پسا»برجام«
و چشم انداز
مبارزه ى طبقاتى
در ايران
پاسخ:١
هم در پروسه ى مذاكرات و هم در يك سال پس از

برجام ،محرز بوده است كه كُل اين واقعه را بايد در چهارچوب
مسايل جارى منطقه ى خاورميانه فهميد و ارزيابى كرد.
نكته ى اول در اين رابطه ،اين است كه شكست هاى آمريكا
در منطقه و بن بست در جنگ سوريه و عروج داعش ،آمريكا
و متحدين اش را در موقعيت دشوارى قرار داد كه در افتادن
با جمهورى اسﻼمى و آغاز يك جنگ ديگر را بسيار دشوار
مى كرد .مخالفت آمريكا با پروژه ى هسته اى ايران طبعا از
روى سياست انسان دوستانه نبود .ايران در زمان شاه نيز درگير
چنين برنامه اى بود ،بدون اين كه از چشم آمريكا پنهان باشد.
به عﻼوه ،در خاورميانه ،پيش از جمهورى اسﻼمى ،پاكستان و
هند به درجات مختلف به غنى سازى اورانيوم پرداخته بودند؛
اگر فعﻼ نخواهيم از وجود اين پتانسيل در خود آمريكا و
روسيه و چند كشور ديگر اروپايى چيزى بگوييم .مساله اين
است كه ايران نمى بايست خود مستقﻼ با توسعه ى پروژه ى
هسته اى و غنى سازى اورانيوم به نيرويى در منطقه تبديل شود،
كه مى توانست منافع آمريكا و ياران مرتجع منطقه اى اش را به
خطر اندازد .چنين بود كه بعد از شكست هاى آمريكا و ناتو در
افغانستان و عراق )كه از قضا در هر دو مورد ،ايران نقش هايى
در رتق و فتق امور ايفا كرده بود( ،فشار بر ايران براى برنامه ى
هسته اى به يك سياست گسترده تبديل شد كه با تحريم هاى
اقتصادى و تهديد جنگ عليه ايران ،جمهورى اسﻼمى را تا
مرز سقوط پيش برد.
دوم اين كه ،در قريب سى و چند سال گذشته ،جمهورى
اسﻼمى بقاى خود را از طريق سياست سركوب گسترده
و بلندپروازى هاى برون مرزى دنبال كرده است .مساله ى
هسته اى هم يكى از اين موارد بوده ،كه حفظ حيات حكومت
را گره زد به يافتن نقشى در تحوﻻت منطقه اى با دست رسى
به اورانيوم غنى شده و يا نمايش داشتن چنين پتانسيلى .اما
مستقل از نيت جمهورى اسﻼمى ،فشار تحريم ها ،گسترش
نارضايتى عمومى ،بن بست سياسى و اقتصادى حكومت كه
به نوبه ى خود بر تشديد اختﻼفات جناحى مى افزود ،همگى
جمهورى اسﻼمى را بر آن داشت تا اعمال نقش منطقه اى را
با استفاده از شرايط موجود گره زند به بن بست سياست هاى
دول غربى در خاورميانه .رفتن پاى اين مذاكرات ،در عين حال
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كه فشار تحريم و تهديد جنگى را كاهش مى داد ،به جمهورى
اسﻼمى اين امكان را مى داد كه با ظاهرى آراسته به دخالت هاى
منطقه اى اش ادامه دهد.
جدى شدن مذاكرات براى حصول يك توافق ،وقتى مطلوب
شمرده شد كه روشن بود ايران مى تواند كاتاليزاتور فعالى در
وقايع جارى منطقه اى باشد .چنين نقشى البته الزاما به معناى
دست باﻻ داشتن ايران در سياست منطقه نيست .براى آمريكا
و ناتو مساله اين است ،كه دولت ايران از يك سو عامل فشارى
باشد بر عربستان و تركيه به مثابه دولت هاى مدعى و از سوى
ديگر بر گله ى تروريست هاى اسﻼمى به مثابه نيروهاى
ارتجاعى غير دولتى دخيل در وقايع بر متن اختﻼفات سكتى
ميان شيعيان و اهل سنت .عﻼوه بر اين ،يك هدف مهم ديگر
آمريكا و هم پيمانانش به مهار كشيدن دولت ايران است كه
خود با سياست هاى تروريستى و جنگ افروازنه يك پاى عدم
ثبات در منطقه بوده است .تا جايى كه امروز مشخص شده
است ،برجام براى دولت ايران نيز عمدتا گشايشى در حيطه ى
ديپلماتيك و روابط بين المللى بوده است.
 پاسخ  :٢تشريح چنين مساله ى پيچيده اى طبعا با يكى دو
دسته دﻻيل مقدور نيست .ايران هسته اى و اتمى را نه آمريكا
و نه هم پيمانان منطقه اى و غير منطقه اى اش نمى پذيرفتند.
قرار دادن ايران در ليست اشرار و نگه داشتن تهديد جنگ بر
سر ايران ،دقيقا براى اين بود كه اين حكومت با محظورات و
مشخصات فعلى اش نمى توانست عنصر فعالى ،نه در صحنه ى
سياست منطقه اى ،و نه به طريق اولى در صحنه ى سياست
بين المللى باشد .البته فراموش نكنيم كه فشار بر جمهورى
اسﻼمى و تحميل انزواى بين المللى ،مساله اى است سى و چند
ساله .علت اعمال اين فشار نيز مهار كردن نقش دولتى بوده ،كه
وجود و حيات خود را مديون شكست انقﻼب ايران و هم چنين
ختم دوره اى از نظام بين المللى بوده است .انقﻼب ايران تقريبا
در آغاز يك دوره ى جديد در سياست و روابط بين الملل اتفاق
افتاد .در چنين شرايطى ،جمهورى اسﻼمى ميدان يافت كه با
سركوب انقﻼب ايران روند تغييرات بنيادى در جامعه را مسدود
كند .تغييراتى كه مى توانست منجر به حضور نيروهاى سياسى
و اجتماعى اى شود ،كه هم تهديدى براى طبقه ى حاكم ايران
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محسوب مى شد و هم براى آمريكا و بورژوازى بزرگ غرب
كه در متن اين شرايط به دنبال يافتن پايه هاى جديد اعمال نفوذ
در منطقه ى خاورميانه بودند .نقش چنين حكومتى با سركوب
انقﻼب در همان سه سال اول مى توانست تمام شده باشد.
اما حكومت اسﻼمى ،در عين حال ،نقشه ها و آمال طبقاتى و
ايدئولوژيك خود را نيز داشت .و همين ها محرك عمل كرد
و نقش آفرينى اش در وقايع بعدى مثل تداوم جنگ ايران و
عراق ،صدور انقﻼب به منطقه و عروج پان اسﻼميسم ،تقويت
جريانات حكومتى و تروريستى اسﻼمى ... ،و نهايتا برنامه ى
هسته اى شد.
اين پروژه ى اخير مثل بسيارى از ديگر اقدامات جمهورى
اسﻼمى ،از يك سو با مخالفت قدرت هاى منطقه اى مواجه شد
و از سوى ديگر با منافع قدرت هاى بزرگ در شكل دادن به نظم
و نسق مورد نياز خودشان در منطقه هم خوانى نداشت .بنابراين،
زمين گير كردن جمهورى اسﻼمى در اين عرصه مدافعين زيادى
داشت .تحريم ،انزوا و تهديد جنگى ،ابزارهاى اعمال اين فشار
بودند .برجام بر متن شرايط امروز خاورميانه ،جمهورى اسﻼمى
را در يك عرصه ى مهم ابراز قدرت اش خلع سﻼح كرده تا
تﻼش اش براى اعمال قدرت در منطقه را به مجراى مهار شده اى
كاناليزه كند .توافق هسته اى چيزى بيش از اين نيست .و اكثر
دست اندركاران حكومتى نيز وراى اختﻼفات جناحى ،تاكنون
بيش تر در مدح كارآيى ديپلماسى و ختم دادن به دوران انزواى
بين المللى جمهورى اسﻼمى گفته و نوشته اند.
اما نكته ى دوم ،يعنى بازتعريف نقش قدرت هاى منطقه اى به
عنوان محرك توافقات موسوم به برجام .وضعيت سياسى در
منطقه ى خاورميانه هم به لحاظ اعتراضات اجتماعى و هم به
لحاظ سياست هاى دول بزرگ غرب در اين منطقه ،شرايطى
را به وجود آورده كه جديد و بسيار خطير است .تﻼش دول
بزرگ غرب به رهبرى آمريكا براى شكل دادن به نظمى نوين
در خاورميانه و بازتعريف نقش هاى منطقه اى ،على رغم
جنگ هاى گسترده و هزينه هاى سنگين نظامى ،حاصلى جز از
دست رفتن شيرازه ى امور نداشته است .سقوط چند ديكتاتور
كه در وقت خود مورد حمايت همين دولت هاى غربى بودند،
موجبات گسترش دموكراسى را حتا در شكل مورد نظر اين
قدرت ها فراهم نكرد .قدافى رفت تا سرنوشت ليبى به جنگ
قبيله اى واگذار شود؛ حسنى مبارك سقوط كرد ،اما صحنه به
ارتجاعيون اسﻼمى و سپس نظاميان دست ساخته ى مبارك
واگذار شد؛ در بسيارى ديگر از كشورهاى عربى ،كه به نوعى
در معرض »بهار« عرب قرار گرفتند ،هم وضعيت كمابيش
همين طور است .عواقب جنگ خانمان سوز در سوريه به
نحوى آشكار بر مناسبات بين المللى تاثير گذاشته؛ دستجات
مسلحى كه توسط حمايت هاى مستقيم و غير مستقيم غربيان
براى تاثيرگذارى بر روند اوضاع ايجاد شدند ،تبديل شده اند
به يك عامل خطرناك در ثبات و امنيت اجتماعى ،نه فقط در
منطقه ى خاورميانه ،بلكه حتا در اروپا و آمريكا! البته آمريكا و
هم پيمانانش به موازات بمباران »دموكراتيك« دو دهه ى اخير،
خط مشى ديگرى نيز داشتند :تاثير بر تحوﻻت خاورميانه با اتكا
به عوامل درونى آن .امروز بر همه آشكار است ،كه هم تسليح
القاعده و دستجات تروريست اسﻼمى بخشى از اين سياست
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بوده و هم حمايت شاخه هاى معتدل تر اسﻼمى .در حقيقت،
رو كردن به قدرت هاى منطقه اى ،نتيجه ى شكست هاى
مفتضحانه ى سياست هاى آمريكا و ناتو بوده و در اين نقشه،
تركيه ،ايران ،اسرائيل و عربستان سعودى كه تاريخا بر سر نقش
ژاندارمى منطقه در رقابت با هم بوده اند ،هر كدام به نوعى
دخيل مى شوند و هر كدام بسته به توان سياسى و نظامى شان
رُل ويژه اى مى توانند داشته باشند .اين نقش ها البته با توجه
به مجموعه ى تحوﻻت اجتماعى منطقه و با داده هاى امروز،
نقش هايى كوتاه مدت و ابزارى هستند .بنابراين ،تا جايى كه
به ايران مربوط مى شود ،اين بار آرزوهاى عظمت طلبانه ى
بورژوازى ايران به نحو برجسته اى هم سو شده است با طرح ها
و برنامه ها و تﻼش هايى كه در جريان است تا نظام سياسى
خاورميانه را بازتعريف كند.

 پاسخ  :٣نياز به گفتن نيست ،كه جدال هاى جارى در
منطقه ى خاورميانه على رغم نقش غير قابل انكارى كه هم اكنون
دستجات اسﻼمى در آن دارند ،اساسا بر سر آتيه ى اين منطقه
در مناسبات بين المللى و نقش قدرت هاى بزرگ در آنست .در
چنين شرايطى ،رقابت نيروهاى مدعى نقش برتر در منطقه هر
روز اشكال پيچيده ترى به خود مى گيرد .جمهورى اسﻼمى به
عنوان يكى از اينان ،سال هاست كه با سياست ها و پروژه هاى
مختلف در تﻼش يافتن جايى در مناسبات قدرت در منطقه
است .سياست صدور انقﻼب و پان اسﻼميسم هم همان هدفى
را داشت ،كه برنامه هاى اخيرتر جمهورى اسﻼمى مثل پروژه ى
هسته اى ،دخيل شدن در جنگ سوريه و هم چنين مسايل درونى
عراق ،تﻼش براى تقويت هﻼل شيعه ،دخالت در يمن و ...به
دست گرفتن پروژه ى هسته اى كه جنجالى ترين اين پروژه ها
بوده ،زمانى وقوع يافت كه ناتوانى و شكست آمريكا و ناتو در
جنگ هاى افغانستان و عراق آشكار شده بود .اما مخالفت هاى
گسترده با اين برنامه و بسيج نسبتا گسترده ى منطقه اى و جهانى
عليه حكومت ايران ،عمﻼ نه فقط قدرت رقابت منطقه اى
جمهورى اسﻼمى را كاهش داد ،بلكه حيات حكومت را به
خطر انداخت .از زاويه ى حكومت ايران ،با برجام ،دولت ايران
قادر مى شود كه با خروج از انزواى بين المللى ،با خنثى كردن
تبليغات اسرائيل و عربستان در اين زمينه با دست بازترى با
دخالت در سوريه نقش برتر خود را تحميل كند .از زاويه ى
آمريكا و ناتو نيز خلع سﻼح يك قدرت منطقه اى و كشاندنش
پاى ميز مذاكره ،يعنى از يك سو راضى نگه داشتن اسرائيل
و عربستان و از سوى ديگر ادامه ى حضور در منطقه بدون
تهديدهاى ناشى از سﻼح اتمى در دست حكومت ايران.
در هر حال ،بغرنج شدن شرايط خاورميانه و ناتوانى آمريكا و
ناتو از مهار وضعيت حاضر ،به دولت ايران نيز اين فرجه را
داد تا با »قربانى« كردن يك پروژه )هسته اى( ،جاى خود را در
رقابت هاى جارى حفظ كند .تهديدهاى جنگ عليه ايران به
دليل برنامه ى هسته اى با اين كه امكان وقوع اش كم بود ،اما
به اندازه ى كافى توانست جامعه ى ايران را زير فشار قرار دهد.
موقعيت مستاصل جناح هاى حكومتى در مقطع انتخابات گذشته
حاصل همين وضعيت بود .روحانى با پﻼتفرم حل معضل
انزواى بين المللى ايران و مشكﻼت ناشى از برنامه ى هسته اى،

٢٩

www.negah1.com

بنا بود تداوم حيات حكومت را در چنين شرايطى تضمين
كند .و واقعيت اين است ،كه رقابت فشرده ى جارى در منطقه
به جمهورى اسﻼمى به راحتى امكان تحقق بلندپروازى هاى
فرامرزى اش را نخواهد داد .تﻼش براى يافتن نقش برتر
منطقه اى از جانب اسرائيل ،عربستان و تركيه نيز در جريان است.
آن ها نيز پروژه هاى ارتجاعى خود را دارند .كودتا در تركيه و
بهره بردارى آشكار اردوغان از آن براى تثبيت حكومت جنگ
افروز خود ،يكى از اين هاست .تهديدهاى عربستان و اسرائيل
و »سرپيچى« شان از آمريكا نيز گواه بر اين است ،كه رقابت
منطقه اى مى تواند آبستن جنگ هاى ديگرى هم ميان قدرت هاى
منطقه اى باشد .بر متن چنين شرايطى ،جنجال حكومتيان در
قلمداد كردن اين ماجرا به عنوان يك پيروزى بزرگ را بايد
بيش تر به حساب خرسندى از امكان بقا گذاشت.

طبيعى موجود در قلمرو زيست شان به جاى اين كه بﻼى
هستى شان باشد ،پشتوانه ى اصلى تحقق اين آرزوها شود؟
پاسخ اين سئواﻻت چيزى نيست جز اين كه از يك سو ،دست
ارتجاعيون منطقه در هيات دولت هاى مستبد و دستجات
تروريست اسﻼمى و غير اسﻼمى از زندگى مردم كوتاه شود؛
و از سوى ديگر ،به حضور قدرت هاى جنگ افروز حامى
ارتجاعيون منطقه خاتمه داده شود.
منطقا از كنار دست محرومان جامعه نمى شود چيزى غير از
اين گفت .اما واقعيت اين است ،كه كﻼف سر درگُم امروز در
خاورميانه محل تﻼقى روندهاى پيچيده اى است كه اتخاذ چنين
راه حل ساده و سازنده اى را دشوار جلوه مى دهد .آمريكا و ناتو
)و حتا روسيه و چين( راه حلى را مى خواهند كه منافع سياسى،
نظامى و اقتصادى درازمدت شان را تضمين كند .چنين راه حلى
الزاما به معناى ختم جنگ در خاورميانه و بهبود وضعيت مردم
نخواهد بود .تا جايى كه به قدرت هاى منطقه اى برمى گردد
نيز شاهد همين روال هستيم .هر كدام از اين مدعيان مادام كه

باشند .مردم خاورميانه در چنگال مناسبات عقب مانده ى
عشيرتى ،جنگ هاى سكتى مذهبى ،و شرايط نامساعد اجتماعى
گرفتارند و گرفتار خواهند ماند ،مادام كه با قامتى استوار توان
تاثيرگذارى بر اين شرايط را به نفع اكثريت مردم اين جوامع
جلوى صحنه نياورند .اين البته حرفى كُلى است ،ولى بى اندازه
واقعى! اين بحران چيست و از كجا آمده است؟ غير از اين
است ،كه آمريكا و ناتو بار بحران اقتصادى خود را در خارج
از مرزهاى شان بر سر مردم خاورميانه خراب مى كنند؟ براى
مردم اين منطقه ،به ويژه پس از دو دهه جنگ و تخريب ،چه
چيز مهم تر از اين است كه جنگ ديگر تهديدى بر زندگى
روزمره شان نباشد؛ هر روز مجبور به مهاجرت به كشورى
نباشند؛ خود براى سرنوشت شان تصميم بگيرند؛ اعتقادات
مذهبى خودشان و ديگران ،شمشيرى باﻻى سرشان نباشد؛ كار
و مسكن و آموزش و بيمه هاى اجتماعى در دسترس شان باشد؛
جرات كنند براى آتيه ى فرزندان شان فارغ از »بحران« هايى كه
هر روز از گوشه اى سبز مى شود ،برنامه ريزى كنند؛ و منابع

منافع خود را در راه حل هاى ارائه شده در خطر ببينند ،عامل
چوب ﻻى چرخ گذاشتن مى شوند:
تركيه چند سال پيش بنا بود مُدل توسعه ى خاورميانه و
كشورهاى اسﻼمى باشد .امروز تركيه براى نقش به غايت
مخرب اش در تقويت تروريست هاى اسﻼمى از همه سو مورد
انتقاد است .ديگر نه فقط كسى از مُدل تركيه چيزى نمى گويد،
بلكه تﻼش اش براى نزديك شدن به اتحاديه ى اروپا با يادآورى
فجايع ارمنستان پاسخ مى گيرد .تركيه با تشديد سركوب داخلى
و با حمايت بى شائبه از تروريست هاى اسﻼمى ،خود يك پاى
ناامنى و جنگ در منطقه است.
»دموكراتيزه« كردن خاورميانه ،كه با جنگ و بمباران دو دهه
است زندگى را در اين منطقه جهنم كرده ،با حمايت گسترده ى
عربستان سعودى صورت مى گيرد كه اصوﻻ به دوران ديگرى
تعلق دارد ،اما كماكان يك پاى مهم تحوﻻت جارى در منطقه
است.
اسرائيل يك عامل ديگر موثر در تداوم چنين وضعيتى است،

 پاسخ  :٤بحران ها به طور عموم ،و در اين مورد خاص
بحران خاورميانه ،نمى توانند راه حلى واحد يا يك ب ُعدى داشته
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برنامه ى هسته اى جمهورى اسﻼمى ،از يك سو با مخالفت
قدرت هاى منطقه اى مواجه شد و از سوى ديگر با منافع
قدرت هاى بزرگ در شكل دادن به نظم و نسق مورد نياز
خودشان در منطقه هم خوانى نداشت .بنابراين ،زمين گير
كردن جمهورى اسﻼمى در اين عرصه مدافعين زيادى
داشت .تحريم ،انزوا و تهديد جنگى ،ابزارهاى اعمال اين
فشار بودند .برجام بر متن شرايط امروز خاورميانه ،جمهورى
اسﻼمى را در يك عرصه ى مهم ابراز قدرت اش خلع سﻼح
كرده تا تﻼش اش براى اعمال قدرت در منطقه را به مجراى
مهار شده اى كاناليزه كند .توافق هسته اى چيزى بيش از
اين نيست .و اكثر دست اندركاران حكومتى نيز تاكنون
بيش تر در مدح كارآيى ديپلماسى و ختم دادن به دوران
انزواى بين المللى جمهورى اسﻼمى گفته و نوشته اند.
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كه خود سال هاست بانى يك جنگ سكتى تمام عيار در كشتار مى شود ،نزديك شدن به اين منطقى ترين راه براى غلبه بر
مردم بى گناه فلسطين و تداوم ديكتاتورى مذهبى و اشاعه ى معضل دشوارتر مى شود .با اين حال ،بهترين و مطمئن ترين
راه همين است.
ارتجاع است.
برجام هنوز ايران را از ظن پتانسيل غنى كردن اورانيوم خﻼص
نكرده است .ايران سال هاست كه هم پاى سركوب داخلى ،يك  پاسخ  :٥برجام شايد به قول خودشان ختم انزواى سياسى
پاى ناامنى و بى ثباتى ،ترور و جنگ هاى فرقه اى در منطقه بين المللى ايران بوده باشد ،اما هنوز به معناى گشايش اقتصادى
نيست .با اين كه نمونه هايى از اشتياق شركت هاى خارجى براى
است.
و روشن است كه منافع متفاوت مدعيان نقش برترى در منطقه ،ورود به ايران و سرمايه گذارى در همين دوره ى كوتاه موجود
در حقيقت يعنى تداوم جنگ قدرت .نيروهايى كه خود درگير بوده است ،اما نمى توان از يك تغيير چشم گير و يا چشم انداز
جنگ قدرتى تمام عيار هستند ،هيچ كدام به تنهايى نمى توانند يك تغيير چشم گير حرف زد .معضﻼت سيستم بانكى و نتايج
اكتور برجسته اى در اين پروسه باشند .و اين خود توضيح دوره ى تحريم ها هنوز كامﻼ حل و فصل نشده اند .هنوز گاه
ديگرى است بر پيچيده شدن و پيچيده ماندن وضعيت حاضر .و بى گاه طرفين مذاكرات هسته اى با يادآورى محدوديت ها،
توجه داشته باشيم ،كه بر خﻼف دوره هاى قبل كه آمريكا خود خاطر نشان مى كنند كه آن چه در عمل اتفاق مى افتد بسيار
را تماما پشت سياست هاى دست نشاندگان و مريدان خود محدودتر از آنى است كه جمهورى اسﻼمى مترصد است به
مى گذاشت ،امروز نمونه هايى از انتقاد آشكار از آن ها و تﻼش افكار عمومى بقبوﻻند .اين كه بانك هاى بزرگ جهانى هنوز
براى دامن زدن به تغييراتى در درون حكومت هاى شان نيز طرف حساب ايران نمى شوند و منتظر »چراغ سبز« هستند ،خود
مشاهده مى شود .مشخصا همه ى كشورهاى مدعى نقش برتر در گواه اين مساله است .اما مشكل تنها بر سر عﻼقه ،امكانات و
خاورميانه ،از جانب سران دول غرب به درجات مختلف مورد عدم امكانات بانك هاى خارجى و يا سرمايه گذارى خارجى
انتقاد آشكار قرار گرفته اند .علت اين مساله هم نقش آن ها در در ايران نيست .در اين زمينه به سه فاكتور بايد توجه كرد:
موقعيت جارى در منطقه است و هم دشوارى پذيراندن عربستان اولين مساله اين است كه برنامه ى اقتصادى دولت چيست؟
سعودى و تركيه و حتا اسرائيل به عنوان سرمشق »دموكراسى« اگر قرار است چرخ اقتصادى جامعه بچرخد و سرمايه سودآور
به افكار عمومى غرب ،حتا اگر پليس خودشان محكوم شده باشد و مردم هم على رغم تدام استثمارشان قادر به ادامه ى
باشد به نژادپرستى سيستماتيك! اين در عمل يعنى اين كه حيات باشند ،چه برنامه اى مى تواند پاسخ گو باشد؟ واقعيت
رقيبان احراز نقش برتر در منطقه حتا از جانب آمريكا و ناتو اين است ،كه اتخاذ سياست هاى نئوليبرالى با تبصره ها و كم
نيز مورد چالش هايى قرار مى گيرند ،كه مى تواند ثبات داخلى و زيادهايش در زمينه هاى مختلف سال هاست كه در دستور
آن ها را برهم زند و در نتيجه نقش آفرينى شان در منطقه را با حكومت اسﻼمى است .جنبش اصﻼحات دوم خرداد ،كه
امروز هم آقاى روحانى خود را وارث نوع تلطيف شده ى آن
مخاطره مواجه سازد.
نتيجه اين كه ،تصور راه حلى براى بحران خاورميانه در كوتاه مى داند ،بنا بود راه اتخاذ و پيش روى همين مدل را هموار كند.
مدت )و حتا ميان مدت( با مفروضات امروز بسيار دشوار است .و على رغم اين كه جمهورى اسﻼمى در عرصه هاى متفاوتى
در سطح دولت ها و روابط ميان قدرت هاى بزرگ ،هر راه حلى تﻼش كرده تا سيستم خود را براى پذيرش تمام و كمال چنين
به منافع يك دسته از اين ارتجاعيون برخورد مى كند .اين را مُدلى صيقل دهد ،اما هنوز نمى توان گفت كه اين مُدل نتايج
بايد گفت تا بتوان نتيجه گرفت ،كه ايران قرار نيست شق القمر شگفت آورى براى اقتصاد از هم گسيخته ى ايران بار آورده
كند و نمى تواند چنين كند .نقش ايران نهايتا اين است ،كه با است .و اين فقط ناشى از معضﻼت درونى حكومت اسﻼمى
تقويت هﻼل شيعه و با ظاهر شدن در هياتى قدرت مندتر بتواند نيست ،بلكه در عين حال ريشه در ناتوانى و بن بست مُدل
گاه و بى گاه سدى شود در مقابل گردن كشى هاى اسرائيل ،نئوليبرالى بر متن بحران اقتصادى جهانى دارد.
عربستان سعودى و تركيه .رقباى ايران )اسرائيل ،عربستان ،و اختﻼفات جناحى ،كه به قدمت طول عمر حكومت اسﻼمى
است ،على رغم اين كه در اساس با اختﻼفات جريان هاى
تركيه( هم كمابيش نقشى غير از اين ندارند.
آن چه كه در جريان است ،بر سر يافتن راهى براى برون رفت حاكم در هر حكومت بورژوايى تفاوتى ندارد ،اما در يك نقطه
از بحران به نفع جامعه و مردم نيست ،بلكه بر سر اين است متمايز است .در حكومت هاى دموكراتيك غربى )پارلمانى(،
كه منافع قدرت هاى دخيل در معضل خاورميانه به خطر نيفتد .احزاب برنامه ها و ديدگاه هاى سياسى و يا حتا ايدئولوژيك
اين تصوير البته تماما با آن چه كه نيازهاى جامعه ى انسانى متفاوتى دارند ،اما اين تمايزات و اختﻼف ها با هر بار نشت
و اكثريت مردم خاورميانه مى طلبد ،در تناقض آشكار است .كردن به جامعه ،كُل سيستم را به تكان هاى مرگ نمى اندازند.
خاورميانه سال هاست در اشتياق بهبود و رفاه ،گسترش توان در جمهورى اسﻼمى هم به دليل فرهنگ سياسى پارلمانى اين
اقتصادى اجتماعى مردم و آزادى هاى اجتماعى مى سوزد .و حكومت و هم به دليل اختناق گسترده اى كه در جامعه حاكم
اين ها نقطه عزيمت طرف هاى درگير در نابسامانى جارى در بوده ،هر اختﻼف و كشمكشى در درون حاكمان مى تواند
خاورميانه نيست .به همين دليل است ،كه تنها حضور مستقل به سرعت به تكان هاى اجتماعى جدى اى تبديل شود كه
خود مردم است كه با پافشارى بر حق و حقوق اجتماعى شان مورد عﻼقه ى صاحبان سرمايه و شركت هاى بزرگ خواهان
مى تواند مبشر تغييرى اميدبخش در اين صحنه ى سياه باشد .سرمايه گذارى درازمدت )خواه ايرانى و خواه بين المللى(
اين البته ابدا ساده نيست و هر چه بحران خاورميانه پيچيده تر نيست .بنابراين ،نفس ساختار حكومت اسﻼمى خود يك عامل
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كُند كننده  -نه تماما بازدارنده -در اين زمينه است.
و فاكتور سوم ،نارضايتى هاى اجتماعى است .گرانى ،بيكارى،
ناامنى اقتصادى و اجتماعى ،و دو سه شغله بودن ،يعنى ماتريال
ﻻزم براى داشتن يك انبار باروت .هم چنين نبود آزادى هاى
سياسى در جامعه اى كه يك تحول فرهنگى بزرگ را در همين
سى و چند سال از سر گذرانده ،مساله ى بسيار جدى اى است.
بحث بر سر تحميل قوانين عصر حجرى اسﻼمى نيست .اين ها
در عمل نقض شده اند .بحث بر سر نيروى نهفته اى است ،كه
بنيادى هاى ايدئولوژيك حكومت را در هر قدم به سُ خره كشيده
و كماكان به انتظار لحظه اى است كه خود را از اين بختك
منحوس نجات دهد .هر اختﻼف در ميان باﻻيى ها ،در نتيجه اين
نيرو را به تكاپو وا مى دارد و اين آن خطرى است كه سرمايه
گذاران آن را عدم امنيت اجتماعى مى نامند.
آن چه در عمل در همين دوره ى كوتاه شاهد بوده ايم ،اين است
كه دولت آقاى روحانى هم پاى پيش برد مذاكرات هسته اى و
آماده شدن براى ورود به جامعه ى بين المللى ،با فشار بر جامعه،

اين را نه رژيم ايران مى خواست و نه آمريكا و هم پيمانان
غربى اش .سد كردن تهديد جنگ و نتايج غير قابل ترديد آن
براى كُل جامعه ،يك نقطه ى مشترك در روابط جناح ها بود .در
عين حال ،تداوم جنگ در سوريه و نقش ايران در آن ،نزديكى
و هم پيمانى روسيه  -ايران در اين زمينه ،بر متن اختﻼفات
روسيه با آمريكا /ناتو ،چشم انداز تازه اى را در مقابل حكومت
اسﻼمى مى گشود .مساله اين بود كه نقش آفرينى منطقه اى
اكنون از راهى غير از پروژه ى هسته اى نيز ممكن بود و اين
ارزش نوشيدن يك جام زهر ديگر را داشت!
اما با برجام تنها حكومت نيست كه از شر يك خطر مقطعى
خﻼص شده است ،بلكه جامعه در تماميت خود نيز چشم انداز
جديدى را در مقابل خود مى ديد .به جاى جنگ و ازهم
گُسيختن شيرازه ى جامعه ،كه مستقل از احتمال وقوع اش
تهديدى بر سر جامعه بود ،امروز مى شود به بهبود اوضاع اميد
بست .به عبارت ديگر ،رفع خطرات ناشى از تحريم و تهديد
جنگ ،مجددا اين سئوال را در مقابل كُل جامعه گذاشته كه

تعداد اعدام ها و دستگيرى ها را به نحو آشكارى افزايش داده
است .كسى نگران اين نيست ،كه سياست اعدام و دستگيرى و
شﻼق و شكنجه مجددا موجب انزواى دولت شود .اين سياست،
پشت بند آن سازش و توافق است .اگر قرار است جامعه براى
سرمايه گذارى خارجى ها امن باشد ،بايد پايينى ها را خفه كرد
تا حتا با وجود اختﻼف ميان باﻻيى ها جرات سر بلند كردن
نداشته باشند .اين معناى سياستى است كه اتخاذ شده ،اما نتايج
آن الزاما همان كه جمهورى اسﻼمى مى خواهد نيست .جامعه ى
ايران بعد از تحمل عوارض تحريم ها و فشارهاى سياسى و
اقتصادى آن دوره ،چشم انتظار تغييراتى است .و سركوب هم
حدى دارد!

چرخ اقتصاد جامعه چطور بايد بچرخد .اگر تهديد جنگ موجود
نيست ،چه بايد كرد تا سه شغله بودن شرط چرخاندن زندگى
نباشد ،تا بيكارى جامعه را به سقوط نكشاند ،تا تورم و گرانى
آه از نهاد همگان بر نياورد ،تا مردم بتوانند اصوﻻ برنامه هاى
درازمدت ترى براى زندگى شان داشته باشند ...پرداختن به اين
امور ،يعنى وارد شدن به عرصه اى كه مى تواند ثروت هاى
افسانه اى بخش هايى از حكومت را در معرض خطر قرار
دهد ،حتا على رغم رفع خطر جنگ و به بازى گرفته شدن در
مناقشات جارى در منطقه.
آن چه كه در دوره ى بعد از برجام شاهد آن هستيم ،بازتاب اين
واقعيت است .جناح هاى حكومتى ،درست مثل زمان خاتمى،
اوﻻ :برنامه هاى اقتصادى متفاوتى ندارند؛ ثانيا :فاقد پتانسيل
پيش برد يك پروژه ى تمام عيار نئوليبرالى هم در عرصه ى
اقتصاد و هم در عرصه ى سياست هستند .و اين ناتوانى امروز
با بحران عظيم اقتصادى جهانى به مراتب عميق تر شده است.
به عبارت ديگر ،هيچ كدام از اين جناح ها در همان مفهوم

گسترش و تعميق سازمان يابى سراسرى ،وقتى
ممكن خواهد بود كه ديدگاه هاى جا افتاده اى در جامعه
طرح شده باشند؛ ديدگاه هايى كه در پيوند با مسايل
مبرم و دوره اى قرار مى گيرند .مثﻼ چگونگى حل
مساله ى بيمه هاى اجتماعى ،مساله ى آزادى هاى
سياسى و اجتماعى ،چگونگى برخورد با معضﻼت ناشى
از بحران هاى سياسى در خاورميانه ،اجتناب از جنگ
و مخالفت با تروريسم ،چگونگى ايستادگى در مقابل
آمريكا و ناتو و دنبال چه هاى مرتجع منطقه اى شان ...در
غياب حركت ها و پاسخ هاى بزرگ ،تشكل هاى بزرگ و
سراسرى ،اگر هم شكل بگيرند ،مشغول مسايلى خواهند
شد كه بازپس گيرى دستاوردشان براى دولت و دستگاه
سركوب اش چندان دشوار نخواهد بود.

 پاسخ  :٦به توافقى بر سر پروژه ى هسته اى رسيدن ،در
شرايطى كه حكومت ايران زير فشار تحريم ها و تهديد جنگ
بود ،براى كُل رژيم حياتى بود .وقوع يك جنگ حتا در ابعاد
كوچك مى توانست ايران را به يك سوريه ى ديگر تبديل كند.
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بورژوايى كلمه ،اهل كار كﻼن نيستند .پته هم ديگر را روى
آب انداختن ،به صندوق اى ميل هم ديگر سركشيدن ،فيش هاى
حقوقى روكردن و يا هر از چندگاهى سر يك »خودى« ديگر
را زير آب كردن ،حتا از خلوص ايدئولوژيك هم نيست؛ به
دليل ناتوانى سياسى و بطالت تاريخى است .محتواى اختﻼفات
جناحى درون حكومت اسﻼمى ،مدت هاست كه از اين فراتر
نمى رود.

 پاسخ  :٧هم چنان كه گفته شد ،تفاوت برنامه اى و
استراتژيكى خاصى در ميان اين جناح ها ديده نمى شود.
تفاوت برنامه اى و استراتژيك در مناسبات جناحى
ِ
بيش ترين
را مى شد در دوره ى خاتمى و اصﻼح طلبان اوليه ديد.
تفاوت ميان جناح ها در آن دوره روشن تر بود ،به ويژه در
عرصه ى سياست .اصﻼح طلبان دنبال تغييراتى در ساختار
سياسى حكومت بودند ،كه متمايز بود از آن چه جناح مخالف
مى خواست؛ اما عدم وجود يك پﻼتفرم اقتصادى روشن مانع
از پيش رفت همه جانبه ى اصﻼح طلبان شد .و وقتى معلوم شد
كه پرچم اصﻼح طلبى براى صندوق هاى راى خير و بركت
دارد ،جماعتى از سنتى ها هم اصﻼح طلب شدند.
مدت هاست كه مناسبات درونى طبقه ى سرمايه دار ايران ،به
خوبى نشان داده كه اين طبقه ﻻاقل با همين نمايندگان جلوى
صحنه اش قادر به كار بزرگى در جامعه ى ايران نيست .علم
كردن برنامه ى هسته اى و دخالت در جنگ و ويرانى اين و آن
كشور ،بيش از آن كه نشان از آمال عظمت طلبانه داشته باشد،
فرار از ناتوانى در اداره ى جامعه بوده است .با اين حال ،بايد
تاكيد كرد كه حتا تمايﻼت بخش هايى از طبقه ى حاكم به ميدان
دادن به سرمايه گذارى هاى خارجى ،دعوت شركت هاى بزرگ،
تﻼش براى تصحيح و ترميم سيستم بانكى ...،در شرايط امروز
كم تر مى توانند به نتيجه برسند .شرايط امروز با دوره ى شروع
جنبش اصﻼحات در حكومت اسﻼمى متفاوت است .برنامه هاى
اقتصادى نئوليبرالى ،كه در دهه هاى اخير به وفور مورد اجرا واقع
شده اند و از آمريكاى ﻻتين تا اروپا و آفريقا )و حتا به درجه اى
خود ايران( را زير چكمه هاى خود گرفته اند ،بى حاصلى خود
را در حل معضﻼت امروز سرمايه دارى در يك مقياس پايدارتر
نشان داده اند .به اين دليل نيز فقدان چشم اندازهاى قابل
دست رس در تداوم حيات حكومت اسﻼمى ،عاملى است در
تشديد اختﻼفات جناحى .رو كردن فيش حقوقى اين و آن به
تقليد از موارد مشابه در اروپا و شايد با الهام از ماجراى فرارهاى
مالياتى پاناما ،بيش تر به ژست هاى »متمدنانه« ى متناسب با
پشت ميز مذاكره نشينى مى ماند تا راهى براى حل معضﻼت
عديده ى يك جامعه ى مختنق و شكسته زير بار نابرابرى هاى
سيستماتيك اقتصادى و اجتماعى و ديكتاتورى مالى آقازاده ها!
پاسخ مختصر من به اين سئوال اين است ،كه مناسبات و
اختﻼفات جناحى در درون حكومت اسﻼمى امروز ديگر در
سطحى نيست كه با پﻼتفرم و قطع نامه و نظريه مورد مداقه
قرار گيرد .دست اندركاران حكومت ايران ،مستقل از تعلقات
جناحى ،با تحميل سركوب گسترده و سيستماتيك به ثروت هاى
كﻼن رسيده اند .نقطه نظر و ديدگاه و پﻼتفرمى هم اگر موجود
بوده ،به نحو زمختى تنها براى حفظ اين موقعيت بوده است.
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گرچه اين خاصيت سرمايه دارى عصر حاضر است و با رو شدن
هر روزه ى ابعاد ديكتاتورى بانك ها بر جهان خيلى هم مايه ى
تعجب نيست؛ با اين حال ،يك دولت مستقر با هر آرايشى
كه به خود گرفته باشد» ،مسئوليتى« به عنوان »دولت« دارد.
اختﻼفات جناحى امروز در ايران ،به تناوب گواه بى مسئوليتى
سران حكومت در قبال اين »مسئوليت« بوده است .به همين دليل
است ،كه هر كشمكش جناح ها به سرعت راه به درون جامعه
باز مى كند .در دوره ى قبل  -مقطع انتخابات گذشته -وقتى اين
اعتراضات به درون جامعه رسوخ كرد ،سران حكومت توانستند
خود را جمع و جور كنند و با كهريزك و اعدام و شكنجه،
 ...جلوى پيش رفت اعتراضات را بگيرند .و تكرار اين نوع
برخوردها تا وقتى ممكن است ،كه هنوز درجه اى از انسجام
در درون حكومت هست تا منفعت كُل حكومت را بر منفعت
جناحى ارحج بدارد .اين پديده ،اما تا ابدا قابل دوام نيست.
 پاسخ  :٨برجام البته فراتر از يك برنامه ى اقتصادى است،
اما حتا اگر به اتكاى برجام در حيطه ى اقتصاد گشايشى وقوع
يابد ،تنها با تعميق همان روندى است كه سال هاست آغاز
شده است :تغييرات نسبتا چشم گير در زمينه ى قانون كار و يا
مناسبات كارگر و كارفرما ،نحوه ى قراردادهاى كار ،خصوصى
سازى ها ،كاهش خدمات دولتى ... ،چنان كه پيداست برجام
بناست سياست نئوليبرالى گسترده اى را بر بازار كار ايران اعمال
كند .چنين سياست هايى كه دو ركن اصلى آن ها خصوصى
كردن و كاهش مخارج دولت بوده ،در كشورهايى كه طبقه ى
كارگر به يُمن مبارزات دهه هاى گذشته توانسته قوانينى در
حيطه ى رفاه اجتماعى به دولت تحميل كند ،سطح زندگى را به
شدت پايين برده و شكاف هاى طبقاتى را گسترش داده است.
چنين سياستى در جايى كه دولت تا همين امروز هم تعهدات
اجتماعى گسترده اى نداشته و يا سيستم بيمه هاى اجتماعى
قابل اتكايى در آن موجود نبوده است ،مى تواند تاثيرات بسيار
مخربى بر زيست ميليون ها مردم بگذارد .در كنار اين ها ،البته
بايد سياست هاى پولى متناسب با پيش برد اين برنامه ها را
نيز اضافه كرد .سياست هايى كه بخشا ديكته شده ى صندوق
بين-المللى پول خواهد بود و بخشا دولت خود مجبور به اتخاذ
آن مى شود .بورژوازى ايران البته راه ديگرى غير از پيش برد
اين سياست ندارد و اختﻼفات جناحى نمى تواند مانع آن شود.
اگر بورژوازى ايران به هزار زبان شﻼق و شكنجه و كهريزك
و كشتار نشان داده كه ناتوان از ارائه ى پاسخى براى معضﻼت
امروز جامعه است ،اين بر ما اكثريت مردم است كه اين پيام را
دريابيم و خود دست به كار شويم.
 پاسخ  :٩اين كه در همين سال هاى اخير چند تشكل كارگرى
شكل گرفته ،نشان مى دهد كه تنها سركوب دولتى نيست كه
مانع ايجاد اين تشكل ها مى شود .اما اين كه چقدر اين تشكل ها
توانسته اند در پيش برد مبارزات كارگران و يا فراتر از آن بر
وضعيت جامعه تاثير بگذارند ،بحث ديگرى است.
مساله اين است ،كه آيا تشكل هاى موجود براى يك امر معين
تشكيل شده اند )تك موضوعى( يا براى اين كه نيروى كار را
مستقل از موضوعات و سوژه ها سازمان دهند .آن چه در ايران
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در سال هاى اخير اتفاق افتاده ،مخلوط سر در گُمى در هر دو
زمينه بوده است .در مورد اول ،موفقيت يا عدم موفقيت آنان
ساده تر قابل ارزيابى است .اما در مورد دوم ،يعنى تﻼش براى
سازمان يابى كارگرى ،در مقياس عمومى بايد گفت كه عدم
وجود چنين تشكل هايى مربوط است به اوضاع سياسى ايران
)نه الزاما امنيتى و سركوب( .واقعيت اين است ،كه بايد جنب
و جوش سياسى فعالى در جامعه موجود باشد تا مابه ازاى
خود را در تشكل ها پيدا كند و اين تنها شامل تشكل هاى
كارگرى نيست .با عروج جنبش اصﻼحات ،على رغم اهدافى
كه اصﻼح طلبان حكومتى در آن تعقيب مى كردند ،اشتياق به
سازمان يابى و تﻼش براى تحقق آن به مثابه جزيى از يك
حركت عمومى در جريان بود .اگرچه اصﻼح طلبى آن دوره
اساسا با شاخه اى از حكومت ايران تداعى مى شد ،اما خواست
اصﻼحات ريشه در نيازهاى واقعى جامعه داشت و دارد.
تﻼش هايى كه در اين زمينه در حيطه ى سازمان يابى كارگرى
صورت گرفت ،بعدا با سركوب و افول جنبش اصﻼحات بسيار
محدود شد ،هر چند نيازش از بين نرفت .امروز نه اصﻼح طلبى
دولتى رمق سابق را براى اعاده ى قدرت اين جنبش دارد و نه
آلترناتيوهاى ديگر سياسى و اجتماعى ،قدرت آن را دارند كه
سوخت و ساز اين حركت را تقويت كنند.
نكته اين است كه گسترش و تعميق سازمان يابى سراسرى ،وقتى
ممكن خواهد بود كه ديدگاه هاى جا افتاده اى در جامعه طرح
شده باشند؛ ديدگاه هايى كه در پيوند با مسايل مبرم و دوره اى
قرار مى گيرند .مثﻼ چگونگى حل مساله ى بيمه هاى اجتماعى،
چگونگى حل مساله ى آزادى هــاى سياسى و اجتماعى،
چگونگى برخورد با معضﻼت ناشى از بحران هاى سياسى در
خاورميانه ،چگونگى اجتناب از جنگ و مخالفت با تروريسم،
چگونگى ايستادگى در مقابل آمريكا و ناتو و دنبال چه هاى
مرتجع منطقه اى شان ...در غياب حركت ها و پاسخ هاى بزرگ،
تشكل هاى بزرگ و سراسرى ،اگر هم شكل بگيرند ،مشغول
مسايلى خواهند شد كه بازپس گيرى دستاوردشان براى دولت
و دستگاه سركوب اش چندان دشوار نخواهد بود.
جامعه ى ايران به دﻻيل مختلف فاقد اپوزيسيون سياسى شكيل و
منسجم است .يا به عبارت ديگر ،فعل و انفعاﻻت درون طبقه ى
كارگر در شرايط فعلى مابه ازاى سياسى فعالى در درون جامعه
ندارد ،بلكه خود بايد منشا ايجاد چنين تحولى شود .و وقوع
چنين تحولى با شيوه هاى نهادگرايانه اى كه در حال حاضر
تشكل هاى كارگرى موجود در پيش گرفته اند ،به سختى قابل
تصور است.
پيش تر اشاره شد ،كه بورژوازى حاكم ايران توان كار كﻼن
حتا در راستاى منافع خود را ندارد .به نظر مى رسد ،كه
متاسفانه طبقه ى كارگر هم مشغول كارهايى است كه ﻻاقل در
كوتاه مدت نمى تواند منشا تحولى چشم گير در جامعه شود.
تاكيد اين نكته را ضرورى مى دانم ،كه بحث اين نيست كه
تشكل يابى تك موضوعى فاقد ارزش است ،ابدا! مساله اين
است ،كه روح دوران را بفهميم .دوره ى حاضر ،دوره ى طرح
مسايل كﻼن است و مبارزه ى تك موضوعى و تشكل تك
موضوعى مادام كه به افق هاى بزرگ تر و راه حل هاى جامع تر
گره نخورد ،راه به جايى نخواهد برد .آن چه كه سال ها پيش
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به عنوان خطر برده دارى نوين در جامعه ى سرمايه دارى تلقى
مى شد ،امروز واقعيت روزمره ى زندگى بخش هاى بزرگى از
مردم جهان است .تقابل با چنين شرايطى مستلزم به زير سئوال
كشيدن بسيارى از بديهيات روزمرهئى جامعه اى است كه اين
برده دارى را چه در هيات جنگ و كشتار ،چه در هيات فقر
اقتصادى و فرهنگى ،و چه در خلع سﻼح سياسى و فكرى بر
ما تحميل كرده است .در مقابل اين برده دارى نوين ،بشريت
نوين به آرزوها و برنامه هاى كﻼن نياز دارد.
 پاسخ  :١٠فكر مى كنم در خطوط كُلى به اين سئوال جواب
داده ام ،با اين حال شايد تاكيد بر چند نكته ضرورى باشد.
طرح مطالبات و اشكال مبارزاتى ،مادام كه سرنوشت جامعه
و بشر را سرمايه و سرمايه دارى رقم مى زند ،موضوع فعاليت
هستند؛ چه ما خواهان حفظ وضع موجود باشيم و چه سوداى
درانداختن طرحى نو در سر داشته باشيم .آن چه كه به نظر
من امروز مهم است ،اين است كه معناى وقايع در حال وقوع
را دريابيم؛ مستقل از اين كه اين وقايع در انگليس و فرانسه
اتفاق مى افتند يا سوريه و تركيه و ايران .اگر دريافته باشيم،
كه بين سه شغله بودن و گشت پهپادها در آسمان و حضور
ناوگان آمريكا در خليج و آدم كُشى داعش رابطه اى هست،
آن وقت قاعدتا بايد واكنش هاى ديگرى براى دست يابى به
شرايط بهتر زندگى داشته باشيم .پيش تر شايد مى شد خواهان
لغو قراردارهاى موقت كار بود ،بدون اين كه حضور جمهورى
اسﻼمى را در جنگ هاى منطقه اى زير سئوال برد ،بدون اين
كه خواهان جمع كردن بساط آمريكا و ناتو از منطقه شد ،بدون
اين كه آشكار و با صراحت عليه هر گونه دخالت مذهبى در
زندگى مردم قد علم كرد .اما امروز ديگر اين كارساز نيست.
يا به عبارت ديگر ،موفقيت در چنين عرصه هايى ،پشتوانه هاى
محكم ترى مى خواهد .و اين يعنى همان نكته اى كه در پاسخ به
سئوال پيش طرح شد .دوره ى حاضر ،دوره ى طرح مسايل كﻼن
است و اين يعنى طرح اين كه چه نوع جامعه اى مى خواهيم
و چه نوع اش را نمى خواهيم.
جوﻻى ٢٠١٦
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