابطه رسمی با نیروهای فلسطینی با مشکلی
روبرو نبود… در همین دوران با دیگر تشکل های
سیاسی خاورمیانه از جمله جبهه خلق برای آزادی
عمان و جبهه خلق بحرین هم رابطه رسمی ایجاد
شد .همچنین با ارتش ازادیبخش ترکیه که برخی
از اعضای آن در سوریه و لبنان بودند .رابطه رسمی

کنند و به همین دلیل بود که هر دو به اپوزیسیون
کشور مقابل کمک می کردند .کم و کیف ،میزان و
چگونگی این کمک ها تابعی از روابط بین دو دولت
بود .هر گاه روابط دو دولت متشنج می شد کمکها
فزونی می یافت و هر زمان که تشنج کاهش می یافت،
کمک ها نیز کم یا حتی قطع می شد .در دهه چهل
و اوائل دهه پنجاه ،ایران از جنبش کردها در عراق ،به
ویژه بارزانی ها ،حمایت می کرد و امکانات مختلفی
از جمله کمک های مالی ،تسلیحاتی و تبلیغاتی در
اختیار آنان قرار داده بود .دولت عراق نیز از اپوزیسیون
ایران حمایت می کرد.
خمینی و اطرافیانش پس از تبعید از ایران در نجف
اقامت کردند .هواداران خمینی به عراق رفت و آمد
داشتند و خمینی از همانجا فعالیت های طرفداران
خود را هدایت می کرد.دولت عراق در بخش فارسی
رادیو بغداد ،امکان تبلیغاتی رادیوئی در اختیار آنان
قرار داده بود .سید محمود دعائی مجری برنامه رادیوی
«نهضت روحانیت» و سپس «صدای روحانیت مبارز»
بود که از سال  ۱۳۴۷تا  ۱۳۵۴از بغداد پخش می شد
و مورد تایید خمینی نیز بود)۲۷(».
«در سال  ۱۳۵۱در بیروت بودم که دوستان الفتح
گفتند یکی از مقامات عراقی می خواهد دیداری با من
داشته باشد .تلفن زدم وقرار گذاشتم .او کرد بود .وی
گفت دولت عراق مایل به کمک به انقالبیون ایران است
و در برابر سئوال من که چه کمک هایی می خواهند
بکنند ،پاسخ داد که «فعال در حد رادیو» .من گفتم
محل پخش رادیو نباید مشخص شود .به عالوه ما هیچ
گونه کنترلی از طرف عراق را نمی پذیریم .او شرایط
ما را پذیرفت و من دو هفته به بغداد رفتم و رادیوئی
به اسم «صدای انقالبیون» در اختیار ما قرار دادند… با
پیشرفت مذاکرات ایران و عراق در اواخر سال ۱۳۵۳
مقامات عراق اطالع دادند که در رادیو نمی توانیم علیه
ایران تبلیغات سیاسی بکنیم و رادیو باید تعطیل شود.
من گفتم که ما در رادیو تبلیغات سیاسی علیه ایران
نمی کنیم و مسائل تئوریک و تجربه انقالبات مختلف
را پخش میکنیم که آنها پذیرفتند و رادیو «سروش»
به راه افتاد .این رادیو هم بعد از قرارداد الجزایر در سال
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 ۱۳۵۴تعطیل شد .هزینه اداره این رادیوها را دولت
عراق پرداخت می کرد(».ص)۲۸
«در این دوران دولت عراق خانه هائی در اختیار قرار
داده بود و رفقای سازمان که به خارج اعزام می شدند
در آن خانه ها اقامت می کردند .دولت عراق عالوه بر
امکان تبلیغات رادیوئی ،خودرو و امکان رفت و آمد به
ایران از طریق مرز ایران و عراق و کارتهای ویژه (به نام
جیش التحریر فلسطینی -الصاعقه) برای اجازه عبور
و مرور و حمل سالح در اختیار قرار داده بود… .ولی
کمک مالی نمی کرد و تسلیحات نیز به میزان بسیار
اندک می داد .سالح و مهماتی که به ایران فرستاده می
شد عمدتا از طریق نیروهای فلسطینی تهیه می شد….
…آنها یک دوربین مادون قرمز هم داشتند که می
توانستند در شب حرکت ماموران گشت {ایران} در
نوار مرزی را کنترل کنند(».ص)۲۹
«همزمان با کاهش تشنج بین دولتهای ایران و
عراق و پیشرفت مذاکرات دو دولت ،ایران به تدریج
حمایت از جنبش کردها در عراق و بازرانی را محدود
کرد و عراق نیز از حمایت خود از نیروهای سیاسی
ایرانی کاست تا سرانجام با انعقاد قرار داد الجزایر در
تابستان  ۱۳۵۴رادیوها تعطیل شد و اجازه رفت و آمد
مخفی از طریق مرز بین دو کشور را هم لغو کردند .در
نتیجه اغلب نیروهای سیاسی ایرانی از جمله سازمان
مجاهدین خلق ایران و «سچفخا» مجبور به ترک عراق
شدند و رفقائی که در عراق بودند به دمشق ،بیروت و یا
طرابلس رفتند(».ص)۳۰

ربیع در جوی رفیقانه شش ساعت طول کشید .در باره
اوضاع منطقه ،اهداف و برنامه های امپریالیسم و هم
پیمانانش بحث کردیم(».همان)
«در عدن حساب بانکی و صندوق پستی به اسم
سازمان گرفته شد و به طور علنی هم اعالم گردید.
اما دولت یمن جنوبی در موقعیتی نبود که بتوان
کمکی به «سچفخا» بکند .از طرف دولت خانه ایدر
عدن در اختیار «سچفخا» قرار داده شده بود ولی هیچ
عضوی از سازمان به طور ثابت در آنجا اقامت نداشت
و فقط برای برداشت پول از حساب بانکی که توسط
هواداران به آن پول واریز می شد و گرفتن نامه هائی
که به صندوق پستی سازمان در این کشور می رسید
رفقائی به یمن جنوبی مسافرت می کردند .پولهائی
که به این حساب واریز میشد به دالر بود و به صورت
دالر هم برداشت می شد .رفقائی هم که می خواستند
به جنبش طفار بپیوندند از طریق یمن جنوبی می
رفتند(».ص)۳۱
«حسن ماسالی می گوید«:در منطقه بودم که پیامی
از طرف مقامات لیبی دریافت کردیم حاکی از این
که آنها می خواهند با جوانان طرفدار مصدق مالقاتی
داشته باشند .من برای این مالقات به طرابلس رفتم.
قذافی شخصا مرا پذیرفت .من در این مالقات خواست
های خود را در باره کمک های تبلیغاتی ،مالی و
تسلیحاتی مطرح کردم و او درجا موافقت کرد».
پس از برقرار این ارتباط از طرف دولت لیبی خانه
ای در طرابلس در اختیار قرار می گیرد… .دولت

«هوشنگ نیری با صفاری آشتیانی با هم به عراق رفته بودند .آنها در آنجا

دستگیر و زندانی و شکنجه می شوند ولی پس از دو ،سه هفته با نشانی هایی که می
دهند ماموران عراقی از جاسوس نبودن شان مطمئن شده و آزادشان می کنند .آنها
هفتاد هزار تومان پول برای خرید سالح همراه داشتند و می گویند که برای تامین
سالح برای مبارزان ایرانی به عراق آمده اند .ماموران عراقی ،هفتادهزار تومان را به

آنها پس می دهند و مقداری سالح و مهمات هم در اختیارشان می گذارند .این دو

رفیق از گرفتن سالح ها امتناع کرده و می گویند گروهشان هیچ گونه وابستگی
به خارج را قبول ندارد .ولی ماموران عراقی اصرار کرده و می گویند این سالح ها

در ازای اذیت و آزاری است که به آنها رسانده اند و باالخره پس از اصرارهای زیاد،

صفاری آشتیانی و هوشنگ نیری سالح ها را گرفته و به ایران برمی گردند( ».ص)75
«در سال  ۱۳۵۴رفیقی برای ارتباط گیری رسمی
از طرف «سچفخا» به عدن (پایتخت جمهوری
دموکراتیک خلق یمن) رفت و با سالم ربیع (رئیس
جمهور وقت یمن جنوبی) ،مالقات کرد و ارتباط
رسمی با دولت یمن جنوبی برقرار شد.تراب حق
شناس در این باره می گوید :در تابستان  ۱۳۵۴در
یمن بودم ،رفیقی به عنوان نماینده چریکهای فدائی
برای برقراری ارتباط رسمی با دولت یمن جنوبی به
عدن آمده بود و در هتلی اقامت داشت .از آنجا که
یمنی ها احترام زیادی برای چریکها قائل بودند ،سالم
ربیع علی شخصا برای مالقات با وی به هتل آمد که
موجب تعجب این رفیق نیز شد(».ص)۳۰
«به گفته تراب حق شناس :اواخر سال  ۵۴یا اوائل
 ۵۵هیئت مشترک دو جانبه ای متشکل از نمایندگان
مجاهدین و فدائیان به دعت دولت یمن به عدن رفت.
آنها برای ما بلیط فرستاده بودند… .گفتگوی ما با سالم

لیبی همچنین برنامه رادیویی به زبان فارسی به مدت
نیم ساعت (یا یک ساعت) نیز در اختیار قرار می
دهد(».ص)۳۱
«موضوع ارتباط با شوروی با توجه به اثراتی که
تجربه منفی وابستگی حزب توده به حزب کمونیست
شوروی در اذهان مردم به جا گذاشته بود همواره به
مثابه حربه ای تبلیغاتی علیه نیروهای چپ در ایران به
کار گرفته شده است( ».ص )۳۱
«… ساواک بر پایه یک نامه ،چریک ها را متهم به
وابستگی به شوروی و جاسوسی به نفع آن دولت کرده
بود .در همان زمان که هنوز حمید اشرف زنده بود
«سچفخا»» بالفاصله با انتشار اعالمیه ای این اتهامات
را رد کرده و بر جعلی بودن نامه انگشت گذاشت…» .
(ص« )۳۲هدف ساواک از انتشار نامه جعلی منتسب
به حمید اشرف ،تحریف واقعیت ها و القای وابستگی
چریک ها به شوروی و جاسوسی به نفع آن دولت و
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دادن اطالعات درباره ارتش به آنها بود( ».ص )۴۶
«اول بار حسن ماسالی در اکتبر  ۱۹۸۵از رابطه
«سچفخا» با شوروی سخن به میان آورد :رهبران
سازمان … .به رابطین سازمان سازمان در خارج از
کشور(رفقا محمد حرمتی پور و اشرف دهقانی)
دستور تشکیالتی داده بودند که محرمانه با شوروی
تماس بگیرند و از شوروی تقاضای کمک های مالی،
تسلیحاتی و تبلیغاتی و … کنند .آنها تاکید کرده بودند
که این تماس نباید علنی شود و در داخل سازمان
چریکهای فدایی خلق نیز نباید از این جریان مطلع
شوند… تماس مقدماتی به اتفاق محمد حرمتی پور
انجام گرفت .ولی در تماس های بعدی که در بیروت،
رم و صوفیه انجام گرفت هر سه نفر در تماس مستقیم
قرار داشتیم و یا مشترکا حضور پیدا می کردیم…
رابطین شوروی نیز ویکتور و الکساندر بودند .قرار
بعدی مالقات در دمشق بود که اختالفات اعضای گروه
به طور دسته جمعی با رهبری و رابطین سازمان به اوج
خود رسید… رفقا محمد حرمتی پور و اشرف دهقانی
تصمیم داشتند که تماس را ادامه دهند ولی اطالع ندارم
که پس از شهادت حمید اشرف و سایر اعضای کادر
مرکزی سازمان این روابط به کجا انجامید… .تا آنجایی
که من در جریان این تماس بودم شوروی به بهانه
های مختلف از کمکهای مالی و تسلیحاتی و پشتیبانی
سیاسی و غیره امتناع می کرد ولی در عین حال سعی
می کردند روابط را با وعده و وعیدهای مبهم حفظ
کنند .تاکتیک کار آنها این بود که در این سازمان
نفوذ کنند و اطالعات همه جانبه ای از سیاست ها و
ترکیب رهبری و ساختار تشکیالتی سازمان به دست
آورند .همچنین می خواستند که از طریق سازمان ،از
ارتش و اوضاع سیاسی ایران اطالعاتی به دست آورند
و برای اینکه سازمان را درعمل انجام شده ای قرار
بدهند پیشنهاد کرده بودند که مرکزیت سازمان تلگرام
تبریکی به مناسبت انقالب اکتبر به کمیته مرکزی
حزب کمونیست شوروی مخابره کند تا به اصطالح
زمینه مالقات در مسکو و دریافت کمکهای مختلف
مورد بررسی قرار بگیرد .ما ضمن امتناع از این کار،
نگرانی خود را از استمرار این تماس به داخل کشور
برای رهبری سازمان گزارش کردیم .در پاسخی که
حمید اشرف به ما نوشته بود از این رفتار و مطالبات
شوروی سخت برآشفته بود و نوشت :به آنها بگویید ما
جاسوس نیستیم( ».ص)۳۴
«از حماد در باره ارتباط با شوروی سوال کردم .او
پاسخ داد که از تابستان سال  ۱۳۵۵به بعد در تمام
مالقاتهایی که با مقامات مختلف صورت گرفته شرکت
داشته است ولی هیچگونه ارتباطی از طرف سازمان با
شوروی گرفته نشده است( ».ص)۳۵
«من نیز در دوره ای که در بخش خارج از کشور
فعالیت داشتم نه از محمد حرمتی پور و نه از اشرف
دهقانی و نه از هیچ شخص دیگری سخنی درباره
ارتباط با شوروی نشنیدم .هیچ گاه نیز بین ما بحثی
درباره ارتباط گیری با شوروی صورت نگرفت( ».ص
)۳۵
«قربانعلی عبدالرحیم پور(مجید) رابطه «سچفخا»
با شوروی را در پیش از انقالب تایید می کند… او
گفت که بعد از ضربات تیرماه  ۱۳۵۵و بعد از وصل
ارتباط داخل و خارج ،رفقای خارج (اشرف دهقانی و
محمد حرمتی پور) کد رمزی را در اختیار مسئولین
داخل کشور گذاشته بودند که به وسیله آن بتوانند با
شوروی تماس بگیرند ولی تا انقالب بهمن از آن هیچ
استفاده ای نشد… اطالع وی تنها در حد وجود همان
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رمز بود( ».ص )۳۶
«از اشرف دهقانی در دیداری با وی در باره ارتباط
با شوروی و وجود آن رمز برای ارتباط سوال کردم.
پاسخ داد که کدی وجود نداشته است و اصوال ارتباطی
در میان نبوده است و اضافه کرد که اگر چنین رابطه
ای بود چرا باید از شما مخفی می کردیم؟… .اشرف
دهقانی تا کنون به طور علنی موضعی درباره رد یا
تایید ارتباطش با شوروی و یا اظهارات حسن ماسالی
و مجید نگرفته است( ».ص )۳۶
«در دیداری با حسن ماسالی او گفت هیچ کدی
برای ارتباط وجود نداشته است .وی درمورد این که
ارتباط با شوروی ادامه یافته یا نه و احیانا کدی به
اشرف دهقانی و حرمتی پور داده شده است اطالعی
نداشت( ».ص )۳۶
«کوزیکچین (افسر اطالعاتی کا.گ.ب در ایران
که در سال  ۱۹۸۲به انگلیس پناهنده شد) و آندره
دوتش در سال  ۱۳۹۱کتابی را منتشر کردند که در
ایران هم تحت عنوان «کا.گ.ب در ایران» به فارسی
ترجمه شده است .در این کتاب درباره رابطه شوروی
به چریکهای فدایی آمده است« :مخالفانی که فعاالنه
در راه سرنگونی رژیم شاه می جنگیدند در آن زمان
بیشتر سازمان های زیرزمینی مجاهدین و فداییان
خلق بودند… .کشورهایی مانند چین و سوریه و لیبی
از آنان حمایت می کردند .شعارهاشان ضدامپریالیستی
و ضدآمریکایی و ضد اسراییلی بود .هدف های اصلی
آنان سرنگون ساختن رژیم شاه و بیرون آوردن ایران
از زیر نفوذ امریکا بود .این هدف ها با منافع سیاست
خارجی شوروی در منطقه منطبق بود ،ولی اتحاد
شوروی با سازمان های مجاهدین و فداییان هیچ
تماس مستقیمی نداشت آن؛ هم به دو دلیل بسیار
قاطع :اول ،اتحاد شوروی به سازمان های سیاسی یا
غیر آن که امیدی برای به قدرت رسیدن شان وجود
نداشته باشد هرگز مستقیما کمک نمی کند .مقامات
شوروی رژیم شاه را به قدری پابرجا و حمایت آمریکا
را به قدری قوی می دیدند که باورشان نمی شد که
سازمان های مجاهدین و فداییان با کارهای تروریستی
شان بتوانند تهدیدی جدی به حساب بیایند… دلیل
دوم تاثیر اخطار شاه بود دایر بر اینکه هر گاه براو
معلوم شود که نمایندگان هر کشوری با اپوزیسیون
ایرانی چه در خارج و چه در داخل ایران تماس گرفته
باشند ایران فورا با آن کشور مناسبات دیپلماتیک خود
را قطع خواهد نمود… همه تماس هایی که اعضای
سازمان های مجاهدین و فداییان خواستند با ما بگیرند
– و این تماس ها تا اواسط دهه  ۱۹۷۰زیاد بود – بی
جواب ماند( ».ص )۳۷
«کوزیکچین در رابطه با پس از انقالب می نویسد.…:
مجاهدین یک شماره تلفن مربوط به یکی از خانه های
امن خود را در تهران به ما دادند تا در صورت نیاز
فوری بتوانیم با آنها تماس بگیریم ،ولی فداییان ترجیح
دادند این کار را نکنند و زیاد کار خودشان را به روسها
گره نزنند( ».ص )۳۸
«اکثریت بعدا در روابط تنگاتنگی با شوروی قرار
گرفت… رهبری اقلیت تا پاییز  ۱۳۶۰که من عضو
کمیته مرکزی و هیئت سیاسی آن بودم هیچ گونه
تالشی برای برقراری ارتباط با شوروی یا دولت دیگری
نکرد و حتی بحثی نیز حول ضرورت ارتباط گیری با
دولت ها صورت نگرفت( ».ص )۳۹
«اگر بخواهیم بحث مربوط به ارتباط با شوروی را
جمع بندی کنیم می بینیم که در مورد ارتباط سازمان
فدایی با شوروی با روایت های متفاوتی مواجهیم.

برخی از این روایت ها به وجود ارتباط با شوروی داللت
دارد و برخی دیگر فقدان رابطه را نشان می دهد .ولی
نکته مهم این است که در تمامی این روایت ها چند
نکته اساسی مشترک وجود دارد:
« – ۱سچفخا» هیچ گونه کمک مالی  ،تسلیحاتی،
تبلیغاتی ،تدارکاتی ،اقامتی ،عبور و مرور و… از شوروی
نگرفته است.
« -۲سچفخا» هیچ اطالعاتی در هیچ زمینه ای به
شوروی ها نداده است.
« – ۳سچفخا» همیشه مواضع خود و انتقاداتش
نسبت به شوروی را را صریحا بدون اغماض و پرده
پوشی ،علنا بیان داشته و هیچ امتیازی به آنها نداده
است .همیشه سیاست شوروی در ایران و ارتباطش با
رژیم شاه را قاطعانه مورد انتقاد قرار داده و محکوم
کرده است.
 -۴با حزب توده ایران هیچ همکاری ،رابطه و
تماسی نداشته است.
این نکات به روشنی نشان می دهد که «سچفخا»
به استقالل و عدم وابستگی خود و عدم تبعیت از قطب
های جهانی پایبند مانده است و به این ترتیب اتهام
وابستگی آن به شوروی و یا جاسوسی برای آن ،اتهامی
است کامال بی پایه و سخیف( ».ص )۴۶
«کمک های مالی هواداران و دوستداران «سچفخا»
در خارج از کشور که از طرق گوناگون به سازمان در
داخل می رسید بسیار قابل مالحظه بود و مشکل
گشا( ».ص )۴۷
بخش پنجم :از تابستان  ۱۳۵۵تا انقالب بهمن
۱۳۵۷
«در سال  ۵۶اشرف دهقانی و حماد به یمن جنوبی
رفتند و با نمایندگان کمیته مرکزی حزب حاکم دیدار
کردند .پولهایی که توسط هواداران و دوستداران
سازمان به حساب بانکی سازمان در عدن واریز می
شد بسیار قابل مالحظه بود .به عنوان مثال یک بار که
حماد برای برداشت پول به عدن رفت موجودی حساب
سازمان حدود بیست هزار دالر شده بود که مسئوالن
بانک به دلیل محدودیت ذخیره ارزی بانک برای
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جانب خودمان از این امکان استفاده ای نکردیم ولی
بخش مارکسیست – لنینیستی سازمان مجاهدین
خلق ایران از آن استفاده می کرد( ».ص )۶۱
«در طرابلس خانه و یک اتومبیل پژو از طرف دولت
لیبی در اختیار سازمان قرار داده شده بود .روابط با
دولت لیبی تا حدودی پیش رفته بود ولی هنوز کامال
جا نیفتاده بود .ما می بایست در باره تاریخچه سازمان
و مبارزات آن نوشته ای را که به زبان عربی تنظیم
شده بود به مقامات دولتی این کشور می دادیم…
مالقات های رابطین سازمان با مقامات دولتی حداکثر
در حد وزیر بود ولی مالقاتی با قذافی نداشتند .در این
دیدارها معموال تحلیل اوضاع سیاسی جهان و بویژه
وضعیت منطقه و سیاستهای دولت ایران در خاورمیانه
مورد گفتگو قرار می گرفت( ».ص )۶۲
«کمک هایی که دولت لیبی به سازمان می کرد
عبارت بود از :خانه ای در طرابلس که دفتر غیرعلنی
سازمان به شمار می رفت ،بودجه ای برای هزینه های
جاری رفقایی که در طرابلس بودند و بلیت هواپیما
برای مسافرت به کشورهای مختلف و بازگشت به
لیبی .یک حساب بانکی هم در لیبی بود که اشرف
دهقانی و حماد شیبانی حق برداشت از آن را داشتند.
دولت لیبی مبلغ پانزده یا بیست هزار دینار به این
حساب واریز کرد که قابل تبدیل به سایر ارزها نبود و
فقط برای خرج کردن در لیبی می شد از آن استفاده
کرد .بخش مهمی از این پول تا مقطع انقالب در این
حساب ماند و پس از انقالب هم دیگر کسی از آن
استفاده نکرد و معلوم نیست که چه بر سر آن آمده
است .یک بار هم دولت لیبی در سال  ۱۳۵۶مقداری
سالح و مهمات و دو اتومبیل به سازمان کمک کرد که
این محموله توسط جبهه خلق برای آزادی فلسطین با
کشتی از طرابلس به بیروت حمل می شد .این سالح
ها و مهمات بیش از حد نیاز آن وقت سازمان بود.
حدود نیمی از این کمک ها را از طرف «سچفخا» به
جبهه خلق برای آزادی فلسطین هدیه کردیم .بخشی
دیگر به کمک آنها در سوریه به سازمان تحویل داده
شد .بخشی از همین سالح ها به ترکیه برده شد و در

«دولت لیبی پولی برای خرید وسایل خانه به سازمان داد .رفقای ما به جای

خرید وسایل این پول را ذخیره کرده بودند و وسایل خانه بسیار ساده و در حد چند
زیلو و پتو و مقداری ظرف و ظروف بود .یک روز یکی از مقامات لیبی به خانه می آید

و خانه را با وسایل بسیار کم و ابتدایی می بیند و متوجه می شود که پول داده شده
صرف خرید وسایل خانه نشده است .بعد از آن برای خرید وسایل خانه به جای پول،

بن خرید وسایل داده بودند .البته در همه جا همین طور بود و وسایل خانه هایی که
در آنها زندگی می کردیم بسیار ساده و در حداقل ممکن بود :چند پتو برای خوابیدن،

کمی وسایل آشپزخانه ،رادیو و ضبط صوت .برای خورد و خوراک نیز حداکثر صرفه

جویی صورت می گرفت و سعی می کردیم برنامه غذایی کمابیش در حد برنامه های
غذایی خانه های تیمی در ایران باشد ....در همه جا هزینه ها در حداقل ممکن بود».
(ص )86

پرداخت آن به دالر ،چند روز فرصت خواسته بودند.
دولت یمن امکان پخش برنامه رادیویی به زبان
فارسی را به ما داده بود اما به دلیل ضعیف بودن
امکانات فنی این رادیو و نیز نداشتن نیروی الزم از

آنجا به منظور فرستادن به ایران انبار شد و در تابستان
سال  ۱۳۵۷تعدادی از آن از طریق مرز بازرگان به
ایران انتقال یافت( ».ص )۶۲
ادامه در صفحه 14
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آیا فروپاشی اقتصادی به فروپاشی سیاسی می انجامد؟
احمد علوی

چگونگی روند تحوالت اقتصادی در شرایط
تنگناهای تحریم یکی از مولفه های مهمی است که در
چگونگی تحوالت سیاسی ماه های آینده نقش دارد.
برای تشریح پیامدهای تحریم های امریکا بخصوص
تحریم صادرات نفت ایران  ،رسم نمایی از نظام اقتصاد
ایران ضروری به نظر میرسد .اقتصاد ایران را در
توصیفی کلی میتوان نوعی اقتصاد شبه سرمایهداری،
رانتی و برون زا تک پایه و درون گرا دانست .همچنین
هر چند نمیتوان سهم دولت و نهادهای شبهدولتی
اعم از نظامی و غیر نظامی را در این اقتصاد به دقت
تعیین کرد ،اما توافق وجود دارد که نقش این نهادها
در فرایند تصمیمگیریهای اقتصادی و توزیع منافع
حاصله از فرآیند آنها تعیینکننده است.
اقتصاد ایران به شکلی فعال و گسترده در فرآیند
جهانی شدن مشارکت نکرده است اما به ناچار -هر
چند در حاشیه -به نوعی آن را پذیرفته و بنابراین کم
یا بیش از تنش های آن تاثیر می پذیرد .چه از آنجا
که بخش عمدهی درآمد دولت محصول صادرات نفت و
سایر مواد خام است ،نمیتوان این اقتصاد را جزیرهای
جدا افتاده و متروک در اقتصاد جهانی دانست .افزون
بر این اقتصاد ایران از نظر واردات نیز در مقابل اقتصاد
جهانی بسیار حساس است .چون توان تولید مدرن
درونزا در این اقتصاد ناچیز است و تولید داخلی در
موارد بسیاری وابسته به واردات ماشین آالت ،مواد
اولیه و نیمساخته است .واردات همچنین بخش قابل
توجهی از کاالهای مصرفی را نیز در بر میگیرد که به
محض بروز بحران در روابط اقتصاد بینالمللی اثر آن
برای مصرفکنندگان بهزودی قابل احساس است .امواج
تحریم های نفتی از طریق تکانههای مالی ،اطالعاتی و
روانی بر اقتصاد ایران تاثیر میگذارند .چگونگی روند
تاثیر محیط درونی اقتصادی ایران از تحریم های نفتی
را میتوان بر اساس نمایه زیر توصیف نمود.
alavi-dfg222
روابط میان متغیرهای اقتصادی کالن در مدل ساده
فوق در برگیرندهی بخش واقعی و مالی -پولی اقتصاد
ایران است .البته باید توجه داشت که رابطهی میان
متغیرهای اقتصادی یکطرفه و یک الیه نیست و

روابط آنها چند سویه و بسیار
پیچیدهتر از آن است که بتوان
همهی جوانب آنها را در یک
نماگر ساده نشان داد.
مدل فوق نشان میدهد که
کاهش صادرات نفت خام ایران
به سرعت و ابتدا بر درآمدهای
نفتی تاثیر میگذارد و آنرا
کاهش میدهد و سپس به
تدریج بر سایر متغیرهای
وابسته به آن تاثیر می گذارد.
بخش دیگری از درآمدهای
غیر نفتی -مث ً
ال کاالهایی که
مواد اولیهی آن با درآمدهای
نفتی خریداری شده و وارد کشور میشوند -نیز که
به نوبه خود به صادرات نفت وابسته هستند؛ خواه
ناخواه و مستقیم و غیر مستقیم از این دگرگونی تاثیر
میپذیرند .بازتاب این امر بالفاصله نقش خود را بر
ترازهای پرداختهای خارجی حک میکند و تاثیر آن
به سایر متغیرهای کالن اقتصادی نیز سرایت میکند.
چون متغیرهای متعددی از جمله تولید ناخالص داخلی
و رشد اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم به چگونگی
تراز پرداختهای خارجی وابستهاند .بنابراین کاهش
درآمدهای نفتی که از واردات میکاهد ،مستقیم و غیر
مستقیم موجب پایین آمدن سرمایه گذاری ،مصرف و
در نتیجه کاهش تولید ناخالص ملی و کاستن رشد
اقتصادی میشود.
طبیعی است که با کاهش رشد اقتصادی نرخ اشتغال
نیز کاهش یافته و به دنبال آن از درآمد مالیاتی دولت
نیز کاسته خواهد شد .دولت که با محدود شدن منابع
مالی ناشی از صادرات نفتی و مالیاتها روبهرو است
یا باید با انتشار پول حجم نقدینگی را افزایش دهد
یا از هزینههای جاری و عمرانی بکاهد .گزینهی اول
با توجه به ثبات توان تولیدی به افزایش نرخ تورم
دامن خواهد زد .پیامد انتخاب گزینهی دوم کاهش
سرمایه گذاری اعم از کوتاه و بلندمدت ،محدودیت
فعالیتهای اقتصادی ،کاهش نرخ رشد اقتصادی

و از بین رفتن شغل و گسترش بیکاری است .این
امر البته درآمدهای مالیاتی از محل حقوق یا سود
بخش خصوصی را محدودتر خواهد کرد .بنابراین
امواج کاهش صادرات نفت همچون حلقهای تودرتویی
است که با انداختن سنگی در درون آب ایجاد شده و
متغیرهای بی شمار دیگری را در بر میگیرد .جزئیات
تحولی که به آن اشاره شد به شرح زیر است.
بودجه دولت
دولت با کاهش درآمدهای نفتی دچار کسر بودجه
شدیدی شده است .به همین دلیل در جلسه شورای
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شده است تا
با بکارگیری  ۴راهکار کسری بودجه جبران شود .دولت
واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت ،استفاده از
حساب ذخیره ارزی ،فروش اوراق مالی اسالمی و
برداشت  ۴۵هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه
ملی ۴ ،راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است.
کل کسری بودجه امسال حدود  ۱۵۰هزار میلیارد
تومان تخمین زده می شود .بنا به پیشنهاد دولت ،قرار
است نیمی از آن با کاهش هزینه ها و نیمی دیگر با
افزایش منابع تامین شود .افزایش منابع از چهار منبع
فراهم میشود که عبارتند از :واگذاری و مولدسازی
دارایی های دولت ،استفاده از حساب ذخیره ارزی،
فروش اوراق مالی اسالمی و برداشت ۴۵هزار میلیارد
تومانی از صندوق توسعه ملی .هرچند انتظار میرود
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که کسر بودجه دولت با توجه به تورم مزمن و افسار
گسیخته بیش از این باشد اما همزمان به نظر نمی
رسد که چهار منبع یاد شده بتواند کسری بودجه
دولت را بپوشاند .همزمان باید تاکید کرد که دست کم
دو منبع از این منابع یعنی برداشت از حساب ذخیره
ارزی و صندوق توسعه ملی همان منابعی است که
از فروش نفت فراهم آمده است .اما این منابع دارای
محدودیت است و بکارگیری از آن در بلند مدت امکان
ناپذیرست .از آنجائی که اقتصاد ایران هنوز جایگزینی
برای درآمدهای نفتی در اختیار ندارد ،گزینه نهائی
حاکمیت برای حل مشکالت در نهایت تکیه مجدد
بر درآمدهای نفتی یا پذیرش رکود پایدار و گسترده
خواهد بود.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ایران در چارچوب ساختار فعلی آن
عمدتا محصول فروش نفت و تزریق درآمدهای نفتی به
صنایع بزرگ دولتی است که رانت دالر ارزان و فضای
بدون رقابت بازار ایران بهره میبرند .رشد اقتصادی
به اعتبار اثرات مثبت اش یعنی کاهش بیکاری و یا
افزایش سطح زندگی شهروندان و کاهش فقر و بالخره
مولد شدن اقتصاد است که اهمیت دارد .رشد اقتصادی
در ایران پس از یک خیز سریع در دوره پسابرجام ،به
دنبال آغاز تحریم های امریکا از سال گذشته به شدت
کاهش یافت .رکود اقتصادی نه تنها در سال گذشته
بلکه در سال جاری هم ادامه خواهد شد .بطوری که
گفته میشود ،اندازه اقتصاد ایران در این دوسال بیش
از ده درصد کوچک شده است .مهمترین دلیل کاهش
رشد اقتصادی ایران ،سقوط درآمدهای نفتی ایران می
باشد .چون با علم به اینکه رشد اقتصادی در ایران
دولت محور و محصول درآمدهای باد آورده نفت است،
طبیعی است که کاهش درآمدهای نفتی دولت ،رشد
اقتصادی را دچار تنگنا می کند .اما تنگناهای دیگری
وجود دارد ،که ایران را در برابر کاهش درآمدهای نفتی
آسیب پذیرتر می کند .برای مثال ناکارآمدی بکارگیری
از منابع مالی نیز از جمله دیگر دالیل دیگری است که
رکود اقتصادی را توضیح میدهد.
فرار سرمایه مالی
در شرایط افزایش تنش های میان حکومت ایران و
امریکا ،بسیاری از سرمایه گذاران فعال در ایران ترجیح
میدهند فعالیت اقتصادی خود را در ایران متوقف نموده
و نتیجه چنین فرایندی کوچ سرمایه گذار و سرمایه
از ایران خواهد بود .طبیعی است که با فرار سرمایه
از ایران ،فرصت های شغلی از بین رفته ،بیکاری اوج
گرفته و رشد اقتصادی دچار اختالل میشود .اقتصاد
ایران در سالهای گذشته شاهد فرار سرمایه ای بین
 ۲۷تا  ۳۰میلیارد دالر در سال بوده است .با هر تکانه
دیگر و سقوط ایران به چاله تنش سیاسی سرمایه
بیشتری از ایران فرار می کند .فرار سرمایه زمینه ساز
کاهش ارزش ریال خواهد بود .اما این اثر فوری شرایط
بحرانی اقتصاد ایران است .فرار سرمایه به تدریج بر
متغیرهای میانی نظیر میزان فعالیت بنگاه ها و یا یک
رشته خاص صنعتی تاثیر گذاشته و تاثیرات از سطح
میانی به سطح خرد -یعنی سطح فعالیت بنگاه ها و
واحدهای تولیدی -ادامه خواهد داشت .فرار سرمایه
به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی ،کاهش توان
تولیدی و کاهش فرصت های شغلی و کاهش درآمد
خانوار است.
کوچک شدن و منطقه ای شدن بازرگانی
خارجی
سهم بازرگانی ایران خارجی -بخصوص صادرات

غیر نفتی آن -حتی در شرایط عادی هم نسبت به
تولید ناخالص داخلی آن محدود است و قابل مقایسه
با کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای با ثبات
اقتصادی منطقه خاورمیانه که از ثبات اقتصادی بهره
هم نیست .یکی از نخستین بخشهای اقتصادی که در
شرایط تحریم مورد هدف قرار می گیرد ،بازرگانی
خارجی آن است .چون اقتصاد ایران برونزا و درون
گراست ،تاثیر کاهش اندازه بازرگانی خارجی بر رشد
اقتصادی منفی خواهد بود .کوچک شدن بازرگانی
خارجی ایران به معنای کاهش ورودی و خروجی
سرمایه ،سرمایه گذاری و مصرف است و بنابراین سطح
فعالیت واحدهای تولیدی و بر رشد اقتصادی اثر منفی
خواهد داشت..
نرخ تورم
نرخ تورم در سال جاری به شدت افزایش یافت و
رکود جدیدی را در ربع قرن اخیر ثبت نمود .مهمترین
عامل این تورم کسر بودجه انباشته و انبوه دولت و در
نتیجه تداوم افزایش نقدینگی در اقتصاد است که هنوز
جریان دارد .این کسر بودجه عمدتا به دلیل ناکارآمدی
دستگاه دولت  ،اندازه بزرگ آن ،نسبت باالی هزینه
های جاری ،عدم شفافیت نهادهایی که همزمان که
مالیات نمی دهند و یا از خوان رانت بودجه ای بهره
می برند ،می باشد .شرایط بحران کسری بودجه
دولت را افزایش داده و استقراض از بانک مرکزی
را هم بیشتر خواهد نمود .بنابراین در شرایط بحران
افزایش تورم ناگزیر خواهد بود .افزایش نرخ تورم خط
فقر و همچنین خط فقر مطلق را باال برده بنابراین
بر شمار فقیرانی که نمی توانند حداقل درآمد برای
تامین کالری الزم روزانه را بدست بیاورند  ،افزوده
خواهد شد.
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مشروط به رشد اقتصادی پایداری حدود  ۸درصد است.
اما در گذشته نه تنها چنین رشدی مشاهده نشد ،بلکه
با رکود اقتصادی ،تولید ناخالص ملی ایران نزدیک به
 ۵درصد کاهش داد .با تعمیق رکود اقتصادی ،انتظار
میرود تا نرخ بیکاری افزایش پیدا کند .قربانی اصلی
افزایش بیکاری در شرایط بحران اقتصادی جوانان و
زنان خواهند بود .بنا به آمار رسمی نرخ بیکاری جوانان
نزدیک دو برابر میانگین کل بیکاری است .از سوی
دیگر نرخ بیکاری زنان نیز در شرایط بحران اقتصادی،
بیکاری معموال سریع تر از نرخ بیکاری مردان افزایش
میابد .بجز این دو گروه البته افرادی که در مشاغل
ساده و غیر تخصصی فعال هستند نیز دارای آسیب
پذیری ویژه خود هستند چون توانائی رقابت آنها در
بازار کار محدود است و بیکاری در میان این گروه
افزایش شدیدی را تجربه خواهد نمود.
شاخص فالکت
پیامد کوتاه مدت و نهایی تحریم ها گسترش
فالکت عمومی خواهد بود .شاخص فالکت -ترکیبی
از درصد شاخص بیکاری و تورم است -و نماد دشوار
شدن معاش و معیشت خانوار است .با افزایش
بیکاری و تورم شاخص فالکت نیز افزایش می یابد.
چون بیکاری ،میانگین درآمد خانوار را کاهش و تورم
هزینه های آن را افزایش میدهد بدین ترتیب کسری
بودجه خانوار و به دنبال آن فالکت عمومی نیز بیشتر
خواهد شد .پرسشی که مطرح است این است که آیا
صرف افزایش فالکت عمومی می تواند ،تحول عمیق و
مثبتی را در جامعه ایران رقم بزند.
توان حکومت برای جلوگیری از فروپاشی
اقتصادی
پیامدهای رکود همراه با تورم را شهروندان به شکل

دولت که با محدود شدن منابع مالی ناشی از صادرات نفتی و مالیاتها روبهرو

است یا باید با انتشار پول حجم نقدینگی را افزایش دهد یا از هزینههای جاری
و عمرانی بکاهد .گزینهی اول با توجه به ثبات توان تولیدی به افزایش نرخ تورم

دامن خواهد زد .پیامد انتخاب گزینهی دوم کاهش سرمایه گذاری اعم از کوتاه و
بلندمدت ،محدودیت فعالیتهای اقتصادی ،کاهش نرخ رشد اقتصادی و از بین رفتن

شغل و گسترش بیکاری است .این امر البته درآمدهای مالیاتی از محل حقوق یا سود

بخش خصوصی را محدودتر خواهد کرد .بنابراین امواج کاهش صادرات نفت همچون

حلقهای تودرتویی است که با انداختن سنگی در درون آب ایجاد شده و متغیرهای
بی شمار دیگری را در بر میگیرد.

سقوط بیشتر ارزش ریال
افزایش نرخ تورم – که به معنای کاهش ارزش پول
ملی هم هست -در ترکیب با فرار سرمایه کاهش ارزش
ریال در مقابل سایر ارزها را رقم خواهد زد .البته با
توجه به سرکوب بازار ارز در ایران و فقدان مکانیسم
های بازار در آن ،ممکن است این امر علنی و رسمی
در سطح خیابان و بازار مشاهده نشود اما قیمت ریال
در بازار غیر رسمی یا حتی حواله از طریق صرافی
ها به شکل غیررسمی به شکل بالقوه بازهم کاهش
خواهد یافت.
بیکاری
کاهش نرخ بیکاری بنا به ارزیابی برنامه های پنج
ساله پیشین و همچنین سند چشم انداز بیست ساله،

گسترش فالکت تجربه می کنند .چنین امری دارای
پیامدهای اجتماعی و سیاسی است .حاکمیت برای
مواجه با این پیامدها تالش می کند تا به ظاهر هم
شده ،آنها را پنهان کند .در همین راستا ،با کاهش
شدید درآمدهای نفتی و همچنین گسترش رکود
حاکمیت مجبور شده است تا با بکارگیری شیوه
های گوناگون از جمله استفاده ازمنابع ذخایر ارزی
و صندوق توسعه ملی مانع تبدیل بحران اقتصادی
به فروپاشی اقتصادی شده است .اما منابع یاد شده
محدود است و کفاف حل همه مشکالت را در بلند
مدت .اگر منابع ارزی حکومت چیزی بین  ۱۵۰تا
 ۲۰۰ملیارد دالر باشد ،به نظر می رسد که با گذشت
ادامه در صفحه 10
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دو نظریه برای گذار از دیکتاتوری
کاظم علمداری

گفته می شود  )۱برای گذار به دموکراسی جامعه
باید از رفاه نسبی برخوردار باشد ،تا مردم نگران
ِ
معیشت خود در مبارزه علیه حکومت دیکتاتوری
نباشند .فقر باعث بی تحرکی مردم و حفظ دیکتاتوری
است )۲ .فقراقتصاد می تواند عامل مهمی درخیزش
های اجتماعی علیه دیکتاتوری باشد.
اقتصاد تنها آمار و ارقام نیست؛ بازتاب مناسبات
پیچیده درون جامعه است .اقتصاد بد ناهنجاری های
اجتماعی و روانی درپی دارد که مردم را به اعتراض وا
می دارد .اقتصاد خوب برای حکومت ها ثبات می آورد.
دیکتاتوری ها با درآمد بیشتر می توانند با توزیع پول
بخشی از جامعه را راضی نگهدارند و مانع حرکت های
اعتراضی شوند .یا بخشی را علیه بخش دیگربشورانند.
اما رژیمی که بر اساس توزیع پول برای خود پایگاه
اجتماعی ساخته باشد با از دست دادن در آمدش بی
پایه تر خواهد شد.
اینکه گفته می شود رژیم جمهوری اسالمی متزلزل
شده است به دلیل رفاه مردم نیست .برعکس ،فقر ،بی
عدالتی ،فساد حکومتی ،حقه بازی ،و بیکاری ،تورم
مفرط به ویژه برای بخش های فرودست جامعه که با
یارانه های مستقیم و غیر مستقیم زندگی می کنند
عوامل متزلزل شدن رژیم است .این عوامل سبب از
دست رفتن پایگاه اجتماعی رژیم می شود.
واکنش حکومت ایران در برابر از دست دادن پایگاه
اجتماعی خود دو گونه است .یا از اهرم های بیشتر
سرکوب استفاده می کند وهمزمان به مقابله آشکارتر
با غرب روی می آورد ،و یا به باز شدن فضای باز
سیاسی و مشارکت مهارشده مردم در قدرت تن می
دهد و به مذاکره برای همکاری با غرب روی آورد .اما
در شرایطی که رژیم مشروعیت خود را از دست داده
است ،هیچ یک از این دو راه ،ثباتی برای رژیم نمی
سازد .هردولغزنده اند.
پول بیشتر در دست رژیم ممکن است اندکی سرریز
کند ،اما به معنای رفاه بیشتر مردم و گذار از خواست
های اقتصادی به خواست های سیاسی مورد نظر
کسانی که فکر می کند رفاه بیشتر مردم برابر با رشد
خواست دمکراسی است ،نیست.

رژیم با درآمد بیشتر کار
ایجاد نمی کند ،صرف عمران
و توسعه جامعه نمی کند .هر
قدر پول بیشتر در اختیار
رژیم باشد گذشته از گروگان
گرفتن مردم از راه حقوق های
دولتی و یارانه ها ،باالبردن
توان دستگاه های امنیتی
و کنترل مردم ،گسترش
نهادهای مذهبی و تبلیغاتی و
پخش خرافات ،شیعه گستری،
آموزش طالب از کشورهای
دیگر ،و کمک به سازمان های
تروریستی مانند حزب اهلل
لبنان است؛ و در هر گوشه ای از جهان از آفریقا تا
آمریکای التین پول خرج می کند که نیروهای همسو
علیه آمریکا پیداکند .به دلیل ساختار اقتصاد معیوب
بخشی َصرف واردات کاالهای لوکس می شود .که باز
هم بیکاری و تورم تولید می کند.
رژیم صدقه پرور ،طالب پرور ،حامی پرور یک
جمعیت ده تا  ۱۵درصدی نان خور دولتی و حکومتی
درست کرده است که آنها را وابسته به کمک های
مالی مستقیم و غیر مستقیم خود کرده است و از
آنها در نمایش ها خیابانی ،مناسک مذهبی و سرکوب
هایش علیه بقیه استقاده می کند .برای هر شغل
اداری پنج نفر استخدام کرده است که میزان بیکاری
را پائین نگهدارد و از سوی دیگر آنها هر نوع مخالفتی
با حکومت را برابر با به مخاطره افتاده شغل و زندگی
شان بدانند( .علی الریجانی کار مفید در ادارات دولتی
را  ۲۰دقیقه در روز و در کارخانه ها را  ۲ساعت اعالم
کرده است) .برای هر پنج نفر یک مدیر وجود دارد.
به رغم این واقعیت ها ،معادله ی ساده ،تک خطی،
تک عاملی و کلیشه سازی رفاه اقتصادی یا فقراقتصادی
می تواند عامل گذار از دیکتاتوری یا بقای آن باشد،
دقیق نیست .این نگاه دترمینیستی ،دینامیسم جوامع،
تفاوت آنها با یکدیگر ،انتظارات مردم از زندگی ،نقش
دولت ،مذهب ،کنش ها و واکنش های چند وجهی

میان آنها و حکومت ،تجربه تاریخی آنها ،فشارهای
اجتماعی و مدنی ،و نقش و مراوده های خارجی را
در نظر ندارد.
فقر پدیده ای نسبی است .احساس فقر حتا از خود
فقر مهم تر است و می تواند پی آمد پررنگ و مثبتی
داشته باشد .همانگونه که احساس ستم ،و احساس بی
عدالتی از وجود آنها مهم ترند .این احساس انسان را به
تحرک و تکاپو وا می دارد .میلیون ها شهروندان فقیر
هند که در خیابان زندگی می کنند و برخی درهمان
خیابان درسکوت جان می بازند احساس فقر نمی کنند
و معترض نمی شوند؛ ولی هزاران شهروند فرانسوی که
با استانداردهای جهانی فقیر نیستند ،احساس فقر می
کنند و با وجود دمکراسی معترض حکومت اند و برای
کسب حقوق خود به خشونت متوسل می شوند .بخش
بزرگی از مردم ایران هم فقیرند و احساس فقر می
کنند .اما برخالف فرانسه تنها به دلیل موانع امنیتی و
دستگاه سرکوب شدید و هزینه بسیار باالی مبارزه به
نا چار سکوت می کنند.
فقر می تواند به شورش های کور و پراکنده منتهی
شود ،اما به گذاراز دیکتاتوری نیانجامد؛ و می تواند با
جنبش سازمان یافته سیاسی همراه و هدایت شود
و به نیروی بزرگ و تعیین کننده ای برای گذاراز
دیکتاتوری بدل گردد .بنابراین برداشت قالبی از رابطه
فقر و گذار از دیکتاتوری ،و یا بقای دیکتاتوری ،توضیح
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گر واقعیت های پیچیده جامعه نیست .مردم ایران نه
به دلیل فقر ،بلکه به دلیل موانع پرهزینه اعتراضات
دیکتاتوری را تحمل می کنند.
فشارفقرممکن است به حدی برسد که جامعه را به
عصیان بکشاند .اما گذار از دیکتاتوری نیازمند ضرورت
های دیگر فرا ترازعصیان جامعه است.
بطورخالصه باید رابطه فکر و عمل اجتماعی،
ذهنیت و عینیت جامعه ،یا فهم مردم از وضعیت
زندگی شان را در نظر داشت .به عبارت دیگر ،باید
شناخت چرا مردم کاری را انجام می دهند و یا انجام
نمی دهند ،و چه عوامل و خواست هایی آنها را به عمل
خاصی می کشاند.
دگرگونی های دموگرافیک و اجتماعی
جامعۀ ایران از نظر دموگرافیک (ترکیب جمعیتی)
بسیارتغییر کرده و ارزش های سنتی و اعتقادی نظام
اسالمی به شدت بی اعتبار شده اند .جمهوری اسالمی
در آغاز فرهنگ و هویت جدید ضدمدرن و ضد غربی
برای ایرانیان بنا گذاشت که پایه و اساس حکومت را
مستحکم می کرد .اما با تغییرات دموگرافیک ،جهانی
شدن ،و مراوده های همه گونه ملل از یک سو ،و
شکست پروژه اسالمی کردن جامعه ایران از دیگرسو،
فرهنگ و هویت ساخته شده نظام رنگ باخته است و
مردم را درمقابل نظام قرارداده است.

این نیازبود ،و نه دیکتاتوری و دستگاه مخوف امنیتی
چنین فرصتی می داد .آنطورکه گیدار ،اولین نخست
وزیر بوریس یلتسین نوشته است که دروضعیت
بحرانی آخرین ضربه را عربستان سعودی با افزایش
تولید نفت خود و به سقوط کشاندن قیمت نفت در
بازار جهان (از  ۳۵به  ۱۴دالر) به شوروی وارد کرد.
بطوری که گورباچف در سال های آخرقدرت خود برای
رفع مشکالت اقتصادی شوروی ،کشورهای اقماری
را به حال خود رها کرد ،و از آمریکا نیز درخواست
یک صد میلیارد دالر وام کرد .آمریکا پرداخت وام را
مشروط به رسمیت شناخته شدن استقالل سه کشور
اشغال شده بالکان نمود .از سوی دیگر ،سقوط آزاد
کشوری که چندین هزار کالهک اتمی داشت برای
جهان غرب بسیار خطرناک بود .آمریکا خواهان بهم
ریختن پُرمخاطره ساختار حاکم در شوروی نبود،
بلکه خواهان فرود آرام کمونیسم و کشاندن آن
درمسیرسرمایه داری و خنثی کردن قدرت تخاصمی
آن بود .اینگونه شوروی از صحنه جهانی خارج شد
و همراه خود دیکتاتوری های اقماری خود را نیز به
تاریخ سپرد.
امروز جامعه جهانی نگران وضعیت مشابه درایران
نیست .تمام تالش جهان چه غرب و چه شرق برآن
بوده است که حکومت سرکش و غیر متعارف جمهوری
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شباهت ایران امروز با شوروی سابق درزمان فروپاشی
قابل تأمل است .عامل اصلی فروپاشی شوروی ،و در پی
آن بلوک شرق ،اقتصاد نظامی ،فساد حکومتی وخفقان
سیاسی بود .اما آنچه امکان این دگرگونی را فراهم
کرد فضای باز سیاسی (گالسنوست) بود .اما فضای
باز سیاسی خود به خود رخ نمی داد .با توجه به اینکه
حدود  ۲۵درصد اقتصاد شوروی زیرزمینی شده بود،
و جامعه را همچنان بدان سو و فساد و نا امیدی می
کشاند ،آندره پوف ،دبیرکل حزب کمونیست ،پیش از
گورباچف طرح اصالحات محدود اقتصادی را به میان
کشید .اما عمراو قد نداد .گورباچف اصالحات اقتصادی
(پرسترویکا) را کافی نمی دانست .اصالح سیاسی را
نیزیک ضرورت می دانست.
دیکتاتوری هفتاد ساله که با گفتمان های “انقالب
کبیر” ،جانفشانی و کشته شدن چندمیلون نفر در
جنگ علیه فاشیسم ،و مقابله با سلطه امپریالیسم
در جهان دوام یافته بود نتوانست نسلی که هیچ یک
از این تجربه ها را نداشت ،و جزیی ازهویت و ارزش
او نبود را با خود همراه کند .زمانی رسید که دانش
آموزان ،آموزگاران نسل گذشته خود را دست می
انداختند .نسل جدید می خواست زندگی کند ،آرمان
ها برای او زندگی ساز نبود .اما نه اقتصاد فاسد و رو به
زوال شوروی که به صدور نفت تکیه داشت پاسخ گوی

اسالمی به سالح اتمی دست نیابد؛ تا درصورت تن
ندادن به برقراری یک مناسبات عادی با جهان از جمله
همسایگان ،با ایجاد تنگناهای غیر قابل عبوراقتصادی،
جمهوری اسالمی را در گوشه رینگ نگهدارند و
سرنوشت آنرا به مردم ایران واگذار کنند.
وابستگی عمیق جمهوری اسالمی به صادرات نفت
و محصوالت پتروشیمی به دلیل تحریم ها ،و گسترده
شدن دامنه فساد ،امکان مانورهای داخلی و منطقه ای
را از جمهوری اسالمی خواهد گرفت .کاهش درآمد
نقش اهرم امنیتی برای کنترل جامعه را نیزکاهش
خواهد داد .در این تنگناهاست که خامنه ای به
سراغ خاتمی طرد شده از نظام رفته تا در این شرایط
بحرانی نقش بازی کند و مردم را ازحمله نظامی به
ایران بترساند .همانگونه که دراوج خیزش های دی ماه
 ۱۳۹۶مردم را از سوریه ای شدن ایران می ترساندند.
سران رژیم دیگراز “نظام مقدس” حرف نمی زنند،
بلکه از ایران نام می برند تا حساسیت مردم را جلب
کنند .تا به حال حفظ نظام برای شان “اوجب واجبات”
بوده است.
چهار الگوی گذار
با توجه به این تجارب ،بطورخالصه می توان به
چهارالگوی گذاراز دیکتاتوری اشاره کرد .الگوهای
لهستان ،روسیه ،آمریکا التین وآفریقای جنوبی.
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درتمام این الگوها به جای تالش برای براندازی،
فشاربرای تغییر در دولت بوده است .اما برخی ازدولت
های دیکتاتوری به دلیل مقاومت دربرابر خواست های
مردم ،باقی نماندند که تغییر کنند بلکه یا مجبور به
کنار گیری شدند و یا فروپاشیدند و جای خود را به
دولت های دوره گذار دادند .ایران استثنا نیست.
ضرورت های گذار
به دور از آنچه مردم می اندیشند و عمل می کنند،
دگرگونی های اجتماعی ،از جمله گذار از دیکتاتوری
منوط به فراهم شدن ضرورت های زیر است.
( )۱فرصت های سیاسی( ،فضای باز سیاسی)،
( )۲ایجاد ساختارهای بسیج همگانی (سازماندهی
در نهادهای جامعه ،مانند دانشگاه ،کارخانه ،محله ها،
مراکز فرهنگی و هنری ،امکان مذهبی و غیره.
( )۳مشارکت فعال عامالن تغییر( ،فعاالن سیاسی).
( .)۴نقش قدرت های خارجی که به دو شکل می
تواند رخ دهد .یکی خالی کردن پشت دولت های
وابسته مانند دیکتاتوری های بلوک شرق و آمریکای
التین در دهه نود ،و رژیم شاه در ایران ،و دیگری
فراهم کردن شرایط و امکانات برای عامالن تغییر و
بطور همزمان فشار بر دولت خود کامه برای محدود
کردن تنگناهای سیاسی ویا باز کردن فضای سیاسی.
تمام امکانات پناهندگی و گریزاز تعقیب امنیتی
جمهوری اسالمی ،و رسانه هایی که با بودجه دولت
های غربی در اختیار ایرانیان گذاشته شده از جمله
این امکانات است.
ضرورت پیوند اقتصاد و سیاست
نیروی شرکت کننده درجنبش سبز با خواست
نمادین آزادی و دمکراسی (سیاسی) ،نمونه ای از
نقش طبقه متوسط نوین ،و نیروی اصلی خیزش های
دی ماه  ،۱۳۹۶ازطبقات فرودست جامعه با خواست
و انگیزه اقتصادی به حرکت درآمدند .ضرورت گذار از
دیکتاتوری پیوند این دو بخش از جامعه ،یا دقیق تر
همبستگی ملی حول منافع ایران وجامعه باز است.
مقابله با دیکتاتوری نیز یک فرایند فراطبقاتی است.
خیزش های پراکنده اقتصادی دیکتاتوری را تضعیف
می کند ،اما به ثمر نمی رسند .این پیوند در تشکیالت
مستقل صنفی (اتحادیه ها) ،سیاسی (احزاب) و جامعه
مدنی باید در برگیرنده ی همه نیروهای اجتماعی
باشند .همبستگی آنها که می تواند بردیکتاتوری
غلبه یابد .به دلیل خشونت گسترده حکومتی ،ساخت
تشکیالت مستقل صنفی ،سیاسی و مدنی ضعیف و
دشوار است .درهمه دیکتاتوری ها اینگونه بوده است.
اما برای گذار راهی جز ایجاد اهرم اصلی تغییر ،یعنی
تشکیالت و رهبری ،چه فردی و چه جمعی ،نیست.
باز شدن فضای سیاسی می تواند امکان ساخت
تشکیالت را فراهم کند و خواست ها ازمحدوده
حکومتی گذر کند .اما چه عامل یا عواملی درایران
می تواند موجب باز شدن فضای سیاسی بشود؟ آیا
وجود تنگناهای اقتصادی ،گسترش بیزاری مردم
از دیکتاتوری مذهبی ،آشکارشدن فساد گسترده
حکومتی همراه با فشار های خارجی که رژیم ایران
خود را با آن درگیر کرده است می تواند موجب رشد
شکاف درون حکومت برسر شیوه اداره کشور و حفظ
قدرت شود و دیکتاتوری را تضعیف کند و به عقب
براند و یا موجب ریزش بیشتر نیروهای مدافع حکومت
بشود؟ ساخت «امید» با همبستگی ملی ،ارائه دورنمای
درستی از آینده ،بدیل حکومتی ،و ایجاد زمینه ی
همسویی و همکاری سالم و شفاف با نیروهای های
جهانی نقش مهمی در این رابطه دارد.
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آستانه ( ۲۸تازههای ادبیات فارسی)
شمعانه اصفهانی

در این شماره به معرفی  ۳تالیف و  ۲ترجمه در بازار
ادبیات ایران میپردازیم:
استخوان – علیاکبر حیدری – نشر چشمه
“زانو زد و سر گذاشت بر روی استخوانهای انتهای
گور و زار زد .کاوه تکیه داد به لبهی گودال .چه قدر
حال مرجان را میفهمید؟ بعضی چیزها را حتی
نمیشود ادعا کرد .دلش سیگار میخواست .از همانها
که پدر توی بهشت زهرا ،سر قبر کتایون دود میکرد؛
سیگارهای خشم ،سیگارهای تلخی ،سیگارهای پسری
که سر قبر مادر گریه میکرد .از بوی سیگار متنفر بود،
بوی عقش مینشست ،اما حاال با تمام وجود سیگار
میخواست ،یک چیزی که حواسش را پرت کند ،که
این صدای هق هق تلخ را نشنود .آدمها هر چقدر هم
کنار همدیگر باشند ،در غم و تلخیها تنها هستند”.
کاوه شخصیت اصلی رمان” استخوان” سرباز
وظیفهای است که خودش را در مرگ دوستش
مرتضی در جنگ مقصر میداند و سنگینی بار مرگ
او موجب شده از میدان جنگ فرار کند و به عمارت
پدربزرگش( باباخان) در روستایی مرزی پناه ببرد .در
حین ورودش به روستا با مردی به نام کریمان روبرو
میشود که به دنبال خواهرزادهی گمشدهاش میگردد
شب قرار
که همراه پسری قصد خروج از مرز داشته اما ِ
گم میشود و پسر تنها میرود .کاوه در طی اقامتش
در خانهی پدربزرگ با رازهایی از خانوادهاش روبرو
میشود .رازهایی که مثل مرداب ناخواسته او را در خود
میبلعند .او به کمک مرجان دختر عمهاش که او هم
دنبال پاسخی برای گذشتهی نامعلوم پدرش است پی
مادر میگردد .کاوه میکوشد تا راز زندگی مادرش را
بداند و جوابی در چرایی تاریکی و ابهام سرگذشت او
پیدا کند.
استخوان دنیای راز است .رازهایی که یک روز درد
بودهاند .دردهایی که تسکین نشدهاند و زیر خاک
رفتهاند .سالها گذشته تا امروز به شکل استخوان نه از
ته دل که از زیر خاک بیرون آمده .و علیاکبر حیدری
از ته ماندهی دردها ،استخوانها و خونهای ریخته شده
قصهای جذاب درآورده .قصهای بدون اضافه ،نثری روان
با صحنهها ،دیالوگها و شخصیتهای به یادماندنی.

“استخوان” یک قصه در
قالب رمان نیست .مجموعهای
از قصههای به هم پیچیده
است .قصهی مرتضی و کاوه در
خط مقدم که تصویر جسدش
دست از سر کاوه بر نمیدارد
و مثل یک دشمن جلوی
چشمانش رژه میرود .قصهی
خواهرزادهی کریمان که
معلوم نیست مرده یا زنده به
گور ،در انتظار کسی است که
نجاتش دهد .قصهی مادر کاوه
که هیچکس جرات ندارد در
موردش صحبت بکند .قصهی
پدر مرجان گمشدهای دیگر… و عمارتی که بزرگترش
باباخان است .کسی که همهی قصهها را زیر خاک آن
عمارت دفن کرده است.
رمان “استخوان” همانگونه که از نام هوشمندانهاش
پیداست داستان گذشتهای است که سالها زیر خاک
دفن شده و قرار است به کمک کاوه و مرجان بیرون
کشیده شود .در عین حال که رمان ماجرایی و معمایی
است اما قصهای از گذشتهی آدمها در دلش دارد .رمان
“استخوان” بازتاب تالش نسلی است که هویتی جعلی
داشتهاند ،با آن خوش بودهاند و از آن قصهها و افسانهها
ن را عریان
بافتهاند اما حوادث روزگار ،دروغین بودن آ 
کرده است؛ کسانی میگریزند تا از این واقعیت دردناک
در امان باشند ،عدهای کتمان میکنند و دل به همان
قصهها میبندند و گروهی سر در پی حقیقت میگذارند
و از پا میافتند .کاوه و مرجان دقیقا همین کار را
کردند .به دنبال گذشتهی پدر و مادر خود زمین کندند
اما به جز استخوانهای آنها به استخوانهای دیگر هم
رسیدند که هر کدام قصهای داشتند.
علی اکبر حیدری که پیش از این با رمان تپهی
خرگوش ( برندهی جایزهی جالل آل احمد) ثابت
کرده بود نویسندهی قصهگویی است اینبار هم توانسته
خواننده را با روایت و دیالوگهای جذاب همراه اثری
کند که با گرهگشاییهای مدام و قرار دادن خواننده

مقابل واقعیتهایی که حتی به ذهنش هم نمیرسد تا
آخر رمان یک نفس ببرد .رمان “استخوان” اثری است
که در آن هراس ،تنهایی و البته کشف خشونت حضور
پر رنگ دارد .داستانی از رازی که بوی خون میدهد و
سالها در خانهای مدفون شده است”.
برگ هیچ درختی – صمد طاهری – نشر نیماژ
«سال دوم دانشکده بودم که عمو عباس از شرکت
نفت اخراج شد .دو ماهی بعد از این ماجرا چند روزی
مرخصی گرفتم و به خانه برگشتم .بابابزرگ بغلم کرد
و سرو رویم را بوسید .عمه کوکب هم همین کار را
کرد ،اما به سردی و زورکی .عمو عباس مثل سگی
کممحلیام کرد .دستی زورکی داد و طوری گفت؛
خوش اومدی ،که انگار بگوید؛ کاشکی رفته بودی زیر
گل .لبخند همیشگی از چهرهاش پریده بود و دیگر بوی
گازوئیل نمیداد»
صمد طاهری نامی شناخته شده در عرصهی ادبیات
معاصر نثر امروز ایران به شمار میآید .وی به سال
 ۱۳۳۶در آبادان متولد شده و امروز ساکن شیراز است،
نوشتن را از اوایل دههی  ۵۰خورشیدی آغاز کرده و
یک دهه بعد چندی در جلسات پنجشنبههای هوشنگ
گلشیری شرکت میکرده.
از وی چند مجموعه داستان شامل “شکار شبانه”
و “سنگ و سپر” نیز پیش از این منتشر شده است؛
اما وی با مجموعه داستان “زخم شیر” بیشتر مطرح
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شد .این مجموعه داستان که اولین بار سال ۱۳۹۶
توسط نشر نیماژ به بازار آمد ،در یازدهمین دورهی
جایزه جالل آل احمد شایستهی تقدیر شناخته شد
و برگزیدهی بخش داستان کوتاه دومین دوره جایزه
احمد محمود نیز شد.
داستان نیمه بلند “برگ هیچ درختی” در هشتاد
صفحه ،که در اردیبهشت  ۹۸به بازار نشر آمد ،روایتی
از دورهای خاص در جنوب کشور ارائه میدهد که
طاهری ،طی آن قصهی سیامک و عمو عباس را در
فضایی پایبند به واقعیت و البته گاه فراتر از آن ترسیم
میکند .خط و فر ِم روایت نیست که خواننده را دنبال
خود میکشد بلکه قصهگویی و لحن و زبان است“ .برگ
هیچ درختی” از جنس قصههای ظهر جمعهی رادیو
است که عطرش مستت میکند .داستان روایت سیامک
نوجوان است که از دنیای پاک کودکی به دنیای آدم
بزرگها گذاشته .بعد از مرگ پدر و مادرش با عمه و عمو
و پدربزرگ بزرگ میشود .عمویی که خالفکار است
بت سیامک میشود .اما دست سرنوشت سیامک افسر
میشود و عمو را به جرم همهی این سالها دستگیر
میکند و ادامهی قصه.
“من آد ِم بیشرفی هستم .این را عمهکوکب گفته.
و عمهکوکب هیچوقت حرفِ بیربطی نمیزند .خودم
زنگ زده و خبرش کرده بودم .با وانت با ِر لکنتهای
پول گلولهها
آمده بود .البد اول رفته بود دادستانی و ِ
را پرداخته بود که دژبانی اجازه داده بود بیاید توی
پادگان”.
یکی از برتریهای صمد طاهری در داستانهایش
فضاسازی است .خوانندهای که حتی یکبار هم جنوب
را ندیده عطرش را از الی کلمات استشمام میکند.
لحن و زبان یکدست و روان همراه با توصیفهای
متفاوت از دیگر نقاط قوتش است .لحن در داستان
برای هر شخصیت به گونهای است که حتی اگر اسمی
از شخصیت برده نشود ،خواننده از نوع گفتار متوجه
شخصیت میشود زیرا لحنها منحصربه فرد هستند.
سطح نقرهای شط را سوراخ سوراخ
“باران داشت
ِ
میکرد .با ِد شمال نخهای باران را بافه میکرد و پرت
ِ
سمت ساحل .اما از چلچلهها خبری نبود .کاش
میکرد
آن سال آن چلچله را نکشته بودند تا حال عمو عباس
اینقدر خراب نمیشد .سیگار بابابزرگ که به آخر
رسید ،باران هم کمی لنگ کرد .گفتم ”:بابابزرگ ،را
بیفتیم؟”
ایرانشهر – جلد اول – محمدحسن شهسواری
– ناشر :شهرستان ادب
جنگ از آن واژههایی است که همه جای دنیا یک
تعریف دارد .به گوش آدم که میخورد ناخودآگاه
تصویری از یک درگیری جلوی چشم میآید .شاید ما
از آن دسته آدمهایی در دنیا هستیم که با این کلمه
زیاد سروکار داشتهایم .برای همین خلق اثری بزرگ
دربارهی جنگ همواره یکی از دغدغههای بسیاری
از نویسندگان و فیلمسازان ایرانی و کسانی بوده که
تجربهی سالها جنگ را از سر گذراندهاند؛ اثری
که درخور بزرگی جنگ باشد و بخشی از حماسهی
سالهای مقاومت و دفاع را بازآفرینیکند .شاید کتابها
و صحنههای تکراریِ زیادی در اینباره خواند ه و دیده
باشیم اما اینکه از زاویهی خاص به جنگ نگاه شدهباشد
کمتر .کتابی که تلفیق جنگ و قصه باشد.
محمدحسن شهسواری رماننویس و مدرس
داستاننویسی از چند سال پیش تصمیم گرفته نسبت
به این کلمهی سه حرفی و پرمعنا ادای دین کند.
سالها مطالعه و تحقیق به رمانی  ۱۰جلدی به نام

“ایرانشهر” رسیده است که اردیبهشت  ۹۸جلد اول
آن به بازار آمد .طبق گفتهی نویسنده چهار جلد از ده
جلد تمام شده و در نوبت مجوز و چاپ است .خواندن
این یک جلد خود گواه آن است که شهسواری قدمی
بزرگ و ماندگار برداشته است.
“ایرانشهر” روایت خرمشهر از روزهای نخست
جنگ تا سقوط است .نویسنده قرار است طی ده جلد و
شاید هم بیشتر ،از ۲۹شهریور  ۱۳۵۹تا  ۴آبان ۱۳۵۹
را روایت کند .رمان به روزهای آغاز جنگ تا سقوط
خرمشهر میپردازد که از تکههای فراموش شدهی
جنگ است .روزهای اول جنگ از دورههایی است که
جنگ شکل حرفهای نظامی ندارد و طیفهای مختلف
مردم و نظامیها در جنگ حضور دارند .از این جهت،
مقاومتی که صورت گرفته با همهی سالهای بعد فرق
میکند.
نویسنده از مستندات تاریخی فراوان و خاطرات
مکتوب و شفاهی افراد بسیاری استفاده کرده است.
تا در کلیات از واقعیات تاریخی دور نیفتد .اما تمام
شخصیتهای این رمان در خیال نویسنده شکل
گرفتهاند و وجود خارجی ندارند .هنر نویسنده این است
که جنگ را از درون زندگی شخصیتها روایت میکند.
آدمهایی که به دنبال مسائل دیگری بودند و اص ً
ال
سودای جنگ نداشتند اما ناخواسته در بحران جنگ
قرار گرفتند .قطعا واکنش آدمها در بحران دیدنیتر
و جذابتر از واکنش آدمهایی است که دانسته قدم
در این راه گذاشتند .هرچند که آن هم در جای خود
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حرف میزنند.
در شروع میخوانیم :سهراب ایرانه وقتی از طالقانی
پیچید توی بهار شمالی ،درست همان لحظه که در
ذهنش بی هیچ مکثی به جای تخت جمشید گفت
طالقانی ،فکرکرد آیا ناخوشایندی احساس خیانت به
پدر و پدربزرگش را از سر گذرانده؟
سال  ۱۲۷۵خورشیدی ،یعنی همان سالی که رضا
سوادکوهی نوزده سالهی قزاق نگهبان سفارت آلمان در
تهران بود ،غالمحسین ،پدربزرگ سهراب ،در روستای
ایرانهی مالیر به دنیا آمد”.
بخش دوم :ماجرای حسیب و زیبا زندیه است .زیبا
یک دختر شیرازیست و حسیب پسری عرب از اهواز
است .هر کدام خانوادهای متفاوت دارند و ماجراهایی
خواندنی عشیرهای.
بخش دوم اینگونه آغاز میشود ”:قصهها قهرمان
میخواهند ،اما چرا از خاطرمان میرود که قهرمانها
هم قصه میخواهند؟ پیش از آن که قهرمان ها قصه
ساز شوند ،قصهها هستند که قهرمان میسازند .در
نظر بگیر قهرمانی بی بدیل را که قصه ندارد .خود را
با همهی جسم و جان به دیواره های قفس روزمرگی
میکوبد برای رها شدن و نشستن در قصهای ،قصهای
که بتواند با آن همهی شجاعتها و فداکاریها و نیک
سرشتیها و ذوب شدنها و بازرستنهایش را بروز دهد.
انسانهای بزرگ از سرزمینهایی میآیند که توان
سرودن حماسههای سترگ داشته باشند .چه سوخته
ذهنی است و چه سوخته فردی است و چه سوخته

رمان «استخوان» نوشته علیاکبر حیدری از نشر چشمه ،بازتاب تالش نسلی

است که هویتی جعلی داشتهاند ،با آن خوش بودهاند و از آن قصهها و افسانهها
ن را عریان کرده است؛ کسانی میگریزند
بافتهاند اما حوادث روزگار ،دروغین بودن آ 

تا از این واقعیت دردناک در امان باشند ،عدهای کتمان میکنند و دل به همان قصهها
میبندند و گروهی سر در پی حقیقت میگذارند و از پا میافتند .کاوه و مرجان

دقیقا همین کار را کردند .به دنبال گذشتهی پدر و مادر خود زمین کندند اما به جز
استخوانهای آنها به استخوانهای دیگر هم رسیدند که هر کدام قصهای داشتند.

حیدری از ته ماندهی دردها ،استخوانها و خونهای ریخته شده قصهای جذاب
درآورده .قصهای بدون اضافه ،نثری روان با صحنهها ،دیالوگها و شخصیتهای به

یادماندنی.

خواندنی بوده اما طی زمان به سمت تکرار رفته است.
نویسنده ،داستان را از زاویههای مختلف تعریف
میکند .از طرف خانوادهای که اصالتشان به
همرزمان رضاخان میرسد ،از طرف خانوادهای عرب
با درگیریهای عشیرهای ،از طرف خانوادهای دیگر
مقیم تهران که دو شخصیت اصلی آن نظامی هستند.
جلد اول کتاب در سه بخش با بیستو هفت شخصیت
اصلی روایت شدهاست که به دلیل تعدد شخصیتها در
جدولی انتهای کتاب به اختصار توضیح داده شده است.
بخش اول :ماجرای سهراب و زهراست .سهراب که
دورهی تکاوری را میگذراند و پدر و پدر بزرگش هر
دو ارتشی از نسل رضاخان و پهلوی هستند ،با زهرا
که پرستاری خوانده سر یک شرطبندی تیراندازی با
هم آشنا میشوند که خود قصهای مفصل دارد .ماجرای
این فصل قصهی یک مهمانیست که در آن چندین نفر
با هم فوتبال میبینند و میان بحثهایشان از انقالب

خاکی است آن خاک و فرد و ذهنی که نتواند برای
قهرمانش قصه ای بسازد!”
بخش سوم :ماجرای حسین از خانوادهای مذهبی و
جمشید از خانوادهای وطندوست است .دو دوستی که
در دوران دبیرستان طی یک درگیری خیابانی با هم
آشنا شدند .مذهبی بودن و وطن دوستی این دو نفر
دو خصیصهای است که موجب درگیریهای آن دو
در دوران سربازیشان میشود و حسین را بر سر یک
انتخاب بسیار مهم در زندگیاش قرار میدهد.
در ابتدای بخش سوم میخوانیم ”:نزدیک غروب بود.
طاقت سروان حسین حشمت یار طاق شده بود و می
خواست دژ را به سرگروهبان بسپرد و راه بیفتد سمت
پاسگاه خین .از ظهر ،کارون زیر آتش میجوشید .خبر
رسیده بود ناوچههای عراقی قایق اکیپ دادستانی را
غرق کردهاند .از آن بدتر ،ناو دیگرشان کشتی سروناز
را مجبور کرده بود پرچم ایران را پایین بکشد و پرچم
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عراق را باال ببرد .خدا را شکر میکرد این صحنه را به
چشم ندیده ،وگرنه بعید نبود کاردست خودش بدهد.
وقتی باألخره طاقت نیاورد و راه افتاد سمت پاسگاه
خین که از ظهر در آتش میسوخت ،یاد ده روز پیش
افتاد و گریههای استوار رکنی در جزیرهی مینو”.
ماجرای فصل آخر جایی به پایان میرسد که اولین
گلوله از طرف عراق به طرف مرز ایران شلیک میشود.
در کتاب اول بیشتر با شخصیتها و گذشتهشان آشنا
میشویم و در جلد دوم ماجرای جنگ آغاز میشود.
ساقهی بامبو – سعودالسنعوسی – ترجمه :مریم
اکبری و عظیم طهماسبی – نشر :نیلوفر
سعودالسنعوسی در سال  ۱۹۸۱در کویت به دنیا
آمده است .او از اعضای انجمن نویسندگان و عضو کانون

که معتاد به قمار است ،میگذراند .پدر بزرگ عیسی از
کسانی است که به سبب حضور در جنگ ویتنام ،دچار
آسیبهای شدید روحی شده و رفتارهای او خانواده و
اطرافیانش از جمله عیسی را آزار میدهد.
در این شرایط ،عیسی تنها به این امید زندگی
میکند که روزی پدرش بیاید و او را با خود به کویت(
بهشتی که مادر برای او توصیف کرده) ببرد .اما پدر در
جریان جنگ کویت و عراق کشته میشود .عیسی که
تنها پسر راشد است با کمک غسان دوست پدرش ،چند
ماه بعد به کویت میرود.
در کویت با او همانند یک شخص فیلیپینی رفتار
میشود و خانواده پدری از پذیرش او ،به عنوان عضوی
از خانواده ،سر باز میزنند .عیسی نیز قادر نیست کویت

برگ هیچ درختی نوشته صمد طاهری از نشر نیماژ داستان روایت سیامک

نوجوان است که از دنیای پاک کودکی به دنیای آد م بزرگها گذاشته .بعد از مرگ پدر و

مادرش با عمه و عمو و پدربزرگ بزرگ میشود .عمویی که خالفکار است بت سیامک
میشود .اما دست سرنوشت سیامک افسر میشود و عمو را به جرم همهی این سالها

دستگیر میکند .یکی از برتریهای صمد طاهری در داستانهایش فضاسازی است.
خوانندهای که حتی یکبار هم جنوب را ندیده عطرش را از الی کلمات استشمام

میکند .لحن و زبان یکدست و روان همراه با توصیفهای متفاوت از دیگر نقاط

قوتش است .لحن در داستان برای هر شخصیت به گونهای است که حتی اگر اسمی
از شخصیت برده نشود ،خواننده از نوع گفتار متوجه شخصیت میشود زیرا لحنها

منحصربه فرد هستند.

روزنامهنگاران کویت است و در عرصهی رماننویسی
عربی به جایگاه باالیی دست یافته است“ .ساقهی
بامبو” سومین رمانی است که توسط او به زبان عربی
نوشته شده و در سال  ۲۰۱۲به چاپ رسیده است .این
رمان ،به دلیل برخورداری از پیرنگ محکم و منسجم و
پرداختن به پارهای از موضوعات مهم اجتماعی ،در سال
 ۲۰۱۳موفق به کسب جایزهی بوکر عربی شده است.
شخصیت اصلی رمان پسری کویتی به نام عیسی
است که از مادری فیلیپینی به نام ژوزفین زاده شده
است .ژوزفین دختری جوان بوده که رویاهای بلند و
زیادی در سر داشته است .او به دلیل شرایط نامساعد
اقتصادی و فرهنگی و گریز از مبتال شدن به سرنوشت
خواهرش آیدا ،به عنوان خدمتکار در یک خانوادهی
ثروتمند کویتی به نام طارووف استخدام میشود .پس
از مدتی بین او و راشد ،پسر خانواده ،ارتباط عاطفی
برقرار میشود و مخفیانه با هم ازدواج میکنند.
مدتی که از ازدواجشان میگذرد راز آنها به دلیل
بارداری ژوزفین برای خانواده افشا میگردد .از آنجا که
ازدواج راشد با یک خدمتکار در جامعهی کویت مایهی
ننگ بوده و به حسن شهرت خانواده آسیب میرسانده،
پسر را مجبور به جدایی از همسر و فرزندش میکنند
و بدین ترتیب ،ژوزفین و عیسی به فیلیپین بازگردانده
می شوند.
عیسی از پدری مسلمان و مادری مسیحی است .او
در کشوری بزرگ میشود که آیین بودا در آن رواج
داشته .بنابراین فردی است دو رگه که در مرز نژادها،
ادیان ،فرهنگها و فضاهای بینابین زیست میکند .در
جای جای رمان باورهای مسیحی ،اسالمی و بودایی
در رفتار و گفتار او نمایان است .عیسی دوران سخت
کودکی را در فیلیپین ،در خانهی پدربزرگ مادریاش

را وطن خود بداند و سرانجام پس از اینکه مشکالتی
برایش به وجود میآید و راز خانواده بر همگان آشکار
میشود ،کویت را ترک میکند و به فیلیپین بازمیگردد.
در قسمتی از رمان میخوانیم ”:لعنت به داروین با
آن نظریهی چرتش .آخر چطور میشود اصل انسان از
میمون بوده باشد در حالی که من پیش شما انسانیتم
را از دست دادم؟ من از انسانیت سقوط کردم و به
موجودی بسیار پستتر مبدل شدم ،که شاید از نسلش
میمون هایی زاده شوند تا نظریهی داروین برای تاریخ
اثبات شود منتها به شکل معکوس!
صراحتم را درک کنید .جرأتم و جسارتم را ،شما
را دوست داشتم چون خودم را از شما می دانستم.
ولی بعد که از شما بدم آمد از خودم هم بدم آمد!
چون دوست ندارم احساساتی را که به شما دارم با
خودم به آنجا ببرم ،همین جا مینویسمشان و همین جا
میگذارم بمانند .شاید اینها را بخوانید تا بفهمید که
بعضی آدمها شما را چطور میبینند .و شاید روزی آنجا
صاحب پسری شوم ،با او از سرزمین آرزوها میگویم ،و
انگشت سبابهام را سمت بهشت میگیرم ،تا باروبنهاش
را جمع کند و راهی آنجا شود ،و بهشت را بهشت ببیند
چنان که وصفش را شنیده است.
از تندیام عذر میخواهم .شاید این گناه شما نیست،
بلکه گناه پدرم است که بعد از آن همه سال که آنجا
گذراندم مرا به سرزمین شما آورد .میخواست مرا از نو
بکارد ،خودش را به آن راه زد و انگار نمیدانست گیاهان
استوایی در کویر نمیرویند .شناسنامه ام را بگیرید ،و
نیمی از انسانیتم را به من
بازگردانید ،یا نیم ماندهاش را هم از من بگیرید.
انسایتی را که به رسمیت نشناختید از من بگیرید
و بگذارید مثل مورچه زندگی کنم یا مثل زنبور یا
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جیرجیرک فقط بدون دو شاخک حسی”.
رمان “ساقهی بامبو” رمانی واقعگرا ،با محوریت
مشکالت اجتماعی است .یکی از درون مایههای اصلی
و مهم این رمان رفاه جامعهی کویت است .رفاه موجود،
زمینه ساز حضور ژوزفین برای کار در کویت و خدمت
به خانواده پدری عیسی میشود .تصورات عیسی راوی
رمان از کویت قبل و بعد از دیدن آنجا ،به خوبی
نمایانگر تجمل و رفاه زدگی این جامعه است.
نویسنده ،به طور ضمنی و در قالب داستان به
مقایسهی مردمان این دو کشور( شرق آسیا و غرب
آسیا) میپردازد .یکی فقیر و یکی غنی و مصرف گرا.
تنش و تفاخر طبقاتی و نژادپرستی از دیگر اهداف این
نویسنده کویتی از کشورش بوده .غرض اصلی نویسنده
از نگارش رمان آن است تا خود را در جایگاه دیگری قرار
دهد تا از دریچهی نگاه شخصیت اصلی رمان جامعه و
فرهنگ خویش را بنگرد .به گفتهی سنعوسی احساس
درد و ناخرسندی از برخی واقعیتهای تلخ جامعهی
کویت ،انگیزه اصلی او برای نوشتن “ساقهی بامبو” بوده
است؛ جامعهای که چنان سر در گریبان خویش دارد
که مردمانش کمتر قادراند با دیدی انتقادی به رفتار
و کردار و فرهنگ خویش نظر اندازند .از این رو او در
قالب شخصیت عیسی میکوشد تا برخی آداب و سنن
و تعامل و رفتار مردم کویت ،که سنعوسی خود یکی از
آنهاست ،را از نگاه دیگری به تصویر بکشاند.
سنعوسی در رمان خود به موضوع هویت توجه
زیادی داشته است .عیسی همان “ساقهی بامبو” است
که میتواند نماد هر انسانی با هویت سیال باشد .گیاهی
که شاخهی بریدهی آن قادر است در فضایی جدید
ریشه بدواند .هنگامی که با عیسی همراه میشویم،
سرگردانی ،وحشت و تنهاییاش را در مییابیم.
“ساقهی بامبو” عالوه بر ترسیم و توصیف کلی
وضعیت زنان خدمتکار شرق آسیا در کشور کویت،
بسیاری از مصائب و مشکالت آنها را در قالبی زنده
و ملموس بازگفته است و این خود نشان دهنده توجه
دقیق نویسنده و دغدغه خاطر او نسبت به اوضاع
نامناسب آن جماعت در کویت است.
موضوع و مفهوم غربت در این رمان یکی از زیر
الیههای اصلیاش است .مفهوم غربت در “ساقهی
بامبو” معانی و بازتابهای گوناگونی دارد .غربت در
وطن ،غربت دور از وطن ،و حتا غربت در تن را شامل
میشود.
فلسفه تنهایی – الرس اسونسن – ترجمه :خشایار
دیهیمی – نشر نو
«احساس تنهایی ،احساسی است که همگیمان
از کودکی با آن آشنا هستیم ،از آن روزی که انگار
همه همبازی داشتند غیر ما؛ از آن شبی که در غم
تنهایی گذراندیم ،هرچند خیلی دلمان میخواست
همراه و همدمی داشته باشیم؛ از آن مهمانی که در آن
هیچکس را نمیشناختیم و دور و برمان پر از آدمهایی
بود که سخت گرم صحبت با هم بودند؛ از آن شبی که
کنار همدممان به خواب رفتیم اما میدانستیم که دیگر
همدم یکدیگر نیستیم».
اسونسن پژوهشگر و فیلسوف نروژی است که در
سال  ۲۰۱۷کتاب” فلسفهی تنهایی” را چاپ کرده و
ترجمهاش دیماه  ۹۷به قلم خشایار دیهیمی توسط
نشر نو به بازار آمده است .مترجم کتاب در مقدمهی
ترجمهاش اشاره به دو گروه فیلسوفان “هنر زندگی” و
فیلسوفان” نظری سیستماتیک” اشاره کرده که گروهی
از فالسفه در پی مطالب کاربردی در زندگی انسان و
عدهای دیگر فقط در پی مطالب نظری و پیچیده ذهنی
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بوده؛ که هیچکدام از این دو گروه هم یکدیگر را قبول
ندارند و اگر این روزها از عموم مردم یا حتی جمعیت
کتابخوان دربارهی مطالعهی کتابهای فلسفی سوال
کنیم ،اظهار عدم تمایل میکنند چون فلسفه را
علمی خشک و انعطافناپذیر میپندارند که مخصوص
انسانهای پیچیده و محاصرهشده در کتاب است.
“این احساس به خواننده دست میدهد که با عقایدی
انتزاعی روبه روست که تقریباً هیچ ربطی به واقعیت
ندارند ”.تحلیلی که این مترجم از وضعیت موجود و
آینده آن ارائه داده ،این است که ما به لبهی پرتگاهی
دوسویه کشانده میشویم که یکسویش یا وانهادن
فلسفه و یا صرفا تبدیل این کتابها به کتابهای باالی
تاقچهای برای قمپز در کردن است و سوی دیگرش،
روی آوردن به کتابهای به اصطالح زرد به قلم افرادی
است که پاسخهایی دم دستی به این سوالها میدهند.
کتاب “فلسفهی تنهایی” جزو کتابهایی است که
صرفاً دربرگیرنده مفاهیم انتزاعی و پیچیدهی فلسفی
نیست و به کار زندگی روزمره مردم عادی هم میآید.
اسونسن در “فلسفهی تنهایی” چند مفهوم محوری را
بهطور مرتب تکرار میکند که :شواهد چندان دال بر
این نیستند که ما تنهاتر از قبل شده باشیم .بودن با
دیگران به معنای عدم تنهایی نیست .کم بودن افراد
دور و اطراف هم به معنی تنها بودن نیست.
اسونسن در کل ،مرتب روی نسبیبودن و
قطعینبودن فرضیهها و آزمایشهای علمی انجامشده
دربارهی تنهایی و دیگر موضوعات مرتبط تکیه میکند.
او در مقدمهی کتاب اشاره کرده که این اثر ،حاصل
تالشهایش برای کشف معنای دقیق تنهایی است از
نظریات فالسفه ،دانشمندان و پژوهشها و آزمایشهای
نوین هم بهره برده است .مث ً
ال اینکه تنهایی از مشکالت
مربوط به روانپزشکی نیست و نباید هم آن را در این
گروه قرار داد .او میگوید تنهایی و افسردگی دو وضعیت
متفاوت است و فرد ممکن است احساس تنهایی کند
بیآنکه افسرده باشد ،یا افسرده باشد بیآنکه احساس
تنهایی کند .همانگونه که ترس یک بیماری نیست،
تنهایی هم به خودی خود بیماری به حساب نمیآید.
در فصل دوم( احساس تنهایی) اسونسن میگوید
من شخصا تنهایی را واکنشی احساسی نسبت به این
واقعیت میدانم که میل شخص به برقراری ارتباط با
دیگران برآورده و ارضا نمیشود .هیچ دلیلی ندارد
معتقد باشیم که امروزه تنهایی شایعتر از زمانهای
قبل است .تنهایی چیزی نیست که مخصوص به دوران
مدرن باشد “تنهایی بیماری نیست ،بلکه یک پدیده عام
بشری است ”.نسخهای هم که نویسنده در پایان فصل
دوم کتابش میپیچد ،این است که هیچکس مسئولیتی
در قبال احساس تنهاییاش ندارد ،اما همه تنهایان در
قبال مدیریت چنین احساسی مسئولند.
تا پایان فصل سوم(چه کسانی احساس تنهایی
میکنند) فلسفه سهم کمی دارد؛ چند جمله و تحلیل
از هایدگر ،ارسطو و برخی فالسفه دیگر داریم .تا اینجا
بیشتر به توصیف و تشریح آدمهای تنها و تقابلشان
با آدمهای غیر تنها صحبت شده“ :افراد تنها بسیار
بیشتر دلمشغول این هستند که دیگران چه تصوری از
آنان دارند .همه اینها آشکارا کار را برای آنکه آنان در
موقعیتهای اجتماعی خاص حضور کاملی پیدا بکنند
دشوار میکند چون همیشه به جای آنکه بالبداهه عمل
کنند به تأمل و تعمق میپردازند”.
فصل چهارم(تنهایی و اعتماد) بیشتر درمورد مفهوم
اعتماد و نبودش که باعث تنهایی میشود گفته شده
است.

در فصل پنجم مفاهیم مهم دوستی و عشق از منظر
فالسفه بررسی شدهاست .در ابتدای فصل میخوانیم:
“فقط کسی که قدرت دوست داشتن و عشق ورزیدن
دارد میتواند احساس تنهایی کند ”.یکی از فالسفهای
که در فلسفهاش بهطور مستقیم به مفهوم تنهایی
پرداخته ،کارل یاسپرس است که اسونسن در فصل
پنجم از مطالب او نوشته“ :یاسپرس میگوید وقتی
از “من” سخن میگوئیم یعنی از تنهایی سخن
میگوئیم .حرف یاسپرس اینه که فقط جایی به تنهایی
برمیخوریم که “من” ها وجود دارند”.
در فصل ششم(فردگرایی و تنهایی) یک سوال مهم
مطرح میشود :آیا احساس تنهایی مختص و منحصر
به روح و جان فرد مدرن است؟ اسونسن در برخی از
پرداختهایش در اینباره به جملهای از اولریش بک
اشاره میکند“ :چهره اصلی مدرنیته کام ً
ال تکوینیافته
شخص تنهاست ”.دلیلی که باعث شده اسونسن این
فصل را بنویسد ،طرح این سوال تکراری است که انسان
مدرن احساس تنهایی میکند یا خیر؟ نویسنده بر این
باور است که تنهایی پدیدهای نیست که مخصوص و
ویژه عصر مدرن باشد“ .نکته اینجاست که اکثر آدمها
از نظر اجتماعی منزویتر از قبل نیستند :به عکس ،ما
بیشاجتماعی شدهایم .بنابراین مساله احساس تنهایی
برای فرد لیبرال مفرط بودن تنهایی نیست ،بلکه این
است که شاید امکان خلوتگزینی بسیار کمتر شده
است”.
او در پیشگفتار کتاب به این مساله اشاره میکند که
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به نقل از الکسی دو توکویل آورده که“ :تنها ماندن در
بر و بیان بسی آسانتر و قابل تحملتر از تنها ماندن در
میان انبوه آدمیان است”.
یکی از نکات مهم و دقیق اسونسن در این کتاب
این است که تنهایی ،خلوتگزینی ،انزوا و گوشهگیری
مترادفهای دقیقی نیستند .باید توجه داشت که
تنهایی یک چیزی است و احساس تنهایی یک چیز
دیگر .اسونسن در تشریح احساس آدمهای تنها
میگوید آدمهای تنها احساسشان این است که تنهایی
از بیرون به آنها تحمیل شده است و تقصیرش هم
متوجه محیطی است که با نیازهای آنان متناسب
نیست .او معتقد است این ایده ذهنی ،به هیچ وجه
شاخص خوبی برای علتهای احساس تنهایی نیست.
راه مثبتی که این نویسنده پیشنهاد میکند ،تبدیل
تنهایی بهمعنای منفیاش ،به حالت مثبت این پدیده
یعنی خلوتگزینی است“ .باید یاد بگیریم که با این
واقعیت زندگی کنیم که هر زندگی انسانی تا حدودی
حاوی تنهایی و احساس تنهایی است .برای همین است
که حیاتی است بیاموزیم تاب تحمل تنهایی را داشته
باشیم و امیدوار باشیم که بتوانیم این احساس تنهایی
را بدل به خلوتگزینی کنیم ”.جمله پایانی کتابش هم
چنین است …“ :با همه اینها ،احساس تنهایی بهناگزیر
گهگاه سر برخواهد آورد .این همان احساس تنهایی
است که باید مسئولیتش را بپذیریم زیرا هرچه باشد
این تنهایی ،تنهایی خودمان است”.
از جمله تذکرات مهمی هم که این نویسنده در

ساقهی بامبو نوشته سعودالسنعوسی (ترجمه مریم اکبری و عظیم طهماسبی/

نشر نیلوفر) نویسنده کویتی است  .شخصیت اصلی رمان پسری کویتی به نام عیسی

است که از مادری فیلیپینی زاده شده است .از آنجا که ازدواج پدر او با یک خدمتکار
در جامعهی کویت مایهی ننگ بوده ،وی را مجبور به جدایی از همسر و فرزندش

میکنند .عیسی و مادرش به فیلیپین بازگردانده می شوند .اماعیسی تنها به این امید

زندگی میکند که روزی پدرش بیاید و او را با خود به کویت(بهشتی که مادر برای او
توصیف کرده) ببرد .اما پدر در جریان جنگ کویت و عراق کشته میشود .تصورات

عیسی از کویت قبل و بعد از دیدن آنجا ،به خوبی نمایانگر تجمل و رفاه زدگی این
جامعه است .به گفتهی سنعوسی احساس درد و ناخرسندی از برخی واقعیتهای تلخ

جامعهی کویت ،انگیزه اصلی او برای نوشتن «ساقهی بامبو» بوده است؛ جامعهای که

چنان سر در گریبان خویش دارد که مردمانش کمتر قادراند با دیدی انتقادی به رفتار
و کردار و فرهنگ خویش نظر اندازند.

تنها بودن به خودیخود نه بار معنایی مثبت دارد ،نه
بار معنای منفی و همهچیز بستگی به نحوهی تنها بودن
دارد .اسونسن در جایی از کتاب ،بین تنهاییها فرق
میگذارد :تنهایی مزمن ،تنهایی موقعیتی ،تنهایی گذرا.
به نوشتههای رابرت اس.وایس جامعهشناس هم اشاره
میکند که میان تنهایی اجتماعی و تنهایی عاطفی
تفاوت قائل بوده است .از نظر اسونسن نوع تنهایی
بستگی زیادی به سن و سال دارد؛ در میان جوانان
تنهایی اجتماعی غالبتر است و در میان سالمندان
تنهایی عاطفی.
یکی از مفاهیمی که اسونسن در کتاب نتیجهگیری
میکند این است که اساساً در خلوت و انزوا نمیشود
انسان شد .خود انسانیت ماحاصل ارتباطات ما با دیگران
و تجربیات ما به همراه آنهاست .در اینزمینه جملهای را

کتابش مطرح میکند این است که میان کسی که
از نظر اجتماعی انزوا گزیده است و کسی که از نظر
اجتماعی طرد شده است تفاوتی جدی وجود دارد.
الرس اسونسن اواخر کتاب مینویسد ما در دورانی
زندگی میکنیم که اکثرمان به حال خودمان واگذاشته
نشدهایم و مکالمات تلفنی ،پیغامهای نوشتاری،
توئیتر ،فیسبوک و اسکایپ ضامن ارتباط و تعاملمان
با دیگران هستند .او این گمان را مطرح میکند که
شاید بزرگترین مساله دوران ما ،احساس تنهایی
مفرط نیست بلکه فقدان خلوت و انزوا باشد .از نظر
او آنچه خلوت ما را تهدید میکند “این است که ما به
محض احساس تنهایی ،خواه از سر مالل ،خواه از سر
بیقراری ،خواه از سر تنبلی ،فیالفور به دیگران متوسل
میشویم”.

