
شهدای رابطه با آمريکا

رامين کامران

 ويکی از مشکالتی که مخالفان جمهوری اسالمی از روز اول با آن درگيرند اين است که در سنجش قوت
حليل هایضعف رژيم بيش از آنکه بکوشند تا بينش و دستگاه ارزيابی مستقلی پيدا کنند، از يک طرف به ت

.رددول و رسانه های غربی بها ميدهند و از طرف ديگر به برداشتی که خود نظام از وضعيت خويش دا
استقالل فکر پايُه استقالل عمل است و اگر اولی نباشد دومی هم. اين رفتار اساسًا مايُه سردرگمی است

.نخواهد بود

تا به حال چندين بار و به مناسبت های مختلف يادآور خوانندگان گشته. يک مثال از اين بخش دوم ميزنم تا برسم به بحث اصلی
ب شيعه عاطلام که ادعای عصمت از سوی رهبر جمهوری اسالمی و کوشش در تصاحب اين خاصيت که قرنهاست در مذه

به تقدس داشته باشد و به همينمانده بوده است، برخاسته از منطق تحول نظام است که بايد برای کسب مشروعيت در نهايت تکيه 
آنچه گروه اخير. چُه چشم آنها ديددليل اؤليای نظام تصاحب عصمت را مايُه تحکيم آن ميشمرند، ولی نبايد داستان را فقط از دري
دايی دين از سياست را نيز صافنميبيند اين است که با پيروی کامل از منطقی که تکيه به تقدس ايجاب ميکند، ناخواسته راه ج

 هم يکی از جنبهاتکای به عصمت از ديدگاه منطقی و مذهبی عقالنی است و عقالنی شدن گفتار مذهبی که تحديد عصمت. ميکند
اينکه. ، اجبارًا به سوی جدايی از سياست سوقش ميدهد)و ميبينيم که در مورد خامنه ای واقع شده(های بسيار مهم آن است 

ميزان درک اکثر اينها از رابطُه سياست و مذهب و کًال عقالنی شدن. آخوندها در اين باب چه فکر ميکنند چندان مهم نيست
نبايد هنگام تحليل مسائل در. اشدالهيات، در حدی بوده و هست که افکار نيم پخته و گفتار نيم جويدُه خمينی مايُه رضايتشان ب

اهی که ميرود بهاگر از کسی بپرسيد که به کجا ميرود خوب است، ولی بد نيست خودتان هم نگاه کنيد و ببينيد ر. سطح اينها ماند
.کجا منتهی ميگردد

مراوده به چه اميد؟

ملدر اينجا ميخواهم چند نکته راجع به مصالحه بين جمهوری اسالمی و آمريکا بگويم که نقدًا محت. به هر حال اينها مقدمه بود
به تصور من زعمای نظام، مقداری تحت فشار تحريم ها و بخصوص به. مينمايد و طبعًا بحث های بسياری را هم دامن زده است

به احتمال. ند، به اين راه ميرونداين دليل که باالخره فرصتی است برای نقد کردن ژتونهايی که در بازی سياسی خاورميانه برده ا
 در داخل، از مخالفت مردم باقوی تصور ميکنند که به اين ترتيب در سياست خارجی امتياز خواهند گرفت و با نشان دادن نرمش

است خارجی قانع نمود، طرفهاینظام خواهند کاست يا القل از آنجا که بدون نرمش در داخل، نميتوان کسی را به نرم شدن در سي
.خارجی را هم به جدی بودن ديپلماسی جديدشان متقاعد خواهند نمود

د و به تناسبی که به نتيجه برسد،به عقيدُه من حاصل کار در نهايت تقويت نظام نخواهد بود و اگر اين تنش زدايی به نتيجه برس
مصالحه با آمريکا منطقًا از فشار. فرصت بسيار خوبی برای مخالفان جدی نظام فراهم خواهد گشت تا از شر آن خالص بشوند

يکا، نه فقط برای نظام، کهاين کشور بر ايران و نظام اسالمی خواهد کاست ولی مهمتر از آن، مزاحمتهايی را که سياست آمر
تغيير در رابطه با آمريکا ترکيب کلی طيف. بيش از آن برای مخالفانش فراهم آورده است، به مقدار زياد رفع خواهد نمود

و گردآوری نيرو برای مبارزُهاپوزيسيون را تغيير خواهد داد، تکليف مردم را در برابر راه حل های موجود روشن خواهد کرد 
رای مخالفان جز سود نخواهدجدی را تسهيل خواهد نمود و ضربُه مهمی که با تغيير رابطه به ايدئولوژی نظام خواهد خورد ب

 نقطُه اتکايش که فشارخالصه اينکه رژيمی را که برای سر پا ماندن هميشه به دشمنان خارجيش تکيه داشته، از مهمترين. داشت
.د گشوددولتهای خارجی و در صدر آنها آمريکاست، محروم خواهد نمود و راه را برای براندازی آن خواه

شهدای آنی

اول نومحافظه کاران که نه.  ديداحتماًال دو گروه که هر دو بسيار مزاحم کار جدی اند، از تنش زدايی بيشترين لطمه را خواهند
سود حذف. ه قادر به اصالح آنقابليت استراتژيک دارند و نه توان جنگ، و دوم اصالح طلبان که نه خواستار تغيير نظامند و ن

.مزاحمان ميتواند به خواستاران براندازی برسد

در صورتی که چيزی را که. دنومحافظه کاران مدعيند که خواستار سقوط رژيمند و الف ميزنند که وسيلُه اين کار را هم دارن



آنچه مهم است. چون دومی ممکن نيست اولی هم منتفی است. ميخواهند ساقط کنند ايران است و وسيلُه فرضيشان حملُه نظامی
نه خودشان در. خواهند داشتاين است که با تعطيل شدن، يا الاقل تق و لق شدن دکان لشکرکشی، اينها ديگر حرفی برای زدن ن

 کارشناسی يک دست کت و شلوارآمريکا، نه جوجه هايی که در اروپا از تخمشان درآمده اند و نه اين کارشناسانی که از اسباب
از آنجايی که پول هم در اپوزيسيون پخش ميکنند و به اين سايت و آن شبکُه ماهواره. سورمه ای دارند برای رفتن پشت تلويزيون

کم شدن بودجه، اينها هم بايد ياای ميدهند يا صرف بورس و پست دادن به جوانانی ميکنند که به هر صورت با رژيم مخالفند، با 
ار چرنديات قالبی و سفارشیبساطشان را جمع کنند يا اينکه سعی کنند حرفی پيدا کنند که حرف خودشان باشد و دست از انتش

.بردارند

شت به ايران، به آمريکاست، بهسلطنت طلبان هم که در عمل با همين گروه متحدند و چشم اميدشان برای برانداختن رژيم و بازگ
به هر صورت اينها هيچگاه از خود حرفی يا طرحی نداشته اند جز التماس به درگاه ارباب،. همين ترتيب به حاشيه خواهند رفت

.رندالبد مينشينند منتظر تا ببينند که چه چيز جديدی بين مردم مد خواهد شد تا دنباله اش را بگي

اشتهاينها از بابت سياست داخلی طرح و برنامه ای جز شرکت در رأی گيری، حال هر جور و هر جا، ند. و اما اصالح طلبان
چون تنها چيزی که در گفتار اينها ثابت مانده است لزوم رأی دادن است. اند که البته نبايد با استراتژی انتخاباتی عوضيش گرفت

کار اصليشان در عمل چاق کردن صفوف سياهی لشکر انتخاباتی رژيم. ولی دليل و هدفی که عرضه ميکنند دائم تغيير کرده
بهتر است رژيم بماند تا ريزهاز آنجا که حيات سياسيشان به نظام بسته است و اگر اين برود آنها هم خواهند رفت، برايشان . است

 چندان بهتازه شاهديم که کارآييشان در کشيدن مردم پای صندوق چقدر پايين آمده است و از اين بابت هم. خوار خوانش باشند
.حساب نميايند

ان تعامل با جهان و اين قبيلدر سياست خارجی هم سرمايه، يا به عبارت دقيقتر مدعايشان، قابليت رفع بحران و به قول خودش
طبعًا جربزُه. ودشان سامان بدهندحرفها بود که ميخواستند به هر قيمت هست خود به انجام برسانند و رابطُه با آمريکا را هم خ
نمونه اش کوشش احمدی نژاد برای. اين کار را نداشتند و اگر کس ديگری هم پا در ميدان ميگذاشت، فقط برايش مانع ميتراشيدند

همان ميانُه کتک کاری، باتوافق بر سر غنی سازی بيست درصدی که نه به بار بود و نه به دار ولی رهبران جنبش سبز، در 
.تمام قوا با آن مخالفت کردند

در سياست خارجی بکنند که ازخالصه اينکه حرفشان در سياست داخلی از اول هم نميتوانست به جايی برسد، آنچه هم ميخواستند 
اينها که بشود البد در هزينُه تبليغاتی دستگاه رفسنجانی هم صرفه جويی. دستشان برنميامد و به هر صورت ديگران دارند ميکنند

اگر پول اينها هم که در کنار نومحافظه. خواهد شد چون ميزان مخارج بايد متناسب باشد با حاصلی که از انجام کار انتظار ميرود
زيسيون به کلی تغيير خواهد کردکاران، پول خرج کن های اصلی اپوزيسيون هستند، قطع بشود يا جدًا کاهش پيدا کند، چهرُه اپو

جی و داخلی را، در آن مشاهدهو شايد بتوان انعکاس خواستها و منافع مردم ايران و نه فقط تبليغات پولکی کاله برداران خار
.نمود

شهيد اصلی

قصد فحش دادن انجام ميشود تا ازمن جدًا معتقدم که آمريکا در عين توتاليتر خواندن نظام اسالمی که بيشتر محض تبليغات و به 
وجه ايدئولوژيک حکومتسر تحليل، هنوز خيال ميکند با يکی از اين حکومتهای اتوريتر جهان سومی طرف است و اصًال به 

نداشته باشد، چندان مهم نيست، تنش زدايی با جمهوری اسالمی، مثل مورد شوروی يک قربانی عمده. عنايتی که بايد ندارد
.خواهد داشت که ايدئولوژی نظام است و در اين نظام ايدئولوژی حياتی است

 دروغ ميگويد ولی دروغدرست است که در اين حکومتها ايدئولوژی راجع به قدرت و جامعه و بسياری چيزهای ديگر به همه
اگر. حکومتهای توتاليتر از ايدئولوژی زاده ميشوند و حياتشان به آن بسته است. بودنش مترادف پوچی سياسيش نيست

کاهش تنش و. الش خواهد آمدايدئولوژی که به اين حکومتها نيروی معنوی ميدهد، از ميان برود، مرگ مادی حکومت هم در دنب
رگ است و اصًال ربطی بهافزايش داد و ستد ـ از هر نوع ـ با جمهوری اسالمی، بهترين راه سوق دادن اين نظام به سوی م

 فشارهای به حسابی که متوجهگردن کلفتی ها و تهديدهای نظامی که روز به روز توخالی بودنشان بر همه آشکارتر گشته است و
.مردم ايران است، ندارد

ن امر کارآيی نيروهای ماديشسستی ايدئولوژی نيروهای معنوی رژيم را آسيب خواهد زد و در نهايت از هم خواهد پاشاند و اي



نظامتوجه عامُه مردم به اين ايدئولوژی که از اول هم چيزی نبوده، مهم اعتقاد اعضا و طرفداران . را به حداقل خواهد رساند
در شوروی همين فرآيند در نهايت فکر اصالح رژيم را که ممکن نبود در سر. است که به اين ترتيب سست تر خواهد شد

ميدانم که هيچکدام سران رژيم خيال گورباچف شدن ندارد، خودشان هم اين. حکامش انداخت که در نهايت به سقوط آن انجاميد
اجباری نيست تا به سودای اجرای. تحول تاريخ که به قصد و رضايت آنها مشروط نيست. مهم نيست، نداشته باشند. را گفته اند

.م راهی عدم سياسی گردنداصالحات ناممکن از قدرت ساقط بشوند، ميتوانند، مثل بسياری ديگر، با تن ندادن به اصالحات الز
.به هر صورت بشر آزاد است و اين هم جلوه ايست از آزاديش در صحنُه تاريخ

 با مراودُه رسمی با آمريکااعتقاد اعوان و انصار رژيم به ايدئولوژی آن، تحت فشار واقعيت، روز به روز کمتر شده است و
اسالمگرايی با حکومت کردن و اجبار به گردن گذاشتن، حال هر قدر هم کم و با بی ميلی، به. ضربتی اساسی خواهد خورد

ويش را مديون آن هستند، بهمنطق کار دولت و روابط بين المللی، به مرور زنگ زده است و آنهايی هم که موقعيت اجتماعی خ
اعتقاد نه تخفيف برميدارد، نه چانه و نه مصالحه ولی منفعت. ناچار بيشتر اسباب کسب منفعت ميبينندش تا موضوع اعتقاد اصيل

جمهوری اسالمی مدتهاست وارد منطق منفعت شده و هر چه بيشتر. درست از ورای همين مقوالت است که درک و تأمين ميشود
رفتار عقالنی الزمُه ادامُه حيات است و هر. با دنيا تماس برقرار کند و رابطه اش عادی تر شود، بيشتر به اين راه خواهد رفت

تنش زدايی با شوروی هم همين تأثير را. چه بيشتر مد نظر قرار بگيرد ايدئولوژی های ياوه ای نظير اسالمگرايی را پس ميزند
.داشت و به پوک شدن رژيم و سقوطش ياری عمده رساند

 ايدئولوژی خود که شايدتا امروز تا به آنجا که به داخل کشور مربوط است، حکومت با متمرکز کردن فشارش بر نقاط مهم
از دست دادن هويت خويش سر بازمهمترين آنها در تماس مستقيم با جامعه، حجاب باشد، به هر قيمت بوده از تغيير کردن، يعنی 

بين سياست داخلی. در ميدان سياست خارجی هم مقابله با آمريکا از اهميت مشابهی با حکايت حجاب برخوردار است. زده است
 کالبد نظام را فرا خواهدو خارجی مرز نفوذناپذير وجود ندارد، سستی از يکی به ديگری سرايت خواهد کرد و کم کم تمامی

.گرفت و نظام هر چه سست تر، کار مخالفان آسانتر

برندُه اصلی

به طور اعم و مخالفان جدی نظامهمانطور که خوانندگان هوشمند حدس زده اند، از ديد من برندُه اصلی اين مراوده مردم ايران 
که اولی با) حملُه نظامی(و خارجی ) اصالحات(مهمترين پيامد حذف راه حل های قالبی داخلی . به طور اخص خواهند بود

انجام خواهد يافت، اينشکست جنبش سبز انجام گرفت و دومی در صورت باز شدن راه مراوده بين جمهوری اسالمی و آمريکا 
ال تدقيق معنا و يافتن تدابير عملیاست که مردم را متوجه جستن راه حل اساسی خواهد نمود و اگر عنايتی به براندازی بکنند، دنب

ودشايد هم مردم متوجه شوند اپوزيسيونی که با پول خودشان نگردد دردی از آنها دوا نميکند و خ. برای اجرايش خواهد فرستاد
.دست در جيب بکنند

عی که ميتواند نظام اسالمی رابا قطع شدن اين فشار بی حساب و بی منطقی هم که متوجه ملت ايران است، بند از پای تنها مرج
در طرف مقابل،. بخصوص که ترس از حمله و سؤاستفادُه خارجی هم از ميان برخواهد خاست. ساقط کند، گشوده خواهد شد

هش خواهد گرفت و کارهرقدر مراودات بين جمهوری اسالمی و اياالت متحده بيشتر بشود توان حکومت برای سرپا ماندن کا
.مردم در برانداختنش آسانتر خواهد شد

هميت موقعيت ايجاد شده و آمادگیرابطه با آمريکا به خودی خود برای نظام کشنده نيست، آنچه ميتواند برايش کشنده باشد درک ا
هروقت مشکالتی که به هر دليل برای زائران ايجاد شده بود، مرتفع ميگشت، مژده مياوردند که. برای بهره برداری از آن است

.مثل اينکه راه تهران هم دارد کم کم باز ميشود. باز شده است... مثًال راه کربال يا


