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سرس نخ

حکایت این شماره میهن حکایت دو فیلم با یک بلیط است! موضوعی که برای این شماره در نظر گرفته بودیم
و فراخوان اش را برای شماری از صاحب نظران و پژوهشگران فرستاده بودیم «چالش ایران و آمریکا به کجا می
انجامد؟» بود .بعضی دوستان نیز مقاالتشان را ارسال کرده بودند .در آخرین روزهای اتمام مهلت دریافت مقاالت،
خیزش وسیع آبان ماه و سرکوب خونین و گسترده آن اتفاق افتاد .به همین خاطر دایره این پرونده را وسیعتر
کردیم«:جمهوری اسالمی در بحران(سیاست داخلی ،سیاست خارجی)».
سپس از بعضی دوستانی که هنوز مقاالتشان نرسیده بود درخواست کردیم که در تکمیل مقاله شان به اعتراضات
آبان ماه و بحران در سیاست داخلی حکومت نیز بپردازند و به جمع تازه ای از عزیزان نیز به صورت ضرب العجلی
سفارش نگارش مقاله با تمرکز بیشتر بر بحران در سیاست داخلی حکومت با تمرکز و توجه به اعتراضات سراسری
آبان ماه را دادیم .نتیجه این شد که بخشی از مقاالت عمدتا به بررسی چالش های سیاست خارجی به خصوص تنش
بین ایران و آمریکا پرداخته اند و بعضی عمدتا تکیه بر اعتراضات آبانماه و برخی نیز به هر دو.
امیدواریم مجموعه فراهم شده که از منظرهای مختلف به هر دو بحران ،هم در سیاست خارجی و هم در
سیاست داخلی جمهوری اسالمی ،پرداخته اند بتواند افقهای تازه ای برای خوانندگان عزیز میهن بگشاید .به
خصوص درهمآمیزی نتیجه عملی این دو بحران در زندگی مردمان ایران که به اعتراض طیف وسیعی از آنان در
آبان ماه خونین انجامید.
اینک گویی حلقه آتشی دور حکومت ایران برافروخته شده که عمدتا ناشی از سیاست های غیرملی خود اوست.
اعتراضات در عراق و لبنان هرچند عمدتا بر علیه فساد و حاکمان ناالیق و فاسد در این دو کشور است اما وقایع هر
دو جا ( به خصوص عراق که شعارهای مهمی علیه نفوذ و مداخله حکومت ایران داده می شود) ،تابلویی از بنبست
در سیاست خارجی حاکمان ایران را به نمایش میگذارد .همانطور که خیزش ناگهانی مردم ناراضی در جایجای
کشورمان که به جان باختن صدها نفر و مجروح شدن و بازداشت هزاران نفر انجامید نیز پرده دیگری از این تراژدی
است که سالهاست زندگی روزمره و آزادی و رفاه و امنیت آحاد ملت را نشانه گرفته است.
در باره خیزش آبان ماه  ۹۸و تاثیرات آن در سیاست ایران سخنان مهمی در این شماره آمده است .اما این واقعه
هنوز جای بحث فراوان دارد و در شماره های آتی بدان بازخواهیم گشت.
شورای دبیران نشریه میهن
جواد اکبرین ،رضا علیجانی ،علی کشتگر و محسن یلفانی

سرسخن
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ِ
سیاست«نه جنگ ،نه مذاکره با آمریکا»
ساختاری
اعتراضات فراگیر آبان ماه و بن بست
ِ
علی افشاری

رشد فزاینده تنش بین دولت های ایران و آمریکا از
موضوعات مهم منطقه و دنیا است که باعث استمرار بیم
ها و نگرانی هایی شده است .اما پیچیدگی و حساسیت
شرایط و راهبرد کالن دو طرف در اجتناب از رویارویی
نظامی باعث شده است که علیرغم نزدیک شدن
حکومت های ایران و آمریکا به برخورد نظامی که اوج
آن در اسقاط پهپاد آمریکایی و حمله موشکی -پهپادی
به تاسیسات آرامکو در عربستان سعودی مشاهده شد،
چنین اتفاقی نیفتد و نوعی بازدارندگی راهبردی در دو
سوی ماجرا پدیدار شود .البته به موازات با شیبی متغیر
سطح درگیری های مربوطه در حوزه های سیاسی و
اقتصادی افزایش یافته است .در حال حاضر یک جنگ
اقتصادی و تجاری تمام عیار بین دولت های ایران و
آمریکا برقرار است.
اجرای مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی از سوی
جمهوری اسالمی و زمزمه بازگشت به غنی سازی
اورانیوم با غلظت باال در صورت عدم اجرای تعهدات
اروپا ،نیز باعث شده تا تهدید به اجرای «مکانیزم ماشه»
از سوی اتحادیه اروپا فضای تقابل غرب و جمهوری
اسالمی ایران را به سطح باالتر و چه بسا کنترل ناپذیر
ارتقاء دهد .تاکنون اروپا همراهی با سیاست سختگیرانه
تحریم های کمرشکن آمریکا نداشته است اما در عین
حال به دلیل ناتوانی از دیکته کردن تبادل تجاری و
مبادله اقتصادی با ایران به شرکت ها و موسسات تجاری
و صنعتی اروپایی در برابر فشار آمریکا در عمل تسلیم
بوده و یا مقاومت غیرموثری انجام داده است .در حال
حاضر اروپا مشابه آمریکا در چارچوب راهبرد چماق
و هویج به سمت اعمال فشار بر جمهوری اسالمی و
برخوردهای سخت متمایل شده و دیگر به جای تمرکز
بر ارائه پیشنهادات و امتیازات زبان تهدید را انتخاب
کرده است .کاهش تعهدات برجامی حکومت اگرچه از
منظر ایجاد فشار کارایی دارد اما استفاده بیش از حد
از آن نتیجه معکوس داشته و می تواند رشته سست
مذاکرات ایران و اروپا و رویکرد های تعاملی را کامال
پاره کند.
مجموعه این شرایط آینده مبهمی را پیشروی
رویارویی دو طرف قرار داده است .اعتراضات سراسری

آبان  ۹۸و سرکوب خونین
و فوق العاده خشن حکومت
اوضاع را بغرنج تر ساخته است.
اگرچه مقامات ارشد دولت
آمریکا در دوران یک هفتهای
اعتراضات که به قطع کامل
اینترنت منجر شد و هنوز
وضعیت ارتباطات مجازی در
برخی از نقاط کشور عادی
نشده است ،مرتب بر حمایت
از اعتراضات مردم ایران تاکید
کرده اند ،اما در عمل کاری
انجام نداده اند؛ حتی تحریم
های جدیدی نیز وضع نکرده
اند.
رصد کردن رفتار دولتمردان آمریکایی نشان می
دهد که راهکار مشابهی مانند دولت اوباما در اعتراضات
انتخاباتی سال  ۸۸در دستور کار قرار گرفته است
تا با فرصت تلقی کردن اعتراضات داخلی ایران ،فضا
برای تحمیل توافق جدید به جمهوری اسالمی مساعد
ارزیابی شود .در این نگرش تلقی می شود که حکومت
در شرایط آسیب پذیری که قرار گرفته ناگزیر می شود
برای کنترل شرایط داخلی و بازگرداندن موازنه قوا به
نقطه تعادل قبلی از تنش ها در سطح سیاست خارجی
بکاهد و در نتیجه از موضع ضعف امتیازهای بیشتری
بدهد .در این چارچوب دولت آمریکا برنامه ای برای
اثرگذاری مستقیم بر مسائل سیاست داخلی ایران در
چشم انداز کوتاه مدت ندارد و با اولویت بخشیدن به
مالحظات امنیتی در پی تسریع و تسهیل انعقاد برجام
جدید با حفظ و تشدید سختگیری ها است.
از سوی دیگر نه تنها بلوک قدرت اعم از نهاد والیت
فقیه و دولت روحانی بلکه برخی از نیروهای سیاسی
و مدنی داخل وخارج ایران در پس اعتراضات اخیر
دست آمریکا را هم دخیل می بینند و ترجیح می
دهند تا مقاومت فعلی را حفظ کنند .دولت آمریکا
نقش مستقیمی در اعتراضات خودجوش و مبتنی بر
نارضایتی عمیق و ناامیدی گسترده مردمی نداشت ،اما

پیامد های تحریم های گسترده و کمرشکن بر شکل
گیری اعتراضات تاثیر مثبت داشت.
اما فارغ از اعتراضات جاری و تاثیر تحریم ها بر سطح
کنش های سیاسی تحول طلبانه در داخل ایران ،فرجام
معادله رویارویی ایران و آمریکا بستگی زیادی به اتفاقات
آینده دارد و از همه مهتر میزان تاب آوری جمهوری
اسالمی در برابر تنگناهای اقتصادی .اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور به صراحت می گوید حتی
دوستان جمهوری اسالمی نیز از خرید نفت ایران در
هراس هستند .محدودیت شدید و بی سابقه فروش نفت
نظام را در بن بست قرار داده است .این واقعیت باعث
شده میانجیگری های فرانسه قبل از نشست عمومی
سازمان ملل فضای تازه ای بوجود آورد .اگرچه ابتکارات
در نشست یادشده به نتیجه نرسید اما اعالم اینکه
نیویورک فرصت خوبی برای آغاز گفتگو با آمریکا بوده
از سوی حسن روحانی نشان می دهد این پرونده هنوز
بسته نشده است .این واقعیت را نمی توان انکار کرد
که جمهوری اسالمی اولویتش در استمرار ایستادگی تا
انتخابات ریاست جموری  ۲۰۲۰آمریکا است و ترجیح
می دهد دمکرات ها وارد کاخ سفید بشوند تا امتیازهای
اعطایی قابل تحمل شود و ریسک های کنترل ناشده
کاهش یابد .همچنین ترامپ را قابل اعتماد نمی داند.
روش وی در دنبال کردن توافق در چارچوبی تحقیرآمیز
و نادیده گرفتن چارچوبی برای تن دادن آبرومندانه
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طرف مقابل این تردید را به مالحظه ای جدی برای
خامنه ای بدل ساخته است .اما این خواست نیازمند
توانایی در تحمل فشارهای سنگین اقتصادی و واکنش
مردم است .انفجار خشم عمومی نسبت به افزایش
قیمت ناگهانی حامل های انرژی نشان داد جامعه اصال
پذیرای شرایط ریاضتی نیست .تصمیم فوق در کنه خود

شده است.
این نکات که مبتنی بر واقعیت های انکارناپذیر است،
بعید است دور از توجه مقامات ارشد جمهوری اسالمی
قرار بگیرد که به لحاظ تاریخی در بحران های روابط
خارجی نشان داده اند که تا پای پرتگاه می روند ،اما
در دقیقه آخر ترمز رویکرد ستیزه جویی را به صورت

در شرایطی که دو طرف آگاهانه به دنبال گزینه جنگ نیستند ،مذاکره گزینه

ناگزیر است .تمایل جمهوری اسالمی به کاهش بهای مذاکره نیز در افق پیش رو
بخت زیادی برای عملی شدن ندارد .شاید بتوان گفت که هیچگاه ج.ا در انتخاب

بین دوگانه « جنبش انقالبی» و یا « دولت-ملت مسئول در برابر نظم جهانی» این
چنین در تنگنا نبوده است .نظام بیش از همیشه فشار خطر به هم خوردن موازنه
قوای اجتماعی به نفع نیروهای خواهان تغییرات ساختاری سیاسی را حس می کند.

گسترش رفت و آمدهای میانجی ها مانند نمایندگان دولت عمان خط سیری را نمایان

می سازد که چه بسا زمان تغییر در سیاست خارجی فرا رسیده و نظام در اندیشه
تمهید مقدمات از سر اجبار به سمت تکرار و گسترش نرمش قهرمانانه است .البته

این اتفاق محتمل به سرعت رخ نمی دهد و یک پروسه تدریجی را منتهی در بازه
زمانی نه چندان بلند طی خواهد کرد.

همانطور که حسن روحانی اعتراف کرد مالحظه ای
امنیتی به خاطر از بین بردن آسیب پذیری جمهوری
اسالمی در برابر تنگناها در واردات با هدف کاهش سطح
مصرف بنزین بود.
تصمیم گیران اصلی جمهوری اسالمی و در راس
آنها خامنه ای می پنداشتند که با انتقال فشارها به
مردم می توانند سپر دفاعی برای خود درست کنند.
اما اعتراضات فراگیر آبان  ۹۸اشتباه بودن این محاسبه
را نشان داد که هزینه های نظام را افزایش داد واکنون
چالش بقا به تهدیدی جدی برای جمهوری اسالمی بدل
شده است.
در سطح منطقه نیز نظام با مشکالت بیشتری مواجه
شده و از موضع تهاجمی به دفاعی تغییر فاز داده است.
اکنون در کشورهایی که اکثریت شیعه دارند و نظام آنها
را متحد طبیعی خود می انگارد ،صداهای اعتراضی در
سطح توده مردم در برابر توسعه طلبی منطقه ای نهاد
والیت فقیه رساتر از مناطق سنی نشین شده است .در
واقع نوعی همسویی بین اعتراضات داخلی و منقطه ای
علیه اقتدارطلبان بنیادگرای اسالمی شیعه محور ایرانی
و نیروهای همسو با آنها در جهان اسالم بوجود آمده
است.
این متغیر ها نظام را در وضعیت بسیار دشوار
و بی سابقه ای قرار داده است .از این زاویه خشونت
منزجرکننده و گسترده در خاموش کردن اعتراضات
اخیر که برای نخستین بار به ” جنگ امنیتی” تعبیر
شد و خارج کردن بخشی از مردم ایران از شمول ملی و
تابعیت ایران را در بر داشت ،برخوردی از سر استیصال و
درماندگی بود که اوضاع را خراب تر کرد و معلوم نیست
هاضمه نظام بتواند این سطح از قساوت و پیامدهای
آن در گسترش روی گردانی از نظام در سطح جامعه و
نخبگان سیاسی را هضم کند.
ازاینرو غلط نیست اگر گفته شود در چارچوب شرایط
ملتهب و ناپایدار کنونی سیاست اعالمی «نه مذاکره،
نه جنگ» در نوعی بن بست ساختاری قرار گرفته و
امکان تداوم و پیشروی آن با تردیدهای جدید مواجه

مقطعی کشیده و خود را از سقوط دور می کنند.
کاهش مرحله ای تعهدات برجامی و در عین حال
خودداری از برداشتن گام های بلند برای بازگشت به
سطح فعالیت های هسته ای به قبل از برجام تاکنون
نتیجه نداده و حتی نتیجه معکوس به بار آورده
است .تهدید تروئیکای اروپا به خروج از برجام و فعال
کردن مکانیزم ماشه و بازگشت خودکار تحریم های
سازمان ملل و اروپا در این خصوص روشنگر است که
می تواند به تعطیلی قوه مجریه دستکم در بخشی از
کارکردهایش منتهی شود .در این شرایط حتی مبادالت
تجاری روسیه و چین نیز با جمهوری اسالمی محکوم به
کاهش بوده و نمی تواند کمکی برای نظام باشد .افزایش
سطح درگیری در منطقه نیز که به نظر می رسد به
حداکثر ظرفیت های خود تا آستانه جنگ رسیده نیز
نوعی ابزار پرریسک است که کارایی اش را تا حد زیادی
از دست داده است .جنگ های نیابتی به سقف اثرگذاری
بازدارنده خود رسیده اند.
مواضع آقای خامنه ای مبنی بر عدم اهمیت به
مواضع اروپا واتکا به منابع داخلی بیشتر جنبه شعاری
داشته و جمهوری اسالمی توان مقاومت در برابر افزوده
شدن فشارهای مستقیم اروپا به آمریکا را ندارد .از سوی
دیگر پذیرش مذاکره در این شرایط نیز به معنای تسلیم
کامل حکومت خواهد بود .ازاین رو می توان انتظار
داشت که مقامات حکومت به دنبال چاره اندیشی از
طریق کاهش سطج برخورد با عربستان سعودی باشند
تا موازنه راهبردی در منطقه به نفع تغییر شرایط مذاکره
و تعدیل خواست های دولت آمریکا تغییر کند .البته
زمان طوالنی نیز برای این اتفاق وجود ندارد.
دولت آمریکا به درستی دریافته است اقتصاد پاشنه
آشیل جمهوری اسالمی است .آستانه تحمل جامعه در
خصوص وضعیت فالکت بار اقتصادی به نقطه صفر دارد
نزدیک می شود و بخشی از جامعه تصمیم به رویارویی
با حکومت و پی افکندن تغییرات بزرگ سیاسی گرفته
است .ازاینروشرایط نمی تواند این گونه ادامه پیدا کند
و دیر و یا زود جمهوری اسالمی باید تصمیم بگیرد.

بنابراین در شرایطی که دو طرف آگاهانه به دنبال
گزینه جنگ نیستند ،مذاکره گزینه ناگزیر است .تمایل
جمهوری اسالمی به کاهش بهای مذاکره نیز در افق
پیش رو بخت زیادی برای عملی شدن ندارد و تحقق
چنین خواستی با موانع بزرگی روبرو است .شاید بتوان
گفت که هیچگاه جمهوری اسالمی در انتخاب بین
دوگانه ” جنبش انقالبی” و یا ” دولت-ملت مسئول در
برابر نظم جهانی” این چنین در تنگنا نبوده است .نظام
بیش از همیشه فشار خطر به هم خوردن موازنه قوای
اجتماعی به نفع نیروهای خواهان تغییرات ساختاری
سیاسی را حس می کند و ریسک تداوم وضعیت موجود
بسیار باال است .گسترش رفت و آمدهای میانجی ها
مانند نمایندگان دولت عمان خط سیری را نمایان می
سازد که چه بسا زمان تغییر در سیاست خارجی فرا
رسیده و نظام در اندیشه تمهید مقدمات از سر اجبار
به سمت تکرار و گسترش نرمش قهرمانانه است .البته
این اتفاق محتمل به سرعت رخ نمی دهد و یک پروسه
تدریجی را منتهی در بازه زمانی نه چندان بلند طی
خواهد کرد.
آغاز گفتگوها نیز نمی تواند به منزله قطعیت توافق
و یا دستکم حصول سریع باشد .اما به طور نسبی می
توان نتیجه گرفت که نظام ناگزیر از برجام  ۲بوده و
اعتراضات آبان  ۹۸در قالب کاتالیزور و عامل تسریع
بخش عمل کند .البته این سناریو را نمی توان قطعی
دانست فقط احتمال وقوع بیشتری دارد .ممکن است
نظام تداوم سیاست تقابلی و صلح مسلح را انتخاب کند
و خطر گسترش شکاف حکومت – ملت و بی ثباتی
سیاسی در داخل را به جان بخرد.
منتهی اتفاقات دو سال اخیر نشان داده است که
تالش های سیاسی ،اطالعاتی ،تبلیغاتی و گفتمانی برای
متحد کردن جامعه ایران در مواجهه با تحریم های
سنگین و یک طرفه دولت آمریکا و پذیرش پیامدهای
آن بر سختی معاش شکست خورده است .جامعه
پذیرای هزینه های این سیاست نیست و نسبت به اصل
آن معترض است و یا این هزینه را مقرون به فایده بشمار
نمی آورد .اختالف نظر زیاد اکثریت جامعه با حکومت و
مدافعان سیاست تقابلی با دولت آمریکا حتی در صورت
وقوع جنگ و یا برخورد نظامی محدود نیز می تواند
شرایط  ۲۰شهریور  ۱۳۲۰را بازسازی نماید که مردم
در کنار حکومت در برابر تهاجم و اشغال خارجی قرار
نگرفتند .بدین ترتیب بعید است این وضعیت هشدار
دهنده مورد غفلت نهاد والیت فقیه قرار بگیرد ،ودر
نتیجه برجام  ۲به عنوان شری اجتناب ناپذیر پذیرفته
شود که در صورت تحقق با گسست کامل از برجام  ۱و
بر روی خاکسترهای آن بنا می شود.

این نکات که مبتنی بر واقعیت

های انکارناپذیر است ،بعید است دور
از توجه مقامات ارشد جمهوری اسالمی

قرار بگیرد که به لحاظ تاریخی در
بحران های روابط خارجی نشان داده

اند که تا پای پرتگاه می روند ،اما در
دقیقه آخر ترمز رویکرد ستیزه جویی

را به صورت مقطعی کشیده و خود را از

سقوط دور می کنند.
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اعتراضات افقی ،سرکوب عمودی
محمدجواد اکبرین

ایران در یک دهه ،سه دوره اعتراضات پردامنه را
تجربه کرده است .خردادماه  ،۸۸دیماه  ۹۶و آبانماه
بودن
 .۹۸وجه مشترک این سه اعتراض «افقی»
ِ
آن است .یعنی مردم بدون دستور و دعوتِ کسی از
باال ،با تفاهم و همدردی مشترک برای مطالباتشان
به خیابان آمدند .حتی در خردادماه  ۸۸هم اگرچه
موسوی و کروبی محور اعتراضات دانسته میشوند اما
هر دو در همراهی با مردم به آنها پیوستهاند و برای
بیرون آمدن مردم از آنها دعوت نکردهاند .میرحسین
موسوی در ابتدای بیانیه هفدهم تصریح کرده است
که «علیرغم درخواستهای فراوان» ،او و همراهانش
اطالعیه دعوت صادر نکردهاند اما «با این وصف یک
بار دیگر مردمی خداجوی به صحنه آمدند و نشان
دادند که شبکههای وسیع اجتماعی و مدنی که در
طول انتخابات و بعد از آن به صورت خودجوش شکل
گرفته است ،منتظر اطالعیه و بیانیه نمیمانند .در
حالی که مردم نه روزنامه همراه و مشوقی در کنار
خود داشتند و نه از صدا و سیما ،به عنوان رسانهای
ملی و بیطرف و منصف و عاقل بهره میبردند».
این وجه مشترک در هر سه اعتراض دیده میشود
و تفاوتش تنها در دامنه اعتراضات و طیفهای شرکت
کننده و نوع مطالبات است .البته در هر سه دوره از
مطالبات ،شعارهای ضد استبدادی فراوان تکرار شده
اما دامنه اعتراضات در دوره سوم و به گواهی خود
حکومت تا  ۲۸استان و  ۱۰۰نقطه گسترش یافته
است .این سه دوره اگرچه در «افقی» بودن مشترک
است اما حکومت در همه دورهها آن را «عمودی»
توصیف کرده و گفته سری در باال مردم را تحریک و
به خیابان کشانده است.
در  ۸۸موسوی و کروبی را فریب خوردهی دشمنی
خوانده که در پشت صحنه اعتراضات را هدایت
میکند .در  ۹۶آن را به دشمن خارجی نسبت داد
که از طریق تلگرام و یک کانال مشخص (آمدنیوز)
سازماندهی شده است و حتی برخی از نقش
«برادرزن صدام» در رأس اعتراضات سخن گفتهاند.
در  ۹۸هم دست خارجی با سازماندهی «اشرار» باالی
سر اعتراضات بوده و رهبر جمهوری اسالمی در همان

ساعات نخست اعتراضات این
را اعالم کرد .سخنگوی قوه
قضائیه در گزارش اعتراضات
 ۹۸میگوید «کسانی که
در ایام اغتشاشات اغتشاش
کردند…» .او حتی نمیگوید
«آن کسانی که در ایام
اعتراضات اغتشاش کردند» و
در قاموسشان چیزی به نام
اعتراضات اصال وجود ندارد
و هر چه هست اغتشاشات
است .مدیر مسئول روزنامه
جوان ،ارگان سپاه مینویسد:
«با قطع اینترنت اغتشاشات
و تلفات  %۷۰کاهش یافت» ،به این معنا که اگر
اینترنت قطع نمیشد  %۷۰بیش از  ۲۸استان و
۱۰۰شهر بر دامنه اعتراضات اضافه میشد و البد چند
برابر «تلفات» کنونی کشته میشدند .گویی دشمن
خارجی از طریق اینترنت مردم را هدایت میکرده
و حکومت مجبور است در ادامه این وضعیت صدها
کشته دیگر از فریب خوردگان دشمن را در کارنامه
سرکوبش ثبت کند .خبرگزاری تسنیم سپاه نیز ادعا
کرد که با یک مقام سابق خزانهداری آمریکا به نام
«رابرتس» مصاحبه اختصاصی (!) کرده و او به تسنیم
خبر داده که «واشنگتن قصد اجرای انقالب رنگی
دارد ،مثل جنبش سبز در ایران… و این اغتشاشات
هم توسط سازمان سیا سازماندهی شد» .هنوز عرق
این خبر مضحک خشک نشده بود که “جیسون
رضائیان” هم به رابرتس و برادر زن صدام اضافه شد
و نماینده ولی فقیه در سپاه از نقش او در اعتراضات
سخن گفت.
همین حکومت که اعتراضات را عمودی و از «باالی
مستقر در خارج» توصیف میکند اما هنگامی که نوبت
به ارزیابی سرکوب میرسد ماجرا را افقی میخواند و
میگوید حکومت هیچ دستوری برای سرکوب نداده
و جانشین فرمانده سپاه میگوید نیروهایش «هیچ
اسلحهای» به خیابان نیاوردهاند .این یعنی نه تنها

کشتار هم کار همان دشمن خارجی بوده بلکه اگر
فردا معلوم شد نظامیانش کسی را کشتهاند اقدام
شخصی و موردی و استثنائی بوده است چنانکه در
قتلهای زنجیرهای و موارد مشابه «نیروهای خودسر»
مقصر بودهاند و ترورها از باال و سیستماتیک نبودهاند.
مروری بر آنچه در این سالها گذشته گواهی میدهد
که اتفاقا بر عکس ،اعتراضات ،افقی و خودجوش بوده
و سرکوبها عمودی و از باال و سیستماتیک انجام
شده و خودسر یا موردی نبوده است.
در سال  ۸۸و در روزهای پایانی تیرماه خیلی از
معترضان که در خیابان گم شده بودند در کهریزک
پیدا شدند .برخی از آنها زیر شکنجه دوام نیاوردند
و جان دادند .یکی از آنها محمد کامرانیفر بود که
۱۸تیر به کهریزک رفت و یک هفته بعد پیکر خونین
لقمان تهران بود!
و بیجانش در بیمارستان
ِ
۴سال پس از فاجعه کهریزک ،قاضی مرتضوی
متهم این جنایت در جریان دادگا ِه ۶خرداد ۹۲منکر
شکنجه شد و گفت «مرحوم کامرانی گرمازده شده
بود…اگر مرحوم در بهداری پاشویه میشد تب او
کاهش پیدا میکرد و منجر به مرگ نمیشد».
مشکل اینجا بود که حتی پزشک کهریزک
ِ
حقیقت ماجرا شهادت دهد!
هم زنده نبود تا بر
آبانماه  ۸۸اعالم شد که پزشک کهریزک (رامین
پوراندرجانی) در بهداریِ نیروی انتظامی تهران ،در
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خواب سکته کرد.
دو ماه بعد از اظهارات مرتضوی در دادگاه،
دانشجویان در دیدا ِر ۶مرداد ۹۲با رهبری نسبت به
پرونده کهریزک اعتراض کردند .آقای خامنهای جواب
داد« :البته در حاشیه و گوشه و کنا ِر یک حادثهی
بزرگ ممکن است مسائلی روی داده باشد که گاه
یک نفر مظلوم یا ظالم واقع شود» .کشتن بچههای
مردم از نظر او «حاشیه و گوشه و کنار» بود و
بنابراین طبیعی بود که ۸سال طول بکشد تا مرتضوی
بازداشت و به دوسال زندان محکوم شود .همین ۲
سال را هم نماند و چندی پیش ،بعد از گذران دو
سوم از محکومیتش آزاد شد .بارها به مرخصی رفت و
حتی در کربال دیده شد.
با اینهمه اما اگر محسن ،فرزند آقای روحاالمینی
انقالبی نظام) در میان شهدای کهریزک
(از مدیران
ِ
نبود شک دارم که اصال چنین پروندهای گشوده
میشد تا شامل امثال محمد کامرانیفر (فرزند یک
کارمند عادی) شود .بعدها قاضی حیدریفر ،دیگر
متهم جنایت کهریزک در مصاحبه ۲۲مهر ۹۶با
ِ
شرق گفت« :من به وظیفه خودم در دفاع از نظام
و حریم والیت عمل کردهام/اگر میدانستم پسر آقای
روحاالمینی در آن جمع است او را به احترام پدرش
آزاد میکردم/اما فرزندش زمان بازجویی ،هویت خود
را کتمان کرده بود».
مرتضوی هم در دفاعیاتش گفت« :اینجانب صرفا
به دلیل ایفای وظایف قانونی و تکلیف الهی در مهار
اغتشاشات و فتنه سال  ۱۳۸۸محکوم شدم .فوت
مرحوم روحاالمینی فرآیندی تدریجی و زمانبر بوده و
بر اثر یک ضربهی نوعا کشنده یا یک حادثه ناگهانی
اتفاق نیفتاده است».
و اما “رامین پوراندرجانی” معروف به پزشک
کهریزک؛ او شاهد شکنجه معترضان به انتخابات
سال  ۸۸در کهریزک بود و قرار بود به دادگاه برود و
بر آنچه آنجا گذشت گواهی دهد .اما به دادگاه نرسید.
مسئوالن ،علت مرگ این پزشک ۲۶ساله را نخست
سکته در خواب و سپس مسمومیت اعالم کردند.
جسد رامین پوراندرجانی ،بدون اجازه کالبدشکافی
به خانواده ،به دست نیروی انتظامی دفن شد .پدرش
به رادیو فردا گفت« :زنگ زدند گفتند بیا جنازهاش
را بگیر و ببر ،من چه کار میتوانستم بکنم… گفتند
تصادف کرده .با نام تصادف ما را دعوت به تهران
کردند .شب قبلش ،من و رامین  ۷یا  ۸دقیقه با
هم صحبت کرده بودیم ،خیلی حالش خوب بود،
خیلی… ما نتوانستیم حتی چهره رامین را پس از
مرگ ببینیم».
 ۸سال پس از مرگش وقتی خبرگزاری ایلنا از
سردار «علی قلی فودازی» رییس وقت بازرسی
پلیس تهران از علت مرگ او پرسید گفت« :آن
پزشک وظیفه دچار جنون آنی شد و با خوردن قرص
خودکشی کرد»! سردار در این مصاحبه همه چیز را
انکار کرد و گفت «کسی در کهریزک مورد ضرب
و شتم قرار نگرفت و چند نفری که در این جریان
کشته شدند به علت سرماخوردگی و ابتال به مننژیت
درگذشتهاند» .حاال این سردار ،بازنشسته شده و
آسوده از هر محکمه و محاکمهای ،درباره کسانی
که به اتهام مشارکت در این فاجعه بازداشت شدند
گفته است« :من پرونده تمام این مسئوالن را پیگیری
کردم تا آزاد شوند».
در نمونهای دیگر ،صانع ژاله” دانشجوی دانشگاه
هنر بود که در ادامه اعتراضات جنبش سبز (بهمن

 )۸۹کشته شد .پیکرش را به خانوادهاش تحویل
ندادند و مجبورشان کردند مصاحبه کنند و بگویند
پسر ما بسیجی بود و توسط معترضان کشته شد!
روزنامه کیهان هم برایش کارت جعلی بسیجی
چاپ کرد و او را همکار نهادهای امنیتی نظام
و بسیجی خواند .بعد از اینکه پدرش مجبور به
مصاحبه شد برایش تشییع با شکوهی برگزار کردند
و نایبرییس ِ
وقت مجلس او را فرزند بسیج و مخالف
فتنه خواند .اما برادرش طاقت نیاورد؛ مصاحبه کرد و
گفت« :همه ماجرا دروغ است ،برادرم بسیجی نبود،
خانوادهام تحت فشار بودند و جنازه را تحویلشان
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«یک مقام آگاه» به خبرگزاری مهر گفت فقط یکی
از بازداشتیها کارگر بوده که او هم آزاد است .یعنی
صورت مسئله کال پاک شد و اصال «کارگر بازداشتی»
نداریم .فردای این خبر سخنگوی قوه قضائیه هم
گفت« :متهمان جز دو سه نفرشان بقیه کارگر
نبودند» .یعنی در فاصله چند ساعت «فقط یکیشان
کارگر است» شد «فقط دو سه نفرشان کارگرند».
همزمان سپیده قلیان (دانشجویی که به اتهام
همراهی با کارگران معترض به ۱۸سال زندان محکوم
شد) از زندان نامهای را به بیرون رساند که در آن
نوشته بود« :بازجوها گفتند :کمک کن تا مستندی از

همین حکومت که اعتراضات را عمودی و از «باالی مستقر در خارج» توصیف

میکند اما هنگامی که نوبت به ارزیابی سرکوب میرسد ماجرا را افقی میخواند و
میگوید حکومت هیچ دستوری برای سرکوب نداده و جانشین فرمانده سپاه میگوید
نیروهایش «هیچ اسلحهای» به خیابان نیاوردهاند .این یعنی نه تنها کشتار هم کار

همان دشمن خارجی بوده بلکه اگر فردا معلوم شد نظامیانش کسی را کشتهاند اقدام

شخصی و موردی و استثنائی بوده است چنانکه در قتلهای زنجیرهای و موارد مشابه
«نیروهای خودسر» مقصر بودهاند و ترورها از باال و سیستماتیک نبودهاند .مروری

بر آنچه در این سالها گذشته گواهی میدهد که اتفاقا بر عکس ،اعتراضات ،افقی و
خودجوش بوده و سرکوبها عمودی و از باال و سیستماتیک انجام شده و خودسر یا

موردی نبوده است.

نمیدادند».
۹سال بعد از آن رسوایی ،کیهان پروژه جدیدی
را کلید زد .پس از انتشار خبر خودسوزی و مرگ
سحر خدایاری (معروف به دختر آبی) که در اعتراض
به تبعیض در رفتن زنان به استادیومها خودسوزی
کرد ،به سراغ پدرش رفت و او را «جانباز و فدایی
انقالب» خواند که در مصاحبه با کیهان گفته« :مطرح
کنندگان حضور زنان در ورزشگاهها را مقصر میدانم
واقعا زنان چه نیازی به حضور در ورزشگاه دارند»!
در ساعت نخست انتشار خبر در حالی که
شبکههای اجتماعی و رسانههای بینالمللی ماجرای
سحر را با جزئیات پخش کردند شورای عالی امنیت
ملی اکثر روزنامههای داخل را از پرداختن به خبر
ممنوع کرد و اجازه تشییع پیکرش را ندادند و او را
پنهانی به خاک سپردند.
در اعتراضات آبان  ۹۸نیز خواهر شهید امیرحسین
کبیری (که در گلشهر کرج کشته شد) به رسانهها
گفته است که وقتی به پاسگاه رفت تا از بازداشت
برادرش خبر بگیرد به او گفتند آنجا کسی دستگیر
نشده ،همه یا زخمیاند یا کشته! بعد از تحویل پیکر
هم امضا گرفتهاند که اعالم شود مرگ بر اثر تصادف
بوده ،شبانه دفن شود و مراسمی برگزار نشود .این
گواهی را اگر کنار نمونههایی شبیه صانع ژاله و
دفن شبانه هاله سحابی بگذاریم و یا با گواهی سایر
خانوادههای قربانیان در  ۸۸و  ۹۶و  ۹۸مقایسه کنیم
به یک «مدل سراسری سرکوب» میرسیم که نشان
از یک روش عمودی و سیستماتیک دارد.
در نمونهای دیگر ،هنگامی که اعالم شد جمعی
از کارگران نیشکر هفتتپه به جرم اعتراض به ماهها
حقوق عقبافتادهشان به  ۶تا ۱۸سال زندان و ۷۴
ضربه شالق محکوم شدند شبکههای اجتماعی و
رسانهها پر شد از صدای اعتراض به این احکام .ناگهان

فریب خوردنت ساخته شود تا ما هم کمک کنیم نزد
خانوادهات برگردی… نپذیرفتم و اکنون ماههاست که
زندانم/به من بگویید چگونه از قوه قضاییه شکایت
کنم؟» در این نمونه ،تمام تالش نظام این بود که
به مردم بگوید :نه کارگر بازداشتی داریم ،نه اصال
کسی اعتراضی دارد و آنکس که اعتراض کرده هم
فریبخوردهی دشمن است .اما این اولین بار نبود
که نظام به جای حل مسئله ،صورت مسئله را
پاک میکرد .مثال وقتی از رئیس قبلی قوه قضائیه
(صادق الریجانی) درباره فشار بر زندانیان سیاسی
پرسیدند گفت« :ما اصال زندانی سیاسی نداریم».
(۱۵بهمن )۹۷جواد ظریف هم در پاسخ به شبکه
تلویزیونی پیبیاس گفته بود« :ما افراد را به خاطر
عقایدشان زندانی نمیکنیم» (۱۰اردیبهشت )۹۴یا
پیشتر وقتی خبرنگاری از احمدینژاد درباره تضییع
حقوق همجنسگرایان در ایران پرسید گفته بود:
«اصال همجنسباز در ایران نداریم» (۲مهرماه )۸۶از
این نمونهها بسیار است؛ اما همهشان از الگوی رهبر
جمهوری اسالمی پیروی میکنند؛ او در نخستین
سخنرانی سال ۹۷در حرم امام رضا گفته بود« :هیچ
کس بخاطر اینکه نظرش مخالف نظر حکومت است
مورد تعقیب و فشار قرار نمیگیرد .هر کس چنین
ادعایی کند دروغ گفته است و بنا هم نیست کسی
متعرض اینها شود».
یکسال و نیم بعد از این سخنرانی  ۱۶نفر به
اتهام نوشتن نامه مخالفت با رهبری بازداشت
شدند .مشکل اما پاک کردن صورت چند مسئله
نیست؛ مشکل اصلی ،اکثریت مردم یک کشورند که
چیزهایی برای «زندگی» میخواهند که حکومتشان
نمیخواهد .مسئلهی اصلی «مردم ایران»اند و این را
باید پاک کرد!
سرکوب عمودی تنها به اعتراضات دورهای هم
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وجه مشترک اعتراضات  ۸۸و  ۹۶و  ۹۸این است که حکومت هر بار گمان کرد

یک دوره است که میگذرد ،اما هرگز نگذشت! چون «یک دوره» نیست که بگذرد،
«یک دوران» است که تازه آغاز میشود .حکومت همان تباهی که بود میماند ،اما
آدمهای این دوره دیگر بر آن تبار که بودند نیستند .بنبست ،آرایش اجتماعی-

سیاسی دیگری میآورد .به هم ریختن آرایش اصولگرا-اصالحطلب و نیز پیرایش
نیروهایی که تا پیش از این با پرچمهای مشخصی شناخته میشدند از پیامدهای این
بنبست است.

محدود نمیشود بلکه در خالی کردن کشور از
سرمایههای انسانیاش هم قابل مشاهده است:
یکماه پیش از اعتراضات آبان  ۱۷( ۹۸مهرماه)
رهبر جمهوری اسالمی از ّ
نخبگان
«دللی و انتقال
ِ
مستعد به خارج از کشور» انتقاد کرد و گفت «جوان
نخبه را دلسرد میکنند»!
آمار رسمی میگوید اکثر دانشآموزان ایرانی
مدالآور در المپیاد طی دو دهه گذشته از ایران
مهاجرت کردهاند۶ .سال پیش وزیر وقت علوم
هشدار داد که «میزان ضرر از بابت مهاجرت مغزها
ساالنه  ۱۵۰میلیارد دالر است» .او گفته بود« :باید
ببینیم نخبگانی که برای کسب دانش روز دنیا به
خارج رفتهاند اگر شرایط برای برگشت آنها فراهم
نباشد کشور چه خسارتی را تحمل خواهد کرد”.
(۱۷دی)۹۲
نمونههای زیادی از سرنوشت نخبگان در این
کشور وجود دارد که روایت تلخش از عهده این مقاله
خارج است .فقط سه نمونه را یادآوری میکنم:
)۱سال  ۹۶و با افزایش بحران آب و محیط زیست

در ایران ،دکتر کاوه مدنی (نایبرییس مجمع محیط
زیست سازمان ملل و استاد امپریال کالج لندن)
تصمیم گرفت به وطن برگردد .پس از بازگشت،
معاون سازمان حفاظت از محیط زیست شد .اما ۶ماه
هم دوام نیاورد؛ هنگامی که اطالعات سپاه ،نخبگان
و فعاالن محیط زیست را به اتهام جاسوسی بازداشت
و شکنجه کرد (و یکی از اساتید محیط زیست نیز در
زندان خودکشی شد) کاوه مدنی مجبور شد از ایران
برود ،آن هم با توصیه دولت! این همان پروندهای
است که وزارت اطالعات رسما اتهام جاسوسی آنها
را تکذیب کرد و کاوه مدنی میدید که در برابر
گروگانگیران سپاه ،حتی حرف وزارت اطالعات هم
اعتبار ندارد!
)۲امید کوکبی (برگزیده المپیاد و دانشجوی
دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا)
که سال  ۱۳۸۹پس از سفر به ایران بازداشت شد
اما هرگز سندی برای اتهام جاسوسیاش پیدا نشد
و آنقدر در زندان ماند که دچار سرطان کلیه شد و
مجبور شدند آزادش کنند.

ادامه از صفحه 46
حرکت اصالحطلبی و هم جنبش سبز در این بود که
بازماندگان – واقعی
از روی آوردن به نمایندگان – یا
ِ
یا سنتی یا تاریخی دموکراسی و آزادیخواهی در
جامعۀ ما و جلب همکاری مؤثر آنها امتناع کردند و
به جای آن به میراث آیتاهلل خمینی ،که زیانبارترین
نمود آن همانا اصل والیت فقیه است ،وفادار ماندند.
جبهۀ ملّی و در کنار یا همراه و یا در درون آن،
نهضت آزادی ،به رغم همۀ دشواریها ،ضعفها،
پراکندگیها ،و به رغم اشتباهات هولناک گذشته
– اشتباهاتی که همۀ ما ،همۀ مردم ایران در آن
شریک بودهاند و بارها و بارها شرح داده شده و باز
شناخته شدهاند – هنوز و همچنان به حق نمایندگان
تاریخی یا سنتی گرایش نیرومند دموکراسی و احقاق
حقوق مردم در ایراناند — حتّی زمانی که از آنها جز
یادگارها و نمادهائی باقی نمانده باشد.
اکنون زمان آن رسیده است که این امتناع از
نزدیکی و همکاری میان این نیروهای سیاسی از
میان برداشته شود .در واقع دالیل یا علتهائی که تا
به حال مانع نزدیکی و همکاری این نیروها شدهاند،
بیشتر ناشی از وابستگیهای ذهنی یا گروهی بودهاند
تا موانع و تفاوتهای واقعی و عملی .بر اثر تظاهرات
اخیر گروه پرشماری از فعاالن اصالحطلبی و جنبش

سبز آشکارا حمایت خود را از تظاهرکنندگان و
مخالفت خود را با سرکوب حکومتی اعالم کردند.
رهبران جنبش سبز نیز ،بویژه میرحسین موسوی
که بر گرهگاه اصلی حکومت ،یعنی اصل والیت فقیه
انگشت گذاشت ،همبستگی خود را با تظاهرکنندگان
اعالم کردند.
در شرایط وخیم و فوقالعاده بحرانی و خطرناک
کنونی ،نزدیکی ،همراهی و همکاری این نیروها به
تنها اولویت و حقانیت هرگونه فعالیت یا حضور
سیاسی تبدیل شده است .به یمن تظاهرات اخیر و
به پاس خونهائی در این روزها ریخته شد ،نشانهها
جدی و اطمینانبخشی برای چنین امکانی
و دالیل ّ
فراهم آمده است .با پاسخ مثبت دادن به این امکان
راه بر شمار بزرگی از کسانی که تنها بر اثر وحشت از
خ ً
ال قدرت و خطرات ناشی از آن به ناچار به حمایت
از رژیم ادامه میدهند،باز خواهد شد .همچنانکه
مردان و زنان شجاعی که در ماههای اخیر با نوشتن
نامه زبان حال اکثریت بزرگ مردم در مخالفت با
والیت فقیه بودهاند ،دیگر احساس تنهائی نخواهند
کرد.
نیازی به یادآوری ندارد که فقدان یک ارگان
جانشین یا آلترناتیو معتبر و مردمی میتواند به سود
کسان یا نیروهائی تمام شود که به ناحق میکوشند
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)۳در نمونهای از سرنوشت نخبگانی که در ایران
ماندند ،دکتر فرهاد میثمی (پزشک ،متفکر و فعال
مدنی) را در کتابخانهاش بازداشت کردند و دارد
زندان ۶سالهی خود را میگذراند .اتهامش اعتراض
به حجاب اجباری است .چندی پیش دکتر میثمی
و محمد حبیبی (معلم زندانی) تصمیم گرفتند با
زندانبان “مقابله به مثل” کنند و اعالم کردند تا وقتی
حقوق ما را رعایت نکنید ما هم قانون زندان را رعایت
نمیکنیم .یعنی نه تنها در بیرون امنیت ندارند بلکه
در زندان هم کمترین حقوقشان مراعات نمیشود.
امنیتی
وقتی سیاستهای فرهنگی ،سیاسی و
ِ
رهبری باعث اضطرار به مهاجرت و موج خروج
نخبگان و دلسردیشان شده ،وقتی به بهانه سپردن
کارها به “فرزندان انقالبی”اش ،شرط مدیریت بیش
چاپلوسی نظام
از آنکه دانایی و توانایی باشد تملق و
ِ
است ،در چنین شرایطی نباید دنبال مقصر ّ
«دللی
نخبگان مستعد به خارج» گشت! چون
و انتقال
ِ
ّ
اصلی مهاجرت ،شخص رهبری است و سرکوب
دلل
ِ
عمودی از این جنس را هم شخص او هدایت و تقویت
میکند.
وجه مشترک اعتراضات  ۸۸و  ۹۶و  ۹۸این است
که حکومت هر بار گمان کرد یک دوره است که
میگذرد ،اما هرگز نگذشت! چون “یک دوره” نیست
که بگذرد“ ،یک دوران” است که تازه آغاز میشود.
حکومت همان تباهی که بود میماند ،اما آدمهای
این دوره دیگر بر آن تبار که بودند نیستند .بنبست،
آرایش اجتماعی-سیاسی دیگری میآورد .به هم
ریختن آرایش اصولگرا-اصالحطلب و نیز پیرایش
نیروهایی که تا پیش از این با پرچمهای مشخصی
شناخته میشدند از پیامدهای این بنبست است.

تا تظاهرات و اعتراضهای مردمی را به سود خود
مصادره کنند .جز این ،بر خالف تصور «رهبر» و
سردارانش ،که بر اثر «هنرنمائیهای» اخیرشان باد
به کلهشان افتاده و خود را در مقابله با آمریکا پیروز
میدانند ،درگیری با آمریکا و همدستانش در منطقه
پایان نیافته ،و پیگرفتن سیاست خارجی جنونآمیز
حکومت اسالمی همچنان میتواند تا خطر حملۀ
نظامی و تجزیۀ کشور پیش رود.
همۀ قرائن و اطالعات موجود نشان میدهد
که مردم از هر طبقه یا گروه اجتماعی و با سوابق
گوناگون سیاسی در تظاهرات آخر آبان شرکت
کردند .این واقعیت کار را بر گروهها یا گرایشهای
گوناگون سیاسی در نزدیک شدن به هم کمک
میکند و به آنها فرصت میدهد تا با دریافت
ضرورتها و فوریتهای روز ،از وسواسها و تعلقات
گروهی صرفنظر کنند.
میتوان امید داشت که آرزوئی که در اینجا به
اختصار و به زبانی شکسته-بسته ارائه شد ،نزد
صاحبنظران و دست اندرکاران باتجربه به صورت
طرحی منسجم و معتبر درآید… و شاید هم اولّین
گام برای تحقّق آن اعالم تحریم انتخابات آینده از
جانب همۀ گرایشها و نیروهائی باشد که در اینجا به
آنها روی آورده شد.
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آینده روابط ایران و امریکا
ابوالحسن بنیصدر

تحقیق در باره روابط سلطهگر-زیرسلطه و رابطه
ایران و امریکا ،به تحقیقکننده میآموزد که پاسخ
را باید از امرهای واقع مستمر پرسید .امرهای واقع
مستمری که میتوانند به پرسش پاسخ دهند ،اینها
هستند:
امرهای واقع مستمر که میتوانند پاسخ
پرسش را در اختیار بگذارند:
ایران از اواخر صفویه بدینسو ،موقعیت و وضعیت
زیر سلطه را یافتهاست .از جمله ،بدینخاطر ،استقالل و
آزادی ،بطور مداوم ،دو اصل راهنمای جنبشهای ایرانی
شدهاند .و تمامی جنبشهای همگانی را کسانی راه
بردهاند که این دو اصل را راهنمای جنبش شناختهاند.
قدرتهای جهانی نوخاسته ،نخست روسیه و
انگلستان و سپس ،روسیه شوروی و انگلستان و امریکا
و از کودتای  ۲۸مرداد  ،۱۳۳۲بدینسو ،انگلیس و
امریکا ،بر ایران مسلط بودهاند .از آن کودتا تا انقالب
 ،۵۷بتدریج ،امریکا ،نقش قدرت مسلط متوفق را یافته
است.
هر سه قدرت جهانی ،دوران انبساط را به پایان برده
و وارد دوران انقباض گشتهاند .دو قدرت انگلستان
و روسیه شوروی دیگر همآورد نیستند و با انحالل
نسبی امپراطوری اتحاد جماهیر شوروی روسیه ،امریکا
صاحب نقش «تنها ابر قدرت جهان» گشتهاست .با
وجود این ،اینک ،در پیروی از قانون بزرگ شدن و
بسط یافتن و سپس منقبض و منحط گشتن و وارد
شدن به مرحله انحالل ،امریکا ،بمثابه قدرت ،وارد
مرحله انحطاط شدهاست.
روابط میان قارهها و کشورهای جهان ،سیر تحول
خویش را ادامه میدهند .اروپا که زمانی مسلط بر
جهان بود ،اینک نگران آناست که زیر وزنه عظیمی
که چین و هند شدهاند و میشوند ،خرد بگردد .باوجود
این ،روابط همچنان ،روابط مسلط – زیرسلطه هستند
و پویاییهای رابطه مسلط – زیرسلطه همچنان مسبب
تخریب عظیم نیروهای محرکه (انسانها ،سرمایهها،
کارمایه ،منابع طبیعت ،خود طبیعت و… ) هستند.
در روابط مسلط – زیر سلطه ،نظامهای اجتماعی
نیمه باز ماندهاند و تحول درونی هر یک از آنها ،از

چند طبقهای به دو طبقه
که دارند به روی یکدیگر
بسته نیز میشوند ،در جریان
است .قشرهای میانی درحال
انحالل در «قشرهای پایین»
هستند .در سطح جهان نیز،
طبقههای مسلط بر کشورها
بایکدیگر پیوند میجویند.
اقتصاددانان و جامعهشناسان
و سیاستشناسان و محیط
زیستشناسان ،پی درپی،
نسبت به تبدیل شدن
جامعهها به دو طبقه بسته
بروی یکدیگر و خطرها
و مالکیت زمین و اقتصاد شهری) از سه پایه استبداد را
که حیات بر روی زمین را تهدید میکنند ،هشدار از میان برداشتهاست ،اما ایرانیان همچنان در استبداد
میدهند.
زندگی میکنند .دو اصل استقالل و آزادی گویای
پیروی قدرتی که سرمایهداری است از قانون فزونی وجدان نسلها بر این واقعیت است که وقتی جامعهای
تقاضا بر عرضه ،انسانها را گرفتار جبر پیشخورکردن در موقعیت و وضعیت زیرسلطه است ،گروهبندیهای
و از پیش متعین شدن آینده ،از جمله ،آینده منابع اجتماعی/اقتصادی که دولت را در تصرف خوددارند ،به
طبیعت و محیط زیست ،کردهاست .باوجود تخریب ضرورت وابستهاند .از این دید هم که بنگریم ،استقالل
نیروهای محرکه ( از جمله سرمایه ۱۰ :برابر کل تولید از قدرت خارجی ،یا داخلیکردن دولت خارجی
ناخالص کشورهای جهان در سال  ،۲۰۱۸در بند بازار شده ،از آزادی ،بمعنای پایان بخشیدن به سلطه این
فرآوردههای مشتق است) ،بناگزیر ،طبیعت و انسان ،گروهبندیها و استقرار جمهوری شهروندان حقوند،
هر روز ،بیشتر از روز پیش ،گرفتار پویاییهای فقر و جدا نیست.
خشونت و تخریب هستند.
نهادهای سیاسی و دینی – مرامی و اقتصادی و
روابط مسلط – زیرسلطه و بزرگ شدن ابعداد اجتماعی و علمی و آموزش و پرورشی و هنری و…
ویرانگریها ،همه جهانیان را با یک مسئله رویارو جامعهها ،بخصوص جامعههای گرفتار استبداد وابسته،
کردهاند :ادامه حیات بر روی زمین ،درگرو آناست که قدرت محور هستند و بدون برقرارکردن رابطه قوا
رابطهها را قدرت تنظیم نکند و حقوق تنظیم کنند .با بیرون ،موقعیت خود را از دست میدهند .با آنکه
به سخن دیگر ،مردم کشورهای سلطهگر نیز هرگاه نهاد دینی ،علیاالصل ،درونگرا باید باشد ،اما قدرت
نخواهند پویایی تخریب به روز سیاهشان بنشاند ،باید محوری بر آنش میدارد ،دایم در پی یافتن موقعیت
که به حقوق وجدان بیابند و پیش از آنکه دیر شود ،مسلط باشد .جهانی شدنی که نسل امروز شکل جدید
جای قدرت را در تنظیم رابطهها به حقوق بسپارند.
آن را تجربه میکند ،تنها اقتصادی نیست .اگر جهان
ایرانیان همواره در استبداد زیستهاند .مردم و امروز با بحران – به قول شماری از دانشمندان ،بنبست
طبیعت ایران ،بطور مستمر فقیرتر شدهاند .سه جنبش – دین و مرام روبرو است ،از جمله بخاطر از خود بیگانه
همگانی آنها برای رهایی از استبداد وابسته ،از دوره شدن مداوم اندیشههای راهنما توسط قدرت و توخالی
قاجار بدینسو ،گرچه دو پایه (سلطنت و ساختار ایلی شدن آنها است .این امر واقع ،در ایران امروز ،بیشتر از

دوره جدید | آذر و دی  | 1398شماره 31

هر جای دیگر جهان ،آشکارا در دیدگاه است :جنبش
کنندگان به دین و مرام رجوع نمیکنند .رژیم نیز در
همانحال که نهاد دین – یکی از سه پایه استبداد
تاریخی – و تنها پایه برجا مانده از سه پایه استبداد را
از عواقب سقوط خود میترساند ،دیگر ،از زبان دین ،با
مردم سخن نمیگوید .خود آن را میان تهی کردهاست.
تجدد در سرمایهداری بس ویرانگر از خود بیگانه
شده و نیازمند تعریف جدید شدهاست :وجدان جهانیان

نیازمندی است که امریکا را دستیار رﮊیم در جلوگیری
از جنبش همگانی مردم ایران و در صورت جنبش،
سرکوب خونین آن ،با بستن درهای کشور میکند .اثر
سیاست امریکا بر فقر روزافزون و سرکوب خونین مردم
ایران وقتی به جنبش روی میآورند را ،اینبار ،لوموند
نیز در سرمقاله (  ۲۵نوامبر  )۲۰۱۹خود بازمیگوید.
پاسخ از امرهای واقع مستمر به پرسش «آینده
روابط ایران و امریکا»:

تنها رﮊیم والیت مطلقه فقیه نیست که نیازمند محورکردن امریکا در سیاست

داخلی و خارجی است ،بلکه امریکا نیز نیازمند «ایران» (= رﮊیم والیت مطلقه فقیه)

برای حفظ موقعیت خود در منطقه است .این نیازمندی است که امریکا را دستیار
رﮊیم در جلوگیری از جنبش همگانی مردم ایران و در صورت جنبش ،سرکوب خونین

آن ،با بستن درهای کشور میکند .اثر سیاست امریکا بر فقر روزافزون و سرکوب

خونین مردم ایران وقتی به جنبش روی میآورند را ،اینبار ،لوموند نیز در سرمقاله (
 25نوامبر  )2019خود بازمیگوید.

به حقوند بودن خویش و تنظیم رابطهها با حقوق .این
تعریف جدید گویای موج جدید است :مرزهای طبقاتی
و دینی و جنسی و قومی و ملی و… زندگی را طاقت
شکن کردهاند .بدینخاطر است که در سطح جهان،
موج جدید برخاستهاست .این موج میخواهد ،در سطح
هر کشور و در سطح جهان ،این مرزها را بردارد تا مگر
انسانها خویشتن را حقوند ،بیابند و از بیراهه مرگ به
راه زندگی بازآیند.
رﮊیم ایران ،محکوم به حکم قانون گسترش ←
انقباض ← انحطاط و انحالل ،دوران انبساط و انقباض
را به پایان بردهاست .در بیرون از مرزها ،انبساط تا
مدیترانه ،از عوامل برخاستن جنبش ،از رﮊیم والیت
مطلقه فقیه و همبستگی با جنبش مردم ایران شد.
در درون مرزها ،تنها پایگاهی که برای رژیم باقی
مانده بود« ،مستضعفان» بودند .این بار ،نقش اول را
مستضعفان ،یا فقیرترین قشرهای جامعه پیداکرده
اند .در جنبش سال  ،۱۳۸۸سران سپاه به خود وعده
میدادند که جنبش به مستضعفان سرایت نکرد.
میگفتند :اگر سرایت میکرد ،کار «نظام» تمام بود.
و اینک ،سرایت کردهاست.
منطقه خاورمیانه ،منطقه جنگ و صلح شدهاست.
از جنگ جهانی دوم بدینسو ،بطور مستمر ،منطقه
جنگ بودهاست و اینک جنگ فراگیرتر شدهاست.
باوجود این ،مقابلکردنها در درون هر کشور و میان
کشورها ،سبب شدهاست:
 .۱۲,۱دیگر منطقه حیات خلوت امریکا و اروپا
نماند .روسیه و چین هم در منطقه حضور یافتهاند.
سلطه امریکا و اروپا ضعیفتر گشته است .منطقه
نمایشگاه بنبست فکری شدهاست .وسیله توجیه
قدرتها و گروههای در جنگ ،این و آن فکر جبری
جبار است که بنابر موقع ،رنگ دینی یا مرامی به خود
میگیرند.
امرهای واقع مستمر دیگر نیز هستند .اما به ذکر
این دوازده امر واقع مستمر ،که در رابطه با یکدیگر،
مجموعهای را تشکیل میدهند ،بسنده میکنم .چرا که
پاسخ دقیق و روشن را به ما میدهند:
تنها رﮊیم والیت مطلقه فقیه نیست که نیازمند
محورکردن امریکا در سیاست داخلی و خارجی است،
بلکه امریکا نیز نیازمند «ایران» (= رﮊیم والیت مطلقه
فقیه) برای حفظ موقعیت خود در منطقه است .این

هرگاه به جبر امرهای واقع ،بخصوص وقتی مستمر
هستند قائل باشیم ،پاسخ پرسش این میشود:
بنابراینکه امرهای واقع مستمر جبر خویش را بر
جامعهها اعمال میکنند ،مناسبات کنونی ،در شکل
ستیز و سازش ،میان ایران و امریکا ،به روالی که در
طول چهل سال داشتهاست ،ادامه میدهد .دانستنی
است که امرهای واقع مستمر ما را از تعادل قوای
قدرتهای جهانی و منطقهای و این امر مهم نیز آگاه
میکنند که کشورهای وارد در روابط قوا ،دولتهایی
را پیدا میکنند با محتوی و شکلی سازگار برای عمل
در این ساختار .به سخندیگر ،شکل و محتوای کنونی
رﮊیم والیت مطلقه فقیه سازگار با عمل در این ساختار
است و هم در بقای خود ،بدان وابسته است.
اما امرهای واقع ،ولو مستمر ،غیر قابلتغییر و دائمی
نیستند و جامعهها هرگاه تن به جبر آنها ندهند،
میتوانند آنها را تغییر دهند .کما اینکه مردم ایران
انقالب کردند و ایران را از آن روابط قوا خارج کردند.
بازسازی استبداد استبدادیان را ناگزیر از بازگشت به
آن روابط کرد و این بازگشت را با گروگانگیری آغازکرد.
در حال حاضر ،هم موج جدید در سطح منطقه و جهان
دارد بر میخیزد و هم خاورمیانه دیگر حیاط خلوت
امریکا و انگلستان نیست و هم انگلستان درمانده و
امریکا ،بمثابه «تنها ابرقدرت» در مرحله انحطاط است.
پس تغییر رابطه با امریکا آغاز گشتهاست .باوجود این،
امرهای واقع مستمر میگویند :تنها رﮊیم والیت
مطلقه فقیه نیست که نیازمند محورکردن امریکا در
سیاست داخلی و خارجی است ،بلکه امریکا نیز نیازمند
«ایران» (= رﮊیم والیت مطلقه فقیه) برای حفظ
موقعیت خود در منطقه است .این نیازمندی است که
امریکا را دستیار رﮊیم در جلوگیری از جنبش همگانی
مردم ایران و در صورت جنبش ،سرکوب خونین آن ،با
بستن درهای کشور میکند .اثر سیاست امریکا بر فقر
روزافزون و سرکوب خونین مردم ایران وقتی به جنبش
روی میآورند را ،اینبار ،لوموند نیز در سرمقاله ( ۲۵
نوامبر  )۲۰۱۹خود بازمیگوید:
«با وجود این ،سخن گفتن از متزلزل شدن رﮊیم
براثر خیزش مردم ،بمثابه آغاز روند سقوطش ،هدفی
که دونالد ترامپ آشکارا آرزویش را میکند ،بختکی
سخن گفتن است .در ماه مه  ،۲۰۱۸او از قرارداد وین
خارج شد؛ تحریمها برضد ایران را برقرارکرد و سبب
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شد که صادرات نفت ایران از  ۲,۳میلیون بشکه در
روز ،به  ۳۰۰هزار بشکه در روز سقوط کند .استراتژی
امریکا ،غیر از فقیرترکردن مردم ایران که ،هم اکنون،
براثر اداره بد اقتصاد و فساد فراگیر فقیر گشتهاند،
سبب شدهاست که ایران غنیسازی اورانیوم را از
سرگیرد و رﮊیم سختگیرتر و خشنتر بگردد.
جمهوری اسالمی ایران میداند که غرب از ورود
در منازعه با آن اجتناب میورزد .پس هم میتواند
برضد مردم خود خشونت بکاربرد و هم مقاصد خویش
را در منطقه ،پی بگیرد و هم بر تحریکات خود ،مثل
سرنگون کردن پهباد جاسوس امریکایی و حمله به
تأسیسات نفتی استراتژیک عربستان ،ادامه دهد.
بجای بکاربردن منطق رویارویی دائمی – رویهای که
واشنگتن در پیش گرفته است – که اثری جز تقویت
رادیکالترینهای رﮊیم ندارد و مدام رجز خواندن که
رﮊیم ایران قلعه محاصره شده است ،باید امریکا به اتفاق
اروپاییها ،در تدارک گفتگوهای روشنبینانه شوند .راه
و روش رهاکردن مردم ایران از بار کمبودهای همهگونه
و سرکوب رﮊیم ،منزویکردن کشور – استراتژی دونالد
ترامپ که مالها به شیوه خود ،رویه کردند و با قطع
انترنت ،کشور را به انزوا درآوردند – نیست؛ بلکه همه
کارکردن است برای آنکه تمامی دنیا از دالیل ﮊرف
جریان مردم ایران آگاه گردند و از اینکه
عصیان در
ِ
ِ
باردیگر کشور حمام خون بگردد ،جلوگیری شود».
بنابراین ،هرگاه در امریکا و در ایران و در منطقه،
وضعیت همین که هست بماند ،امریکا همچنان به
رژیم والیت مطلقه فقیه نیاز دارد.
پرسش مهم ایناست :آیا رﮊیم والیت مطلقه فقیه
میتواند با رﮊیمی جانشین شود که ،همچون رﮊیم
شاه ،یک طرفه وابسته به امریکا باشد و همان نقش را
برعهده بگیرد که آن رژیم برعهده داشت؟ نباید تردید
کرد که هرگاه تعادل عمومی قوا آن را ایجاب میکرد،
گردانندگان رﮊیم تردیدی در دادن آن شکل و محتوی
به رژیم خود ،درنگ نمیکردند .در حقیقت ،رﮊیم
والیت مطلقه فقیه انطباق جسته رژیم شاه با ساختار
کنونی است .امرهای واقع میگویند :باوجود ساختار
کنونی ،امریکا خواهان رژیمی از نوع رژیم شاه نیست و
اگر هم رئیس جمهوری پیدا کند که او سیاست خود
را تحول رژیم کنونی به آن رژیم کند ،ساختار کنونی
او را از عملی کردن سیاست خود ناتوان میکند .و
نیز امریکا در موقعیتی نیست که توانایی جلوگیری از
سرنگون شدن رژیم توسط مردم ایران و خارج شدن
ایران و دیگر کشورهای منطقه را از روابط کنونی قوا
داشته باشد .در عوض ،تغییر نقش امریکا در منطقه،
ولو به همان اندازه که لوموند پیشنهاد میکند ،کار
تغییر رﮊیم توسط مردم را آسانتر میکند.
امرهای واقع مستمر میگویند :امریکا در موقعیتی
نیست که بتواند مانع ایرانیان از بازیافت زندگی در
استقالل و آزادی بگردد .در حقیقت ،هر رﮊیم تک
محوری ،چون فاقد پایگاه مستحکم در داخل است و
ناپایدار ،نیازمند ایجاد تعادل با قدرتهای خارجی است.
بدینخاطر است که رﮊیم والیت مطلقه فقیه ایران را
گرفتار روابط قوا در سطح منطقه کرده و امریکا را
محور سیاست داخلی و خارجی خود گردانده است.
پس ،اگر متغیرها تغییر نکنند ،یعنی مردم رﮊیم را
تغییر ندهند و رﮊیم نیز از درون نپاشد و بر جا بماند و
رژیمهای منطقه نیز برجا بمانند،
 .۳,۱درکوتاه مدت ،اگر شخص دیگری جانشین
آقای ترامپ بگردد و او امریکا را به قرارداد وین متعهد
کند ،احتمال دارد ایران بتواند از تحریمها تا حدودی
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بیاساید .اما رهایی ایران از جنگها نیازمند تغییر تعادل
قوا در سطح جهان و منطقهاست ،بنابراین ،ایران گرفتار
آن جنگها میماند و رﮊیم والیت مطلقه فقیه همچنان
امریکا را محور سیاست داخلی و خارجی نگاه میدارد.
 .۳,۲در میان مدت ،انحطاط امریکا بمثابه «تنها

ایران از اواخر صفویه بدینسو،
موقعیت و وضعیت زیر سلطه را
یافتهاست .از جمله ،بدینخاطر،
استقالل و آزادی ،بطور مداوم ،دو اصل
راهنمای جنبشهای ایرانی شدهاند .و
تمامی جنبشهای همگانی را کسانی
راه بردهاند که این دو اصل را راهنمای
جنبش شناختهاند.
ابر قدرت» و تغییر بیشتر تعادل قوا در سطح جهان
و منطقه ،فشار تحریمها وابستگی «ایران» به چین
و روسیه را بیشتر و رﮊیم را از محورکردن امریکا در
سیاست داخلی و خارجی ناتوانتر میکند .در هر
حال ،چون ترامپ سختگرفتن با ایران را «تا آخر
رفتهاست» ،در صورت تغییر سیاست امریکا ،دستگاه
والیت مطلقه فقیه ،روز به روز ،از محور کردن امریکا
در سیاست داخلی و خارجی  ،ناتوانتر میشود.
بخصوص که تعادل قوا در درون رژیم و میان رژیم با
مردم ،آن را ناتوانتر نیز میکند.
 .۳,۳در درازمدت ،یکی از دو پویایی تعیین کننده
سرنوشت وطن ما میشود :پویایی ماندن در روابط
قوا و خودتخریبی روزافزون و پویایی خارج شدن از
روابط قوا ،بنابراین ،بازیافت استقالل و آزادی و درپیش
گرفتن راه رشد بر میزان عدالت اجتماعی .هر یک از
این دو پویایی که سمت یاب بگردد ،تکلیف آینده را
معین میکند.
بنابراین که نه روابط قوا ساختاری پایدار دارند و نه
امرهای واقع مستمر تغییر ناپذیر هستند ،عاملی که
مردم کشورهای منطقه هستند ،میتوانند پویایی مرگ
را با پویایی زندگی جانشین کنند:
امرهای واقع باال میگویند :ادامه حیات در موقعیت
و وضعیت زیرسلطه ،تحت دولت استبدادی وابسته –
که کشور را درگیر  ۹جنگ کردهاست -ممکن نیست.
وضعیت اگر بغایت وخیم نبود ،متصدی محیط زیست
ایران هشدار نمیداد اگر بیابان شدن ایران ادامه یابد،
 ۳۰سال دیگر ۵۰ ،میلیون از جمعیت ایران باید
مهاجرت کنند .باوجوداین ،هرگاه ایرانیان برآن نشوند
خویشتن را برهند ،گرفتار پویاییهای رابطه مسلط
زیر سلطه میمانند و همانسان که توضیح داده شد،سرنوشت را یکی از دو  ،پویایی مرگ یا پویایی انقالب
و بازیافت زندگی در استقالل و آزادی ،تعیین خواهند
کرد .در حال حاضر ،جنبشهایی با هدف همانند روی
دادهاند .این جنبشها میتوانند دو کار را انجام دهند:
تغییر نظام سیاسی – اجتماعی در درون و خارجکردن
کشورها از ساختار روابط قوا میان قدرتهای جهانی و
رژیمهای منطقهای .بدینقرار،
 .۴,۱جنبشها در ایران – این بار با مشارکت همه
اقوام – و در عراق و لبنان گویای وجدان به لزوم عبور
از مرزهای قومی و ملی و جنسی و مذهبی و مرامی

هستند .بنابراین ،هرگاه در سطح مردم ،جنبش ادامه
یابد ،یعنی وجدان به حقوق همگانی بگردد و در پایین،
همه با هم ،رابطهها را با حقوق تنظیم کنند ،در نتیجه،
ترس از سوریه شدن و تجزیه از میان برخیزد ،رابطه
مردم با دولت جبار محکوم به تغییر میشود .هم اکنون،
هم سو و هم هدف و هم روش شدن این جنبشها که به
هیچرو اتفاقی نیست و بیانگر وجدان به تغییر از پایین
است ،میگوید که عامل مردم دیگر نادیده گرفتنی
نیست .این عامل ،جهت عمل را نیز معلوم کردهاست:
کوشش برای هرچه همگانیتر شدن وجدان به حقوق
و وجدان به ناممکن بودن زندگی در ساختار کنونی
روابط قوا ،بنابراین وجدان به بازیافت استقالل و آزادی
است .این جنبشها میگویند که امرهای واقع مستمر
قابل تغییر هستند و از جمله ،روابط ایران با امریکا و
دیگر قدرتها ناگزیر از تغییر است .آیا میتوان گفت
که ،به یمن جنبش آبان ماه ،تغییر رابطه با امریکا،
آغاز شدهاست؟
 .۴,۲غیر از اینکه جنبش آبان ،خود را ،بیرون
از رژیم تعریف کرد ،حلقهای از حلقههای جنبش
هاییهای است که استمرار آنها ،از سویی و ورود رﮊیم
به دوران انحطاط از سوی دیگر ،این گویایی مهم را
نیز دارد که رژیم والیت مطلقه فقیه محکوم به زوال
است .همانسان که خاطر نشان شد ،جنبشها در لبنان
و عراق انبساط رژیم را با انقباض آن جانشین کردهاند.
جنبش آبان تنگی قلمرو رژیم در درون مرزها را نیز
معلوم کرد .و «تظاهرات سازمان یافته» که ،در آن ،دو
قوه مجریه و مقننه هدف حمله شدند ،شدت انقباض
و بنداز بندگسستگی درون رﮊیم را گویایی میکنند.
بنابراین ،میتوان گفت ،به قید احتیاط ،که نیروی
تغییر دهنده در ایران و دیگر کشورهای منطقه ،وارد
عمل شد ه و تغییر رابطه با امریکا و دیگر کشورهای
منطقه آغاز گشتهاست .و
 .۴,۳با توجه به این مهم که در ساختار روابط قوا،

یار و راهنما است ،برخاستن موج جدید در سطح جهان
است .باز یادآور میشود که ،در همه جا ،وضعیت یکی
و مسئله یکی و راه حل نیز دارد یکی میشود :تغییر
از پایین به یمن وجدان به حقوق و تنظیم رابطهها با
حقوق:
امروز ،جامعهشناسان و دیگر دانشمندان دانشهای
اجتماعی ،خاطر نشان میکنند که تغییر از باال شکست
خوردهاست و پیش از آنکه دیگر شود ،باید دست
بکار تغییر از پایین شد .اما چرا تغییر از باال شکست
خوردهاست؟ پاسخ این پرسش را ما بهتر میتوانیم
یافت و داد« :باال» موجودیت خود را از امرهای واقع
مستمر و ساختار روابط قوا دارد .از اینرو ،نه میتواند
و نه میخواهد ساختار را تغییر و به جبر امرهای واقع
مستمر پایان بخشد .بنابراین« ،باال» که رﮊیم والیت
مطلقه است و حفظ خود را اوجب واجبات میداند
و بهیچرو قصد منحلکردن خود را ندارد ،قابل اصالح
نیست ،چه رسد به خارج شدن از ساختار روابط قوا.
بیهوده نیست که ضعف امریکا و اروپا را ،مرتب ،با ایجاد
موقعیت و فرصت برای حضور و عمل امریکا در ایران
و منطقه فراهم میکند .تغییر ممکن ،تغییر از پایین
است و مردمان کشورها هستند که میتوانند ساختار را
از میان بردارند و رابطهها را تغییر دهند
هرگاه اهل خرد در این واقعیت نیک بیاندیشند
و بتوانند بر مالحظات و … چیره گردند ،میتوانند
همصدا شوند و به مردم ایران بگویند :تغییر از
باال ناشدنی و از پایین شدنی است .بیرون رفتن از
ساختار روابط قوا در سطح ایران و منطقه و جهان ،به
یمن وجدان به استقالل و آزادی ،به یمن وجدان یر
حقوندی خویش شدنی است.
بدینسان ،در کوتاه و میان و درازمدت ،رهاشدن
جامعهها از روابط قوا به یمن وجدان همگانی به حقوق،
پویایی زندگی در استقالل و آزادی شدنی است .سه
وجدان ،یکی وجدان به حقوق و دیگری وجدان به

چرا تغییر از باال شکست خوردهاست؟ پاسخ این پرسش را ما بهتر میتوانیم
یافت و داد« :باال» موجودیت خود را از امرهای واقع مستمر و ساختار روابط قوا
دارد .از اینرو ،نه میتواند و نه میخواهد ساختار را تغییر و به جبر امرهای واقع
مستمر پایان بخشد .بنابراین« ،باال» که رﮊیم والیت مطلقه است و حفظ خود را اوجب
واجبات میداند و بهیچرو قصد منحلکردن خود را ندارد ،قابل اصالح نیست ،چه
رسد به خارج شدن از ساختار روابط قوا .بیهوده نیست که ضعف امریکا و اروپا را،
مرتب ،با ایجاد موقعیت و فرصت برای حضور و عمل امریکا در ایران و منطقه فراهم
میکند .تغییر ممکن ،تغییر از پایین است و مردمان کشورها هستند که میتوانند
ساختار را از میان بردارند و رابطهها را تغییر دهند.
استقرار دولت حقوقمدار ناممکن است ،شعارهایی از
نوع «استقالل ،آزادی ،جمهوری ایرانی» میتواند
گویای وجدان جستن به دو واقعیت مهم تلقی شود:
میدانیم که ماندن در ساختار روابط قوا ،تن دادن
به پویایی مرگ است و بیرون رفتن از این روابط و
بازیافتن زندگی در استقالل و آزادی ،راهکاری است
که ایران و کشورهای دیگر منطقه میتوانند و باید در
پیش بگیرند .امر مهمی که ایرانیان را در یافتن وجدان
همگانی به حقوق و وجدان همگانی به خارج شدن از
ساختار روابط قوا و پایان بخشیدن به جبر روابط قوا،

لزوم خارج شدن از ساختار درونی /بیرونی روابط قوا
و بازیافتن زندگی در استقالل و آزادی و وجدان به
ضرورت جانشین کردن رﮊیم والیت مطلقه فقیه با
دولت حقوقمدار ،یعنی استقرار جمهوری حقوندان ،با
تغییر از پایین ،به یمن این سه وجدان ،تغییر رابطه
ایران با امریکا و دیگر کشورهای جهان را قطعی
میکنند .امیدوار باشیم و بکوشیم تا که جنبش آبان
ماه ،برغم کاستیها ،همزمان و همراه با جنبشها در
عراق و لبنان و الجزایر و همه جا ،این تغییر را ناگزیر
بگرداند.
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بنبست نظام استبدادی و چالشی بدسرانجام
بهروز بیات

برای پرداختن به این که «چالش ایران و آمریکا به
کجا می انجامد؟» ضروری است که نگاهی مختصربه
منشا و انگیزۀ اختالف ها بیافکنیم.
رفتار ایاالت متحده امریکا
پارادایم مرکزی سیاست خارجی امریکا که در همۀ
جهان راهنمای عملش بوده است دفاع بی دریغ از
مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بوده است .در پیروی
از این سیاست موضوع نوع حکومت کشورها که
دمکراتیک باشد یا دیکتاتوری نقشی بازی نمیکند.
در مورد دیگر کشور های جهان که مالکیت
خصوصی را پذیرفته اند منافع اقتصادی و مالحظات
ژئوپولیتیک راهنمای کنش و پویش ایاالت متحدۀ
امریکا بوده اند به شیوه ای که در بسیاری از کشور ها
با رغبتی فزونتر سر سازگاری با رژیم های دیکتاتوری
را داشته اند از جمله بدین سبب که چنین رژیم هائی
منافع ملی شان را از دید اقشار پشتیبان دیکتاتوریِ
حامل قدرت و گردآورندۀ ثروت تعیین میکنند .این
اقشار منافع شان با منافع ایاالت متحده همسو است.
بعالوه این رژیم ها به علت نبود پشتیبانی اجتماعی
دارای اعتماد به نفس کافی برای پیشبرد منافعی که
احیانا با منافع امریکا و غرب در تضاد باشند ،نیستند.
از این روی می بینیم که امریکا پس از پایان جنگ
دوم جهانی تقریبا از همۀ کشور های دیکتاتوری که
پاردایم مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را پذیرفته اند،
پشتیبانی کرده است و در مواردی پر شمار خود آنان
را به قدرت رسانده است.
در میان موارد پر شمار ،یکی از نمونه های برجستۀ
این رفتار کودتای  ۲۸مرداد بر ضد دمکراسی در ایران
و سرنگون کردن دولت دمکراتیک و قانونی دکتر
محمد مصدق بوده است که می توان آنرا حتی به سان
نقطۀ عطفی در گسست روند دمکراتیزاسیون به سوی
دیکتاتوری در خاور میانه دانست.
نگاه عملگرایانه امریکا در رفتارش با رژیم
پهلوی
ایاالت متحده و غرب اما نشان داده اند که اگر
دیکتاتور های متحدشان ،مانند شاه ،دراثر مقاومت
داخلی دیگر نگهداشتنی نیستند با رصد دقیق صحنه،

عملگرایانه کوشش کنند
آن جناحی را تقویت کنند
که کمترین خطر را برای
منافع شان داشته باشد .و
بر این منهج بود رفتارشان
در قبال جنبش اسالمگرائی
ایران در دوران پایانی پهلوی
دوم و پس از آنکه از رخداد
انقالب غافلگیر شده بودند.
تا توانستند از رژیم پهلوی
پشتیبانی کردند و آن جا
که نگهداشتنش دیگر میسر
نبود تخم مرغ هایشان را در
سبد آقای خمینی نهادند .در
سبد آقای خمینی به این علت که پیشینه مستحکم
تاریخی در همکاری با جریانات اسالمگرا در کشور
های مسلمان بر ضد جریانات آزادیخواه ،دمکرات یا
ضد وابستگی و همچنین جریانات چپ داشتند .نمونه
بارز این همکاری پیوندشان با جریانات مذهبی برهبری
ِ
تدارک کودتای  ۲۸مرداد
آیت اهلل کاشانی پیش و در
بود.
ارزیابی غلط غرب از اسالمگرایان نوین در
ایران
از این به پس ظاهرا غربی ها از دگرگونی ای که
درون جنبش های اسالمگرائی به ویژه در ایران رخداده
بود اطالع و ارزیابی دقیقی نداشتند و هنوز آنان را به
مثابه سدی در برابر نفوذ کمونیزم میپنداشتند .آگاه
نبودند که تغییر و تحوالت شگرفی که در بافت جامعۀ
ایران رخداده است ،اقشار مذهبی سنتگرای ایران را
به رهبری روحانیون در مقابل مدرنیسمی نیم بند و
وارداتی فعال کرده است -مدرنیسمی که در هر حال
نقش روحانیون و مذهب را در زندگی اجتماعی کاهش
میداد .ارتجاع مذهبی ناهنجاری های اقتصادی که در
اثر نا هماهنگی به کاهش جهش وار رشد اقتصادی
انجامیده بود را بهانه ای برای دست یازیدن به قدرت
سیاسی کنند.
با در نظر گرفتن اینکه توده های تهیدست شهریِ از

ده گریخته و هنوز به شهروندی نپیوسته لشگر بالقوۀ
روحانیون را تشکیل میدادند ،بدیهی بود که میبایستی
مدرنیسم ستیزی به پیراهن عدالتخواهی در شمایل
دفاع از “مستضعقین” و نبرد با “مستکبرین” ملبس
گردد تا برای این توده ها انگیزۀ بیشتری برای نبرد
بسازد .رقابت با عدالتخواهی چپ نیزکه در آنزمان
هنوز در جهان مطرح بود ،محرک دیگری برای اینگونه
شعار های عدالتخواهانه اسالمی و در واقع ترجمه
“زحمتکشان” و “امپریالیسم” بود.
روایت و مشروعیت رژیم اسالمی
هر جنبش اجتماعی و به طریق اولی هر دولتی
نیاز به مشروعیت دارد و گام نخست برای دستیازیدن
آفرینش یک روایت است .بدین ترتیب روایت
بدان
ِ
جمهوری اسالمی مرکب شد از آمیزه ای از ارتجاع
و واپسمانده گی فرهنگی متجلی در بازگشت به صدر
اسالم و دشمنی با مدرنیسم به نام “غربزدگی” از یکسو
و از دیگر سو عدالت و استقالل طلبی که هر دویشان
را در مخالفت با غرب و سرکردۀ آن امریکا به نمایش
گذاشت .در اینجا عدالت خواهی در وجه جهانی
معطوف به رفتار غربیان در شکل دادن روابط نابرابر
بین المللی به ویژه با ایران بود و در وجه بی عدالتی
درونی غرب و امریکا شاید نقدی سطحی بود به تقلید
ِ
از جنبش چپ جهانی ،زیرا که جنبش اسالمگرائی
خمینی و سپس دولتش داعیۀ دگرگون کردن روابط
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تولیدی و مالکیت خصوصی را نداشتند.
یکی از نماد های بیعدالتی جهانی پشتیبانی بی
چون چرای امریکا از سیاست گزافه خواهی و تبعیض
آمیز دولت های اسرائیل در برابر فلسطینی ها بود که
بهانه ای به نظام نوپای اسالمی داد تا خود را به مثابه
رهبر جنبش های اسالمگرایانه به مسلمان های جهان
عرضه کند – کوششی که با موفقیت همراه نبود.
بدین ترتیب روایت مشروعیت بخش جمهوری
اسالمی هم در بخش واپسگرایش که دشمنی با
مدرنیسم و به طریق اولی مدرنیته بود در چهر دشمنی
با غرب و امریکا به عنوان منشا اینگونه اندیشه ها و
هم در بخش عدالتخواهانه اش در عداوت با امریکا و
اسرائیل شکل گرفت.
از بستر این روایت در جمهور اسالمی سیاستی
فراروئیده است که دشمنی با امریکا و اسرائیل را به
علت وجودی خود مبدل کرده است .رژیم بیم آن دارد
که با رفع این سیاست واقعیت وجودش مرتفع گردد
یا به عبارت دیگر بقایای مشروعیت اش را در میان
طرفداران کم شمار اما پرانگیزۀ خویش از دست بدهد.
رفع دشمنی و عادی شدن رابطه با امریکا و غرب
میتواند فزون بر این به مدرنیسم و سکوالریسمی را
که علیرغم سختگیری ها و سرکوبگری های جمهوری
اسالمی در زیر پوست جامعه آشیانه کرده است از بند
رها کند و سیادت فرهنگی رژیم اسالمی را که به مثابه
تنها نماد اسالمی بودن جامعه به کشور تحمیل شده
است را نیز منتفی سازد.
چالش جمهوری اسالمی و امریکا از چه نشات
میگیرد؟
برای پیشبینی روابط جمهوری اسالمی و امریکا باید
دید که انتظارات دوسویه چه هستند و آیا از سوی
مقابل می توانند برآورده شوند.
انتظارات امریکا از ایران عبارتند از:
پایان دادن به دشمنی مفرط نسبت به امریکا و
متحدانش در منطقه به ویژه اسرائیل .این دشمنی با
اشغال و گروگانگیری در سفارت امریکا در تهران آغاز
شد.

پایان دادن به برنامۀ جنگافزار های موشکی
بالیستیک
پنج مورد نخست از شش درخواست امریکا ناقض
روایت ،مشروعیت و علت وجودی جمهوری اسالمی
هستند در حالی که با منافع ملی ایرانیان سازگاری
دارند و در مورد ششم اگر این درخواست در بستر
توافقی همگانی میان همسایگان ایران ،به ویژه

رقابت دو رژیم دیکتاتوری جمهوری اسالمی و استبداد
مطلق سعودی انجامیده است به منشائی چشمپوشی
ناپذیر برای صنایع جنگافزارسازی امریکا مبدل شده
باشد و زندگی و دینامیک خود را یافته باشد.
انتظارات جمهوری اسالمی از ایاالت متحده امریکا:
برداشتن تحریم ها به ویژه در مورد فروش نفت و
تحریم های بانکی

هر جنبش اجتماعی و به طریق اولی هر دولتی نیاز به مشروعیت دارد و
آفرینش یک روایت است .بدین ترتیب روایت
گام نخست برای دستیازیدن بدان
ِ

جمهوری اسالمی مرکب شد از آمیزه ای از ارتجاع و واپسماندگی فرهنگی متجلی
در بازگشت به صدر اسالم و دشمنی با مدرنیسم به نام «غربزدگی» از یکسو و از
دیگر سو عدالت و استقالل طلبی که هر دویشان را در مخالفت با غرب و سرکردۀ آن
امریکا به نمایش گذاشت.
عربستان سعودی ،برای جلوگیری از مسابقۀ تسلیحاتی
در منطقه صورت بگیرد باز هم همپوش با منافع ملی
ایرانیان است.
البته درخواست ها و انتظارات امریکا از زاویۀ نگاه
جمهوری اسالمی مهلک به نظر میرسند .با توجه
به آنکه در باال در بارۀ پارادایم و روایت جمهوری
اسالمی رفت ،برآوردن این درخواست ها به معنی
صرفنظر کردن از علت وجودی خود است .خاطر
نشان میکنم که صیانت از پارادایم دشمنی با امریکا
مستلزم ابزارهای بازدارنده ای است که درخواست
های شش گانه امریکا آنان را نشانه گرفته اند .از نگاه
جمهوری اسالمی چه گستراندن “عمق استراتژیک”
متبلور در دخالت در کشور های منطقه و چه برنامۀ
اتمی و موشکی اش سیاست های بازدارنده برای حفظ
وضع و تنش موجوداند .پیرامون این سیاست تنش زا
دسته جاتی وابسته به دستگاه والیت فقیه و دارندۀ
منافع کالن اقتصادی در جمهوری اسالمی شکل گرفته

همینگونه است ایجاد عمق استراتژیک از لبنان تا عراق و امتدادش تا
یمن .مسلح کردن بخشی از شیعیان لبنان در حزب اهلل به عنوان تهدیدی در بیخ
گوش اسرائیل ،از یکسو لبنان را به علت وجود دو نیروی مسلح در یک کشور با دو
فرماندهی متفاوت به طور بالقوه ناپایدار میکند و از دیگرسو اثری مثبت در وضعیت
مردم فلسطین نداشته است  .وارونه آن ،این سیاست منجر به تقویت دولت های
راست و راست افراطی و پیروزی مکرر نتانیاهو در انتخابات و افزایش تبعیض نسبت
به فلسطینی ها شده است .به عبارت دیگر این سیاست تنها در خدمت جمهوری
اسالمی برای حفظ مشروعیت داخلی و تامین ثروت برای پایوران وابسته به ولی
فقیه شده است.
پذیرفتن نظم رایج جهانی به ویژه در خاورمیانه
دست کشیدن از دخالت در کشور های منطقه مانند
لبنان ،سوریه ،عراق و یمن
اجتناب از تشکیل یا پشتیبانی گروه های مسلح
نظامی و شبه نظامی از غزه تا عراق
محدود کردن برنامۀ هسته ای به شیوه ای که امکان
دستیابی ایران به جنگافزار هسته ای منتفی باشد
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اند که در مقابل تجدیدنظر در سیاست ضدامریکائی
مقاومت میکنند.
از سوی دیگر در درون ایاالت متحده نیز نیروها و
محافلی وجود دارند که از وضعیت تنش کنونی که
دست آنان را برای فروش میلیاردی اسلحه به دیگر
مستبد های باز میگذارد ،بهره میبرند .به عبارت دیگر
از جمله سیاست خصمانه جمهوری اسالمی که به

پذیرفتن حضور نظامی مستقیم و غیر مستقیم ایران
در منطقه
حفظ وضعیت کنونی نه جنگ و نه صلح همراه با
اسرائیل ستیزی
عدم دخالت در امور داخلی جمهوری اسالمی به
ویژه معطوف به سیاست ضد دمکراتیک و سرکوبگرانه
اش همراه با نقض سامانمند حقوق بشر در ایران
پذیرش اندازه ای هر چند محدود از برنامۀ هسته
ای جمهوری اسالمی به مثابه ابزاری ،به پنداشت
جمهوری اسالمی ،بالقوه بازدارنده
اکنون اگر این خواست های متقابل روبروی هم
قرار دهیم میتوانیم نتیجه بگیریم که در شرایط عادی
برآورده کردن این درخواست های متضاد امکان پذیر
نباشد.
اما جهان سیاست عرصۀ یافتن امکانات است .برای
یافتن این امکانات باید به جزئیات نیاز ها و ضروریت
های واقعی در کنار آرزوهائی که در روایت و شعار های
دو سوی مناقشه وجود دارند پرداخت.
مهمترین هدف نظام والیت فقیه به توصیۀ
بنیانگذارش جفط نظام و خطاب کردن آن بنام
“اوجب واجبات” است .همانگونه که واجبات دینی در
قبال حفظ نظام میتوانند ترک شوند ،به همانگونه این
امکان هم وجود دارد که تحت شرایطی که هستی رژیم
به مخاطره افتد ،آمادگی برای واکنش ها گوناگون به
سان نوشیدن جام زهر یا نرمش قهرمانانه و صرفنظر
کردن از پارادیم های پیروی شده پدید آیند.
برنامۀ هسته ای و کارکرد بازدارنده اش
واقعیت این است که دشمنی جمهوری اسالمی با
امریکا و متحدانش به ویژه اسرائیل جز هزینه های
فالکت بار برای ایران و شهروندانش بهره ای نداشته
است و ندارد .برنامۀ هسته ای برای حال و آینده کشور
نه تنها سودی در بر ندارد بلکه هزینه هائی سرسام آور
مستقیم و عیرمستقیم همراه با انزوای جهانی برای
ایران به ارمغان آورده است .اگر واقعا برنامه ای بود
که برای ایران امری حیاتی میبود ،میارزید که برای
حفظش پافشاری و پیکار کرد .اما در عالم واقعی به
دالیل عدیده چنین وضعی وجود ندارد .این برنامه بر
مبنای توهم مصون شدن از تعرض و دائمی کردن
سیادت جمهوری اسالمی آغاز شده است و بس.
عمق استراتژیک در خدمت بازدارندگی
همینگونه است ایجاد عمق استراتژیک از لبنان
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تا عراق و امتدادش تا یمن .مسلح کردن بخشی از
شیعیان لبنان در حزب اهلل به عنوان تهدیدی در بیخ

دریابند که ادامۀ دشمنی با امریکا ره به جائی نمیبرد و
نه تنها ایران را به قهقرا میبرد بلکه میتواند هستی نظام

در درون ایاالت متحده نیز نیروها و محافلی وجود دارند که از وضعیت

تنش کنونی که دست آنان را برای فروش میلیاردی اسلحه به دیگر مستبد های باز
میگذارد ،بهره میبرند .به عبارت دیگر از جمله سیاست خصمانه جمهوری اسالمی که

به رقابت دو رژیم دیکتاتوری جمهوری اسالمی و استبداد مطلق سعودی انجامیده
است به منشائی چشمپوشی ناپذیر برای صنایع جنگافزارسازی امریکا مبدل شده

باشد و زندگی و دینامیک خود را یافته باشد.
گوش اسرائیل ،از یکسو لبنان را به علت وجود دو
نیروی مسلح در یک کشور با دو فرماندهی متفاوت به
طور بالقوه ناپایدار میکند و از دیگرسو اثری مثبت در
وضعیت مردم فلسطین نداشته است  .وارونه آن ،این
سیاست منجر به تقویت دولت های راست و راست
افراطی و پیروزی مکرر نتانیاهو در انتخابات و افزایش
تبعیض نسبت به فلسطینی ها شده است .به عبارت
دیگر این سیاست تنها در خدمت جمهوری اسالمی
برای حفظ مشروعیت داخلی و تامین ثروت برای
پایوران وابسته به ولی فقیه شده است.
اگر صف بندی کنونی میان جمهوری اسالمی و
امریکا را بر مینای آنچه که امروز هست به طور ایستا
بنگریم ،برای آینده چالش میان جمهوری اسالمی و
امریکا در وجه غالب دو راه متصور است:
راه نخست :راه بریدن از جهان به روشی که صدام
تحت تحریم های مسلحانۀ امریکا در عراق پیشه
کرد .رفتن به چنین راهی مستلزم این است که هر
گونه تحرکی از سوی شهروندان ناراضی و معترض با
سرکوب شدید مواجه شود.
البته این سیاست بر مبنای این واقعیت شکل
میگیرد که جمهوری اسالمی میداند که در صورت
حمله امریکا و متحدانش به ایران اشغال نظامی در کار
نخواهد بود و از این روی هر چند که امکان ویرانی و
نابودی زیر ساخت های کشور از طریق بمباران های
گسترده وجود دارد اما منجر به از میان رفتن نیروی
سرکوبگر شان برای حفظ سیادت نظام نخواهد شد -به
خاطر بیاوریم که حفظ نظام از “اوجب واجبات” است.
از طرف دیگر درازی مرزهای کشور با کشور هائی
که خود از نظم کافی برخوردار نیستند به رژیم این
اجازه را میدهد که با انواع مختلف قاچاق و دور زدن
تحریم ها نیاز های اولیه هسته های نظامی وسیاسی
وابسته به خود را حفظ کند تا بتواند ابزار سرکوب
داخلی را کارا نگهدارد .چنین سیاستی منجر به سقوط
سطح زندگی شهروندان و گسترش فقر و فالکت و
نهایتأ از میان رفتن مدنیت میشود.
اگر آنچنانکه رژیم در ماه های اخیر اعالم کرده است
و هنوز برنامۀ هسته ای اش را به مثابه ابزاری بازدارنده
تلقی میکند ،گام هایش را در فرارفتن از تعهداتش در
چارچوب توافق هسته ای برجام مکرر و بلندتر کند،
در چنین حالتی حملۀ نظامی به ایران بسیار محتمل
خواهد شد.
اینکه آیا چنین سیاستی در جامعۀ به مراتب
پیشرفته تری چون ایران بتواند جامۀ عمل بپوشاند،
جای تردید جدی دارد .اما میتواند یکی از محاسبات
جمهوری اسالمی باشد که در سرمستی از توان کاربرد
خشونت اش انجام دهد.
راه دوم :ممکن است که رهبران جمهوری اسالمی

اسالمی را به مخاطره اندازد .رهبران رژیم ممکن است
متقاعد شوند که امریکا با آنان دشمنی ذاتی ندارد بلکه
رفتارش واکنشی در برابر کنش های جمهوری اسالمی
از گروگان گیری در سفارت و رخداد های پس از آن
بوده است .دشمنی امریکا از بلندپروازی های هسته ای
و نظامی جمهوری اسالمی در منطقه نشات میگیرد.
رژیم اسالمی شاید متوجه شود که امریکا با موضوع
دمکراسی ،رعایت حقوق شهروندان ،احترام به حقوق
بشر چندان دلنگرانی ندارد مگر که بخواهد از آن ها
بهره برداری سیاسی کند و بدین طریق هراس اش از
اجبار به رعایت حقوق بشر که معنی اش منتقی شدن
حکومت اسالمی است ،بشکند.
رژیم والیت فقیه شاید دریابد که مفهوم وابستگی
نیز در جهان بهم پیوستۀ کنونی دگرگونه شده است.
روابط وابستگی هر چند هم که هنوز متقارن نیستند
اما تا حدود زیادی جای خود را به وابستگی متقابل
داده اند .مثال چنین نیست که با وجود وابستگی
امنیتی شدید عربستان سعودی به ایاالت متحده
این کشور در امریکا نفوذی نداشته باشد .این کشور
استبدادی مطلقه میتواند حتی با پول خود در انتخابات
ریاست جمهوری امریکا تاثیر بگذارد.
شاید در اثر تهدید از دست دادن سیادت ،سران
رژیم در پارادایم فعلی خود تجدید نظر کنند همانگونه
که آقای خامنه ای برای توجیه برخورد قساوتمند با
“مستضعفین” برخاسته در آبان  ۹۸مفهوم مستضعف
را با این عبارت باز تعریف کرد که “مستضعفین یعنی
ائمه و پیشوایان بالق ّوهی عالَم بشریّت”( سخنان
ّ
خامنهای به مناسبت چهلمین سالگرد تولد بسیج) که
شامل خود و اعوان و انصارش نیز بشود.
اگر چنین تغییر رفتاری در جمهوری اسالمی رخ
دهد معنایش این خواهد بود که در خصومت با امریکا،
اسرائیل و غرب تجدید نظر کند ،از پشتیبانی و شرکت
در جنگ های نیابتی دست بردارد ،برنامۀ هسته ای را
که هدف اصلی اش بازدارنگی بوده وهست به شدت
محدود کند – از غنی سازی که کاربرد دوگانه دارد
صرفنظر کند.
رقع مناقشه با غرب بازتاب مستقیم در مناقشه با
کشور های عربی خواهد داشت .در کمترین حالت
رژیم های مستبد عربی فاقد پشتیبانی جهانی الزم
برای مناقشه با ایران خواهند بود و زمینه تفاهم با با
رژیم اسالمی ایران فراهم خواهد کرد .آزمون خاورمیانه
نشان میدهد که رژیم های استبدادی مطلقه سعودی
و دیگر شیخ های عرب باال ترین دشمنی را با جریانات
دمکراتیک دارند .اگر جنگ های نیابتی در میان
نباشند سازششان با رژیم استبدادی ایران که از جنش
خودشان است محتمل خواهد بود.
البته به طوری که در باال ذکر شد باید در نظر داشته

باشیم که این دشمنی  ۴۰سال پرورش یافته میان دو
سو ،در امریکا ،اسرائیل و رژیم های مستبد عرب خود
تا حدودی زندگی مستقل یافته و خود را تکامل داده و
تثبیت کرده است .در همۀ این کشور ها دسته جاتی
منافعی در پیرامون این فضای پر تنش شکل داده اند،
به سان آنچه که در جمهوری اسالمی نیز رخداده
است ،و به دالئل گوناگون مانند سیاسی – دولت
نتانیاهو – یا اقتصادی – صنعت جنگافزار سازی امریکا
یا هردو – عربستان سعودی  .این وضعیت میتواند روند
سازش را دشوار کند.
نتیجه گیری
واقعیت این است که رژیم والیت فقیه در اثر
سیاست داخلی و خارجی فاجعه بار  ۴دهه خود
حکومت و کشور را به وضعیتی سوق داده است که
گزینه های چندانی ندارد .راه نخست مذکور در باال
معنی اش قهقرای ژرفتر و سرانجام جنگ و ویرانی
کشور است.
و راه دوم ممکن است برای جمهوری اسالمی به
نتیجه برسد و رژیم چندگاهی به بقای خود ادامه دهد.
این راه حل دوم برای مردم ایران کارامدی ،آزادی ،
دمکراسی و عدالت به ارمغان نمیاورد تنها خاصیت اش
این است از جنگ و ویرانی فیزیکی کشور جلوگیری
می کند.
شایان ذکر است که احتجاجات باال بر مبنای نگاهی
نسبتأ ایستا به و ضعیت جمهوری اسالمی صورت
گرفته اند و بر این فرض استوار است که جمهوری
اسالمی به همین منوال بماند .اما وضعیت شدیدأ
یحرانی جمهوری اسالمی با ابر چالش هایش در
گسترۀ سیاست داخلی و خارجی براحتی میتواند این
مالحظات و سناریو های مطرح شده را بالموضوع کند.
جمهوری اسالمی همانگونه که اعتراض های دی ۹۶
و آبان  ۹۸نشان داده اند به شدت در آشوب ناشی از
ناکارآمدی و فساد به سر میبرد و به سان انبار باروتی
میماند که هر جرقه ای میتواند آنرا به انفجار درآورد.

یکی از نماد های بیعدالتی

جهانی پشتیبانی بی چون چرای امریکا
از سیاست گزافه خواهی و تبعیض آمیز

دولت های اسرائیل در برابر فلسطینی

ها بود که بهانه ای به نظام نوپای اسالمی
داد تا خود را به مثابه رهبر جنبش های
اسالمگرایانه به مسلمان های جهان
عرضه کند – کوششی که با موفقیت
همراه نبود.

آرامش نسبی و موقتی که پس از تحریم ها و تهدید
های ترامپ به وجود آمده بود و به رژیم برای نگهداری
نظمی ظاهری بر روی این انبار باروت یاری رسانده
بود ،بوسیله خطائی که رژیم مرتکب شد -و معموأل
محاسبۀ اشتباه جزء وجودی رژیم های دیکتاتوری
است – این انبار باروت مشتعل شده است .نمیدانیم که
کی به انفجار می کشد اما تردید روا نیست ،رفتاری در
این روال به انفجار خواهد انجامید.
به نظر من احتمال اینکه هیچیک از این سناریو
ها در پی اضمحالل والیت فقیه عملی نشوند بیش از
آنست که این سناریو ها عملی شوند.
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حتما راهی هست!
احمد پورمندی

اگر خیزش آبان نقطه عطفی در آرایش نیروهای
اجتماعی در کشور باشد – که هست ،بیانیه کوتاه
مهندس موسوی را می توان در کنار و در پیوند با
برآمد اپوزیسیون جمهوریخواه ،بخشی از نقطه عطف
متناظر آن در فضای سیاسی دانست.
در پوکر سیاستمداران ایرانی ،موسوی بسیار
سنگین بازی می کند .از روزی که با ترک کاخ نخست
وزیری ،به کنج فرهنگستان رانده و به نوعی از میدان
اصلی سیاست به تبعید فرستاده شد ،تا  ۸۸که برای
گرفتن سکان قدرت خیز برداشت ،حدود  ۲۰سال
طول کشید .کمتر بازیگری این همه صبر و تحمل
دارد .موسوی ،حریف خودش را می شناخت و می
شناسد .او دنبال باز کردن دست رده دومی ها نبود
و نیست .در  ۸۸وقتی وارد صحنه شد ،مطمئن بود
که مچ خامنه ای را خواهد خواباند  .در آن روزگار
که خامنه ای جز یکی -دو سرباز و شاهی بد قواره
که در لباس رییس جمهور وبال گردنش شده بود،
کارت برنده ای در دست نداشت ،موسوی با شعار
حد اقلی ” اجرای بی تنازل قانون اساسی” ،از منفذ
انتخابات ریاست جمهوری وارد شد و بزرگترین وحدت
و همدلی ملی را علیه اقتدار خامنه ای سازمان داد و
رنگ سبز را به رنگ هویت و افتخار ایرانیان در سراسر
جهان بدل کرد .موسوی مچ حریف را چنان خواباند
که فریادش به آسمان رفت و نه تنها زیر میز بازی زد،
بلکه کافه را هم به آتش کشید.
خان بازنده  ،گرچه به کمک ایادی و قداره بندانش،
حریف برنده را بار دیگر در بند و حصر کرد ،اما هرگز
نتوانست از زیر بار ضرباتی که در  ۸۸خورد ،کمر راست
کند و شاید هیچ شبی هم نتوانسته باشد از ترس ”
فتنه” سری به آرامش بر بالین بگذارد.
خان امیدوار بود که حریف ،شرایط سخت حصر
را تاب نیاورد و کمر خم کند .اما موسوی که در این
میانه ،به ” میر” خیل دوستدارانش بدل شده بود ،با
شعار ” صبر و استقامت”  ،مهر سکوت بر لب نهاد و
نظاره گر صحنه ماند تا روز موعود فرا برسد و اینک
که هیچ بودگان  ،هستی باختگان ،تحقیر شدگان و
قربانیان تبعیض و فقر به صحنه آمده اند و دست

حریف ورشکسته هم از هر
زمان دیگری خالی تر شده
است ،به زعم موسوی ،ظاهرا
زمان موعود فرا رسیده است
تا آرایش جدید اجتماعی را
به زبان سیاست ترجمه کرده،
به بازی های خسته کننده
و اغلب آزار دهنده مدعیان
اصالحات پایان داده ،یک سر
به سراغ حریف قدیمی برود
و این بار نه با شعار دیروزین
“اجرای بی تنازل” ،بلکه با
خواست محاکمه طرف به
جرم ارتکاب جنایت ،کارزارش
را سازمان بدهد.
موسوی در بیانیه درخشانش نشان داد که فقط مرد
استقامت و پاکدستی و نقاشی نیست و در سیاست هم
کماکان جواهرساز قابلی است که قواعد بازی متمدنانه
و زمان حمله و دفاع را خوب می شناسد ومی تواند
در کمتر از  ۱۵۰کلمه سندی پاکیزه ،جامع و وحدت
بخش تنظیم کند .سندی که ولی فقیه را جنایتکار می
نامد و درکنار مردم محروم و معترض می ایستد .از این
نقطه که موسوی امروز ایستاده است ،تا بازنویسی و نو
سازی منشور جنبش سبز راه چندانی نیست.
یکی از فراز های مهم بیانیه موسوی – و شاید مهم
ترین فراز آن ،مقایسه شرایط ایام بعد از کشتار اخیر
معترضین به جان آمده ،با شرایط روز های بعد از ۱۷
شهریور سال  ۵۷است .در این مقایسه یک ارزیابی و
یک هشدار تعبیه شده است.
بعد از جاری شدن خون معترضین در میدان ژاله
تهران ،بسیاری از فعالین سیاسی -،به درست یا غلط
– به این نتیجه رسیدند که شاه آخرین پل ها ی میان
حکومت و مردم را ویران کرده است و حکومت سقوط
خواهد کرد .این ارزیابی متاسفانه به حقیقت پیوست .
با قیام بهمن ،شد آنچه که نمی بایست و می توانست
نشود .موسوی با اشاره به این برهه مهم تاریخی ،در
واقع اعالم می کند که حکومت دینی مبتنی بر والیت

مطلقه فقیه در سراشیبی سقوط است و به زبان لنینی،
جامعه در آستانه “وضعیت انقالبی” قرار گرفته است و
سپس به حکومت هشدار می دهد که به جای فرافکنی
به عواقب کشتار میدان ژاله توجه کند.
بر مبنای چنین ارزیابی روشنی است که موسوی
به میدان سیاست باز گشته و با تاکید بر نقش ولی
مطلقه فقیه به مثابه آمر ،خواستار محاکمه همه آمرین
و مباشرین جنایت می شود.
هشدار موسوی ،در عین حال بدان معنی هم هست
که هنوز راه سازش و تسلیم به اراده مردم ،بسته
نیست و همه چیز به اراده طرف مقابل و در درجه اول
شخص خامنه ای بستگی دارد.
بر خالف انتظار حکومت ،سرکوب خیزش جوانان
و بی چیزان ،نتیجه معکوس داد .در باال شکاف های
جدی سر باز کردند و در بدنه جامعه  ،طبقه متوسط،
معلمان ،دانشجویان ،هنرمندان ،نویسندگان ،روزنامه
نگاران و … .خواسته های خیابان را در حوزه های
تحرک و عملکرد جنبش های مدنی پی گرفتند .
کارگران هم مجددا وارد صحنه شدند و در درون
حکومت نیز زمزمه های اظهارناتوانی ،حتی میان
سرداران سپاه  ،شنیده شد.
در چنین شرایطی ،خامنه ای یک بار دیگر در مقابل
یک انتخاب مهم تاریخی قرار دارد :تکرار تجربه ۸۸
و ایستادگی در مقابل اراده مردم و یا تن دادن به
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سازش و عقب نشینی .هم او و هم اطرافیانش می
دانند که  ۸۸از جنس دیگری بود .در این ده سال
فاجعه بار ،در نتیجه تداوم سلطه استبداد فقاهتی،
سیاست خارجی ضد ملی ،نابخردی حکومتگران،
تحمیل “فاجعه احمدی نژاد” به کشورو تحریم های
فلج کننده  ،فقر و فالکت ،حاشیه نشینی ،بیکاری ،
اعتیاد گسترده و در یک کالم “بی آیندگی” دامنگیر
جامعه شده است و به تبع آن  ،پتانسیل اعمال قهر به
شدت افزایش یافته است .امواج بعدی جنبش های
اعتراضی هستی باختگان  ،بسیارنیرومند تر ،خشن تر
و ویرانگر تر از موج آبان خواهند بود .حکومت پایگاه
های بسیج ،مراکز سپاه و نیروی انتظامی را به انبار
سالح و مهمات بدل کرده است .سقوط هر پایگاهی به
معنی مسلح شدن صد ها و هزاران نفر است و اگر کار
تا آنجا باال بگیرد ۲۲ ،بهمن  ۵۷در مقابل آنچه اتفاق
میافتد ،بازیچه ای بیش نخواهد بود.
از آن جا که دیباچه اعالمیه جهانی حقوق بشر[]i
طغیان انسان علیه بیداد و ستم را به عنوان آخرین
چاره به رسمیت می شناسد ،هیچ روشنفکر آگاه و
خشونت پرهیزی که به این اعالمیه ملتزم باشد ،در
صورت طغیان مردم ،در مقابل آن نخواهد ایستاد و در
چنین شرایطی تمام مسئولیت فاجعه متوجه حکومت
خواهد بود .مستقل از همه بحث های حقوقی و غیر
حقوقی ،یک نکته کامال روشن است  :این بازی برنده
ای ندارد و آنچه از ایران باقی می ماند سرزمینی
سوخته و کشوری ویرانه خواهد بود.
اینک موسوی با نگاهی نگران به متن جامعه،

دستی برای کمک به رهائی کشور دراز کرده است
و اگر خامنه ای بخواهد ،راه عقب نشینی آبرومندانه،
حتی در چارچوب قانون اساسی موجود ،بسته نیست.
منشور جمهوریخواهی[ ]iiکه در سال  ۲۰۰۳به
امضای بیش از هزار تن از سرآمدان جنبش برای
دموکراسی رسید ،برگزاری انتخابات آزاد را به مثابه
راه مسالمت آمیز عبوراز انسداد سیاسی و بحران
حکمرانی ،پیش نهاده است .این اندیشه راهبردی
در آخرین همایش های جریانات اصلی جمهوریخواه،
مجددا مورد تاکید قرار گرفته است .جبهه ملی ایران
نیز در آخرین بیانیه راهبردی خود[ ، ]iiiبا تاکید
بر ایجاد پیش زمینه های ضرور ،خواستار برگزاری
انتخابات آزاد ،بدون دخالت نهاد های حکومتی و زیر
نظر هیتی قابل قبول برای همگان شده است.
در شرایط کنونی مهندس موسوی تنها شخصیت
سیاسی ملی و موجهی است که ظرفیت کسب مجدد
اعتماد ملی و مدیریت گذار مسالمت آمیز را دارد.
طبعا خامنه ای به آسانی تن به عقب نشینی نخواهد
داد و بعید نیست که برای خاموش کردن موسوی
هم خیاالت خامی در سر بپروراند .پروفایل موسوی
یک ذخیره استراتژیک و یک ” سرمایه نمادین” برای
کشور بال کشیده ماست .تامین امنیت او و ایجاد فضا
برای آنکه بتواند حرکت کند ،امروز مهم ترین وظیفه
ما فعالین سیاسی در داخل و خارج از کشور است.
تاسیس یک نهاد معتبر جمهوریخواه در خارج که
بتواند این مهم را به همراه و درکنار نهاد های حامی
موسوی پی بگیرد و با حضور موثر و مستمر در صحنه

سیاستورزی ،به انسجام تالش های روشنفکران فقیر،
طبقه متوسط و طبقه کارگر یاری رساند ،شانس
عبور از بحران از طریق تحمیل سازش به خامنه ای را
افزایش خواهد داد.
حکام جمهوری اسالمی تعادل خود را بیش از پیش
ازدست داده اند .رهبر نظام گفتمان مستضغف نوازی
را که محور اصلی ج.ا به حساب می آمد ،با تعویض
جای مستضعف و مستکبر ،ویران می کند .رییس
جمهوری که قرار بود ” سرهنگ” نباشد ،در لباس
سرجوخه و بازجو برآمد می کند .ساختار سیاسی
مبتنی بر والیت فقیه و بازی ” اصالح طلب -اصولگرا”
اعتماد مردم را از دست داده است .جامعه به هوای
تازه و نیرویی با پروفایلی دیگر نیازمند است :پروفیل
سبزی که یک بار امتحانش را پس داد و در دادگاه
خلق نمره قبولی گرفت!
راه سبز امید ،راه گذار مسالمت آمیز با تکیه بر
جنبش های اجتماعی  ،به جمهوری و دموکراسی
است .این راه بیش از هر کس و هرجریانی با موسوی
شناخته می شود .بی موسوی و راه سبز او ،به سیاهچاله
می رویم  ،با او ،به این یا آن شکل ،حتما راهی هست!
_____________________________
]i
[https://mypersianbooks.files.wordpress.
humanright.pdf/۰۱/۲۰۱۵/com
]ii
[http://jomhouri.com/jomhouri/
۱۹۸/archives
]iii
[https://www.facebook.com/jebhemelli/
tn__=K-R__?۲۶۱۱۹۰۸۰۸۵۵۲۷۶۸۵/posts

ادامه از صفحه 29
آتش توپخانه گشودند و وزیر مخابرات حکومت را
تحریم نمودند .رفتار آنها منطقاً منطبق بر منافع واقعی
و احتمالیشان بود.
از اروپاییها هم تا ده روزی واکنش چشمگیر دیده
نشد! اینجا هم محاسبات سیاسی مبتنی بر منافع،
نسبت به موضوع حقوق بشر تقدم داشت! مسئله ،اص ً
ال
هم سبک و سنگین کردن نبود ،زیرا موضوع ایران از
پروندههای باز و فعال بر روی میز کار روزانه ستادهای
فکر و اقدام در این کشورهاست .تاخیر دستجمعی آنها
برای موضعگیری ،نه نشانه ناروشنی و نبود سیاست،
بلکه بیانگر سیاست معین بود .عدم تحریک جمهوری
اسالمی و باز نگهداشتن دروازه معامالت با آن ،انگیزه
رفتاری اروپاست و تصادفی هم نیست که شش کشور
اروپایی همین چند روز پیش اعالم کردند که به
“اینستکس” میپیوندند.
خیزش آبان  ۹۸یکبار دیگر نشان داد که در مبارزه
میان ما مردم با جمهوری اسالمی ،ناجی خودمان
هستیم! دولتها در عمل به منافع خود ،آماده چرخش
به هر اقتضاء هستند .روآمدهها بر متن این خیزش
مردمی دیگربار درستی رویکردی را به اثبات رساند که
سیاست بر این باور بنا دارد :کس نخارد پشت من جز
ناخن انگشت من! این تجربه ،ورشکستگی گزینهای را
نشان داد که به عاملیت تعیین کننده خارج در امور
ایران چشم دوخته است .امید که این تجربه ،پایانی
یا دستکم تعدیلی باشد بر اینکه امید به دیگری بسته
نشود!
باز هم “همه با من”؟!
سلطنت طلبان کوشیدند تا بر این خیزش سوار
شوند و آن را یک “قیام” برای بازگشت سلطنت
جابیندازند .بیشترین کمک به آنها در این آژیتاسیون
را هم جناب خامنهای پریشان خاطر مرتکب شد و

حسابی بادشان زد.
اینکه یک نیروی سیاسی بکوشد خود را با این یا
آن برآمد سیاسی مرتبط کند ،چیز عجیبی نیست و
جزیی از سیاست به شمار میرود .بحث اما بر سر آن
انحصار طلبی بیمارگونهای است که جریان سلطنت
خواه بر متن تظاهرات برونمرزی چونان حامی این
خیزش از خود به تماشا گذاشت .حضرات هنوز غوره
نشده ،داعیه مویز بودن دارند! پرچم شیر و خورشید
پادشاهی در ابعاد چند متر در چند متر را بر بام
تظاهراتها میافرازند و با شلوغ کاری مانع از به گوش
رسیدن شعارهای دیگر جریانات سیاسی می شوند.
داستان “همه با من” معروف را به تکرار برخاستهاند
ولی نمیخواهند بدانند که چنین خیاالتی سرابی
بیش نیستند.
گرچه اینجا جای سخن تفصیلی نیست ،اما مفید
است بر یکی دیگر از آسیبهای وارده بر سیاست در
ایران ،یعنی میدان گرفتن سلطنت طلبان از سر برکت
جمهوری اسالمی هم تاکیدی بشود .این طیف در
طول چهل سال گذشته سه فاز را پشت سر گذاشته
است .فاز اول به سرکردگی عقابهای شاهنشاهی
کسانی چون اویسیها که در پایان دهه  ۶۰ناشی
از ناکامی و کهولت پروندهشان تقریباً بسته شد .فاز
دوم شکل گیری جریان لیبرال منش مشروطه خواه
به رهبری داریوش همایون بود که گفتمان متعادل
در این طیف را پدید آورد .فاز سوم اما به دهه
هشتاد و نود بر میگردد که با ورود گروه وسیعی از
سرخوردگان دو حرکت اصالح طلبی ناکام و “سبز”
سرکوب شده به خارج ،برای رضا پهلوی پایگاهی تازه
نفس زیر گفتمان “آریا پرستی” فراهم آمد .این جریان
نه اصالتهای نیروی متعلق به فاز دوم را دارد و نه
حتی فداکاریهای کارکشتگان فاز اول را که امیر
و وزیر و وکیل شاه بودند! اینها شیفته ورود عامل

خارجی در همه اشکال آن به ایران برای تعیین تکلی 
ف
هستند و سخت تشنه انتقام از هر غیر خود .اگرچه
هنوز هم ،چیزی نه به بار است و نه به دار ،انحصار
طلبی اینها اما به جای خود هشدار دهنده است!
فروپاشی!
همه چیز حاکی از به پایان رسیدن است .بزرگترین
دستاورد آبان  ۹۸را در نشاندن همین پیام در دل
و جان ایرانیان دانست که در ذهن و روان خود از
جمهوری اسالمی گذشتهاند.
تابستان گذشته کنگره نخست حزب چپ
ایران(فدائیان خلق) بود و ساعات مربوط به بررسی
پیش نویس سند سیاسی توسط کنگره .در گرماگرم
بحث ،عزیزی که از نظر سیاسی با همدیگر بسیار
نزدیک هستیم به من گفت گرچه سند بسیار خوبی
است ولی فکر نکنم آوردن گزاره “شروع فروپاشی
جمهوری اسالمی” در آن الزم باشد .این عزیز را گفتم
که اوالً صحبت از “شروع” است و دوم هم اینکه باید
منتظر تکرار دی  ۹۶ها بود!
آبان  ۹۸نشان داد که نه تنها آن انتظار واقعی بود
و در فرازی بمراتب باالتر از قبل نیز ،بلکه خیزش آبان
 ۹۸نشانهای است از تکرارهایی دیگر در مارپیچ تکوین
تحوالت ایران .فروپاشی را نباید در نقطه پایانی روند
دید و آنهنگام که ،گسیختگی عضالت و شکستهشدن
استخوانها نعش جسم از نفسافتاده را بر زمین نهند.
این تنه ترک برداشته در جابجای خود و با شیارهایی
ژرف در شاخه به شاخههایش ،حکایت از پوسیدگی و
آغاز فروپاشیدگی دارد .اگر این دشوار است تا بدانیم
کدامین باد و طوفان این مشرف به موت را درهم
خواهد شکست ،به ته رسیدن این حکومت ولی باوری
است بارآور .مردم تاب تحمل بیش از این را ندارند،
صبرهمگانی به ته رسیده است!
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آینده ایران؛ محاسبه یا قمار؟
مهرداد خوانساری

مقدمه
اینکه چالش میان جمهوری اسالمی و آمریکا در
نهایت به کجا خواهد انجامید و اینکه تا چه زمانی ملت
ایران باید هزینه های زیانبار چالش های نابخردانه۴۰
ساله را بپردازند ،معمائی است که هیچ منطق عقالئی
در  ۴۰سال گذشته پاسخی برای آن نداشته است .در
این ایام اراده ملی که خواهان تنش زدایی با جهان
است همواره از سوی سیستم حکومتی و به ویژه آمال
و امیال شخص رهبر انقالب زیر پا گذاشته شده که
حاصل تدریجی آن در  ۴۰سال گذشته ،اوضاع اسف
بارکنونی است؛ اوضاعی که در هفته های اخیر مردم
مستاصل و بی پناه را که قربانیان اصلی سیاست های
غلط و تحریک آمیز حاکمانشان از یکسو و تحریم
های شدید و ظالمانه آمریکا از سوی دیگر می باشند،
اجبارا به خیابانها کشیده تا مورد سرکوب خشن و بی
رحم دستگاه های امنیتی قرار گیرند.
اینک به نظر می رسد که فضا در پی درگیری
های اخیر میان ایران و آمریکا و برخی از کشورهای
منطقه ای در خلیج فارس و ناآرامی های خیابانی
در سراسر ایران ،تا حدودی آرام تر شده است .ولی
تردیدی نیست که حل تمام این مشکالت نهایتا به
سرنوشت تحریم های اقتصادی و اثرات هولناک آن
در اقتصاد ایران که منجر به افزایش فقرو تورم و
بیکاری و از همه مهمترعدم امید در دل مردم شده
گره خورده و تردیدی وجود ندارد که امکان برداشتن
تحریم ها منهای رسیدن به یک توافق جدید و جامع
با آمریکا نمی تواند عملی گردد.
اگر چه آمریکا که در  ۴۰سال کذشته شاهد
سقوط تدریجی اوضاع اقتصادی در ایران بوده و در
ماه های اخیر ،تظاهرات در کشورهائی چون عراق و
لبنان را که گاه با شعارهایی ضد ایرانی همراه بوده،
به فال نیک گرفته است قاعدتا خود را در موقعیت
ممتازتری می بیند که با ادامه شرایط موجود و
«صبر استراتژیک» ،بتواند خواسته هایش را تامین و
تحمیل نماید ،ولی اوضاع و احوال داخلی در آمریکا و
فشارهای متعدد سیاسی بر دونالد ترامپ که خواستار
شرکت و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال

 ۲۰۲۰است ،شرایط ویژه
ای را فراهم آورده که امکان
آغاز مذاکرات مستقیم با
مسئولین جمهوری اسالمی
برای رسیدن به یک توافق
جدید ،فارغ از تمام تحریکات
و شعارهای جنبی را امکان
پذیر می کند.
بی شک تظاهرات اخیر
در ایران و احتمال تجدید
و ادامه آن ،امید فروپاشی
داخلی و نوید سقوط نظام
جمهوری اسالمی را در
دل برخی از مشاوران آقای
ترامپ زنده کرده است .ولی بعید به نظر می رسد
که شخص رئیس جمهور که در گذشته روی مثبتی
به جنگ و درگیرساختن بیشتر آمریکا در اینگونه
مسائل نداشته ،به ویژه با توجه به فضای موجود در
داخل کشورش ،گزینه رسیدن به یک توافق تازه با
ایران را رد کند؛ گزینهای که بی شک بعنوان دست
آورد بزرگی در افکار عمومی کشورش مطرح خواهد
شد.
آنچه که باقی می ماند عکس العمل مسئولین
ایران به این واقعیات ،در شرایطی است که بیشتر
بازیکنان اصلی ضمنا سخت درگیر برنامه ریزی و
محاسبات مختلف در فعل و انفعاالت پشت پرده برای
زمینه سازی به منظور پیشی گرفتن از یکدیگر در
ارتباط با «جانشینی آیت اهلل خامنه ای» می باشند.
لذا ،در چنین وضعیتی ،مقوله مذاکره و رسیدن به
یک توافق جدید با آمریکا از ابعادی فراتر از حل
مشکالت اقتصادی روزمره مردم بی پناه و مستاصل
برای حاکمانی که به نقش خود در آینده ای بعد از
خامنه ای می اندیشند ،بستگی پیدا می کند.
ارزیابی ذیل بر این مبنا تهیه شده که هم ایران
و هم آمریکا در شرایط موجود (که می تواند به هر
دلیلی تغییر یابد) هر دوبه دالیل خودشان و به
منظور دفع فشارهای مختلف سیاسی ـ اجتماعی ـ

اقتصادی در جوامعشان نیازمند به رسیدن به یک
توافق جدید برای تثبیت دولت های خود می باشند.
توافقی در دسترس
ارزیابی ذیل (مبنی بر «توافقی در دسترس») بر
این مبنا تهیه شده که هم ایران و هم آمریکا در
شرایط موجود (که می تواند به هر دلیلی تغییر یابد)
هر دوبه دالیل خودشان و به منظور دفع فشارهای
مختلف سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی در جوامعشان
نیازمند به رسیدن به یک توافق جدید برای تثبیت
دولت های خود می باشند.
علیرغم تمام شعارپراکنی های مداوم ضد ایرانی
دونالد ترامپ در ایام قبل و بعد از خروج یکجانبه
آمریکا از برجام در ماه مه  ،۲۰۱۸اینطور به نظر
میرسد که ایاالت متحده گزینه مذاکره و دیپلماسی
را به گزینه پیچیده و پر خرج «تغییر نظام» برای
دست یابی به یک قرارداد جدید و جامعتر از برجام با
ایران را ترجیح میدهد.
ولی انتظارات آمریکا مبنی براینکه خواهد
توانست ایران را با زور و گستاخی عازم میز مذاکره
نماید تاکنون با نا امیدی روبرو بوده است .واقعیت
ملموس و قابل مشاهده این است که نه مشکالت
عدیده اقتصادی که منجر به اعتراضات وسیع و
خونبار در سراسر کشور گردیده و نه تظاهرات وسیع
«ضد ایرانی» در کشورهائی چون عراق و لبنان اثر
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فوقالعادهای به منظور ایجاد فشارهای الزمه بر
جمهوری اسالمی نداشته که همچنان جسورانه و
بیاعتنا به راه خودش ادامه می دهد.
عدم توانائی و موفقیت کشورهای ( ۱+۴بریتانیا،
فرانسه ،آلمان ،روسیه و چین) که بتوانند با کمک
های ویژه و عملی خود ،ایران را در مقابل تحریم
های ایاالت متحده یاری دهند،باعث گردیده تا ایران
اجرای دقیق برخی از تعهداتش در برجام را متوقف
سازد و ضمنا به عناوین مختلف زمزمه اینکه احیانا
در آینده ای نه چندان دور از پیمان منع سالح های
هسته ای ،قراردادی که ایران از سال  ۱۹۶۸به آن
پیوسته بود ،خارج شود.
تصمیم جمهوری اسالمی مبنی بر آغاز مجدد
فعالیت هایش در زمینه غنی سازی اورانیوم،
موضوعی که اخیرا از سوی آژانس بین المللی انرژی
اتمی نیز تائید شد ،با واکنش جدی وزرای خارجه
بریتانیا ،فرانسه ،آلمان ،و مسئول امور سیاست
خارجی اروپا بصورت بیانیه ای مشترک روبرو گردید
که در آن اکیدا به ایران اخطار داده شد که اقدامات
اخیرش «نه تنها با مندرجات برجام در ارتباط با
تاسیسات هسته ای «فوردو» همخوانی نداشته،بلکه
نشان دهنده تاسف باری از عقب نشینی ایران نسبت
به کل تعهداتش در آن قرارداد بشمار می رود».
البته ،این واکنش احتماال همان عکس العملی بود
که مقامات ایرانی دقیقا انتظارش را داشتند به این
امید که کشورهای  ۱+۴و به ویژه کشورهای اروپائی
سرانجام عزمشان را جزم نمایند و در مقابل تحریم
های موثر و شدید آمریکا ،ایران را بصورت ملموس و
تاثیرگذاری یاری دهند.
در میان نیروهای حاکمیت ،امتناع محسوس
آمریکا و شرکای منطقه ای اش از درگیری نظامی
با ایران در پی سرنگونی یک پهباد آمریکائی و
دخالت در حمالت دیگر علیه تانکرها و تاسیسات
نفتی در آب های خلیج فارس (موضوعی که متعاقبا
مورد واکنش و نکوهش سخت وزیر دفاع فرانسه قرار

خطراتی مانند از دست دادن حمایت اروپائی ها که
می تواند اقدامات علیه ایران را تشدید کند.
علیرغم همه اینها ،هر محاسبه ساده به وضوح
نشان میدهد که گرچه ایران می تواند توانائی
ایستادگی در مقابل هر فشار سیاسی یا اقتصادی را
در ماه های ماقبل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا در سال  ۲۰۲۰داشته باشد ،ولی ادامه یافتن
اینگونه فشارها ،مسئولین جمهوری اسالمی را با قمار
بسیار پرخطری مواجه می سازد که احتماال خواستار
برداشتن ریسک های دراز مدت آن نیستند .از این
رو هم ایران و هم آمریکا ،هر کدام به دالیل خودشان
به دوراهی حساسی رسیده اند که آنها را یا به سمت
یک قرارداد جدید قابل دسترس به پیش خواهد برد
و یا اینکه با تشدید بحران کنونی و عواقب هولناک
آن ،بخصوص با توجه به صدماتی که می تواند شرایط
خاص داخلی را برای هر دو دولت که هرکدام امروز
با مشکالت عظیم خودشان روبرو هستند رقم بزند.
ولی شکستن بن بست فعلی موکول به یک
اقدام اولیه و موقتی از سوی ایاالت متحده همراه
با پشتیبانی های پشت پرده میانجی هائی همچون
رئیس جمهور فرانسه می باشد تا این انگیزه را در
ایران ایجاد کند که بتواند با «حفظ آبرو» بر سر
میزمذاکرات برای عقد قرارداد جدیدی حاضر شود.
این در شرایطی است که نکات اهم یک توافق قابل
قبول از قبیل غروب زمانی تعهدات ایران ،نظارت
مداوم بر تاسیسات هسته ای و همچنین نوعی توافق
جامع برای برنامه های موشکی ایران کم و بیش از
هم اکنون قابل دسترس به نظر می رسد.
در ارتباط با مسائل مربوط به منطقه ،بار دیگر
تحوالت اخیر حاکی از آن است که مواضع خصمانه
و سازش ناپذیراخیر میان ایران ،امارات متحده عربی
و عربستان سعودی احتماالبه یک نقطه عطف رسیده
است ،بخصوص با توجه به درک تازه ای از مسائل
از سوی امثال امارات که دیاگوگ و دیپلماسی با
ایران برای پیدا کرده راه حل هائی به منظور تقلیل

صحنه سیاسی ایران امروز حتی در صورت رسیدن به یک توافق هسته ای

جدید با آمریکا ،بیش از پیش نیازمند به یک «صف آرائی نو» برای جلب اعتماد
مردم می باشد که نه تنها مرکب از اصالح طلبان و اصولگرایان ملی و مسئول باشد،
بلکهبا تکیه بر مقوله «آشتی ملی» زمینه مشارکت تمام قابلیت های وطن پرست

و ملی محروم مانده در زندگی سیاسی کشور ـ بویژه کسانی که ناچار به ترک و
دوری از میهن شده اند ،را فراهم سازد .نیل به این هدف منوط به دنبال کردن و به

تحقق رساندن طرح أشتی ملی است که بی شک بهترین راه حل برای ایجاد تحوالت
اجتناب ناپذیری است که باید بدون خشونت و برادرکشی و به مخاطره انداختن
امنیت ملی ،زمینه ساز آینده ای امیدوار و مرفه برای مردم ایران شود.

گرفت) ،بی شک باعث تقویت اعتماد بنفس میان
نیروهای تندرو مخالف هرنوع عقب نشینی در پرونده
هسته ای شده است .تقویت وضعیت این دستجات
در زمانیکه اقبال و اعتبار دولت روحانی که مسئول
انعقاد قرارداد برجام بوده بطور جدی زیر سئوال رفته
است ،نه تنها مسائل را پیچیده تر کرده بلکه مقامات
تصمیم گیرنده ایران را برآن داشته تا خطرات ناشی
از روند تحریک آمیزی که مطمئنا باعث خوشحالی
دولت آمریکا خواهد بود رادر این مرحله پذیرا شوند؛

تنش ها و خشونت های خونبار موجود در منطقه و
بویژه در کشورهائی چون یمن و سوریه  ،از هر گزینه
دیگری مناسب تر تشخیص داده اند.
شایان ذکر است که در دراز مدت ،در صحنه
سیاست داخلی ایران اتخاذ هر تصمیم اساسی با
هدف دستیابی به هرنوع سازش پیشگامانه ،نه تنها
با آمریکا بلکه با کشورهای مهم منطقه ای از قبیل
عربستان سعودی ،در شرایطی صورت می گیرد که
جناح های مختلف درون حکومتی سرگرم درگیری
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های شدید خود به منظور تامین و حفاظت از منافع
خود در نبردی مهم و تعیین کننده برای جانشینی
دوران بعد از خامنه ای می باشند .جالب اینکه اعمال
سیاست «فشار حداکثری»از سوی آمریکا توانسته
نقش تاثیرگذاری را در این میان و در بی اعتبار
ساختن نیروهای منطقی تر ایفا نماید؛ نیروهایی از
قبیل دولت روحانی که می خواست برجام قدم اولی
برای عقد قراردادهای دیگری باشد و ایران را از زیر
یوغ اقتصادی کشورهائی چون چین و روسیه رها
سازد و بازار «تریلیون دالری» ایران را بویژه در زمینه
هائی چون صنعت نفت و هواپیمائی برای سرمایه
گذاری و ورود تکنولوژی از سوی کشورهای غربی
بگشاید.
در صورت همسوئی با رویکردی که بتواند بطور
مثال با لغو موقتی برخی از تحریم ها ،زمینه را برای
هموار ساختن مشارکت ایران در یک پروسه جدید
به منظور آغاز مذاکرات با آمریکا فراهم کند نه تنها
دست عناصر معتدل و عملگرا را درمجادالت درون
حکومتی ایران قویتر میسازد بلکه مهمتر از آن،
ترویج ثبات در سراسر منطقه از افغانستان تا کرانه
های دریای مدیترانه را تقویت خواهد نمود.
چنین رویکردی روشن ترین مسیر برای خاتمه
دادن به بن بست کنونی را ارائه می دهد.عالوه بر
آن ،قرارداد جدیدی که بتواند اعتراضات ترامپ در
ارتباط با برجام را بر طرف سازد ،نه تنها باعث ترمیم
و تجدید اعتبار نیروهای سازنده و معقولی خواهد شد
که به آینده متفاوتی برای میهنشان می اندیشند،
بلکه مهمتر از آن در حال حاضر ،باعث خواهد شد
تا فشارهای تحمیل شده اقتصادی به ایرانیان عادی،
که قربانیان واقعی سیاست تحریم های بی رحمانه
آمریکا بوده اند ،هرچه زودتر کاهش یابد.
دریچه باریک و هشدار بزرگ
استفاده از دریچه باریکی که می تواند با تحلیل
فوق (که با برآوردهای برخی از موسسات معتبر
کارشناسی در جهان از قبیل «چاتم هوس» نیز
مطابقت دارد) بن بست های فعلی و حمالت تبلیغاتی
وسیع علیه ایران ،را تبدیل به یک موفقیت بزرگ
دیپلماتیک کند تا سرنوشت ایران به مانند کشورهائی
چون ونزوئال و کره شمالی رقم نخورد ،نیاز به درایت
در تشخیص و شجاعت در عمل دارد؛ به ویژه در پی
کشتارهای اخیر خیابانی که با واکنش بینالمللی و
سازمانهای حقوق بشری مواجه شده است.
ادامه روش های گذشته از قبیل شعارپراکنی
های فریبنده و بی مصرف و دشمن تراشی های
بیهوده در این ایام حساس که پای مردم به ستوه
آمده کشورمان را به خیابانها کشانده است ،تنها به
تشدید بیشتر بحران و امنیتی تر شدن جامعه خواهد
انجامید که بی شک می تواند با مداخالت اجتناب
ناپذیر عوامل خارجی ،ایران را به سوی سناریوهای
غیر قابل تصور و هولناک سوق دهد.
از این هشدار بزرگ نباید غافل بود که هر نوع
اهمال یا عدم استفاده مبتکرانه و به موقع از زمینه
های موجود به منظور دسترسی به یک توافق جدید
و قابل توجیه با آمریکا ،معنائی جز بی اعتنائی عمدی
به اولویت های امروزی مردم ایران نخواهد داشت و
حاکمیت را در مجموع با خطر جدی شورش بیشتر
مردم عادی و همزمان تشدید فشارهای متعدد
دشمنان به کمین نشسته ایران در منطقه (از حمالت
ادامه در صفحه 35
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سرکوب وحشیانه و آغاز یک پایان!
فرزانه عظیمی

جمهوری اسالمی در آبان ماه  ،۹۸در آستانهی
چهل و یک سالگی ،شاهد وسیع ترین اعتراضات
مردمی علیه خود بود .اعتراضاتی که در  ۲۸استان
و بیش از  ۱۰۰شهر در سراسر کشور با شرکت وسیع
کارگران و زحمتکشان ،جوانان و نوجوانان و گروه
های اتنیکی همراه بود .خیزشی که سرکوب وحشیانه
آن توسط رژیم و به دستور شخص خامنهای و تائید
سران سه قوه ،نه فقط شکاف بین مردم و حکومت
را بیش از پیش تعمیق کرد ،بلکه همچون زلزله ای،
پایههای قدرت جمهوری اسالمی را به لرزه درآورد.
واکنش رژیم حاکی از سراسیمگی و ترس از گسترش
دامنهی اعتراضات ،بسیار شدید بود .دستگاه سرکوب
رژیم با همهی قوا به صحنه آمد .پیر و جوان و کودک،
زن و مرد ،معترض و عابر ،همه هدف تیر و تبر و
باتوم ماموران امنیتی و آتش به اختیارهای حکومت
قرار گرفتند و هنوز پس از پایان این اعتراضات ،ابعاد
جنایاتی که صورت گرفتهاست ،کامال روشن نیست .اما
هر روز و هر ساعت ،بر آمار کشته شدگان افزوده می
گردد و گوشهای از فاجعه ای که رخ دادهاست ،برمال
میشود.
هم اکنون روشن شده است که تعدادی کودک
و نوجوان نیز در میان کشته شدگان هستند .وطن
ما زخمی ،مبهوت و سوگوار فرزندان خویش است
و همهی ما در این غم جانگداز همراه هموطنانمان.
حکومت به اکثر خانوادهی قربانانیان سرکوب ،حتی
اجازه سوگواری هم نداده است .هر جا که اجساد
قربانیان به دست چکمهپوشان رژیم افتاده است ،از
خانواده ها برای پس دادن پیکر فرزندانشان وقیحانه
درخواست پول تیر کرده اند .در مواردی حتی عضوی
از خانواده را گروگان گرفته اند ،تا بازماندگان را وادار به
سکوت نمایند .هزاران تن نه فقط در جریان اعتراضات،
بلکه حتی در روزهای پس از آن بازداشت شدهاند.
اگر خمینی با شعار مجانی کردن آب و برق برای
مستضعفان و آوردن پول نفت بر سر سفرهی آنها
و «خدعه»ی «آزادی برای همه» ،توانست پشتیبانی
بخش وسیعی از مردم آسیب دیده از نظام استبداد
پهلوی را کسب کند ،امروز خامنهای با توصیف

جدیدی که از «مستضعف»
به دست میدهد[ ،]۱دیگر
حتی نیازی به «خدعه» نیز
نمی بیند و برای سرکوب
مردمی که نیازمند نان
شب خویشاند ،با توپ و
تانک به صحنه آمدهاست.
«مستضعفان» دیگر به
«اشرار» تغییرهویت داده و
عامل «آمریکا و صهیونیسم و
ارتجاع منطقه» شده اند.
سران جمهوری اسالمی
چهل سال از کیسه مردم
خرج کردهاند و مدام هرجا که
دستشان رسیده است ،به اختالس و دزدی از اموال
عمومی و رشوه خواری دست زدهاند و سپس به توجیه
آن پرداختهاند .آنها همواره شعارهای توخالی برای
مبارزه با دزدی و فساد داده اند ،اما هرگز به هیچیک
از پروندههای اختالس های چند هزار میلیاردی
رسیدگی نکردهاند .آنها با ایجاد بنیادهای مختلف[]۲
و تخصیص بودجه هنگفت به آنها ،هزینههای
غیرضروری و سنگینی را بر کشور تحمیل کردهاند و
هنوز هم می کنند .با قطع رابطه با جهان از سوئی و
ترویج فساد و رانت دولتی از سوی دیگر ،اقتصاد را فلج
و تولید را تعطیل کردهاند و بر خیل بیکاران افزودهاند.
پائین بودن دستمزد کارگرانی که کار می کنند و عدم
پرداخت همین دستمزدهای ناچیز ،تعداد بسیاری از
شاغالن را نیز به زیر خط فقر سوق داده است و وقتی
همین شاغلین به سنین بازنشستگی می رسند ،فقر
آنها با دستمزدهای پائین بازنشستگی به مراتب تشدید
می شود .همین امر دلیل اعتصاب های مداوم کارگران،
کارمندان و اعتراضات بازنشستگان بوده است .عالوه بر
آن امکانات کشاورزی در بسیاری از روستاها را با بی
توجهی به نیازهای کشور و تخریب محیط زیست،
نابود کردهاند و با کوچ جمعیت روستائی ،میلیونها
نفر را به حاشیهی شهرها کشاندهاند [ ]۳و به جای
ایجاد امکانات کار و اشتغال ،فقر را عمومی کردهاند.

بهطوریکه به اعتراف خود روحانی امروز بیش از ۶۰
میلیون تن از مردم برای گذران زندگی خود ،به کمک
های دولتی نیازمندند.
افزایش بهای بنزین تنها اقدام سران جمهوری
اسالمی در سال اخیر نیست .در پی از سرگیری دوباره
تحریم ها و بهدنبال آن سیاست « نه به مذاکره»ی
علی خامنه ای و ادامهی تنش بین جمهوری اسالمی
و دولت آمریکا ،مردم ما یک شبه با شوک سه برابر
شدن قیمت ارز و بی ارزش شدن ریال مواجه شدند.
باال رفتن تورم و گرانی سرسام آور ،بخش بیشتری از
مردم را به زیر خط فقر فرستاد .پائین آمدن قیمت
نفت و میزان صدور آن ،درآمدهای نفتی پیش بینی
شده در بودجه را با کاهش هنگفتی مواجه کرد .دولت
به جای مثال قطع بودجه ده ها نهاد مذهبی ،برای
جبران کسری بودجه خود ،دوباره دست در جیب
خالی مردم کرد.
اما جدا از وعدهی پرداخت بخشی از دریافتی های
دولت به مردم ،خسارات ناشی از قطع کامل اینترنت،
طبق اعتراف رسانه های دولتی ،بسیار باالتر از درآمدی
است که قرار بود از افزایش قیمت بنزین بهدست آید.
بنابراین به لحاظ اقتصادی ،گرانی بنزین در گام اولیه،
نه تنها کمکی به حل مشکل کسری بودجه نکرد ،بلکه
مشکالت سیاسی مهم تری را برای رژیم فراهم آورده،
برگ خونین دیگری بر کارنامه سیاه آن افزود و پایه
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های مشروعیت نظام را بیش از پیش و بطور برگشت
ناپذیری تخریب کرد و آغاز پایان حیات سیاسی رژیم
را نیز رقم زد.
واقعیت این است که عامل اصلی خیزش اخیر ،بی
عدالتی و درهی عمیق بین فقیر و غنی و تبعیض و
رانت دینی و دولتی در همهی اشکال آن و اختالس
های میلیاردی و رنج و درد ناشی از آن بوده است.
درست به همین دلیل ساده نیز ،بستن مجاری هر نوع
اعتراض و کشتار مردم به جان آمده در خیابانها حتی
به وحشیانه ترین شکل آن ،ایجاد ترس و وحشت از
طریق حمله به شیوههای داعشی و تبلیغ آن در صدا
و سیمای جمهوری اسالمی ،دستگیری در ابعاد وسیع،
تخریب اموال و خانه های مردم ،هیچ یک نمی تواند
راه حلی برای پایان دادن به بی عدالتی حاکم بر کشور
ما و تبعات منفی و همه جانبهی اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسی ناشی از آن باشد .برعکس هر سرکوبی از
این دست ،نمک پاشیدن بر زخم فقر و گرسنگی و
بی خانمانی میلیون ها شهروند در سراسر ایران است.
امروز اما پس از گذشت روزها از شروع اعتراضات
و روشن شدن حقایق بیشتر مستند در رابطه با
سرکوب ،آدمکشان جمهوری اسالمی با رو شدن ابعاد
فاجعهای که مرتکب شدهاند ،به دست و پا افتادهاند
و قصد توجیه تصمیم و اقدامات خود را دارند.
خامنهای که تا چند روز پیش از «پیروزی» در جنگ

وضعیت فالکتبارشان را سردهند ،در واقع شلیک به
شقیقه نظام مستبد دینی هم بود .اگر تا دیروز این
مردم بودند که از جمهوری اسالمی ترس داشتند ،از
این پس این رهبران و مسئوالن جمهوری اسالمی در
همهی سطوح و همهی کسانی که مستقیما دستشان
به کشتار مردم آلوده است ،باید از مردم و از سایهی
خودشان هم بترسند .باید از روزی بترسند که در
دادگاه مردم پاسخگوی این سرکوب جنایتکارانه
خواهند شد .آنها باید از سرنوشت هم مسلکهای
خود در کشورهای همسایه ،همین امروز درس بگیرند.
خیزش آبان ماه سرکوب شد ،اما تا زمانی که صدای
مردم گوش شنوائی پیدا نکردهاست ،باید منتظر
شعلهور شدن مبارزه در بزنگاهی دیگر باشیم .تکانی
که این خیزش بزرگ مردمی به جامعه ما دادهاست،
تاثیری که بر روندهای جاری کشور گذاشتهاست،
ماندگار است .این خیزش از بطن شرائط حاکم بر
جامعهی ما سر برآورد .از دل مبارزهی روزمرهی مردم
برای تامین نان بخور و نمیر روزانهاشان .در دفاع از
تنها حریم کوچکی که برای زیستن و نفس کشیدن
برای میلیونها تن از مردم ماندهاست.
مردم ایران پس از گذشت نزدیک به صد سال از
مبارزه برای آزادی ،دمکراسی و عدالت ،تجارب زیادی
اندوخته اند .اما هر جنبش و خیزش تازه و سرکوب
آن ،آن ها را برای مبارزه بعدی آماده تر میکند.

پس از گذشت روزها از شروع اعتراضات و روشن شدن حقایق بیشتر
مستند در رابطه با سرکوب ،آدمکشان جمهوری اسالمی با رو شدن ابعاد فاجعهای که
مرتکب شدهاند ،به دست و پا افتادهاند و قصد توجیه تصمیم و اقدامات خود را دارند.
خامنهای که تا چند روز پیش از «پیروزی» در جنگ امنیتی دم میزد ،با اعتراف به
کشتار مردم عادی ،به فکر«دلجوئی» از مردم افتاده است و به دنبال «شهید» سازی
از جانباختگانی است که به دستور او به قتل رسیدهاند.
امنیتی دم میزد ،با اعتراف به کشتار مردم عادی ،به
فکر«دلجوئی» از مردم افتاده است و به دنبال «شهید»
سازی از جانباختگانی است که به دستور او به قتل
رسیدهاند .ترفند جدید سران جمهوری اسالمی آن
است که صورت مساله را تغییر دهند ،جنایت خود
در کشتار شهروندان معترض کشور را به حساب
عامالن مرموز دیگری بنویسند«،شهروندان عادی» که
جان باختهانددر حکم «شهید»بدانند -گویی این درد
فقدان آنان را برای خانواده هایشان کم می کند -و با
تقسیم معترضان ،تالش در ضعیف کردن همبستگی
آنان کنند.
دو سال پیش ،اگرچه خیزش دی ماه  ۹۶بهدنبال
سرکوب آن برای مدتی خوابید ،اما از آن پس ،جامعه
ما هم چنان ملتهب بود .ما شاهد اعتراضات پیوستهی
کارگران ،بیکاران ،بازنشستگان ،معلمان ،زنان و
دانشجویان بودیم .بر متن همین تحرکات مداوم
اجتماعی و مبارزات گسترده در هر گوشه از کشور
بود که مبارزه علیه گرانی بنزین ،به خیزش آبان ماه
 ۹۸تبدیل شد و در مقابله با سرکوب حکومت ،بیش
از پیش به مبارزه علیه تمامیت جمهوری اسالمی و در
راس آن والیت فقیه فراروئید.
سرکوب عریان مردم شجاعی که پس از چهل سال
در سایهی حکومت اسالمی ،دیگر چیزی برای از دست
دادن نداشتند و آمده بودند تا فریاد اعتراضشان علیه

خیزش آبان ماه نیز درس هایی هم برای مردم و
هم اپوزیسیون داشت .از جمله این که وجود یک
سازماندهی منسجم در عین پلورالیسم و چند صدائی
در جنبش آزادیخواهی مردم ،برای ادامه و استمرار
اعتراضات و رساندن آن به هدف با کمترین آسیب و
تلفات ،کامال حیاتی است.
جامعه ما هم مثل همهی جوامع دیگر از تنوع
طبقاتی ،و منافع متفاوت برخوردار است .طبعا
گرایشات سیاسی درون جامعه هم متناسب با این
تنوع ،متفاوت هستند .وجود احزاب و جریانات
مختلف با برنامههای خاص خود هم طبیعی و هم
ضروری است .اما همهی ما در عین تنوع ،برای گذار
از جمهوری اسالمی و رسیدن به یک جامعهی آزاد،
منافع مشترک زیادی داریم .اگر به دمکراسی پایبند
باشیم ،بر اصول مشترک زیادی هم پایبند خواهیم بود.
به همین جهت بسیار اهمیت دارد که همهی ما در این
برهه یک صدا ،خواهان آزادی و به رسمیت شناختن
احزاب سیاسی و تشکل های مدنی باشیم و بهعنوان
احزاب و تشکلهایی که در تالش هستند تا منافع
بخشی از مردم را نمایندگی کنند ،در زمینههایی که
ممکن است ،با یکدیگر همکاری کنیم.
تجربهی بسیاری از کشورهای جهان نشان می
دهد که آنها برای رسیدن به دمکراسی هزینههای
زیادی داده اند .راه رسیدن به دمکراسی مسیر پر فراز
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و نشیبی است که مردم و آزادیخواهان کشور ما نیز
برای رسیدن به هدف خود ،چاره ای جز پشت سر
گذاردن آن ندارند .در این راه باید با هر کسی که امروز
با حکومت استبدادی ،ایدئولوژیک و موروثی در هر
شکل آن خط و مرز می کشد ،همراه شد.
در این میان نیروهای اپوزیسیون و ایرانیانی که در
فرار از زندانی به بزرگی ایران در طول چهل سال در
سراسر جهان پراکنده شدهاند ،اما همچنان دل در گرو
میهن دارند ،وظیفه و نقش مهمی بر عهده دارند .امروز
بیش از پنج میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی می
کنند و می توانند نقش برجسته ای را در پشتیبانی
از حرکت مردم از سوئی و در بازسازی ایران فردا از
سوی دیگر برعهده بگیرند .باید با تمام قوا تالش کرد
تا با پشتیبانی از اعتراضات به حق مردم ،از همهی
طرق ممکن و اعالم جرم علیه حکومتی که مردم
سرزمینش را کشتار می کند ،از بروز دوبارهی چنین
فجایعی جلوگیری کرد و گذر از این حکومت مستبد
را با تالش مشترک و سازمانیافته سرعت بخشید.
اپوزیسیون جمهوری اسالمی باید پس از چهار دهه
تجربهی مبارزاتی ،مرزهای جغرافیایی را درنوردد و با
تاکید بر اشتراکات خود ،از هیچ تالشی برای
سازماندهی مبارزات جاری مردم و تامین
پشتیبانیهای الزم برای به هدف رساندن آن دریغ
نورزد.
_____________________________
[ ]۱خامنهای در سومین سخنرانی خود پس از
آغاز اعتراضات آبان ماه  ۱۳۹۸در دیدار با هزاران
نفر از بسیجیان ،میگوید که مستضعفین به معنای
فقرا و محرومین کشور نیست ،بلکه امامان و پیشوایان
جامعه مستضعف هستند .او گفته بسیج باید برای
این مستضعفان باشد« :بسیج مستضعفین این است.
مستضعف یعنی آن کسی که بالقوه صاحب وراثت عالم
است ،بالقوه خلیفهاهلل در زمین است ،بالقوه امام و
پیشوای عالم بشریت است».
[ ]۲بر اساس دستهبندی سایت ایرانبودجه،
چیزی حدود سههزار و ۱۴۷میلیارد تومان به صورت
مستقیم از ردیفهای اصلی بودجه به نهادهای
مذهبی اختصاص دارد که با احتساب بودجه بیت
«روحاهلل خمینی» و نهاد رهبری در دانشگاهها ،به
بیش از سههزار و سیصد میلیارد تومان میرسد .برای
مثال مجمع تشخیص مصلحت ۵۷.۴۳ ،میلیارد تومان،
نهاد نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی،
 ۱۸۳۷میلیارد تومان .جمع کل اعتبارات این نهادها
به پنج هزار میلیارد تومان میرسد .یعنی از جیب هر
ایرانی ۶۰ ،هزار و  ۲۵۰تومان به جیب این نهادها
میرود .کافی بود برای تامین کسری بودجه ،فقط
این بنیادها مالیات های خود را به دولت پرداخت می
کردند و یا دولت در طرح بودجه بندی تصمیم به کم
کردن و قطع بودجه برخی از آنها می کرد.
[ ]۳به گفته ناصر زرگر معاون معاونت توسعه
روستایی ریاست جمهوری ،در ۵٠سال گذشته
٣۴هزار روستا و آبادی در کشور تخلیه شدهاند« ،در
حال حاضر ٩۶هزار روستا در کشور وجود دارد اما
با روند مهاجرت از روستا به شهرها و اطراف آن در
نیمقرن گذشته جمعیت حاشیننشین کشور هم به
١١میلیون نفر رسیده که باید بر اینها ٩میلیون نفری
که ساکن مناطق فقیرنشین شهریاند را هم اضافه
کرد .یعنی درعمل ٢٠میلیون نفر و یکچهارم جمعیت
کشور در حاشیه شهرها یا مناطق فقیر شهری زندگی
میکنند».
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انتفاضه ایرانی به سمت اعتصاب خواهد رفت؟
رضا علیجانی

جمهوری اسالمی به خاطر وضعیت حقوقی و حقیقی
مبتنی بر قانون اساسی متعارضش هم مشکالت
«ساختار»ی دارد و هم معضالت «سیاست»ی .این دو
البته به شدت به هم مرتبط اند.
سیر فزاینده استبداد رای رهبر جمهوری اسالمی
اینک ساختار را هر چه متصلب تر و سیاست ها را هر
چه مضرتر و ویرانگرتر کرده است .در این میان او به
صورت شتابانی نهادهای نیمه انتخابی را نیز بی اثر و از
مدار تصمیم گیری و سیاست گذاری خارج کرده است.
نتیجه عملی این روند و سیاست های برخاسته از
آن و تصمیمات عمدتا متکی بر اراده مستبدانه شخص
رهبر هم درعرصه خارجی و هم در عرصه داخلی عیان
شده است .رهبر دلخوش کرده به عمق استراتژیک
اینک مواجه شده است با تظاهرات اعتراضی در
کشورهای لبنان عراق که به خصوص در عراق بخش
مهمی اش مداخالت و سیاستهای ایران در آن کشور را
نشانه گرفته است .همچنین این سیاستها باعث انزوای
بی سابقه ایران در منطقه گردیده است .این انزوا فقط
بین دولتها نیست که گفته شود آنها ارتجاعی و یا
وابسته اند بلکه اینک در میان ملتها نیز فاصله گیری و
حتی عصبانیت و نفرت از رفتار حکومت ایران تا بدنه
شیعی منطقه دامن گسترده است.
در باره این سیاستها از جمله در باره سیاست
خارجی جمهوری اسالمی در رابطه با آمریکا تاکنون
مطالب زیادی منتشر شده است .صاحب این قلم نیز در
این باره از جمله در نشریه میهن چندین مقاله داشته
ام و ضمن اشاره به نطم ناعادالنه جهان و یا رفتار دولت
نامتعارف ترامپ اما مشکل اصلی را در داخل کشور و
سیاستهای والیی حاکم بر کشور دانسته ام .چرا که
مسئله ایران و آمریکا به این یا آن دولت در آمریکا و
نیز این و آن دولت در ایران برنمی گردد بلکه بخش
اصلی و عمده اش به سیاستهای بخش والیی و مسلط
قدرت در ایران مرتبط است.
در هر حال محصول نهایی سیاستهای داخلی و
خارجی حکومت ایران به وضعیت کنونی مملکت و
ابربحران های متعدد آن و جان به لب رسیدن مردم به
خصوص اقشار کم درآمد و به ویژه جوانان این سرزمین

انجامیده است.
در این وضعیت مهم ترین
پرسش این است که با این
وصف و به خصوص با این
وسعت اعتراضات و با عطف
توجه به کشتاری که حکومت
در اعتراضات اخیر بدان دست
یازیده است کشور و مردم ما
داریم به سوی چه سرنوشتی
می رویم؟ آیا راه نجاتی هم
هست؟
سه راه در پیش روی
حکومت غارتگر و خونریز
والیی
اینک و در پس اعتراضات گسترده و خونین آبان
ماه حکومت متمرکز و متصلب والیی در یک نقطه
مهم تصمیم گیری اساسی قرار دارد .اما در برابر این
حکومت سه راه بیشتر قرار ندارد:
راه اول این است که سیاست داخلی و خارجی اش
را به همین شکل موجود ادامه دهد .با این تصور که
آمریکا مثل ایران خواهان منازعه نظامی نیست بنابراین
باید با کج دار و مریز و با همین حالت انقباضی و
انبساطی یعنی گاه شاخ و شانه کشیدن از طریق گروه
های نیابتی و یا ضربات محدود نظامی بدون تلفات
انسانی در خلیج فارس و پیرامون قدرت نمایی کرد
و یا قدم های غیرموثر و مهمی در دوری از تعهدات
برجام برداشت و گاه نیزسخن از مذاکره در صورت لغو
تحریم ها و حتی امکان مالقات سران دو کشور را به
میان آورد و در همه حال چشم بر حمالت اسرائیل در
سوریه و عراق بر نیروهای خویش و حواریون بست.
همچنین با این تصور که اعتراضات داخلی هم قابل
سرکوب و مهار از طریق مشت آهنین است.
این رویکرد یعنی ادامه خط مشی گذشته با دو
مشکل اساسی مواجه است :یکی معضل اقتصادی
یعنی این سیاست تا جایی امکان تداوم دارد که منابع
درآمدی دولت و حکومت بتواند خرج روزمره اداره
مملکت در این نظام رانتی و فسادپرور و پر خرج و برج

در داخل و در منطقه پیرامون را بدهد .در حالی که
قرائن بسیاری از جمله آمار و ارقام محدود موجود نیز
وضعیت بسیار منفی و گاه وخیمی را حکایت می کند.
و دوم؛ اعتراضات مردمی که هر آن می تواند
همچون آتشی از زیر خاکستر سرکوب و خشونت
سربرون آورد .بسان زلزله ای که مرتب درجه ریشترش
باالتر می رود .نادیده نباید انگاشت که مذهب در
جامعه کنونی ما دو کارکرد متضاد دارد :هم قداره ای
است در دست حکومت سرکوبگر و هم پناهگاهی است
برای آه مظلومان .بدنه مذهبی جامعه از جمله بدنه
حامی حکومت و حتی بخشی از نیروی سرکوب به
شدت از سرکوب و کشتار فقیران عاصی و معترض
مسئله دار و زخم خورده است و حکومت نمی تواند
آنان را به سادگی توجیه کند .از قدیم هم گفته اند که
آه مظلوم وخون بیگناه بی تقاص نمی ماند .برخی الیه
های درونی خود حکومت نیز از این امر بیمناک اند.
راه دوم تغییر در سیاست خارجی و نشان دادن
نرمش قهرمانانه در این عرصه برای ایجاد گشایش در
اقتصاد و فرار از دو معضلی است که در باال یاد کردیم.
این راه نیز با دشواری های خاص خودش مواجه است.
هر دو طرف ایران و آمریکا (به خصوص شخص ترامپ)
به نوعی خواهان مذاکره اند .اما این بار نرخ معامله از
سوی آمریکا باالست .در مسئله هسته ای و شاید در
رابطه با بعضی سیاستهای منطقه ای مثل یمن بعید
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است مشکلی پیش بیاید اما در رابطه با سیاستهای
ایران در رابطه با حزب اهلل لبنان و موضوع اسرائیل و
شاید مسئله موشکهای دوربرد ایران حل مشکالت به
سادگی میسر نیست .به عبارت دیگر تا حاکمان ایران
نخواهند سیاست خارجی خود را از بنیاد تغییر بدهند
و صرفا بخواهند تغییرات تاکتیکی موردی(مثل برجام)
داشته باشند و نپذیرند که به نوعی از سیاست شیعی
گری فرهنگی -اقتصادی (و نه سیاسی -نظامی) اکتفا

واقشار مختلف مردم تا کنون سه نوع کنش داشته اند:
رای اعتراضی
بخشی توان و مقدورات شان در این حد است که
در انتخابات و پای صندوق رای اعتراضی بدهند« .نه
بزرگ» در دوم خرداد  ۷۶و واقعه خرداد  ۸۸و جنبش
سبز پس از آن برآمد مهم حاصل از تالش این بخش
از مردم بود .حکومت والیی اما به تدریج سعی کرد با
تقلب و یا تشدید نظارت استصوابی (وراه باز گذاشتن

اگر از پایین و تنها به مردمان بنگریم و نه از باال که شخصیت ها و نیروهای

سیاسی و مدنی را در نظر می گیرد به وضوح می بینیم که اکثر قریب به اتفاق مردم
ایران (به جز اندکی در حدود ده درصد) با حکومت مستقر مخالف و خواهان عبور از
آن هستند .این مردمان سه کنش اعتراضی دارند :بخشی توان و مقدورات شان در

این حد است که در انتخابات و پای صندوق رای اعتراضی بدهند« .نه بزرگ» در دوم
خرداد  76و واقعه خرداد  88و جنبش سبز پس از آن برآمد مهم حاصل از تالش این

بخش از مردم بود .حکومت والیی اما به تدریج سعی کرد با تقلب و یا تشدید نظارت
استصوابی (وراه باز گذاشتن تنها برای نیروهای اعتدالی و افراد درجه دو و سه اصالح

طلب) و باالخره با بی اثر کردن همین نهادهای نیمه انتخابی موجود راه را برای ایجاد
تغییر و اعمال اراده اکثریت ملت از طریق رای اعتراضی ببندد.

کنند مشکل روابط ایران و آمریکا حل و فصل نخواهد
شد .این امر هم برای شخص ولی فقیه (و نه الزاما کل
نظام ج.ا) ،جز یک سرشکستگی آشکار نخواهد بود.
البته ج.ا می تواند در سیاست خارجی اش از ج.ا خامنه
ای به سمت ج.ا خاتمی و هاشمی و روحانی یعنی از
مسیر تقابل به مسیر تعامل تغییر مسیر بدهد اما ولی
فقیه حاکم تا سرحد ممکن می خواهد کمر رعیت خم
شود اما گردن خان کج نگردد!
سومین راه پیش رو که بعیدترین و تقریبا
غیرممکن ترین رویکرد در برابر حکومت والیی است
نرمش قهرمانانه در سیاست داخلی و آشتی با مردم
خویش است .راهی که ولی فقیه خونریز اصال بدان
نمی اندیشد .مگر امواج اعتراضات مردمی او را وادار
به اندکی تامل و اندیشیدن در این باره کند .بسیاری
از نیروهایی ملی و تحول خواه در داخل و خارج هر
چند ناامیدانه این بسته پیشنهادی ملی و کم هزینه
و مسالمت آمیز را به حاکمان ضدملی پیشنهاد کرده
اند .بدین معنا که حکومت صدای اعتراض مردمان را
دیرنشده بشنود و به آزادی کلیه زندانیان سیاسی و
عقیدتی دست زند احزاب و رسانه را آزاد کند و تن به
انتخابات آزاد برای اعمال حاکمیت اراده ملت بدهد.
احتمال وقوع سه راه حل ترسیم شده در پیش روی
«قدرت» به همان ترتیبی است که در باال آمد .حال
اگر سناریو و راه حل اول و دوم را محتمل تر بدانیم
«مردمان» ایران زمین و فعاالن مدنی و سیاسی چه راه
یا راه هایی در پیش دارند؟
سه کنش اعتراضی از سوی مردم ناراضی در
ایران
اگر از پایین و تنها به مردمان بنگریم و نه از باال که
شخصیت ها و نیروهای سیاسی و مدنی را در نظر می
گیرد به وضوح می بینیم که اکثر قریب به اتفاق مردم
ایران (به جز اندکی در حدود ده درصد) با حکومت
مستقر مخالف و خواهان عبور از آن هستند.
حال اگر از منظر راهبردی و نقشه راه برای عبور و
گذار از حکومت به این مردم بنگریم می بینیم الیه ها

تنها برای نیروهای اعتدالی و افراد درجه دو و سه
اصالح طلب) و باالخره با بی اثر کردن همین نهادهای
نیمه انتخابی موجود راه را برای ایجاد تغییر و اعمال
اراده اکثریت ملت از طریق رای اعتراضی ببندد.
مطالبه محوری صنفی و مدنی
کنش دیگر مردمان ناراضی تالشهای مطالبه محور
نسبتا متشکل تر و مدنی است که از سوی معلمان و
کارگران و زنان و دانشجویان و بازنشستگان و قربانیان
تبعیض مذهبی و اتنیکی و … صورت گرفته است.
بخش مهمی از این مطالبه گران پا به عرصه خیابان و
تجمع و راهیپیمایی اعتراضی هم گذارده اند .حکومت
اما سعی کرده این نوع تالشها را نیز با بازداشت و
حبس افراد موثرتر آن مثال در مورد معلمان و کارگران
و … ناکار کند .اما به علت ریشه های صنفی و زیستی
و معیشتی انضمامی این نوع تالشها نمی تواند مانند
برخی اعتراضات سیاسی طبقه متوسط فرهنگی و
سخنگویانش ،آنها را مهار و تحت کنترل در آورد.
اعتراض شورشی خیابانی
کنش سوم اعتراضات شورشی و خشمگینانه خیابانی
است که توسط اقشار جان به لب رسیده به خصوص
از سوی مردمان کم درآمد به همراه جوانان عاصی
از بیکاری و فشارهای مختلف اجتماعی (باز عمدتا از
اقشار کم درآمدتر) صورت می گیرد .این اعتراضات از
دی ماه  ۹۶و سپس آبان  ۹۸مهر خود را به شرایط
زده تا آنجا که کم سوترین دیدگان و سنگین ترین
گوشها نیز دیگر نمی توانند آن را نادیده بگیرند و گذرا
بدانند و یا به توطئه این یا آن جناح داخلی یا خارجی
نسبت بدهند .قابل توجه این که در آبان ماه  ۹۸عالوه
بر اقشار کم در آمد الیه هایی از طبقه متوسط نیز
حضور داشت (امثال جاویدیاد پویا بختیاری قابل ذکر
است).
همچنین فعال شدن معترضان در تبریز و یا
بلوچستان و بین هموطنان عربمان در خوزستان
حکایت مهم غلبه اعتراضات طبقاتی بر مطالبات و
شکافهای قومی و مذهبی و زبانی را در برابر دیدگان
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همگان قرار داد .برخی شعارها با مضمون همبستگی
و وحدت بین ترک ها و کردها در آذربایجان غربی نیز
همین نوید را می داد.
مردمان پس از سرکوب
حال مردمان چه راه های احتمالی را در پس شورش
و خیزش سهمگین و سرکوب خونین آبان ماه در پیش
خواهند گرفت؟
به نظر می رسد بعضی سرخورده و مایوس شده و
به درون فرو می روند و یا دغدغه مهاجرت بیرونی و
خروج از کشور را خواهند یافت.
بعضی که احتماال اندک خواهند بود به این نتیجه
خشمگینانه خواهند رسید که در برابر این قساوت و
زورگویی آشکار باید متقابال زبان زور و سالح را بکار
برد .همان تصویری که مهندس بازرگان در دادگاه سال
 ۴۲در انذار به حکومت وقت در برابرش قرار داد .بر
این اساس ممکن است شاهد تک ترورهای سرخود
و مستقلی در گوشه هایی از کشور به خصوص در
مناطقی که سالحی در دست مردم و طوایف و عشایر
است باشیم.
و به نظر می رسد خیل انبوهی از مردمان ،خودآگاه
یا ناخودآگاه؛ در انتظار فرصت دیگری خواهند بود
و شاید راه ها و ابتکارات جدیدتری که آنها را به
مقصدشان که عبور از حکومت ستمگر است برسانند.
ممکن است نارضایتی و خشم و نفرت عمومی از کور
و کری حکومت و زورگویی و قداره کشی اش بار دیگر
و این بار در محدوده جغرافیایی وسیع تر و با شمار
بیشتری سر برآورد و یا اینکه در تجربه اندوزی عملی
اش به ابزار جدیدتری به نام اعتصاب و اعتصاب عمومی
بیندیشد و دست برد.
اعتصاب
اعتصاب هر چند در ظاهر خشونت کمتری دارد اما
در عمل دارای خطر امنیتی بیشتری است .چرا که در
اعتراض و شورش خیابانی احتمال سالم برگشتن به
خانه و نیزشناسایی نشدن از سوی نهادهای امنیتی
بسیار باالست اما در اعتصاب بالفاصله بعد از شروع
مسالمت آمیزش در زیر نگاه امنیتی حاکم قرار می
گیرد .دست یازیدن به این ابزار و حقوق بدیهی مردمان
نیز ارتباط نزدیکی با شرایط اقتصادی حکومت دارد.
اگر حکومت نتواند حقوق کارمندان و کارگران انبوه
کشور که به طور مستقیم و غیرمستقیم به دولت
وابسته اند(دولت بزرگترین کارفرما در ایران است)
را تامین کند و چند ماه به تعویق بیفتد به صورت
خود به خودی این ابزار نیز بکار گرفته خواهد شد.
بهره گیری از این ابزار نیز مثل اعتراض خیابانی ممکن
است در ابتدا پراکنده و کم تعداد باشد اما به تدریج
و در هر موج وسیع تر و پر شمارتر شود .اعتصاب
مهم ترین و موثرترین ابزار علیه حکونت های خودکامه
است و می تواند ماشین اداری آنها و در همین راستا
دستگاه سرکوب شان را از کار بیندازد .تنها تصور
کنیم که مثال بخش وسیعی از سیستم حمل و نقل
و ترابری شهری و کشوری و یا بخش تامین سوخت و
انرژی کشور اعتصاب کنند .و یا به یاد بیاوریم آخرین
و موثرترین بخش اعتصابی در دوران انقالب یعنی
اعتصاب کارگران شرکت نفت را .البته پر واضح است
که برخورد حکومت والیی با اعتصاب نیز همانند مواجه
اش با اعتراض خیابانی سخت تر و خشن تر خواهد بود.
ترس به ضد خودش تبدیل نخواهد شد؟
استفاده از سالح خشونت در ایران از سوی حکومتی
صورت می گیرد که از یکسو خودش ترسیده و خطر
همه گیر شدن اعتراض و بنیان افکن شدن آن را
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در افق می بیند و از سوی دیگر می خواهد جامعه
را بترساند و ابزار اصلی امنیتی اش النصر بالرعب و
درونی کردن ترس در جامعه است .تجربه تاریخی
اما نشان داده که گاه وسعت و شدت استفاده از این
سالح کم کم آن را بی اثر می کند .معترضان به علت
مواجهه مستمر با خشونت و حتی مرگ همراهان شان
نسبت به این امر بی حس می شوند و به اصطالح
به سیم آخر می زنند .باالتر از سیاهی رنگی نیست.
جامعه مستاصل به خصوص حاشیه نشینان شهری که
احساس می کنند از سوی حاکمان و طبقه متوسط
نادیده گرفته میشوند وقتی چیزی برای از دست دادن
ندارند و وقتی قدرت با لجبازی و قلدری نمی خواهد
هیچ صدایی را بشنود دیگر ترسش می ریزد و مرتب و
به تناوب به صحنه می اید .هر بار وسیع تر و سهمگین
تر از قبل.
حاکمان لبنان و عراق بعد از مشاهده اعتراضات
مردمی ولو به ظاهر هم که شده تغییراتی انجام می
دهند ولی زورگویان والیی در ایران حتی «وعده»
خشک و خالی تغییر را نمی دهند که هیچ برای
جامعه به قول میرحسین موسوی صدا کلفت می
کنند و فرماندهان سفیه سپاه (به تعبیر کروبی) برای
مردم خط و نشان می کشند .عکس العمل این قلدری
همیشه ترس و خانه نشینی نیست بلکه به ریختن
ترس و سربرآوردن شجاعت می انجامد .این درسی
است که انتفاضه فلسطینی ها به تاریخ داد .حاکمان
ایران هنوز از انتفاضه ایرانی این درس را نگرفته اند.
نیز ناموزد
هر که ناموخت از گذشت روزگار
هیچ آموزگار
یک راهبرد پیش رو :هم افزایی سه کنش
اعتراضی ایرانیان
یک سناریوی احتمالی و شاید دقیق تر بتوان گفت
یک راهبرد پیش روی برای مردمان و نیز برای فعاالن
سیاسی و مدنی تالش برای هم افزایی این سه پویش
و کنش مردمی و تالش برای ظروف به هم مرتبطه
ساختن این سه دسته از مردمان است .به این معنا
که تالش شود بخش مهمی از کسانی که فقط رای

نتیجه نرسند و صدایشان را قدرت به هیچ بگیرد اگر
قدمی فراتر نهند و به اعتراضات وسیع تر و سراسری تر
و طوالنی مدت تری دست بزنند و اگر بتوانند حرکت

و خشونت پرهیز فراروی فعاالن سیاسی و مدنی و
جریانات سیاسی تغییر و تحول خواه ایرانی نیز همین
راه باشد.

اگر تجمیع نیروها بتواند به یک قدرت انضمامی تبدیل شود و با قدرت حاکم

برابری کند می تواند راه حل مسالمت آمیز آزادی همه زندانیان عقیدتی و سیاسی

و آزادی همه احزاب با همه عقاید و گرایشات و آزادی رسانه ها و باالخره انتخابات
آزاد برای اعمال و حاکمیت اراده ملی را در برابر قدرت قرار دهد .انتخاباتی که همه

از جمله حاکمان (به جز آنهایی که دستشان به خون آلوده است و یا به دزدی و غارت

اموال مردمان) در آن حق مساوی دارند .این کم هزینه ترین و ملی ترین راه برای

مردم وسرزمین ایران است .این سناریوی ترجیحی و اولیه همه تحول خواهان ایرانی

است که با شرایط خطیر کنونی کشور ،مسئوالنه و بدور از جاه طلبی های فردی و

جمعی برخورد می کنند و تالش دارند جو جامعه به سمت دو قطبی های ویرانگر نرود.
چرا که به خوبی می دانند از پس چنان شرایطی باز احتمال رسیدن به دموکراسی و

توسعه پایدار چندان متصور نیست و چرخه خشم و خشونت به احتمال زیاد دوباره
تکرار خواهد شد.

شان را به نوعی اعتصاب تبدیل کنند هم خودشان
موثرتر خواهند شد و هم حمایت بحش هایی از پویش
و ظرفیت سوم را به خود جلب خواهند کرد(همانند
اتفاقی که برای راهپیمایی های اعتراضی کارگران
نیشکر هفت تپه در خوزستان افتاد) .این اتحاد عمل؛
پویش سوم را هم مدنی تر و با خشم و خشونت کمتر
خواهد کرد اما این «تجمیع نیرو» می تواند قدرت
بیشتر و موثرتری برای عقب راندن و دیده شدن توسط
حکومت بیابد .همچنین اگر این پویش ها بتوانند به
اعتصاب وسیع و احیانا سراسری تبدیل شوند همه
ظروف به هم مرتبط به لحاظ روانی و خط مشی ای
گامی به جلو برخواهند داشت و به یک قدرت مردمی
در برابر حکومت تبدیل خواهند شد.

همچنین متصل شدن دو ظرف بزرگ بعدی برای هر دو طرف سودمند خواهد

بود .مطالبه محوران صنفی و مدنی وقتی با تجمعات عمدتا راکد و اعتراضات خیابانی

کوتاه (به لحاظ مسافت و زمان) به نتیجه نرسند و صدایشان را قدرت به هیچ بگیرد
اگر قدمی فراتر نهند و به اعتراضات وسیع تر و سراسری تر و طوالنی مدت تری

دست بزنند و اگر بتوانند حرکت شان را به نوعی اعتصاب تبدیل کنند هم خودشان

موثرتر خواهند شد و هم حمایت بحش هایی از پویش و ظرفیت سوم را به خود جلب
خواهند کرد(همانند اتفاقی که برای راهپیمایی های اعتراضی کارگران نیشکر هفت

تپه در خوزستان افتاد).

اعتراضی می دهند و حاضر به کنش دیگری نیستند
به ظرف دوم متصل شوند و به مطالبه محوری متشکل
تر صنفی و مدنی سوق پیدا کنند .بدین ترتیب پای
آنها به خیابان هم باز خواهد شد و خواهند آموخت که
تنها کنشی که در حد مقدورات و توانشان است دادن
یک رای مخفی نیست.
همچنین متصل شدن دو ظرف بزرگ بعدی برای
هر دو طرف سودمند خواهد بود .مطالبه محوران
صنفی و مدنی وقتی با تجمعات عمدتا راکد و
اعتراضات خیابانی کوتاه (به لحاظ مسافت و زمان) به

23

این ارتباط دو جانبه همچنین باعث ریختن ترس
بخشی از ظرفیت و پویش دوم برای مشارکت در
پویشهای سوم فراهم خواهد کرد.
خالصه این که مردمان ناراضی ومعترض ایران راهی
جز تجمیع نیروهای شان ندارند .به هم پیوستن و
هم افزایی بین طبقات کم درآمد و الیه های پایینی
و میانی طبقه متوسط فرهنگی تنها راه توانمندشدن
جامعه مدنی گسترده ایرانی در برابر قدرت زورگو و بی
رحم مستقر است.
به نظر می رسد تنها راه ملی و با حداکثر مسالمت

انتخاب با حکومت است!
اگر تجمیع نیروها بتواند به یک قدرت انضمامی
تبدیل شود و با قدرت حاکم برابری کند می تواند
راه حل مسالمت آمیز آزادی همه زندانیان عقیدتی و
سیاسی و آزادی همه احزاب با همه عقاید و گرایشات
و آزادی رسانه ها و باالخره انتخابات آزاد برای اعمال
و حاکمیت اراده ملی را در برابر قدرت قرار دهد.
انتخاباتی که همه از جمله حاکمان (به جز آنهایی که
دستشان به خون آلوده است و یا به دزدی و غارت
اموال مردمان) در آن حق مساوی دارند .این کم هزینه
ترین و ملی ترین راه برای مردم وسرزمین ایران است.
این سناریوی ترجیحی و اولیه همه تغییر و تحول
خواهان ایرانی است که با شرایط خطیر کنونی کشور،
مسئوالنه و بدور از جاه طلبی های فردی و جمعی
برخورد می کنند و تالش دارند جو جامعه به سمت دو
قطبی های ویرانگر نرود .چرا که به خوبی می دانند از
پس چنان شرایطی باز احتمال رسیدن به دموکراسی
و توسعه پایدار چندان متصور نیست و چرخه خشم و
خشونت به احتمال زیاد دوباره تکرار خواهد شد.
اما در هر حالت توپ بازی خشم و خشونت نیز در
زمین قدرت مستقر است و مسئول اولیه و اصلی هر
شرایطی که پیش آید اوست .خشمگینان صف مردم و
یا جاه طلبان بی اصول و پرنسیب های ملی نقش های
بعدی و دست چندم را خواهند داشت.
آینده مسیر و شکل و شمایل سیاست ورزی در
ایران را حاکمان قدرت والیی و استبداد دینی است
که تعیین میکنند .آنها اگر نخواهند در برابر اکثریت
ملت ایران تسلیم شوند و نرمش نشان دهند ،تحول
مسالمت آمیز پیش رو خواه ،ناخواه به یک تحول
انقالبی تبدیل خواهد شد .عموم مردمان خواهان
رسیدن به مقصود با کمترین هزینه اند و معموال این
سرسختی و انعطاف ناپذیری حکومت هاست که هزینه
های یک انقالب و خشم و خشونت و تخریب های آن
را بر یک جامعه تحمیل می کند .افراد و نیروهای مردم
دوست و ایران خواه اما در هر حال و وضعیتی در صف
مردمان خواهند ایستاد و نه دشمنان غارتگر و خونریز
این زحمتکشان مستاصل کارد به استخوان رسیده.
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ت و اقتصاد کشور
چشم انداز مناسبات ایران و آمریکا و نقش آن در سیاس 
مسعود فتحی

 .۱طرح موضوع:
بعد از خروج دولت ترامپ از «برجام» و تشدید
تنش بین دولت آمریکا و جمهوری اسالمی ،مناسبات
دو کشور وارد مرحلهی جدیدی شده است .بازگشت
تحریمهای آمریکا بر ابعاد مشکالت اقتصادی کشور
افزودهاند .تعطیلی کارخانهها و موسسات تولیدی
شتاب گرفتهاست .افزایش بیکاری ،تورم افسار
گسیخته ،سقوط ارزش پول ملی عمال زندگی را بر
بخش بزرگی از مردم غیر قابل تحمل نمودهاست.
کاهش شدید صادرات نفت ،دولت جمهوری اسالمی
را که به درآمد حاصل از فروش نفت متکی است ،در
تنگنا قرار داده و با کسری بودجهی هنگفتی روبرو
ساخته است .سران جمهوری اسالمی در صدد آن
هستند که کسری بودجه و نیازهای مالی خود را از
جیب خالی مردم تامین کنند .افزایش بهای بنزین
از جمله این اقدامات بود که منجر به شعلهور شدن
اعتراضات مردمی اخیر شد .خیزش اخیر نشان داد
که فشار اقتصادی که بخش بزرگی از مردم کشور را
در برمی گیرد ،بسیار گستردهتر و غیر قابل تحملتر
شدهاست .جمهوری اسالمی این بار هم به تنها ابزار
خود ،نیروی سرکوب متوسل شد و کوشید با کشتار،
بازداشت و ارعاب مردم ،خیزش مردم را مهار کند .اما
نه خشم فروخوردهای که در اعتراضات مردم در بیش
از صد شهر کشور زبانه کشید و در عرض مدت کوتاهی
بنیان حاکمیت جمهوری اسالمی را به لرزه در آورد،
مهارپذیر است و نه مشکالت کشور با این روشها قابل
حلشدن هستند.
خیزش اخیر نشان داد که تشدید تنش بین دولت
آمریکا و جمهوری اسالمی ،عامل مهم و موثری در
تشدید بحرانهای مختلف در کشور و بنبستهای
پیش روی جمهوری اسالمی است .شرائط کنونی
نسبت به چند سال پیش که بر سر برجام توافق شد،
کامال متفاوت است .امروز دیگر نه امید به بهبود اوضاع
در بین مردم وجود دارد ،نه در آمریکا دولتی بر سر
کار است که کوشش برای تنشزدائی از مناسبات
بین آمریکا و ایران در صدر برنامهاش باشد .برعکس،
مناسبات دو کشور با خروج از برجام ،هر روز تیرهتر

از پیش شده است .شتاب در
تشدید این بحران ،در فضائی
که نیروهای نظامی دو طرف
در خلیج فارس حضور دارند،
خطر درگیری نظامی در
منطقه را افزایش داده است.
هر اتفاق کوچکی در گوشهای
از منطقه می تواند به یک
فاجعه منجر شود .کما این
که در بحران سقوط «پهباد»
آمریکا توسط نیروهای نظامی
جمهوری اسالمی ،جهان
از یک قدمی یک درگیری
نظامی گذر کرد.
از این رو  ،با توجه به موضع رسمی جمهوری
اسالمی در رد هر نوع گفت و گو با دولت آمریکا و
شرط و شروطی که هر دو طرف اعالم کردهاند ،فعال
چشمانداز نزدیکی برای تنشزدائی دیده نمی شود .بنا
براین ،سئوال اصلی این است که بحران در روابط ایران
و آمریکا چه فرجام محتملی می تواند داشته باشد؟
چه چشماندازهایی برای آن وجود دارد؟ ادامه تنش
بین دو کشور چه تاثیراتی در ایران و منطقه می تواند
داشته باشد؟
 .۲کالف سردرگم منافع و موانع سیاسی؛
مناسبات بین ایران و آمریکا در طول چهار دههی
گذشته به یک کالف سر درگم تبدیل شده است.
عواملی که در این رابطه دخیل هستند ،هرکدام از
زاویهی منافع خاص خود به آن نگاه می کنند .باید
توجه داشت که در کشور ما با گذشت زمان برای
بخشی از حکومت پافشاری بر قطع رابطه با آمریکا و
خصومت با غرب به یک هویت جمعی تبدیل شدهاست.
این هویت ،بیش از آن که مصرف خارجی داشته باشد،
مصرف داخلی دارد .همان طور که برخورد حکومت
به اعتراضات مردم در بیش از صد شهر کشور نشان
داد ،تنش با امریکا ،زمینهای است که بر اساس آن،
صدها هزار نفر معترض به نام «اشرار» و «پیاده
نظام» آمریکا سرکوب میشوند .جمهوری اسالمی و

رهبران آن از همان آغاز نیاز به یک دشمن همیشگی
را برای بسیج نیروی خود ضروری دیده اند .در این
دشمنتراشی «استکبار جهانی»« ،شیطان بزرگ» و
«صهیونیسم» جایگاه ویژهای دارند .در این جهان بینی
که بر روانشناسی بسیج نیروهای پایهی آن توجه دارد،
همه چیز حول خیر و شر ،ثواب و گناه ،خود و دشمن
می چرخد؛ جنگ علیه «دشمنان» همواره ادامه دارد
و هرکس که با «ما» نیست یک دشمن است.
خامنهای رهبر جمهوری اسالمی اغلب در جمع
سپاهیان و در هیات سخنگوی اتاق جنگ ظاهر می
شود و از جنگ «نرم» تا «گرم» صحبت می کند .در
کنار مقابله با «دشمن» و سرکوب هر صدای مخالفی
به اتهام «خدمت» به «دشمن» ،تجارت پر سود
«دور زدن» تحریمها ،بودجههای کالن برای تقویت
«نیروهای مقاومت» در «عمق استراتژیک» ،دخالت
در درگیریها و تنشهای منطقه ،قرار دارد که خود
حوزهی خاصی از اقتصاد رانتی رایج در جمهوری
اسالمی است .از این رو ،می شود گفت که ادامهی
تنش بین آمریکا و ایران ،فارغ از هر تاثیری در اقتصاد
یا گذران جامعه و موقعیت کشور در ژئوپلتیک منطقه
و جهان ،با منافع بخش مهمی از حکومتگران در
کشور گره خوردهاست .از یک سو  ،به یک فرهنگ
جان سخت جهت بسیج نیرو برای حفظ حکومت و از
سوی دیگر به یک منبع پر سود برای صاحبان قدرت و
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مکنت تبدیل شدهاست .بسیار بعید است که این نگاه
در درون رژیم ،بدون یک تکان بنیادی ساختاری تغییر
کند یا حتی تعدیل شود.
در ایاالت متحدهی آمریکا هم وضع به گونهی
دیگری اما با نتیجهی مشابهی همین است .حزب
جموریخواه آمریکا و روسای جمهور این حزب
عالقهی چندانی برای پایان دادن به این تنش
ندارند .اقدام ترامپ برای خروج از «برجام» به عنوان
«بدترین» قراردادی که آمریکا آن را امضا کردهاست،
نشاندهندهی نگاهی به مناسبات با جمهوری اسالمی
ایران و حل مناقشه بین دو کشور است که مذاکره و
توافق در آن کمتر جائی دارد.
دولت ترامپ علیرغم تاکید متحدان خود بر ماندن
در برجام و ترغیب جمهوری اسالمی برای مذاکره
بر سر موارد دیگر مثل برنامهی موشکی جمهوری
اسالمی و سیاست منطقهای آن ،اقدام خود را عملی
کرد .از دیدگاه دولت ترامپ توافق دولت اوباما ،یعنی
برجام یک توافق از موضع ضعف بود .از این رو ،خروج
از برجام و بازگشت تحریمها نشانهی «قدرت» تلقی
میشد« .قدرت» در هیات حاکمهی فعلی آمریکا
معنایش استفاده از همهی امکانات از جمله نظامی
معنی میشود .انتقال ناوهای هواپیمابر به خلیج
فارس و استقرار بمب افکنهای غول پیکر در منطقه
بعد از تشدید تنش بین دو دولت ،نشانهای روشن از
«قدرت»نمائی دولت فعلی آمریکا بود .اما همین دولت
نیز در دو بزنگاه مهم ،سقوط پهباد آمریکا در خاک
ایران و حمله به مراکز نفتی عربستان ،متوجه شد
که کاربرد قدرت نظامی می تواند عواقبی به مراتب
مخربتر داشتهباشد .لذا همین دولت هم با توجه به
تجارب لشگرکشی آمریکا در افغانستان و عراق ،فعال
به فروش تسلیحات و تبدیل خاورمیانه به انبار باروت
بسنده کرده است.
تنش در مناسبات ایران و آمریکا در هر دو کشور
به نحو بارزی با سیاست داخلی دو کشور و صف
بندیهای سیاسی درونی ،همچنین به رقابتها در
منطقه گره خورده است و همین هم ،در طول زمان
مسئله را به یک مشکل چند جانبه و پیچیده تبدیل
کردهاست ،که هر گوشهای از آن دست کسی است
و کمتر کسی ،چه در ایران و چه در ایاالت متحده،
قدرت آن را دارد که تغییر جدی در آن بدهد.
تنش بین ایران و آمریکا ،مشوقان منطقهای هم
دارد .مهمترین طرفدار تشدید این تنش دولت اسرائیل
است که مخالف برجام بود .هم چنین ،رقبای منطقهای
ایران از جمله عربستان سعودی که هم اکنون در
کنار اسرائیل متحد اصلی دولت آمریکا در مقابله با
جمهوری اسالمی محسوب می شود و هدف تضعیف
موقعیت ایران در منطقه را دنبال می کند.
چین و روسیه را نیز می توان از منتفعین مناقشه
بین ایران و آمریکا دانست .چین برندهی اصلی قطع
رابطهی اقتصادی جمهوری اسالمی با غرب بوده و
به بزرگترین وارد کننده به بازار ایران و روسیه به
مهمترین متحد جمهوری اسالمی در سوریه بدل شده
است.
اختالف بر سر برنامهی اتمی جمهوری اسالمی،
وجهی از یک مجموعهی مسائل بین آمریکا و ایران
است .از این رو نیز توافق بر سر برنامهی اتمی
جمهوری اسالمی ،گامی بود که می توانست شروعی
برای حل اختالفات بین دو دولت و پایان دادن به
دشمنی بین آنها تلقی شود .اما الزاما به معنای پایان
بحران دیرین در مناسبات دو کشور نبود .در ایران

بهخصوص مقاومت شدیدی در برابر چنین تالشی در
باالترین سطوح حکومت وجود داشت .اکنون نیز ،بعد
از خروج دولت ترامپ از برجام ،جمهوری اسالمی نیز
عقب نشینی گام به گام از تعهداتش را آغاز کردهاست.
دولتهای اروپائی هم با توجه به تحریمهای همه
جانبهی آمریکا ،امکان زیادی برای انجام تعهدات
خود در چهارچوب برجام و حفظ آن ندارند و علیرغم
مخالفت با سیاست دولت آمریکا در مورد برجام ،خود
نیز در برخی مسائل از جمله در زمینهی برنامهی
موشکی جمهوری اسالمی و سیاستهای منطقهای
آن ،با ایاالت متحده همسویی دارند .از این رو ،در
عین ناتوانی در برابر تحریمهای آمریکا ،در مواجهه
با جمهوری اسالمی نیز ،دچار نوعی تناقض هستند.
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ازدسترفته » اشاره می کند و میگوید« :ما در عرض
یک دهه یعنی دهه  ۹۰دو بار با تحریم مواجه شدیم.
زیانش این است که در پایان برنامه ششم ،تولید سرانه
ما کمتر از سال ۹۰خواهد بود؛ یعنی یک دهه از
دست رفته است .در دوره ۹۰تا  ،۹۹سال پایانی برنامه
ششم کل تولید ما  ۶ .۴درصد در  ۱۰سال افزایش
مییابد .جمعیت ما ۱۱.۶درصد افزایش مییابد.
جمعیت که رشدش بیشتر از تولید باشد ،تولید سرانه
کاهش مییابد .در سال  ،۹۹تولید سرانه مردم ما۶.۲
درصد کمتر از سال  ۹۰میشود .در حالیکه اگر
تحریمها نبودند و فقط به جای رشد هشتدرصدی
پیشبینیشده در برنامههای دولت ،چهار درصد رشد
میکردیم ،تولید ملی به جای ۴.۶درصد  ۴۲درصد

ایستادن بر موضع رهبر جمهوری اسالمی در رد هر گونه مذاکرهای ،روز به روز

دشوارتر خواهد بود .امتناع از مذاکره و عدم پذیرش تالشهايی که برای میانجیگری

صورت می گیرد ،قابل دوام نیست .ادامهی این سیاست فشار بر جمهوری اسالمی را
افزونتر خواهد ساخت .بر خالف تصور سران جمهوری اسالمی ،دولت آمریکا حتی

اگر در انتخابات آتی ،تغییر هم بکند ،چرخش زیادی در اساس سیاست کنونی آن

به وجود نخواهد آمد .توجه کنیم که بیشتر تحریمهای کنونی در دوران اوباما تنظیم
شدهاند.

تناقضی که توان هر گونه تالش جدی ولو محدود برای
حفظ برجام و پادر میانی بین دو دولت ایران و آمریکا
را به حداقل می رساند .واکنش هشدارآمیز اروپا نسبت
به گام چهارم جمهوری اسالمی در عقب نشینی از
برجام زنگ خطری است که میتواند با ادامهی عقب
نشینیهای رژیم ایران بازگشت پروندهی ایران به
شورای امنیت را به دنبال داشتهباشد.
 .۳تاثیرات تحریمها بر رشد اقتصادی کشور؛
مهمترین تاثیر تحریمهای آمریکا تاکنون
تاثیرگذاری عمیق روی رشد اقتصادی کشور و
توسعهی آن بودهاست .این تاثیر تا زمانی که تحریمها
همه جانبه و فراگیر نبودند ،تاثیرات آنها در زندگی
روزمرهی مردم به طرز عیانی دیده نمیشد .ولی
فاصلهای که بین اقتصاد ایران و اقتصادهای مشابه آن
در طول  ۴دهه قبل می افتاد ،از دید صاحب نظران
اقتصادی پوشیده نبود .طبعا نظام اقتصادی هم که
جمهوری اسالمی برقرار کردهاست ،خود عامل مهمی
در استتار تاثیرات دراز مدت تحریمهای اقتصادی بوده
است و حتی شرائط ناشی از این تحریمها را توجیه
هم میکرد .سران جمهوری اسالمی در عصر جهانی
شدن به دنبال ایجاد الگوی ویژهی خود بودند .در
نظام اقتصادی آنها دولت و نهادهای متکی به قدرت
با اتکا به درآمد نقت ،در طول چهل سال گذشته
سیاستهای اقتصادی را به توزیع رانتی منابع موجود
به نفع این یا آن گروه دارای نفوذ تقلیل دادهاند .توزیع
درآمدهای عمومی برای جلب گروههای اجتماعی
تهیدست و پخش پول نقد را جایگزین سالمسازی
اقتصاد ،بارآوری آن و ایجاد اشتغال نمودهاند .از طرف
دیگر ،تقابل جمهوری اسالمی با نظام موجود جهانی
در توجیه عقب ماندگی اقتصادی نقش بارزی داشته
است .حکومت هم اکنون نیز هم چنان علیرغم فالکت
اقتصادی ،به ادامهی این سیاست انزواطلبانه تحت
عنوان «اقتصاد مقاومتی» پافشاری میکند.
یکی از اقتصاددانان اخیرا در مصاحبهای در مورد
زیان ناشی از تحریمها در درازمدت «به رشد اقتصادی

رشد میکرد .در این مدت درآمد سرانه ما  ۲۷.۶درصد
رشد میکرد( ».بهروز هادیزنوز ،اقتصاد آنالین)
آما و ارقامی هم که صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی اعالم کرده و پیش بینیای که انجام داده اند،
نشاندهندهی ادامهی رشد منفی اقتصاد ایران در سال
آتی است .نرخ رشد منفی اقتصادی از  ۶درصد به بیش
از  ۹درصد در سال آتی خواهد رسید و نرخ تورم بیش
از  ۳۵.۷درصد خواهد بود .این در حالی است که رشد
اقتصادی ایران بعد از امضای برجام و رفع تحریمها به
 ۱۲درصد رسیده بود و نرخ تورم به زیر  ۱۰درصد
تنزل یافته بود .هم چنین با توجه به این پیشبینی،
نرخ بیکاری افزایش یافته و در سالهای  ۲۰۱۹و
 ۲۰۲۰به ترتیب به  ۱۶.۸و ۱۷.۴درصد خواهد بود.
هر چند بخش مهمی از رشد اقتصادی بعد از امضای
برجام بیشتر به رفع محدودیت ها در مورد صدور نفت
مربوط میشد ،ولی راه برای سرمایهگذاری های کالن
در صنایع اتومبیل سازی ،نفت و گاز هم باز شده بود.
پروژههای بزرگ مثل پارس جنوبی و غیره ،بار دیگر
مورد توجه قرار گرفته بود و امکان سرمایه گذاری و
نوسازی صنعت نفت کشور ،بهخصوص بهرهبرداری از
حوزهی نفت و گاز مشترک با کشورهای خلیج فارس
فراهم شده بود ،که با بازگشت تحریمها دوباره نقش
بر آب شدند .ضرر و زیانی که از این طریق به کشور ما
تحمیل میشود ،بسیار بزرگ است.
در گزارشی از سوی مرکز تحقیقات مجلس شورای
اسالمی به صراحت گفته شدهاست که «از نظر
کمی از میادین مشترک نفت و گاز خلیج
برداشت َّ
فارس میتوان اینگونه تصور کرد که همسایگان ایران
در مجموع  ۹برابر ایران از میادین مشترک نفت و
گاز بهرهبرداری میکنند ».بر هیچ کس پوشیده نیست
که در بهربرداری از میادین نفت و گاز مشترک با
همسایگان ،ایران مدتهاست که از رقبای خود از
جمله قطر عقب افتاده است .از این طریق کشور ما
تاکنون صدها میلیارد ضرر متحمل شده است .به نظر
کارشناسان برای همگان روشن است که مهمترین
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مانع برای بهره برداری از منابع موجود کشور و توسعه
صنعت نفت و گاز کشور ،عدم دسترسی به تکنولوژی
پیشرفته در زمینۀ بهرهبرداری از منابع نفت و گاز به
دلیل تحریمهای بینالمللی است.
کوچکتر شدن اقتصاد ایران در اثر تحریمهای
بین المللی ،عواقب پایداری در جامعه دارد .باید
توجه داشت که بخش بیشتری از مردم کشور با
ادامهی رکود اقتصادی ،نرخ باالی تورم و بیکاری،
به زیر خط فقر رانده میشوند و شکاف اجتماعی در
کشور عمیقتر و طبقه متوسط کشور کوچکتر و
کوچکتر می شود .کلید حل این مشکل قبل از همه
پایان دادن به سیاست خارجی ایدئولوژیک و دشمن
محور حکومتگران جمهوری اسالمی است که کشور
را به دامچالهی این تقدیر شوم راندهاند و هنوز هم
بر ادامهی این سیاستهای مغایر با منافع ملی مصر
هستند.
 .۴کدام چشم انداز؟
تصور این که جمهوری اسالمی با ساخت و بافت
کنونی بتواند برای بحران رابطه با آمریکا راه حلی پیدا
کند ،بسیار دشوار است .رهبری خامنهای در جمهوری
اسالمی طی سی سال گذشته ،با سیاست خارجی
«دشمن محور» عجین شده است .عقب نشینی
موضعی مثل مورد برجام ،اگر هم صورت بگیرد ،بعید
است که با حضور او در قدرت به نتیجه برسد .در
عین حال ،با توجه به شرط و شروطی که دولت ایاالت
متحده مطرح کرده است ،معلوم نیست که اصوال
کارساز شود.
واقعیت دیگر این که مناقشه بر سر پروژهی اتمی
جمهوری اسالمی همچون برنامهی موشکی آن یا
حضور نظامی سپاه پاسداران در مناطق مختلف
منطقه ،در ترکیب با سیاست خارجی «دشمن
محور» ،خصلتی به خود گرفتهاست که دولت آمریکا
و متحدان ،آن را به «تهدید» منافع خود تعبیر می
کنند .این امر نه فقط واکنش ایاالت متحدهی آمریکا،
بلکه نگرانی بسیاری از کشورها در منطقه و جهان را
برانگیختهاست .رفتن پروندهی اتمی جمهوری اسالمی

به شورای امنیت سازمان ملل و توافق در این شورا
علیه این پروژه ،نشانهی بارز نگرانی گسترده از این
برنامه بود .قطعا هر گامی که در زمینهی به اصطالح
«دفاعی» از جمله برنامهی موشکی رژیم برداشته
شود ،تا زمانی که سیاست خارجی کشور مثل هر
کشور دیگری پایهی متعارفی نداشته باشد ،مناسبات
با جامعهی جهانی عادی نشود ،بهمثابهی تهدید دیده
خواهد شد و حضور «سرداران» جمهوری اسالمی
در مناطق بحرانی منطقه مثل سوریه ،لبنان ،عراق
و یا یمن ،نشانهای از گستردگی و دامنهدار بودن این
تهدید تلقی خواهد شد.
طبعا ایستادن بر موضع رهبر جمهوری اسالمی
در رد هر گونه مذاکرهای ،روز به روز دشوارتر خواهد
بود .امتناع از مذاکره و عدم پذیرش تالشهایی که
برای میانجیگری صورت می گیرد ،قابل دوام نیست.
ادامهی این سیاست فشار بر جمهوری اسالمی را
افزونتر خواهد ساخت .بر خالف تصور سران جمهوری
اسالمی ،دولت آمریکا حتی اگر در انتخابات آتی،
تغییر هم بکند ،چرخش زیادی در اساس سیاست
کنونی آن به وجود نخواهد آمد .توجه کنیم که بیشتر
تحریمهای کنونی در دوران اوباما تنظیم شدهاند .امید
سران جمهوری اسالمی به انتخابات ریاست جمهوری
در آمریکا و تغییرات ممکن نیز به احتمال زیاد ثمری
نخواهد داشت.
ادامهی تنش بین ایران و آمریکا تاثیرات سوء خود
را در منطقه نیز خواهد گذاشت .در بدترین حالت به
درگیریهای نظامی خواهد افزود .روند صلح و امنیت
در منطقه را کندتر خواهد ساخت .امروز دیگر ایران نه
فقط در همهی نشستهای دول منطقه غایب اصلی
است ،بلکه مقابله با سیاستهای جمهوری اسالمی
در منطقه موضوع اصلی اغلب رایزنیهای جمعی
دول عربی است .دولت جمهوری اسالمی با کمتر
کشور منطقه رابطهی دوستانه دارد .وزارت خارجه
و دولت در امور منطقه هیچ کارهاند .سرداران سپاه
سیاست منطقهای کشور را به گروگان گرفتهاند .این
را همسایگان ایران هم میدانند .جمهوری اسالمی با
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هیاهوی ضد اسرائیلی خود ،عمال مناقشه اسرائیل و
فلسطین را کمرنگ تر کرده ،تالشها برای صلح در
منطقه را تحت الشعاع قرار داده است.
بدون تغییرات اساسی در سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ،از جمله عقبنشینی از مناطق بحرانی در
منطقه و پایان دادن به ضدیت با اسرائیل و دشمنی
با آمریکا و غرب ،پایان دادن به انزوای کنونی و لغو
تحریمها ،غیر ممکن خواهد بود .امکان ایجاد رابطهی
عادی با آمریکا میسر نخواهد شد و تهدید بر جای خود
باقی خواهد ماند .طبعا ادامهی وضعیت فعلی تبعات
سنگینی برای کشور ما خواهد اشت و فالکت اقتصادی
را گستردهتر خواهد ساخت .البته مشکالت اقتصادی
کشور قبل از همه محصول سیاستهای درازمدت
اقتصادی جمهوری اسالمی هستند ،اما تحریم ها
بهشدت بر ابعاد بحران اقتصای افزودهاند.
جمهوری اسالمی نه برنامهای برای برونرفت از
این وضعیت بحرانی و نه توان تاثیرگذاری در آن را
دارد .ادامهی وضعیت فعلی ،به وخامت هرچه بیشتر
اوضاع عمومی جامعه خواهد انجامید و بار اصلی این
بحران را بر دوش آن بخش از جامعه خواهد انداخت
که همین حاال نیز تحت شدیدترین فشارها قرار دارد
و در خیزش اعتراضی اخیر نشان داد که دیگر کارد بر
استخوانش رسیده است.
باید توجه داشت که کشورها دشمن یا دوست
دائمی ندارند .تنها امر ثابت برای هر کشوری منافع
ملی آن است .دوستی و دشمنی در این رابطه است
که مفهوم پیدا می کند .کشور ما با هیچ کشور دیگری
دشمنی ندارد .شعارهای «مرگ بر آمریکا» و یا «مرگ
بر اسرائیل» و … که مرتب در تجمعات جمهوی
اسالمی سر داده می شوند ،مغایر با منافع ملی کشور و
مردم ایران است .کشور ما زمانی از جایگاه شایستهی
خود در منطقه و جهان برخوردار خواهد شد که دولتی
در کشور بر سر کار بیاید که حفظ منافع ملی مردم و
کشور ایران را در صدر وظائف خود قرار دهد .پاسخگو
به مردم باشد و تابع رای و ارادهی آزاد شهروندان
کشور باشد.
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ته خط!
بهزاد کریمی

در بررسی خیزش آبان  ۱۳۹۸نیاز است گام را از
چند و چون این برآمد فراتر برد و بر حقیقتی ایستاد
که پوشش دهنده پیش و پس آنست .نکته گرهی در
آن هم ،شناسایی چیستی جایگاه ایران در پسا آبان ۹۸
است و روشن نمودن سمت دگرگونیهایش .در همین
راستا و با پرتوافکندن بر رشتهای از نشانهها ،پاسخ این
نوشتار به این پرسش که اکنون در کجا هستیم چنین
است :ته خط! راهبرد درست و راهکارهای مربوطه نیز
درست از دل همین گزاره گرهی برکشیدنی است که
بنا به آن ،نظام حاکم در آستانه پایان خود ایستاده
است! پاره هشدارهای آمده در این نوشته پیرامون
آینده ،جملگی مایهگرفته از چنین نگاهیاند و به این
انگیزه پیش کشیده شدهاند که چرخش آیندهساز در
ایران ،در یگانگی با آرزوهایمان رخ دهد و آفتاب در آن
بدانسان برآید که آزادی و عدالت بزاید.
تراژدی رژیم!
چهار دهه پیش جمهوری اسالمی با بیرون زدن از
دل انقالبی به گستره دریای مردم ،جهانی را در برابر
بزرگی پایگاه و توانمندی پشتوانه تودهایاش شگفت
زده کرد .امروز اما از آن اندوخته بی همتا ،چیزی
جز آه سرد و نفرینی گرم بر جای نمانده است .این
زبانزد که می گوید انقالب فرزندان خود را می خورد
گرچه زیاده روی و جفا در حق هر انقالبی است ،در
باره انقالب اسالمی شده ولی براستی که گزاره ای
بس نارساست! حکومت واپسگرای نشسته بر تخت
شیخوخیت ،دروی انقالب را با کشتن خودیترین
فرزندان آغاز کرد تا اینک به جایی رسد که آستانه
پایان یافتگی اوست .کشتن هر آنی که به این یا آن
میزان پیشرفت میخواست.
از دو پدر عمامه دار – محمدی گیالنی حاکم شرع
و جنتی دبیر شورای نگهبان ،سه فرزند مجاهد خلق
کشتهشدند و این دو گفتند :می خواستند از دین جدا
نشوند! پناهگاه رشید حسنی اعدامی از فدائیان خلق
را پدرش مال حسنی شناسایی کرد و با شنیدن خبر
مرگ او خونسردانه دم از لزوم انجام وظیفه در راه
دین زد! تکان دهنده تر ،داستان مادر محمود طریق
االسالمی راه کارگری چونان “مادر نمونه” به نمایش

درآمده در تلویزیون بود که در
واپسین دم زندگی فرزندش،
او را گفت :شیرم را حالل نمی
کنم!
ربع سدهای همه به خون
و جنایت گذشت تا روند
گسست جامعه از حکومت در
شکافهایی ژرف و گسلهایی
چاره ناپذیر پدیدار آمد و ورق
برگشت .مرگ جانگداز ستار
بهشتی بر اثر شکنجه ،مادرش
گوهر عشقی را به چالش با
حکومت کشاند و نشانهای از
وجدان جامعه خشمگین شد
و تحسین عمومی برانگیخت .چند سال بعد آن ،دی
ماه  ۹۶فرارسید و کشور را آتش خشم فرا گرفت .در
کمتر از دو سال پس از آن ،در واپسین هفته آبان ۹۸
بود که شعلههای انفجار بیزاری  ۲۹استان را در خود
فرو برد و تا گلوله “اسالم رانتی” سر پویا بختیاری
را همانند صدها معترض دیگر داغان کند ،پدرش
بیدرنگ روبروی دوربین بنشیند و در فریادی رسا
سخن همگان این چنین سر دهد :به پسرم افتخار می
کنم؛ او در راه آزادی مردم ایران جان داد! این ،صدای
برخاسته از هر کوی و برزن در امروز این سرزمین است
و نشانه به ته خط رسیدن حکومتی چنگ انداخته بر
گلوی ملت!
اگر درماندگی و سقوط “از کجا تا به کجا” را بتوان
در زمره نشانههای تراژدی دانست ،پس این رژیم
ورشکسته به تقصیر با تراژدی روبروست .تراژدی
حاصله از نابودی زنجیرهوار غیرخودی ،نیمه خودی،
کمتر خودی و باز هم نه به اندازه الزم خودی؛ نمایش
تکماندگی نظامی که اگر رهبرش زمانی در ارتفاع ماه
به آسمان بردهشد ،جانشیناش ولی ،نفرین شده ترین
چهره در ایران امروز است و سزاوار هیزم برای دوزخ.
خون هر غیر خود مکید و دندان خونین بر گلوی هر
منتقد خودی فشرد تا به تک افتادگی کنونی رسید.
حکومت اسالمی شاید هنوز باورش نمیشود که رفتنی

است ولی مردم میروند که این را به او بباورانند.
اینست چیستی امروز ایران :پوسیدگی حکومتی که
مواجه با ملتی است سر تا پا انگیزه برای گذر از آن.
ته خط!
انقباض والیی نظام!
این نظام از همان بدو پیدایش خود تا به امروز ،فقط
و فقط با فشرده تر شدن هرچه بیشتر در والیت طی
طریق کرده است .این ،قانونمندی حکومت دینی در
خوانش شیعی آنست و والیت مداری ،ضامن چیرگی
فقه و شرع بر آن .تالش برای رهایی جمهوری اسالمی
از والیت از آنرو بیهوده است که “رهایی” جمهوری
اسالمی از چنگ والیت ،پنداری بیش نیست؛ جمهوری
اسالمی اگر از والیت بگسلد به پایان خود می رسد
زیرا ستون پایهاش درهم میریزد .مهندس بازرگان
بدآموزی کرد که به نادرستی گمان برد ردای والیت
تنها برازنده خمینی است! ولی فقیه بنیانگذار که رفت،
والیت بیش از پیش رو به پا سفت کردن گذاشت!
والیت ،هر ولی فقیهی را در دمسازی با خود می تراشد
تا او را همساز خود کند! همه این چهل سال نشان داده
که گرایش درونزا در این نظام ،هرچه توانمندتر کردن
و پیوسته فزونتر جاانداختن والیت است در راستای
یکهتازتر شدن آن.
آنهایی که والیت را “مشروط” خواستند و
چشمداشت “نرم رفتار”ی از آن پیش کشیدند ،هیچگاه
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والیت فقیه را فهم نکردند .اکنون هم که با مچاله شدن
پندارهایشان به بن بست سیاسی رسیدهاند ،شوربختانه
باز چیزی از بهخودآمدن نشان نمیدهند؛ که اگر به
پوچ پنداری خویش پی می بردند چنین آشکار و
پنهان نمی گفتند دیروز زمانه دیگری بوده اکنون ولی
روبرو با چیز تازهای هستیم! اینها راهکار تازه میکنند
نه که به اندک بازبینی در بن مایههای نگاه خود
برخیزند و هم از اینرو ،اعتمادی هم بر نمی انگیزند.
جمهوری اسالمی در سیر تثبیت کردن خود هیچگاه
از راه بیرون نزد و به همینجایی می بایست میرسید
که رسیده است .والیت ،راه خود پیش گرفت و جلوتر
آمد تا هر نشانه مانده از جمهوری در این سرزمین را
فوت هوا کند .کژراهه رفتگان ،نیازمند شهامت برای
بازنگری در نگاه هستند.
این حکومت از همان آغاز ،نماد تناقضی بزرگ بود
که در ماناییاش فقط به سود والیت می توانسته از
میان برخیزد؛ اس و اساس آن به والیت است .بهای
حل این تناقض را جمهوریت مردم پرداخته است .نه
برسازی “بیت” چونان درباری بزرگ بر بنیان دین
از سر هوس بوده و نه نهاد سازیهای نوع والیی
موازی در درازای این چهار دهه ناشی از تفنن .همه
برسازیهایش برای آن بوده که از جمهوری تحمیلی
انقالب بر خود ،چیزی جز پوسته متروک باقی نماند.
جمهوری اسالمی فقط فرزند انقالب نبود ،جونده و
ویرانگر اصالتهای مردمیاش هم بود .حسن روحانی،
نماد واپسین مرحله از “آبدارخانه چی بودن” رئیس
جمهور در بارگاه والیت فقیه است و آبرو ریزی مجلس
اسالمی در برابر حکم حکومتی ،پیامآور مرگ نهادی
از قبل شناسا به ابتر بودن .بازی انتخابی و انتصابی
هم رخت بستهای است از دیرباز؛ “انتخابی”ها ابزار
دست ولی فقیهاند و نوع دیگری از نصب .از اول هم
نسبتی میان جمهوریت و والیت نبود ،حاال ولی نسبت
مردمانی از جامعه با نظام دیگر رسیده به ته خط!
اصل بر همان ناهمزمانی است!
این سخن خامنهای خطاب به “ذوب شدگان” که:
مستضعف من هستم و شما دلبستههای جمهوری
اسالمی ،نشانه دیگری است از رسیدن به ته خط !
همانگونه که رویکرد از چندی پیش او برای “جوان”
سازی کادر مدیریت جمهوری اسالمی نشانه دیگری
بود از وحشت پیری نظام! “جوان” مد نظر او نه
بیولوژیک بلکه سپردن امور است در پسا خود به
همانندهایی چون مجتبی ،رئیسیها و سرداران سپاه
ذوب در والیت .این واپسین تکاپوی نظامی است میرا
برای گشودن منفذ در محفظهای بسته و رو به مرگ!
جمهوری اسالمی همه منابع کالن تغذیه اجتماعی
خود را از دست داده و خود را در مقابل نیروی
اجتماعی همه این منابع بی سپر کرده است .حفاظ
او فقط نیروی سرکوب است.
جمهوری اسالمی وقتی سرکار آمد از جمهوری
گفت و از برگشتناپذیری نظام سلطنتی  ۲۵۰۰ساله
و لذا ملتی بیزار از دیکتاتوری را جذب رویکرد نفی
سلطنت خود کرد .دریغ اما که نیت و خیز آن برای
والیت مداری از چشم بسیار بسیارانی پوشیده ماند.
استبداد سکوالر ستیز جایگزین سکوالریسم آمرانه شد
و حاال در پایان این روند ،کشور گرفتار بدترین نوع
سلطنت؛ سلطنت نعلین.
جمهوری اسالمی از معنویت و طاغوت زدایی دم زد
و با این شعار برای بسیارانی از اهالی مذهب و شیفته
اخالقیات جذبه آفرید و آنان را جلب خود کرد .خمینی
رهبر انقالب ،نام پدر معنوی ملت هم دریافت کرد!

اینک اما میراث شوم همین سفاک بیمار ،سیستمی
شده سرتاپا فاسد که در آن سوداگری و سوداندوزی
در ردا و قبای ریا و تزویر ،تولید و بازتولیدی است همه
روزه .فساد به حد انتهایی خود رسیده و همین خود،
شبح مرگی است باالی سر نظامی محتضر مرکب از
جماعتی تسبیح بدست که هر دانه آن نشانهای است از
رشته رانت خواریها.
بیگانه ستیزی خود را در لباس ضدیت با امپریالیسم
عرضه کرد و توانست مخالفان سلطه گری امریکا را یا
حول خود گرد آورد و یا برای مدتی ،دستکم همصدا
با خود .حاصل نهایی این بیگانه ستیزی و دشمن
تراشی از سویی استقاللی هستی سوز شد و از سوی
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“راهپیمایی سکوت” .در آن جنبش ،از تهیدستان که
نخستین اولویتشان نان است ،خبر چندانی نبود.
اما خیزش دی  ۹۶به تهیدستان تعلق داشت و
صد شهر شورشی در آن ،قدرت خود را مدیون نیروی
اعتراضی فرودستان .حرکتی که از سختی معیشت مایه
میگرفت ،با شتابی شگرف رنگ سیاسی یافت و نظام
را نشانه رفت .آغازش اگر با بازیهای درون حکومتی
بود به سرعت ولی از کنترل آنان خارج گردید و صحنه
دست مردم افتاد .تک و توک “اهلل اکبر”ی هم در آن
شنیده شد ،گرچه عمده صدای شورش فریاد علیه
جمهوری اسالمی بود .مطالبات محوری آن خیزش
را کار و نان رقم زد و سمت طغیانش متوجه “ژن

با پرتوافکندن بر رشتهای از نشانهها ،پاسخ این نوشتار به این پرسش که
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پایان خود ایستاده است! پاره هشدارهای آمده در این نوشته پیرامون آینده ،جملگی
مایهگرفته از چنین نگاهیاند و به این انگیزه پیش کشیده شدهاند که چرخش
آیندهساز در ایران ،در یگانگی با آرزوهایمان رخ دهد و آفتاب در آن بدانسان برآید
که آزادی و عدالت بزاید.

دیگر دخالتهای اسالمی ضد ملی در برونمرز .اکنون
ولی ،کابوس شکست در این برندهترین بازی ،خواب از
چشمان ربوده است.
از استثمار مستضعف توسط مستکبر سخن گفت و
بیشترین پایگاه خود را میان طبقات و اقشار محروم
جست .اما دی  ۹۶و آبان  ۹۸نشان داد که مهیبترین
دشمنش در حاشیه شهرها کلبه و کاشانه دارد .ولی
فقیه راست میگوید که مستضعف در جمهوری
اسالمی ،خود جمهوری اسالمی است! نظام گداپرور
مستضف نواز ،بدل به بزرگترین دشمن مستضعفان
شده که همین را نقطه پایان آن باید خواند.
تجربه این چهل سال نشان میدهد که هر آن چهار
چهره آراییها ،ناپایدار بوده و ته کشیدهاند .این نظام
از نارساییها ،کژپنداریها و ژرفا نرفتن اندیشه مدرن،
سکوالریسم ،استقالل همبسته و عدالت اجتماعی
قانونمند در دارندگان آنها بهرهها برد ،وگرنه در اصل
خود ،همان ناهمزمانی دایناسور گونهاش بود در ایرانی
از صد و سی سال پیش گام گذاشته به ورودیه جهان
مدرن! این نظام هر روز بیشتر در همانی چهره میکند
که بود و هست :واپسگرایی! جمهوری اسالمی بازگشت
مشروعه بود برای بیرون راندن کامل مشروطه از ایران.
اکنون اما این مشروعه در پایان خود قرار دارد و مردم
ایران با هر خیزی آمادهتر میشوند برای بیرون ریختن
این کهنگی چسبیده به حلقوم خویش .بادکردن شکم
این هیوال از پوشیدن انواع زره و جوشن در خود است؛
نه نشانه قدرت ،که بیانگر انزوای مرگبار.
پائین و وسط در می آمیزند!
بیشترینه نیروی اجتماعی اعتراض به قلدری ولی
فقیه در “جنبش سبز” ،اقشار متوسط جدید بودند
و مقیم کالنشهرها .معترضان به تحقیر شدگی
شهروندیشان ،زیر هژمونی بخشی از متعلقین به
نظام دینی گردآمدند و خواستار گشایش پرونده
تقلب انتخاباتی ،پایبندی جمهوری اسالمی به اجرای
کامل قانون اساسی خودش و میزانی از آزادی و
دمکراسی شدند .در شیوه مبارزاتی هم عمدتاً در شکل

برترها”! حرکت ،شکل شورشگرایانه داشت و در آن،
چیز چندانی از همراهی اقشار اجتماعی متوسط
به چشم نخورد .پیام این خیزش ،گسست آشکار
تهیدستان از نظام بود.
خیزش آبان  ۹۸اما اگر هم نگوییم به لحاظ
بدنه اجتماعیاش ،سنتزی از  ۸۸و  ۹۶بود در نیمه
سنتز بودن آن و دقیق تر ،در اینکه آغازی برای بهم
پیوستگی این دو به شمار میرود ،کمترین تردید روا
نیست .این خیزش ،نیروی عمده خود را از تهیدستان
کالن شهرها و شهرهایی از  ۲۹استان گرفت و نیز از
بخشهایی متعلق به اقشار متوسط رو به فقیرترشدن
و البته در وجود جوانانشان که بیکارند و بی چشم
انداز .خودجوش بود و نه تنها بری از هرگونه حضور
سودجویانه فالن یا بهمان گروهبندی حکومتی در آن
برای بهره گیری از پتانسیل اعتراضی جهت خواباندن
مچ رقیب درون سیستمی ،بلکه مواجه با اتحاد همه
سیستمی که به هراس افتاد .از همان آغازش ،سیاسی
بود علیه همه حکومت ،و شاخصه آن ،توامان نان و
آزادی .هم راهیپمایی آرام کرد و هم از خشم منفجر
شد .خود رهبر بود و ستاد رهبریاش ،شبکههای
اجتماعی.
خیزش آبان  ۹۸ادامه روندهای تاکنونی در
مناسبات جامعه با جمهوری اسالمی است ولی در
همانحال همچون نقطه عطف برای آغاز یک پایان!
اندک اندک جمع مستان میرسند!
ویژگی دیگر خیزش مردمی در واپسین هفته آبان
 ،۹۸گره خوردگی حرکت سراسری با حرکات تبعیض
ستیز بود که علیه انواع تبعیضات در جمهوری اسالمی
قدبرافراشتهاند .کلکسیونی از حرکات تبعیض ستیز در
وجود حرکت سراسری.
برآمدها علیه تبعیض جنسیتی طی سالهای اخیر
و برکشیده در حرکات نمادینی چون “دختران خیابان
انقالب” ،شهامت نمونهوار “سپیده قلیان” و تراژدی
“دختر آبی” ،مهر و نشان خود بر این خیزش فراگیر
عمومی را کوبیدند .در فضای فوق امنیتی و سرکوبگری
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وحشیانه جمهوری اسالمی ،دختران شجاع نشان دادند
چه میزان آمادگی برای فداکاری و از جان گذشتگی در
مبارزه با نظام را نهفته خود دارند .در خیزش دی ماه
 ۹۶نمیشد از برآمد خاصی در این زمینه سخن گفت.
شاخههای جنبش تبعیض ستیز اتنیکی کشور نیز
با این خیزش درهم آمیختند و پدیدهای را شکل دادند
که مدتی بود زیر سایه قرار داشت .در جریان جنبش
سبز  ۸۸جز حرکاتی محدود در کردستان ،چیزی از
حمایت آنها از حرکت در تهران به چشم نیامد و در
دی ماه  ۹۶هم کمابیش چنین بود .آبان  ۹۸اما ورق
را برگرداند .بیشتر ستمدیدگان معترض به تبعیضات
ملی در کردستان و مناطق عرب نشین و آذربایجان با
این خیزش همراه شدند و سهم بزرگی از جانباختگان
را تشکیل دادند .این درهم آمیختگی جنبش سراسری
برای نان و آزادی با حرکات تبعیض ستیزانه در کشور،
آغازی است برای یک پایان و پایانی بر یک رویکرد
غیرسازنده.
جمع مستان از تلخوش تبعیض ،اندک اندک سر
میرسند و در متن حرکت سراسری بهم می پیوندند!
از هالل شیعی تا بدر مردمی!
همزمانی شعار “ایران برو بیرون” در عراق و لبنان
با فریاد جمهوری اسالمی برو پی کارت در ایران ،خود
نشانه دیگری از پایان کار است با پیام خاصی که
بهمراه دارد .اولی از پسزمینههای همین دومی است.
این پرسش از جمهوری اسالمی که ،چرا باید به بهای
فقر بیشتر برای ملت ایران و بهانه دان به دیگران علیه
مصالح ملی این کشور ،بساط هالل شیعی راه بیندازد،
بدل به پرسشی ملی شده است.
این واقعی است که غرب و مخصوصاً امریکا و نیز
کشورهای منطقه با برنامه هستهای جمهوری اسالمی
مشکل دارند ،مسئله گرهی در چالش فیمابین اما،
نه اتم بلکه توسعه طلبی اسالمی و تولید “عمق
استراتژیک” در کشورهای منطقه است .برنامهای که
خرج بسیار دارد .این یعنی ،فشار کمرشکن بر صندوق
دولت و انتقال آن بر دوش نحیف مردم و در درجه
نخست تودههای میلیونی تهیدست .سوی دیگر این
برنامه ،پیش آوردن سیاست واکنشی تحریمهای
سهمگین اقتصادی توسط امریکاست که فقط مردم
را به تنگنا نمی اندازد بلکه دولت متکی بر درآمد نفت
را هم عاجز از فروش کافی به بهای معمول میکند و
این منجر به ته کشیدگی صندوق و بی پشتوانه شدن
بودجه .واکنش متقابل حکومت در قبال این واکنش،
“اقتصاد مقاومتی” است و پیامد چنین اقتصادی ،گران
شدن دو تا سه برابر قیمت بنزین و از این طریق،
تحمیل گرانی باز بیشتر بر مردم .این نیز یعنی ،باز
بیشتر خالی شدن جیب مردم تا به ته رسد و شورش
در پی آورد!
“هالل شیعی” اکنون در وضعی نیمه تاریک قرار
دارد .جمهوری اسالمی هر بادی در آن کاشت بلکه
محصول بدر اسالمی موعود چیند ،اکنون باید طوفان
درو کند! سنگرهایش در سوریه یا با بمباران اسرائیل
و یا رسیدن سهم شیر به روسیه از دست میرود ،در
لبنان بهمراه حزب اهلل سرازیری شکست طی میکند
و در عراق که بزرگترین امید سلیمانی به آن بود
کنسولگریها در آتش میسوزد .مبارزه درونمرزی
مردم ایران و مبارزات مدنی برونمرزی در لبنان و
عراق ،هالل را به تکمیل نرسیده در افولبردهاند .جای
آن ،بدر مردمی رو به پرتو افکنی گذاشته تا چشم
خفاشان را بیازارد و از کار اندازد!
سیاست محکوم به شکست خارجی جمهوری

اسالمی ،نشانهای از پایان خود آنست؛ چون والیت اگر
از تعرض اسالمی بیفتد ،میپژمرد و میمیرد.
نصیحت یا سیاست؟!
خط اصالح طلبی در جمهوری اسالمی گرچه
مدتهاست دچار ورشکستگی ،ولی نقطه پایانش را با
نمایههای بس روشن در همین آبان  ۹۸به نمایش
گذاشت .به چند نمونه نمادین اشاره میکنم تا نتیجه
پایانی بگیرم.
سید اصالحات – خاتمی ،با آخرین گلوله بر شقیقه
راس “معتبر” این خط که خود حضرتش باشد فقط
خود را نکشت ،بلکه با “خیانت” به بخش زیادی از
شیفتگانش ،صفوف از همگسیخته اصالح طلبان را
داغانتر نمود .او با تسلیمطلبی رسوایی برانگیز در
برابر ولی فقیه و ستایش از جایگاه وی بر متن تحوالت
آبان  ،۹۸مشی اصالح نظام را هم که معلق بین زمین
و آسمان بود ،بکلی به هوا فرستاد!
از رفتار بردهوار “فراکسیون امید” بگذریم که حتی
ارزش صرف وقت برای بازشناسی هم ندارد؛ افزار
دست ولی فقیهاند و تابع حکم حکومتی .بر رفتار آن
اصالح طلبانی درنگ باید کرد که به “رادیکال” بودن
مشهورند و در رابطه با همین خیزش آبان  ۹۸دو بیانیه
را انتشار دادند .بیانیههایی حاوی همدردی با مردم
سرکوبشده ولی سکوت محض در قبال ولی فقیه و
والیت! میان اینان ،سخنرانی تاج زاده بیشتر خصلتنما
بود که در آن خطرات ادامه سیاستهای نظام برای
کشور و نیز عواقب آن حتی برای خود حکومت به
بنبسترسیده بخوبی تشریح میشود اما ،دریغ از یک
حرف مشخص در آن! همه نصیحت و توصیه است
برای جلب الطاف راس حکومت ،بی هیچ پرداختنی به
سیاست مشخص! و چرا؟ چون اص ً
ال برای برون رفت
از وضع موجود سیاستی در چنته ندارند و نیز ندارند
بدان خاطر که ،قادر به دلکندن از این نظام نیستند!
عناصر صادق و مستعد بازاندیشی آنها ،البته گامی
دیگر به نقطه تصمیم نهایی نزدیک شده و نزدیکتر
خواهند شد که نیست مگر مرزبندی با والیت
فقیه و پیوستن به سکوالریسم در عین حفظ دین
باوریهایشان.
اصالح طلبان حکومتی همانند اصالح طلبان سکوالر
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قرار دارد که خود پایانی است برای جمهوری اسالمی.
جمهوری اسالمی بی والیت؟!
شیخ کروبی و مهندس موسوی نیز – این نمادهای
“سبز” ،در رابطه با خیزش مردمی پیام دادند.
شیخ شجاع میخواهد در کنار مردم باشد ،ولی
چون نمیخواهد جسارت ورزیاش محدوده نظام را
درنوردد ،مردد باقی میماند .مشکل او با خودش و
مشکل جامعه با او ،در اینست که با جمهوری اسالمی
بی والیت هم – که خود این نیز البته توهمی بیش
نیست – فاصله دارد .او فقط از ولی فقیه خامنهای
گذشته ،از وجود ولی فقیه و اصل والیت فقیه ،هنوز
نه! آرزو که بگذرد.
مهندس اما جدا از بدهی بزرگ همچنان سر جای
خود در رابطه با دهه “طالیی”  ۶۰و اوج آن کشتار
 ،۶۷با وفاداری به حقیقت و بازاندیشی در اندیشه پیش
میراند .موسوی از اصالح طلبی عبور کرد و به تحول
خواهی پیوست ،چون جسورانه از والیت گذشت.
خیزش آبان نشان داد که او دیگر در کادر والیت فقیه
نیست و اکنون مسافری است برای ایستگاه جمهوری
اسالمی بدون والیت .امید که او در وفاداری به مردم از
این توهم نیز بگذرد.
این سئوال هنوز باید پاسخ بگیرد که الحاق “سبز”
به خیزشهای دی ماه و آبان ماه ،آیا فقط در بهم
پیوستن ناگزیر بدنههای آنان رخ خواهد داد یا رهبرانی
از “سبز” هم این همشدگی را همراه خواهند شد؟
در هر حال “سبز” اگر بخواهد طلوعی دیگربار داشته
باشد ،دیگر در همانی نخواهد درخشید که دهسال
پیش با آن خموشی گرفت .آن “سبز” ،به دیروز سپری
شده تعلق دارد ،عروج امروزینش به آنست که خود را
مولفهای بداند از طیف تحولخواهی سکوالر دمکرات.
ناجی ،خودمان هستیم!
در زمینه رویکرد حکومتهای مرتبط با جمهوری
اسالمی اعم از مخالف و یا شریک در قبال این خیزش،
کم مکث شده است .روسیه و ترکیه به انگیزه حفظ
محور مقابله با امریکا ،رسماً طرف جمهوری اسالمی
را گرفته و از گسترش اعتراضات ابراز نگرانی نمودند!
چین به شیوه مالوف همیشگی از سکوت موذیانهاش
نان خورد .اما ترامپ تاجرباشی و دولتهای منطقهای

خیزش آبان  98اما اگر هم نگوییم به لحاظ بدنه اجتماعیاش ،سنتزی از

 88و  96بود در نیمه سنتز بودن آن و دقیق تر ،در اینکه آغازی برای بهم پیوستگی
یرود ،کمترین تردید روا نیست .این خیزش ،نیروی عمده خود را از
این دو به شمار م 
تهیدستان کالن شهرها و شهرهایی از  29استان گرفت و نیز از بخشهایی متعلق به

اقشار متوسط رو به فقیرترشدن و البته در وجود جوانانشان که بیکارند و بی چشم
انداز .از همان آغازش ،سیاسی بود علیه همه حکومت ،و شاخصه آن ،توامان نان

و آزادی .هم راهیپمایی آرام کرد و هم از خشم منفجر شد .خود رهبر بود و ستاد

رهبریاش ،شبکههای اجتماعی.

حامی و هم خط خود ،الزم است بر این حقیقت بیشتر
درنگ کنند که نمیتوان از پاسخ به یک پرسش مرکزی
گریخت .این پرسش که ،آیا این نظام اصالحپذیر است
یا میباید به موزه تاریخ رود؟ بی تعیین تکلیف با آن،
پشت سرهم شکست و تسلیم تجربه خواهند کرد و
ماندن و درجازدن در باتالق والیت فقیه را .گفتمان و
عمل اصالح طلبی در جمهوری اسالمی ،در پایان خود

در تنش با جمهوری اسالمی ،به امید اینکه تهران
اسالمی در برابر فشارهای داخلی پای معامله بیاید
آن را “فرصت” تلقی کردند .اما وقتی دیدند جمهوری
اسالمی ،خیزش را به خود آنها منتسب کرد و کماکان
بر مشی “دشمن محوری” کوبید ،به رویه قبلی
برگشتند .پومپئو ،باران هوک و خود ترامپ دیگربار
ادامه در صفحه 16
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چشمانداز رابطه ایران و آمریکا
علی کشتگر

هیچ کس نمی تواند دگرگونی دهها مولفه دخیل
در مناسبات ایران و آمریکا را پیشگویی کند.
جانشین خامنه ای چه کسی خواهد بود و کداممحافلی پس از او نقش بیشتر و یا کمتری برعهده
خواهند داشت؟
آیا حکومت ترامپ ادامه خواهد یافت و یا آنکهدر انتخابات سال آینده یکی از دموکراتها به قدرت
خواهد رسید؟
الزامات اقتصاد بحرانی کشور و شرایط انفجاریجامعه ایران چه تاثیراتی بر روند تصمیم سازی و
تصمیم گیری جمهوری اسالمی خواهد داشت؟
مناسبات جمهوری اسالمی با همسایگان و بابازیگران اثرگذار بین المللی مثل روسیه ،اتحادیه اروپا
و چین به کجا خواهد کشید و چه تاثیری بر روابط
ایران و آمریکا خواهد گذاشت و قس علیهذا.
نقش ایدئولوژی در ادامه تنش
سه گانه صدور انقالب به کشورهای اسالمی،
دشمنی با فرهنگ و تمدن غرب که رهبر جمهوری
اسالمی به آن “مقابله با تهاجم فرهنگی غرب” نام داده
و اصرار بر گفتمان و شعار نابودی اسرائیل سه جزء
به هم پیوسته ایدئولوژی اسالم انقالبی حاکم بر نهاد
والیت مطلقه فقیه است.
هیچ یک از وجوه سه گانه این ایدئولوژی با منافع
استراتژیک کنونی روسیه و چین در تضاد آنتاگونیستی
(آشتی ناپذیر) قرار ندارند ،اما با سیاستها و اهداف
آمریکا ،حتی اگر آمریکا بخواهد از حضور فعال در
خاورمیانه دست بردارد آشتی ناپذیرند.
علت اصلی خصومت چهل ساله ایران و آمریکا که
در این مدت ایران را از ظرفیت های طبیعی توسعه
اقتصادی آن محروم کرده ،سیاستهایی است که نه از
الزامات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران
بلکه از اعتقاد و تعصب رهبر جمهوری اسالمی و
هسته اصلی قدرت به این ایدئولوژی نشات می گیرد.
به همین دلیل هم هست که همه تحلیل هایی که در
 ۴۰سال گذشته با منطق نیازهای اقتصادی و اجتماعی
ایران آغاز می کنند و به نفوذ بالمنازع این ایدئولوژی
در تدوین سیاستهای کالن جمهوری اسالمی بی توجه

اند ،همواره غلط از کار درمی
آیند.جمهوری اسالمی یک
دولت متعارف نیست که بتوان
کنش و واکنش های آن را با
عقل و منطق ناظر بر مناسبات
دولتهای متعارف پیش بینی
کرد.
نسبت ایدئولوژی حاکم
و منافع حاکمان
طی دهه های گذشته،
طبقه حاکمه متنفع از
ایدئولوژی و سیاستهای
رسمی جمهوری اسالمی در
حاکمیت موقعیت خود را
تحکیم کرده است .این طبقه به لحاظ کمی کوچک
که به صورت هسته سخت قدرت حاکم در اطراف نهاد
والیت فقیه و موسسات تحت نظر آن ریشه دوانیده
هرگونه تجدید نظر در ایدئولوژی و سیاستهای خارجی
جمهوری اسالمی را با هدفها و با منزلت و رانت سیاسی
و اقتصادی خود در تضاد می بینند و با همه ظرفیت
خود از ادامه وضع موجود دفاع می کند.
این که اقلیتی از عناصر این طبقه به ایدئولوژی
حاکم ایمان دارند و اکثریتی از آنان نه بخاطر اعتقاد
بلکه به علت منافع سیاسی و اقتصادیشان حافظ وضع
موجودند تغییری در اصل قضیه که این هسته سخت
مانع اصلی هرگونه تغییرو حتی تعدیلی در سیاستهای
خارجی جمهوری اسالمی است ایجاد نمی کند .این
هسته سخت قدرت که از بیت رهبری هدایت می شود
و سکان نیروهای مسلح و سازمانهای اطالعاتی-امنیتی
جمهوری اسالمی را در دست دارد و نهادهای انتخابی
را به زواید بی خاصیت تبدیل کرده مهمترین تکیه گاه
خامنه ای است.
گزافه نیست اگر بگوئیم که شکست برجام بیشتر
بر اثر کارشکنی های همین طبقه بود تا دونالد ترامپ.
چرا که خامنه ای و عناصر اثر گذار هسته سخت
قدرت از آغاز به برجام به عنوان “نرمش قهرمانانه”
یعنی یک امر تاکتیکی برای کاهش تحریم ها و بیرون

آوردن جمهوری اسالمی از زیر فشارهای بین المللی
نگاه می کردند نه به عنوان فرایندی در جهت بهبود
مناسبات ایران و آمریکا و جلب سرمایه های خارجی
به ایران که مستلزم تجدید نظر اساسی در ایدئولوژی
و سیاستهای خارجی جمهوری اسالمی بود .به همین
دلیل پس از برجام سیاستهای منطقه ای و جهانی
جمهوری اسالمی از جمله شعارهای ضد اسرائیلی
و ضد آمریکایی و فعالیتهای نظامی سپاه قدس در
منطقه به شدت و حدت گذشته و حتی بیش از گذشته
ادامه یافت و بهانه الزم برای خروج دونالد ترامپ از
برجام را فراهم ساخت.
روسیه برنده اصلی خصومت ایران و آمریکا
از دیرباز بسیاری از دولتهای منطقه از سیاستهای
جاری جمهوری اسالمی به سود منافع و اهداف خود
بهره برداری کرده و می کنند .می توان نشان داد که
از قبل ادامه دشمنی ایران و آمریکا-اسرائیل ،ترکیه و
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس فرصت ها و منافع
چشم گیری کسب کرده اند ،اما هیچ یک از آنان به
اندازه روسیه از دشمنی ایران و آمریکا و تحریم جهانی
ایران بهره مند نشده است.
ایران دارای دومین ذخایر گاز جهان پس از روسیه
و سومین دارنده ذخایر نفت جهان است.
رقیب بالقوه روسیه در بازار جهانی گاز ایران است و
مهمترین اهرم اقتصادی روسیه که حکومت این کشور
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در سیاستهای خارجی خود نیز از آن بهره برداری می
کند .صادرات گاز به اروپا ،چین و سایر مناطق جهان
است.

نیست .هیچ یک از احزاب حاکم در آمریکا و نتیجتا
هیچ یک از حکومتهای آمریکا نمی توانند مادام که
دو وجه ایدئولوژیک ،صدور انقالب و نابودی اسرائیل

علت اصلی خصومت چهل ساله ایران و آمریکا که در این مدت ایران را
از ظرفیت های طبیعی توسعه اقتصادی آن محروم کرده ،سیاستهایی است که نه
از الزامات و نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران بلکه از اعتقاد و تعصب
رهبر جمهوری اسالمی و هسته اصلی قدرت به این ایدئولوژی نشات می گیرد .به
همین دلیل هم هست که همه تحلیل هایی که در  40سال گذشته با منطق نیازهای
اقتصادی و اجتماعی ایران آغاز می کنند و به نفوذ بالمنازع این ایدئولوژی در تدوین
سیاستهای کالن جمهوری اسالمی بی توجه اند ،همواره غلط از کار درمی آیند.
جمهوری اسالمی یک دولت متعارف نیست که بتوان کنش و واکنش های آن را با
عقل و منطق ناظر بر مناسبات دولتهای متعارف پیش بینی کرد.
ادامه خصومت ایران و آمریکا عالوه بر آن که بستر
توسعه نفوذ روسیه در ایران ،سوریه ،خلیج فارس و
برخی از کشورهای دیگر منطقه را هموار کرده ،ایران
را از ظرفیت رقابتی خود در صادرات گاز و نفت محروم
ساخته است .می توان گفت که هسته اصلی قدرت در
جمهوری اسالمی با حکومت پوتین هر دو در ادامه
خصومت ایران و آمریکا مصالح و منافع مشترک دارند
که در تضاد با منافع ملی ایران و بهبود مناسبات ایران
و آمریکاست.
دولت روسیه هم از کانالهای دیپلماتیک و هم از
شبکه های جاسوسی اش که قطعا در ایران فعال
است می کوشد بر روند تصمیم سازی های جمهوری
اسالمی تاثیرگذار باشد .تقریبا همه همسایگان ایران،
از روسیه و ترکیه گرفته تا اسرائیل و اعراب حوزه خلیج
فارس ،ایران منزوی و ضعیف را به سود خود می دانند،
در گذشته و حال از ادامه خصومت ایران و آمریکا به
سود خود بهره برداری کرده و می کنند و طبعا تا
بتوانند از ظرفیت های خود برای ادامه وضع موجود
استفاده می کنند.
مولفه منافع ملی غیرفعال است
منافع ملی ایران نه در دشمنی بلکه در عادی سازی
و بهبود مناسبات ایران و آمریکا است .اما در جمهوری
اسالمی همان گونه که اشاره رفت ،منافع و مصالح ملی
ایران قربانی مقتضیات و اهداف ایدئولوژیک-سیاسی
هسته اصلی قدرت است .جمهوری اسالمی تنها دولت
جهان است که سیاست خارجی اش در تضاد آشکار
با منافع ملی است .در یک حکومت ملی و دموکرات
که حاکمان نمایندگان رای و اراده مردم باشند ،مولفه
منافع ملی مهمترین عامل تعیین کننده سیاست
خارجی است .در نظام های دیکتاتوری مثل چین و
روسیه و ویتنام نیز قدرت حاکم به منافع ملی کشور
توجه دارد و خود را ملزم به تامین آن می داند .اما در
حکومت جمهوری اسالمی تاثیر مولفه منافع ملی بر
سیاست خارجی تقریبا صفر است.
آینده مناسبات ایران و آمریکا! تغییر یا
تعدیل؟
همانگونه که اشاره شد تا زمانی که سه گانه صدور
انقالب ،نابودی اسرائیل و مبارزه با تهاجم فرهنگی
غرب ،تعیین کننده سیاستهای خارجی جمهوری
اسالمی است ،بهبود مناسبات ایران و آمریکا متصور

تعیین کننده سیاست خارجی ایران باشند با جمهوری
اسالمی مناسبات عادی برقرار کنند.
البته احتمال بازگشت آمرکا به برجام در صورت
انتخاب دموکراتهایی که هم اکنون در مبارزات
انتخاباتیشان چنین وعده ای را می دهند وجود دارد.
و در این صورت تحریم هایی که با خروج ترامپ از
برجام دوباره بازگشته اند لغو خواهد شد .اما عادی
شدن مناسبات ایران و آمریکا و ورود سرمایه های
بزرگ این کشور به ایران به عادی شدن و متعارف
شدن نظام حاکم بر ایران باز می گردد ،یعنی منوط
است به تحول ساختاری و اتخاذ ساست خارجی بر
اساس منافع و اراده ملی ،اما تجربه چهل سال گذشته
نشان می دهد که انتظار چنین تحولی از باال یعنی از
درون نظام حاکم ،ناشی از خوشباوری و خطای تحلیلی
است .در صورت بازگشت دوباره آمریکا به برجام،
تعدیل مناسبات ایران و آمریکا و نه تغییر اساسی امری

اقتصادی خود را با ایران ادامه دهند ،چرا که شرکتهای
بزرگ و بانکهای سراسری جهان بر اساس منافع خود
عمل می کنند .برای آنها حفظ مناسبات با آمریکا و
حضور در بازار این کشور مهمتر از بازار ایران است .و
از آنجا که در فرایند شتابان جهانی شدن این منافع
و مصالح سرمایه های بزرگ و محافل مالی است که
حرف آخر را می زنند ،از رهبران سیاسی اتحادیه اروپا
کار چندانی در مقابله با تحریم های آمریکا برنمی آید.
رهبران جمهوری اسالمی بویژه شخص خامنه ای
که هنوز در دوران جنگ سرد میان دو ابر قدرت
زندگی می کند بر این خیال باطل بودند که پس از
برجام می توانند با حذف آمریکا از بازار ایران مناسبات
اقتصادی جمهوری اسالمی را با اتحادیه اروپا گسترش
دهد .غافل از آن که اگر امریکا از معادالت اقتصادی و
سرمایه گذاریها کنار گذاشته شود ،آن وقت آمریکا هم
به آسانی می تواند ایران را از بازار جهانی حذف کند.
ادامه تحریم ها دولت نفتی ایران را از درآمدهای
ارزیاش که مهمترین منبع اداره کشور است محروم
کرده ،اعتراضات بی سابقه اخیر که به زور سرکوب و
خونریزی وسیع موقتا مهار شد ،نشان داد که ادامه
تحریم فروش نفت ایران بقای جمهوری اسالمی را در
مخاطره قرار داده است.
از آنجا که حفظ نظام که برای سران جمهوری
اسالمی “اوجب واجبات” محسوب می شود دیگر
فقط با سرکوب و خونریزی که ادامه آن بدنه نیروهای
مسلح را مسئله دار و تیغ سرکوب را کندتر می کند
ممکن نیست .بعید نیست که سران جمهوری اسالمی
برای برون رفت از مخمصه تحریم نفت به فکر “نرمش
قهرمانانه” جدیدی باشند .این تاکتیک احتماال در
دو حرکت دنبال می شود :گام اول بهبود مناسبات
ایران و عربستان و گام دوم تعدیل سیاست خارجی
و پذیرش نسبی برخی از خواسته های آمریکا برای
برداشتن تحریم های نفتی .اما این تعدیل احتمالی
به هیچ وجه به معنی آغاز فرایندی در جهت دست
برداشتن جمهوری اسالمی از هویت ایدئولوژیکی خود
نیست.

احتمال بازگشت آمرکا به برجام در صورت انتخاب دموکراتهایی که هم
اکنون در مبارزات انتخاباتیشان چنین وعده ای را می دهند وجود دارد .و در این
صورت تحریم هایی که با خروج ترامپ از برجام دوباره بازگشته اند لغو خواهد شد.
اما عادی شدن مناسبات ایران و آمریکا و ورود سرمایه های بزرگ این کشور به ایران
به عادی شدن و متعارف شدن نظام حاکم بر ایران باز می گردد ،یعنی منوط است به
تحول ساختاری و اتخاذ ساست خارجی بر اساس منافع و اراده ملی ،اما تجربه چهل
سال گذشته نشان می دهد که انتظار چنین تحولی از باال یعنی از درون نظام حاکم،
ناشی از خوشباوری و خطای تحلیلی است .در صورت بازگشت دوباره آمریکا به
برجام ،تعدیل مناسبات ایران و آمریکا و نه تغییر اساسی امری محتمل است.
محتمل است.
اقتصاد جمهوری اسالمی به بازار جهانی نفت وابسته
است ،خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریم ها توسط
حکومت او نشان داد هیچ یک از قطب های بزرگ
اقتصادی جهان از اتحادیه اروپا گرفته تا ژاپن و چین
نمی توانند با نادیده گرفتن این تحریم ها مناسبات

تا زمانی که نظام دینی کنونی بر ایران حاکم است
تغییر اساسی مناسبات ایران و آمریکا بعید است .اما
با توجه به تغییرات بنیادی در سیاست خاورمیانهای
آمریکا که از زمان اوباما آغاز شد و در دوره ترامپ هم
ادامه یافته ،مداخله نظامی این کشور علیه ایران نیز
امری بعید و نامحتمل به نظر می رسد.

32

دوره جدید | آذر و دی  | 1398شماره 31

آیا جمهوری اسالمی با سرنوشتی همچون شوروی مواجه خواهد شد!؟
مهدیه گلرو

با توجه به وضعیت کنونی جمهوری اسالمی وجود
بحران در حاکمیت غیر قابل انکار است  ،اما به راستی
بزرگترین بحرانی که امروز جمهوری اسالمی با آن
مواجه است چیست؟ کدام یک تیر خالص جمهوری
اسالمی خواهد بود؟ بحرانهای خارجی جان حکومت
را خواهد گرفت یا بحران های داخلی کار آن را خواهد
ساخت؟!
به نظر میرسد در میان تمامی تجربه های تاریخی
آنچه به نظر شبیه ترین تجربه به حکومت ایدئولوژیک
و تمامیت خواه امروز ایران می باشد ،شوروی است.
اما بحرانها و بن بست های سالهای پایانی شوروی چه
بود و آیا با امروز جمهوری اسالمی شباهتی دارد؟! آیا
حکومت اسالمی برای این بن بستها و بحرانها چاره ای
اندیشیده و یا همچون شوروی راه حل را به دقیقه نود
سپرده است؟ وضعیت بین المللی امروز دنیا با دوره
جنگ سرد و دوقطبی در جهان چقدرمتفاوت است؟
قطعا به همه این پرسش ها در این یادداشت پیش رو
نمیتوان پاسخ داد اما سعی میشود بعضی بحرانهای
مشابه را بررسی کنیم.
افزایش روز افزون فقر و فساد و ناکارآمدی
اقتصادی ناشی از تصمیم گیری های غلط که مردم
را از لحاظ معیشتی در شرایط دشواری قرار داده بود
چنانچه آنها برای تهیه نیازهای اولیه خود نیزمشکل
داشتند ،درآمد سرانه در اتحاد جماهیر شوروی در
طی سالهای نیمه اول دهه هشتاد در حدود شش
هزار دالر بود در حالی که این رقم در ایاالت متحده
از حدود  ۱۹هزار دالر در آغاز دهه شروع شد و به
حدود  ۲۱هزار دالر در نیمه دهه رسید .به نقل از
دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ،۲۰۱۹
ایران با متوسط درآمد سرانه  ۱۹هزار و  ۱۳۰دالر در
رده شصت و سوم جهان ایستاده است و درآمد سرانه
آمریکا  ۶۲هزار و  ۶۰۶دالر است(.چون در گزارش ها
درآمد سرانه شوروی با آمریکا مقایسه شده است در
اینجا نیز طرف قیاس را تغییر نداده ام)
ضریب جینی چگونگی توزیع درآمد طی یک دوره
از زمان را نشان میدهد .هرچقدر ضریب جینی به
صفر نزدیک باشد توزیع برابر درآمد بیشتری را نشان

میدهد.در اواخر دهه ۱۹۷۰
میالدی ،ضریب جینی در
شوروی سابق به حدود ۰٫۲۶
رسیدهبود ،که نسبت به بیشتر
کشورهای اروپای شرقی
میزان نابرابری بیشتری را
نشان میداد .بر اساس گزارش
مرکز آمار ضریب جینی ایران
طی سالهای  ۱۳۹۳تا ۱۳۹۷
روند فزایندهای داشته که
نشان دهنده توزیع هرچه
نابرابرتر درآمد بین افراد
جامعه و شکاف طبقاتی
بیشتر است .ضریب جینی
ایران در سال  ۱۳۹۳از  ۰٫۳۷به  ۰٫۴در سال ۱۳۹۷
رسید.در کنار اینها کاهش ارزش پول ملی شوروی در
سالهای دهه  ۸۰را نیز اضافه کنید که همچون کاهش
ارزش پول ملی ایران در سالهای اخیر است.
در سالهای پایانی حکومت شوروی رهبران انقالب
پیر،محافظه کار و منفعت طلب شده بودند و نسلی
تازه قدرت گرفته بود که هیچ درکی از اصول انقالبی
نداشت،نسل تازه در فساد اخالقی ،اقتصادی ،رانت ،
امکانات ویژه و جدا از مردم عادی زندگی میکرداتکای
اصلی آنها بر سرکوب ،سانسور و ایجاد رعب و وحشت
بود نه از دنیای آرمانگرایانه مارکس و لنین چیزی
میدانستند و نه حتی تالش میکردند در ظاهر به شعار
های انها عمل کنند دیگر طبقه کارگر و اصل کار از
اولویت خارج شده بود همچون ایران امروز که بعد از
چهل سال بسیج مستضعفین توسط رهبری دوباره
تعریف میشود!
خانواده و فرزندان مسئولین حکومتی در خارج از
کشور زندگی میکنند ،شعارهای ساده زیستی از معنا
تهی شده و اکثر مسئولین صاحبان خانه های اشرافی
هستند .اخبار فساد و اختالس به تیتر یک رسانه
های داخلی تبدیل شده و رئیس جدید قوه قضائیه با
کارویژه مبارزه با فساد به ریاست قوه منصوب میشود.
نسل جدیدی که خود را از نزدیکان حکومت میدانند

در ظاهر هیچ یک از شعار ها و آموزه های انقالب
را اجرا نمیکنند مثل آقازاده شهردار قم که گفت
از آمریکا به ایران برنمیگردم و نظرات پدرم مصرف
داخلی دارد! و ده ها نمونه شبیه به این که در سالهای
اخیر دیده ایم .
سانسور و بایکوت شدی ِد محصوالت فرهنگی غرب،
پایین بودن کیفیت برخی محصوالت فرهنگی در
شوروی ،و ترویج مصنوعی نوشتن شعر در وصف
«گذشتۀ انقالب» ،لزوم دریافت مجوز از باالترین
مقامات حزب کمونیست برای انتشار هرگونه اطالعات،
کتاب و نمایش فیلم و سانسور و کنترل شدید ،باعث
فاصله گرفتن نسل جوان شوروی از حکومت شده
بود.چنانچه امروز بخش اعظم شاعران ،نویسندگان و
خوانندگان جوان ایران به دلیل سانسور های مکرر
توسط وزارت ارشاد مجبور به فعالیت های زیر زمینی
و یا خروج از کشور و فعالیت در خارج از ایران شده
اند.ساالنه ده ها همایش برای نویسندگان و شعرای
انقالبی برگزار میشود که با موضوع انقالب و چهل
سال پیشرفت از کتابها و سروده های خود را رونمایی
میکنند .در خبرها می آید که عده ای در مهمانی
به دلیل تبلیغ الیف استایل غربی بازداشت میشوند
و شبکه های اجتماعی به دلیل تبلیغ فرهنگ غربی
فیلتر میشنود.
ادامه در صفحه 39
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ایران و آمریکا :مذاکره یا جنگ؟
نصراهلل لشنی

رابطهٔ ایران و آمریکا به چنان نقطهای از حساسیت
و باریکی رسیده که تقریباً پیشبینی دقیق چشمانداز
آن غیرممکن شده است .بااینحال تحلیل این
حساسیت پیشآمده الزم است ،چه ،میتواند به اتخاذ
روش درست رفتار سیاسی و دیپلماتیک کمک کند.
اکنون رابطهٔ ایران و آمریکا بین جنگ و مذاکره
در نوسان است .مجموعه واقعیات موجود ،هر دو
سرنوشت را تذکار و نوید میدهند .شرایط هم برای
جنگی خانمانبرانداز به ضرر مردم ایران و هم مذاکره
مهیاست .تنها این سیاستمداران هستند که با
عملکرد درست و بهموقع یا نادرست و بیموقع خود،
کفهٔ ترازو را به نفع جنگ یا مذاکره سنگین خواهند
کرد .در این مقال سعی میکنیم که شرایط هر دو
چشمانداز محتمل را در ابعاد بینالمللی ،منطقهای و
داخلی بررسی کنیم.
شرایط بینالمللی و منطقهای مساعد جنگ
برآمدن و دست باال گرفتن راستها در غرب
امروزه میبینیم که در بسیاری از کشورهای غربی،
گروهها و احزاب راست افراطی ،دست باال را یافتهاند و
هرروز به درصد مقبولیتشان در بین شهروندانشان
افزوده میشود .اگرچه هنوز نتوانستهاند بهطورجدی
و مطلق اکثریت آراء را از آن خود کنند ،اما خیز بلند
و قریب به موفقیتی را برداشتهاند که احتمال قدرت
گرفتنشان در کشورهای تاثیرگذار اروپایی را باالبرده
است .جبهه ملی فرانسه ،حزب آزادی هلند ،لگا نورد
ایتالیا ،حزب آزادی اتریش ،حزب آلترناتیو برای
آلمان و … ازجملهٔ این احزاباند .راستهای افراطی
عمدتاً جنگطلباند و سیاستهای داخلیشان
در پیوند با سیاست خارجی همراه با جنگ است.
تجربه تاریخی نشان داده است که این احزاب حتی
اگر صاحب قدرت نباشند ،اما با تهییج افکار عمومی
میتوانند ،دولتهای خود را به سمت جنگ سوق
دهند .شاید دلیل خوشحالی راست افراطی اسرائیل از
قدرت گرفتن راستهای افراطی در اروپا ،همین قوت
گرفتن احتمال حضور قدرتهای اروپایی در جنگ
احتمالی با ایران باشد .این در حالی است که برخی
راستهای افراطی ،خصوصاً در آلمان ضد یهودی

هستند ،بااینحال رهبرانی
چون نتانیاهو از قدرت گرفتن
راستها در اروپا خوشحال
میشوند.
بنیادگراییهای
رواج
دینی ،قومی و سیاسی
همزمان با رشد کمی
مقبولیت راستهای افراطی
در اروپا ،شاهد رشد کیفی
آنها در اشکال متعدد
بنیادگرایی نیز هستیم .رشد
کیفی بنیادگرایی به این
معنی است که تنها منحصر و
محدود در راستهای افراطی
نیست و برخی دیگر از شهروندان با گرایشهای
سیاسی دیگر را هم در برمیگیرد؛ بنابراین گسترهٔ
بنیادگرایی وسیعتر از اقبال عمومی به احزاب
راست در اروپاست .رشد بنیادگرایی اسالمی در
اشکال مختلف سنی و شیعی و … در منطقه نیز
قابلمشاهده است .نماد دولتی آن را اخیرا ً در حملهٔ
ترکیه به کردهای سوریه شاهد بودیم .هماکنون
نیز در آمریکا دولتی بر سر کار است که به لحاظ
ایدئولوژیک وابسته به بنیادگرایان اونجلیکال
هستند و ظهور دوباره و بازگشت مسیح از آسمان
را در اسرائیل کنونی میدانند .پس این گرایشهای
بنیادگرای مسیحی و یهودی در استقرار مقتدرانه
و قدرتمند شدن هرچه بیشتر اسرائیل برای حفظ
سرزمین موعود ،اگرچه با جهانبینیهای آخرزمانی
متفاوت ،مشترک هستند .بههرحال رشد بنیادگرایی،
رشد و ترویج خشونت و جنگ را فزونی میبخشد و
خطر جنگی دیگر در خاورمیانه را باال میبرد.
نفوذ ایران در منطقه
حفظ موقعیت کنونی اسرائیل به منظور تحقق
دیدگاههای آخرزمانی بنیادگرایان مسیحی و یهودی
با سیاست نفوذ منطقهای و ایجاد هالل شیعی
جمهوری اسالمی در تضاد جدی است و این تضاد
آخرزمانی احتمال خطر جنگ را باال میبرد .نفوذ

ایران در کشورهایی مثل عراق و سوریه و یمن و
لبنان و فلسطین و… با منافع بلندمدت و دیدگاههای
ایدئولوژیک صهیونیزم در تضاد است و دولتهای
یهودی در تالشاند که از این نفود بکاهند و اگر الزم
باشد با حمایت آمریکا و اروپا وارد جنگی عظیم تا
نابودی جمهوری اسالمی ایران شوند .اسرائیل طی
این سالها از هر فرصتی برای متقاعد کردن آمریکا،
اروپا و برخی کشورهای منطقه مثل عربستان جهت
جنگ با ایران استفاده کرده است .نفوذ ایران در
منطقه ،برخی کشورهای عربی منطقه را نیز آزار
میدهد .هماکنون کشورهایی مثل عربستان ،امارت،
قطر ،بحرین و … از این نفوذ دلخوشی ندارند و
مواضع سرسختانهای علیه ایران دارند .ایران هماکنون
با کشور عربستان در یمن درگیر جنگ نیابتی است و
همواره این احتمال وجود دارد که این جنگ نیابتی
به جنگی مستقیم تبدیل شود .به یاد داریم که
عربستان به ایران هشدار داد جنگ را وارد مرزهای
ایران خواهد کرد .یکی از نمودهای این هشدار
میتواند جنگ سختافزاری به شیوهٔ کالسیک باشد.
بحرانهای سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان
تقریباً تمام کشورهای دنیا درگیر و گرفتار
انواع بحرانهای سیاسی و اقتصادی هستند .رشد
بیکاری و فقر ،بیاعتمادی عمومی مردم جهان
به دولتهایشان ،رشد زیرپوستی و گاهی عیان
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اعتراضات اجتماعی به سیاستهای اقتصادی نظام
سرمایهداری و … احتمال جنگ را باال میبرد .یکی
از روشهای به تعویق انداختن بحرانهای داخلی در
تمام نظامهای سیاسی دنیا ،ایجاد یک بحران بزرگ
خارجی است که در شرایط کنونی این بحران خارجی
برای کشورهای غربی میتواند جنگ با ایران باشد.
پس اگر دولتهایی بر سرکار باشند که جنگ را
اهرمی برای تعویق بحرانهای داخلی و قطع موقتی
اعتراضات پنهان و آشکار شهروندان خود برگزینند،
خطر جنگ با ایران جدی خواهد شد .خصوصاً اگر
ترامپ در آمریکا با یک بحران سیاسی جدی مواجه
شود که استیضاح او شاید آغاز این بحران برای او و
دولتش باشد ،احتمال جنگ با ایران بسیار باال خواهد
رفت.
تهدید استخراج و انتقال نفت به اقتصاد اروپا

کشورهای غربی ازجمله آمریکا را ترغیب به مذاکرهٔ
بدون پیششرط کنند .پس جنگ یکی از گزینههای
تندروهای ایرانی نیز هست.
بحرانهای اقتصادی و سیاسی نظام
سوء مدیریت ،بیبرنامگی ،بیانضباطی و عدم توجه
به ضروریات توسعه ملی و … موجب شده است که
فشارهای تحریم ،بیش از حد اقتصاد را در تنگنا قرار
دهد و فروپاشی کامل آن را محتملترین سرنوشت
سازد .اقتصاد ایران در شرایطی کام ً
ال جنگی قرار دارد
و گرفتار انواع بحرانهای ریز و درشت شده است.
چنین شرایطی غیرقابل تداوم است .پس دیر یا
زود جمهوری اسالمی با بنبست بزرگ و فروپاشی
اقتصادی و بهتبع آن با گسترده شدن اعتراضات
اجتماعی مواجه خواهد شد .برای توقف مقطعی این
بحران ،جنگ یکی از راههای ممکن است .جمهوری

وقتی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی است ،یعنی اقتصاد در رکود

عمیقی فرو رفته است و وقتی در چنین شرایطی رشد تورم به شدت باالست ،یعنی
اینکه اقتصاد دچار فروپاشی غیرقابل کنترل شده است .جنگ به معنای حضور نظامی

و تسلیحاتی در ایران اتفاق بیفتد یا نه ایران در شرایطی است که اگر این شرایط

تداوم یابد ،ممکن است منتهی به فروپاشی غیرقابل جبران اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی این کشور شود و راه برگشتی از تباهی و نابودی وجود نداشته باشد.

سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران و خروج
تدریجی ایران از برجام ،ممکن است به مرحلهای
برسد که ایران دچار یک اشتباه شده و روند
استخراج و انتقال نفت خاورمیانه به اروپا را مختل
کند .اشتباهی که نتیجهٔ صددرصدی آن جنگ است.
آمریکا اکنون به طور مطلق از نفت خاورمیانه مستقل
شده است .نفت این منطقه اما نیروی محرکه و مایهٔ
حیات اقتصاد اروپاست .اگر به هر شکل و نحوی
تهدید یا تحدید شود ،اروپا ناگزیر از جنگ خواهد
بود .این موضوع زمانی به عنوان یک مورد جدی قابل
توجه میشود که اقوال متعدد مسئولین حکومتی در
ایران را مرور کنیم .از سرداران سپاه تا ظریف وزیر
امور خارجه هشدار دادهاند که اگر نتوانیم نفتمان
را بفروشیم ،اجازه نخواهیم داد دیگران هم نفتشان
را بفروشند؛ و اگر روزی این تهدید عملیاتی شود
و بهطورجدی مانع از استخراج و انتقال نفت شوند،
جنگ با ایران حتمی است.
شرایط داخلی مساعد جنگ
دست باال داشتن تندروهای داخلی
بخشی از مافیای قدرت در ایران ،طی سالهای
گذشته و به طور مستمر بر طبل جنگ به بهانهٔ
مقاومت حداکثری کوبیدهاند .این بخش که حیات
و بقای خویش را در بحرانسازی و تداوم بحرانها
میدانند و از بحرانهای مستمر داخلی و خارجی
برای خویش خان نعمتی ساختهاند ،جنگ را برای
خود نعمت میدانند و بر طبل آن میکوبند .در
شرایط ویژه این بخش تندروی حاکمیت با توجه به
نفوذی که بر رهبر دارند ،میتوانند جنگی را آغاز
کنند .البته منافع حداکثری مافیای درون قدرت
در تحریم است و نه جنگ ،اما اگر فشار حداکثری
ترامپ سمت و سوی فروپاشی حکومت ایران را
بگیرد ،نظامیان و هستهٔ سخت قدرت تن به جنگ
خواهند داد که هم از فشارهای داخلی بکاهند و هم

اسالمی تجربهٔ جنگ و فضای سرکوبی که بهواسطهٔ
آن در داخل کشور ساختند و توانستند تمام رقبای
خود را سرکوب و از میدان به در کنند را دارد و
تکرار آن تجربه را یکی از گزینههای خود میداند .در
شرایطی که نظام حاکم با انواع بحرانهای مشروعیت
و مقبولیت مواجه است و تنها راه بقای خویش را در
سرکوب شدید داخلی میداند ،جنگ میتواند به این
تنها راه ممکن و سرکوب شدیدتر داخلی کمک کند.
-۳روانشناسی اجتماعی ایرانی در حمایت از حملهٔ
خارجی
در تاریخ ایران برهههایی وجود داشته که مردم
برای خالصی از ظلم حاکم مستبد ،در آرزوی
منجی خارجی بودهاند .اگر نادری نمییافتهاند،
چشمانتظار اسکندری میشدهاند که از خارج مرزها
برای رهاییشان بیاید و خانهٔ ظلم را ویران سازد.
در رویدادهایی مثل حملهٔ اسکندر مقدونی ،حملهٔ
اعراب ،حملهٔ چنگیز و هجوم متفقین در زمان
رضاشاه ،کمترین مقاومت ممکن از طرف مردم را
میبینیم .گویی که مردم خود با آغوش باز دشمن
خارجی را پذیرفته و حتی در جاهایی به بدرقهٔ او
رفته و خوشآمدش گفتهاند .این واقعیات تاریخی
نشاندهندهٔ این است که جامعهٔ ایرانی به طور
تاریخی و فرهنگی آمادگی پذیرش هجوم خارجی
برای از بین بردن ظلم داخلی را دارد .اکنون نیز
زیرپوستی و نه خیلی آشکار چنین تمایلی در جامعه
در حال شکل گرفتن است .بگذریم از محدود افرادی
که علناً به دفاع از تحریم و جنگ پرداختهاند و ترامپ
را منجی خود میدانند؛ اما در سطح کالن جامعه نیز
تمایل به حملهٔ خارجی در حال افزایش است و این
شرایط اجتماعی فضای سیاسی جنگ را مهیا میکند.
فشارهای حداکثری و خروج از برجام
خروج ترامپ از برجام و سیاست فشار
حداکثریاش ،ایران را واداشته که گام به گام از
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برجام خارج شود و هر نوبت از میزان تعهداتش بکاهد
و این روند احتماالً تا خروج کامل ایران از برجام ادامه
خواهد داشت .بدین ترتیب تحریمهای پیشابرجامی
توسط اروپاییان برمیگردد و اروپا نیز به طور رسمی
از برجام خارج میشود .در چنین شرایطی گام
بعدی بعد از فشار حداکثری قطعاً جنگ خواهد بود.
این احتمال زمانی قوت میگیرد که سخنان خانم
موگرینی را به یاد آوریم که گفت اگر آمریکا با ایران
وارد جنگ شود ،ناتو طبق توافقات موجود به حمایت
از آمریکا برخواهد خواست.
شرایط بینالمللی و منطقهای مساعد مذاکره
تالش اروپا ،روسیه و چین برای حفظ برجام
پس از خروج آمریکا از برجام ،تالش دیگر اعضای
 ۱ + ۵در یافتن راهحلهایی برای حفظ برجام ،یکی از
دالیلی است که میتواند از جنگ احتمالی پیشگیری
کند .اگرچه تحریمهای آمریکا مانع از عملیاتی
شدن چنین راهحلهایی شده است ،اما این تالشها
به طریق اولی مانع از جنگ خواهند بود .در واقع
کشورهای مذکور قطعاً برای پیشگیری از جنگ نیز
راهحلهایی خواهند داشت و بهطورجدی در تالشاند
که از وقوع جنگ جلوگیری کنند.
رشد جنبشهای عدالتخواه صلحطلب و ضدجنگ
در کشورهای اروپایی همزمان و به موازات رشد
راست افراطی ،شاهد رشد جنبشهای اجتماعی
عدالتخواه و ضدجنگ نیز هستیم .این جنبشها
منتقد سیاستهای کالن دولتهای خود هستند و
به چالشی جدی برای سیاستها و عملکردهای این
دولتها تبدیل شدهاند .همین جنبشها میتوانند
دولتهای غربی را در آمادگی برای جنگی دیگر در
خاورمیانه به چالش جدی بکشند و مانع از جنگ
شوند .حملهٔ ترکیه به کردهای سوریه و واکنش
انتقادی افکار عمومی جهانی علیه این حمله ،نمودی
از رشد این نوع جنبشها هستند.
جنبشهای منطقهای و کاهش نفوذ ایران در
منطقه
یکی از دالیل احتمال جنگ علیه ایران ،نفود این
کشور در منطقه است .حال آنکه در منطقه شاهد
رشد جنبشهایی علیه دولتهای منطقه هستیم که
به شدت منتقد نفوذ جمهوری اسالمی در کشورهای
خود هستند .جنبشهای اعتراضی در عراق و لبنان
و مواضع ضد نفوذ ایران که در آنها نمود عینی و

همین حاال فشار تحریمهای

حداکثری متاثر از ریشههای داخلی

بحرانهای اقتصادی ،اقتصاد ایران را در

آستانه فروپاشی قرار داده است .آمارها
نشان میدهند که رشد اقتصادی به

شدت منفی شده و در عوض بیکاری،

فقر ،فالکت ،تورم و سایر شاخصهای
بحران ،در رشد روزافزون هستند.

آشکار یافته ،موجب کاهش جدی این نفوذ خواهد
شد و یکی از علتهای اصلی جنگ احتمالی را خنثی
خواهد کرد.
مخالفت ترامپ با ورود به جنگی دیگر در خاورمیانه
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ترامپ از همان روزهای تبلیغات انتخاباتی با حضور
نظامیان آمریکایی در خاورمیانه مخالف بود و ورود
آمریکا به جنگهای منطقه را اشتباه میدانست .وی
همچنان بر این باور است و از ورود به جنگی دیگر در
خاورمیانه پرهیز میکند .او در مقابل تحریکات ایران
از جمله در رابطه با سرنگونی پهباد آمریکایی و حمله
به آرامکو صبوری به خرج داد که نشان میدهد آغاز
جنگ را در راستای منافع اقتصادی آمریکا نمیداند.
بیاعتمادی کشورهای منطقه نسبت به حمایت
آمریکا
جنگ ترکیه علیه کردهای سوریه ،موجی از
بیاعتمادی در کشورهای منطقه ازجمله اسرائیل و
عربستان نسبت به آمریکا ایجاد کرده است که آنها
را از هرگونه جنگ علیه ایران بازمیدارد .کشورهایی
مثل اسرائیل و عربستان که احتمال جنگ با ایران را
بسیار باال میدانند و به حمایت آمریکا از خود امیدوار
بودند ،بعد از موضع آمریکا در مقابل حملهٔ ترکیه و

پرده و دور از انظار عمومی مردم ایران را به هر نوع
درگیری جدی و جنگی ترجیح میدهد.
توافق تحت فشار
تجربهٔ دیگری که از جمهوری اسالمی وجود
دارد ،پذیرفتن شروط طرف قدرتمند در شرایط
سخت است .قرارداد الجزایر در رابطه با بحران
گروگانگیری ،قطعنامه  ،۵۹۸مذاکرات اتمی توسط
روحانی و … از جمله مواردیاند که نشان میدهند
جمهوری اسالمی پذیرفتن شروطی هرچند خفتبار
را به هرگونه جنگی ترجیح میدهد.
دوگانگی میان نخبهگان قدرت
هیچ توافق جدی و محکمی در میان مسئولین
صاحب قدرت در ایران برای ورود به جنگ وجود
ندارد .نه تنها جنگ که حتی در تداوم شرایط موجود
و مقاومت در مقابل فشارهای تحریم نیز توافق
وجود ندارد .آنچه آشکار است اینکه روحانی در
مقام رئیسجمهور حتی بحث رفراندوم برای مذاکره

اکنون رابطه ایران و آمریکا بین جنگ و مذاکره در نوسان است .مجموعه

واقعیات موجود ،هر دو سرنوشت را تذکار و نوید میدهند .شرایط هم برای جنگی
خانمانبرانداز به ضرر مردم ایران و هم مذاکره مهیاست .تنها این سیاستمداران

هستند که با عملکرد درست و بهموقع یا نادرست و بیموقع خود ،کفه ترازو را به نفع
جنگ یا مذاکره سنگین خواهند کرد.

خالی کردن پشت کردها ،اکنون فتیلهٔ جنگ را پایین
کشیدهاند و ترجیح میدهند که پیرو سیاستهای
تحریمی آمریکا باشند و حل مشکالت موجود با ایران
را به سیاست فشار حداکثری بسپارند.
شرایط داخلی مساعد مذاکره
مذاکرات پشت پرده
تجربهٔ تاریخی جمهوری اسالمی نشان میدهد
که در شرایط دشوار تن به هر خفتی میدهند و
وارد مذاکرات پشت پرده میشوند .مذاکرات مخفی
با جمهوریخواهان در مورد گروگانها ،مذاکرات
مخفی برای خرید اسلحه از آمریکا و اسرائیل در
زمان جنگ ،مذاکرات مخفیانهٔ اتمی در پایان دوران
ریاستجمهوری احمدینژاد و … همه ترجمان این
واقعیت هستند که جمهوری اسالمی مذاکرات پشت

یا عدم مذاکره با آمریکا را نیز مطرح کرده است؛
اما در تاریکخانهها و پستوهای پنهان و نیمهپنهان
حاکمیت نیز اختالف نظر بر سر تداوم شرایط موجود
بسیار زیاد است .حتی در میان نظامیان نیز این
اختالف نظر وجود دارد که تصمیم برای تداوم شرایط
موجود و ورود به یک جنگ احتمالی را برای هستهٔ
سخت قدرت در ایران دشوار کرده است .لذا احتمال
جنگ را پایین آورده است.
ترجیح تحریم به جنگ توسط مافیاهای درون
قدرت
مافیای درون قدرت به دالیل مختلف تحریم را
به جنگ ترجیح میدهند .سیاستهای تحریم منافع
آنها را تامین میکند ،جنگ اما ممکن است این
منافع را بهطورجدی به خطر بیندازد .همچنین این

ادامه از صفحه 18
هوائی و موشکی به مواضع سپاه در سوریه گرفته
تا تظاهرات خیابانی ضد ایرانی در عراق و لبنان و
اقداماتی از قبیل به آتش کشیدن کنسولگری ایران
در نجف!) مواجه خواهد نمود.
آشتی ملی و لزوم ایجاد یک «صف آرائی نو»
در شرایطی که امروز عالئم اختالف و چند دستگی
در صفوف اصالح طلبان و ریزش در میان اصولگرایان
به نوعی قابل لمس و مالحظه است این طور به نظر
می رسد که اغلب بازیکنان و مهره های اصلی در
صحنه سیاسی ایران ،بدون توجه به نقش و عکس
العمل مردم در انتخابات پیش روی مجلس ،به جای
چاره جوئی برای پیدا کردن راه حل های عملی برای
پابان دادن به بحران حاد اقتصادی و اجتماعی در
کشور ،بیشتر سرگرم رقابت با هم در ارتباط با مقوله

جانشینی برای دوران بعد از آیت اهلل خامنه ای می
باشند .این تکاپو ضمنا در شرایطی است که نه
اصالح طلبان و نه اصولگرایان که در  ۲۰سال گذشته
در ادوار مختلف عنان دولت را در دست داشته اند،
هیچکدام کارنامه مثبتی برای پایان دادن به بحران
های متعددی که منجر به ایجاد شرایط بد و بدتر
در زندگی روزمره مردم بوده ،نداشته و بدتر از همه
اینکه با توجه به شرایط کنونی،تردیدی وجود ندارد
که هیچکدام از این نیروها در قالبی که قرار دارند،
به تنهائی توانائی حل بحران فعلی را نیز ندارند و
دلیلی هم وجود ندارد که در صورت عدم تغییرات
اساسی در آرایش نیروها ،شرایط موجود مثال با روی
کارآمدن اصولگرایان در انتخابات بعدی مجلس با
ریاست جمهوری بطور محسوسی تغییر یابد.
واقعیت این است که صحنه سیاسی ایران امروز
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گروههای مافیایی تداوم بقا و حضور خویش را در
این شرایط میدانند و جنگ را اتفاقی میدانند که
ممکن است موجودیت آنها را به خطر بیندازد .با
توجه به نفوذی که این گروههای مافیایی در مراکز
تصمیمگیری جمهوری اسالمی دارند ،احتمال جنگ
را پایین میآورد.
جنبش اجتماعی ضدجنگ
در ایران همزمان و به موازات تمایل زیرپوستی
بخشی از جامعه به جنگ ،یک جنبش اجتماعی
ضدجنگ نیز وجود دارد و فعال است .جنبشی که
در داخل و خارج برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی به
منظور مخالفت با جنگ فعال است و تالش میکند
که احتمال جنگ به شدت پایین بیاید .این جنبش با
توجه به حضور نخبگان سیاسی و اقتصادی و علمی
و … در آن ،میتواند یکی از مهارهای جدی داخلی
باشد که مانع شروع جنگ میشود.
سعی شد که برخی شرایط داخلی و خارجی هر دو
احتمال جنگ و مذاکره را شماره کنیم تا نشان دهیم
که چشمانداز آیندهٔ رابطهٔ ایران و آمریکا به شدت
متناقض است و احتمال هر دو گزینهٔ جنگ و مذاکره
وجود دارد؛ اما آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار
گیرد این است که هماکنون نیز ایران بهطورجدی
درگیر نوعی جنگ نرمافزاری است .واقعیتی که
بسیاری از مسئولین ایرانی نیز به آن اذعان دارند
و در فرصتهای مختلف تحت عنوان جنگ اقتصادی
آن را بیان داشتهاند.
همین حاال فشار تحریمهای حداکثری متاثر از
ریشههای داخلی بحرانهای اقتصادی ،اقتصاد ایران
را در آستانهٔ فروپاشی قرار داده است .آمارها نشان
میدهند که رشد اقتصادی به شدت منفی شده و در
عوض بیکاری ،فقر ،فالکت ،تورم و سایر شاخصهای
بحران ،در رشد روزافزون هستند .وقتی نرخ رشد
تولید ناخالص داخلی منفی است ،یعنی اقتصاد در
رکود عمیقی فرو رفته است و وقتی در چنین شرایطی
رشد تورم به شدت باالست ،یعنی اینکه اقتصاد دچار
فروپاشی غیرقابل کنترل شده است .جنگ به معنای
حضور نظامی و تسلیحاتی در ایران اتفاق بیفتد یا
نه ایران در شرایطی است که اگر این شرایط تداوم
یابد ،ممکن است منتهی به فروپاشی غیرقابل جبران
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی این کشور شود و راه
برگشتی از تباهی و نابودی وجود نداشته باشد.

حتی در صورت رسیدن به یک توافق هسته ای
جدید با آمریکا ،بیش از پیش نیازمند به یک «صف
آرائی نو» برای جلب اعتماد مردم می باشد که نه
تنها مرکب از اصالح طلبان و اصولگرایان ملی و
مسئول باشد ،بلکه با تکیه بر مقوله «آشتی ملی»
زمینه مشارکت تمام قابلیت های وطن پرست و ملی
محروم مانده در زندگی سیاسی کشور ـ بویژه کسانی
که ناچار به ترک و دوری از میهن شده اند ،را فراهم
سازد .نیل به این هدف منوط به دنبال کردن و به
تحقق رساندن طرح أشتی ملی است که بی شک
بهترین راه حل برای ایجاد تحوالت اجتناب ناپذیری
است که باید بدون خشونت و برادرکشی و به مخاطره
انداختن امنیت ملی ،زمینه ساز آینده ای امیدوار و
مرفه برای مردم ایران شود.
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پیامدهای افزایش یا کاهش تنش بین حاکمان ایران و آمریکا بر آینده کشور
رضا مردانی

روابط ایران و آمریکا فراز و نشیبهای بسیاری
داشته ولی گروگان گیری بعد از انقالب  ۵۷نقطهی
عطفی در شیب نزولی این روابط است به طوریکه
بعد از آن هیچ گاه روابط مثبتی بین دوطرف وجود
نداشته اما هر از گاهی از شدت تنش کاسته شده
است .شعار « مرگ بر آمریکا » و هر ساله سوزاندن
پرچم کشوری که  ۳۰۰میلیون انسان آنرا پرچم
کشور خود میدانند ،کار بسیار شنیعی است که
همواره از طرف صدا و سیمای به اصطالح ملی تبلیغ
میشود.
الزم است که در ابتدا موضوع رابطه ایران با آمریکا
را در این مقاله به موضوع رابطه رژیم استبدادی
والیت فقیه (جمهوری اسالمی) با آمریکا تقلیل دهم
چرا که بر بسیاری پوشیده نیست که رژیم والیت
فقیه نماینده و نمایانگر ملت ایران و کشور ایران
نمیباشد .از طرف دیگر اگر در آینده گروه یا رژیم
دیگری و یا خود مردم قدرت سیاسی کشور را در
دست بگیرند روابط ایران با آمریکا به احتمال زیاد
بسیار متفاوت تر از آنچه که رژیم والیت فقیه دارد،
خواهد بود.
سیاست خارجی رژیم والیت فقیه دارای یک
ثبات رویه در آمریکا ستیزی است که با تغیر دولتها
تغیر چندانی نمیکند و کلیت سیاستها در دستگاه
باالتری با عنوان والیت فقیه یا رهبری تعین میشود.
همانطور که میدانیم وزیر امور خارجه یکی از
پستهای کلیدی کابینه است که با مشورت ولی فقیه
به مجلس معرفی میشود.
ولی در مورد ایاالت متحده این پتانسیل وجود
دارد که با تغییر دولتها رویکردی متفاوت در سیاست
خارجی به خصوص در مورد ایران به کار گرفته شود.
علت اصلی تنش بین ایاالت متحده و رژیم والیت
فقیه ،توسعه طلبی و دخالت رژیم در منطقه و جهان
است که این نیز به نوبه خود ریشه در ایدئولوژی
فکری سران حکومت والیت فقیه به ویژه رهبر
خودخوانده مسلمانان جهان (علی خامنهای) دارد.
بارها در رسانههای وابسته به رژیم مشاهده کردیم
که او را ولی امر مسلمین کل جهان مینامند و

همچنین در مجلس فرمایشی
شورای اسالمی بعد از ذکر نام
وی نمایندگان تحمیلی مردم
صلوات میفرستند .اینها یا
مردم را فریب میدهند یا
در یک دنیای توهم زا ،واقعا
بدانچه میگویند باور دارند
و خود را آسمانی و نماینده
خدا میدانند که اندیشهی
بسیار خطرناکی برای بشریت
و استعدادهای بالقوه جهت
ظهور چنگیزها و هیتلرهای
جدید است.
تفکری که هیچگونه
انتقادی به تصمیمهای رهبر خودخوانده را برنمیتابد
و با اختیارات فراقانونی احکامی را با اصطالح احکام
حکومتی ،قانون اعالم کرده تا در همه شئونات زندگی
مردم دخالت کند که حتی هیچ تعریفی در قانون
اساسی خودشان ندارد.
از نگاهی دیگر این قوانین حکومتی و تبعیضها
منافع مادی فراوانی را برای قشر اقلیت در حکومت
فراهم کرده که ریشه در انحصار منابع نفتی ،معدنی،
صنایع مادر و خودروسازی دارد .انحصاراتی که
متصدیان آن در ایران با القاب سلطان سکه ،سلطان
شکر و دیگر سلطانها شناخته میشوند .بنابراین
برخی بر اساس توهم ناشی از ایدئولوژی والیت امری
و برخی بر اساس منافع مادی یا ترکیبی از این دو
پیرامون حکومت گرد آمدهاند.
از مهم ترین آثار تنش بین ایاالت متحده آمریکا
و رژیم والیت فقیه (جمهوری اسالمی) که از اوایل
انقالب تا کنون وجود داشته میتوان به تاثیر منفی
در رشد اقتصاد ایران و در نتیجه کاهش رفاه ملت
ایران اشاره کرد و افزایش این تنش به تناسب ،به
کاهش رفاه ایرانیان میانجامد.
افزایش تنش اگر بیش از اندازه شود نتیجه به سه
صورت میتواند بروز دهد:
 )۱تحریم شدید رژیم والیت فقیه که محدودیتهای

فراوانی برای رژیم در فروش نفت و تجارت با دنیای
خارج ایجاد میکند که در نهایت منجر به کاهش
منابع مالی برای زیاده خواهیهای سران این رژیم
میشود و آنها را ناچار به جبران این هزینه ها از
طریق کاهش هزینه های رفاهی مردم میکند .این
نارضایتی ها در صورت انباشته شدن به تظاهرات و
نافرمانی های مدنی تبدیل میشود .مشابه این در
حال حاضر در حال وقوع است که با گران کردن
بنزین به از آستانه تحمل مردم گذشته و اعتراضات
وسیعی که هم اکنون شاهد آن هستیم.
 )۲درگیری نظامی مستقیم با آمریکا نیز یک
احتمال دیگر است که اثرات زیانبار آن به مراتب
بیشتر از تشدید تحریم ها میباشد چرا که در
اینصورت زیرساخت های کشور و مردم ایران آسیب
بسیاری میبینند و به بهانه جنگ رژیم والیت فقیه
به سرکوب هرگونه اعتراض مردمی میپردازد و به
علت وجود یک دشمن متجاوز و بیگانه کمتر کسی
متقاعد به مقابله با رژیم میشود .ملت ایران یک بار
در زمان جنگ ایران و عراق مشابه این را تجربه
کردهاند و تجربه دوباره آن بار دیگر هزینه گزافی
را به ملت ایران تحمیل خواهد کرد .البته احتمال
وقوع جنگ به این نیز بستگی دارد که کدام دولت
آمریکا در قدرت است .از بین روسای جمهور آمریکا
ادامه در صفحه 45
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چرا اعتراضات مردمی در ایران نتیجه نمی دهد؟
محمد معین

در هفته های اخیر با افزایش بدون اعالم قبلی بهای
بنزین و گرانی سایر اجناس ،نارضایتی گسترده ای را
در شهرهای ایران ایجاد کرد که همین نارضایتی ها
باعث شعله ور شدن خشم و اعتراضات عمومی مردم
شده است .با این اقدام مردم در اعتراض به سیاست
های غلط اقتصادی دولت و افزایش ناگهانی قیمت ها
و کاهش توان خرید خود به خیابان ها آمده و تالش
کردند تا صدای خود را از بحث تورم و گرانی ها به
گوش مسئولین برسانند ،چراکه براساس اصل ۲۷
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اعتراض حقی
است که قانونگذار در اختیار معترضان قرار داده.
طبق این اصل «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها،
بدون حمل سالح ،به شرط آن که مخل به مبانی
اسالم نباشد آزاد است». اما مقامات جمهوری
اسالمی همچون گذشته پاسخ مناسبی به مطالبه
معیشتی مردم ندادند و نه تنها هیچ تالشی هم
برای اقناع مردم و تامین نیاز اقتصادی آنها نکردند،
بلکه پاسخ حکومت به این اعتراضات دستگیری و
سرکوب گسترده معترضان بود .به بیان دیگر حکومت
جمهوری اسالمی هر اعتراض را یک تهدید علیه خود
می داند و گویی زبان دیگری جز زبان سرکوب و
کشتار مردم را در طول عمر خود نیاموخته تا پاسخی
مناسب و شایسته به اعتراضات مسالمت آمیز مردم و
حل معضل معیشتی و فقر اقتصادی آنها بدهد .البته
مردم هم در این اعتراضات و در طول این سالها نسبت
به بی عدالتی حکومت ساکت نبوده و از هر فرصتی
برای اعتراض به سیاست های سلطه گرانه حکومت
به خیابان ها امده ،به گونه ای که در سال های اخیر
میزان گستردگی اعتراضات در سطح وسیعی از کشور
رشد پیدا کرده و همچنین به تعداد اعتراضات در بازه
های زمانی کوتاه مدت اضافه شده و اینکه به شدت
خشم و طغیان مردم نیز افزوده شده است.
در تائید این موضوع رحمانی فضلی ،وزیر کشور
دولت روحانی گفته است« :در این اغتشاشات به بیش
از  ۵۰پایگاه و پاسگاه نظامی و انتظامی حمله شد
و  ۳۴آمبوالنس ۷۳۱ ،بانک ،۱۴۰ ،مکان عمومی،
 ۹مرکز مذهبی ۷۰ ،پمپ بنزین ۳۰۷ ،خودروی

شخصی و غیر دولتی۱۸۳ ،
خودرو انتظامی و ۱۰۷۶
موتور سیکلت شخصی مورد
حمله قرار گرفتند» .وی
همچنین بیان داشت« :بنابر
برآوردهای امنیتی ،میزان
گستردگی تجمعات ،تعداد
کشته ها و حجم تخریب
ها از سال  ۹۶بیشتر بوده
است».البته به تبع افزایش
اعتراضات مردمی ماشین
سرکوب ،سانسور و کشتار
حکومت هم در همه این
سال ها هر ساله خونبارتر
و گسترده تر شده است .بطوریکه نقوی حسینی،
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از
بازداشت حدود  ۷هزار نفر در اعتراضات اخیر ایران
خبر داده است .سازمان عفو بینالملل نیز در آخرین
گزارش خود اعالم کرد که« :طبق اطالعات موثقی
که دریافت کرده در جریان اعتراضات ایران تاکنون
حداقل بیش از  ۲۰۰نفر کشته شده است».اما بنابر
اخبار غیر رسمی میزان کشته و زخمی ها بسیار
باالتر از آمار اعالم شده است و حکومت سعی در
کتمان آمار واقعی کشته شدگان دارد.
در ادامه این مطلب این پرسش مطرح می شود
که چرا با این سطح گستردگی اعتراضات و آمار
باالی کشته ها و دستگیر شدگان ،این اعتراضات و
تظاهرات پیشین به سرانجام مشخصی نرسیده و نمی
رسد؟
برای پاسخ به این پرسش کارشناسان و تحلیلگران
استدالل های زیادی را ارائه کرده اند که هر کدام
به نوبه خود می تواند حائز اهمیت باشد .اما نوک
پیکان بسیاری از تحلیل ها معطوف به حکومت است
و سایر دالیل اساسی آن با توجیهات گوناگون مغفول
مانده است از این رو نمی توان با ساده انگاری تنها
یک دلیل را برای به سرانجام نرسیدن این اعتراضات
گسترده ذکر کرد .برای این موضوع نگارنده می

کوشد تا تصویر روشنی از دالیل گوناگون به سرانجام
نرسیدن اعتراضات را بدون هیچ جهت گیری سیاسی
ارائه کند.
خشونت گرایی و اغتشاشگری برخی
معترضان
در مورد تعریف اعتراضات مدنی و یا نافرمانی
مدنی ،کارشناسان و اندیشمندان نظرات مختلفی را
ارائه کرده اند .ایده اصلی نافرمانی مدنی آن است که
معترضان به یک قانون خاص راهپیمایی و اجتماع
اعتراضی داشته باشند که انجام آن قانون خاص را
دولت یا مجموعه حکومت لغو کنند به بیان دیگر
معترضان آگاهانه و کامال دمکراتیک سعی می کنند
که از فرمان مقامات رسمی ،آشکارا سرپیچی کنند.
اما یکی از بهترین تعریف ها را در مورد این مفهوم،
«جان راولز» در کتاب معروف خود تحت عنوان
«نظریه عدالت» ارائه داده است« .راولز» می نویسد:
«نافرمانی مدنی ،خود را در کنشی علنی ،مسالمت
آمیز و وجدانی ،اما مغایر قانون و معموال با هدف
تغییر قوانین و یا تغییر سیاست حکومت متجلی
می سازد» .با این توضیح یکی از دالیل به سرانجام
نرسیدن اعتراضات اخیر و اعتراضات سال های
پیشین همانا باید توسل به خشونت و اغتشاش برخی
معترضان دانست ،چرا که عموم مردم با مواجهه
با هرگونه خشونت از سوی معترضان تالش می
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کنند صف خود را از اغتشاشگران جدا کنند .شواهد
تاریخی هم گواه همین موضوع است که اگر اعتراضات
سراسری انتخابات  ۸۸یا اعتراضات دی ماه  ۹۶و
همچنین اعتراضات اخیر به سرانجام نرسید به دلیل
به خشونت کشیده شدن اعتراض معترضان بود .البته
این استدالل هم وجود دارد که این حکومت است
که مردم را به خشونت ترغیب می کند اما معترضان
باید به درستی بدانند که برای به سرانجام رسیدن
هر اعتراض مدنی تنها باید از خشونت و آشوب چه از
سوی مردم و چه از سوی حکومت جلوگیری کنند و
اجازه ندهند برخی اغتشاشگران یا مجموعه حکومت،
اعتراضات مردمی را به قهقرا بکشانند.
نبود جامعه مدنی
در تعریف جامعه مدنی آمده است که جامعه مدنی
عرصهای از جامعه است که مستقل از دولت یا حکومت
ها و در آن نهاد ها ،جنبشها ،انجمن ها و نیروهای
اجتماعی ،داوطلبانه و خودسازمانیافته برای تحدید
قدرت سیاسی ،دفاع از حقوقبشر ،حقوق شهروندان،
توسعه ،دموکراسی و دفاع از حقوق صنفیشان فعالیت
میکنند .با این توضیح در می یابیم که یکی اصلی
ترین دالیل عمده به سرانجام نرسیدن اعتراضات در
ایران به طور یقین نبود جامعه مدنی است ،چراکه
در نبود جامعه مدنی است که جنبش ها چه از نوع
کارگری ،زنان ،دانشجویی ،محیط زیستی و…هیچ
کدام به نتیجه ملموسی نمی رسند و حکومت هم
به راحتی هر اعتراضی را سرکوب می کند .به عنوان
مثال در اعتراضات اخیر و اعتراضات دی ماه  ۹۶که
عمدتاً در حاشیه شهر ها و شهرهای کوچک به ثمر
نشست ،چون معترضان به دلیل مشکالت معیشتی
و اقتصادی به خیابان ها آمده بودند؛ دغدغه این
قشر از جامعه تنها نیاز اقتصادی نه صرفا سیاسی
بود .با همین توجیه قشر روشنفکر و اِلیت جامعه
این اعتراضات را جنبش گرسنگان تعبیر کرد و از
آنجایی که این قشر از جامعه در اعتراض به انتخابات
 ۸۸هیچ گونه همراهی با روشنفکران نکرده بود آنها
نیز با جنبش فرودستان همراستایی و همگرایی نشان
ندادند .به باور روشنفکران و نخبگان جامعه ،جنبش
گرسنگان چون تنها به دلیل مشکالت معیشتی و
اقتصادی به خیابان ها می آیند بنابراین اگر حکومت
هرچند محدود ،نیاز مالی آنها را تامین کند این قشر از
جامعه به آغوش حکومت باز می گردند و از اعتراضات
و اعتصابات خود دست می کشند .توجیه روشنفکران
از همراهی نکردن اعتراضات اخیر این جمله ناپلئون
بناپارت ،نخستین امپراتور فرانسه است که می گوید:
«تنها انقالب خطرناک ،انقالب گرسنگان است .من از
شورشهایی که دلیل آن بی نانی باشد ،بیش از نبرد با
یک ارتش  ۲۰۰هزار نفری بیم دارم!».
در نبود جامعه مدنی مشکالت دیگری نیز در
اعتراضات اخیر بسیار مشهود بود که از جمله می
توان به مسائلی همچون:
نبود رهبری در تظاهراتهمراستایی نکردن اقشار مختلف جامعه اعم ازکارگران ،زنان ،دانشجویان و روشنفکران در اعتراضات
بی توجهی به موضوع نسل ها ،فرهنگ ها،مذاهب و..
نبود احزاب و گروه های سیاسیضعف در هدفمندی ،سیاست گذاری و ساماندهیاعتراضات و… نیز اشاره کرد.
اما اینکه چرا جامعه ایران در طول  ۴۰سال
توانایی تشکیل جامعه مدنی نداشته می توان چند

دلیل عمده برای آن بیان کرد که مهمترین آن
سرکوب انجمن ها و تَشکل های اجتماعی و مردم
نهاد از یک سو و فقر سیاسی و رشد نیافتگی فرهنگ
مشارکتی مردم است.
قطع اینترنت و شبکه های اجتماعی
با شروع اعتراضات گسترده در ایران ،مقامات
جمهوری اسالمی بار دیگر نشان دادند که عقالنیت
در این حکومت جایگاه و معنایی ندارد و پاسخ به
مطالبات مردم تنها در سانسور و محدود سازی آنها

فرانسه ،شبکه ملی اطالعات در ایران طوری طراحی
شده که کارشناسان داخلی در صورت لزوم بتوانند
راههایی را که دادهها برای ورود انتخاب میکنند،
کنترل کرده و در صورت لزوم آنها را به صورت
گزینشی ببندند  .همچنین در مصاحبه این نشریه
با فردریک دوزه ،پژوهشگران فرانسوی حوزه سایبری
در مورد این که آیا کشور دیگری مانند ایران تا این
حد توانایی بستن کامل اینترنت ظرف  ۲۴ساعت
را دارد آمده است« :در کشورهایی مانند فرانسه و

فاجعه تنها در بخش رسانهها نیست بلکه بحران اپوزیسیون بسیار گسترده

تر و عمیق تر از آن است .به گونه ای که به جز بخش کوچکی از اپوزیسیون که

مواضع عاقالنه و قابل دفاعی دارند عموما افرادی هستند که حب و بغض شخصی
و حزبی خود را به اسم تحلیل و نظرات کارشناسی به مردم ارائه داده و سعی می
کنند خود را در قامت رهبر و جریان ریشه دار سیاسی نشان دهند .این بخش از
اپوزیسیون با هر تلنگر و ناآرامی در ایران به شوق می آیند و گمان می کنند با این

اعتراضات کار حکومت به پایان رسیده و می کوشند با ترویج آمال و آرزوهای واهی

خود ،اعتراضات به حق مردم را به نفع خود مصادره کنند .در حالی که این بخش از
اپوزیسیون حتی در خارج ،توان بسیج تعداد انگشت شماری از مردم را هم ندارد .در

صورتی که با کمی تامل درخواهند یافت که با هر اعتراضات مقطعی و کوتاه مدت،

تحوالت و دگرگونی سیاسی الزاما روی نخواهد داد .همین امر باعث شده دیگر حنای
این اپوزیسیون ها برای مردم رنگی نداشته باشد.

تجلی پیدا می کند در این میان قطع اینترنت و
سانسور رسانه ها راهکار آسان و در دسترس برای
حکومت بود .سیاستی که در طول  ۴۰سال اخیر به
شیوه های گوناگونی از آن بهره گرفته اند تا به نوعی
مردم را در بی خبری و خال اطالعاتی قرار دهند،
چراکه در عصر کنونی رسانه ها (روزنامه ،ماهواره،
اینترنت و شبکه های اجتماعی) نقش بسزایی در
به نتیجه رسیدن اعتراضات در سراسر دنیا ایفا
می کنند و این مهم را مقامات جمهوری اسالمی
به روشنی می دانند و کامال به آن آگاه هستند.
از این روی تالش می کنند که با تعطیلی روزنامه
ها ،پارازیت ماهواره ها ،اختالل در شبکه اینترنت ،
فیلتر و مسدود سازی سایت ها و اپلیکیشن ها و در
نهایت با اجرای طرح شبکه ملی اطالعات ،فضایی
رسانه ای را در سیطره و اختیار خود نگه دارد.در پی
اعتراضات روزهای اخیر به گرانی بنزین و همچنین
در اعتراضات دی ماه  ۹۶و انتخابات  ۸۸یکی از
اقدام های مقامات حکومت برای سرکوب معترضان،
قطع و مسدود سازی اینترنت بود تا معترضان امکان
بهره گیری از این فضا را برای ساماندهی اعتراضات
خود نداشته باشند .به بیان دیگر با قطع اینترنت،
راه ارتباطی ایران برای مدت محدودی با کل دنیا
عمال ،کامل قطع شد ،بطوری که براساس گزارش
شرکت نت بالکس که میزان ترافیک شبکه اینترنت
را در کشورهای مختلف رصد میکند ،دسترسی ۹۵
درصد مردم ایران از یک هفته تا ده روز به اینترنت
جهانی کامال قطع و مسدود شد .این در حالی بود
که سازمانها ،نهادهای دولتی ،بانکها و شرکتها
در این مدت از طریق یک شبکه ملی اطالعات به
فعالیت خود ادامه می دادند .به گزارش نشریه لوموند

آمریکا زیرساخت شبکه اینترنتی به گونهای است که
دسترسی به آن آزاد و کامال غیر متمرکز باشد و
چرخش اطالعات به سادگی انجام شود .این شبکهها
از طریق کانالهای پرشماری به سایر شبکههای
جهان متصل هستند و بنابراین بستن آن به راحتی
مقدور نیست .قطع اینترنت در ایران نخستین نمونه
از نظر سطح پیچیدگی در جهان است» .این گزارش
به روشنی نشان می دهد حکومت جمهوری اسالمی
با نگاه سوداگرایانه و اختیار انحصاری و متمرکزی
که در شبکه اینترنت دارد به پیشرفت زیادی در
حوزه دانش فضای مجازی دست پیدا کرده است اما
یقینا این اقدام حکومت در سرکوب افکار عمومی
ُمسکن مقطعی برای خاموش کردن اعتراضات است
و در سوی دیگر معترضان در بهره گیری و استفاده
از اینترنت و فضای مجازی چقدر ضعیف و ضربه پذیر
هستند که نمی توانند صدای اعتراضی خودشان را در
سطح جهان مخابره کنند.
نقش اپوزیسیون و رسانه های فارسی زبان
خارج
در جریان اعتراضات و ناآرامی های اخیر،
معترضان شاید تنها امیدی که برای به ثمر نشستن
اعتراضاتشان داشتند ،وجود و حضور اپوزیسیون و
رسانه های فارسی زبان خارج کشور بود که از طرق
مختلف اعم از روشنگری ،برنامه ریزی ،ساماندهی،
اطالع رسانی و حتی در نقش رهبری معترضان انجام
وظیفه کنند .اما سرانجام عملکرد و نقش اپوزیسیون
و رسانه های فارسی زبان چیزی جز به حاشیه بردن
و به سخره گرفتن معترضان نبود .چرا که رسانه های
فارسی زبان از یک سو و قشر بزرگی از اپوزیسیون از
سوی دیگر کوشیدند که از این اعتراضات و اعتراضات
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پیشین ،موج سواری ،سهم خواهی و حتی متاسفانه
در برخی موارد عقده گشایی های خود استفاده
کنند .بطوری که در بخش رسانه ها ،پوشش اخبار
و اتفاقات اعتراضات به گونه ای بود که بیشتر تهییج

هیجانی در مخاطبین خود ،مسابقه شایعه پراکنی و
گفتگوی جنجالی نگذارد.
اما فاجعه تنها در بخش رسانهها نیست بلکه
بحران اپوزیسیون بسیار گسترده تر و عمیق تر از آن

خالصه کالم اینکه آنچه در اعتراضات اخیر و اعتراضات گذشته روی داد

به روشنی مبین این نکته است تا مادامی که در ایران جامعه مدنی رشد و بالنده
نشود که در آن همه اقشار جامعه از جمله بازاریان ،کارگران و دانشجویان و ...در

پی یک هدف و برنامه مشخص و کامال ساماندهی شده که اصول پایه ای سیاسی،
فرهنگی ،مذهبی و اقتصادی جامعه را شامل می شود ،شرکت نکنند عمال هیچ

تظاهراتی سرانجام ملموسی برای جامعه ایران نخواهد داشت بلکه با اعتراضات کور و

بی پشتوانه که حکومت با توسل به فضای امنیتی و خشونت آنها را سرکوب می کند

جز یاس و نامیدی جامعه برایندی نخواهد داشت.
و ترویج خشونت و عقدهگشایی بیمارگونه بود و آنچه
برای آنها اهمیت پیدا کرده بود دمیدن تنها به تنور
اعتراضات بی هدف ،پررنگ کردن کشته ها ،پخش
اظهار نظرهای جنجالی و… بود که ساعت برنامه
های خود را پر کنند .اوضاع رسانه ها و فیک نیوزها
آنچنان وخیم بود که هر ویدئو و خبر حاشیه ای و
شایعه ای را به عنوان پوشش اخبار اعتراضات پخش
می کردند .این در حالی بود که رسانه های معتبر
دنیا ،اخبار ایران را بسیار محدود و کوتاه پوشش
دادند چراکه می دانستند از آنجایی که ارتباط ایران
با دنیای خارج با محدودیت های پیچیده و گسترده
روبرو است و پخش خبر و ویدئو تاریخ گذشته و
بدون اصالت و همچنین مصاحبه با اپوزیسیونی که
ید طوالنی در فریب افکار عمومی دارند و از مطالبات
مردم تنها در پیشبرد خواسته های شخصی خود بهره
می گیرند ،تنها باعث می شود اعتبار رسانه ای آنها
را زیر سوال ببرد.
به عنوان مثال یکی از شبکه های لندنی با یکی از
اعضای سلطنت طلب ،در روزهای نخست اعتراضات
مصاحبه ای را انجام داد که شخص مصاحبه شونده
سخنانی را از روی بی خردی و جوزدگی به زبان
آورد که همین سخنان از یک سو برای صداوسیمای
جمهوری اسالمی دست مایه تبلیغات و پروپاگاندای
رسانه ای شد و از سوی دیگر سند اتهام مقامات
قضائی برای دستگیر شدگان شد.
با این توضیح در می یابیم که جریان رسانه ای در
خارج از ایران ،متاسفانه نه قائل به رعایت اصل بی
طرفی و حرفه ای گری است و نه به آنچنان درجه
ای از بلوغ سیاسی و رسانه ای رسیده است که بداند
که در مواجهه با این گونه اتفاقات و جریان ها چگونه
رفتار کند تا برای جذب مخاطب بیشتر و ایجاد شور

است .به گونه ای که بخش کوچکی از اپوزیسیون که
مواضع عاقالنه و قابل دفاعی دارند اصوال جریان هایی
هستند که متاسفانه چه در داخل و چه در خارج،
اقبال عمومی چندانی ندارند و صدای این بخش به
واسطه وجود نظرات روشنفکرانه و عاقبت اندیشی
خردگرایانه ،مورد توجه قرار نمی گیرد .اما آن
بخش از اپوزیسیون که به واسطه حمایت ،تطمیع و
پشتیبانی دولت های غربی و عربی فعالیت می کنند
(فعالیت صوری و وابسته به قدرت ها) عموما افرادی
هستند که حب و بغض شخصی و حزبی خود را به
اسم تحلیل و نظرات کارشناسی به مردم ارائه داده و
سعی می کنند خود را در قامت رهبر و جریان ریشه
دار سیاسی نشان دهند .این بخش از اپوزیسیون
با هر تلنگر و ناآرامی در ایران به شوق می آیند و
گمان می کنند با این اعتراضات کار حکومت به
پایان رسیده و می کوشند تا با خود نمایی ،ارائه آمار
غلط و واهی ،اظهار نظرات جنجالی ،تخریب دیگران،
شایعه پراکنی ،تهییج و ترویج خشونت و در نهایت
نشر و ترویج آمال و آرزوهای واهی خود ،اعتراضات
به حق مردم را به نفع خود مصادره کنند .در حالی
که این بخش از اپوزیسیون حتی در خارج ،توان
بسیج تعداد انگشت شماری از مردم را هم ندارد و
این تکرار مکررات را برای بیش از  ۴۰سال است که
همچنان ادامه می دهند .در صورتی که کمی تامل
کنند در خواهند یافت که با هر اعتراضات مقطعی و
کوتاه مدت ،تحوالت و دگرگونی سیاسی الزاما روی
نخواهد داد .همین امر باعث شده دیگر حنای این
اپوزیسیون ها برای مردم رنگی نداشته باشد .البته
دلبستن به اپوزیسیون وابسته و تحت سلطه قدرت
های بزرگ غربی و سعودی خود خطایی بزرگ
است چرا که این بخش از اپوزیسیون تنها به دنبال

ادامه از صفحه 32
اختالفهای داخلی در درون حزب کمونیسم
و تشدید اختالف نیروها در نظام شوروی و کشیده
شدن اختالفهای درونی به بیرون از دیگر بحران های
مهم در سالهای پایانی حکومت شوروی بود.چنانچه
در سالهای اخیر مرتبا در گیری های داخلی نظام
سر از رسانه ها در می آورد از قهراحمدی نژاد،مرگ

مشکوک هاشمی رفسنجانی تا دعوای طلبه گی صادق
الریجانی و محمد یزدی و…
شوروی با ده ها بحران دیگر هم مواجه بوده و
جمهوری اسالمی نیز با ده ها بحران دیگر مواجه است
اما نکته مهم شکل مواجهه با این بحرانهاست.
آیا بعد از اعتراضات آبان  ۹۸حاکمیت متوجه عمق
این بحرانها شده است یا همچون همه این سالها

راضی نگهداشتن اربابان خود تالش می کند و خیر
و صالح کشور برای آنها محلی از ا ِعراب ندارد .نمونه
بارز آن جریان سلطنت طلب به رهبری رضا پهلوی
که در این اعتراضات کوشید با بهره گیری گسترده
و مستمر از شبکه های رسانه ای فارسی زبان و
شبکه های اجتماعی ،حضور پر رنگی داشته باشد
و خود را در قامت رهبر معترضان با انتشار بیانیه
ها و سخنرانی ها نشان دهد که این حضور رسانه
ای پررنگ و پوشش خبری سخنان ایشان باعث شد
نسبت به رقیبان دیگرش بیشتر جلوه کند .اما چنین
جلوه ای برای مردم ایران به هیچ عنوان خوش نیامد
چراکه حکومت جمهوری اسالمی محصول خروجی
دیکتاتوری حکومت پدر ایشان بوده و کارنامه سیاه
حقوق بشری و کودتای ننگین  ۲۸مرداد هنوز از یاد
اذهان عمومی نرفته است.
خالصه کالم اینکه آنچه در اعتراضات اخیر و
اعتراضات گذشته روی داد به روشنی مبین این
نکته است تا مادامی که در ایران جامعه مدنی رشد
و بالنده نشود که در آن همه اقشار جامعه از جمله
بازاریان ،کارگران و دانشجویان و… در پی یک هدف
و برنامه مشخص و کامال ساماندهی شده که اصول
پایه ای سیاسی ،فرهنگی ،مذهبی و اقتصادی جامعه
را شامل می شود ،شرکت نکنند عمال هیچ تظاهراتی
سرانجام ملموسی برای جامعه ایران نخواهد داشت
بلکه با اعتراضات کور و بی پشتوانه که حکومت با
توسل به فضای امنیتی و خشونت آنها را سرکوب
می کند جز یاس و نامیدی جامعه برایندی نخواهد
داشت.

اینک این پرسش مطرح می

شود که چرا با این سطح گستردگی

اعتراضات و آمار باالی کشته ها و

دستگیر شدگان ،این اعتراضات و

تظاهرات پیشین به سرانجام مشخصی

نرسیده و نمی رسد؟ در پاسخ اما نوک
پیکان بسیاری از تحلیل ها معطوف به

حکومت است و سایر دالیل با توجیهات
گوناگون مغفول مانده است .در زیر

نگارنده می کوشد تا تصویر روشنی از
دالیل گوناگون به سرانجام نرسیدن
اعتراضات را بدون هیچ جهت گیری

سیاسی ارائه کند.

سعی در نادیده گرفتن آنها دارد؟! تا چه مدت دیگر
نادیده گرفتن این شکاف ها و بحرانها و تنها سرکوب
معترضین میتواند راه نجات حکومت باشد؟
مشخص است این بحرانها با نادیده گرفتن حل
نخواهد شد و همچون گلوله ای برفی با گردش روزگار
هر روز بزرگتر خواهند شد و در نهایت به نابودی ختم
خواهد شد اما نابودی چه چیز و چگونه!
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حکومت ،نظامیگری و دیپلماسی در ایران
مهدی نوربخش

بیش از چهار دهه از انقالب اسالمی ایران گذشته و
سیاست خارجی و خصوصا رابطه ایران با غرب و آمریکا
هنوز شکل و هویتی پیدا نکرده است که بتواند برای
منافع ملی و امنیتی کشور ما جایی باز کرده ،تقدمی
قائل شود و آن را حفظ کند .در طول این چهاردهه
مرتب تحریم شده ایم و از بحرانی با چالش و بحران
دیگری روبرو شده ایم .حجم بروکراتیک وزارت امور
خارجه نسبت به گذشته چندین برابر شده است اما کار
این دستگاه عریض و طویل دفاع از منافع نظامیست که
برایش منافع ملی اهمیت آنچنانی در سیاست خارجی
کشور ندارد.
دولت پنهان و سپاهیان جاهل به اصول سیاست
خارجی ،با حمایت رهبری این نظام رئوس کلی
سیاست خارجی کشور را تعریف و تبیین میکنند.
با مطالعه سیاست خارجی ج.ا در خاورمیانه خصوصا
در طول دو دهه گذشته میتوان میزان خسارت این
سیاست را در اطراف خود مشاهده کنیم .فقط کافیست
به سوریه نگاه کنیم و ببینیم این کشور امروز در کجا
قرار گرفته است و نظام ایران چگونه با تنگ نظری و
عدم بصیرت و واقع بینی در کجای سیاست در این
کشور قرار گرفته است.
ج.ا برای تعمیق “عمق استراتژی” ضد اسرائیلی خود
در حمایت از استبداد اسد وارد جنگهای داخلی این
کشورشده بود ،اما امروز سرنوشت این کشور کامال
اضمحالل یافته بدست روسیه و ترکیه افتاده است.
روابط ایران با بقیه کشورهای منطقه هم آنچنان خوب
و استوار نیست .بجز چندین کشور نظیرعمان و قطر،
روابط با بسیاری در این منطقه به وخامت کشیده
شده و این روابط وخیم بر منافع ملی و امنیت کشور ما
خصوصا بر اقتصاد تاثیر گذاشته است .اگرچه ایران در
طول دودهه گذشته توانسته است برنامه موشکی خودرا
پیشرفته نماید ،اما توهم قدرت در این چهارچوب نیز
مشکالت امنیتی دیگری را برای ایران ایجاد کرده است.
در طول بیش از چهار دهه گذشته فرصتهای
بیشماری برای ایران بدست آمده بود تا روابط خود
را با غرب بهبود بخشیده ،از حجم تنشهای خود با
دنیای خارج کاهیده وبا ایجاد روابط جدید و شهروند

جهانی شدن به رشد اقتصادی
کشور همت گمارد .اما این
فرصت ها یکی پس از دیگری
از دست رفته اند و امروز نظام
ایران ابائی ندارد تا با سرکوب
شهروندان ایران و نادیده
گرفتن حق اعتراض ،آنها را
مجبور کند تا هزینه ناکامیهای
سیاسی نظام را پرداخته و
فشار اقتصادی را تحمل کنند.
سیاست خارجی کشور
تحت القائات ایدئولوژیک طبقه
خاصی که منافع طبقاتی خود
را بهر قیمتی حفظ می کند در
طول این سالها ادامه داشته است .این سیاست خارجی
ایدئولوژیک که نخواسته است هدفمند وواقعگرایانه
عمل کند ،فرصتهای فراوانی را در عرصه هدایت بهینه
سیاست خارجی کشور از دست داده است .این سیاست
خارجی فرصت سوز هرگز بدنبال برنامه ریزیهای
طوالنی مدت در افق روابط بین الملل که دائما تحت
تاثیرعناصر متغیر و تاثیر گذار جهانی شدن اقتصاد و
جامعه قرار گرفته اند ،نبوده است ،لذا بطور متناوب
عکس العملی عمل کرده است .طراحان این سیاست
خارجی از تخصص دستگاه دیپلماتیک کشور استفاده
نکرده بلکه کرارا از وزیر امور خارجه و کادر دیپلماتیک
کشور برای حل نسبی بحرانهای مختلف که منافع و
امنیت ملی کشورا نشانه رفته اند استفاده کرده اند.
اولین فرصت :فرصت اول در زمان کلینتون و خاتمی
ایجاد گردید .در  ۲۵ژوئن سال  ۱۹۹۶برج خوبر خارج
از ظهران که بعنوان پایگاه نیروی هوایی آمریکا و
بخشی ار سنتکام در عربستان سعودی بود مورد حمله
گروهی بنام انصار حزب اهلل عربستان قرار گرفت و ۱۹
سرباز آمریکایی کشته و  ۴۰۰نفر زخمی شدند .آمریکا
مسئولیت این کار را بعهده ایران گذاشت اما مدرک
مستقیمی هم در این رابطه نداشت تا بطور مشخص
ایران را عامل این حمله بنامد .دولت کلینتون از این
اتهام گذشت و فرصت ایجاد شده توسط خاتمی را

غنیمت شمرد و برای حل مشکالت خود با ایران در
تاریخ ژوئن  ۱۹۹۹نامه ای نوشت که از طریق سلطان
قابوس از عمان تسلیم آقای خاتمی گردید .در این
نامه کلینتون از خاتمی خواسته بود تا بطور صمیمانه
کوشش کند تا مشکالت بین آمریکا و ایران با یکدیگر
حل شود.
در ماههای بعد وزیر امور خارجه دولت کلینتون،
خانم مادلین البریت ،تا مرز عذر خواهی برای کودتای
سیا بر ضد دولت دموکراتیک و ملی رهبر فقید جنبش
ملی ایران ،محمد مصدق ،پیش رفت .این فرصت از
دست رفت بخاطر اینکه رهبر جمهوری اسالمی ایران
با آن مخالف بود و به آقای خاتمی برای ایجاد رابطه
و ایجاد صلح با آمریکا اعتماد نداشت .در جلسه ای
خصوصی که بعده ها اسرارش فاش شد گفته بود که
سفرهای خارجی خاتمی برای او قابل تحمل نیست
بخاطر اینکه بیم دارد که او با غربیها تماس بگیرد .در
سال  ۲۰۰۰میالدی کلینتون در راهروهای سازمان ملل
منتظر شد تا بطور اتفاقی با آقای خاتمی که به جلسه
عمومی ساالنه سازمان ملل متحد رفته بود مآلقات
کند اما محافظان رئیس جمهور کشورمان اورا از راه
دیگری به بیرون روانه کردند تا این اتفاق نیفتند .رهبر
جمهوری اسالمی ایران اجازه نداده بود که خاتمی در
هیچ مالقاتی با مقامهای آمریکائی شرکت کند.
دومین فرصت :فرصت دوم در ابتدای ریاست
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جمهوری اوباما ایجاد گردید .دولت اوباما در ابتدای
سال  ۲۰۰۹رئیس جمهور آمریکا شد .دولت اوباما
نمیخواست با دولت احمدی نژاد وارد هیچ مراوده ای
برای حل مشکالت بین دو کشور گردد .آنها میدانستند
که احمدی نژاد کاره ای نیست و رهبر جمهوری
اسالمی ایران در این رابطه ها تصمیم میگیرد .در طول
این سالها ،دکتر علیاکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی
هسته ای کشور ،بطور رسمی از طریق رهبر جمهوری
اسالمی ایران برای مذاکره با آمریکا انتخاب شده بود
و در تماس مستمر با آنها مانده بود .این تماسها هم از

جلسه عمومی سازمان ملل در این سال ترامپ به
خبرنگاران گفته بود که که تصمیم خودرا برای ماندن و
یا خارج شدن از برجام که تایید آن توسط دولت او در
ماه اکتبر همین سال میبایست انجام گیرد اتخاذ کرده
است .تیلرسون بدنبال این مصاحبه تلویزیونی ترامپ
به خبرنگاران گفته بود که هیچکسی هنوز نمیداند
که تصمیم ترامپ در رابطه با برجام چیست .در طیف
سیاست خارجی آمریکا رکس تیلرسون و مک مستر،
رئیس شورای امنیت ملی آمریکا ،سخت کوشش کرده
بودند که ترامپ را برای ماندن در برجام قانع کنند .انها

دولت پنهان و سپاهیان جاهل به اصول سیاست خارجی ،با حمایت رهبری

این نظام رئوس کلی سیاست خارجی کشورما را تعریف و تبیین میکنند .با مطالعه

سیاست خارجی کشور در خاورمیانه خصوصا در طول دو دهه گذشته میتوان میزان

خسارت این سیاست خارجی را در اطراف خود مشاهده کنیم .فقط کافیست به

سوریه نگاه کنیم و ببینیم این کشور امروز در کجا قرار گرفته است و نظام ایران
چگونه با تنگ نظری و عدم بصیرت و واقع بینی در کجای سیاست در این کشور
قرار گرفته است.

مردم و هم تا حد زیادی از دولت احمدی نژاد مخفی
بود .برای هیچکسی جای شک و شبهه نبود که پس
از پایان دوره جورج بوش این اولین فرصتی بود که
ایران میبایست برای حل مشکالت خود با آمریکا مغتنم
بشمارد .ایران تا اینزمان به این نتیجه رسیده بود که
بدون مذاکره مستقیم با آمریکا مشکل کشور با اروپا
و غرب حل نخواهد شد .رهبری جمهوری اسالمی
نمیخواست و اجازه نداد که مذاکرات ایران با اوباما از
ابتدای دوره ریاست جمهوری او شروع و این مذاکرات
بزودی نهائی شوند.
اگر در دو سال اول دولت اوباما ایران میتوانست
مذاکرات هسته ای خودرا با آمریکا به سامانی برساند،
دولت اوباما میتوانست آن را به تصویب کنگره آمریکا
برساند .کنگره آمریکا اکثریت کرسیهای آن در دوسال
اول ریاست جمهوری اوباما بدست دموکراتها بود .بی
کیاستی و بیبصیرتی رهبری فرصت بزرگی را برای
کشورما سوزاند .با انتخابات روحانی ،مذاکرات هسته
ای کشور با آمریکا که از سال  ۲۰۱۳شروع شده بود
در سال  ۲۰۱۵به سامان رسید .سال  ۲۰۱۶انتخابات
مجددی در آمریکا برقرار گردید و ترامپ انتخاب شد.
ترامپ نهایتا در سال  ۲۰۱۸از برجام خارج شد .این
فرصت کم به برجام اجازه نداد که نهادینه شود و
مخالفین داخلی و خارجی ان خصوصا در آمریکا شانس
نهادینه شدن این قرار داد بین المللی را از آن گرفتند.
چنانچه دولت ایران توانسته بود با دولت اوباما در دو
سال اول ریاست جمهوری او به توافقی دست یابد،
هم این توافق مورد تصویب و تایید کنگره آمریکا قرار
میگرفت و هم حد اقل شش سالی وقت بود تا برجام
بلحاظ بین المللی نهادینه شود .اگرچنین شده بود
امروز ایران در مقابل چالش دولت دست راستی ترامپ
باینگونه قرار نمیگرفت و او نمیتوانست قراردادی را که
به تصویب کنگره آمریکا رسیده بود اینگونه لغو نماید
و از آن خارج شود.
سومین فرصت :از ابتدای دولت ترامپ و مسئولیت
وزارت خارجه این کشور توسط رکس تیلرسون بود.
تیلرسون در سپتامبرسال  ۲۰۱۷با جواد ظریف در
نیویورک مآلقات کرده بود .در این زمان ترامپ مرتب
اعالم میکرد که میخواهد از برجام خارج شود .درکنار

مانند اروپائیان اعتقاد داشتند که بر سر امنیت منطقه
خلیج فارس و برنامه موشکی ایران باید با این کشور
وارد مذاکرات دیگر بعدی شد .حتی نماینده آمریکا در
سازمان ملل متحد ،نیکی هیلی ،گفته بود که مخالفت
ترامپ با برجام بمعنی خارج شدن او از برجام نیست.
با خروج مک مستر از مقام خود در شورای امنیت ملی
آمریکا و انتخاب جان بولتون برای جایگزینی او ،ترامپ
قانع میشود تا از برجام خارج گردد .اما زودتر از آن،
در ماه مارچ  ۲۰۱۸تیلرسون از پست خود در وزارت
امورخارجه آمریکا کنار گذاشته شد و مایک پامپئو
جایگزین او شد .دوستان اسرائیل و عربستان سعودی
ارکان سیاست گذاری خارجی ترامپ را بدست گرفتند
و موفق شدند تا با کمک ناتانیاهو سیاست خارجی فشار
حداکثری را برروی ایران وضع ،تحمیل و دنبال کنند.
از اولین مآلقات آقای ظریف با تیلرسون ،زمانی که
وزیر امور خارجه آمریکا توسط ترامپ از کار خود برکنار
گردید ،شش ماه گذشته بود .در طول این مدت شش
ماهه کنشهای عجوالنه ،بی تدبیر و خصمانه ترامپ در
سیاستهایش در مقابله با ایران کامال روشن شده بود.
بعد از اولین مآلقات ظریف و تیلرسون ،او گفته بود که
ظریف بسیار با سواد ،خبره و ماهر (Well-educated,
 )Very Sophisticatedاست .آقای ظریف فرصت آن را
داشت تا بالفاصه با تیلرسون و نیروهای معتدل دولت
ترامپ که تیلرسون از آخرین آنها بود رابطه برقرار
نموده تا بدنبال راه حلی برای مشکالت بین دو کشور
باشد .مجددا رهبر جمهوری ایران نمی خواست که در
این زمان وارد مذاکره با آمریکا گردد و فرصت سوم
نیز بزودی از دست رفت .اما این کمکاری فقط متوجه
رهبری نبود که دولت روحانی و ظریف هم در این رابطه
عالقه آنچنانی از خود نشان ندادند.
چهارمین فرصت نهائی :با آمدن پامپئو و بولتون در
صحنه سیاست خارجی آمریکا ،سیاست فشار اکثری
برروی ایران تدوین و تحمیل گردید .دولت آمریکا در
این سیاست برروی تحریمهای مختلف و تحریمهای
ثانوی برروی ایران تکیه کرده بود .در ابتدا پامپئو ۱۲
شرط را در مقابل ایران گذاشت که آنها شروط مذاکره
با ایران باشند .با شکست فشار حد اکثری ،امسال دولت
آمریکا اعالم نمود که حاضر است تا با ایران بدون قید
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و شرط وارد مذاکره گردد .شکست دولت آمریکا در
مذاکره با کره شمالی ،جنگهای تجاری خصوصا با چین
و کشورهای آسیائی ،شکست سیاستهای بین المللی
آمریکا که بیشتر بدنبال کنشهای راستگرایانه ترامپ
شکل میگرفت همراه با مشکالت آمریکا با اروپا و ناتو،
شرایطی را فراهم آورده بود تا ایران بتواند از این فرصت
ایجاد شده استفاده کند و بر سر منافع ملی و امنیتی
کشور با ترامپ وارد مذاکره گردد .این باز فرصت
مغتنمی بود تا ایران تعهد دهد که بدنبال ساختن بمب
اتمی نیست و حاضر است که بر سر مسائل امنیتی
منطقه با کشورهایی مانند عربستان سعودی وارد
مذاکره گردد .دولت ترامپ نه قدرت آن را داشت که
بیشتر از این از ایران مطالبه کند و نه میخواست وارد
یک تنش بزرگتری با ایران گردد.
دنیا متففقا باور دارد که ترامپ با خروج از برجام
خطای بزرگ و فاحشی را مرتکب شده است .با خروج
از این توافق بین المللی که حمایت سازمان ملل متحد
و جامعه بین الملل را پشت سر خود داشت ،ترامپ و
حامیان او در منطقه نظیر محمدبنسلمان و ناتانیاهو
نهتنها به اعتبار تعهدات بین المللی و نهادهایی که
بجای خشونت و جنگ ،مذاکره را تشویق و ترغیب
میکنند پشت پا زده که به بی ثباتی منطقه ای دامن
زده و خاورمیانه را با خطرات بزرگ بی ثباتی روبرو
نموده اند .باز بسیاری از تحلیلگران غربی اعتقاد دارند
که استراتژی ترامپ و حامیان او در واشینگتن که با
تحریم ،تهدید ،دیپلماسی از طریق ارعاب (Coercive
 )Diplomacyشکل گرفته و اعمال میشود نمیتواند
به ایجاد صلح از طریق مذاکره و گفتگو کمک کند.
لذا دولت ترامپ و حامیان منطقه ای او در اعمال
سیاستهای منطقه ای و جهانی خود بر ایران حمایت
بین المللی ندارند.
دو اقدام مغایر منافع ملی از سوی حکومت
ایران
در مسیری برعکس حکومت ایران بجای فراهم
آوردن زمینه هایی برای مذاکره با دولت ترامپ ،به
دوسیاست مخرب بزرگ دست زده که بسیار برای
کشور هزینه آور بوده و خواهد بود.
اول :متاسفانه دولت روحانی و دستگاه دیپلماتیک
کشور نتوانست و یا نخواست به اهمیت موضوع حفظ
امنیت خلیج فارس توجه الزم را مبذول نماید و خود
با اتخاذ سیاستهای غلط نیروهای خارجی را به منطقه
خلیج فارس کشانید.
آقای روحانی بعنوان رئیس دولت در ابتدای ایجاد
مشکالت تحریم آمریکا برای صدور نفت ایران اعالم
نمود که در این حالت امنیت تنگه هرمز با مخاطره
روبرو خواهد شد و یا اگر نفت کشورما از منطقه خلیج
فارس صادر نگردد ،نفت کشورهای دیگر منطقه هم
نمیتوانند صادر شوند .وزیر امور خارجه حتی تا جائی
پیش رفت که ورود کشتیهای خارجی نظامی به منطقه
را منوط به اجازه از ایران دانست ،در حالیکه در حالت
صلح ،قوانین بین الملل حتی به کشتیهای جنگی
دول خارجی اجازه میدهند که از این شاهراه آبی بین
المللی استفاده کنند .بدنبال این مواضع که از سر
خرد اتخاذ نشده بود ،گروههای محافظه کار افراطی
و نشریات متعلق به انها مثل کیهان دولت را تشویق
کردند که تنگه هرمز را ناامن کند .بدنبال مورد هدف
قرار گرفتن چندین کشتی نفتی در بنادر کشورهای
عربی و خصوصا نزدیک به تنگه هرمز ،دولت آمریکا
در ابتدا از کشورهای خریدار نفت این منطقه خواست
که برای امنیت کشتیهای نفتی خود مکانیزمهای عملی
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در مسیری برعکس حکومت

ایران بجای فراهم آوردن زمینه

هایی برای مذاکره با دولت ترامپ ،به

دوسیاست مخرب بزرگ دست زده
که بسیار برای کشور هزینه آور بوده

و خواهد بود .اول :تشدید تنش های
منطقه ای و دوم :اعالم کاهش مرحله

به مرحله از تعهداتش در برجام.

اتخاذ نمایند .با توقف کشی نفتی ایران حول و حوش
جبل الطارق توسط دولت انگلیس و با ادعای اینکه این
کشتی در حال تردد بکشور تحریم شده سوریه بوده
است و اینکه نیروهای نظامی ایران اعالم کرده بودند
که در صورت عدم آزادی این کشتی دست به عکس
العملی خواهند زد ،آمریکا و کشورهای اروپائی خصوصا
انگلیس باین فکر افتادند که برای امنیت کشتیرانی در
این منطقه یک ائتالف جهانی ایجاد نمایند .باز محافظه
کاران افراطی در ایران که از ایجاد یک جنگ هراسی
بدل راه نداده و نمیدهند و در مواقعی آن را تشویق
کرده و میکنند ،از دولت روحانی خواستند که مقابله
بمثل نموده و یک کشتی نفتی از انگلیس را در ابهای
خلیج فارس توقیف نماید .رهبر جمهوری اسالمی بطور
مشخص بر این مقابله بمثل صحبت کرده بود.
دولت انگلیس بعدها ادعا نموده بود که یک نفتکش
این کشور ( )British Heritageدر بخش شمالی وورودی
تنگه هرمز مورد مزاحمت چندین کشتی کوچک
جنگی ایران برای انحراف به آبهای ایران قرار گرفت که
کشتی جنگی ( )HMS Montroseنیروی دریائی ارتش
انگلیس بین این تانکر و کشتیهای کوچک جنگی ایران
قرار گرفت و از این کار ممانعت بعمل آورد .چند هفته
بعد یک کشتی نفتی انگلیسی به گروگان گرفته شد.
ماههای های بعد تاسیات نفتی ارامکوی عربستان
سعودی مورد حمله قرار گرفت .اگرچه حوثی ها
مسئولیت ان را قبول کردند اما برهمگان روشن بود که
بدون حمایت ایران این حمله نمیتوانست انجام گیرد.
منطقه خلیج فارس ناامن شده و کشورهای خارجی
با کشتیهای جنگی خود وارد این منطقه گردیده تا
امنیت کشتیرانی را خصوصا برای تردد کشتیهای
نفتی و تجاری از بنادر کشور های عربی حفظ و تامین
کنند .متاسفانه ایران نتوانست و یا نخواست تا اقتدار
نظامی خودرا برای حفظ امنیت خلیج فارس حفظ و
نشان دهد .ورود کشتیهای نظامی و جنگی آمریکائی
و اروپائی به این منطقه توانسته امنیت داخلی خلیج
فارس را در مورد تردد کشتیرانی حفظ کند و ایران
هم که روزی ادعا میکرد میتواند این امنیت را بچالش
بکشد نتوانسته کوچکترین کاری در این رابطه انجام
دهد .با هر کنش ایران مثل زدن پهپاد آمریکائی و یا
حمله به تاسیات نفتی عربستان سعودی ،خطر حمله به
ایران افزون گردیده است و اکنون کشورما بهپایان این
تهدیدات خود در خاورمیانه رسیده است.
دوم :ایران همچنین اعالم نموده است که با هر
هزینه ای در برجام نمیماند و میزان اورانیوم غنی سازی
شده را افزایش میدهد .این استراتژی اگرچه میتواند در
ابتدا زمینه ای را برای مذاکرات بیشتر اماده کند اما هر
گز کشور ما بعنوان یک استراتژی پایدارو دراز مدت

نمیتواند از آن استفاده نماید .کشورهای اروپائی و حتی
چین از ایران خواسته اند که در محدوده تعهدات برجام
بماند .اگرچه میزان غنی سازی ( %۴/۵چهار و نیم در
صد) اورانیوم در مرحله اول توسط ایران نمیتواند بر ضد
ایران اجماع جهانی ایجاد نماید اما اگر نظام بخواهد
میزان غنی سازی اورانیوم را به سطح بیست در صد
افزایش دهد بدون شک با عکس العمل شدید جامعه
بین المللی روبرو گردیده و در صورت بازگشت پرونده
ایران به شورای امنیت سازمان ملل با تحریمهای مجدد
این سازمان بین المللی روبرو میگردد.
هرگز نباید فکر کرد که چین و یا روسیه در
شورای امنیت سازمان ملل از حق وتوی خود برای
ایران استفاده خواهند کرد .هردو کشور بدنبال معامله
با آمریکا هستند و امکان رای اکثریت مطلق در این
شورا بر ضد ایران بسیار باالست .چین و روسیه حتما
بدنبال آن خواهند بود که در مقابل رای مثبت خود
در شورای امنیت سازمان ملل از آمریکا چه خواهند
گرفت .ایران اکنون وارد فاز چهارم تمرد خود از مفاد
برجام شده است .سرباز زدن از مفاد برجام ،قراردادی
بین المللی که حمایتهای جهانی را پشت سر خود دارد
میرود تا بدست ایران فروپاشی شود .فروپاشی برجام
یعنی اعمال تحریمهای بیشتربر ضد ایران .حکومت
ایران برای بازی کارتهای زیادی ندارد .از اینستکس
و حمایت اروپا نمیتوان توقعات باال داشت .کشورهای
اروپائی بسختی میتوانند کمپانیهای خصوصی انرژی
خودرا راضی کنند که از ایران نفت خریداری نمایند.
این کمپانیها هرگز منافع خودرا در بازار بزرگ اقتصادی
آمریکا فدای بازار اقتصادی و محدود ایران نخواهند
کرد .باید توجه داشت که با تقلیل خرید نفت از ایران
و ونزوئال ،بازار جهانی دچار کمبود و بحران نشده است.
آمریکا اکنون نفت کره جنوبی که یکی از مشتریان
بزرگ ایران بوده را تامین میکند.
در دهم مهرماه امسال رهبر جمهوری اسالمی
ایران خط و نشانهای جدیدی برای سیاست خارجی

با انتخاب یک چهاردیواری ،کاری به تهدیدهای پشت
مرز نداشته باشیم .نگاه وسیع فرامرزی که مسئولیتش
با سپاه است ،عمق راهبردی کشور است و گاهی واجب
ترین واجبات هم الزم تر میشود اما برخی متوجه این
مسئله نیستند”.
در چند روز اول اعتراضات در پایان ماه آبان همین
سال ،او کارافرینان کشور را برای یک سخنرانی بدور
هم گرد آورد و گفت تحریمها به یک و یا دوسال منتهی
نمیشوند و باید برای تحریمهای زمان طوالنی تری اماده
باشیم.
چیزی که اکنون مشخص است اینست که رهبری
جمهوری اسالمی اول ،در زمینه سیاست خارجی ،ادامه
توسعه طلبیهای گذشته را حمایت و تشویق میکند.
برای او مهم نیست که ایران در سوریه مضمحل شده
امروز با چه چالشی روبرو است و اصوال سیاستهای
فرامرزی ایران چه منافعی برای کشورما داشته
است .بدنبال اعتراضات پایان آبانماه امسال (،)۹۸
خود بهصحنه آمده است تا برای مشکالت تحریم با
گرانتر کردن قیمت بنزین چاره اندیشی کند .در
مقابل اعتراضهای داخلی هم مسئولیت اتخاذ چنین
سیاستهائی را قبول میکند و هم سرکوب شدید
و خونین اعتراضات را .او در قواره یک رهبر مستبد
فردی بیرون آمده است و به حامیان خود میگوید که
مسئولیت همه این سیاستهای داخلی و خارجی را می
پذیرد .برای گرانی قیمت بنزین هم دولت و هم سپاه
مخالف بوده است اما برای او مهم نیست که مردم و
یا نهادهای مختلف حکومتی مخالف نظرات او باشند.
شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ما بسیار نا مساعد
است .مواضع جدید رهبری جمهوری اسالمی و جایگاه
او بعنوان یک سیاستگذار که بعد از اعتراضات خونین
آبان ماه کامال عیان و مشخص شده است ،جای
هیچگونه خوشبینی برای تغییر در سیاست خارجی و
داخلی ایران نمیگذارد .شاید بتوان گفت که جمهوری
اسالمی امروز در زمینه سیاستهاتی داخلی و خارجی

در ماههای بعد وزیر امور خارجه دولت کلینتون ،خانم مادلین البریت ،تا مرز

عذر خواهی برای کودتای سیا بر ضد دولت دموکراتیک و ملی رهبر فقید جنبش

ملی ایران ،محمد مصدق ،پیش رفت .این فرصت از دست رفت بخاطر اینکه رهبر
جمهوری اسالمی ایران با آن مخالف بود و به آقای خاتمی برای ایجاد رابطه و ایجاد

صلح با امریکا اعتماد نداشت .در جلسه ای خصوصی که بعده ها اسرارش فاش شد
گفته بود که سفرهای خارجی خاتمی برای او قابل تحمل نیست بخاطر اینکه بیم دارد

که او با غربیها تماس بگیرد .در سال  2000میالدی کلینتون در راهروهای سازمان ملل
منتظر شد تا بطور اتفاقی با آقای خاتمی که به جلسه عمومی ساالنه سازمان ملل

متحد رفته بود مآلقات کند اما محافظان رئیس جمهور کشورمان اورا از راه دیگری به

بیرون روانه کردند تا این اتفاق نیفتند .رهبر جمهوری اسالمی ایران اجازه نداده بود
که خاتمی در هیچ مالقاتی با مقامهای امریکائی شرکت کند.

و توسعه طلبانه ایران کشید .او گفت“ ،نگاه و نقش
سپاه در جغرافیای مقاومت در منطقه معیار دیگری
برای قضاوت در باره سپاه پاسداران انقالب اسالمی
است .نقش سپاه پاسداران در این عرصه به قدری
برجسته است که دشمنی آشکار مستکبران و جبهه
بدهای عالم را علیه سپاه بر انگیخته است که البته
دشمنی این جبهه خبیث برای سپاه پاسداران افتخار
بزرگی است .نباید قناعت کنیم به منطقه خودمان و

به آخر خط رسیده است .مواضع جدید آقای خامنه ای
نشان نمیدهد که او به فکر تغییر در سیاستهای داخلی
و خارجی کشور باشد و خصوصا در خارج تعامل و
مماشات را تشویق کند .اعتراضات وسیع آبان ماه نشان
داد که میزان خشم مردم و عدم مشروعیت این نظام
در بین شهروندان کشورما بسیار باالست .باید منتظر
آن بود که نارضایتیهای مردم بزودی و مجددا فوران
کند و حکومت را با چالشهای بسیار عمیقی روبرو نماید.
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سرکوبگری ولی فقیه پیامد بحران های متراکم و مشروعیت زدایی کامل
احمد هاشمی

مقدمه
سرکوب خشونت بار و بی رحمانه مردم بی دفاع و
معترض درایران در آبان ماه  ،۹۸به فرمان ولی فقیه
و با مشارکت سپاه پاسدران ،نقطه عطفی درحیات
نکبت بار جمهوری اسالمی است .تالش این نوشته،
پاسخ به چرایی این قتل عام بی رحمانه است.
ولی فقیه در ایران به کمک نظامیان ،رژیم
اقتدارگرای فراگیری را برپا نموده است که خود
دارای حق وتو است .انگیزه قوی هر حکمرانی که
امکان برکناری آن وجود دارد ،در پیش گرفتن رفتار
سیاسی است ،که مردم از آن راضی باشند .اما ولی
فقیه میداند که امکان برکناری او نیست ،لذا فاقد این
انگیزه قوی است.
از نقطه نظر سیاست های داخلی پایه های حفظ
قدرت سیاسی در جمهوری اسالمی ،مانند همه رژیم
های اقتدارگرا بر سه اصل :مشروعیت ،همکاری
سیاسی و اقتصادی با نخبگان خودی( کئوپراسیون)
و سرکوب استوار است.
رهیافت های نظری حاکی از این است که با
پایداری رژیم های اقتدارگرا در این دودهه اخیر،
در شرایط کنونی جهان با اقتدارگرایی بین المللی
مواجه است و اکنون می توان از ” اقتدارگرائی
جهانی شده” سخن گفت .استدالل می شود که
رژیم های اقتدارگرا در شرایط کنونی در چهار عرصه
در ابعاد بین المللی با هم همکاری می کنند .الف-
پشتیبانی از خودکامگی ب -کئوپراسیون در سیاست
های اقتدارگرایانه ج -آموزش از یکدیگر د -کمک
های متقابل.
تز مرکزی این نوشته این است که سرکوبگری
ولی فقیه و حامیان او در این شرایط از یک سو
ناشی از بحران های متراکم ،مشروعیت زدائی کامل
و بحران مشارکت سیاسی در جمهوری اسالمی است
و از سوی دیگر با وجود تحریم های سنگین و قشار
خارجی مضاعف ،اما درعرصه گلوبال ،توازن قوا به نفع
رژیم های اقتدار گرا است و جمهوری اسالمی از حما
یت اقتدارگرایان در عرصه بین المللی برخوردار است.
مشروعیت در رژیم های اقتدارگرا

هر نظام سیاسی برای
بقای خود ،باید یکی از سه
منبع مشروعیت :قانون،
شخصیت و ایدولوژی را
حفظ نماید .چگونگی حفظ
مشروعیت از نظامی به نظام
دیگرمتفاوت است .در صورت
فقدان مشروعیت ،بقای نظام
با تهدید مواجه است .در
نظام های دموکراتیک انگیزه
قوی در نظام وجود دارد که
مردم از سیاست های آنها
راضی باشند ،یا به عبارت
دیگر نظام درجهت حفظ
مشروعیت تالش می کند ،در غیراین صورت از طریق
انتخابات برکنار می شود .در نظام های اقتدارگرا
این انگیزه وجود ندارد ،به این دلیل اقتدارگرایان
برای حفظ قدرت سیاسی ازمخلوطی از سه اصل
مشروعیت ،همکاری سیاسی و اقتصادی با نخبگان
خودی (کئوپراسیون) و سرکوب استفاده می کنند.
میزان مشروعیت رژیم های اقتدارگرا را به سختی
می توان سنجید ،زیرا که انتخابات در این رژیم ها
نه آزاد و نه عادالنه و نه شفاف است ،از سوی دیگر
امکان نظر سنجی واقعی هم در این رژیم ها وجود
ندارد.
بر اساس رهیافت نظری مشروعیت رژیم های
اقتدارگرا را می توان در دو بعد مختلف مورد بررسی
و ارزیابی قرار داد :مشروعیت بنیادی (بی اعتباری) و
مشروعیت ویژه(ناکارآمدی) .محققین علوم سیاسی،
فقدان مشروعیت بنیادی در رژیم های سیاسی را
چنین تعریف می کنند ” :شهروندان دیگر از اصول
و نرم ها و ارزشهای حکومت و روند های اجرایی
آن حمایت نمی کنند” .عدم مشروعیت ویژه نیز
زمانی است که رژیم ناتوان ،ناالیق و در مجموع نا
کارآمد است .عدم ” مشروعیت بنیادی” و فقدان ”
مشروعیت ویژه” به معنی مشروعیت زدایی کامل
یک رژیم است.

مشروعیت زدایی کامل جمهوری اسالمی
جمهوری اسالمی در این چهل سال توانسته است
از یکسو با کئوپراسیون با نیروهای خودی وهمچنین
پاسخگویی به نیازها و مطالبات و تقاضاهای قشرهای
معینی از جامعه و حامیپروری(رانت های نفتی) و
از سوی دیگر بااستفاده از ابزار سرکوب و کنترل
شامل :خشونت مستقیم ،اجبار معنوی ،سیستم
اطالعاتی ،سانسور مطبوعات ،ایجاد ترس و فضای
امنیتی ،به حیات خود ادامه دهد.
اصالحات دوم خرداد ،جنبش سبز و اعتراضات
سراسری دیماه  ۹۶و آبان ماه  ،۹۸هرچند در
دستیابی به اهداف خود شکست خوردند و دچار بن
بست سیاسی شدند ،اما تاثیرات ژرفی در سیمای
سیاسی -اجتماعی ایران برجای گذاشته اند ،یکی
از این تاثیرات ژرف ،نمایش مشروعیت زدایی کامل
جمهوری اسالمی است.
بحران در رژیم های اقتدارگرا
در رژیم های اقتدارگرا به دلیل فقدان سازو کارهای
قانونی و نهادین و عدم مشارکت سیاسی مردم ،بحران
ها متراکم می شوند و با به تعویق انداختن بحران ها
 ،راه حل ها نیز پیچیده تر می گردند و نظام های
سیاسی با چالش مواجه می شوند .در این شرایط با
ابزارهای سنتی نمی توان با بحران مواجه شد و از
سوی دیگر کارایی الزم برای حل بحران نیز وجود
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ندارد و در نتیجه چالش های متراکم به طور همزمان
سر باز می کنند ،نظام حاکم توان استمرار خود را از
دست می دهد (.اتحاد شوروی سابق)
بحران در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسالمی
رژیم اقتدارگرای جمهوری اسالمی درشرایط فعلی
با انباشت بحران ها در این چهل سال گذشته ،در
تنگنای بحران های متراکم قرارگرفته که توانایی حل
آنها را ندارد.
بحران سیاسی :ولی فقیه در ایران به کمک
نظامیان ،رژیم اقتدارگرای فراگیری را برپا نموده
است که نه تنها حوزه سیاست  ،بلکه تمامی حوزه
های اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی و مدنی در
ایران ،زیر سلطه او قرار دارند.
بحران اقتصادی ( بحران رکودی و تورمی) :بحران
ساختاری اقتصادی در ایران ،در کنار بزهکاری های
اقتصادی دستگاه ولی فقیه با مشارکت نظامیان و
همچنین سیاست های خارجی ماجراجویانه ،به
مرحله فروپاشی کامل نزدیک شده است.
بحران اجتماعی و فرهنگی :سرکوبگری ولی فقیه
فقط منحصر به عرصه سیاسی و اقتصادی نیست،
زیرا نهاد های انتصابی زیر فرمان ولی فقیه دو عرصه
مهم دیگر زندگی اجتماعی یعنی ” عرصه عمومی”
و “حریم حقوق شخصی “را زیر سیطره خود دارند،
در این عرصه آنها مانع اصلی در راه ایجاد و گسترش
نهاد های مدنی هستند و در ” حریم حقوق شخصی ”
آنها مهمترین مانع و مخالف آزادی های شخصی شهر
وندان هستند .نقش ولی فقیه و نهاد های انتصابی
زیر فرمان او نمایش جلوه های مذهبی حکومت در
” عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی ” است.
بحران بین المللی و منطقه ای :جمهوری
اسالمی ،به دلیل بین المللی گرایی تقابلی ،دامنه
باالی سیاست های ماجراجویانه در منطقه(عمق
استراتژیک) ،نظامی گری و رادیکالیسم در سیاست
خارجی ،به عنوان کشوری نامطلوب در نظام بین
المللی شناخته شده است.
بحران مشارکت سیاسی در رژیم جمهوری
اسالمی
به دلیل مشروعیت زدایی کامل جمهوری اسالمی،
مردم در پی یافتن بد یل و جایگزین هستند .در کنار
مشروعیت زادیی کامل ،بحران مشارکت سیاسی،
مهمترین بحرانی است که جمهوری اسالمی دچار
آن است .بحران مشارکت سیاسی در واقع رابطه
معین با شیوه مدیریت و نوع رابطه این رژیم با
جامعه دارد .ساختارهای تصمیم گیری و نمایندگی

جمهوری اسالمی مورد اعتماد و قبول افراد جامعه
نیستد .ناتوانی حکومت در مرتفع ساختن نیازهای
اساسی مردم از یک سو و از سوی دیگر تبعیض در
سیتستم ناعادالنه توزیع کاال ،خدمات و حتی ارزش
ها و فرصتها ،باعث نارضایتی فزاینده در جامعه شده

رژیم در سراشیبی لغزنده قرارگرفته ،رژیم ناکارآمد است ،بحران عدم

مشارکت سیاسی وجود دارد ،بحران جانشینی وجود دارد ،رژیم فاقد مشروعیت

سیاسی است ،فشار خارجی سهمگین است ،بحران ساختاری اقتصادی (بحران
رکودی و تورمی) ،بحران ساختاری سیاسی به دلیل قدرت مطلقه سیاسی ولی

فقیه ،جامعه را در آستانه فروپاشی قرار داده است .اما جبهه چالشگران نیز ازهم
گسیخته و پاشیده است و فاقد مشروعیت سیاسی است .گفتگوی سازمان یافته

و هدفمند برای برآمد اپوزیسیون متشکل و با برنامه ،در جهت کسب مشروعیت

سیاسی در میان چالشگران ،وجود ندارد .توازن قوا به نقع ولی فقیه و حامیان اوست.
آنها از پشتیبانی اقتدارگرایان بین المللی نیز برخوردارند .نحوه واکنش و استراتژی

ولی فقیه و نیروی نظامی حامی او ،نشانگر این موضوع است که آنها انتخاب خود را
کرده اند و این انتخاب هم حفظ رژیم به هر قیمتی است.

است .محدودیت های مشارکتی ،فقدان مشروعیت و
نابرابری های توزیعی باعت از بین رفتن نفود حکومت
در بین مردم شده است.
بن بست کئوپراسیون با خودی ها در رژیم
اقتدارگرای جمهوری اسالمی
موضوع کئوپراسیون با خودی ها در ایران قدری
پیچیده است .ساختار قدرت سیاسی در ایران از دو
هسته سخت و نرم تشکیل شده است .هسته سخت
غیر انتخابی دارای قدر ت فائقه و حتی حق وتو است
و بخش فرعی انتخابی آن ،یعنی دولت در جمهوری
اسالمی یک نهاد تدارکچی است.
بازی انتخابات در ایران برای تنظیم کئوپراسیون
با خودی ها است .تا پایان جنگ که کروبی رئیس
مجلس و موسوی نخست وزیر (خط امامیها) و
علی خامنه رئیس جمهور ،این بازی در میان خودی
ها واقعی بود .با تغییر در قانون اساسی ( حکومت
مطلقه فقیه و حذف نخست وریز) از مجلس چهارم
تا مجلس شیشم چرخش قدرت در میان خودی ها تا
حدودی ممکن بود.
برآمد احمدی نژاد مصادف با حذف کامل اصالح

هر نظام سیاسی برای بقای خود ،باید یکی از سه منبع مشروعیت :قانون،

شخصیت و ایدولوژی را حفظ نماید .چگونگی حفظ مشروعیت از نظامی به نظام

دیگرمتفاوت است .در صورت فقدان مشروعیت ،بقای نظام با تهدید مواجه است.
در نظام های دموکراتیک انگیزه قوی در نظام وجود دارد که مردم از سیاست های

آنها راضی باشند ،یا به عبارت دیگر نظام درجهت حفظ مشروعیت تالش می کند،
در غیراین صورت از طریق انتخابات برکنار می شود .در نظام های اقتدارگرا این
انگیزه وجود ندارد ،به این دلیل اقتدارگرایان برای حفظ قدرت سیاسی ازمخلوطی از

سه اصل مشروعیت ،همکاری سیاسی و اقتصادی با نخبگان خودی (کئوپراسیون) و

سرکوب استفاده می کنند.

طلبان و کارگزاران از دایره قدرت سیاسی بود و برای
اولین بار در جمهوری اسالمی قواعد بازی چرخش
قدرت ،برای همه جناح ها در الیگارشی حکومتی
بهم ریخت.
کاندیداتوری کروبی و میرحسین موسوی در

انتخابات  ۸۸نشان داد که هنوز قاعده بازی در
انتخابات ،همان قاعده قدیمی است ولی امکان
شرکت در قدرت سیاسی و چرخش فدرت به تمایالت
ولی فقیه وابسته است .رد صالحیت رفسنجانی و
مشایی اثبات این مدعاست.
تحریم های سنگین و بحران های چند جانبه
باعث وضعیتی اضطراری ،در پایان ریاست جمهوری
احمدی نژاد در ایران شد.
برای ولی فقیه که در  ٨سال ریاست جمهوری
احمدی نژاد توانسته بود با نیروی ماشین سرکوب
 ،اقتدار خود را حفظ کند ،اینک یک راه باقی مانده
بود که با کئوپراسیون با نیروهائی که خود قبال آنها
را خودی تعریف کرده بود ،اما در جریان جنبش سبز
آنها را از حکومت رانده بود ،دست زند.
بدیهی است که در صورت فقدان اپوزیسیون
سازمان یافته ،حکومت می تواند از طریق نوسان
گیرهای متفاوت و مهمتر از همه با کئوپراسیون
در میان نیروهای نزدیک به خود ،تا حدودی ثبات
را حفظ کند .هدف اصلی عقب نشینی تاکتیکی در
انتخابات  ۹۲باز تولید و احیای ثبات سیاسی در
جمهوری اسالمی بوده است .این هدف مورد توافق
خاتمی و رفسنجانی نیز بود .نتیجه این کئوپراسیون
ریاست جمهوری حسن روحانی بود .حسن روحانی
نیز تا کنون ،یک تدارکچی برای ولی فقیه بوده است.
نقش سرکوب در رژیم های اقتدارگرا
سرکوب ساختاری در رژیم های اقتدارگرا به لحاظ
قوانین و رویه های تبعیض آمیز و سلب حقوق و
آزادیهای سیاسی و مدنی شهروندان ،یک امر رایج
است.
در بیشتر دیدگاه های نظری ،که موضوع تغییر
و تحول در انتقال قدرت سیاسی محور بحث است،
سرکوب حکومتی عاملی تعیین کننده و سرنوشت
ساز در این رابطه قلمداد می شود .از سوی دیگر
گفته می شود که توانایی وتمایل رژیم های اقتدارگرا
به کاربرد ابزار سرکوب علیه مخالفان ،عامل تعیین
کننده نهایی در فرو پاشی و یا دوام این رژیم ها به
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حساب می آید.
نقش سرکوب در رژیم اقتدارگرای جمهوری
اسالمی
در جمهوری اسالمی سرکوب ساختاری ،در تمامی
ابعاد زندگی سیاسی و اجتماعی یعنی ” عرصه
عمومی” و “حریم حقوق شخصی” ،امری متدوال
است.
سرکوب و خشونت به یکی از مارک های سیاسی(
برند) جمهوری اسالمی تبدیل شده است  .این مارک
و این ویژگی خشونت طلبانه به یک اصل در برابر
دشمنان داخلی یعنی مردم و دشمنان فرضی خارجی
تبدیل شده است.
اقتدارگرائی در عرصه بین المللی
ایران ،مصر ،روسیه سفید ،چین  ،روسیه،
اردن ،مراکش ،اریتره ،روندا ،قزاقستان ،سنگاپور،
ترکمنستان ،امارات متحده عربی ،عربستان سعودی،
سوریه و ..لیست رژیم های اقتدارگرای حاکم در
جهان طوالنی است و در عین حال ،همه آنها در
ظاهر متفاوت هستند .شصت در صد مردم جهان در
کشور های زندگی می کنند که در آن اقتدارگرایی
حاکم است.
دربعضی از مناطق جهان مانند خاورمیانه و شمال
آفریقا ،کشور های اقمار شوروی سابق بلوک شرق و
آسیای میانه نفوذ و سلطه اقتدارگرایان بیشتر است.
با توجه به پایداری رژیم های اقتدارگرا و گشترش
شبکه ها و سازمان های منطقه ای این رژیم ها و
به خصوص نقش هدایت گرانه چین و روسیه،
اکنون صحبت از ” اقتدارگرایی بین المللی ” و یا

اقتدارگرایی جهانی شده ” است.
جهان در یک آشفتگی ناشی از تغییرات بسر می
برد .نیروی لیبرال دموکراسی به تحلیل رفته است و
تناسب قوا جابجا شده است .لیبرال دموکراسی در
مواردی متحمل ضربات سنگین شده است .دیگر نمی
توان به راحتی از گسترش بی وقفه دموکراسی در
جهان سخن گفت.
لیبرال دموکراسی در مقابل دو چالش اساسی
قرارگرفته است .چالش اول از بیرون ،یعنی توسط
دولت های مطمئن به خودی مانند روسیه و چین
و نقش ترکیه و ایران نیز در این رابطه کم اهمیت
نیست .این دولت ها خود را جوامعی در حال گذار از
اقتدارگرایی به دموکراسی نمی بینند ،بلکه آنها خود
را ،مدل رقیب لیبرال دموکراسی می دانند .آنها طرح
نوسازی اقتدارگرایانه را نمایندگی می کنند.
چالش دوم از درون لیبرال دموکراسی است .آنتی
لیبرال ها در آمریکا و در کشورهای اروپای غربی
در حال پیشروی هستند .ترامپ ،برکسیت ،گسترش
جنبشهای پوپولیستی راست و راست های رادیکال،
شاهد این مدعا است .در نتیجه اکنون در عرصه
گلوبال شاهد دو سیستم رقیب یعنی دمکراسی و
اقتدارگرایی هستیم .این دومدل در ابعادی محلی،
منطقه ای و جهانی در مقابل هم قرارگرفته اند:
الف -مدل اقتدارگرائی فراگیر که آنتی لیبرالها و
پوپولیست های راست و راست جدید در کشورهای
دموکراتیک پیشرفته نیز از آنها دفاع می کنند.
ب -مدل سیاسی لیبرال که برای یک جامعه باز و
آزاد و با حداکثر آزادی های فردی.

با در نظر داشت همه پیچیدگی های سیاسی در
ایران ،جمهوری اسالمی نیز از پشتیبانی و حمایت
متقابل حبهه اقتدارگرایان در عرصه بین المللی
برخوردار است.
نتیجه گیری
سرکوبگری ولی فقیه ،نتیجه بحران های متراکم،
مشروعیت زدایی کامل و بحران مشارکت سیاسی
است.
رژیم در سراشیبی لغزنده قرارگرفته ،رژیم ناکارآمد
است ،بحران عدم مشارکت سیاسی وجود دارد،
بحران جانشینی وجود دارد ،رژیم فاقد مشروعیت
سیاسی است ،فشار خارجی سهمگین است ،بحران
ساختاری اقتصادی (بحران رکودی و تورمی) ،بحران
ساختاری سیاسی به دلیل قدرت مطلقه سیاسی ولی
فقیه ،جامعه را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
اما جبهه چالشگران نیز ازهم گسیخته و پاشیده
است و فاقد مشروعیت سیاسی است .گفتگوی
سازمان یافته و هدفمند برای برآمد اپوزیسیون
متشکل و با برنامه ،در جهت کسب مشروعیت
سیاسی در میان چالشگران ،وجود ندارد.
توازن قوا به نقع ولی فقیه و حامیان اوست .آنها
از پشتیبانی اقتدارگرایان بین المللی نیز برخوردارند.
نحوه واکنش و استراتژی ولی فقیه و نیروی نظامی
حامی او ،نشانگر این موضوع است که آنها انتخاب
خود را کرده اند و این انتخاب هم حفظ رژیم به هر
قیمتی است.
ahmad.haschemi@gmx.at

ادامه از صفحه 36
با توجه به اینکه دولت دونالد ترامپ سختگیرانه ترین
سیاست خارجی را علیه ایران پیش گرفته است و
این نکته که تمام جنگ های تهاجمی آمریکا در
دوره دوم ریاست جمهوری رخ داده است ،در آینده
با انتخاب شدن دوباره ترامپ احتمال وقوع درگیری
نظامی ،افزایش مییابد.
 )۳درگیری نظامی نیابتی آمریکا توسط
همسایگان ایران مانند عربستان نیز احتمال دیگری
است که شرایط و پیامدهایی احتمال قبلی را دارد با
این تفاوت که این درگیری با هزینه دالرهای نفتی
منطقه تامین میشود ،دالرهایی که کشورهای منطقه
را به انبار تسلیحاتی کشورهای غربی تبدیل کرده
است و منبع درآمد خوبی برای آمریکا میباشد .البته
هزینه های بسیاری برای هر دو طرف درگیر (ایران
و کشور نیابتی ثالث) تحمیل میشود و زیرساختهای
هر دو کشور به مقدار زیادی آسیب میبیند.

سه احتمال فوق نتایج محتمل ناشی از افزایش
تنش میان آمریکا و رژیم والیت فقیه است ولی اگر
بخواهیم اثرات کاهش تنش بین این دو را بررسی
کنیم ،در مییابیم که علیرغم تامین منابع مالی
رژیم در فعالیتهای ایدئولوژیک ،منابع مالی بیشتری
در دست ملت ایران قرار میگیرد که به گسترش رفاه
مردم و بزرگ شدن طبقه متوسط جامعه میانجامد
که آن هم به نوبه خود موجب پدید آمدن مطالبات
جدید (حق آزادی بیان ،حق آزادی پوشش ،حق
تشکیل اتحادیه های صنفی ،حق برخورداری از
عدالت اجتماعی و …) میشود که بایستی برای
مطالبه آنها در برابر رژیم والیت مطلقه قرار گیرند.
البته زمان مورد نیاز برای به وجود آمدن طبقه
متوسط مطالبه محور پیرامون مباحث آزادی و …
به نظر میرسد بسیار طوالنی تر از زمان مورد انتظار
برای به وجود آمدن طبقه پایینی (اقتصادی) معترض
به دشواری امرار و معاش روزانه باشد.

به غیر از احتماالتی که مورد بررسی قرار گرفت
یک چیز مسلم است و آن اینکه ملت و مردم ایران
کمترین تاثیر را روی کاهش و یا افزایش تنش بین
رژیم والیت فقیه و آمریکا دارد ،چرا که در انتخابات
سران رژیم و چه در انتخاب رئیس جمهور آمریکا
نقشی ندارند.
با اینهمه به نظر میرسد پایداری مردم در
مطالبات آزادی محور بیشتر از پایداری مردم در
مطالبات اقتصاد محور باشد و همچنین در صورت
سرنگونی رژیم والیت فقیه مردم مبارز پیرامون
مطالبات آزادی بهتر و بیشتر از گروه دوم بتوانند
در معماری سیاسی تشکیل حکومت جدید و نظارت
بر آن تاثیر داشته باشند تا از ایجاد یک دیکتاتوری
جدید دیگر جلوگیری نمایند.
«تفاوت است بین کسی که برای رهایی خود
میجنگد و کسی که برای گسترش آزادی مبارزه
میکند».
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میانۀ محال و ممکن
محسن یلفانی

آنچه تظاهرات خونین آخر آبان در ایران را بیش
از هر چیز تلخ و دردناک میکند این است که در
تنهائی مردم آغاز شد و بی آنکه امی ِد فردائی در پی
داشته باشد ،ادامه یافت.
راست است که واکنشها نسیت به این تظاهرات
به هیچ روی کم نبود ،تا آنجا که در طول روزهای
تظاهرات کشور در نوعی حالت فوقالعاده بسر میبرد
و حکومت نیز در وحشت از انتشار اخبار تظاهرات
اینترنت را قطع کرد .در داخل کشور شمار بزرگی از
اندرکاران سیاست به همدلی با تظاهرکنندگان
دست
ِ
و هشدار دادن به حکومت در کشتاری که به راه
انداخته بود ،برخاستند .کسانی نیز ،از اهل هنر و
فرهنگ ،تردید و احتیاط معمول را کنار گذاشتند
و از ابراز همدردی با مردم و نکوهش حکومت
خودداری نکردند.
در خارج از کشور نیز بازار خبررسانی و نقد و
تفسیر و تحلیل و نکوهش و افشاگری داغ بود
— همچنانکه تالش برای بهرهبرداری و مصادرۀ
تظاهرات از جانب کسان یا گروههائی که ربطی یا
دخالتی در کار نداشتند.
حکومت اسالمی که ولی فقیهاش در آعاز
تظاهرکنندگان را اشرار خواند ،و در حالی که حتّی
جراًت اعالم شمار قربانیان را ندارد ،اینک در پی
باختگان تظاهرات و پرداخت دیه به
دلجوئی از جان
ِ
خانوادههای آنها برآمده است.
منابع مستقل و معتبر از صدها کشته و هزاران
زندانی خبر میدهند .این ارقام با معنای هولناکشان
این پرسش را در بر دارند که آیا باز هم باید خاطرۀ
این چند صد نفر خواهران و برادرانمان را که با شعار
و با آرزوی نابودی حکومت اسالمی جان باختند،
همچون فصل دیگری بر «شورشها» یا «تظاهرات»
پراکنده و گاهگاهی بیافزائیم و دل خوش کنیم که
در آیندهای نزدیکتر فصل دیگری آعاز شود؟ تنهائی
و ناامیدی تظاهرکنندگان و قربانیانی که در خیابانها
و زنذانهای هولناک رژیم برجای گذاشتند ،در نبود
مطلق نه تنها تداوم ،که حتّی چشمانداز یا تص ّوری از
ِ
حاصل فداکاری و ازجانگذشتگیاشان یود.

بیش از چهل سال از
برقراری یک حکومت مذهبی
که ستون اصلی آن والیت
مطلقۀ فقیه است ،میگذرد و
نخبگان سیاسی ما همچنان
از ارائۀ طریق یا بدیلی که از
مقبولیت و اجماع و اعتبار
امیدبخشی در میان مردم
دارا باشد ،عاجز بودهاند،
و در نتیجه در بزنگاههای
خونینی نظیر آخرین هفتۀ
آبانماهی که گذشت ،مردم
تنها ،مستاًصل و ناامید راهی
جز فریاد کردن خشم خود و
نثار خونشان نمییابند .آیا باز باید دست روی دست
گذاشت و با دلخوش کردن به تفسیر و تعبیر و
افشاگری – که واقعاً دیگر کسی بدانها نیازی ندارد —
اجازه داد که یک بار دیگر فریاد هممیهنان ستمدیده
و جان به لب رسیدۀ ما در این وادی خاموشان فرو
نشیند و غلغلهای در گنبد افالک نیاندازد؟
بر خالف نظر کسانی که در گوشهای نشستهاند
و دائم از ایرانیان ایراد میگیرند که فاقد فرهنگ
و تربیت الزم برای زندگی جمعی و رعایت حقوق
دیگراناند و ابتدا باید به تربیت افراد پرداخت و بعد
به سیاست ،جامعۀ ایرانی ،حداقل در مقایسه با جوامع
دور و برش ،از ظرفیت و تجربۀ کافی و از بسیاری
از شرایط و امکانات ،همچنانکه از سابقۀ الزم برای
برقراری و برخورداری از نظامی مبتنی بر حداقلی از
معیارها و ضروریات دموکراسی برخوردار است.
ملّت ایران در طول تاریخ بالواسطه و زندۀ خود،
در دورههائی نیز ،هر چند کوتاه و آشفته ،توانائی
و استحقاق خود را برای چنین برخورداریای ثابت
کرده است .حتّی در دوران سلطۀ تمام عیار و ف ّعال
مایشائی حکومت اسالمی ،در دو نوبت خواست و نیاز
آزادی یه جنبشهای بزرگ اجتماعی تبدیل شد
که هر یک میتوانست آغاز و حامل روند استحالۀ
رژیم اسالمی باشد .انتخابات  ۱۳۷۶و  ۱۳۸۰به

هیچ روی تنها ابتکار یا برنامۀ یکی از جناحهای
حکومت اسالمی در مقابل جناح دیگر نبود .هیچ یک
از جناحهای رژیم ،در حالی که کارنامۀ فالکتبار
آن سادهاندیشی و توهم ابتدائی همگان را یکسره از
میان برده بود ،قادر به کشاندن بیست میلیون نفر
به پای صندوقهای راًی نبودند .این مرد ِم در طلب
آزادی و با خواست رعایت حقوق پایمال شدۀ خود
بودند که به صفهای میلیونی انتخابات روی آوردند.
اکثریت بزرگ عناصر و عواملی که در این تحول به
موقعیت و مقامی رسیدند و نام خود را هم اصالحطلب
گذاشتند ،به جای پافشاری بر خواست مردمی که به
آنها اعتماد کرده بودند ،در رودرروئی با هستۀ سخت
رژیم خود را باختند ،و برای حفظ موقعیت خود در
قدرت ،در سیاهچالۀ والیت فقیه جذب شدند.
شدت
رویداد دوم خرداد  ۱۳۷۶هشت سال بعد با ّ
حدت و با صراحت و شجاعت بیشتری در جنبش
و ّ
سبز تکرار شد .این بار رهبران اصلی جنبش ،حتّی
تحمل حبس دراز مدت خانگی ،به پیمان
به بهای ّ
خود با مردم وفادار ماندند و تنها به امید فراهم آمدن
گشایشی هر چند اندک در ف ّعال مایشائی رژیم ،در
انتخاباتی که خود رسوائی و تقلبی بودن آن را تجربه
و اثبات کرده بودند ،شرکت کردند.
فعاالن هم
بزرگترین ضعف یا اشتباه رهبران و
ِ
ادامه در صفحه 8
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آستانه ( ۳۱تازه های ادبیات فارسی)
شمعانه اصفهانی

این شماره را با اثری نه تازه ،اما کمتر خوانده شده
آغاز میکنیم و به معرفی دو ترجمه در بازار ادبیات
میپردازیم:
حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد
آمد – هوشنگ گلشیری
“حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمد”
رمانی است از هوشنگ گلشیری که کمتر خوانده شد.
بر روی جلد آمده به روایت خواجه ابوالمجد محمدبن
علیبن ابولقاسم وراق دبیر و راقم هوشنگ گلشیری،
چرا؟ جای تعجب است که نویسنده تمایل داشته کتاب
را به صورت نسخهای خوشنویسی شده در شمارگانی
محدود منتشر کند ،بدون نام خود و به روایت ابوالمجد!.
سواری که سری در گذشته دارد و پایی در آینده.
“حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمد”،
از آن رمانهای معمول براساس زندگی واقعی نیست،
که واقعیتها به قصه تبدیل شوند .فرم رمان و گزارش
با هم تلفیق شده ،رمانی مستند است .به همان سبک
و سیاقی که ترومن کاپوتی به عنوان رمان “روزنامه
نگارانه” معرفی میکند :نوشتهای که اعتبار حقیقت،
ملوس بودن فیلم ،عمق و آزادی نثر و دقت و باریک
بینی شعر داشته باشد.
وجه گزارشی رمان الزاماتی دارد .از همه مهمتر اینکه
باید نویسنده خودش را از روایت بیرون بکشد .به همین
خاطر پشت راقم پنهان شده و به زبان او گزارش میدهد:
درکمال خونسردی و به دور از هر قضاوت یا تعبیر و
تفسیری که صحت کالماش را خدشهدار کند .در قالب
شاهدی عینی درآمده ،که نه تنها درگیر ماجرا نیست،
اصال دیده نمیشود .در نهایت بیطرفی ،با غیبتاش به
مخاطب اطمینان خاطر میدهد قابل اعتماد است .نثر
نوشته هم به باورپذیریاش کمک میکند .راقم به سبک
ابوالمجد گزارش میدهد ،با نحو و امالیی که کاتبان آن
دوره تحریر میکردند .گویی از مردم همان زمان است.
اگر امروزی مینوشت ،نثر از ماجرا دور میافتاد و فاصله
زمانی راوی و راقم نمود میکرد .دیگر این تصور پیش
نمیآمد که گزارشگر در صحنه حضور دارد .اگر نثر راقم
از جنس راوی نبود ،نقل قولهایش جای تردید میشد،
نشان میداد شاهد ماجرا نبوده و هیچ اتفاقی را به چشم

خودش ندیده .از همین رو
اذعان میکند نثر راهگشاست،
چه بسا اگر مطابق میلاش این
نوشته با خوشنویسی و بدون
ذکر نام راقم چاپ میشد دیگر
برای مخاطب هیچ شبهای
باقی نمیماند که با سندی
تاریخی روبروست.
راقم مثل روحی احضار شده
است که به نویسنده امکان
میدهد به گذشته سواری که
خواهد آمد دسترسی پیدا
کند و طوری از حدیث بر دار
کردن بگوید که انگار ماجرا
االن اتفاق میافتد .این رمان به آن سوار پهلو میزند،
تلفیقی از گذشته و آینده است :روایتها قدمت دارد اما
فرم ارائهاش مدرن است .زمانبندی حدیث مرده بردار
کردن خطی نیست .از مدخل صحنه های تاثیرگذار
گزارش میشود ،به بهانه تصویری معجزه آسا :نقش
نیمرخ چهر های که گویی از حضور جنازهای یا طلوع
ستارهای برآشفته و اگر هاله نور گرد صورتاش نباشد
به دزد میماند .منبع نور زیر پوست میدرخشد ،در تمام
سطح ،توی هر رگه تار موها .عجیبتر از همه طرهی
روی گوش است که از سیری به آبی میزند از خالل
گیسوان فروهشته بر شانه با همان انحنایی که در هر
برگ هست ،مماس با الله گوش به موی ریش میرسد
برمتن سرخ به نارنجی گراییده گونه ،انگار که بخواهد
اشارتی غریب برساند .جزییات شگفت آور این توصیف
عالوه بر تداعی شمایل مانی ،زمینهساز معجزهاش هم
هست :هرکسی به آن نقش چشم میاندازد ،بی اختیار
رد نگاه مانی را میگیرد از جاده و دروازه شهر میگذرد و
در خط تالقی تپه و آسمان ،طرح اندام نقش را میبیند،
انگشت در هم کرده که”:اینک من”.
این قبیل جذابیتها الزمه تحریک کنجکاوی مخاطب
است اما برای به قالب انداختن اش کافی نیست.
دراین مواقع ،قابلیتهای گزارشی رمان به کمک سویه
داستانیاش میآید تا جذبه هاش باورپذیر شوند .راغم

به نقل قول ابوالمجد اکتفا نمیکند .از صاحب تاریخ
هرات ،کتب روضات و مقاتل الشهدا هم حجت میآورد.
قصه ،همان قصه است ،فقط کاتباش عوض شده .همه
تایید کردهاند تصویری بوده که قاباش بارها از باد و
باران و آفتاب آسیب دیده اما خود شمایل مثل روز
اول مانده .به چشم همه آشناست و هر بینندهای را
حیران و سرگشته میکند .گواه دیگر راقم شهر است.
موقعیت ،حدود و ابعاد ،حتی ارتفاع حصار و تعداد برج
و دروازه هاش در سفرنامه ها ذکر شده .از عمارتها و
آداب و رسوم ساکنان اش اطالعات دقیقی بجا مانده
که ثابت میکند حدیث مرده بر دار کردن افسانه نیست.
بارها اتفاق افتاده ،امری ریشه دار است و از نیاز مردمان
این دیار آب میخورد .منجی خواهی ،آخرین روزنه امید
است ،تهمانده حقیقت از دست رفته ،آرزویی که درد
واقعیت را تسکین میدهد.
“حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمد”
یک گزارش مستند از داستان منجی خواهی است ،با
این رویکرد که آن باور چه کارکردی داشته .اغلب روایتها
به این نکته اشاره دارد که هیچ کدام از طرفندهای
حکومت برای ناامید کردن مردم کارساز نبوده :سرهای
بریده اطراف نقش برای رهگذران درس عبرت نشده و
باز به شمایل احترام میگذاشتهاند .هرسال اسبی با برگ
و زین و دو لشگر سنجکوب در کوچه راه می افتاده و
مردم مجبور بودهاند حیوان را سنگسار و سالخی کنند
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اما همچنان باور داشتهاند که سوارش خواهد آمد .وقتی
جنازهای شبیه شمایل روی اسب میگردانند ،هیچکس
نگاهاش نمیکند .طفلی را شمشیر میزنند و روی اسب
میگذارند اما مادرش سر بر نمیگرداند ،مبادا نگاه اش
تاییدی بر مرگ سوار باشد.
آن سوار که خواهد آمد حکایت باوری است که امید
را در دلها زنده نگه میداردّ .
وال حدیث مرده بردار کردن
سر دراز دارد .به قول راقم”:آنچه این بنده دیده است یا
در کتب خوانده ،رسم دبیری نیست .و آن که حدیث
مرده بردار کردن فرامرزبنرستم شنیده است و نیز قصه
منصور حالج و آنچه بر بابک خرمدین برفت یا قاضی
همدانی ،داند که این همه اختالف روایات پوست است
که اگر دست شیخی به هرات ببرند ،یا سر سواری در
طوس بردارند ،و یا به فرمان فاجری حسنکی به غزنه
سنگسار کنند ،در مغز نظر باید کرد و ما همه حرمت
آن مغز را این قصه میگذاریم…”
وزارت درد – دوبراوکا اوگرشیچ – ترجمه:
نسرین طباطبایی – نشرنو
“ما خفتگانیم و نقش نامرئی ُمهر کریستف کلمب بر
پیشانی اعضای قبیلهمان نشسته .به غرب سفر میکنیم
و از شرق سر در میآوریم .درواقع هرچه بیشتر به سمت
غرب حرکت میکنیم بیشتر به شرق میرسیم .قبیلهی
ما نفرین شده است .بازگشت به سرزمینی که از آن
آمدهایم به معنای مرگ ماست؛ ماندن در سرزمینهایی
که آمدهایم به معنای شکست است .دلیل تکرار بیپایان
سکانس عزیمت در رؤیاهای ما همین است ،چون
لحظهی عزیمت تنها لحظهی پیروزی ماست .گاهی
وقتها در راه کوتاه مسجد تا خانه خوابمان میگیرد
و زیر درختی که زور میزند تا رشد کند نیمکتی پیدا
میکنیم .هوا گرم است و مرطوب ،ماه تمام است و
آسمان سرمهای .و ما در واحهی بتونی زیر درخت بتونی
به خواب میرویم و سکانس عزیمت را برای هزارمین بار
در رویاهامان تکرار میکنیم”.
پس از جنگهای دههی نود میالدی ،زمانی که
یوگوسالوی از هم پاشیده شد ،تانیا لوتسیچ کاراکتر
اصلی و راوی داستان”وزارت درد” و یکی از شهروندان
زاگرب ،بعد از جنگ مجبور به ترک دیار خود میشود.
او به توصیهی یکی از دوستانش به گروه ادبیات و
زبانهای اسالوی در دانشگاه آمستردام میرود تا
هم ادبیات یوگوسالوی را تدریس کند و هم بدون
پناهندگی اقامت بگیرد .به دلیل مشکالت مالی در
زیر زمین آپارتمانی در حاشیهی شهر ،خانه میگیرد.
منطقهای که به چراغ قرمز مشهور بوده ،جایی که
به نام محلهی بدنامها مهر خورده و اکثر پناهندگان
یوگوسالوی در آنجا سکنی گزیده بودند .سرنوشت ،آنها
را از بیخو بن دگرگون کرده بود .گرچه جنگ به اکثر
مردم یوگوسالوی صدمات سنگینی زده بود اما در عین
حال توانست ه بود دلیلی برای کنار گذاشتن زندگی کهنه
و آغاز زندگی تاز های برایشان باشد.
تانیا و شاگردانش در دانشگاه آمستردام همه اهل
یوگوسالوی بودند و با دستاویز جنگ توانسته بودند به
هلند پناهنده شوند البته در این بین افرادی هم بودند
که قبل از جنگ آنجا اقامت داشتند .آنها به هر صورت
روزگار خود را میگذراندند .به قول خودشان” تنیس
بازی میکردند” تنیس بازی در اصالح بین خودشان
به معنای نظافت خانههای مردم بود .اما پردرآمدترین
کاری که انجام میدادند در”وزارت” بود .جایی که برای
فروشگاههای کاالهای سکسی لباس میدوختند .در
الهه باشگاه پورنوی سادومازوخیستیای به نام “وزارت
درد” معروف بود.

هر کدام از شاگردان تانیا قصهای داشتند و میهن
سابق خود را مثل دنبالهی لباس پشت سرشان
میکشیدند .یوگسالوی کشوری که زادگاه و خاستگاه
آنها بود دیگر وجود نداشت .آنها سعی میکردند از به
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میکرد .رویارویی با گذشته برایشان عذاب محض شده
بود و چشم دوختن به آیندهای نامعلوم دردناک .آنا یکی
از شاگردانش گفته بود”:در مهاجرت آدم هم پیش از
موقع پیر است و هم تا همیشه جوان”.

«حدیث مرده بر دار کردن آن سوار که خواهد آمد» (از هوشنگ گلشیری)

یک گزارش مستند از داستان منجی خواهی است ،با این رویکرد که آن باور چه
کارکردی داشته .اغلب روایتها به این نکته اشاره دارد که هیچ کدام از طرفندهای

حکومت برای ناامید کردن مردم کارساز نبوده :سرهای بریده اطراف نقش برای
رهگذران درس عبرت نشده و باز به شمایل احترام میگذاشتهاند .هرسال اسبی با

برگ و زین و دو لشگر سنجکوب در کوچه راه می افتاده و مردم مجبور بودهاند
حیوان را سنگسار و سالخی کنند اما همچنان باور داشتهاند که سوارش خواهد آمد.

وقتی جنازهای شبیه شمایل روی اسب میگردانند ،هیچکس نگاهاش نمیکند .طفلی

را شمشیر میزنند و روی اسب میگذارند اما مادرش سر بر نمیگرداند ،مبادا نگاه اش
تاییدی بر مرگ سوار باشد.

کاربردن نام یوگوسالوی پرهیز کنند و آن را به نام
یوگای سابق بدل کنند .و از ساکنان آن به نام “یوگوها”
یا “مردم ما” یاد کنند .در قسمتی از کتاب در توصیف
“مردم ما” آمده« ”:مردم ما» رد نامرئی سیلی بر چهره
داشتند .نگاه زیرچشمی خرگوشوار و تنش خاصی در
اندامشان داشتند و غریزهی حیوانی استشمام جهتی
که خطر از جانب آن متوجهشان بود در آنها محسوس
بود .این خودی بودن در افسردگی آمیخته به نگرانی،
در هاله خفیف اندوه بر جبین و خمیده پشتی پنهان
پیدای مشهود و تقریبا درونیشان خودش نشان میداد.
مردم ما پاورچین پاورچین و وحشت زده در شهر
حرکت میکنند ،طوری که انگار شهر جنگل است .و
این “ما” شامل همه ما میشد .ما مثل موشهایی که
کشتی در حال غرقشدن را ترک میکنند از کشورمان
گریخته بودیم”.
عدهای درون مرزهای مملکت سابق خود به این سو
و آن سو میشتافتند ،به این خیال که جنگ به زودی
به پایان میرسد در جایی پناه میگرفتند ،انگار جنگ
نه حریقی بزرگ ،که بارانی سیلآسا و زودگذر بود.
به این امید که بعد به خانه برگردند؛ خیال میکردند
جنگ که تا ابد طول نمیکشد ،جنگ مردم را فرسوده
کردهبود .وقتی به اندازه کافی خسته و از کارافتاده شده
بودند به پایان رسیده بود .شبیه قصهی تکراری هر
جنگ در هر کجای دنیا.
تانیا بعد از استقرار در دانشگاه دنبال این میگردد تا
رابطهاش را از استاد و شاگردی به دوست تغییر دهد تا
بتوانند روزهای سخت را سپری کنند”.واژه رفیق نوعی
کلمه رمز صمیمانه بین من و شاگردان تازهام شد،
کلمهای که ما را به نیمکتهای مدرسههایی که مدتها
پیش ترک کرده بودیم ،به گذشتههای دور و به میهنی
که دیگر وجود نداشت پیوند میداد”.
لذا تصمیم میگیرد درسی با عنوان یوگونوستالژی
برگزار کند تا خاطرات مشترک که بعد از جنگ رو
به نابودی رفته را زنده کند .او تالش میکند یک
درمانگر ادبی شود تا سرزمین خود را از طریق جلسات
غیررسمی با شاگردانش بازسازی کند .او از هم صحبتی
با آنها فهمیده بود جنگ نه فقط اولویتهاشان را تغییر
داده بلکه سلیقهشان را هم دگرگون کرده بود .این را از
نوع انتخاب کتاب ،فیلم و نوع زندگیشان در آنجا حس

کتاب”وزارت درد” در شش بخش با هدف اینکه آیا
او میتواند هویت جدید خود را بپذیرد ،نوشته شده.
این سوالی است که طی داستانهایی که نویسنده
تعریف میکند به آن پاسخ داده میشود .هر بخش خود
شامل فصلهایی است که یک در میان به دیدگاههای
تانیا میپردازد و تغییر جهان بینیاش در کل کتاب را
دنبال میکند .مثال در ابتدای داستان تانیا میگوید که
هلندیها وقتی حرف میزنند که حرفی برای گفتن
داشته باشند .و در بخش پایانی کتاب میگوید :به آرامی
شام میخوریم و عجیب است که کم حرف میزنیم.
حرفهامان مثل ماسه خشکاند .و من از خشکیشان
خوشم میآید .شاید داریم هلندی میشویم .و این
همان تغییری است که نویسنده از تانیا نشان میدهد.
در بخشهای دیگر به زندگی روزمره و قصههای
شاگردانش و داستانهای شهر آمستردام میپردازد .اگر
چه راوی همهی بخشها تانیا است ولی نویسنده این
تفاوت را با تغییر لحن برای خواننده جا انداخته.
دوبراوکا اوگرشیچ نویسندهی کتاب ،متولد ۲۷
مارچ  ۱۹۴۹در کوتینای یوگوسالوی ،فارغالتحصیل
دانشکدهی فلسفه از دانشگاه زاگرب و مقیم هلند است.
همین یک جمله در توصیف او کافی است که متوجه
شویم کتاب”وزارت درد” و رمانها و داستانهایی که
منتشر کرده قسمتی از تجربهی زیستهی اوست که
شکل داستانی گرفتهاند .نویسنده با استفاده از قلم خود
به عنوان اسلحه ،به کسانی که می خواستند هویت
یوگسالوی خود را غارت کنند و در نهایت مجبور شدند
کشور خود را ترک کنند ،اعالم جنگ میکند .اگرچه
زمان برخی از سخنان او را نرم و قصهطور کرده ،اما
زخمهای او عمیق است و او همچنان به عمق آنها میرود.
او خوانندگان را به عمق جمالتی داستانی و تجربههای
شخصی و سیاسی میبرد تا تجربهی پناهندگی را نشان
دهد”.فکرکردم تنها حوزه ممکن گذشتهی مشترکمان
است .چون چیز دیگری که همهمان از آن محروم شده
حق به یادآوردن بود .نابود شدن مملکت این
بودیم ِ
احساس را به همراه آورده بود که دورانی که در آن
سپری شده بود باید از یاد برود .سیاستمدارانی که به
قدرت رسیدند فقط به قدرت قانع نبودند؛ میخواستند
اهالی کشورهای تازهشان یک مشت مرده متحرک و
آدم هایی بیخاطره باشند .گذشته مردم یوگسالو را به
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باد انتقاد و استهزا میگرفتند و آنها را تشویق میکردند
از زندگی گذشتهشان تبری بجویند و فراموشش
کنند .توقع داشتند ما ادبیات ،فیلم ها ،موسیقی پاپ،
لطیفهها ،تلویزیون ،روزنامهها ،کاالهای مصرفی ،زبان
و مردم و خالصه همه و همه اینها را فراموش کنیم.
بخش زیادی از اینها به صورت فیلم خام و عکس ،کتاب
و جزوه ،اسناد و یادگارها از زباله دان سر درآوردند…
«یوگونوستالژی» ،به یاد آوردن زندگی در کشور سابق،

هنوز برچسبها از من کنده نشده .باز هم یک گذرنامه
با یک پوشش قرمز ،هلندی در اختیار دارم .آیا این
گذرنامه جدید من را به نویسنده هلندی تبدیل خواهد
کرد؟ اکنون که یک گذرنامه هلندی دارم ،آیا می توانم
دوباره به یک نویسندهی کرواسی تبدیل شوم؟ احتماال،
اما من به آن شک دارم .مشکل واقعی من چیست؟
آیا من از برچسب نویسنده کرواتی که هنوز دنبال من
است ،شرمنده هستم؟

دوبراوکا اوگرشیچ نویسندهی کتاب وزارت درد ،متولد یوگوسالوی،

فارغالتحصیل دانشکدهی فلسفه از دانشگاه زاگرب و مقیم هلند است .رمانها و
داستانهایی که منتشر کرده قسمتی از تجربهی زیستهی اوست که شکل داستانی
گرفتهاند .نویسنده با استفاده از قلم خود به عنوان اسلحه ،به کسانی که می خواستند

هویت یوگسالوی خود را غارت کنند و در نهایت مجبور شدند کشور خود را ترک
کنند ،اعالم جنگ میکند .اگرچه زمان برخی از سخنان او را نرم و قصهطور کرده،

اما زخمهای او عمیق است و او همچنان به عمق آنها میرود .او خوانندگان را به

عمق جمالتی داستانی و تجربههای شخصی و سیاسی میبرد تا تجربهی پناهندگی
را نشان دهد»:در مهاجرت آدم هم پیش از موقع پیر است و هم تا همیشه جوان».

نام دیگری بود که بر براندازی سیاسی گذاشته شد”.
نویسنده در کتاب” وزارت درد” عالوه بر ساختار
داستانی و مقالهای گاهی از قطعات ادبی و شعرهای
شاعران یوگوسالوی استفاده کرده .زیرا سعی داشته
قسمتی از تاریخ و فرهنگ آن کشور را به خواننده
گوشزد کند.
“گه گاه کسی مشاجرههای کهنه را
از زیر بتهها
بیرون میآورد
و به زبالهدان میاندازد
ویسواو شیمبورسکا”
تانیا تا مدتها سردرگم تابعیت بود .نمیدانست به
کجا تعلق دارد .در جایی که از او پرسیده شد اهل
کجایی سکوت کرد .برخی گمان میکردند که میترسد
اعتراف کند که صربی است ،دیگران از او میخواستند
که اعالم کند که یک کروات است یا بهتر است که کولی
باشد .اما او اظهار داشت :تا زمانی که تعلق به یک ملیت
خاص باعث میشود که شهروند دولتی باشد که از نظر
سیاسی ،اجتماعیو انسانی قابل قبول باشد و دیگری
غیر قابل قبول ،من از گفتن آن امتناع میکنم.
طی زمان هرچند حرفهای تانیا پیچیدهتر میشود
اما بر روی احساسات او خط بطالن کشیده شده .او در
طی داستان به مفاهیمی مانند ملیت میپردازد چیزی
که خود نویسنده هم با او درگیر بوده .در قسمتی از
زندگینامه نویسنده آمده :ده سال پیش یک گذرنامه
یوگسالوی داشتم ،با پوشش نرم و قرمز تیره .من یک
نویسندهی یوگسالوی بودم .جنگ که شد کرواتها،
بدون آنکه بخواهم گذرنامه آبی کرواسی را به من دادند.
دولت کرواسی انتظار تحول سریع از شهروندان خود
داشت ،گویا گذرنامه به نوعی قرص جادویی بود .آنها مرا
از ردههای ادبی و سایر گروهها حذفم کردند .گذرنامهی
کرواسی را که در دست داشتم ،میهن تازه روی کارآمده
را رها کردم و به کشوری دیگر رفتم .مجبور شدم خودم
را به عنوان یک نویسنده کرواتی معرفی کنم .نمایندهی
ادبی مکانی شدم که دیگر مرا نمیخواست .من هم
جایی را که دیگر مرا نمیخواست میخواستم .من
طرفدار عشق بی حد و حصر نبودم .با این حال ،امروز

با توجه به زندگینامه نویسنده ،دیدگاه وی در مورد
چگونگی تاثیرگذاری برچسبهای ملی از جنبههای
فلسفه ،ادبیات و هنر از خط داستان بیرون میزند.
استفاده از راوی اول شخص شگردی است که او بکار
برده تا این صدای نویسنده حس سردرگمی که ریشه در
هویت کاراکتر دارد به خواننده القا کند .در طول داستان
“وزارت درد” این ایده را مطرح میکند که زندگی در
تبعید مانند زندگی در یک افسانه یا دنیای موازی است.
گذشته قسمتی از یک پناهنده است .چیزی آماتوری اما
با تصنع و تکلف هنری ،با دستکاریها و رتوش کردن.
“هر یک از ما سرپرست موزه خاص خودش است.
نمی توانیم با گذشتهمان آشتی کنیم مگر آنکه به آن
دسترس داشته باشیم ،مگر آن که مثل هانس برینکر
پسری که هلند را از سیل نجات داد ،بتوانیم انگشتمان
را در سوراخ سد گذشته فرو ببریم و ذهنمان را پر از
تصویر کنیم”.
زندگی پناهندگی به تانیا و شاگردانش یاد داد که
با نقششان کنار بیایند و به گفتگوهای یک طرفه
عادت کنند .بعضی زخمهاشان کامال التیام پیداکرد و
زخم بعضی دیگر چندان که باید التیام نیافت .چیزی
به عنوان ترحم ،دلسوزی و شفقت در کار نبود ،جز
فراموشی و درد خاطرات بی انتها.
مغز در آتش -سوزانا کاهاالن – مترجم :شهناز
کمیلیزاده – نشر سنگ
در ادبیات گسترده و رو به رشد رنج ،اساساً یک جمله
همیشه به ذهن میرسد :چگونه نویسنده از دردو رنج
خودش توانسته بنویسد؟ از نظر ادبی ،همه چیز بستگی
به حساسیت راوی ،همراهی او هم به عنوان راوی و
داستان خودش دارد.
هم به عنوان شخصیت اصلی در
ِ
نویسنده برای نوشتن رمان زندگی خود ،واقعیتهایی
را زندگی کرده که مجبور است دوباره به آن روزهای
جهنمی برگردد تا نقطهی عطف قصهاش را پیدا کند .او
مورخ درونی گمشدهی خود بدون قضاوت است.
رمان”مغز در آتش”داستان واقعی از زندگی نویسنده،
سوزانا کاهاالن روزنامهنگار نیویورک پست و نیویورک
تایمز است که پس از ابتال به یک بیماری مرموز که
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مغزش مورد حملهی بدن خودش قرار گرفته است،
به سرعت به سمت جنون میرود و در نهایت بعد از
مبارزهای سخت بیماریاش را شکست میدهد.
او یک خبرنگار است و ذهن خبرنگاری او مدام
سوال میتراشد :چرا و چهطور؟ او از مهارتهای
روزنامهنگاری خود برای توضیح در مورد پیچیدگیهای
چگونگی به خطر
پزشکی استفاده میکند؛ بیماری و
ِ
انداختن گیرندههای مغزش را بررسی میکند”.مغز در
آتش” داستان مبارزهی او برای بازیابی هویت از دست
رفتهاش است.
یک شب از شبهای سرد ماه مارس او با دوست
پسرش در نیویورک در حال تماشای تلویزیون است و
سعی میکند بعد از یک روز دشوار در محل کار آرامش
خود را بدست آورد .او به خواب میرود و بعد از لحظهای
از خواب بیدار میشود و تشنج میکند .ماجرا از اینجا
آغاز میشود که سوزانا کاهاالن ۲۴ساله تک و تنها روی
تخت بیمارستان چشم باز میکند در حالی که به تخت
بسته شدهاست نمیتواند حرکت کند ،نمیتواند چیزی
بگوید و نمیداند چطور اینجا آمده است.
سوزانا کمی پیش از آن زندگی مستقلی را آغاز کرده
و در روزنامهی معروف نیویورک پست مشغول به کار
شده بود .زندگیاش روال خوب و در حال پیشرفتی
داشت و به نظر میرسد آیندهی خوبی خواهد داشت.
اما حاال به فردی خشن و در آستانهی دیوانگی کامل
تبدیل شده .او عالوه بر تشنجهای شدید ،دچار توهم
وحشتناک ،نوسانات شدید روحی ،بیخوابی و پارانویای
شدید میشود .قبل از اینکه پزشکان او را به یک اختالل
خود ایمنی نادر تشخیص دهند ،کاهالن یک ماه را در
بیمارستان میگذراند ،یکی از پزشکان به خانوادهاش
گفته”:مغز او در آتش است ”.در واقع مغز او مورد حمله
بدن خودش قرار گرفته است.
ی بستری شدناش
کاهاالن بعد از دورهی یک ماه ه 
تقریباً هیچ چیزی را در مورد آنروزها به یاد نمیآورد.
اما او یک خبرنگار است و به سادگی نمیتواند از کنار
این موضوع رد شود .او اینبار در نقش یک روزنامهنگار و
نه بیمار از طریق فیلمهای ویدئویی امنیتی بیمارستان
و مصاحبه با دوستان ،خانواده و پزشکانی که سرانجام
موفق به نجات جان وی شدند صحنههایی را بازسازی
میکند .تجربه جهنمی وی به عنوان قربانی این بیماری
که نوعی ضد خاطره است منجرب به نوشتن رمانی
میشود دربارهی مبارزهی زن جوانی برای زنده ماندن
و نجات از بیرحمانهترین بیماری .او با دیدن فیلمهای
بیمارستانی شوکه میشود ،از دیدن زن جوانی که به
سختی میتواند خودش را تشخیص دهد ،در تختخواب
در خواب و گفتن مکرر و با دشواری کلمهی “لطفا”.
“من مشتاق بودم که فیلمها را بگیرم و آنها را بسوزانم
یا حداقل آنها را مخفی کنم”.
شاید در این حرفه سختترین موضوع برای یک
خبرنگار ،خبر در مورد خودش باشد .او یک گزارشگر با
استعداد و شجاع است که با احساس باورنکردی به حفر
در گذشته خود میپردازد ،حتی جاهایی که با یادآوری
آن به شدت ضربه میخورد اما ادامه میدهد.
رمان “مغز در آتش” در توصیف روند تشخیص
پزشکان بسیار ،جذاب است .کتابی است که در طی
قصه به تشخیص بیماری خود ایمنی که بسیار نادر
است و تقریباً در ادبیات پزشکی فاقد مدرک است
کمک بسیار میکند .نیچه میگوید ”:وجود فراموشی
هرگز به اثبات نرسیده است .فقط این را میدانیم که
وقتی میخواهیم موضوعی را به یاد بیاوریم ،به ذهنمان
خطور نمیکند”.

