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مهدی بزم آرا روزی که محمدرضا پهلوی  برای اعتباربخشی به خود 

و امیدوار با هدایــت و کمک آمریکایی هــا بر پایه تفکــر ملی گرایی 
سکوالر اجرای اصالحات و پیاده سازی برنامه انقالب سفید را کلید 
زد؛ در ذهن هیچ گاه حریف سر سختی را در به چالش کشیدن آرمان 

هایش متصور نبود. اما این آغاز ماجرا بود. نهضت اماِم 
تحول در مخالفــت با این تفکــر بر پایه  مبانی اســالم 
سیاسی شالوده فکری و تراوشــات ناشی از استبداد 
داخلی واســتعمار خارجــی را در هم پیچیــد و  و َعَلم 
مبارزه ای را برداشت که در کمتر از دو دهه مجاهدت و 
با پیروزی انقالب اسالمی ایران منجر به شکسته شدن 

جو مقهور از قدرت آمریکا و رژیم دست نشانده  پهلوی  گردید. وقتی 
ســخن از مرعوبیت و مقهور بودن آمریکا داریم، صحبت از جنایات 
۱۰۰ ساله این نظام استکباری است. این کشور در بیش از ۶۰ کودتا 
و جنگ داخلی حضور مســتقیم داشــته و همین خوی استکباری 
آمریکا ســبب ایجاد مرعوبیــت و  توهم فائــق بودن بــرای این نظم 
اســتکباری شــده که با ظهور انقالب اســالمی این هیمنه پوشالی 
شکسته شد. اما هنوز یکسال از پیروزی انقالب اسالمی و شکستن 
استخوان های این کشور نیز نگذشته بود که باقی مانده این هیمنه  
این بار  توسط دانشــجویان پیرو خط امام فروپاشــید و نقطه عطف 
دومی از افول ایاالت متحده آمریــکا را رقم زد. در حقیقت با انقالب 

اســالمی شکســت ژاندارمی آمریکایی و با تسخیر ســفارت آمریکا 
خروج استعمار آمریکا از کشور  فراهم گردید.  

بنابراین با انقالب اسالمی، از طرفی ایالت متحده یکی از مهم ترین 
بازارهای  مصرف و ســرمایه گــذاری خارجی خود را از دســت داد و 
از طرفی دیگــر باتوجه بــه تحــوالت و فروریختن نقش 
ژاندارم منطقــه، ارتباط آمریــکا با جنوب غرب آســیا و 
کنترل بر خاورمیانه نیز دچار اختالل گردید ضمن آنکه  
شکسته شــدن زنجیره دفاعی آمریکا در برابر شوروی 
یعنی پیمان ســنتو؛ خود تاثیر زیادی بر سیطره  نظامی 
این کشور بر جای گذاشــت. ریچارد نیکسون در کتاب 
»فرصــت را دریابیم« می نویســد: تا زمان ســقوط شــاه، آمریکا می 
توانست منافع خود را از طریق ایران و عربستان سعودی حفظ کند. 
از ســال ۱979 به بعد که رژیم مخالف ما در تهران به قدرت رســید، 
دیگر یکی از بازیگران اصلی منطقه را نداشــتیم که مثل نماینده ما 

باشد«.
اما این تمام ابعاد ماجــرا نبود. عزم جمهوری اســالمی در مقابله با 
آمربکا را در ســخنان امام امت می توان یافت کــه فرمود "ما به یاری 
خدا تا نابودی کامل دشمنان اسالم و ملتهای مستضعف جهان در 
برابر آنان، و به خصــوص در مقابل آمریکای جهان خوار ایســتادگی 
خواهیم کرد." جمهوری اسالمی با شــعار نه شرقی نه غربی سنگ 

عزم جمهوری اسالمی 
در مقابله با آمربکا را در 

سخنان امام امت 
می توان یافت

آغازی برپایان رویای آمریکایی
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بنای حرکتی را نهاد که وابستگی یکجانبه و یک طرفه ی گذشته  به آمریکا 
را از میان برد و موفقیت جمهوری اســالمی در حفظ حرکت خود و مقابله 
با آخرین تحرکات مذبوحانه این کشور؛ موجب بی اعتباری جّدی ایاالت 
متحده در نزد ملل مختلف گردید و جمهوری اســالمی را در کانون توجه 
کشــورها قرار داد. بیداری اســالمی و تشــکیل جبهه مقاومت، بخشی 
از ســنگ بنایی بود که در منطقــه؛ جایگاه ایاالت متحــده در حمایت از 
همپیمانان خود را متزلزل ســاخت. جبهه ای که به فرموده رهبر انقالب  
شکست های آمریکایی ها در لبنان، عراق، سوریه و فلسطین، نمود اقتدار 
آن است. ایران به عنوان محور اصلی و حامی جبهه مقاومت، در چهار دهه 
از پیروزی خود با تأثیر در تقویت و تداوم مقاومت مردم فلســطین، شکل 
گیری هســته های جدید مقاومت مردمی در منطقه ماننــد: گروه های 
مقاومت مردمی در عراق، افغانســتان، پاکستان، ســوریه و یمن وخروج 
نیروهای رژیم صهیونیستی از لبنان توانسته ظرفیت های عظیم معنوی 
را در منطقه فعال سازد که در ابعاد مختلف؛ حضور آمریکا و نقش ابرقدرتی 
آنان  را به چالش کشیده اســت چنان که به اعتراف آمار، آمریکا اکنون با 
صرف هزینه ای در حدود  7 میلیــارد دالری در خاورمیانه از کارنامه غیر 
قابل قبولی برخوردار اســت و نارضایتی دولت ها وملــت های منطقه از 
اقدامات غیر انسانی و قانونی آن همچون حمالت به مناطق غیر نظامی، 
اقدامات غیر هماهنگ با دولت های میزبان و دخالت در سیاست داخلی 
کشورها، افکار عمومی منطقه را در اعالم انزجار از این اقدامات و خروج 

هرچه سریع تر نیروهای آمریکایی متفق القول ساخته است. 
اّما افول ایاالت متحــده تنها محدود بــه عرصه بین الملل نبوده اســت. 
بازتاب واقعیت این کشــور در ســطح بین الملل بیانگر ناکامی این کشور 
در سیاست های خود می باشــد که حتی با غول های رسانه ای خود نیز 
نمی تواند این ناکامی را پنهان کند. در حقیقت واقعیتی که رســانه های 
آمریکایی از بهشت زمینی توصیف کرده اند، انسان را یاد داستان ضرب 
المثل معروف» ماســت مالی کردن« می اندازد. لذا واقعیت آن است که 
ایاالت متحده خود محصور به مشــکالت داخلی اســت. بحــران پدیده 
لیبرال_دموکراسی به عنوان نماد  این کشور، می تواند یکی از نشانه های 
اصلی افول آمریکا باشــد که مکررًا رهبری انقالب با تبیین شاخصه های 
آن، واقعیت برخاسته از دموکراســی را به خوبی ترسیم کرده اند. یکی از 
شاخص های مورد اشاره مقام معظم رهبری در سال های اخیر، ریاست 

جمهوری ترامپ اســت. ایشــان حضور ترامپ بر مســند قدرت را نشانه 
افول سیاسی و اخالقی این کشــور می دانند:» افول سیاسی آمریکا اگر 
یک دلیل -که حاال میگویم- بیشــتر نداشته باشد کافی است، و آن دلیل 
عبارت اســت از انتخاب فردی با مختّصات آقای دونالد ترامپ در آمریکا. 
خود این انتخاب، نشانه ی افول سیاسی آمریکا است؛ سرنوشت سیصد 
و اندی میلیون جمعّیت دست یک آدمی با این مختّصات، نشانه ی افول 
سیاسی آمریکا است. کســی که در خود آمریکا نسبت به تعادل روانی او، 
تعادل فکری او، تعادل اخالقی او این همه حرف هست، وقتی رئیس یک 
کشوری میشود، نشان دهنده ی افول آن کشور است؛ افول سیاسی، افول 
اخالقی«. نحوه مواجهه رفیقان اروپایی و مردم آمریکا با سیاســت های 
دولت ترامپ، فرسودگی قدرت نرم آمریکا خود مؤید این مدعا و برون داد 
واقعیت های داخلی این کشور می باشد.  البته این مسئله تنها در دوران 
ترامپ مطرح نشده بود بلکه بنا به اعتراف اندیشمندان آمریکایی به قبل 
از دولت وی نیز بر می گردد. دیوید رانی استاد دانشگاه ایلینوی آمریکا، در 
یکی از کتاب هایش به نام »بی نظمی جدید جهانی: افول قدرت آمریکا« 
از مفهومی به نام »بحران ارزش ها« ســخن به میان آورده و نوشته که این 
معضل بعد از بحران اقتصادی ســال 2008 جامعه آمریکا را در بر گرفته 
است. رانی معتقد است که بحران  ارزش ها در سراسر تاریخ سرمایه داری 
وجود داشته و پدیده ای ذاتی برای سرمایه داری است.  طبیعی است که 
وقتی سخن از افول ارزش ها وجود دارد ما شاهد افول ارزش های سیاسی 

آن کشور نیز باشیم. 
در طول تاریخ طبق سنت الهی استدراج، رشد و پیشرفت جریانات باطل 
به معنای افول آن است و هرچه بیشتر به سمت جهت گیری های بنیادین 
خود حرکت می کند به دلیل آنکه با نظم خلقت سازگاری ندارد محکوم به 
زوال تدریجی است. بی تردید آنچه را که ما در ایاالت متحده می بینیم از 
این قاعده مستثنی نیســت چراکه مختصات و شاخص های افول آمریکا 
چیز جز ذات گاوچران های غربی نمی باشد و هرچه بیشتر به سمت جهت 
گیری های 500 ساله خود حرکت کند بیشتر در باتالق فرو می رود. البته 
ناگفته نماند که اتفاقات اخیر و پیش روی آمریکا صرفًا در جهت تســریع 
افول آن کمك می کند و ممکن است به این زودی ها فروپاشی آن را شاهد 

نباشیم بلکه این امر یك آغازی بر پایان است.
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محمد جواد خالقی در سالگرد آن واقعه مهمی که در 

شانزدهم آذرماه سال 1332رخ داد یک بار دیگر 
باید به همان حقیقتی توجه کرد که این واقعه را 
معنــا می بخشــد. حقیقتــی که پــس از ظهور 
انقالب اســالمی، چهل ســال اســت نماد روز 
دانشجوی مبارز و استکبار ستیز را به دوش می 
کشــد. اّما آیا آن معنا را بایــد در حصار انقالبی 
شده های باالی سفارت، شــعائر مهم و در عین 
حال  نمادین جستجو کرد؟ یا که باید به حقیقت 
باطنی آن نگریست و غبار را از چشم های چهل 
ساله باید زدود؟ مگر نه آن اســت که اینک وارد 
فرایند چهل سال دوم شده ایم؟ به راستی که در 
این سو و آن سوی مرحله جدید، نظر می تواند 
متوجه آینده باشــد و به راه هایی بیاندیشد که 
آینده را در پیش دارد. همانطور که در شماره قبل 
نشریه گفته شد؛ استکبار ســتیزی در گام دوم 
انقــالب و اشــارات رهبری بــه عنــوان یکی از 
ملزومات تحقق تمدن نوین اسالمی، درخشش 

خاصــی دارد. این مهــم، ضــرورت بازخوانی 
استکبار ستیزی، به عنوان یکی از مبانی انقالب 
را بر وجدان هر مسلمانی حاکم می کند تا مسیر 
گام دوم، از دســت اندازی های جریان تحریف 
مصون بمانــد. ایران مقتدر امــروز نیز همچون 
آغاز، با همان چالش های خود مواجه است اّما 

تفاوتی معنادار بر آن سایه افکنده 
و از آن رو اســت کــه عالمی دیگر 

بباید ساخت و از نو آدمی! 
اگــر بازتــاب حقیقت اســتکبار 
ســتیزی را در توصیه هــای گام 
دوم بخوانیــم معنــای دیگــری 

خواهیم یافــت. توضیح واضحــات آنکه اگر آن 
روز، چالش با اســتکبار برســر حضور در ایران 
و انحصار امتیــازات اقتصــادی و اجتماعی در 
آنان بود امروز چالش بر ســر حضور تئوری ها و 
ساختار های به ارث رســیده اقتصادی از غرب 
اســت. از نظر دور نیســت که در ســیاره خاکی 

انسان ها، هنوز هم جوامعی وجود داشته باشند 
که تســلیم اقتضائات نظم نوین اّمــا روبه افول 
استکبار، نشــده باشند. این، ســخن جدیدی 
نیست و قرن ها است که نظم جهانی اقتصاد با 
امپراتوران اقتصادی می گذرد و در طول چهل 
سال انقالب اســالمی سخن ها، ســمینار ها و 
همایش ها در نقد این وضعیت به 
روی صحنه رفته است. اّما آیا هنوز 
هم می توان گفت تحولی بنیادین 
در اقتصاد صورت گرفته اســت؟ 
نهاد ها و ســاختار های اقتصادی 
تا آنجا ابعاد زندگی انسان امروز را 
مسّخر کرده اند که گویی تصور دیگری از حیات 
بشری جز آنچه که هســت وجود ندارد. توضیح 
آنکه نظــام اقتصادی متداول به توســعه تولید، 
وابســته اســت و توســعه تولید به مصرف. این 
موجب گردیده است تا اکثر ابعاد زندگی بشر را 
به خود مشغول سازد ازجمله اینکه در تبلیغات 

جنبش دانشجویی، 
استکبار ستیزی و اقتصاد

امروز چالش بر سر حضور 
تئوری ها و ساختار های به 

ارث رسیده اقتصادی 
از غرب است
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تجاری جهان که- از رهگذر بردگِی هنر امروز-در 
خدمت اشاعه مصرف قرارگرفته است می بینیم 
و رسانه ملی را یارای مقابله با آن نیست مگر آنکه 
تلنگری زده شود. اریك فروم می گوید:» انسان 
نوین، اگر به خود جسارت می داد که پنداشت 
خود را نسبت به بهشت توصیف کند، تصویری 
می آفرید که به بزرگ ترین فروشــگاه جهان، که 
اشیای جدید را در معرض تماشــا قرار داده و او 
نیز پول فــراوان برای خرید آنها دارد، شــباهت 
داشت«.  البته رسانه ها جسارت این تصورات را 
داشته اند و کار را به ســخیف ترین سناریو های 
تبلیغاتی، تنــزل دادن دغدغه مخاطبان خود و 
القای الگوی مطلوب خانواده، از رهگذر تریبون 
رسمی رسانه ملی نیزکشانده اند. البته گفتنی 
اســت که در میان مردم، هرچند در مقایســه با 
کشــورهای غربی، مصادیق اندکــی را در ایران 
می توان یافــت اّما به واقع دیدیم کــه کرونا این 
ویروس فلج کننده زندگی بشری، نیز نتوانست 

مردم را از حراجی ها، صف های طوالنی پشت 
درب برخی فروشگاه ها و ســفرهای توریستی 
شــمال، بازدارد به راســتی در میدان های بال، 
سره از ناسره شناخته می شود! اّما تا قبل از آن 
به وضوح مشخص نبود که مجمتع های تجاری 
عظیم و نهاد های توریستی و بازرگانی، مردم را 

تشنه این گونه زندگی نامتعارف بسازد. 
 این روضــه؛ حکایــت از واقعیتی اســت که در 
نظام اســتکباری اقتصــاد امــروز و دیکتاتوری 
پول می توان دید و از این رو است که این مسیر 
نمی تواند تحقق بخش آرمان استکبارستیزی 
به مثابه نفی الــه در برابر توحید باشــد. چرا که 
خصلت ســود پرســتِی چنین نظمی؛ ریشه در 
خودپرستی انسان دارد و این تشعشعات همان 
اومانیسم در اندیشه غرب است. آوینی در باب 
دیکتاتوری پــول چنین می گویــد:» میان پول 
امروز و پول گذشته تفاوتی عمده وجود دارد که 
کمتر کسی بدان توجه دارد. پول های گذشتهـ  
سکه های طال و نقرهـ  هر چند ارزش استعمالی 
دیگری جز پول بودن نداشــته باشند اما باز هم 
فی نفسه دارای ارزش هســتند، حال آنکه پول 
امروز، اعم از سکه یا اسکناس، فی نفسه دارای 
ارزش نیســت. اگر یک روز این قرارداد عمومی 
که اسکناس ها را صاحب ارزش کرده لغو شود، 
ناگهان همه ی مــردم جز سیاســتمداران فقیر 
می شــوند. یکی از نویســندگان غربــی اظهار 
شگفتی کرده  بود که به راستی چگونه دولت ها 
توانسته اند ثروت واقعی مردم را با چنین کاالی 
موهومیـ  پولـ  که فی نفسه هیچ ارزشی ندارد، 
مبادله کنند!اگر چه پول اکنون فی نفسه هیچ 
ارزشــی ندارد، اما در عین حــال میزان همه ی 
ارزش هاســت و اینچنین، خود جانشــین همه 
چیز است و جانشــینی ندارد. بدین ترتیب پول 
می تواند مبــدأ همــه ی ارزش ها قــرار بگیرد و 
به راســتی هم اکنون این امکان، ضرورت یافته 
است. آنچه که انسان را به سوی کاالها و اشیای 
مختلــف می کشــاند، نیازهایی اســت که گاه 
حقیقی، اما اکثرًا کاذب هســتند و از اعتبارات 
انســان نتیجه شــده اند، و از آنجا که فقط پول 
است که می تواند همه ی نیازهای انسانـ  اعم از 
حقیقی و کاذبـ  را برآورده سازد، بنابراین، پول 
مبدأ همه ی ارزش ها می شود و به همه چیز معنا 
و مفهوم و ارزش می بخشد.« و بدین ترتیب پول 

جایگزین همه اهداف می شــود و به بزرگترین 
هدف بشر مبدل می شود حتی کار نیز معنویت 
حقیقی خود را از دســت می دهد. همان امری 
مهم که در جامعه اســالمی جزئی از عبادات و 
بندگی توحید است اّما در جامعه ای با حاکمیت 
پول، همگی به بندگی کاغذی بی ارزش در می 
آیند. لذا است که نظام آموزشی ما و همانطور که 
در سطور فوق اشاره رفت هنر امروز، در خدمت 
اشاعه این ارزش است مصداق این مدعا را می 
توان در علــوم اقتصادی مالحظه کــرد چرا که 
همگــی در راه این هدف پوشــالی انــد و از این 
رهگذر علم آموزی نیز معنــای واقعی خود را از 

دست می دهد و ...الخ.  
همانطور کــه مالحظــه گردید گرچــه غرب به 
مثابه یک واقعیت خارجی از کشــور ما رخت بر 
بسته است و به زودی در منطقه نیز فرار را بر قرار 
ترجیح می دهد اّما تــا وقتی که نظام اقتصادی 
متداول در کار اســت نظم جهانی همان اســت 
که آن ها مــی خواهنــد و به مــدد زالویی چون 
دالر، منافع و ثروت اقتصاد کشــور را می مکد. 
این حاکمیت یا دیکتاتوری پــول تنها از طریق 
نظام پیوســته بانکداری جهانی استمرار یافته 
است. البته بدیهی اســت که در این دنیایی که 
زندگی بدون بانک ممکن نیست، هیچ بنده ای 
از بندگان خدا جرأت اینکه نفی اله کند ندارد اّما 
اگر همیشــه بخواهیم بر روی مقتضیات زمان، 
َعَلم اســتدالِل اثبــات را بنا کنیم پــس تکلیف 
»شریعت« چه خواهد شد؟ آیا مقتضیات زمان 
را می توان به جای شــریعت گماشــت؟ در این 
صورت دیگر هیچ انتقادی در هیچ مســئله ای 
به بشر روا نیســت و نمی توان انسان را مسئول 
اعمال خویش دانســت اگر مــا معتقد به نعمت 
اراده و اختیار انسان هستیم بدین معنا است که 
دیگر نباید خود را تابع مقتضیات زمان بدانیم! 
بگذریم که از آغاز مراد ما تفصیل این نکته نبود، 
بل می خواستیم بنالیم از انسان که عهد َاَلست 
را به نحوی این چنین به نســیان سپرده است.  
برگردیم به اصل مطلب. ممکن اســت کســانی 
بگویند که بانک دارای منافع عدیده ای اســت 
گرچه در این سخن جای تردید بسیار است اّما 
باید به خاطر داشته باشیم که در همه چیز حتی 
در شرور ترین شرها وجه خیری نهفته است که 
اگر از آن وجه نظر کنیم، ممکن اســت اساســًا 
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ماهیت آن را انکار کنیــم. دریافت ماهیت بانک 
مستلزم تحلیل تاریخی سرمایه داری است که 
در این مختصر نمی گنجد با این وجود، حقیقت 
آن است که کاپیتالیسم یا سرمایه داری_که در 
کشورهای نظام ســلطه نماد پرواضحی دارد_
وجه اقتصادی اســتکبار اســت و تشکل بانک 
ها و بانکداری جدید در راســتای همان بســط 
نظم نوین سرمایه داری و یا دیکتاتوری پول می 
باشــد. آوینی بعد از ذکر گفتاری از شهید سید 

محمدباقرصــدر دربــاره اهداف 
تشــکیل بانــک، می نویســد:» 
در نظــام ســرمایه داری، بانک ها 
مؤسسات رباخواری غول آسایی 
هستند که نظام صنعتی و شیوه ی 
تولید ســرمایه داری تمامًا بر آنها 

مبتنی اســت و ماهیتًا نیــز نمی تــوان این دوـ  
سیســتم بانکداری و توســعه ی صنعتــیـ  را از 
یکدیگــر جدا کــرد. در جهــان غــرب بانک ها 
در حقیقــت مراکــزی هســتند که ســرمایه ی 
همه ی مردم را در خدمت ایجــاد مالکیت های 
خصوصی غول آسا و توسعه ی ســرمایه داری و 
بسط سیطره ی امپریالیسم به کار می گیرند. از 
سرمایه های کوچک همه ی مردم که در یک جا 
جمع می شود، سرمایه ای آنچنان عظیم فراهم 
می شود که برای ما هرگز امکان دریافت وسعت 
آن ممکن نیست. این ســرمایه ی عظیم در کجا 
بــه کار می افتد و در خدمت منافع چه کســانی 
قرار می گیرد؟ جواب روشــن است: مؤسسین 
بانک ها، ســرمایه دارهایی که از یک ســو نظام 
کاپیتالیســتی اقتصاد امروز را شکل داده اند و 
از سوی دیگر، با اســتفاده از قدرت عظیمی که 

در قلمرو دیکتاتوری اقتصاد فراهم آمده است، 
ســیطره ی سیاســی امپریالیســم را بر سراسر 

جهان حفظ می کنند.«
البته نظر به این نکته نیز ضروری اســت که اگر 
چنانچه تا چند سال آینده غرب نیز فروبپاشد باز 
هم همان مقتضیات سخیف روزگار باقی است و 
این دلیل؛ بر لزوم تغییــر درونی مردم فرهیخته 
ما نیز بس اســت. بدیــن وصف هنوز ســفارِت 
اقتصادِی اســتکبار در میانه ایــن معرکه باقی 
اســت و چه بســا به تعبیر موالی 
متقیان، نفس هر انسانی نزدیک 
ترین دشمن به اوست! و به راستی 
این نفس است که در غرب، بنیان 
تمدنی را بنا نهاد و آن تمدن هنوز 
در دل نظام رایج اقتصادی النه ای 
دارد که فرصت را از بســط تمدن نوین اسالمی 
در حوزه اقتصاد، ربوده اســت! اگر باور داشته 
باشیم که انقالب اسالمی تحولی باطنی است 
و در پی بســط فرهنگ توحیدی است. ساختار 
اقتصادی را می طلبد که نه تنها بسط و گسترش 
اعمال الهی انسان را تسهیل کند و مانع بندگی 
توحید نگردد بلکه وســیله در رسیدن به تمدن 
نوین اسالمی باشــد. از این رو است در اندیشه 
امام این انقالب:» اقتصاد یک نقطه ی کلیدِی 
تعیین کننده است. اقتصاد قوی، نقطه ی قّوت 
و عامــل مهــّم ســلطه ناپذیری و نفوذناپذیری 
کشور اســت و اقتصاد ضعیف، نقطه ی ضعف و 
زمینه  ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. 
فقر و غنا در ماّدّیات و معنوّیات بشر، اثر میگذارد. 
اقتصاد البّته هدف جامعه ی اسالمی نیست، اّما 
وسیله ای اســت که بدون آن نمیتوان به هدفها 

رســید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقّل کشور 
که مبتنی  بر تولیــد انبوه و باکیفّیــت، و توزیع 
عدالت محور، و مصرف به اندازه و بی اســراف، 
و مناســبات مدیرّیتــی خردمندانه اســت و در 
سالهای اخیر از ســوی اینجانب بارها تکرار و بر 
آن تأکید شــده، به خاطر همین تأثیر شــگرفی 
است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای 

جامعه بگذارد.« 
به راستی که این تأثیر شگرف را در افق هر کلمه 
ای از دهان ایــن حکیم انقالب می تــوان دید و 
خود از حکمتی متعالی حکایت دارد که تنها ره 
بِر خروج از جاهلیت ثانی است. چرا که با مطالعه 
عمیق و دقیق ایــن جمالت متعالی بــه این پی 
خواهیم برد که مسئله اقتصاد امری چند بعدی 
است، لکن کمال تأسف است که تنها ابعادی از 
مطالبات ایشان برجستگی و رسانه زدگی عموم 
را دارد. در غیر این صــورت، اقتصادی که درگرو 
تحوالت اقتصادی نظام سلطه، اراده سرمایه داران 
جهانی و پروپاگاندای مسموم کننده باشد ولو به 
مدیریت صحیح نیز، نمی تواند به تنهایی جلوی 
مصرف بی حد و حصر عمده افراد از طبقات فوق 
تا متوســط جامعه را بگیرد. لذا چنانچه جنبش 
دانشجویی67 ساله اّما بسیار جوان ما به عنوان 
خواص جامعه »اگر آنچه را کــه به آن ها نگاه می 
کنند تشخیص دادند و عمل کردند تاریخ نجات 
پیدا می کند و]دیگر[ حسین بن علی ها به کربال 
ها کشانده نخواهند شد...اّما اگر بد فهمیدند، 
دیر فهمیدنــد، فهمیدند ولی اختــالف کردند، 
وقتی فاجعه...اتفاق افتاد دیگــر چه فایده« . از 
این روســت تنها راه خروج از این بن بست، کالم 

امام امروز جامعه است.

اقتصاد قوی، نقطه  قّوت و 
عامل مهّم سلطه ناپذیری 

و نفوذناپذیری کشور 
است



هادی گلسرخی روبیــن بــاری در کتــاب جنگ 

قدرت هــا در ایران معتقد اســت "سیاســت 
آمریکا در قبــال ایران  در ماههــای منتهی به 
پیروزی انقالب اسالمی دچار رکودی شد که 
تا ماه هــا پــس از شــدت گیــری اعتراض ها 

همچنان قادر به درک تحوالت نبود".
جمالت فوق تنها بخشی از اظهارات و اعتراف 
یک پژوهشــگر غربی حوزه انقالب ها درمورد 
نقش مبهم آمریکا در وقایــع تحوالت انقالب 
درنیمه دوم سال 57 اســت. در روزهای اخیر 
اظهار نطر جنجالی و تعجب آور یکی از مدیران 
ارشــد دولت یازدهم پیرامون بنیان گذار کبیر 
انقالب اسالمی و نســبت وقیحانه و نامانوس 
پیرامون ارتباط ایشــان و دولــت آمریکا امری 
اســت که فضای سیاســی کشــور را ملتهب و 
تعجب همگان را برانگیخت . اظهار نظری که 
فارغ از چرایی بیان آن توســط این شخصیت 
مسئول در نظام جمهوری اسالمی و مسبوق 
به سابقه بودن چنین اظهارات مبهم و وقیحانه 
از سوی این شخص دریافت صحت وسقم آن را 

ضروری می سازد.

 از دریچــه نســبت ارتبــاط آمریکا بــا انقالب 
اســالمی و مواجه بــا آن باید به ایــن موضوع 
اشــاره کــرد کــه بعــد از انتخابــات ریاســت 
جمهــوری آمریــکا و روی کار آمــدن کارتر در 
سپهر سیاســی این کشور، بســیاری از حجم 
نگرانی هــای شــاه در مقولــه حمایت هــای 
خارجی کاهش یافت؛ چرا که کارتر علی رغم 
شــعار انتخاباتی خــود در نقش حامی شــاه 
ظاهر شد. وی شش هفته پس از آخرین سفر 
شــاه به آمریکا در دیــدار کوتاهــی از ایران و 
مالقات با شــاه اظهار داشــت »ایران مرهون 
شایســتگی شاه در رهبری کشــور است. زیرا 
توانسته اســت ایران را به صورت جزیره ثبات 
در یکی از پرآشــوب ترین نقاط جهان درآورد. 
این تجلیل اســت از رهبری شــما و احترام و 
ستایش عشــقی که ملت به شــما دارد«.این 
رویکرد مثبت کارتر نســبت به ایــران نگرانی 
شــاه را از جانب حامیان خارجی اش کاهش 
داد اما در داخل کشور اوضاع به گونه دیگری 
رقم می خورد. درک نادرســت رژیــم پهلوی از 
شرایط کشور و نفوذ روزافزون امام خمینی در 

میان مخالفان عالئم بحران را در اواســط آبان 
ماه پدید آورد.  استمپل می گوید : برژینسکی 
مشــاور امنیت ملی آمریکا برای نخستین بار 
از خطر سرنگونی شــاه در صورت مهار نشدن 
بحران ســخن گفت؛ وی اظهار می داشت که 
سقوط شاه نه فقط منافع حیاتی امریکا را در 
ایران به خطر خواهد انداخــت، بلکه متقاباًل 
عراق که از حمایت شــوروی برخوردار اســت 
به صورت قدرت برتــر منطقه درخواهد آورد و 
رژیم های ســلطنتی دیگر منطقــه، اطمینان 
خود را بر تعهدات آمریکا از دســت می دهند.  
در داخل آمریکا هنوز در قبــال تعامل با ایران 
انقالبی رویکردهای متناقضی وجود داشت. 
مساله مهمی که دامن گیر آن ها بود، فقط در 
باره بحران انقالب در ایران نبود بلکه بیشــتر 
به جنگ دیگری مربوط می شــد که در درون 
وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین در سطح 
باالی حکومــت آمریــکا بیــن وزارت خارجه 
آمریکا به سرپرســتی سایروس ونس وزیر امور 
خارجه و شــورای امنیــت ملی این کشــور به 
ریاســت برژینســکی مشــاور امنیت ملی بر 
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ســر ایران درگرفته بود کــه در نهایت موجب 
ســردرگمی خود کارتــر در باره مســاله ایران 
شــد. وجود اختالف بین مقامــات آمریکایی 
بیشــتر به این دلیل بود که ظاهرًا هر کدام از 
آن ها اطالعات خــود را از منابــع متفاوتی به 
دست می آوردند. برژینسکی همواره سخنان 
گری ســیک را مورد توجــه قرار مــی داد. در 
مقابل ونس و دیگــر مقام های وزارت خارجه، 
از نظریــه ســولیوان اســتفاده می کردند که 

گزارش هایــش از اوضــاع ایران 
آنچنان بــا تحلیل هــای هیئت 
حاکمــه آمریکا از اوضــاع ایران 
ســازگاری نداشــت و دلیل این 
ناهماهنگــی منابــع هم چیزی 
نبود جز در هم ریختگی و تشنج 

در ایران.
 گری سیک نیز یکی از چهرهای جنجالی در 
خصوص شــائبه مذاکره  اطرافیان و شخص 
امام با دولت آمریکا اســت . او از کسانی بود 
که در تیــم برژنســکی در مواجه بــا انقالب 
اســالمی ازآن  با عنوان بحران یاد می کند. 
وی  در کتاب خود با عنــوان » همه چیز فرو 
می ریزد«  ادعایی مبنــی بر ارتباطاتی میان 
مقامات آمریکایــی و افرادی نظیــر ابراهیم 
یــزدی کــه در آن برهــه زمانــی در پاریس و 
جزو همراهان امــام )ره( بود مطرح می کند 
که امــروز مصــرف داخلی آن موضــوع این 
نوشتار اســت. اما با گذر از  جریان شناسی 
شــخصیتی افــراد همــراه امــام در پاریس 
همچون  ابراهیم یزدی و بنی صدر و رویکرد 
عملی آنان نسبت به آمریکا درسال های پس 
از انقالب و تحت پوشش مذاکره و جاسوسی 
می توان بــه این نکته اشــاره کــرد که گری 
سیک در این کتاب مذاکرات ادعایی) بدون 
در نظر گیری کذب بــودن آن(  را بین افراد 
ایرانی و مســئولین آمریکایــی بر حول 
محور اوضاع ایران پس از شاه و نگرانی 
آمریکا در این باره عنوان می کند. 
نکته ای که با بررسی محتوای و 
تفســیر آن در بد بینانه ترین 
حالت ممکــن، اثبات 
می کند که در 

ماهیت انقالب و حرکت آن دخالتی صورت 
نگرفته است و این امر پاسخ روشِن بسیاری 
از ابهامات و غرض ورزی های عناصر داخلی 

و خارجی است.
 آمریکا در ایــن مدعا به صــورت منفعالنه و 
از سر اســتیصال، تالش های مذبوحانه ای 
را بــرای حفظ حداقلــی منافع خــود به کار 
می بندد. بر این اســاس می تــوان در وهله 
اول لــزوم حفظ متحــد اســتراتژیک خود با 
استفاده از ترفندهایی همچون 
دولت ائتالفی بختیار و کشــتار 
گســترده، همچنیــن در وهله 
دوم حفظ منافــع حیاتی خود 
در خاورمیانــه و نگرانی از نفوذ 
شــوروری در انقالب اســالمی 
هماننــد خیال پــردازی های ســال32 را از 

جمله اهداف این مذاکرات  نفسیر کرد.
 بنابرایــن رویارویــی و دشــمنی آمریــکا بــا 
ماهیت انقالب اسالمی ایران به رهبری امام 
خمینی)ره( طبق اعترافات  دولتمردان این 
کشور  از بدو شکل گیری نهضت اسالمی بر 
هیچ انسان سلیم النفس و آزاده ای پوشیده 
نیســت و آنچه باعث موضع گیری منفعالنه 
مقطعی آنان در قبال وقوع انقالب به شــمار 
می آید چیــزی جز بهــت در برابــر عظمت 
نهضت مردمی انقــالب و برهم خوردن همه 
معادالت سیستم های اطالعاتی و سیاسی 
این کشور بر اساس شواهد را در ذهن متبادر 
نمی سازد. لکن آنچه که تحت عنوان مذاکره  
و محورهــای آن از ســوی افــرادی همچون 
ســیک و پیروان داخلــی آن مــورد ادعا قرار 
می گیرد موضوعی اســت که فــارغ از واهی 
بودن آن، با توجه به نــوع ادعای مطرح، بی 
فایده بــودن آن در اهــداف و رویکــرد های 
انقالب اسالمی در ادامه مسیر نهضت نکته 
ای بس واضح اســت. شــاهد این مدعا سیِر 
موضع گیری امام راحل و نظام  اندیشــه ای 
ایشان پیرامون اســتبداد داخلی و استکبار 
خارجی اســت که بــدون هیچ گونــه خلل و 
کوتاهی از آرمان ها، بین سال 42 تا 57 روند 
مشخصی را در قبال شــاه و دولت آمریکا به 
عنوان دشمنان اصلی اسالم و ایران پیگیری 
گاه می  و توده مــردم را از خطر این ناحیــه آ

سازد. 
اما با گــذر از بحث اســتداللی این موضوع، 
اتفاق روزهــای اخیــر و ســخنان متعجبانه 
جناب آقای کالنتری به عنوان مسئول ارشد 
در دولت های مختلف و باز نشــر این ادعای 
واهی؛ تلنگری اســت کــه خطــر ارتجاع از 
این ناحیــه و در نتیجــه تحریــف و تضعیف 
ارزشهای انقالب اسالمی و سیره امام راحل 
)ره( را در ذهــن متبــادر می کنــد. رهبری 
معظم انقــالب در ایــن زمینــه میفرمایند" 
نقطه ی مقابل انقالب، ارتجاع است. خیلی 
از انقالبهای دنیــا مبتال به ارتجاع شــدند؛ 
یعنی بعد از آنکه پنج ســال، ده سال، پانزده 
ســال از شــروع انقالب گذشــت، به خاطر 
بی اهتمامی هایشان  مبتال شدند به ارتجاع، 
بــه عقب گرد؛ ایــن ارتجاع، نقطــه ی مقابل 
ـ یعنی هم پیشرفت  انقالب، اســت. و هر دوـ 
ـ  انقالبی، هم پســرفت بــه معنــای ارتجاع ـ 
بستگی دارد به اراده ی انسانها؛ انسانها اگر 
چنانچه درســت حرکت بکنند، درست پیش 
خواهند رفــت؛ اگــر چنانچه غلــط حرکت 
بکنند، پس رفت خواهند داشت، که در قرآن 

هم به هر دوی اینها اشاره شده". 
از این رو حادث شدن این حالت از پسرفت در 
جامعه و به ویژه در بدنه حاکمیتی هشداری 
اســت که بار دیگرتوجه به بازیابــی وتقویت 
ارزشــها را در کانون توجهات قرار می دهد و 
غفلت از آن تبعات زیادی در حوزه فروپاشی 
جامعه دینی، کاهش اقتدار ملی و گسترش 
موج آســیب های اجتماعی را برای آیندگان 
به همــراه دارد. اّما در مــورد خطای جناب 
آقای کالنتری اگر چه عذرخواهی ایشــان و 
برائت از صحبت های قبلی شــان با اغماض 
قابل پذیرش اســت اّما باید توجه داشت که 
اثــرات ایجاد چنیــن چالش های ارزشــی و 
تکرار آن از تریبون های مختلف در نزد افکار 
عمومی جامعه غیر قابل کنترل و پیش بینی 
اســت از ایــن رو مقتضای عدالت دســتگاه 
قضاء آن است که پیگیر اقدامات بازدارنده و 

پیشگیرانه ای در این مورد باشد.

 

هم پیشرفت انقالبی، هم 
پسرفت به معنای ارتجاع  

بستگی دارد به اراده ی 
انسانها
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ــَة، َصالُح  محمدرضا ناصری الَعــدُل ُیصِلــُح الَبِریَّ

ِة الَعدُل. عدالت، مردم را اصالح می کند  ِعیَّ الرَّ
و مایه اصالح و سامان یافتن رعّیت است. )غرر 

الحکم : 496، 5804 (
همانطور که در شــماره قبل نشــریه در مورد 
انواع عدالت خواهی نکاتی مطرح گردید، این 
نوشته بر آن اســت تا عدالت خواهی امروزی 
را مورد واکاوی قــرار دهد. جریانــات عدالت 
خواهی که امــروز در جامعه مطرح هســتند 
از همان دسته دوم و ســوم می باشند که قبال 
در مورد آنها صحبت شــد؛ دسته دوم که نیت 
نادرست و شیوه فریبنده و دسته سوم افرادی 

با نیت درست ولی شیوه غلط هستند.
در باب دسته دوم سخن بسیار است. در وصف 
اینان می توان گفت ذره ای به عدالت خواهی 
فکر نمی کنند و عدالــت را تا جایی دنبال می 
کنند که بتوان منافع خود را از آن اســتخراج 
کــرد. این افــراد بــرای رســیدن بــه مقاصد 
خودشان، حق را باطل و باطل را حق جلوه می 
دهند و البته گاهی حــق را گروگان می گیرند 
تا بتوانند امتیاز بگیرند و منافع خود را تامین 
کنند. مصادیق این افــراد در جامعه، پرواضح 
هست. این وصف شامل حال گروهی می شود 
که معیشت مردم را گروگان گرفته اند تا صدای 
حق طلبــی و عدالــت خواهی مــردم را خفه 
کنند و یا منحرف ســازند. در قضیه برجام نیز 
قابل مشاهده اســت که این جریان_که خود 
شیفته جریان های غربی هستند_ به یکباره 
در یک بازی نمادین مخالفین خود را هم کیش 
صهونیست می خوانند و صهیونیست را تکفیر 
می کنند، یعنی همــان وارونگی حق و باطل 
در اذهان مردم. همه تــالش های این جریان 
معلوم الحال برای رســیدن بــه مقاصد حزبی 
و فردی، مســئله ای غیر قابل انکار می باشد. 
از این جریان ســرتا پا نخ نما بگذریم که بیش 
از این، ابطال وقت اســت و خواننده خود نیز 
مثال های بیشتری در این باب در ذهن دارد.

 در مورد دســته ســوم، اصالح آنها رهگذری 
در رسیدن به دســته اول ) نیت درست و شیوه 
درست( است. مشکل این گروه در نیت نیست 

بلکه بعد از نیت و در حیــن پرداختن به مقوله 
عدالت خواهی است. هنگامی که افراد، بدون 
مبانی و آشــنایی بــا پیچیدگی هــای عدالت 
خواهی قدم بــه این کارزار می گــذارد، طبعًا 
به این آســیب دچار می گردد. همان طور که 
حضرت علی)ع( مــی فرمایند: عدالت چهار 
شاخه)شــعبه( دارد: فهــم پیچیدگی، دانش 
بسیار و حکمت روشنی بخش )نیکو( و بوستان 
بردباری ... . در ادامــه خواهیم دید که عموم 
افراد در ایــن چهــار مولفه دچار اشــکاالتی 

اساسی هستند. 
در فهم پیچیدگی در عدالــت خواهی همین 
بس که شیطان خود با چهره عدالت خواهی 
ســوی عدالتخواهان رهنمون می شــود. در 
تاریخ، نمونه های زیادی را از این دســت می 
توان مالحظه کرد از جمله آنکه عده ای برای 
عدالت خواهی امری کوچک، عدالت خواهی 
امری بــزرگ را به حاشــیه و حتی فراموشــی 
ســپردند. مطالبــه گری هــای ایــن روز ها از 
مجلس فعلی، نمادی از تأیید این مدعا است. 
جریانــات عدالــت خواهــی آنقدر دســت به 
مطالبه های جزئی زده اند کــه گویی مطالبه 
حقیقی به حاشیه رفته است و هدف از تالش 
برای به کرســی نشــاندن نمایندگان حقیقی 
مردم به جای نمایندگان پوشالی، در هاله ای 
از ابهام قــرار دارد. از جمله پیچیدگی عدالت 
خواهی است که گاهی بر اساس ظاهر و بدون 
پیچیدگی هــای درونی آن علــم مطالبه قیام 
می کند که همیــن ظاهر گرایی باعث ســوء 
اســتفاده برخــی جریانات مغرض نیز شــده 
است. ماجرای مرگ جوان معتادی در مشهد 
آنطور که تحلیل گران عدالتخواه اظهار داشته 
اند به نظر می رسید که نیروی انتظامی مسبب 
این حادثه بوده اســت حال آنکــه ماجرا چیز 

دیگری بود.

در مــورد دانش نیز مــی توان مطلــب فوق را 
بسط داد. برخی عدالت و عدالت طلبی را به 
گونه ای تفســیر می کنند که گویی با نمادی 
از اندیشه های مارکسیستی مواجه شده ایم. 
مالک تحلیل های ایشــان بر میــزان ثروت و 
محل سکونت افراد استوار است و با این منطق 
هرکســی ثروتی کالن داشــته باشد در سلک 
مغضوب علیهم است و باید با عدالت خواهی 
را بر سر او آوار گردند و برای اینان تفاوتی میان 
ثروت مشــروع و نامشروع نیســت. حال آنکه 
مبانی اسالم، کسب ثروت مشروع را نه تنها بر 
بوته انتقاد و امر به عدالت ننشانده است بل به 
آن ترغیب و تشویق نیز می کند. از این رو است 
که فقدان مبانی قوی برخاســته از اســالم در 
این گونه مطالبات برجســتگی خاصی دارد. 
شرح مسئله حکمت در عدالت خواهی در این 
مختصر نمی گنجد لکن به همین میزان قانع 
ایم که فرق حکمت و دانش در این اســت که 
دانش علم صرف است و حکمت؛ علم و عمل 

می باشد.  
بردباری از جمله حلقه های مفقوده ای است 
که عمده اشتباهات عدالتخواهی و باقی امور 
در آن برجسته است. آن هنگام که حادثه ای 
رخ دهد و ظاهر امر اشکاالت و زشتی هایی را 
نشان می دهد بی درنگ توپخانه های عدالت 
طلبی و مطالبه گری را فعال می کنند. اّما بعد 
چند روز که دم خروس عیان شود گویا موضوع 
واقعه در دنیای دیگری سیر می کرده است و 
مطالبه در باطن خطا بود. جالب آنکه به مجرد 
پی بردن به این اشــتباه در ســه وجه به منصه 
ظهور می رســند اول اینکه حقیقــت را انکار 
می کنند و بر مطالبه گری اشتباه خود اصرار 
می کنند تاجایی که تهمت های بیشــتری را 
روانه طرف های دیگر می کنند و از اســالم و 
انقالب هزینه می کنند تا مطالبه اشتباه خود 
را کنار نگذارند. یا آنکه سکوتی مطلق اختیار 
می کنند و گویا از آن حضور مجازی و حقیقی 
و آن فریاد های کر کننده و.. خبری نیســت و 
از حالی به حال دیگر رفتند. اّما افراد قلیلی از 
این گروه خود را مسئول می دانند و منصفانه 
اشتباه خود را در مورد مطالبه غلط، عنوان می 
کنند. به این دســته اخیر امید بیشتری برای 
رسیدن به عدالت خواهی مطلوب وجود دارد.

عدالتخواهی در ترازوی نقد!
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این قلــم اگــر بخواهد بطور مســتند بــه این 
عریضه صحه گذارد خواننــدگان را به تأمالتی 
در باب خاطرات مذاکره کننده ارشد آمریکایی 
دعوت می کند. چرا که در این مقطع حساس 
چند ماهــه بــر جمیع ملــت فرهیختــه ایران 
اســت که دشــمن شناســی و حافظه تاریخی 
شــان را تقویــت کنند تــا بلکــه آرای عمومی 
1400پاسخی محترمانه در خور شأن توهمات 
جریان تحریف و دلواپسی آمریکایی ها باشد. 
کتاب »من ترسو نیستم« گرچه برپایه خیاالت 
یک ایران ســتیز یهودی االصل، نگاشته شده 
اســت و بســیاری از تحلیل هــای وی در باب 
این مّلــت با عــزت به خطــا رفته اســت. لکن 
می توانــد حاوی کــد هایی ارزشــمند درباره 
تجربه فرجام برجام و نگاه یک مســئول ارشد 
آمریکایی به ایران باشــد و خوش باوری برخی 
رجل سیاســی ایران بــه رفیقان چشــم آبی را 
اعتبار سنجی کند. نوشته های مذاکره کننده 
ارشــد، حاوی نکاتی پر مغز در باب کنش ها و 
رفتارهای عجیب مذاکــره کنندگان ایرانی نیز 
هســت و شــاید از بزرگترین افتخارات برجام 
خواهد بود کــه در ماجرایی عبــاس عراقچی 
تحت تاثیــر احساســات زنانــه و کنش طرف 
مقابل از بیان خواســته و نکته نظری انصراف 
بدهد! ماجــرا وقتی اهمیت پیــدا می کند که 
به رصد دقیق دشمن در تحوالت داخلی ایران 
پی ببریم! تا جایی کــه انتصاب دکتر ظریف به 
وزارت امور خارجه یک چراغ ســبز برای آن ها 
محسوب می شود و بیانات مقام معظم رهبری 
در خصوص مذاکــرات موجب برهــم خوردن 
برخــی معادالت در مذاکره می شــد. نوشــته 
های مذاکره کننده ارشــد آمریکایی مزین به 
گوشــه هایی از فریبکاری تیــم مذاکره کننده 
آمریکایی نیز، شده است! از جمله آنکه درباره 
مســئله غنی ســازی اورانیوم اعتراف می کند 
ســعی کردند پیشــنهاد خود را طوری تنظیم 
کنند که »بــه ما]آمریکایی هــا[ اجازه می داد 
برفعالیت های هســته ای ایران مسلط شویم و 
در عین حال اجازه می داد ایران بگوید توانسته 
در برابر جهان مقاومت کند و برنامه هســته ای 
غیرنظامــی اش را نگه دارد.« آنچــه که در این 
پیشنهاِد محقر اتفاق افتاد تنها تعارف آب نباِت 
مقدار محدودی از غنی ســازی مزین به شکر 
نظارت جدی به یک کودک، بود تا جایی که بنا 
به اعترافات وندی شرمن در این کتاب، امتیاز 

را پشیزی اعتبار نبود.
خوی وحشی گری و گرگ صفت آمریکایی ها 

 »من ترسو نیستم!«
مصطفی سلیمانی نسب برخوانندگان این مرقوم مســئله تحلیل انتخابات اخیر آمریکا و 

دلواپسی دموکرات ها و مقدمات دوقطبی سازی قوم محبوب ایرانی اش اظهر من 
الشمس است. اّما آنچه در میانه معرکه نباید به سادگی از آن گذشت تجربه دوگانه 
جنگ و صلح، شــناخت نگاه دشــمن به مســئله جمهوری اســالمی برای آینده 
سیاست)بخوانید زیرک کاری( خارجی آمریکا است. طبیعی است که آنگونه برخی 
پیروان مذاکــره در ایران نگــران انتخابات بودنــد، طرف آمریکایی نیز نســبت به 
انتخابات ۱4۰۰ دارد و کما فی السابق در بلند مدت پنبه دانه رنگارنگی به خواب 

دیده است. 
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یکی از مســائلی اســت که در خاطرات وندی 
شرمن در شأن اندیشه اســت. او درباره اینکه 
چه شرایطی باعث شد تا دولت ایاالت متحده 
به مذاکــره روی آورد می نویســد:» علی رغم 
بی اثر بودن شــرایط جنگ و یــا ادامه تحریم 
ها، هیــچ رئیس جمهــوری پیشــینی جرأت 
مذاکره با ایرانیان را نداشــته اســت...رئیس 
جمهــور اوباما امیــدوار نبود کــه ایرانیان، که 
منابع زیادی صرف ســاخت تأسیسات هسته 
ای کــرده بودند، بــرای از بیــن بردنش عجله 
ای داشــته باشــند...رئیس جمهور دســتور 
داد و در ســال 2015 پنتاگــون بمــب جدید 
یک تنی را مســتقر کرد که می توانســت مرکز 
زیــر زمینی غنی ســازی فــوردو را کــه روزی 
مخفی بود نابود کند... دولت او رژیمی بسیار 
شــدید از تحریم های اقتصــادی را اجرا کرد. 
اّمــا هدف رئیــس جمهــور همیشــه برگزاری 
مذاکره با ایــران بود«. نکته ای کــه در تحلیل 
شــیطنت های دیپلماســی، باید به دیده نظر 
داشــت این است که وندی شــرمن از  تجارب 
تخصصی در روانشناســی و روانکاوی بهترین 
اســتفاده را برای پیشــبرد مذاکرات داشــته 
اســت و نوشــته های او حاکی از شکل گیری 
بخشی از زمینه های مشــترک و تالش طرف 
مقابل برای شــناخت شــخصیتی تیم ایرانی، 
دارد. او معتقد است که »ایجاد روابط انسانی 
ناگزیر بــه مذاکــرات بهتری ختم می شــود. 
بنابراین  بخش عمده ای از رســیدن به توافق 
فهمیدن نگرانی های طرف مقابل است و برای 
فهمیدن آن ما باید انگیزه هایشان را بدانیم«. 
طبیعتًا این قبیل اظهارات سواالتی را در ذهن 
خواننده ایجاد می کند که آیا اینکه تحریم ها 
شدید را برای واداشتن به مذاکره اعمال کرده 
اند به معنــای تعامل و مذاکره واقعی اســت یا 
قلدری؟ آیا می توان با وجود تحریِم تروریست 
ها، مذاکره کرد؟ آیا با وجود استفاده از شیوه 
های اثرگذاری روانی می توان آن را دیپلماسی 

دانست؟
با این وجــود آنچه که از نوشــته هــای وندی 
شــرمن موجبات نگارش این مرقــوم را فراهم 
ساخت ذکر این نکته است که معرفت دشمن 
نســبت به جریــان های سیاســی ایــران می 
تواند به شــناخت جناح های سیاسی از نگاه 
دشمن مددی برســاند و با اندکی تأمل دست 
هــای لرزان طــرف مقابــل دربــاره انتخابات 

ایران را می توان درک کرد. بنا به 
بیان مذاکره کننده ارشد آمریکا 
محافظه کاران، اصــالح طلبان 
لیبرال، روشنفکران و پوپولیست 
هــای ایرانی در ادبیــات ایاالت 
تندروهــا  ســلک  در  متحــده 

محســوب می شــود. اّما نکته مهم، در تفاوت 
مذاکره قبل و بعد از انتخابات 1392 ریاست 
جمهوری است. تا قبل انتخابات گفتگوهایی 
با تیم ایرانی به رهبری ســعید جلیلی صورت 
گرفتــه بــود. ونــدی شــرمن دربــاره مذاکرِه 
جهنمی با این تیم اینگونه بیان می کند»پس 
از هــردور مذاکره، معــاون کاترین اشــتون، 
هلگا اشــمید باید هفته ها برســر محل بعدی 
مذاکرات با معاون جلیلی، علی باقری مذاکره 
می کرد. این بازی ای عــذاب آور بود چون ما 
را مجبور می کرد به جایی کــه آنها قلمرو خود 
می دانستند وارد شــویم و ادامه مذاکره در آن 
شرایط برای ما ناخوشایند شــود«. اّما درباره 
تیمی که توســط ظریــف و عراقچــی رهبری 
می شــد توانســتند به زمینه های مشــترکی  
برســند. این زمینه ها به قدری مشــترک بود 
که گویی بر ســر میز مذاکره، دغل دوســتان 
اند دور شــیرینی ! از این رو اســت که پیروزی 
حسن روحانی در انتخابات برای طرف مقابل 
نقطــه عطفــی در رونــد مذاکرات هســته ای 
محسوب می شد. بدیهی است که امروز نیز در 
مواجهه با انتخابات 1400 موقعیت سرسختی 
را درپیــش دارند. کنــش های منفــی برخی 

ســناتور ها و مقامات اطالعاتی آمریکا نسبت 
به ترور شــهید محســن فخری زاده نیز بیانگر 
این نگرانی نســبت برخی اتفاقات منتهی به 
1400 می باشــد. بطور کلی ایــن کتاب علی 
رغم شــعائر صلــح جویانه در مســئله هســته 
ای نمــادی از نفرت یــک آمریکایــی یهودی 
االصل نسبت به ایرانی ها اســت که به جمیع 
خوانندگان معترف اســت تیــم آمریکایی در 
مذاکرات از هر ابزاری ولو خارج 
شــدن از چارچوب های مرسوم 
دیپلماســی بــرای اثرگــذاری و 
درک روانــی در طــرف مقابــل 
اســتفاده می کند. بــه حقیقت 
می توان گفت آنچه که در برجام 
اتفاق افتاد مذاکره واقعی نبود تا چه رســد به 
اینکــه بخواهیم دربــاره نتیجه بخــش نبودن 
آن صحبت کنیــم. این خصلت بــا حیله گری 
آمریکایی ها همواره آمیخته است و نمی توان 
آن را نادیده گرفت لذا نمــی توان اقتصاد یک 
کشــور را بخاطر لبخنــد های مرموزانه شــان 
عالف کرد. البتــه گاف ها و ضعــف های تیم 
ایرانی که در این مجموعه یادداشت ها فراهم 
آمده، امری نیســت که به راحتی بتوان از آن 
عبور کرد از کلمــات و اصطالحات متن برجام 
گرفته تا انصراف دادن از خواسته های خود با 
دیدن کنش طرف مقابل، اقتدار دیپلماســی 
را خدشــه دار کرد. با این وجود آنچه در رابطه 
با آینــده تحوالت سیاســی پــس از انتخابات 
آمریکا از اهّم موارد اســت دلواپسی آمریکایی 
ها دربــاره روزهای منتهی به ایــام الله 1400 
می باشد. به خصوص آنکه همانطور گفته شد 
نه تنها شــناخت خوبی از جناح های داخلی 
کشــورمان دارند بلکه بهتر از مــردم ایران می 
شناسند. با این وصف تالش آن ها برای جلب 
توجه مقامات ایرانــی برای تعامالت جدید و یا 
احیای روابط نامطمئــن دوره اوباما تا قبل از 

انتخابات ایران امری روشن است.

بخش عمده ای از رسیدن 
به توافق فهمیدن 

نگرانی های طرف مقابل 
است
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خانم محمدزاده  کرونا از آنچه که فکر میکنیم به ما نزدیک تر است ، ویروسی 

که دست علم و دانش نوین انسانی را از پشت بسته و در پی نابودی انسان 
هاست ، ویروسی که حاال یک سال است مهمان ناخوانده زندگی هایمان 
شــده و انگار قصد رفتن ندارد، اما حقیقتا باید پرســید چه عاملی و چه 
رفتاری باعث قوی تر شدن و همه گیر تر شــدن این ویروس شده؟ مدت 
هاست خیلی از ما ماسک بر صورت شده ایم و خیال میکنیم با زدن این 
تکه پارچه بر صورت از حمله کرونا مصون می مانیم و به همین جهت آن را 
سپری در برابر کرونا احساس میکنیم و همان رفتار ها و تعامالت پیش از 
این بیماری را انجام میدهیم)البته  هنوز افرادی هستند که حتی به زدن 
ماسک هم اعتقادی ندارند و فکر میکنند کرونا مال همسایه است!(امروز، 

بیشــتر از هر روز دیگری ما باید به این اصل معتقد باشیم که رفتار ما ، در 
تعیین سرنوشت ما تأثیر گذار است و تا چه حد میتواند به هم وابسته باشد 
طبیعتًا ادامه پیدا کردن این روند و عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی 
خسارات مالی و روحی بسیاری برای ما و جامعه ما دربردارد،از زیان های 
مالی دولت و خستگی و کم توان شدن کادر درمان،تا کاهش میزان تحمل 
و بردباری، افزایش ترس و اضطراب و پیامد های جسمی گوشه گیری و 
انزوا و بسیاری دیگر از مشکالت روحی و روانی..همه و همه در گرو انتخاب 
های ما و میزان توجه ما به پروتکل های بهداشتی است امروز، بیش از هر 
روز دیگری ما در برابر حفظ جان یکدیگر مسئولیم در جنگی که تاریخ آن را 
ثبت خواهد کرد مهم است که تا چه میزان ایثار و فداکاری ما پر رنگ است.

فصل ایثار و فداکاری


