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واقعيــت اجتامعــی آن اســت کــه ،در تاريــخ جوامــع مختلــف ،برخــی از روزهــا بصورتــی نيمــه ق ـراردادی و
نيمــه واقعــی اهميتــی خــاص پيــدا کــرده و بــا يافــن معانــی و اشــاراتی مناديــن مقاطعــی از رونــد تحــوالت يــک جامعــه
را نقطــه گــزاری مــی کننــد.
مثــاً مســلامنان روزی را کــه
آنهــا کــه بــا مســيح بــر صليــب آويختــه شــدند منــی داســتند
پيامربشــان از مکــه گريختــه و بــه شــهر
يــرب (کــه بعــدا ً «مدينــة النبــی» نــام کــه روز مــرگ و شکســت شــان روزی مهمرتيــن مبــداء تاريــخ ملــل
گرفــت) پنــاه بــرد (يــا بقــول مســلامنان مختلــف جهــان خواهــد شــد .مســيح هــای جــوان و غــرور آفريــن
بدانجــا «هجــرت» کــرد) مبــداء واقعــی ايـران نيــز کــه بــر صليــب رسکــوب حکومــت اســامی مســتقر بــر ايـران
تاريــخ خــود گرفتــه انــد و يــا تاريــخ را آويختــه شــدند مبــداء نوينــی را بــه تاريــخ معــارص کشورشــان هديــه
بــه قبــل و بعــد آن بــدو قســمت تقســيم کردنــد و ايــن وظيفــهء همــه ســکوالر دموکـرات هــای ايـران اســت کــه
کــرده انــد .وقتــی ســعدی مــی گويــد «در هــر ســاله در سالگشــت ايــن واقعــهء تاريخــی بــه بزرگداشــت ايــن
آن دوران کــه مــا را وقــت خــوش بــود  /ز «پيامـران ســکوالر عــر نــو» پرداختــه و بــا ارزش هــا و آرزوهــای آنــان
تجديــد عهــد کننــد.
هجــرت ششــصد و پنجــاه و شــش بــود»،
در واقــع ،مــی گويــد کــه مــن مســلامنم و
سالشــار زندگــی ام را بــا هجــرت پيامــرم ميــزان مــی کنــم.
مســيحی هــم تولــد افســانه ای عيســایش را مبــداء سالشــارش مــی گــرد ،هرچنــد کــه اهــل تحقيــق اش مــی
داننــد کــه «کريســمس» ربطــی بــه تولــد عيســای مســيح نــدارد و برگرفتــه از تولــد اســتوره ای اهورائــی آريائــی بــه نــام
«ميــرا» اســت.
در همــن نيــم قــرن اخــر هــم شــاهد آن بــوده ايــم کــه ،مثـاً ،وقتــی محمدرضــا شــاه پهلــوی بــه ايــن نتيجــه
رســيد کــه وقــت تاجگـزاری اش فـرا رســيده اســت فکــر تغيــر مبــداء تاريــخ کشــورش را هــم مطــرح کــرد و گفــت تاريــخ
مــا ايرانيــان نــه از هجــرت محمــد بــه مکــه کــه از روز صــدور منشــور کــورش بــزرگ آغــاز مــی شــود و مــا  ۲۵۰۰ســال
ســابقه داريــم .اوضــاع هــم کــه بهــم ريخــت دولــت رشيــف امامــی اول کاری کــه کــرد آن بــود کــه مبــداء تاريــخ را بــه
هــان هجــرت پيامــر اســام برگردانــد.
يــا بــا آنکــه مــا شــاهد بــوده ايــم کــه انقــاب ســال  ۱۳۵۷کشــورمان در  ۲۲بهمــن آن ســال بــه پــروزی رســيد و
جمهــوری اســامی نيــز در  ۱۲فرورديــن  ۱۳۵۸در يــک رفرانــدوم تثبيــت شــد ،امــا همــواره اسالميســت هــا مبــداء حرکــت
تاريخــی شــان را  ۱۵خــرداد ســال  ۱۳۴۱مــی گرينــد؛ يعنــی زمانــی کــه خمينــی در قــم عليــه رفرانــدوم موســوم بــه «انقــاب
ســفيد» ســخن گفــت و ســپس پــروان اش را بــه خيابــان هــای پايتخــت گســيل داشــت .هرچنــد آن تجربــه شکســت خــورد
و خمينــی بــه تبعيــد فرســتاده شــد و برخــی از پريوانــش طعــم گلولــه چشــيدند امــا آن  15خــرداد مبــداء «نهضــت اســامی
خمينــی» محســوب مــی شــود و در تقويــم حکومــت اســامی مســلط بــر ايـران دارای جايگاهــی خــاص اســت.
چنــد مــاه پيــش  ،در  ۷دی مــاه  ،۱۳۹۶تظاهراتــی از شــهر مشــهد آغــاز شــد کــه بــه بيــش از صــد شــهر کشــور
گســرش يافــت و بــا تعــدادی کشــته و شــار بزرگــی زندانــی بــه پايــان رســيد؛ امــا بــه نظــر مــی رســد کــه ايــن روز هــم
از ويژگــی تاريخــی خاصــی برخــوردار اســت کــه مــی توانــد بعدهــا بعنــوان يــک مبــداء مهــم تاريخــی در تقويــم ســکوالر

گیتی مداری

شامره ی پنجم

زمستان 1396

4

دموک ـرات هــای اي ـران درخشــش پيــدا کنــد.
تظاهـرات دی مــاه ايرانيــان شکســت خــورد و بجائــی نرســيد امــا ســه خصلتــی کــه در آن وجــود داشــت ايــن
واقعــه را بــه مبدائــی مهــم تبديــل کــرد .نخســتني خصلــت اش گســردگی اش در رسارس کشــور و عــدم مترکــز آن در پايتخــت
بــود کــه داســتان را بــا وضعيــت مشــابه اش در گذشــته متفــاوت مــی ســاخت؛ دو ديگــر ،طــرح شــعارهای برخاســته از
تنگناهــای اقتصــادی مــردم بــود کــه نشــان مــی داد ايــن خيــزش نــه از رس ســری کــه از رس گرســنگی و بــی چارگــی وســعت
يافتــه اســت .امــا خصلــت ســوم و مهمــر فقــدان هرگونــه شــعار مذهبــی در ايــن تظاهـرات بــود؛ امــری کــه در مبــارزات
قبلــی عليــه حکومــت اســامی دارای ســابقه ای نبــود .هشــت ســال قبــل از ايــن واقعــه ،تظاهـرات مــردم ايـران عليــه نتايــح
انتخابــات رياســت جمهــوری بــا شــعار «يــا حســن ،مريحســن» و «اللــه اکــر» گفــن مــردم بــر پشــت بــام هــا آغــاز شــد و
چهــره هــای اصــاح طلــب اســامی رس دمــدار آن شــدند.
حتــی هنگامــی کــه بخشــی از فعــاالن سياســی و روشــنفکران متعهــد اعــام داشــتند کــه جنبــش ســبز در گوهــر
خــود خيزشــی ســکوالر اســت و بـرای بــارز کــردن ايــن واقعيــت در تشــکلی بــه نــام «ســکوالرهای ســبز ايـران» گــرد هــم
آمدنــد ،معنــای مذهبــی رنــگ ســبز چنــان قــوی بــود کــه خيلــی هــا ايــن جريــان ســکوالر را نوعــی خيــزش مذهبــی تلقــی
مــی کردنــد و عاقبــت هــم فشــار عليــه واژهء «ســبز» در ايــن تشــکيالت آن را بــه کوشــش بـرای تغيــر مســر در راســتای
تأکيــد بــر ماهيــت مذهبــی کار واداشــت و «جنبــش ســکوالر دموکرســی اي ـران» مأمــور ج ـران مافــات شــد.
امــا خيــزش دی مــاه  ۱۳۹۶ديگــر کالً از شــعارها و اشــارات مذهبــی تهــی شــده و خواســتاری حکومتــی متعلــق
بــه همــهء ملــت ايـران جايشــان را گرفتــه بــود .بــه عبــارت ديگــر ،در دی مــاه گذشــته مــا بــا نخســتني «تظاهـرات متامـاً
ســکوالر» روبــرو بوديــم و بــه همــن دليــل بايــد يقــن داشــت کــه بــزودی ايــن واقعــه ،و ســالگردهای آن ،جــای مهمــی
را در تقويــم ســکوالر دموکـرات هــای ايـران بــازی کــرده و ــــ در صورتــی کــه ايــن نــرو بقــدرت برســد و اولــن حکومــت
ســکوالر دموکـرات در ايـران برقـرار شــود ــــ قطعـاً ســکوالر دموکـرات هــا در ســالگرد ايــن خيــزش مراســم مختلفــی بــر پــا
خواهنــد داشــت تــا يــاد آن در اذهــان نســل هــای مختلــف کشــور زنــده مبانــد.
نتيجــه اينکــه ،اکنــون ســکوالر دموکـرات هــای ايـران بــه داشــن يــک مبــداء واقعــی تاريخــی دســت يافتــه انــد
و «خيــزش دی مــاه  »۱۳۹۶مــی رود تــا در تاريــخ ســکوالر دموکراســی ايـران جايــگاه منفــرد و محــرم و اســتوره ای خــود
را يکجــا بــه دســت آورد.
آنهــا کــه بــا مســيح بــر صليــب آويختــه شــدند منــی داســتند کــه روز مــرگ و شکســت شــان روزی مهمرتيــن
مبــداء تاريــخ ملــل مختلــف جهــان خواهــد شــد .مســيح هــای جــوان و غــرور آفريــن ايـران نيــز کــه بــر صليــب رسکــوب
حکومــت اســامی مســتقر بــر ايـران آويختــه شــدند مبــداء نوينــی را بــه تاريــخ معــارص کشورشــان هديــه کردنــد و ايــن
وظيفــهء همــه ســکوالر دموکـرات هــای اي ـران اســت کــه هــر ســاله در سالگشــت ايــن واقعــهء تاريخــی بــه بزرگداشــت
ايــن «پيام ـران ســکوالر عــر نــو» پرداختــه و بــا ارزش هــا و آرزوهــای آنــان تجديــد عهــد کننــد.
فروردین ماه  ۱۳۹۷برابر با آوریل ۲۰۱۸
دنور ،ایاالت متحده آمریکا

بيانيــهء جنبــش ســکوالر دموکراســی ايــران [در پیرامــون
خیــزش دی مــاه]
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ندای خيزش ملت ايران عليه حکومت استبدادی–مذهبی از همهء جای کشور برخاسته است
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هموطنان ارجمند
آغــاز خيــزش تــان بـرای اســتقرار يــک حکومــت و قانــون اساســی ســکوالر دموکـرات را خجســته مــی داريــم؛
	
خيزشــی نويــن کــه بــه هيــچ حــزب و گروهــی تعلــق نــدارد ،و هدفــی جــز برانداخــن حکومــت اســامی مســتقر بــر کشــور
عزيزمــان را ،آن هــم در آســتانهء ورود حکومــت فاســد اســامی بــه پايــان چهارمــن دهــهء عمــر ننگــن اش آرزو منــی کنــد.
اکنــون ديگــر بــاره زمينــه بـرای قيــام نهائــی مــردم ايـران آمــاده شــده و مــی تــوان اميــد داشــت کــه در ســال پيــش
رو شــاهد گندزدائــی نهائــی از وطــن خــود و برانداخــن حکومتــی باشــيم کــه بــه نــام خدائــی بــی رحــم کشــورمان را در
آســتانهء ســقوط مــادی و معنــوی قـرار داده اســت.
تجربــهء دردنــاک قيــام هــای
رسکــوب شــده و پــروزی هــای به شکســت
بديهــی اســت کــه اينگونــه شــعارها ،زنــده کننــدهء «رضاشــاه»
انجاميــدهء ملــت مــا در ايــن چهــل ســال
نيســت امــا آشــکار اســت کــه اشــاره شــان بــه آنچــه هائــی اســت کــه
همگــی از فقــدان خواســتاری اهــداف
گوهــر انقــاب مرشوطــه را ،الاقــل در وجــه اجتامعــی آن مــی ســاخت:
آشــکار و روشــن بعنــوان ويژگــی هــای
بــرون کشــيدن ايـران از اعــاق لجــن آخونــد زدهء تاريــخ و تبديــل آن
نظامــی بديــل ،و نبــود مرکــزی رهــری
بــه عضــو رسفـرازی از قافلــهء متــدن پيرشفتــهء بــری.
کننــده بخاطــر رسکــوب شــديد حکومــت،
حکايــت دارد .حکومــت فريبــکار مذهبــی
هــم بيشــرين فشــار خــود را در مخــدوش ســاخنت گفتــان هائــی از ايــن دســت کــه زمزمــه وار بيــان مــی شــدند ،و
جلوگــری از پيدايــش نهادهــا و هســته هــای رهــری ،چــه در داخــل و چــه در خــارج کشــور ،بــکار بــرده و ،حتــی در ســاحل
امــن خــارج کشــور هــم ،نريوهــای سياســی را بجــان هــم انداختــه ،برخــی را خريــده و برخــی را ترســانده و راه را بــر اتحــاد
الزم شــان ب ـرای برانداخــن ايــن حکومــت ســتمگر بســته اســت.
بــا ايــن همــه ،اکنــون مــردم ايـران مــی داننــد کــه پادزهــر ايــن حکومــت بديلــی اســت کــه مشــخصات اش متضــاد
بــا ويژگــی هــای اصلــی همــن حکومــت باشــد؛ يعنــی اگــر حکومــت مذهبــی اســت خواســت آنــان خــروج مذهــب از
حکومــت ،و خلــع يــد از روحانيــت در حــوزهء ادارهء کشــور (کــه معنــای واقعــی سکوالريســم اســت) اســت .نيــز اگــر
ايــن حکومــت اســتبدادی اســت خواســت آنــان از کار انداخــن ماشــن رسکــوب ديکتاتــوری و بازتوليــد آن (يعنــی اســتقرار
ريشــه ای دموکراســی) در کشــور اســت.
اگــر مــردم ايـران در  ۹ســال پيــش نــدا دردادنــد کــه خواســتار «اســتقالل ،آزادی ،جمهــوری ايرانــی» هســتند ،معنــای
آن جــز ايــن نبــود کــه حکومتــی مــی خواهنــد متعلــق بــه يکايــک ملــت ايـران ،حکومتــی بــی تبعيـ ِ
ـض مذهبــی و فرهنگــی
و جنســيتی و قوميتــی .و امــروز اگــر جوانــان غريمتنــد مشــهد و شــهرهای ديگــر خراســان شــعار مــی دهنــد کــه «رضاشــاه،
روحــت شــاد» اشــاره شــان بــه آن رضاشــاهی اســت کــه آخوندهــا را بــه مــدارس و مساجدشــان فرســتاد ،حــرکات ســخيف
ع ـزاداری را تعطيــل کــرد ،دادگســری را جانشــن محاکــم رشع ســاخت ،دانشــگاه را در برابــر حــوزه هــای بــه اصطــاح
«علميــه» علــم کــرد ،درهــای دانشــگاه و مؤسســات را بــروی زنــان گشــود و زنــان را از زيــر چــادری کــه حکــم قفــس
داشــت بــرون کشــيد.
بديهــی اســت کــه اينگونــه شــعارها ،زنــده کننــدهء «رضاشــاه» نيســت امــا آشــکار اســت کــه اشــاره شــان بــه آنچــه
هائــی اســت کــه گوهــر انقــاب مرشوطــه را ،الاقــل در وجــه اجتامعــی آن مــی ســاخت :بــرون کشــيدن ايـران از اعــاق
لجــن آخونــد زدهء تاريــخ و تبديــل آن بــه عضــو رسفـرازی از قافلــهء متــدن پيرشفتــهء بــری.
ســکوالر دموک ـرات هــای اي ـران ،کــه بخشــی شــان هــم اکنــون در زنــدان هــای حکومــت اســامی در بندنــد ،و

بخشــی شــان را رسکــوب دائــم در داخــل کشــور بــه ســکوت واداشــته ،هم ـراه همرزمــان شــان در خــارج کشــور ،اکنــون
مــی داننــد کــه از جنبــش ســبز بــه بعــد تنهــا يــک گفتــان سياســی بــوده اســت کــه از دل تجربــه هــای مبارزاتــی ملــت
اي ـران برخاســته و در فرمــول بنــدی گفتــان «ســکوالر دموکراســی» تبديــل بــه گوهــر خواســت هــای ملــت مــا شــده
اســت .ســکوالر دموکـرات هــای ايـران ،چــه در داخــل و چــه در خــارج کشــور ،اکنــون وظيفــهء خــود را دريافتــه و آمــادهء
پاســخگوئی بــه توقعــات ملتــی مــی شــوند کــه مقهــور رسکــوب ايــن حکومــت نشــده و ديگــر بــاره مــی رود تــا طوفــان
بــزرگ ديگــری را بيافرينــد.
تشــکيل «مهســتان ســکوالر دموکراســی» ،بــا رشکــت ايرانيــان ســکوالر دموکراتــی کــه مــی خواهنــد در رسنوشــت
آينــدهء کشورشــان حضــوری فعــال و کارآمــد داشــته باشــند ،و مــی رود تــا بــزودی بــه مجلســی بـرای شــور و همفکــری در
راســتای برانداخــن حکومــت مســلط بــر کشــورمان تبديــل شــده و راه را بـرای پيدايــش نهــادی کــه بتوانــد مبــارزات را تــا
رســيدن بــه نقطــهء تالشــیِ حکومـ ِ
ـت فعلــی و لغــو قانــون اساســی آن و اســتقرار حکومتــی ســکوالر دموکـرات همراهــی
کنــد ،همزمانــی هيجــان انگيــزی را در برابــر ديــدهء همــگان قـرار داده و افــق اميــدواری بــه پــروزی حاکميــت ملــت بــر
کشــور را روشــن تــر از هميشــه کــرده و ،بــه همــن نســبت ،بــر فعاليــت هــای خرابکارانــهء مخالفــن مهســتان افــزوده
اســت.
امــا جنبــش ســکوالر دموکراســی ايـران را از ايــن خرابــکاری هــای تأســف برانگيــز باکــی نيســت .نريوهــای ســازندهء
تاريــخ توانســته انــد «گفتــان ســکوالر دموکراســی» را ،حتــی در ذهــن بخشــی از ملــت ايـران کــه بــا ايــن اســم هــا آشــنا
نيســت ،جــا انداختــه و تجلــی آن را در شــعارها و خواســت هــای ملـ ِ
ـت بجــان آمــاده بــه منايــش بگذارنــد.
پــس ،بيائيــد تــا نگذاريــم اصــول گرايــان و اصــاح طلبــان و ملی-مذهبــی هــا ،و نيــز ســازمان هائــی کــه بــا قيافــهء
مــدرن تبديــل بــه آپانديــس مذهــب زدگان شــده انــد ،ديگربــاره ايــن مــو ِج در آغــا ِز برخاســن را بــه گمراهــی کشــند و
تحقــق ايجابــات تاريخــی را بــه تعويــق بياندازنــد .بيائيــد در صفــوف مهســتان متحــد شــويم و از ايــن نهــاد بلندگوئــی
بـرای مــردم بجــان آمــدهء ايـران بســازيم.
پريوز باد خيزش اميد آفرين ملت ايران برای رسيدن به استقالل و آزادی و حکومتی ايرانی.
مســتقر بــاد پرچــم ســکوالر دموکراســی بــر فــراز مجلــس مؤسســانی کــه بــا فروپاشــی حکومــت مســتقر بــر
کشــورمان بــه نوشــن قانــون اساســی ســکوالر دموکــرات و بــی تبعيــض ايــران خواهــد پرداخــت.
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جنبش سکوالر دموکراسی ايران
پنج شنبه  ۷دی ماه  ۲۸ - ۱۳۹۶دسامرب ۲۰۱۷
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این بیانیه نخستین بار در تارمنای «جنبش سکوالر دموکراسی ایران» منترش شده است.
http://isdmovement.com/2017/1217/122917/122917.Jonbesh-Declaration.htm

فــرض کنیــم خیــزش  ۹۶همیــن فــردا متوقــف شــود ،هفتــم
دی مــاه  ۹۶همچنــان نقطــه عطــف جنبــش ضد اســامگرایی
خواهــد مانــد

سام قندچی
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بلندگوهــای جمهــوری اســامی تبلیغــات وســیعی را آغــاز کــرده انــد و بــا ســاز و دهــل خــر از خامــوش کــردن
خیــزش ضــد اســامگرایی نــود و شــش مــی دهنــد و خانــواده هایــی نیــز امــروز در پشــت دیوارهــای زنــدان اویــن در
اع ـراض بــه بازداشــت عزیزانشــان ،چــادر زده انــد .بــا درود بــه جانباختــگان ایــن مبــارزات در یــک هفتــه اخیــر ،اص ـاً
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فــرض کنیــم خیــزش  ۹۶کــه از تظاهـرات مشــهد در هفتــم دی مــاه ( )۱رشوع و همچنــان ادامــه دارد ،فــردا متوقــف شــود.
آنچــه ایــن جنبــش همیــن حــاال انجــام داده و دیگــر قابــل تغییــر نیســت طــرح روشــن خواســت پایــان دادن بــه حکومــت
اســامی و تغییــر رژیــم در ایـران بــه جمهــوری ســکوالر و دموکراتیــک اســت و ایــن خــود نقطــه عطــف بزرگــی در تاریــخ
سیاســی ایـران اســت و دیگــر پــاک شــدنی نیســت .جمهــوری اســامی  ۳۸ســال اســت رویــداد پانزدهــم خــرداد  ۱۳۴۲در
 ۵۶ســال پیــش را همــه ســاله جشــن مــی گیــرد و آن را نقطــه عطفــی در جنبــش حامیــت از اســامگرایی در ایـران اعــام
مــی کنــد کــه پانــزده ســال بعــد بــه پیــروزی حکومــت اســامی در ســال  ۱۳۵۷انجامیــد .ایــن قلــم در روز پانزدهــم خــرداد
 ۱۳۴۲نوجوانــی  ۱۲ســاله بــودم و همــه آن وقایــع را کــه رژیــم حــارض حامســه پانزدهــم خــرداد مــی خوانــد ،بــه یــاد دارم.
تجمعــات پانزدهــم خــرداد  ۱۳۴۲حتــی یــک هـزارم آنچــه مــا در یکهفتــه اخیــر در رسارس ایـران بــا شــعارهای روشــن ضــد
حکومــت آخونــدی و در حامیــت از جمهــوری ایرانــی شــاهد بودیــم ،نبــود و اساسـاً در خیابــان مولــوی و میــدان شــاه در
شــهر تهـران جمعیــت شــعارهای خــود را در حامیــت از اســامگرایی مــی داد .آنچــه در مــورد نقطــه عطــف هفتــم دی مــاه
در هفتــه گذشــته مهــم اســت ،کشــیدن خطــی بــر روی شــن اســت کــه مــردم ایـران دیگــر بــه تئوکراســی اســامی تــن منــی
دهنــد و هرگونــه اصالحــات کــه بخواهــد اســامگرایی را نجــات دهــد و تئوکراســی را در ایـران ادامــه دهــد ،قابــل قبــول
نیســت و آینــده ایـران جمهــوری ســکوالر و دموکراتیــک خواهــد بــود (.)۲
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکوالر در ایران
سام قندچی
سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
شانزدهم دی ماه ۱۳۹۶
 ۶ژانویه ۲۰۱۸
پانویس ها.
 .۱تظاهرات مشهد
https://goo.gl/ApueLt
 .۲ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm

«در نهایــت در تهـران اســت کــه رسنوشــت قطعــی مبــارزات
روشــن مــی شــود»

گفت و گو با عطا هودشتیان در پیرامون «خیزش دی ماه»
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عطــا هودشــتیان فــارغ التحصيــل رشــتهء فلســفه از دانشــگاه ســوربن و دارای درجــه دکــری در رشــتهء علــوم
سياســی از دانشــگاهء پاريــس اســت .ایشــان از اوايــل دهــهء نــود ميــادی تاکنــون مشــغول تدريــس و پژوهــش در فلســفه
و علــوم سیاســی در دانشــگاههای فرانســه و کانــادا و آمریــکا بــوده اســت .ايشــان يکــی از ســخرنانان اصلــی نخســتني
گردهامئــی ســکوالر دموک ـرات هــای اي ـران در ســال  ۲۰۱۱و در شــهر تورنتــو بــوده و همــواره از چهــره هــای برجســتهء
نظريــه پــردازی و تحليــل وقايــع سیاســی و فرهنگــی از ديــدگاه ســکوالر دموکراســی بشــار مــی آينــد.
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م .رضایی-تازیــک :برخــی بــه تحلیــل شــعارهای «خیــزش دی مــاه» پرداختــه انــد و خوانــش هــای برانــداز و
ســکوالریی هــم بــه دســت داده انــد [ .]۱ناگفتــه هــم پیداســت کــه مــردم در «خیــزش دی مــاه» آن «نــه» بــزرگ را بــه
متــام جنــاح هــای رژیــم گفتنــد و شــعار برجســتهء شــان در ایــن زمینــه هــم هــان «اصــاح طلــب ،اصولگـرا  /دیگــه متــوم
ماجـرا» بــود .از ایــن گذشــته شــعارهای ســکوالری همچــون «جمهــوری آخونــدی منــی خوایــم ،منــی خوایــم»« ،مــرگ بــر
جمهــوری اســامی»« ،ملــت ای ـران بــه پــا  /دیــن از حکومــت جــدا» و … فریــاد شــده انــد .آیــا مــی تــوان «خیــزش دی
مــاه» را نقطــهء عطــف ســکوالرخواهیِ (آشــکارِ) مردمــانِ ای ـران دانســت؟
عطــا هودشــتیان :البتــه عمــوم ناظـران بدرســتی چنیــن گفتــه و نوشــته انــد .بــه نظــر مــن ،و از نــگاه تحلیــل
تاریخی-اجتامعــی ،حرکــت دی مــاه ســال گذشــته بیشــر نشــان از جوانــه هــای پیدایــش یــک رشایــط عینــی مطلــوب بــود،
کــه گســرش نیافــت .هــم چنیــن ایــن خیــزش بــه مرحلــه ظهــور رشایــط ذهنــی مطلــوب نیــز نرســید .روشــن تــر آنکــه :در
تحلیــل اعرتاضــات دی مــاه ،آن «نقطــه عطــف» کــه شــا بــه درســتی بــه آن اشــاره مــی کنیــد ،در کیفیــت شــعارها مــورد
نظــر اســت .لیکــن نبایــد تنهــا از ایــن نــگاه ،یعنــی طــرح شــعارهای جدیــد ایــن خیــزش را تحلیــل منــود ،بلکــه آن ـرا ،از
نقطــه نظــر عــدم تداومــش نیــز بایــد مــورد تحلیــل قـرار داد .از ایــن نــگاه ،دالیــل کمبــود بنیــه دورنــی آن خیــزش بیشــر
بایــد مــورد توجــه قـرار گیــرد .بــه عبــارت دیگــر ،مــا از نفــرت مــردم از نظــام مطلــع بودیــم ،امــا شهامتشــان را در خیابانهــا
تــا ایــن میـزان ندیــده بودیــم .ایــن مهــم در دی مــاه متحقــق شــد ،امــا گســرش و تــداوم نیافــت .شــعارها رادیــکال ،امــا
بنیــه محــدود و کــم اثــر بــود و طبقــات فعــال اجتامعــی شــهرهای بــزرگ را بهمـراه خــود نکشــاند .ظهــور خیــزش دی مــاه
یــک نقطــه عطــف بــود ،امــا خاموشــی مــرگ بــارش یــک شکســت اســت .اگــر یــک حرکــت رادیــکال بقــدر کافــی قــادر بــه
جــذب قرشهــای فعــال جامعــه نشــود ،و نتوانــد رشایــط گســرش و تــداوم خــود را حفــظ منایــد ،اثــر بخــش نخواهــد بــود
و برسعــت از صحنــه خــارج میگــردد .از ایــن نــگاه ،دالیــل عــدم تــداوم آن خیــزش بیشــر بایــد مــورد نظــر قـرار گیــرد تــا
تنهــا طــرح شــعار هــای رادیــکال آن.
پرسشــگر :از نظــر شــا دالیــل بنیادیــن ایــن خیــزش چــه بودنــد؟ دســتاوردهای ایــن خیــزش چــه هــا هســتند؟
نقــاط قــوت و ضعــف «خیــزش دی مــاه» چــه هــا بودنــد؟
عطــا هودشــتیان :پیــش از ایــن ،نفــرت از نظــام در گلــه هــا و شــکایات خصوصــی و معمــول مــردم خــود منایــی
میکــرد .لیکــن ،در دی مــاه ایــن احســاس بــه مرحلــه فریــاد نســبتا عمومــی کشــیده شــد .پــس آنچــه مــورد نظــر اســت
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شــهامت مــردم در تبدیــل کــردن شــکایت هــا و گلــه هــای خصوصــی بــه مرحلــه فریــاد عمومــی اســت .ایــن نقطــه قــوت
آن اعرتاضــات اســت .نقطــه ضعــف اساســی آن خیــزش ،همچنانکــه آمــد ،عــدم گســرش و تــداوم اســت ،کــه اهمیــت
آن شــهامت را کــم رنــگ میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،خیــزش دی مــاه دالیلــی داشــت همچــون فســاد مالــی ،فقــر و بــی
خامنانــی ،اجحــاف و تبعیــض .ایــن وضعیــت تــا امــروز بــه هیــچ وجــه بهبــود نیافتــه ،لیکــن مــردم بــه خانــه هــا بازگشــتند.
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پرسشــگر :اصــاح طلبــان روی هــم رفتــه نــه تنهــا از «خیــزش دی مــاه» پشــتیبانی نکردنــد بلکــه برخــی از
ایشــان معرتضــان را «آشــوبگر» خطــاب کــرده و برخــی هــم آشــکارا خواســتار رسکــوب خیــزش شــدند .نظــر شــا در بــارهء
واکنــش اصــاح طلبــان بــه «خیــزش دی مــاه» چیســت؟
عطــا هودشــتیان :اصــاح
در آنچــه مربــوط بــه داشــن یــا نداشــن رهــری کارآمــد
طلبــان حامیــان اصلــی و پرقــدرت نظــام
هســتند و زیرکانــه تــر و بابرنامــه تــر از اســت ،بایــد بگویــم کــه پدیــداری رهــری در یــک جنبــش سیاســی را
افراطیــون تنــدرو ،گام بــر میدانــد .آنهــا بایــد یــک فـراورده تاریخــی دیــد ،نــه یــک امــر ســوبژکتیو .اگــر جنبــش
هســتند کــه فکــر پایــداری نظــام را بــا سیاســی در ایـران رهــر کارآمــدی در طــول چنــد دهــه گذشــته عرضــه
طــرح هــای اســراتژیک پــی در پــی ،نکــرده اســت ،ایــن از آنروســت کــه ایــن جنبــش منــی توانــد (شــاید هــم
ماهرانــه تــر از افراطیــون ،عرضــه کــرده منــی خواهــد) آن را تولیــد کنــد .تولیــد رهــری یــک امــر تاریخــی ســت
و بــه آن عمــل کردنــد .جمهــوری اســامی نــه ســوبژکتیو و نــه ارادی.
پایــداری خــود را مدیــون اصــاح طلبــان
اســت .زیـرا آنهــا همـراه بــا مــردم بــه خیابــان آمدنــد و اعـراض کردنــد ،لیکــن بــه آنهــا توصیــه منودنــد کــه چــون راهــی
دیگــری موجــود نیســت ،بهــر اســت همیــن نظــام را تحمــل کننــد.
اکنــون ،پــس از اعرتاضــات دی مــاه ،تقریبــا همــه ناظ ـران اتفــاق نظــر دارنــد کــه دوره دیپلامســی اصــاح
طلبــی ،خامتــه یافتــه .امــا ،آیــا براســتی بــا چــه اطمینانــی میتــوان چنیــن گفــت؟ اگــر ایــن مــردم ناراضــی دوبــاره بــه خیابــان
نیاینــد و اعـراض آنهــا تــداوم پیــدا نکنــد ،حتــی اگــر اعتبــار اصــاح طلبــان کــم شــده باشــد یــا بکلــی از میــان رفتــه باشــد،
چــه بســا آنهــا بــاز دوبــاره بــه تنهــا «حامــی» برخــی از هــان مردمــان بــدل گردنــد.
یــک بــار دیگــر صحنــه سیاســی داخــل کشــور را نــگاه کنیــم .اگــر هیــچ نیــروی اپوزیســیون جــدی وجــود
نــدارد ،ولــی مــردم بــه نارضایتــی درونــی خــود ادامــه میدهنــد ،بیــم آن میــرود کــه بــاز بــه دامــن اصــاح طلبــان کشــیده
شــوند .و ایــن بــه دو دلیــل :نخســت آنکــه اپوزیســیون واقعــی ،یعنــی رسنگونــی طلبــان ،نتوانســته جــا پایــی در ای ـران
بــاز کنــد .و دوم :اصــاح طلبــان از هــم اکنــون مشــغول تعویــض شــعارهای خــود هســتند تــا موجــه تــر جلــوه کننــد .آنهــا
آمــاده انــد تــا دوبــاره بــا لباســی وزیــن و متناســب بــا اوضــاع بــه صحنــه بیاینــد تــا جنبــش رادیــکال را مهــار کننــد.
بنابرایــن زیــاد خــوش بیــن نباشــیم و تصــور نکنیــم کــه اطــاح طلبــان از صحنــه خــارج شــده انــد .بــه کالم
روشــن تــر :دور تاریخــی اصــاح طلبــی خامتــه یافتــه ،امــا ایــن بــه معنــای خــروج عملــی اصــاح طلبــان از صحنــه سیاســی
ایـران نبایــد تلقــی گــردد .آنهــا زمانــی بــه واقــع از صحنــه خــارج مــی شــوند کــه یــک نیــروی اپوزیســیون رسنگونــی طلــب
بــا قــدرت متــام در ایـران قــد علــم کنــد .تــا آن زمــان ،خواهیــم دیــد کــه بخشــهایی از همیــن طبقــه متوســط کــه در جنبــش
دی مــاه رشکــت نکردنــد ،بــاز بــه گرداگــرد برخــی از اصــاح طلبــان خــوش بیــان و ریــاکار حلقــه مــی زننــد و بــا وجــود متــام
نقصانهــای دولــت حســن روحانــی – از نــگاه مــا  -چــه بســا کــه در دوره بعــدی انتخابــات ،بــه شــخصی شــبیه بــه وی رای
دهــد ،زیـرا نیــروی دیگــری در برابــر نیســت.
بــه نظــر مــن ،در دو دهــه اخیــر ،نظــام در جنــگ روانــی و پروپاگانــدای سیاســی پیــروز تــر بــوده تــا در
رسکــوب مســتقیم مــردم .نظــام قــادر شــد تــا بخــش فعــال جامعــه ــــ یعنــی طبقــه متوســط ــــ را بــه عبارتــی «قانــع» کنــد
کــه تنهــا رسنوشــت وی بعــد از جمهــوری اســامی جهنــم خواهــد بــود .دســت بــر قضــا ،بســیاری از روشــنفکران ،قلــم
زنــان ،دانشــگاهیان داخــل و خــارج کشــور ،برخــی از همــکاران دور و نزدیــک مــن نیــز ،در همیــن مســیر گام نهــاده و
مــی نهنــد .بســیاری از آنهــا نیــز مــردم را از ســوریه شــدن ایـران میرتســانند .نظریــه نفــی انقــاب کــه بــه یکبــاره بــا نظریــه
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پســت مدرنیتــه «خامتــه انســان» در تفکــر میشــل فوکــو ،در هــم آمیخــت ،آینــده برشیــت را تیــره و تــار نشــان مــی دهــد.
پــس روشــنفکر مــا امــروز میپرســد :چـرا دوبــاره بایــد بــه ســتیز بــا تاریکــی شــتافت ،اگــر پــس از آن نیــز تاریکــی ادامــه
خواهــد یافــت.
امــروز مــا دربرابــر دو واقعیــت کامــا پارادوکســال قـرار داریــم :نفــرت عمومــی از نظــام از یــک ســو ،و عــدم
شــهامت مــردم ،خصوصــا طبقــه متوســط ،ب ـرای اع ـراض عمومــی از ســوی دیگــر .نظــام راهــش را پیــدا کــرده .میگویــد:
خــوب اگــر خیلــی معرتضیــد و یــا «عصبانــی» هســتید ،برویــد یــک روانشــناس ببینیــد ،و قــرص آرامــش اعصــاب مــرف
کنیــد ،تــا آرام شــوید .ایــن پیــام فیلــم بســیار محبــوب ایــن روزهــا« :مــن عصبانــی نیســتم» بــا بازیگــری فــوق العــاده نویــد
محمــدزاده ،اســت [ .]۲البتــه ادعــا ایــن نیســت کــه دســتگاه حاکــم ســفارش ایــن فیلــم را داده اســت .مــی گوینــد حتــی
نظــام از منایــش آن دل خوشــی نشــان نــداده( .البتــه شــاید هــم ایــن ترفنــد دســت انــدکاران بـرای جذابیــت بیشــر فیلــم
باشــد) .حــال آنکــه برعکــس ،ایــن فیلــم از نــگاه رژیــم ،مــی بایســت بهرتیــن روش بـرای «رام کــردن» مــردم رنــج دیــده ،و
«عصبانــی» باشــد .فیلــم نشــان میدهــد کــه چگونــه رسنوشــت یــک دانشــجوی معــرض بــه حاکمیــت بــه نگرانــی روحــی و
ســپس بــه جنایــت کشــیده مــی شــود .یعنــی او بــه یــک «هــرزه اجتامعــی» بــدل مــی شــود .بــه عبــارت دیگــر پیــام رژیــم
ایــن اســت« :تحمــل کنیــد» ،زیـرا اعرتاضــات شــا بــه هیــج جــا منــی رســند .یعنــی فریــاد بزنیــد ،امــا بعــد بــه خانــه هــا
بــاز گردیــد و کمــی قــرص آرامــش مــرف کنیــد تــا شــب خوبــی را بگذرانیــد.
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پرسشگر :تفاوتهای عمدهء میان «خیزش دی ماه» و «جنبش سبز» چه ها هستند؟
عطــا هودشــتیان :در مــورد جنبــش ســبز ســه ویژگــی در همیــن جــا مدنظــر اســت :هدایــت آن در درســت
قرشهــای متوســط ،جایــگاه آن در شــهرهای بــزرگ و خواســته هایــش رفرمیســتی بــود.
لیکــن خیــزش دی مــاه بیشــر توســط مــردم خــارج از مناطــق بــزرگ شــهری و نیــز بــدون اتــکاء بــه جنــاح
بنــدی هــای درونــی نظــام متحقــق شــد ،کــه برسعــت بــه مرحلــه مطالبــات رادیــکال برعلیــه کلیــت نظــام کشــیده شــد .امــا
جنبــش ســبز کــه بیشــر بــه اتــکاء بــه توهــات اقشــار میانــی جامعــه شــکل گرفــت ،خیــزش دی مــاه بیشــر بــه اتــکاء بــه
قرشهــای کــم بنیــه اقتصــادی و حاشــیه ای متحقــق گردیــد .و بالخــره اینکــه ،جنبــش ســبز حرکــت خــود را عمومــا در تهـران
(و البتــه شــهرهای بــزرگ گذاشــت) ،و خیــزش دی مــاه اساســا تهـران را بــه خــود جلــب نکــرد و مرکــز آن در شهرســتانها و
شــهرهای کوچــک بــود.
اما نقطه مشرتک هردوی آنها چنین اند:
 )۱هر دو بدون اتکاء به یک سازمان همگانی و رسارسی متحقق شدند.
 )۲هر دوی آنها بدون یک رهربی معین و هدایت کننده و پرقدرت به پیش رفتند.
 )۲هر دوی آنها بدون ارجاع به اسالم و یا هر ایدئولوژی دیگری شکل گرفتند.
 )۴و بالخــره اینکــه هــردوی ایــن جنبــش هــا ،بــدون برخــورداری از یــک برنامــه سیاســی ظهــور یافتنــد و بــه هــان ترتیــب
ادامــه یافتند.
 )۵و بالخره پنجمین خصوصیت ویژه هردوی این حرکات عدم تداوم بود.
پرسشــگر :شــا در یکــی از نوشــتارهایتان بــا عنــوان «موقعیــت اس ـراتژیک ته ـران» آورده ایــد کــه «چنانکــه
میدانیــم ،ســاختار کشــوری ،اقتصــادی و اجتامعــی در ایـران از دیربــاز بــر پایتخــت متمرکــز بــوده اســت .از نــگاه فلســفه
سیاســی ،ای ـران یــک کشــور مترکزگراســت و هرگــز یــک سیســتم کشــور داری فــدرال نداشــته اســت .ته ـران هــم مرکــز
اداری و مدیریتــی کشــور اســت ،هــم جمعیــت انبوهــی در آن ســکنا گزیدهانــد و هــم آنکــه محــل اصلــی فعالیتهــای
اجتامعــی و اقتصــادی طبقــه متوســط در ایـران اســت .در طــول دو ســده اخیــر ،جایــگاه اهــم تحــوالت اصلــی ،همچــون
جنبــش مرشوطــه ،کودتــای رضاشــاه ،جنبــش ملــی شــدن نفــت ،اعرتاضــات خــرداد  ،۱۳۴۲جنبشهــای چریکــی فدائیــان و
مجاهدیــن دهــه  ،۵۰انقــاب اســامیو باالخــره جنبــش ســبز در ته ـران بــوده اســت».
همــه مــا بــر ایــن امــر واقــف ایــم کــه پــس از بــه تــوپ بســته شــدن مجلــس در انقــاب مرشوطــه ایــن
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پیرامــون ،یعنــی آذری هــا و بختیــاری هــای دور از پایتخــت بودنــد کــه نقــش بنیــادی ای در آزادســازی تهـران و اســتقرار
مرشوطــه ایفــا کردنــد .بــا ایــن تفاصیــل بــد نیســت کــه توجــه «مــا» بــه پیرامــون بیشــر باشــد؛ چ ـرا کــه پراکندگــی
اعرتاضــات و ،بدیــن ترتیــب ،دشــوارتر شــدن رسکــوب بـرای رژیــم ،خــودش مــی توانــد نقطــه قــوت در خیــزش بعــدی باشــد.
نظــر شــا در ایــن بــاره چیســت؟
عطــا هودشــتیان :بــا ســخن شــا مخالــف نیســتم ،امــا بــاز «همــه راه هــا بــه رم ختــم مــی شــود»! ایــن شــعار
قدیمــی درمــورد جوامــع «رو بــه توســعه» کــه در آنهــا تعــادل آموزشــی و فرهنگــی و اقتصــادی میــان بخشــهای شــهری و
نیمــه شــهری برقـرار نشــده ،هنــوز معتــر اســت .بــی تردیــد بایــد اعرتاضــات در نواحــی خــارج از مرکــز و شــهرهای کوچــک
را تشــویق کــرد .جنبــش همیشــه بــه آنهــا نیــاز داشــته اســت .امــا بــه خاطــر داشــته باشــیم ،جنبــش اجتامعــی بایــد از
موثرتریــن توانهــا ،در بهرتیــن زمــان ،بـرای گرفــن بهرتیــن نتیجــه اســتفاده کنــد .در مرحلــه یــک پیــچ تاریخــی اســتثنایی،
تنهــا یــک بــار امــکان زدن تیــر ترکــش بـرای مــا بوجــود خواهــد آمــد .زمانــی بایــد ترکــش نهایــی را کشــید ،و طــوری بایــد
هــدف گرفــت کــه تنهــا بــه قلــب اصابــت بکنــد نــه بــه بدنــه .بــه عبــارت روشــن تــر ،هــم در مرشوطــه و هــم در دیگــر
مبــارزات مــردم ،بــاز رسانجــام نهایــی کار را تهـران تعییــن مــی کــرد .زیـرا برخــاف ســخن مارکــس ،در ایـران همــه چیــز
متاســفانه بایــد از مجـرای رشکــت فعــال طبقــه متوســط شــهری بگــذرد .بــاز اشــاره کــرده باشــم کــه امــور تاکتیکــی را بــا
خــواص اجتامعــی و بافــت کشــور نبایــد یکــی گرفــت .بافــت کشــور مــا مرکزگـرا و حاشــیه گریــز اســت .بهمیــن جهــت بــود
کــه ایـران همیشــه بــه فرانســه ،کــه برپایــه سیســتم سیاســی کشــورداری «یونــی تــری» [ ]۳شــکل گرفتــه ،متایــل داشــت.
البتــه مترکــز گرایــی فرانســه اساســا قابــل قیــاس بــا مترکــز گرایــی یــک نظــام اســتبدایی همچــون ای ـران نیســت .درواقــع
نظــام کشــورداری یونــی تــری در فرانســه کامــا غیــر متمرکــز اســت .توضیــح ایــن مقولــه بحــث طوالنــی دیگــری را مــی
طلبــد.
بــا وجــود ایــن واقعیــت هــا ،و چنانکــه شــا بدرســتی اشــاره کردیــد ،میتــوان تاکتیــک مبارزاتــی را ،در صــورت
امــکان ،چنــان تنظیــم کــرد کــه ،نیــروی هــای رسکــوب بــه مناطــق دوردســت کشــانده شــوند تــا غبــار رسکــوب در تهـران
تقلیــل یابــد .زیــرا در نهایــت در تهــران اســت کــه رسنوشــت قطعــی مبــارزات روشــن مــی شــود.
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پرسشــگر :چ ـرا «خیــزش دی مــاه» دوام نیافــت؟ تــا چــه انــدازه فقــدان رهــری و برنامــه ای منســجم را مــی
تــوان دلیــل ایــن امــر دانســت؟
عطــا هودشــتیان )۱ :البتــه هیــچ انتظــاری از خیــزش دی مــاه نداشــتیم کــه یــک «برنامــه سیاســی» جایگزیــن
عرضــه کنــد ،زی ـرا آن یــک حرکــت خودبخــودی و بــدون ســازماندهی بــود .برنامــه سیاســی از یــک ســازمان یــا حــزب
اســتخراج مــی شــود ،امــا نــه لزومــا رهــری .میدانیــد کــه مســئله رهــری یکــی از مشــکالت پیچیــده جنبــش هــای سیاســی
دوران اخیــر ماســت ،کــه در طــول ســی و نــه ســال گذشــته مخالفیــن نظــام ،تــوان حــل آن را نیافتنــد.
مــن مجلــدی را پیرامــون نظریــه جدیــد رهــری تهیــه کــرده ام کــه امیــدوارم درطــول یکــی دو مــاه آینــده
منتــر کنــم .تقریبــا همــه روشــن اندیشــان و فعــاالن سیاســی بــه رضورت یــک مــدل جدیــد رهــری واقــف شــده انــد،
لیکــن نظریــه جدیــد رهــری هنــوز تدویــن نشــده اســت .اشــکال جدیــد رهــری درطــول قــرن بیســتم و یکــم نتایــج
جدیــدی را بــه مــا عرضــه مــی کنــد .ســاختار جنبشــهای سیاســی درمقایســه بــا قــرن گذشــته نیــز تفاوتــی کیفــی یافتــه کــه
ســاختار خیزشــهای سیاســی در خــود ای ـران یکــی از منودهــای آن اســت .از ایــن منظــر ،ای ـران خــود یــک مــدل تاریخــی
جدیــد اســت .دیگــر مــدل هــای کنهــه رهــری و ســازماندهی سیاســی کارکــرد ندارنــد .دوران رهـران خودکامــه و بــی رقیب
و نیــز ســازمانهای هرمــی یکــه تــاز ســپری شــده اســت .مــا در عــر شــبکه بــر میربیــم و پیــش از هــر گونــه تئــوری
پــردازی ،ایــن خــود جنبشــهای سیاســی و مردمــی هســتند کــه ورود تاریــخ را بــه دوران جدیــد رهــری و اشــکال نویــن
ســازمان سیاســی اعــام کــرده انــد .اینجــا نیــز عمــل از تئــوری پیشــی گرفتــه اســت.
در آنچــه مربــوط بــه داشــن یــا نداشــن رهــری کارآمــد اســت ،بایــد بگویــم کــه پدیــداری رهــری در یــک
جنبــش سیاســی را بایــد یــک فـراورده تاریخــی دیــد ،نــه یــک امــر ســوبژکتیو .اگــر جنبــش سیاســی در ایـران رهــر کارآمــدی
در طــول چنــد دهــه گذشــته عرضــه نکــرده اســت ،ایــن از آنروســت کــه ایــن جنبــش منــی توانــد (شــاید هــم منــی خواهــد)
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آن را تولیــد کنــد .تولیــد رهــری یــک امــر تاریخــی ســت نــه ســوبژکتیو و نــه ارادی.
برپایــی حــزب سیاســی کار بســیار مفیدیســت .بــا علــم بــه اینکــه رهــر سیاســی ماحصــل تنشــهای بالفعــل
جنبــش اســت کــه حــزب تنهــا یــک فصــل آن حرکــت اســت .حــزب بخشــی از «رشایــط ذهنــی» جنبــش اســت .کار آن آمــاده
ســازی بـرای اســتقبال آن «زمــان موعــود» اســت کــه بــی شــک خواهــد رســید .آن زمــان موعــد را «مــا» تولیــد منــی کنیــم.
جنبــش اجتامعــی در داخــل تولیــد مــی کنــد .امــا بایــد بتــوان بــا قــدرت متــام بــه اســتقبالش شــتافت .بــا آمــاده ســازی
قبلــی.
 )۲دومیــن عامــل عــدم تــداوم خیــزش دی مــاه ،بــه نظــر مــن ،و هامنطــور کــه گفتــه شــد ،نخســت آمــاده
نبــودن رشایــط عینــی و ذهنــی اســت .بــه نظــر مــن جنبــش سیاســی در ایـران هنــوز بــه مرحلــه آمادگــی ایــن دو رشایــط
نرســیده اســت .رشایــط ذهنــی ،ســازمان و برنامــه و رهربیســت .رشایــط عینــی ،پختگــی جنبــش و همبســتگی طبقاتــی آن
اســت .هــم در جنبــش ســبز ،و هــم در خیــزش دی مــاه ،شــاهد غیبــت ایــن دو عامــل هســتیم.
یــک فاکتــور اساســی در ایــن حــوزه غایــب بــودن شــهرهای بــزرگ و خصوصــا تهـران اســت .تهـران و شــهرهای
بــزرگ را مســاوی رشکــت اقشــار شــهری مــی دانــم .در جنبــش ســبز اقشــار بــی خامنــان و فقیــر آن جنبــش را تنهــا
گذاشــتند .در خیــزش دی مــاه ،اقشــار نیمــه مرفــه شــهری شورشــیان بــی خامنــان و فقیــر را بــی پشــتیبان رهــا کردنــد .البتــه
ایــن توصیفــات را بایــد نســبی کــرد .هــم در جنبــش ســبز اقشــار تهــی دســت رشکــت داشــتند و هــم در خیــزش دی مــاه
اقشــار نیمــه مرفــه شــهری حضــور داشــتند .مقصــود آن اســت در هریــک از ایــن اعرتاضــات ،یــک گــروه دســت بــاال داشــته
اســت.
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پرسشــگر :شــا مــی گوییــد کــه« :مســئله رهــری یکــی از مشــکالت پیچیــده جنبــش هــای سیاســی دوران اخیــر
ماســت ،کــه در طــول ســی و نــه ســال گذشــته مخالفیــن نظــام ،تــوان حــل آنـرا نیافتنــد ».و مــی افزاییــد کــه «اگــر جنبــش
سیاســی در ایـران رهــر کارآمــدی در طــول چنــد دهــه گذشــته عرضــه نکــرده اســت ،ایــن از آنروســت کــه ایــن جنبــش منــی
خواهــد ،و نیــز منــی توانــد آن ـرا تولیــد کنــد».
وقتــی در داخــل ای ـران رهــری منــی توانــد شــکل بگیــرد ایــن پرســش مطــرح مــی شــود کــه آیــا اپوزیســیون
بــرون مــرز مــی توانــد در قامــت یــک نهــاد رهــری ظاهــر شــود یــا نــه( .و تاریــخ بیانگــر ایــن مهــم اســت کــه اپوزیســیون
هــای برانــدا ِز اکــر نظامهــای اســتبدادی در بیــرون از قلمــرو حاکــان وقــت شــکل گرفتــه انــد و از بیــرون بــه هدایــت
جنبــش هــا و انقالبــات دســت زده انــد .منونــه تاریخــی پیــش روی مــا ابومســلم در خراســان ،لنیــن در ســوئیس ،خمینــی
در فرانســه و  ...هســتند).
و مــا شــاهد ایــن امــر بــوده ایــم کــه هــم در «خیــزش دی مــاه» و هــم در «جنبــش ســبز» فقــدان یــک «رهــری
ســکوالر دمکـرات» ،یــک «آلرتناتیــو ســکوالر دموکـرات» ،کــه بتوانــد اعرتاضــات را راســتا دهــد آشــکار بــوده اســت .برخــی
از نیروهــای ســکوالر دموکـرات ایـران در چهارچــوب نهــادی بــه نــام « ِمهِســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی ایـران» ــــ آنهــم
بــه عنــوان رسبــازان آلرتناتیوســازی ــــ گــرد آمــده انــد تــا آلرتناتیــو نامــرده را بــه همــکاری دیگــر عالقــه منــدان بــه ایـران
بســازند .چشــم انــداز شــا بــه ایــن کوشــش چیســت؟ آیــا ایــن کوشــش را هــم مــی بایســت در زمــرهء فعالیــت هــای
کالســیک دانســت؟
عطــا هودشــتیان :در آنچــه مربــوط بــه آلرتناتیــو ســکوالر دمکراتیــک اســت بایــد بگویــم :همچنانکــه آمــد،
برپایــی حــزب سیاســی یــک رضورت اســت .امــا تــداوم و گســرش آن مهمــر اســت .مهســتان را از طریــق اینرتنــت دنبــال
کــرده ام .اقــدام بســیار ســازنده ایســت .هــر دوره تاریخــی یــک خواســته و شــعار مرکــزی دارد .امــروزه ،آنچــه تقریبــا
همــگان بــررس آن توافــق دارنــد ،سکوالریســم اســت .امــا جدایــی دیــن از حکومــت و احــکام حکومتــی بــدون پــای بنــدی
بــه آزادی فــردی ،تقــدم ســه گانگــی قــوای حکومتــی ،انتخابــات آزاد ،کــه بــر عــدم موروثــی بــودن رهــری و غیــر الهــی
بــودن آن تاکیــد دارد ،در یــک مقولــه خالصــه میشــود و آن دموکراســی ســت .بنابرایــن هرگونــه سکوالریســم واقعــی ،یــک
سکوالریســم دمکراتیــک اســت.
در آنچــه مربــوط بــه مقولــه رهــری ســت بایــد اشــاره کــرد کــه :هرصورتــی از رهــری دمکراتیــک ،در
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هرموقعیتــی ،درصورتــی کــه توانایــی در اعــال اقتــدار سیاســی ،موجــه و قابــل قبــول اســت .خــارج از کشــور یــا داخــل
کشــور ،فرقــی نخواهــد کــرد .لیکــن آن رهــر ،در هــر وضعیتــی ،مــی بایســت برخــوردار از یــک حامیــت تــوده ای در
داخــل کشــور باشــد .از ابومســلم خراســانی گذشــته ،مثالهــای نزدیــک تــر ،هــم چــون لنیــن در روســیه  ،۱۹۱۷خمینــی
 ،۱۹۷۹و حتــی محمــد غنوشــی در تونــس بیــن ســالهای  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۰همگــی ،از حامیــت وســیع مردمــی داخــل کشــور
خــود برخــوردار بودنــد .حــزب بلشــویک درطــول ســال مبــارزه در روســیه ،زمینــه رهــری بلشــویک هــا و لنیــن را مهیــا
کــرده بــود .جنبــش تــوده ای وســیع در ای ـران حــدود یــک ســال پیــش از خــروج شــاه ،زمینــه تدریجــی و گام بــه گام
رهــری خمینــی را مهیــا کــرده بــود .و امــروز اگــر در خــارج کشــور رهــری پدیــد آیــد کــه بتوانــد بــا درایــت و روش هــای
دمکراتیــک خــود را در راس قـرار دهــد و پیونــد مســتحکمی بــا جنبــش مردمــی در داخــل کشــور ایجــاد منایــد ،و حداقــل
بخشــی از مخالفیــن خــارج را بگــرد خــود جمــع کنــد ،از نــگاه مــن موجــه اســت .ایــن هــان رهــری ناپیدایــی ســت کــه
رسنگونــی طلبــان از نبــود آن رنــج مــی کشــند.
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پرسشــگر :واکنــش ایــاالت متحــده آمریــکا و اتحادیــه اروپــا بــه «خیــزش دی مــاه» بســیار متفــاوت بــوده اســت.
ایــاالت متحــده آمریــکا آشــکارا از خیــزش ــــ دســت کــم در گفتــار ــــ پشــتیبانی کــرد امــا اتحادیــه اروپــا از اعــام موضعــی
قاطــع و محکــوم کــردن رسکــوب خــودداری و ب ـرای خالــی نبــودن عریضــه بــه کلــی گویــی ای همچــون «طرفیــن مــی
بایســت از خشــونت بپرهیزنــد» بســنده کــرد .اتحادیــه اروپــا و بویــژه آملــان ــــ بــا وجــود اینکــه «جریــان اصالحــات» در
ایـران راه بــه جایــی نــرده و تحلیلگـران آملانــی نیــز بــر ایــن مهــم دســت گذاشــته انــد ــــ همچنــان خواســتار رسمایــه گذاری
بــه روی اصــاح طلبــان انــد؛ و ثبــات سیاســی در ای ـران را بــه تحــول سیاســی کــه دارای ریســک بــاال باشــد و ع ـراق و
ســوریه ای جدیــد ــــ بــا هزینــه فـراوان بـرای اروپــا ــــ را پدیــد آورد ترجیــح می دهنــد( .برگــردان بســیاری از مقــاالت آملانی
منتــر شــده در روزنامــه هــای نامــدار آملانــی زبــان کــه گــواه همیــن ادعاســت در همیــن شــاره از «گیتــی مــداری» آمــده
اســت) .از ایــن گذشــته اتحادیــه اروپــا خواســتار معامــات اقتصــادی بــا رژیــم در ایـران اســت .بــا ایــن تفاصیــل نیروهــای
ســکوالر-دموکرات چگونــه مــی تواننــد دیــدگاه ایــن اتحادیــه را عــوض کننــد و پشــتیبانی ایــن اتحادیــه را بــه دســت آورنــد؟
عطــا هودشــتیان :بــه نظــر مــی آیــد کــه آن مقــدار کــه کشــورهای اروپــای غربــی از «برجــام» ،از طریــق
معامــات تجــاری بــزرگ بــا ای ـران ،بهــره مالــی بردنــد ،ایــاالت متحــده ایــن امــکان را نیافــت .اروپائیــان بطــور طبیعــی
خواهــان حفــظ ایــن رشایــط هســتند .امــا شــاید ایــن تنهــا انگیــزه آنهــا نباشــد .نظریــه پــردازان سیاســی اروپایــی بــه واقــع
معتقدنــد کــه خیــزش اجتامعــی در ایـران بیشــر شــبیه بــه یــک حرکــت آنارشــیک خواهــد بــود تــا یــک حرکــت روشــن و
بــا برنامــه .چـرا؟ زیـرا آنهــا هیــچ آلرتناتیــو سیاســی موجهــی در صحنــه سیاســی ایـران منــی بیننــد .آیــا نبایــد بــه آنهــا حــق
داد؟
پاســخ مخالفیــن نظــام بجــای تنهــا محکــوم کــردن آنهــا ،بایــد ایجــاد آلرتناتیــو مصلــح ،دانــا بــه دیپلامســی بیــن
املللــی ،توانــا در بســیج عمومــی مــردم باشــد ،تــا بــه آنهــا نشــان داده شــود کــه آزادی نیــز حــق مــردم مــا مــی باشــد .امــا
تــا پیــش از ایــن زمــان ،دیپلامســی جمهــوری اســامی دســت بــاال را خواهــد داشــت .اتحــاد نیروهــای سیاســی مخالــف
رژیــم ،یکــی از راه حــل هــای ایــن مهــم اســت کــه ســکوالر دمکـرات هــا پیــش قــدم آن میتواننــد باشــند .بــا ایــن حــال بــه
نظــر مــن زمــان مناســب بـرای تحقــق قطعــی و عملــی ایــن اتحــاد هنــوز نرســیده اســت .بـرای جلوگیــری از اتحادهــای
زودرس ،کــه برسعــت بــه جدایــی منجــر میشــود ،بایــد نخســت هرگــروه ،جاپــای خــود را ســفت کنــد ،کادر ســازی کنــد ،تــا
بــا گــرده پــرزور بــررس میــز مذاکــره بنشــیند.
پرسشــگر :برخــی از کنشــگران سیاســی و فعالیــن حقــوق بــری ایرانــی و خارجــی خواســتار آن شــده بودنــد
کــه «غــرب» و بــه ویــژه ایــاالت متحــده آمریــکا آشــکارا از خیــزش پشــتیبانی نکنــد .دلیلــی هــم کــه عنــوان مــی کردنــد
ایــن بــود کــه پشــتیبانی «غــرب» از معرتضــان بهانــه بــه دســت رژیــم داده و ایــن رژیــم مدعــی خواهــد شــد کــه معرتضــان
عوامــل «غــرب» انــد؛ و بهــر دانســته بودنــد کــه «غــرب» بــه پافشــاری بــه روی حقــوق بــر در ایـران بســنده کنــد .برخــی
دیگــر یــادآور شــده انــد کــه رژیــم خــواه یــا ناخــواه معرتضــان را عوامــل غــرب خواهــد دانســت و ،بنابرایــن ،نبایــد درهــای
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پشــتیبانی «غــرب» را بــه روی خــود ببندیــم .نظــر شــا در ایــن بــاره چیســت؟
عطــا هودشــتیان :هــر جنبــش سیاســی در دوران مــا نیــاز بــه کمــک خارجــی دارد و غــرب دمکراتیــک بهرتیــن
کمــک را میتوانــد انجــام دهــد .امــا اعــام عمومــی آن درکشــور تــب زده و بیــاری چــون ایـران آنقدرهــا کمکــی بــه جنبــش
نخواهــد کــرد .آنچــه مهــم اســت ماهیــت جنبــش ،شــعارهای آن ،برنامــه سیاســی و ســپس رهــری آن اســت .اگــر جنبــش بــا
شــعار دفــاع از جامعــه دمکراتیــک و ســکوالر ظاهرشــود ،بــی شــک روشــن اســت کــه مــدل حکومتــی چیــن یــا روســیه را
انتخــاب نکــرده و غــرب گراســت .و اگــر غــرب نیــز اعــام کنــد کــه مدافــع جنبــش هــای دمکراتیــک میباشــد ،بــدون اعــام
مســتقیم ،هــان نتیجــه حاصــل مــی شــود .در ایــن صــورت براســتی چــه نیــازی بــه حامیــت مســتقیم اســت؟ یــک بــار
دیگــر بــه خاطــر بیاوریــم کــه مــا در کشــور انســانهای ضعیــف ،بــی اطمینــان بــه خــود ،رسشــار از روحیــه شــک و شــکایت
و تــرس و تهمــت هســتیم .ایــن فرهنــگ نقطــه اشـراک مــا بــا تقریبــا همــه ماملــک منطقــه اســت.
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ایــن مصاحبــه بــا آقــای عطــا هودشــتیان در فروردیــن مــاه  ۱۳۹۷برابــر بــا آوریــل  ۲۰۱۸انجــام شــده .آقــای
هودشــتیان مقیــم کشــور کانــادا هســتند.
آثاری که تا به امروز از عطا هودشتیان منترش شده اند:
 .۱کتاب «مدرنیته ،جهانی شدن و ایران» ،به زبان فارسی ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات چاپخش،۱۳۸۲ ،
چاپ دوم ،۲۰۱۵ ،تورنتو.
 .۲کتاب« :مدرنیته بدون غرب» ،به زبان فرانسه ،پاریس.)۲۰۰۶( ۱۳۸۵ ،
ایشــان در کارنامــه شــان دههــا مقالــه تحليلــی دربــاره مســائل فرهنگــی ،سیاســی و فلســفی مربــوط بــه ایـران و «غــرب»
را نیــز دارا مــی باشــند.
 .۳مجموعه سخرانی های ويدئوی درباره سکوالريسم و الئيسيته
ــ «سکوالریسم چیست» در تلوزیون «اندیشه»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=VRgwF1b2Xrs
ــ سقوط اسالم سیاسی و ظهور جنبش های سکوالر
The Link
ــ «سکوالریسم چیست»
https://www.youtube.com/watch?v=ELXSp0-gMgs
ــ «دموکراسی و سکوالریسم در ایران»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6AkN1hBGvX8
ــ «سکوالریسم چیست .در گفتکو با بهرام مشیری .از دقیقه »۳۵
https://www.youtube.com/watch?v=CyQ_bV-KFS4&t=2242s
ــ «اصول حکومت قانون نزد جان الک»
https://www.youtube.com/watch?v=9FMNoP63G08&t=833s
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانویس ها.
 .۱مثــا آقــای کــوروش عرفانــی بــر ایــن بــاور اســت کــه «در یــک کالم میتــوان گفــت کــه بررســی محتــوای شــعارها بــر
اســاس روش ‹واژگان شــاری› نشــان میدهــد کــه قیــام دی  ۱۳۹۶یــک قیــام ملــی ،برانــداز ،ضــد آخونـ ِـد شــهروند مــدار،
مطالبــه محــور و جمهوریخــواه بــوده اســت کــه فــرد علــی خامن ـهای را بــه عنــوان منــاد کلیــت نظــام هــدف ق ـرار داده
اســت( ».نوشــتار ایشــان در همیــن شــاره از «گیتــی مــداری» بازنــر شــده اســت).
« .۲عصبانــی نیســتم!» فیلمــی ایرانــی بهکارگردانــی رضــا درمیشــیان و محصــول ســال  ۱۳۹۲اســت و تنهــا مناینــد ٔه ســینامی
ایـران در شــصت و چهارمیــن جشــنوار ٔه بیناملللــی فیلــم برلیــن و دومیــن فیلــم بلنــد ســینامیی رضــا درمیشــیان اســت.
Unitary System vs. Federal System .3

بازتــاب «خیــزش دی مــاه» در برخــی روزنامــه هــای آملانــی
زبــان

م .رضایی-تازیک
		
			
			

تقدیم به همهء آنانی که در «خیزش سکوالر ملی دی ماه» علیه متامیت
حکومت اسالمی چیره بر ایران برآشوبیدند.
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ايــن مطلــب در پــی يافــن
پاســخ هائــی بــرای اينگونــه پرســش هــا
مرتجــمِ آنچــه کــه در ادامــه مــی آیــد ادعــایِ ارشاف بــه کار
اســت :روزنامــه هــایِ مطــرح آملانــی زبــان ترجمــه را نداشــته و تنهــا و تنهــا بــه ایــن دالیــل روی بــه ایــن کار آورده
در بــاره ی «خیــزش دی مــاه» چــه تحلیــل تــا ســهمی در بیــرون آوردن اپوزیســیون از پیلــهء خویــش و ســو دادن
هایــی بــه دســت داده انــد؟ ایــن جرایــد توجــه اپوزیســیون بــه آنچــه «دیگ ـران» در بــاره «مــا» مــی نویســند
دالیــل کلیــدی ایــن خیــزش را چــه دانســته داشــته باشــد.
انــد؟ تــا چــه انــدازه خواســته هــای بنیادین
معرتضــان در ایــن روزنامــه هــا بازتــاب
یافتــه؟ ایرانــی هایــی کــه در روزنامــه هــای آملانــی زبــان قلــم زده انــد و یــا مخاطــب مصاحبــه هــای روزنامــه هــای آملانــی
زبــان بــوده انــد چــه پیشــنهادی بــه عنــوان پشــتیبانی از مــردم ایـران بــه اتحایــه اروپــا و بــه ويــژه دولــت آملــان ارائــه کــرده
انــد؟ چـرا اتحادیــهء اروپــا و بویــژه آملــان از «خیــزش دی مــاه» پشــتیبانی نکردنــد و تنهــا بـرای خالــی نبــودن عریضــه بــا
کلــی گویــی هایــی همچــون «معرتضــان و رژیــم مــی بایســت از خشــونت پرهیــز کننــد» و «حقــوق بــر مــی بایســت در
ایــران رعایــت شــود» اکتفــا کردنــد؟
پاســخ بــه ایــن پرســش هــا و پرســش هایــی مشــابه را مــی توانيــد در ترجمــهء مقاالتــی کــه در ادامــه مــی
آینــد بیابیــد.
ارشاف بــر اینکــه ایرانــی هــا تــا چــه انــدازه در بــاره ی کمــک هایــی کــه «غــرب» مــی توانــد بــه خیــزش
هــای ملــی در ای ـران برســاند اندیشــیده انــد ،ارشاف بــر اینکــه جرایــد نامــدار آملانــی در بــاره ی «خیــزش دی مــاه» چــه
تحلیلهایــی بــه دســت داده انــد ،و اینکــه دالیــل عــدم پشــتیبانی اتحادیــهء اروپــا و آملــان از «خیــزش دی مــاه» چــه بــوده
اســت مــی توانــد ب ـرای اپوزیســیون انحــال طلــب ســکوالر دمک ـرات در راســتای اتخــاذ موضــع و درخواســت کمــک از
«غــرب» ــــ در جریــان خیــزش بعــدی کــه دیــر یــا زود رخ خواهــد داد ــــ مفیــد باشــد.

ب) بازتاب «خیزش دی ماه» در چهار روزنامهء آملانی زبان

ترجمــهء آنچــه کــه در ادامــه مــی خوانیــد برآمــده از چهــار روزنامــه ی نامــدار بــه روشــنفکریِ آملانــی زبــان
اســت کــه بــه رشح زیــر انــد:

روزنامهء «نُویِ ز ِ
ُوریخ ْر زَیتونگ» [( ]Neue Zürcher Zeitung (NZZدر سوئيس،
روزنامهء «دی وِلت» ( )Die Weltدر آملان،
روزنامهء « ِفرانکفُورتِر آل ِگ َم ِین زَیتونگ» [( ]Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZدر آملان،
روزنامهء «دی سایت» ( )Die Zeitدر آملان.
و اما چند نکته:
 .۱نوشــتارها/مقاالت بــا لحــاظ «ترتیــب تاریخــی معکــوس» آورده شــده انــد؛ چــرا کــه گذشــت زمــان (و
نشســن گــرد و غبــار) مــی توانســته اســت یــارا باشــد تــا تحلیگـران خوانشــی ژرف تــر بــه دســت دهنــد (و روی هــم رفتــه
ایــن گونــه نیــز بــوده اســت).
 .۲روزنامــهء «نُــویِ ز ِ
ُوریخـ ْر زَیتونــگ» [( ]Neue Zürcher Zeitung (NZZکــه در ســوئيس منتــر مــی شــود
بــه ایــن دلیــل در آغــاز آمــده کــه تحلیــل هــای بســیار ارزشــمندی را بــه دســت داده؛ و در آن دو ایرانــی قلــم زده انــد کــه
شــاید بتــوان گفــت کــه نوشتارشــان از بهرتیــن هــا (و شــاید بهرتیــن و ژرف تریــن نوشــتار) بــوده اســت.
 .۴تقریبــا شــمه ای از همــهء نوشــتارهایِ روزنامــه هــایِ گزینــش شــده بــه دســت داده شــده .در ایــن میــان
در برخــی از روزنامــه هــا یــک نفــر بــه کـرات مقالــه نوشــته؛ مثــا در روزنامــهء « .»FAZجایــی کــه دیــده شــده نوشــتار
بســیار ترشیحــی (و نــه خوانشــی /تفســیری) اســت و یــا نویســنده حــرف نویــی نســبت بــه نوشــتار پیشــین اش نــدارد بــه
مقالــه اش پرداختــه نشــده.
 .۵اخبــار خربگ ـزاری هایــی کــه مــورد اســتفاده روزنامــه هــای گزینــش شــده ق ـرار گرفتــه انــد لحــاظ نشــده،
چـرا کــه بیشــر ترشیحــی بــوده انــد تــا خوانشــی /تفســیری و آگاهــی هایشــان بیشــر برگرفتــه از مطبوعــات درون ایـران
بــوده اســت .ناگفتــه امــا پیداســت کــه از دل اخبــار ایــن خربگـزاری هــا مــی تــوان بــه درجــه ی رسکــوب خیــرش پــی بــرد.
همــه ی ایــن خربگ ـزاری هــا از دســتگیری و کشــته شــدگان معرتضــان گ ـزارش داده انــد.
 .۶روزنامه های آملانی زبانِ اتریش به دلیل کمبود زمان لحاظ نشده اند.
 .۷مرتجــمِ آنچــه کــه در ادامــه مــی آیــد ادعــایِ ارشاف بــه کار ترجمــه را نداشــته و تنهــا و تنهــا بــه ایــن دالیــل
روی بــه ایــن کار آورده تــا ســهمی در بیــرون آوردن اپوزیســیون از پیلــهء خویــش و ســو دادن توجــه اپوزیســیون بــه آنچــه
«دیگ ـران» در بــاره «مــا» مــی نویســند داشــته باشــد.
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« .۱دانیِــل اِشــتَی ْن ُورت» ( )Daniel Steinvorthدر نوشــتاری بــا عنــوان «همبســتگی بــا مردمــان ایــران بــه
جــای همبســتگی بــا مالهــا» ( ۱۹ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»NZZبرگــهء  )۱۲مــی نویســد کــه «اروپــا ایــن امیــد را یــدک مــی
کشــد کــه بــا نزدیکــی [بــه رژیــم] مــی توانــد در پیدایــش تحولــی سیاســی در ایـران یــارا باشــد .و ایــن در حالــی ســت کــه
وضعیــت حقــوق بــر و فقــر و درماندگــی اجتامعــی بــی داد مــی کننــد .سیاســت مامشــات [بــا رژیــم چیــره بــر ایـران]
شکســت خــورده اســت».
«اِشـتَی ْن ُورث» ،بــا ارشاف بــه پیــچ و خــم هــای سیاســت هــای رسکوبگرانــه رژیــم ،مــی نویســد« :ســینا قنــری
دســت بــه خودکشــی زده اســت .وحیــد حیــدری بــه دلیــل مــرف مــواد مخــدر درگذشــته اســت و ســارو قربانــی یــک
تروریســت بــوده کــه در درگیــری بــا نیروهــای انتظامــی جــان باختــه .ــــ اینهــا توضیحــات [مقامــات] رســمی در بــاره ی
مــرگ ایــن ســه نفــر اســت .از اینهــا گذشــته پلیــس عنــوان کــرده اســت کــه محســن عادلــی ،آریــا روزبهــی ،علــی پــوالدی،
کیانــوش زنــدی ،شــهاب [الدیــن] ابطحــی و محمــد نصیــری نیــز بــه خودکشــی دســت زده انــد و یــا اینکــه مــرگ شــان قابــل
پیــش گیــری نبــوده اســت .بــه هــر روی ایــن نســخه از حقیقــت را آدمــی از تلویزیــون دولتــی ایـران مــی ِشـ َن َود؛ جایــی کــه
خویشــاوندان بــا چهرهــای رنــگ پریــده از کار پ ـران و خواهــر زاده هــای کشــته شــده شــان دوری مــی جوینــد .البتــه
فعالیــن حقــوق بــر بــه گونــه دیگــری گ ـزارش داده انــد :حیــدری معتــاد نبــوده ،بلکــه در خیابــان چــر مــی فروختــه،
پیــش از اینکــه بــه اعرتاضــات در زادگاهــش اراک بپیونــدد؛ پــدر قربانــی زیــر فشــار مجبــور بــه چنــان اظهــار نظرهایــی
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شــده اســت؛ و اینکــه همــه ایــن جوانــان
«اروپــا ایــن امیــد را یــدک مــی کشــد کــه بــا نزدیکــی [بــه
در ســلول هایشــان و یــا در بازداشــگاه
هــای پلیــس پــس از شــکنجه درگذشــته رژیــم] مــی توانــد در پیدایــش تحولــی سیاســی در ای ـران یــارا باشــد.
انــد ».ایــن نویســنده ،در کنــار اشــاره بــه و ایــن در حالــی ســت کــه وضعیــت حقــوق بــر و فقــر و درماندگــی
مــرگ  ۹نفــر نامــرده ،مــی نویســد کــه اجتامعــی بــی داد مــی کننــد .سیاســت مامشــات [بــا رژیــم چیــره بــر
ای ـران] شکســت خــورده اســت».
«دســت کــم  ۲۵نفــر از آغــاز خیــزش جــان
خــود را از دســت داده انــد .دســت کــم
 ۳۷۰۰نفــر دســتگیر شــده انــد».
وی در بــاره دالیــل خیــزش بــر ایــن بــاور اســت« :تجمعــی کــه در شــهر مشــهد علیــه نــرخ هــای گـران مــواد
غذایــی و فقــر آغــاز یافــت بــه رسعــت تبدیــل شــد بــه اعرتاضــات ملــی علیــه فســاد مالــی ،رسکــوب و متامیــت سیســتم
جمهــوری اســامی .ایــن اعرتاضــات اکنــون فرونشســته امــا از میــان نرفتــه انــد».
«اِشـتَی ْن ُورث» پیرامــون سیاســت رژیــم در خاورمیانــه بــر ایــن بــاور اســت کــه رژیــم توانســته اســت بــه پیــروزی
هایــی دســت یابــد امــا اینکــه «مردمــان ایـران سیاســت چیــره گرایانــه و هزینــه بــردا ِر منطقــه ای رهـران خودشــان را بدون
امــا و اگــر پذیرفتــه انــد» نادرســت اســت؛ بدیــن معنــی کــه «دســت کــم پــس از اعرتاضــات اخیــر کســی دیگــر منــی توانــد
مدعــی چنیــن امــری شــود ».مردمــان ایـران «در گذشــته نیــز هــر از گاهــی ماجراجویــی هــای جنگــی رژیــم در ســوریه و
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حامیــت مالــی -میلیــاردی از حــزب اللــه ،حوثــی هــا و حــاس را بــه بــاد انتقــاد گرفتــه انــد .امــا در آغــاز ســال نــو []۲۰۱۸
معرتضــان بســیار گویــا و آشــکار خواســتار ایــن مهــم شــدند‹ :ســوریه رو رهــا کــن  /فکــری بــه حــال مــا کــن› یــا ‹هــم غــزه
هــم ایـران  /مــرگ بــر دیکتاتــور›» .بنابرایــن «اگــر کســی دقیــق شــود در مــی یابــد کــه دیکتاتــوری حاکــم بــر ایـران اســتوار
نیســت» چ ـرا کــه «ایــن اســتواری نــه بــر پایــه ی ق ـرارداد اجتامعــی بلکــه بــر قــدرت خشــونت آمیــز نهادهــای امنیتــی
تکیــه دارد».
نویســنده نامــرده در نقــد «امیــد بیــش از انــدازه بســن بــه ‹اعتدالگرایــان›» مــی نویســد کــه «دگرگونــی ای
بــا وجــود رایزنــی هــا» رخ نــداده و مــی افزایــد« :بــه اینکــه روحانــی مــرد دگرگونــی و یــک ‹اصــاح طلــب› ()Reformer
اســت بیشــر دنیــای بیــرون بــاور داشــته .بــه وارونــه اش در ایـران بســیاری از مــردم مــی گوینــد کــه رای شــان را بــه ایــن
روحانــیِ نــر ْم بــه صحنــه آمــده تنهــا و تنهــا بــه ایــن دلیــل داده انــد کــه چــاره ای جــز انتخــاب میــان بــد و بدتــر نداشــته
انــد ».از ایــن گذشــته در «پیــان امتــی روحانــی بــر ایــن امــر آگاه بــود کــه رهــر انقــاب ،علــی خامنــه ای ،پشــت اوســت؛
ایــن پشــتیبانی دلیلــش ایــن بــود کــه رضورت زدودن تحریــم هــا و مرمــت اقتصــاد رو بــه قبلــه پیــش از پیــش آشــکار شــده
بــود .و بــا وجــود اینکــه در زمــان روحانــی گشایشــی انــدک در جــو حاکــم بــر جامعــه روی داده امــا بــه راســتی در زمینــهء
پایــه هــایِ بقــایِ ( )Grundkonstanteجمهــوری اســامی دگرگونــی ای رخ نــداده :تنهــا در ســال  ،۲۰۱۵ســال ســوم ریاســت
جمهــوری روحانــی ،تقریبــا  ۱۰۰۰نفــر اعــدام شــده انــد».
«اِش ـتَی ْن ُورث» در پیرامــون واکنــش اتحادیــه اروپــا بــه خیــزش در ای ـران مــی نویســد کــه فدریــکا موگرینــی
«خواســته تظاهرکننــدگان را کوچــک جلــوه داده ».و مــی افزایــد کــه در زمــان ســفر جــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه،
بــه بروکســل ،باشــندگان تنهــا ب ـرای چنــد دقیقــه بــه ‹رویدادهــای اخیــر در ای ـران› پرداختــه انــد ».و چنیــن نتیجــه مــی
گیــرد کــه «بســیار آشــکار اســت کــه اتحادیــه اروپــا [همچنــان] حــارض اســت کــه بــه تحبیــب ‹اصــاح طلبــان› بپــردازد تــا
‹اصولگرایــان› قــدرت نیابنــد؛ و ایــن منطقــی ســت کــه منجــر شــده اســت کــه اتحادیــه اروپــا در کنــا ِر معرتضــا ْن ایســتادن را
بـرای خــودش ممنــوع کنــد .بــه نظــر مــی رســد کــه همبســتگی بــا مالهــا ــــ بــا مالهــای ‹خــوب› ــــ تنهــا پاســخی ســت کــه
اتحادیــه اروپــا در واکنــش بــه رویدادهــای ایـران یافتــه اســت .اتحادیــه اروپــا همچنــان بــه ایــن امیــد دل بســته اســت کــه
بــا نزدیکــی و تعامــل مــی توانــد مســبب دگرگونــی در ایـران شــود؛ و ایــن درحالــی ســت کــه از ترازنامــه کنونــی [رژیــم]
چنیــن نتیجــه ای را منــی تــوان گرفــت ».وی مــی افزایــد کــه ایــن ترازنامــه نبایــد مــورد شــگفتی مــا شــود چـرا کــه «احـرام
بــه حقــوق بــر بــه هیــچ قـراردا ِد تجــاریِ [بســته شــده] بــا رسدمــداران در تهـران ســنجاق نشــده .همیــن کشــور آملــان کــه
مهرتیــن رشیــک تجــاری ایـران اســت مــی توانــد در ایــن زمینــه موثرتریــن باشــد .چیــزی حــدود  ۸۰درصــد همــهء ماشــینها
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و ابزارهــا در ایـران ،ســاخته آملــان انــد .چــه کشــوری بیشــر از آملــان مــی توانــد از طریــق وزن [اقتصــادی] خودش خواســتار
اصالحــات واقعــی بشــود؟» امــا آملــان بــه بــاور ایــن نویســنده راه دیگــری را در پیــش گرفتــه اســت و «مصمــم اســت کــه
ـت اللــه شــاهرودی ،همیــن اخیـرا
بــی مــورد ،در رابطــه اش بــا تهـران تنشــی پدیــد نیایــد .رئیــس پیشــین قــوه قضاییــه ،آیـ ُ
بــه شــیوه ای پنهانــی بـرای عمــل جراحــی بــه برلیــن رفتــه بــود .ایــن روحانــی تــرس آفریــن کــه بــه ‹قاضــی مــرگ› نــام آور
اســت ،میــان ســالهای  ۱۹۹۹تــا  ۲۰۰۹دســت کــم  ۲۰۰۰نفــر ــــ کــه برخــی از آنهــا نابالــغ بــوده انــد ــــ را بــه جوخــه هــای
دار فرســتاده اســت .همیــن کــه حضــورش در برلیــن بــر رس زبانهــا افتــاد شــکایت نامــه هــای فراوانــی بــه دادســتانی کل
ارائــه شــدند .امــا زمانــی کــه کار بــه جاهــای باریــک رســید شــاهرودی را [مقامــات آملــان] رس وقــت بــه فــرودگاه رســاندند.
او هــم اکنــون در ایـران اســت و مــی توانــد در رسکــوب مردمــان خویــش ســهیم باشــد».
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 .۲علــی فتــح اللــه نــژاد و آرش
بــه هــر روی «شــعارها عمدتــا یــادآور آخریــن شــاه (محمــد
رسکوهــی* در نوشــتاری بســیار ارزشــمند
زیــر عنــوان «برتســید» ( ۱۶ژانویــه  ۲۰۱۸رضــا شــاه) نیســتند ،بلکــه در پیونــد بــا پــدر او ،رضــا شــاه ،کــه مــی
در « ،»NZZبرگــهء  )۳۷مدعــی شــده کوشــید ــــ طبــق الگــوی آتاتــورک ــــ ایـران را بــا مشــتی آهنیــن مدرنیزه
انــد کــه مــردم همــهء سیســتم را هــدف کنــد و جلــوی طبقــه ی آخونــد بایســتد ،رس داده شــده انــد .ایــن
قـرار داده و مــی افزاینــد کــه «ناخشــنودی شــعارها بیشــر معنــای منادیــن دارنــد :مــردم [ایـران] آرزومنــد روزگاری
مردمــان ای ـران گســرده تــر از هــر زمــان هســتند کــه در آن رشایــط اقتصــادی بهــر مــی بــود و دیــن در سیاســت
دیگــری ســت ــــ و ایــن مهــم را شــعارهای نقــش عمــده ای نداشــت».
اعرتاضــات نشــان مــی دهــد».
فتــح اللــه نــژاد و رسکوهــی مــی افزاینــد کــه «بــه نــدرت ملتــی در تاریــخ مــدرن خــود بــه ایــن انــدازه بــه پــا
خاســته اســت .در ایــن دو ســده گذشــته تقریبــا هــر یــک دهــه یــک بــار مردمــان ایـران بــر حکومــت خودکامــه شــوریده
انــد .خیزشــی کــه در تاریــخ  ۲۸دســامرب [ ۲۰۱۷برابــر بــا  ۷دی مــاه  ]۱۳۹۶همــه کشــور را در بــر گرفــت و پــس از دو هفتــه
بــه دلیــل افزایــش رسکــوب فــرو نشســت هنــوز از میــان نرفتــه .اعرتاضــات سیاســی در ایــن تقریبــا چهــار دهــهء جمهــوری
اســامی ،بــا وجــود خاموشــی جرایــد ،هنــوز بــه طــور کامــل از میــان نرفتــه انــد .بــه همیــن دلیــل ارزش اش را دارد کــه
نگاهــی موشــکافانه بــه شــعارهای خیزشــهایی داشــت کــه در تاریــخ ایـران همیشــه نقــش بنیــادی داشــته انــد .ــــ در ایــن
زمینــه کتابهــای علمــی فراوانــی منتــر شــده انــد؛ چـرا کــه شــعارها پرتوهــای ارزشــمندی بــر دالیــل ایــن اعرتاضــات مــی
افکننــد».
ایــن دو نویســنده بــر ایــن باورنــد کــه «شــعارهایی کــه در جریــان خیــزش فریــاد شــده  ...بســیار ناهمگــون
بــوده انــد .بــا وجــود ایــن امــر مــی تــوان ایــن شــعارها را ،از دریچــهء موضوعــی ،بــه ســه گــروه کــه تــا حــدودی نیــز در
هــم تنیــده انــد تقســیم کــرد :عدالــت ،نقــد حکومــت و رابطــه میــان سیاســت داخلــی و سیاســت منطقــه ای».
«ملت فریب خورده»
بــا اســتناد بــه شــعارهایی هــم چــون «نــان ،کار ،آزادی»« ،ملــت گدایــی مــی کنــد  /آقــا [اســم مســتعار رهــر
مذهبــی ،آیــت اللــه علــی خامنــه ای] خدایــی مــی کنــد» و  ...مــی نویســند کــه «خواســته هــای اقتصــادی ــــ نــرد بــا
فســاد مالــی ،بیــکاری ،تــورم و انباشــت ثــروت در دســت تعــدادی کــم ــــ محوریــت داشــته انــد ».ایــن دو نویســنده ســپس
بــه فقــر گســرده در ای ـران اشــاره کــرده و مــی پرســند کــه دلیــل ایــن «درماندگــی اجتامعــی» در کشــوری ثرومتنــد چــه
مــی توانــد باشــد .و در پاســخ مــی نویســند کــه «نخبــگان جمهــوری اســامی در الیگارشــی ای مشــغولیت دارنــد کــه در
آن دارایــی هــا در دســت تعــدادی کــم انباشــته شــده اســت .جــزو ایــن الیگارشــی از یــک ســو امپراتــوری هــای ســپاه
پاســداران و بنیادهــای مذهبــی ای هســتند کــه از ســوی محافظــه کاران و اصــاح طلبــان اداره مــی شــوند .قدرمتندتریــن
فــرد در کشــور ،خامنــه ای ،بــر امپراتــوری ای بــه ارزش  ۹۵میلیــارد دالر نظــارت دارد؛ امپراتــوری ای کــه ارزش اش چندیــن
برابــر امپراتــوری آخریــن شــاه رسنگــون شــده [در ای ـران] اســت .از ســوی دیگــر رئیــس جمهــور ،روحانــی ،بــه سیاســت
اقتصــادی کــه او در دوران مرشــد اش ،رفســنجانی ،رئیــس جمهــور پیشــین ،بنــا نهــاده بــود حــدت و شــدت داده اســت:
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شــبه خصوصــی ســازی ( ،)klientelistische Privatisierungتقســیم ثــروت از پاییــن بــه بــاال و زدودن یارانــه هــا ».و ایــن
دو نویســنده مــی افزاینــد کــه نــود درصــد پولــی کــه دولــت روحانــی پــس از پیــان امتــی بــه دســت آورده بــه جیــب
«نهادهــای دولتــی و نیمــه دولتــی» ریختــه شــده و در همیــن حیــن نیــز «نابرابــری درآمــد و فقــر افزایــش یافتــه انــد».
«خشم علیه متامیت نظام»
فتــح اللــه نــژاد و رسکوهــی بــا بازگویــی شــعارهایی همچــون ــــ «اســام رو پلــه کردیــد مــردم رو ذلــه کردیــد»،
«جمهــوری اســامی قاتــل و دزده»« ،بــه نــام دیــن و قــرآن بــه وطــن خیانــت شــده»« ،ســید علــی [خامنــه ای] حیــا
کــن  /مملکــت و رهــا کــن»« ،مــرگ بــر خامنــه ای»« ،مــرگ بــر روحانــی»« ،مــرگ بــر دیکتاتــور»« ،حکومــت آخونــدی
منــی خوایــم منــی خوایــم»« ،ســپاه خائنــه»« ،اصولگ ـرا ،اصــاح طلــب  /دیگــه متومــه ماج ـرا»« ،نــه میــر [= میــر حســین
موســوی] مــی خوایــم نــه رهــر [مذهبــی]  /نــه بــد مــی خوایــم نــه بدتــر» ــــ مــی نویســند کــه «متامیــت سیســتم جمهوری
اســامی مســتقیم و آشــکارا مــورد حملــه قـرار گرفتــه اســت؛ هــم در بعــد مذهبــی و هــم در بعــد نظامــی اش .بــه وارونــه
جنبــش ســبز در ســال  ]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹ایــن بــار ســوگیری ای بــه ســود اصــاح طلبــان وجــود نــدارد .هیــچ شــعاری هــم بــه
ســود رهـران آن زمــان [جنبــش] ،میــر حســین موســوی و مهــدی کروبــی ،کــه همچنــان در حــر خانگــی بــه رس مــی برنــد،
شــنیده منــی شــود».
بــاری «ناامیــدی پیرامــون انتخــاب همیشــگی میــان ‹طاعــون و وبــا› کــه در ایـران آن را ‹بــد و بدتــر› قلمــداد
مــی کننــد ،گســرده تــر شــده اســت .نخبــگان هــر دو فراکســیون [اصــاح طلبــان و اصولگرایــان] نیازهــای مــردم را نادیــده
گرفتــه و بــه امیدهایشــان پشــت پــا زدنــد .نداهــای ضــد مذهبــی ( )antireligiöseو ضــد آخونــدی بســیار برجســته انــد و
انحصــار دیــن از ســوی رژیــم محکــوم مــی شــود ».و در ایــن میانــه «شــعار ‹اســتقالل آزادی جمهــوری ایرانــی› معنــای ویــژه
ای دارد؛ چ ـرا کــه در واکنــش بــه شــعار نامــدار ســال ‹ ،۱۹۷۹اســتقالل ،آزادی ،جمهــوری اســامی› ،فریــاد مــی شــود».
«رضا شاه روحت شاد» ــ «ایران که شاه نداره  /حساب کتاب نداره»
در بــارهء «شــعارهای پادشــاهی خواهانــه» فتــح اللــه نــژاد و رسکوهــی یــادآور مــی شــوند کــه «هــم پــر و
هــم همــر آخریــن شــاه (کــه هــر دو در بیــرون از ای ـران زندگــی مــی کننــد) از اعرتاضــات حامیــت کــرده انــد .امــا بــا
ایــن وجــود شــعاری بــه ســود آنهــا شــندیده منــی شــود ».بــه هــر روی «شــعارها عمدتــا یــادآور آخریــن شــاه (محمــد رضــا
شــاه) نیســتند ،بلکــه در پیونــد بــا پــدر او ،رضــا شــاه ،کــه مــی کوشــید ــــ طبــق الگــوی آتاتــورک ــــ ای ـران را بــا مشــتی
آهنیــن مدرنیــزه کنــد و جلــوی طبقــه ی آخونــد بایســتد ،رس داده شــده انــد .ایــن شــعارها بیشــر معنــای منادیــن دارنــد:
مــردم [ایـران] آرزومنــد روزگاری هســتند کــه در آن رشایــط اقتصــادی بهــر مــی بــود و دیــن در سیاســت نقــش عمــده ای
نداشــت».
«کشورمندان ایران باید در اولویت باشد»
دو نویســنده نامــرده شــعارهای مــردم کــه در انتقــاد بــه سیاســت خاورمیانــه ای رژیــم رس داده شــده را یــادآور
شــده انــد« :ســوریه رو رهــا کــن  /فکــری بــه حــال مــا کــن»« ،نــه غــزه ،نــه لبنــان ،جانــم فــدای ایـران» ،هــم غــزه ،هــم
ایـران  /مــرگ بــر دیکتاتــور» .و مــی افزاینــد کــه مــردم از اینکــه «حکومــت خــودش را بــه عنــوان قــدرت منطقــه وا مــی
منایــد» ناالننــد و خواســتار آننــد کــه حکومــت «اولویــت را زدودن نیازهــای مردمــان خویــش بدانــد» .بــاری حکومــت بایــد
پیــش از اینکــه «میلیاردهــا [دالر] بــه حــزب اللــه لبنــان ،دیکتاتــور ســوریه ،اســد ،و یــا اسالمیســتها در غــزه بپــردازد چالــه
هایــی کــه در ای ـران وجــود دارنــد را پــر کنــد».
ایــن دو نویســنده بــه شــعار «نــان ،کار و آزادی» پرداختــه و مــی نویســند کــه مــردم از ایــن مهــم آگاه انــد کــه
«قــدرت اقتصــادی و سیاســی» در دســت جنــاح هــای رژیــم اســت و «بـرای اینکــه انحصــار ایــن دو قــدرت را از جناحیــن
بگیرنــد مــی بایســت بــی بــرو برگــرد سیســتم را بــه زیــر پرســش بربنــد».
«موج اعرتاضات ادامه دارد»
دو نویســنده نامــرده بــر ایــن باورنــد کــه «خیزشــی کــه علیــه رشایــط نامطلــوب روی داده غیــر منتظــره نبــوده
اســت .چیــزی حــدود دو ســال اســت کــه در هــر گوشــه ای از کشــور کارگـران ،بازنشســتگان ،معلــان و دانشــجویان علیــه
تــورم ،بیــکاری ،حقوقهــای ِپــی افتــاده ،فســاد و بـرای حقــوق هــای بنیادیــن همچــون آزادیِ ســازمان و تجمعــات تظاهـرات

بــه پــا مــی کننــد ».برخــی از کنشــگران
بــاری «ناامیــدی پیرامــون انتخــاب همیشــگی میــان ‹طاعــون و
«حــدود  ۱۰۰۰تظاهـرات» را برشــمرده کــه
وبــا› کــه در ایـران آن را ‹بــد و بدتــر› قلمــداد مــی کننــد ،گســرده تــر در ســال  ۱۳۹۶روی داده انــد« .در چهــار
شــده اســت .نخبــگان هــر دو فراکســیون [اصــاح طلبــان و اصولگرایان] پنجــم از شــهرهایی کــه اکنــون نــردگاه
نیازهــای مــردم را نادیــده گرفتــه و بــه امیدهایشــان پشــت پــا زدنــد .ناآرامــی هــا هســتند در حیــن دوازده مــاه
نداهــای ضــد مذهبــی ( )antireligiöseو ضــد آخونــدی بســیار گذشــته اعــراض هایــی رخ داده ».بــاری
برجســته انــد و انحصــار دیــن از ســوی رژیــم محکــوم مــی شــود».
«خواســته هــای امــروز معرتضــان رادیــکال
اســت و گویــا .رادیکالرتیــن شــعار در ســال
 ،]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹شــعار ‹مــرگ بــر دیکتاتــور› بــود .امــا امــروز شــعار ‹مــرگ بــر خامنــه ای› بــه گویایــی و بــه کـرات شــنیده
مــی شــود ».بــه هــر روی «مردمانــی کــه امــروز در ای ـران دســت بــه اع ـراض زده انــد بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه
سیســتم حاکــم توانــا بــه بــرآوردن خواســته هــای اقتصــادی آنهــا نیســت .تنهــا یــک تغییــر بنیادیــن رشایــط حاکــم مــی
توانــد آرزوهــای مــردم را بــرآورده کنــد».
ـوب متوجــهء خــو ِد معرتضــان
فتــح اللــه نــژاد و رسکوهــی مــی افزاینــد کــه در «ســال  ]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹شــعار محبـ ِ
ایــن بــود کــه ‹نرتســید ،نرتســید ،مــا همــه بــا هــم هســتیم!› و ایــن درحالــی ســت کــه جمعیــت امــروز نــک پیــکان را بــه
ســوی رسدمــدارن پیچانــده و اینگونــه شــعار رس مــی دهــد‹ :برتســید ،برتســید  /مــا همــه بــا هــم هســتیم!› بــه هــر روی
بایــد دیــد کــه چنــد صباحــی دیگــر ایــن رژیــم مــی توانــد بــا مشــتی آهنیــن خشــم مــردم را بخوابانــد!»
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* علــی فتــح اللــه نــژاد پژهشــگر مهــان در « ،»Brookings Doha Centerکارشــناس امــور ایـران در «جامعــه
آملــان بـرای سیاســت خارجــی» ( )Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politikو کارشــناس امــور ایـران در «Belfer
 »Center of Harvard Kennedy-Schoolمــی باشــد .او مــدرک دکــرای خویــش را در «School of Oriental and
 ،»African Studiesواقــع در دانشــگاه لنــدن ،گرفتــه اســت.
* آرش رسکوهــی همــکار دانشــگاهی در مجلــس آملــان ( )Deutscher Bundestagاســت .او نویســنده و مرتجم
متــون ادبــی از زبانهــای آملانــی ،انگلیســی و اســپانیایی بــه پارســی اســت .پژوهشــی از او در ســال  ۲۰۱۴بــا عنــوان «گفتامن
ِ
ـمولیت حقــوق بــر» (Der Demokratie- und
ر اصــاح طلبــان مذهبــی در ای ـران و جهانشـ
دموکراســی و حقــوق ب ـ ِ
 )Menschenrechtsdiskurs der religiösen Reformer in Iran und die Universalität der Menschenrechteاز
ســوی انتشــارات « »Ergon Verlagمنتــر شــده اســت.
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« .۳مونیــکا بُولیگــر» ( )Monika Bolligerدر نوشــتاری زیــر عنــوان «رسدمــداران در ایـران تقصیــر را بــه گــردن
هــم مــی اندازنــد» ( ۱۲ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»NZZبرگــهء  )۳مــی نویســد کــه «رسدمــداران در ایـران پاســخی بـرای مــوج
نــو اعرتاضــات ندارنــد .جنــاح هــای رقیــب در دســتگاه قــدرت کوشــش شــان بهــره بــرداری [سیاســی] از اعرتاضــات اســت».
«بولیگــر» مــی نویســد کــه تظاه ـرات هــا در ای ـران «در  ۸۰شــهر و شهرســتان» در جریــان بــوده ۲۳« ،نفــر
کشــته شــده» و «تعــداد دستگیرشــدگان حــدود  ۱۰۰۰نفــر و شــاید بیشــر باشــد ».و از ایــن گذشــته «تعــداد زیــادی از
معرتضــان در بازداشــت کشــته شــده انــد .مقامــات در بــاره آن ســکوت کــرده انــد و یــا اینکــه آنهــا را خودکشــی دانســته
انــد».
ایــن روزنامــه نــگار مــی نویســد کــه «دالیــل اصلــی اعرتاضــات مســائل اقتصادی-اجتامعــی ســت» و مــی افزایــد
کــه «حســن روحانــی ایــن هفتــه در کنــار معرتضــان ایســتاد و رقبــای خــودش ،اصولگرایــان ،را بــه بــاد انتقــاد گرفــت.
او اســتدالل کــرده اســت کــه اعرتاضــات تنهــا دالیــل اقتصــادی ندارنــد ،بلکــه مســئله آزادی نیــز در میــان اســت .مــردم
زندگــی بهــری مــی خواهنــد و آن را هــم منــی شــود تنهــا بــا پــول بــه دســت آورد ».امــا «اصولگرایــان هــان ســپر بــای
معمــول خودشــان را مســبب اعرتاضــات دانســته انــد :آمریــکا ،ارسائیــل و عربســتان ســعودی ».خامنــه ای هــم کــه هــوادار
اصولگرایــان اســت در «همیــن شــیپور» مــی دمــد .ــــ و ایــن درحالیســت کــه «اعرتاضــات در ای ـران نــه علیــه حکومــت
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روحانــی ســت و نــه رقبــای او ،بلکــه متوجــه کل حاکمیــت ( )Establishmentو در مکانهــای زیــادی آشــکارا متوجــه
جمهــوری اســامی بــوده اســت ».و «اگرچــه اعرتاضــات علیــه متامیــت سیســتم اســت امــا فراکســیون هــای رقیــب خواهنــد
کوشــید تــا از ایــن اعرتاضــات بهــره بــرداری سیاســی کننــد و چیرگــی اصولگرایــان معنایــی جــز افزایــش درجــه رسکــوب
نخواهــد داشــت» .امــا اگــر «جنــاح روحانــی چیــره شــود ،پیامــدش مــی توانــد کمــی آزادی و مشــارکت سیاســی بیشــر را
بــه همـراه داشــته باشــد ــــ بــدون هیــچ ضامنتــی کــه بتــوان ناراضیــان را آرام کــرد .دســت کــم تــا بــه امــروز روحانی چشــم
انــداز اقتصــادی بهــری بــه عنــوان پاســخ بــه بخشــهای بزرگــی از جامعــه نداشــته اســت».
در بــاره «آرامــش نســبی در
«اعرتاضــات در ای ـران نــه علیــه حکومــت روحانــی ســت
تهــران» نیــز «بولیگــر» مــی نویســد کــه
و نــه رقبــای او ،بلکــه متوجــه کل حاکمیــت ( )Establishmentو
«انتخــاب کننــدگان پرشــور روحانــی در
در مکانهــای زیــادی آشــکارا متوجــه جمهــوری اســامی بــوده
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال گذشــته
اســت».
متعلــق بــه طبقــه میانــه و بــاالی جامعــه
تهــران بودنــد .آنهــا بیشــرین ســود را از
سیاســت اقتصــادی روحانــی بــرده انــد ــــ و یــا دســت کــم بــه عنــوان ایرانــی خرســند از ایــن واقعیــت بــوده انــد کــه پــس
از پیــان امتــی در بیــرون از ایـران دیگــر بــه عنــوان نشــیمن ‹کشــور رشور› رسزنــش نشــوند .تهـران در جریــان اعرتاضــات
ـازماندهی شــده ای پدیــد نیایــد کــه در
در شــهرهای دیگــر نســبتا آرام بــود .تــا مادامــی کــه جنبــش گســرده تــر و به ْرت-سـ
ْ
آن شــهروندان پایتخــت نیــز بــه پــا خیزنــد ،مــی توانــد رژیــم موقتــا تــا حــدودی در آرامــش بــه رس بــرد».
وی در پیرامــون واکنــش هــای سیاســتمداران بــه خیــزش دی مــاه مــی نویســد کــه «بــر خــاف ایــاالت متحــده
امریــکا ،اتحادیــه اروپــا نســبت بــه اعرتاضــات خوددارانــه عمــل کــرده .موگرینــی در یــک اظهــار نظــر گنــگ تنهــا یــادآور
شــد کــه ‹همــه جنــاح هــا› مــی بایســت از خشــنونت بپرهیزنــد و آزادی بیــان را محــرم شــارند .ایــن واکنــش هــای
کــج دار و مریــز موجــب شــده اســت کــه عــده ای زبــان بــه نکوهــش اتحادیــه اروپــا بگشــایند و بگوینــد کــه اتحادیــه
اروپــا خاموشــی برگزیــده تــا پیــان امتــی مــورد خطــر قـرار نگیــرد .یکــی از مشــاوران بیرونــی موگرینــی نیــز مســبب بیــان
واکنشــهای انتقــادی شــده اســت؛ چـرا کــه پــس از ســفر بــه ایـران از طریــق توئیــر مدعــی شــده اســت کــه توجــه جهانــی
بــه اعرتاضــات در ای ـران بــا در نظــر گرفــن گســردگی شــان بزرگنامیــی اســت».
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« .۴اینــگا روگ» ( ،)Inga Roggنشــیمن اســتانبول ،در نوشــتارش زیــر عنــوان «رئیــس جمهــور بــا چالشــهایی
روبــه روســت» ( ۷ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»NZZبرگــهء  )۲مــی نویســد کــه «ب ـرای حســن روحانــی اعرتاضــات هــم حکــم
خطــر دارنــد و حکــم شــانس».
«روگ» بــه متجیــد از روحانــی پرداختــه و مــی نویســد کــه او ســپاه پاســداران و ارتــش و بنیادهــای مذهبــی
را بــه دلیــل دریافــت پولهایــی کــه پاســخ گویــش نیســتند بــه بــاد انتقــاد گرفتــه و مــی افزایــد کــه «روحانــی بــا ایــن کار
انگشــت بــه روی دردگاه ( )Cruxسیســتم [سیاســی] ای ـران گذاشــته اســت» و ســپس بــه نبــود اســتقالل قــوا در ای ـران
پرداختــه تــا نشــان دهــد کــه چـرا قــدرت رئیــس جمهــور در ایـران محــدود اســت« .شــورای نگهبــان کاندیداهــای [ریاســت
جمهــوری] را دســت چیــن مــی کنــد و مــی توانــد از اصالحــات مــد نظــر [مجلــس و دولــت] جلوگیــری کنــد» .و «روحانــی
خــودش در [چهارچــوب همیــن] روابــط قــدرت پیرشفــت کــرده اســت».
«روگ» بــا بازگویــی گفتــه هــای منتقــدان روحانــی مــی نویســد کــه او «مســبب پدیــد آمــدن خواســته هــای
زیــادی بــوده» و کامیابــی اش در بــرآورده شــدن ایــن خواســته هــا «ناچیــز» بــوده« .زنــان امــروز دیگــر ترســی از نیــروی
انتظامــی ندارنــد؛ چــرا کــه آنهــا موهایشــان را دیگــر بــه آنگونــه کــه شــاید و بایــد منــی پوشــانند .حملــه بــه پارتــی
هــای زیرزمیــن جوانهــای مرفــه بــی درد ( )Jeunesse doréeکاهــش یافتــه .امــا ره ـران جنبــش  ،]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹جنبــش
دموکراســی خــواه کــه بــه شــدت رسکــوب شــد ،همچنــان در حــر خانگــی انــد .و از همــه مهمــر اینکــه او بــه وعــده اش
ــــ بهبــود رشایــط اقتصــادی ــــ عمــل نکــرده اســت».
«روگ» مــی افزایــد کــه عوامــل نامــرده مســبب بــروز اعرتاضــات انــد و «خشــم جوانــان هــم متوجــه او و هــم
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متوجــه اصولگرایــان اســت ».بــه هــر روی «پشــتیبانی آنانــی کــه در ســال  ]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹جانشــان را بــه خطــر انداختنــد
را مــی توانــد روحانــی داشــته باشــد .خیلــی از آنهــا بــه جــای اینکــه بــه خیابانهــا بریزنــد بــه اصالحــات امیــد بســته انــد؛
یکــی از دالیلــش هــم تــرس از نیروهــای رسکــوب رژیــم اســت .امــا چنیــن مــی منایــد کــه روحانــی در دودلــی ســت .هــر
گونــه تصمیمــی هــم کــه بگیــرد از نارضایتــی رو بــه افزایــش منــی توانــد بگریــزد».
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« .۵ا ُلریــخ اِشــمید ( ،)Ulrich Schmidدر نوشــتار دیگــری زیــر عنــوان «از اعــراض محلــی تــا موجــی از
ناآرامــی هــا» ( ۳ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»NZZبرگــهء  )۳مــی نویســد کــه ایــن خیــزش تــا کنــون «رهــری یِ هویدایــی» نیافتــه
و «ســیامی ایــن خیــزش ،ســیامی یــک طبقــه کارگــر خشــمگین اســت کــه بــه قیمتهــای بــاال معــرض اســت و هــم زمــان
شــعارهای ملــی رس مــی دهــد و از دل آن مرتبــا رسنگونــی حکومــت ( )Sturz der Regierungخواســته مــی شــود».
ایــن نویســنده در پیرامــون کوششــهای اپوزیســیون بیــرون از ایـران مــی نویســد کــه «ایرانیــان تبعیــدی فراوانــی
کمــر بــه پشــتیبانی از اعرتاضــات بســته انــد؛ از جملــه روح اللــه زم کــه تلگرامــش از ســوی معرتضــان مــورد اســتفاده قـرار
مــی گیــرد».
«اشــمیت» بــر ایــن بــاور اســت کــه
ایــن خیــزش تــا کنــون «رهــری یِ هویدایــی» نیافتــه
ایــن خیــزش بــه وارونــه «جنبــش ســبز» در ســال
 ،۱۳۸۸دارای ســازماندهی نیســت .دلیلــی هــم و «ســیامی ایــن خیــزش ،ســیامی یــک طبقــه کارگــر خشــمگین
کــه ب ـرای نبــود رهــری مــی آورد تجربــهء شــدت اســت کــه بــه قیمتهــای بــاال معــرض اســت و هــم زمــان
رسکــوب ســال  ۱۳۸۸اســت کــه در آن رهــران شــعارهای ملــی رس مــی دهــد و از دل آن مرتبــا رسنگونــی
جنبــش و معرتضــان هزینــهء زیــادی پرداختنــد؛ و حکومــت ( )Sturz der Regierungخواســته مــی شــود».
چنیــن نتیجــه مــی گیــرد کــه «ممکــن اســت کــه
ایــن تجربیــات ،خیــزش کنونــی را از ایــن اندیشــه
کــه بـرای خــود َسی برگزینــد بازداشــته ».بــه بــاور «اشــمیت» «معرتضــان در ســال  ]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹بیشــر و از نظــر سیاســی
متمرکزتــر» و خواســتار «لغــو انتخــاب احمــدی نــژاد» بودنــد .معرتضــان ســال  ،۱۳۸۸میانگیــن را اگــر بگیریــم« ،شــهری تــر،
تحصیلکــره تــر و مرفــه تــر بودنــد تــا معرتضــان امــروز و ،ناآرامــی هــای آن زمــان مرکــزی داشــتند آشــکار؛ بــاری تهـران».
همیــن امــر بــه بــاور او کار رسدمــداران را در رسکــوب معرتضــان ســاده کــرده بــود .امــا «اعـراض هــای کنونی» در شــهرهای
کوچــک زیــادی در جریــان انــد و همیــن امــر «فرونشــاندن آنهــا را دشــوار کــرده اســت».
«اشــمیت» در بــاره جبهــه هــای مختلــف باشــنده در ایــن خیــزش مــی نویســد کــه «لیربالهــا ،ســکوالر هــا،
محافظــه کاران ،فمینیســت هــا و پادشــاهی خواهــان بــه خیابانهــا مــی ریزنــد .عملگرایــی و ایدئولــوژی در هــم آمیختــه
انــد».
 « .۶ا ُلریــخ اشــمید ( ،)Ulrich Schmidدر نوشــتاری بــا عنــوان «خامنــه ای خارجــی هــا را مقــر مــی دانــد»
( ۳ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»NZZبرگــهء  )۱بــه کشــته شــدن بیســت نفــر اشــاره مــی کنــد و مــی نویســد کــه «اپوزیســیون
در ایـران دســت بــردار نیســت .روز ســه شــنبه [دوم ژانویــه] دو بــاره هـزاران نفــر بــه خیابانهــا آمدنــد تــا علیــه اقتصــاد
نابســامان و ،مســتقیم علیــه رژیــم اع ـراض کننــد».
«اشــمید» ســپس بــه گفتــه هــای علــی خامنــه ای کــه در آنهــا «دشــمنان در خــارج» را مســبب ناآرامــی هــا
دانســته بــود پرداختــه و مــی نویســد کــه او بــه ِ
«روش تدافعــیِ تقصیــر را بــه دیگــری نســبت دادن» روی آورده .ایــن
نویســنده ســپس بــه واکنــش هــای سیاســتمداران در دنیــای «غــرب» پرذاختــه .دونالــد ترامــپ رژیــم ای ـران را بــه گفتــه
«اشــمید» «رسکوبگــر و فاســد» خوانــده و از خیــزش مــردم ایــران «بســیار متجیــد کــرده اســت» .یکــی از ســخنگویان
اتحادیــه اروپــا نیــز از دولــت روحانــی خواســته اســت کــه «بــه حــق تظاه ـرات مســاملت آمیــز و آزادی بیــان» اح ـرام
بگــذارد .وزیــر امــور خارجــه آملــان ،گابریــل ،بــه گفتــه «اشــمیت» «از مقامــات تهــران خواســته اســت کــه بــه آزادی
تجمعــات اح ـرام بگذارنــد ».تــا روز ســه شــنبه ،دو ژانویــه ،از کاخ الیــزه واکنشــی شــنیده نشــده اســت« .روزنامــه هــای

زیــادی بــه ایــن گامنــه زنــی پرداختــه انــد کــه مکــرون در وهلــه نخســت خواســتار نجــات پیــان اقتصــادی بــه مبلــغ ۱۵
میلیــارد یــورو اســت؛ ق ـراردادی کــه در ســال  ۲۰۱۶از ســوی روحانــی در چهارچــوب مالقاتــی در پاریــس دســتینه/امضاء
شــده اســت ».امــا «ناتانیاهــو از اعرتضهــا در ایـران متجیــد کــرده اســت» و «بـرای مردمــان ایـران در یــک پیــام ویديویــی
کامیابــی در رســیدن بــه آزادی را آرزومنــد شــده اســت».
« .۷اینــگا روگ» ( ،)Inga Roggنشــیمن اســتانبول ،در نوشــتاری بــا عنــوان «ایرانــی هــا علیــه رژیــم قــد علــم
کــرده انــد» ( ۳۱دســامرب  ،۲۰۱۷در « ،»NZZبرگــهء  )۲مــی نویســد کــه «جنبــش اعرتاضــی جدیــد ،لــرزه بــه انــدام حاکــان
در ته ـران انداختــه» و مــی افزایــد کــه «مــردم هــم از بــاال [رفــن] قیمتهــا خشــمگین انــد و هــم از جمهــوری اســامی».
او بــا توجــه بــه جنــگ قــدرت میــان اصولگرایــان و حامیــان حســن روحانــی یــادآور مــی شــود کــه «اقتصــاد
چشــم اســفندیار دولــت او بــوده و خواهــد بــود» و بــا وجــود توافــق هســته ای در ســال  ۲۰۱۵و دریافــت درآمــد نفتــی
«روحانــی نتوانســته اســت رشایــط زندگــی اکرثیــت مردمــان ایـران را بهبــود بخشــد .نــرخ تــورم کــه حــدود  ۱۰درصــد اســت
همچنــان رو بــه افزایــش مــی منایــد و از آنجــا کــه بخــش انــرژی ناتــوان در کارآفرینــی اســت نــرخ بــاالی بیــکاری دگرگونــی
بســیار اندکــی یافتــه .زدودن یارانــه هــا و برنامــه بــاال بــردن نــرخ بنزیــن کاالهــای مــورد نیــاز روزانــه را همچنــان افزایــش
مــی دهــد».
وی مــی افزایــد کــه «اگــر اصولگرایــان دســت انــدر کار اعرتاضــات مشــهد بــوده باشــند آنــگاه بایــد گفــت
کــه دچــار اشــتباه بزرگــی در محاسباتشــان شــده انــد» چـرا کــه «در جاهــای زیــادی معرتضــان خواســتار رسنگونــی رژیــم
( )Sturz des Regimesشــده انــد» و شــعارهایی همچــون «جمهــوری اســامی منــی خوایــم منــی خوایــم»« ،مــا بایــد گــم
بشــه» و «مــرگ بــر دیکتاتــور» فریــاد کــرده انــد« .روگ» در ادامــه یــادآور مــی شــود کــه شــعار آخــری «متوجــه رهــر
انقــاب ،آیــت اللــه علــی خامنــه ای ،اســت ».مردمــان ایـران «سیاســت خاورمیانــه رژیــم را هــم بــه بــاد انتقــاد گرفتــه انــد»
و بــا شــعارهای همچــون «نــه غــزه ،نــه لبنــان ،جانــم فــدای ایـران» و «ســوریه رو رهــا کــن [ /فکــری بــه حــال مــا کــن]»
نارضایتــی خودشــان را فریــاد کــرده انــد.
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« .۱کورنِلیــوس آ ِدبــار» ( )Cornelius Adebahrدر نوشــتاری بــا عنــوان «در پیرامــون توهــم ‹بهــار ایرانــی›»
( ۱۶ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»Die Weltشــارهء  ،۱۳برگــهء  )۲مــی نویســد کــه «رویدادهــای روزهــای گذشــته در ایـران یــک
بــار دیگــر نشــان دادنــد کــه ایــن کشــور بـرای اروپــا چــه انــدازه اهمیــت دارد .بــاری بـرای مردمــان آملــان هــم بــی بــرو
برگــرد آزادی و دیکتاتــوری و یــا ثبــات و هــرج و مــرج دارای اهمیــت ويــژه ای هســتند .بــه همیــن دلیــل مــا مــی بایســت
بیشــر در بــاره تحــوالت بیــن املللــی بــه گفــت و گــو بنشــینیم ــــ و هــم زمــان مــی بایســت در ایــن مــورد کــه مــا چــه
اهدافــی را دنبــال مــی کنیــم و امــکان تاثیرگــذاری مــا [بــه روی ای ـران] چــه انــدازه اســت صــادق باشــیم».
«آ ِدبــار» سیاســتمدارن در ایـران را بــه چهــار جنــاح تقســیم مــی کنــد« :اصولگرایــان نزدیــک بــه باالتریــن رهــر،
علــی خامنــه ای» و «اعتدالگرایــان نزدیــک بــه روحانــی» دو جنــاح را تشــکیل مــی دهنــد« .در حالــی کــه اولــی قــدرت
هــای خارجــی را پشــت رس اعرتاضــات مــی بینــد دومــی خواســته هــای بــه حــق مــردم را بــه رســمیت مــی شناســد ».در
کنــار ایــن دو جنــاح« ،اصــاح طلبانــی بــه رهــری خامتــی ،رئیــس جمهــور ســابق ،وجــود دارد کــه دســت و پایــش تــا حــدود
زیــادی بســته شــده» .و جنــاح آخــری را «بنیادگرایــان» نزدیــک بــه احمــدی نــژاد تشــکیل مــی دهنــد« .بــا ایــن وجــود همــه
ایــن جنــاح هــا دارای مخــرج مشــرکی هســتند :همــه بــه سیســتم سیاســی تعلــق دارنــد و جمهــوری اســامی را بــه زیــر
		
پرسش منی برند ».این نویسنده می افزاید که «معرتضان دقیقا همین سیستم را به زیر پرسش برده اند».
بــاری «مخالفــان بــه دنبــال اصالحــات نیســتند ،بلکــه در پــی انقــاب انــد .جانشــان از ایــن سیســتم بــه لــب
رســیده .ایــن سیســتم برایشــان زندگــی در خــور شــان آدمــی فراهــم نکــرده و ایــن درحالیســت کــه رسدمــداران همیــن
سیســتم در رفــاه زندگــی مــی کننــد».

گیتی مداری

شامره ی پنجم

زمستان 1396

24

ایــن نویســنده ســپس بــه بودجــه ای کــه از ســوی دولــت روحانــی ارائــه شــده پرداختــه و نگاهــی هــم داشــته
اســت بــه تخصیــص ســخاومتندانه بودجــه بـرای نیروهــای نظامــی ،بنیادهــای مذهبــی و ماجراجویــی هــای گـران رژیــم در
ســوریه و لبنــان و غــزه .و همزمــان اشــاره ای دارد بــه ایــن کــه ایــن نظــام نــه تنهــا گرانــی را بــه مــردم تحمیــل کــرده بلکــه
بــه حــذف یارانــه هــا نیــز دســت زده.
در بــاره واکنــش اصــاح طلبــان
بــاری «مخالفــان بــه دنبــال اصالحــات نیســتند ،بلکــه در
مــی نویســد کــه «تــا کنــون نیروهــای اصــاح
طلــب از اعرتاضــات پشــتیبانی نکــرده انــد .پــی انقــاب انــد .جانشــان از ایــن سیســتم بــه لــب رســیده .ایــن
اکرثیــت مــردم در شــهرهای بــزرگ هــم در سیســتم برایشــان زندگــی در خــور شــان آدمــی فراهــم نکــرده و
رشایــط انتظــار قــرار دارنــد ».و مــی افزایــد ایــن درحالیســت کــه رسدمــداران همیــن سیســتم در رفــاه زندگــی
کــه «دســتگاهای امنیتــی در کنــرل نیروهــای مــی کننــد».
محافظــه کار قــرار دارد؛ نهادهایــی کــه از
برخــورد خشــن بـرای نگهــداری سیســتم ابایــی ندارنــد .ایــن نهادهــا تجربــه در رسکــوب اعرتاضــات را دارنــد و در رشایــط
نیــاز مــی تواننــد متوســل بــه شــبه نظامیــان شــیعهء خارجــی شــوند .اگــر اعرتاضــات خشــونت آمیــز ادامــه یابنــد و یــا
اینکــه بســط پیــدا کننــد برکنــاری دولــت از ســوی ســپاه پاســداران ســناریوی غیــر محتملــی نخواهــد بــود».
«آ ِدبــار» در ادامــه مــی نویســد کــه «سیاســت مــداران و نویســندگان آملانــی مــی بایســت روشــن کننــد کــه
آملــان چــه اهدافــی و چــه امکاناتــی جهــت تاثیــر گــذاری [بــه روی ای ـران] دارد؛ آنهــم بــا لحــاظ اجــاع نظــر رشکای
اروپایــی اش» .و مــی افزایــد کــه «بــاور ایــن موضــوع کــه رویدادهــای ای ـران مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــه واکنــش یــا
عــدم واکنــش مــا وابســته اســت ،خودســتایی ســت .اینکــه ایرانــی هــا بـرای آزادی بــه خیابــان هــا مــی ریزنــد ربــط چندانــی
بــه مــا نــدارد و خشــم برآمــده از اخالقیــات و توئیــت هــای حــق بــه جانــب فاقــد ارزش انــد اگــر بــی نتیجــه مباننــد ».بــاری
اقدامــات سیاســی در بــاره ایـران مــی بایســت بــا «منافــع آملــان و اروپــا ســنجیده شــوند .آن منافــع هــم در جلوگیــری از
[ســاخنت] مبــب امتــی در ای ـران ،فروپاشــی نظــم در کشــور ( )staatliche Ordnungو ،در پایــان ،ایجــاد امــکان تحولــی
آزادیخواهانــه و روابــط اقتصــادی پربــار بــا ای ـران خالصــه مــی شــوند».
بــاری مــی بایســت کــه از مقامــات در ایـران خواســت کــه از اعــال خشــونت بپرهیزنــد و از «ارتــش معمــول
(کــه بــا ســپاه پاســدارن فــرق دارد) بایــد تقاضــای خویشــن داری کــرد .اگــر خشــونت حکومتــی ادامــه یابــد آنــگاه اتحادیــه
اروپــا مــی بایســت تحریمهــای وضــع شــده اش را علیــه مســولین امــر بــه دلیــل نقــض حقــوق بــر تشــدید کنــد ».در
ایــن میــان مــی بایســت «نظــر ایــاالت متحــده آمریــکا را هــم ــــ بــا وجــود متــام اختــاف نظــر هــا ــــ لحــاظ کــرد .بــه دلیــل
دشــمنی چنــد دهــه ای ،بســیاری از آمریکایــی هــا آرزومنــد پایــان جمهــوری اســامی انــد .البتــه اروپایــی هــا هســتند کــه
مــی بایســت بهــای پــی آمدهــای محتملــهء فروپاشــی کشــوری دیگــر در منطقــه را بپردازنــد».
« .۲دانیل-دیــان بومــر» ( )Daniel-Dylan Böhmerگفــت و گویــی داشــته اســت بــا ابوالحســن بنــی صــدر
کــه بــا عنــوان «خمینــی اگــر بــود معرتضــان بیشــری را مــی کشــت» منتــر شــده ( ۱۰ژانویــه  ،۲۰۱۸در «،»Die Welt
شــارهء  ،۸برگــهء .)۱۱
بنــی صــدر در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «بــه بــاور شــا معرتضــان چــه مــی خواهنــد؟» مــی گویــد کــه «مــردم
خواهــان آن انــد کــه ایــن رژیــم بــرود ».و مــی افزایــد کــه «مــردم امــروز نــه امیــدی بــه محافظــه کاران افراطــی دارنــد و
نــه امیــدی بــه حســن روحانــیِ محافظــه کا ِر بــه ظاهــر اعتدالگــر».
بنــی صــدر نقــدی هــم دارد در بــاره راه و روشــی کــه دونالــد ترامــپ در پشــتیبانی از مردمــان ای ـران پیــش
گرفتــه و بــر ایــن بــاور اســت کــه «حمــات ترامــپ بــه محافظــه کاران افراطــی کمــک مــی کنــد کــه متــام اپوزیســیون را
دســت نشــانده غــرب بداننــد و خــوار کننــد».
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «پــس بــه بــاور شــا غــرب چگونــه واکنشــی مــی بایســت داشــته باشــد» مــی
گویــد« :زمانــی کــه حکومــت هــای خارجــی در چنیــن وضعیتــی دخالــت مــی کننــد تنهــا بــه دنبــال منافــع خودشــان
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هســتند .خیلــی بهــر اســت کــه جرایــد خارجی
بنــی صــدر در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «بــه بــاور شــا
همچنــان بــه گزارشــات جامــع خودشــان ادامــه
دهنــد و همــه ــــ جرایــد ،دولتهــا و جامعــه معرتضــان چــه مــی خواهنــد؟» مــی گویــد کــه «مــردم خواهــان آن
مدنــی در بیــرون ــــ خواســتار احــرام بــه انــد کــه ایــن رژیــم بــرود ».و مــی افزایــد کــه «مــردم امــروز نــه
امیــدی بــه محافظــه کاران افراطــی دارنــد و نــه امیــدی بــه حســن
حقــوق بــر در ایــران شــوند».
بنــی صــدر در پاســخ بــه ایــن روحانــیِ محافظــه کا ِر بــه ظاهــر اعتدالگــر».
پرســش هــم کــه آیــت اللــه خمینــی «در مــورد
رشایــط امــروز چــه مــی گفــت اگــر بــود؟» مــی گویــد« :احتــاال حمکرانــان امــروز را وادار مــی کــرد کــه معرتضــان بیشــری
را بکشــند».
آخرین پرسش و پاسخ در باره تاریخ دموکراسی در ایران است:
پرســش« :در آغــاز قــرن بیســتم در کشــور شــا جنبشــی ملــی ای رخ داد کــه خواســتار قانــون اساســی ،سیســتم
پارملانــی و حقــوق کشــورمندی شــده و موفقیــت هــم حاصــل کــرده بــود[ .منظــور «انقــاب مرشوطــه» اســت] .همــه
کشــورهای اروپایــی در آن زمــان بــه آن ســطح نرســیده بودنــد .چــه شــد کــه دموکراســی ایرانــی بــه درجــا زدن افتــاد؟»
پاســخ بنــی صــدر« :حقیقــت ایــن اســت کــه دموکراســی در ایـران همیشــه بلوکــه شــده .کودتــای دهــه بیســت
[ ۳اســفند مــاه  ۱۲۹۹خورشــیدی] کــه رضــا شــاه در آن بــه قــدرت رســید را بــه یــاد بیاوریــد! رسنگونــی نخســت وزیــر،
محمــد مصــدق ،در ســال  ۲۸[ ۱۹۵۳مــرداد مــاه  ]۱۳۳۲کــه « »CIAو « »MI6بــه آن یــاری رســاندند را بــه خاطــر بیاوریــد!
حقیقــت ایــن ســت کــه مــا تجربــهء دموکراســی نداریــم .همیشــه چیــزی کــه وجــود داشــته ایــن تسلســلِ اعـراض ،انقــاب
و ســپس رسنگونــی بــوده .امــا مــن تقریبــا مطمــن ام کــه اگــر ایــن رژیــم از بیــن بــرود یــک دموکراســی راســتین مــی توانــد
در ای ـران پدیــد آیــد».
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« .۳اوالف پرویــس» ( )Olaf Preussگفــت و گویــی داشــته اســت بــا خاورپــژوه ،پروفســور « ِهـ ِّـر فوریــک»
( ،)Henner Fürigکــه بــا عنــوان «رژیــم ایـران پتانســیل رسکــوب ( )Härteو تجربــهء بحـران دارد» منتــر شــده ( ۸ژانویــه
 ،۲۰۱۸در « ،»Die Weltشــارهء  ،۶برگــه .)۲۵
«فوریــک» بــه ایــن پرســش روزنامــه نــگار کــه آیــا بــا «تحــول از طریــق تجــارت» موافقیــد پاســخ آری مــی
دهــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه چــاره همیــن تجــارت اســت.
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «اروپــا و مخاطبــان سیاســی ایـران در حــال حــارض در هامبــورگ چــه واکنشــی
مــی بایســت [نســبت بــه رویدادهــای ای ـران] داشــته باشــند؟» مــی گویــد« :راه درســت راهــی ســت کــه هــم اکنــون
نهادهــای اروپایــی در پیــش گرفتــه انــد و ایــن راه را وزیــر امــور خارجــه [آملــان] ،زیگــار گابریــل ()Sigmar Gabriel
نیــز برگزیــده :ایــن نهادهــا همــگان را بــه ایــن امــر فراخوانــده انــد کــه اعرتاضــات و ناآرامــی هــا را مســاملت آمیــز حــل
و فصــل کننــد ،از خشــونت در خیابــان هــا بپرهیزنــد و رفتــار مســاملت آمیــز داشــته باشــند .کامــا نادرســت و غیــر قابــل
فهــم واکنشــی ســت کــه رئیــس جمهــور آمریــکا از خــود نشــان داده؛ او در حقیقــت مــردم را بــه اعـراض و تغییــر رژیــم
فراخوانــده .ایــن کار بــه معنــای آب بــه آســیاب ریخــن اصولگرایــان محافظــه کار در ایـران اســت .زمانــی هــم کــه رئیــس
جمهــور ســابق [آمریــکا] ،جــورج دبلیــو بــوش ،تــاش کــرد کــه جنبــش دانشــجویی  ۲۰۰۲را بــه همیــن ســو ســوق دهــد بــه
وارونــه آن چیــزی کــه مــی خواســت دســت یافــت .بــاری [بــا آن واکنــش هــا] رژیــم را تقویــت کــرد .مــردم از خودشــان
مــی پرســند کــه روســای جمهــور ایــاالت متحــدهء آمریــکا چ ـرا ایــن اشــتباه را دامئــا تک ـرار مــی کننــد».
« .۴میخائــل اِشــتور ِمر» ( )Michael Stürmerدر نوشــتاری زیــر عنــوان «رژیــم صلــح گریــز» ( ۸ژانویــه ،۲۰۱۸
در « ،»Die Weltشــارهء  ،۶برگــهء  )۳بــه سیاســت غــرب ســتیز و تهاجمــی رژیــم در منطقــه پرداختــه و ایــن رژیــم را
یکــی از دالیــل ناآرامــی در منطقــه دانســته .وی مــی نویســد کــه «از زمــان بازگشــت آیــت اللــه خمینــی در پایــان ســال
 ۱۳۵۷[ ۱۹۷۹خورشــیدی] از تبعیــد در پاریــس و ورودش بــه تهـرانِ نــاآرام ،ایـران [بـرای منطقــه] یــک پویاننــدهء ناپویــا /

محــرک نامتحــرک بــوده اســت».
شــاید فـراز نوشــتار او در بــاره خیــزش دی مــاه ایــن بخــش باشــد کــه مــی نویســد« :آنهــا [جوانــان] ،معــرض
بــه ایــن امرانــد کــه ســودبرا ْن از انقــاب ،آینــده و خوشــبختی کوچــک آنهــا را ربــوده انــد و از دیــن بــه عنــوان مایــه
ایدئولــوژی ســوء اســتفاده مــی کننــد».
« .۵ســونیا گیلِــرت» ( )Sonja Gillertگفــت و گویــی داشــته اســت بــا «نگیــن بــه کام» ،روزنامــه نــگار تبعیــدی
نشــیمن برلیــن ،کــه بــا عنــوان «ایــن بــار معرتضــان رادیکالرتنــد» ( ۷ژانویــه  ۲۰۱۸در « )»Welt Onlineمنتــر شــده اســت.
«بــه کام» در ایــن گفــت و گــو در بــاره رسکــوب معرتضــان جنبــش ســبز کــه خــودش در آن باشــنده بــوده و
بـرای روزنامــه «بهــار» نیــز مــی نوشــته ،توضیحاتــی داده و گفتــه اســت کــه ایــن خیــزش در برخــی زمینــه هــا تــا حــدودی
شــبیه جنبــش ســبز ســال  ۱۳۸۸اســت امــا «در دیگــر زمینــه هــا ایــن خیــزش در وطنــش بســیار بــا جنبــش ســبز متفــاوت
اســت ».در آن زمــان شــعارهایی هــم چــون «رای مــان را پــس بدهیــد» و «مــرگ بــر دیکتاتــور» شــنیده مــی شــود و «یــک
خواســته عمــده مطــرح بــود» و آن هــم «ابطــال انتخــاب [احمــدی نــژاد] بــود ».امــا «ایــن بــار بــه گونــه دیگــری ســت».
«بــه کام» مــی افزایــد کــه «اعرتاضــات متوجــه متامیــت سیســتم ،متامیــت رژیــم اســت».
«بــه کام» یــادآور خشــونت اعــال شــده از ســوی رژیــم در ســال  ۱۳۸۸شــده و افــزوده اســت کــه رسانجــام
اعرتاضــات کنونــی بســتگی بــه برخــورد نیروهــای رژیــم دارد.
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ِ « .۶فرانــک اِشــتوکِر» ( )Frank Stockerدر نوشــتاری بــا عنــوان «نخبــگان ایـران در حــال نابــودی ایـران انــد»
( ۵ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»Die Weltشــارهء  ،۴برگــهء )۱۰؛ کــه بیشــر از دریچــه اقتصــاد بــه خیــزش دی مــاه پرداختــه مــی
نویســد« :پــس از پایــان تحریــم نفتــی میلیاردهــا دالر پــول [بــه ایـران] وارد شــده .بــا ایــن وجــود ســهم مــردم از ایــن پــول
ناچیــز بــوده .مقــر ایــن امــر مافیــای سیاســی ( )Seilschaftســت».
وی مــی نویســد« :ه ـزاران ایرانــی در خیابانهــا هســتند .بــه نظــر مــی رســد کــه آنهــا علیــه دولــت ،علیــه
حکومــت و علیــه رشایــط موجــود اعـراض مــی کننــد .امــا پــس از گذشــت روزهــا همچنــان مشــخص نیســت کــه معرتضــان
در حقیقــت چــه خواســته ای دارنــد .نــه رهــری وجــود دارد و نــه ســخنگویی و نــه خواســته هــای مشــخصی .یــک چیــز
امــا مشــخص اســت و آن اینکــه بســیاری از معرتضــان از رشایــط وخیــم اقتصــادی در کشــور ناامیــد و ناراضــی انــد ».و ایــن
درحالیســت کــه «بــه تاریــخ  ۱۵ژانویــه [ ۲۰۱۶برخــی] از تحریــم هــای اقتصــادی غــرب برداشــته شــده .از هــان زمــان
ایــن کشــور مــی توانــد بــه همــه دنیــا نفــت صــادر کنــد و ایــن کار را هــم انجــام مــی دهــد .پــول خیلــی بیشــری بــه
ایـران واریــز شــده امــا بــه نــدرت بخشــی از ایــن پــول بــه مــردم مــی رســد ».و مــی افزایــد کــه «رژیــم از گلــوی طبقــه تهــی
دســت مــی زنــد و ایــن درحالــی ســت کــه نخبــگان درآمــد حاصــل از نفــت را تصاحــب کــرده انــد .همیــن امــر ایرانــی هــا
را بــه خیابانهــا ریختــه .و بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن معرتضــان دیگــر ایــن ادعــای نادرســت ( )Propagandaکــه مســبب
رشایــط اســفناک مــردم ،غــرب اســت را بــاور منــی کننــد .آن زمــان کــه کشــور زیــر فشــار تحریــم هــا بــود بـرای حکمرانــان
تعریــف ایــن افســانه ( )Fiktionکار ســاده ای بــود .امــا از زمانــی کــه ایــن تحریــم هــا برداشــته شــده انــد ایــن افســانه
دیگــر کارایــی نــدارد؛ بــه ویــژه زمانــی کــه میلیاردهــا دالر نفتــی بــه کشــور رسازیــر شــده .طنــز داســتان ایــن اســت کــه در
پایــان ،رفــع همیــن تحریــم هایــی کــه رهربیــت در ایـران تقالیــش را داشــته و دو ســال پیــش بــه آن هــدف رســیده ،مــی
توانــد حکــم بومرنگــی را داشــته باشــد کــه مــی توانــد حکمرانــان را از قــدرت بیانــدازد».
 .۷کاظــم موســوی ،تبعیــدی ســاکن آملــان ،در نوشــتاری بــا عنــوان «آملــان چگونــه مــی توانــد بــه ایـران کمــک
کنــد» ( ۵ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»Die Weltشــارهء  ،۴برگــهء  )۲بــا ســمت ســخنگویی «حــزب ســبز ایـران» (Green Party

 )of Iranمــی نویســد کــه «در جبهــه مردمــان
ایـران ایســتاده ام؛ مردمانــی که خواســتار آزادی
و حقــوق بــر در کشورشــان شــده انــد و بــه
پشــتیبانی معنــوی و سیاســی آملــان شــدیدا
نیازمنــد انــد».
وی مــی افزایــد کــه مردمــان بــه
خیابــان ریختــه و «مســاملت آمیــز علیــه رژیــم مبــارزه مــی کننــد» .موســوی بــه هزینــه هــای صــورت گرفتــه از ســوی
رژیــم در ســوریه ،عـراق و لبنــان پرداختــه و یــادآور مــی شــود کــه مردمــان ایـران شــعار «نــه غــزه ،نــه لبنــان  /جانــم فــدای
ایـران» رس داده انــد .پولهایــی هــم کــه پــس از برداشــن تحریــم هــا بــه ایـران رسازیــر شــده خــرج «برنامــه هــای موشــکی
دوربــرد ،ســپاه پاســداران و جنــگ در ســوریه و یمــن شــده اســت ».و ایــن درحالیســت کــه در ایـران «فقــر افسارگســیخته،
بیــکاری ،اعتیــاد ،فحشــاء ،فســاد مالــی حکومتــی و آلودگــی فاجعــه وار محیــط زیســت» بــی داد مــی کنــد .پاســخ دولــت
روحانــی هــم بــه ایــن مشــکالت «رسکــوب خودرسانــه ،بازداشــت و مــوج اعــدام» بــوده اســت.
موســوی هــم چنیــن مــی نویســد« :ایـران دانانــی همچــون امیــد نــوری پــور (مناینــده مجلــس آملان/حــزب ســبز
[ )]Die Grünenمــی کوشــند کــه خواســته هــای روشــن معرتضــان همچــون ‹مــرگ بــر جمهــوری اســامی› و ‹زندانــی
سیاســی آزاد بایــد گــردد› را بــه اع ـراض علیــه ‹رشایــط نابســامان اجتامعی-اقتصــادی› فــرو بکاهنــد .نــوری پــور از ایــن
گذشــته خواســتار آن شــده اســت کــه اروپــا بــه رصاحــت عنــوان کنــد کــه ‹مــا بــه ماننــد دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــور
ایــاالت آمریــکا ،بــه دنبــال تغییــر رژیــم نیســتیم ›.و ‹رنــه اِشــپرینگر› ( ،)René Springerمناینــده مجلــس و متعلــق بــه
حــزب ‹آلرتناتیــو ب ـرای آملــان› ([ )AfD]Alternative für Deutschlandدر پیــام توئیــری خــود آورده اســت کــه‹ :بهــر
یــک رژیــم باثبــات مالیــی ســت تــا یــک ســوریه دوم بــا هـزاران کشــته و ملیونهــا پناهنــده ›.وزیــر خارجــه ،گابریــل ،هــم
در واکنــش بــه اعرتاضــات و حمــات مرگبــار بــه معرتضــان خشــونت گریــز ،رژیــم را در یــک پیــام ،آن هــم کــج دار و مریــز،
بــه رعایــت حقــوق بــر فراخوانــده ».بــاری رژیمــی را بــه ایــن امــر فراخونــده کــه « ۳۹ســال اســت کــه روزانــه خودرسانــه
بــه بازداشــت ،شــکنجه ،قطــع اعضــاء بــدن و اعــدام پرداختــه».
اگــر غــرب در ســال  ۱۳۸۸بــه جــای گفــت و گــو بــا دولــت احمــدی نــژاد در کنــار مــردم مــی ایســتاد مــی
توانســت بــه «پیــروزی معرتضــان ســکوالر دموکــرات یــاری برســاند».
بــاری «در ای ـران دوبــاره بــاد آزادی وزیــدن گرفتــه .رژيــم مذهبی-فاشیســتی و سیاســت مامشــات اروپــا در
برابــر اعرتاضــات غیــر قابــل کنــرل و روزافــزون دیــر یــا زود بــازی را خواهنــد باخــت .جمهــوری اســامی از مردمــان خــودش
و از اپوزیســیون ســکوالر-دموکرات در تبعیــد مــی ترســد .ایــن دو نیــرو را دولــت آملــان مــی بایســت پشــتیانی کنــد؛
پشــتیبانی از طریــق تحریــم ســپاه پاســدران ،بــه عنــوان تنهــا دســتگاهی کــه رژیــم را در قــدرت نــگاه داشــته اســت .آملــان
مهمرتیــن رشیــک تجــاری رژیــم اســت .آملــان مــی بایســت لــب جنبــادن بــه عنــوان پشــتیبانی از مردمــان ای ـران را کنــار
گذاشــته و روی بــه پشــتیبانی عملــی بیــاورد :بایــد سیاســت مامشــات و روابــط تجــاری بــا رژیــم بــی درنــگ قطــع شــود».
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«آملــان مــی بایســت لــب جنبــادن بــه عنــوان پشــتیبانی
از مردمــان ایــران را کنــار گذاشــته و روی بــه پشــتیبانی عملــی
بیــاورد :بایــد سیاســت مامشــات و روابــط تجــاری بــا رژیــم بــی
درنــگ قطــع شــود».
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« .۸اِشــتفانی روپ» (« ،)Stephanie Ruppتورکیــت تِ َر ِ
یخــل» ( )Thorkit Treichelو «گیــل یــا ُرن» (Gil
 )Yaronدر نوشــتاری زیــر عنــوان «آیــا اصولگرایــان در ایـران دچــار اشــتباه محاســباتی شــده انــد؟» ( ۵ژانویــه  ،۲۰۱۸در
« )»Welt Onlineمــی نویســند کــه «بیشــر مــوارد حکایــت از آن دارنــد کــه جرقــهء اعرتاضــات در ایـران را محافظــه کاران
افراطــی زده انــد .آنهــا قصدشــان تضعیــف رئیــس جمهــور اصــاح طلــب ،حســن روحانــی بــوده اســت؛ امــا ایــن اندیشــه
درســت از آب در نیامــده».
نویســندگان نامــرده بــه اطالعــات مربــوط بــه بودجــه پیشــنهادی کــه علنــی شــده بــوده اســت اشــاره داشــته
و مــی نویســند کــه در ایــن بودجــه «ســازمانهای محافظــه کار افراطــی ،ارتــش ،ســپاه و مذهبیــان بنیادگـرا» ســهم بزرگــی
داشــته انــد و ایــن درحالــی ســت کــه مقــرر شــده بــوده اســت کــه «یارانــه هــا بــه  ۵۰درصــد کاهــش یابنــد ،بهــای بنزیــن
افزایــش یابــد و مــدارس دولتــی خصوصــی شــوند ».روحانــی بــه افشــای اطالعــات مربــوط بــه بودجــه دســت زده «تــا بــه

محافظــه کاران و رهــر انقــاب ،آیــت اللــه علــی خامنــه ای ،در راســتای تحقــق اصالحاتــش فشــار بیــاورد ».امــا «حاکــان
مذهبــی خطــر را رسیــع تشــخیص دادنــد و ایــن بــود کــه هــواداران خودشــان را بــه خیابانهــا ریختنــد تــا خشــم برآمــده
از هــدر دادن [ثــروت ملــی] و فســاد مالــی را بــه ســمت اردوگاه روحانــی بکشــانند .و ایــن گونــه بــود کــه تظاهراتهــای
آغازیــن در مشــهد روی دادنــد ».امــا «رژیــم مذهبــی ارواحــی را فراخوانــده کــه بــه ایــن راحتــی هــا دیگــر دســت بــردار
از او نیســتند ».بــاری «تظاهـرات هــا مدتهاســت کــه مخاطــب شــان تنهــا روحانــی نیســت ،بلکــه علیــه ســوء اســتفاده از
قــدرت ،فســاد مالــی و متامیــت حاکمیــت سیاســی شــکل مــی گیرنــد».
نویســندگان نامــرده همچنیــن مــی افزاینــد کــه روحانــی نظــر خامنــه ای کــه مســبب اعرتاضــات «توطئــه
هــای خارجــی» ســت را رد کــرده و گفتــه اســت کــه مــردم در کنــار حــل شــدن مشــکالت اقتصــادی ،خواهــان آزادی هــای
بیشــری هســتند.
ایــن نویســندگان بــه بحـران حقانیــت در رژیــم نیــز اشــاره داشــته انــد« :حتــی وفــاداران بــه رژیــم از او روی
برگردانــده انــد‹ .دی ولــت› ( )Die Weltدر تلگـرام ،ورود ویــژه ای داشــته اســت بــه یکــی از مباحــث درون گروهــیِ ۲۵۰
نفــره از دانشــجویانی کــه روزگاری از انقــاب اســامی پشــتیبانی کــرده و برخــی بــه ســمت هــای کلیــدی ای نیــز دســت
یافتــه بــوده انــد .یکــی از وزرا و مناینــدگان پیشــین [در همیــن تلگ ـرام] مــی نویســد‹ :مــا امــروز بــه جایــی رســیده ایــم
کــه بایــد بــه ایــن امــر معــرف شــویم :یــک رژیــم ایدئولوژیــک مناســب حــال مــا نیســت؛ دیــن ( )Religionو سیاســت
( )Politikمــی بایســت جــدا شــوند»›.
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« .۹هانِــس اِشــتَین» ( ،)Hannes Steinنشــیمن در نیویــورک ،در نوشــتاری زیــر عنــوان «دونالــد ترامــپ
امکانــات کمــی در دســت دارد» ( ۴ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»Die Weltشــارهء  ،۳برگــهء  )۶مــی نویســد کــه «اگــر چــه رئیــس
جمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا ،دونالــد ترامــپ ،پشــتیبانی خــودش از اعرتاضــات در ایـران را اعــام کــرده امــا او کار زیــادی
منــی توانــد انجــام دهــد؛ چ ـرا کــه ایــن ریســک وجــود دارد کــه آب بــه آســیاب رژیــم بریــزد».
«اِش ـتَین» مــی نویســد کــه اوبامــا ،در واکنــش بــه تظاهراتهــا در ســال « ۱۳۸۸خاموشــی پیشــه کــرد ».و ایــن
رفتــار موجــب شــد کــه از «چــپ و راســت بــه بــاد انتقــاد گرفتــه شــود».
ترامــپ بــه گفتــه «اِش ـتَین» سیاســت دیگــری در پیــش گرفتــه و در پیامهــای توئیــری خــود آورده اســت کــه
«جهــان فهمیــده اســت کــه مردمــان خــوب ایـران خواســتار تحــول انــد» و «رژیــم هــای دیکتاتــوری جاویــدان نیســتند و
روزی خواهــد رســید کــه ایرانیــان حــق انتخــاب داشــته باشــند .جهــان نظــاره گــر اســت ».ایــن روزنامــه نــگار ســپس یــادآور
مــی شــود کــه «پرســش بــر رس ایــن اســت کــه نتیجــه عملــی همــه ایــن گفتــه هــا چیســت» .و مــی افزایــد کــه ترامــپ مــی
توانــد از متدیــد پیــان امتــی رسبــاز بزنــد و «تحریمهــای نویــی علیــه ایـران» صــادر کنــد .امــا بــه ایــن تحریمهــا کشــورهای
اروپایــی ،روســیه و چیــن نخواهنــد پیوســت.
بــاری «دولــت ترامــپ چگونــه مــی توانــد معرتضــان در ایـران را پشــتیبانی کنــد؟» پاســخ ایــن روزنامــه نــگار
هــم ایــن ســت کــه اگــر «در مســئله دقیــق» شــویم در مــی یابیــم کــه امکانــات تاثیرگــذار «خیلــی کــم» اســت« .دولــت
مــی توانــد از طریــق کانالهــای شــخصی ،دیپلامتیــک و یــا کانالهــای عمومــی حامیــت خــودش را از نیروهــای دموکراتیــک
اعــام کنــد« ».اِشـتَین» ســپس بــه فشــارهایی کــه دولــت ترامــپ از طریــق شــورای حقــوق بــر و شــورای امنیــت ســازمان
ملــل بــه رژیــم ایــران مــی توانــد بیــاورد پرداختــه و گفتــه هــای «نیکــی هلــی» ،ســفیر ایــاالت متحــده آمریــکا ،در
پشــتیبانی از مردمــان ایـران را بازگــو کــرده و مــی افزایــد کــه «مــی تــوان بــا تحریــم هــای هدفمنــد [رژیــم را] تهدیــد کــرد؛
البتــه نــه تنهــا بــا در نظرگرفــن آنچــه کــه هــم اکنــون در جریــان ســت ،بلکــه بــا لحــاظ آنچــه کــه ممکــن اســت رژیــم رس
معرتضــان دســتگیر شــده در زندانهــا بیــاورد».
فـراز نوشــتار «اِشـتَین» رد و یــا تائیــد اســتداللهایی ســت کــه در بــاره واکنشــهای غــرب مطــرح شــده انــد« :یکی

از اســتدالل هایــی کــه بیــان پشــتیبانی از معرتضــان را رد مــی کنــد ایــن اســت کــه ایــن پشــتیبانی هــا اســلحه تبلیغــی
( )rhetorische Waffeبــه دســت رژیــم مــی دهــد تــا مخالفــان را جاســوس ‹شــیطان بــزرگ آمریــکا› بدانــد .ــــ البتــه ایــن
کار را رژیــم خواهــی نخواهــی انجــام مــی دهــد .پــس ایــن امــر غیــر اخالقــی نیســت کــه بــه دموکراتهــا در ایـران گفــت
کــه غــرب دوســت شامســت .اســتدالل دیگــر
«یکــی از اســتدالل هایــی کــه بیــان پشــتیبانی از معرتضــان
را رد مــی کنــد ایــن اســت کــه ایــن پشــتیبانی هــا اســلحه تبلیغــی ایــن ســت کــه نبایــد معرتضــان را بــه کارهــای
( )rhetorische Waffeبــه دســت رژیــم مــی دهــد تــا مخالفــان را قهرمانانــه تشــویق کــرد تــا مادمــی کــه منــی
جاســوس ‹شــیطان بــزرگ آمریــکا› بدانــد .ــــ البتــه ایــن کار را رژیــم تــوان بــه آنهــا از بیــرون کمــک کــرد .ایــن مــورد
خواهــی نخواهــی انجــام مــی دهــد؛ پــس ایــن امــر غیــر اخالقــی را منــی تــوان رد کــرد .رادیــو آزاد اروپــا (Radio
 )Free Europeدر جریــان خیــزش مجارســتان
نیســت کــه بــه دموکراتهــا در ایـران گفــت کــه غــرب دوســت
بــه ســال  ۱۹۵۶شورشــیان را تحریــک و تشــویق
کــرد و بــه آنــان القــاء کــرد کــه در برابــر رسکــوب اتحــاد جامهیــر شــوری آنهــا را یــارا خواهــد بــود[ .امــا غــرب در عمــل
بــه یــاری آنــان نشــتافت ].ایــن رفتــار نادرســت و غیــر اخالقــی بــود».
« .۱۰آل ِفـرِد هاکِنسـ ِـرگِر» ( )Alfered Hackensbergerدر نوشــتاری بــا عنــوان «نامتمرکــز ،ناگهانــی ،انفجــاری»
( ۴ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»Die Weltشــارهء  ،۳برگــهء  )۶بــه رویدادهــای ای ـران پرداختــه و مــی نویســد کــه «اعرتاضــات
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کنونــی بــا اعرتاضهــای ســال  ]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹بــه کل متفــاوت انــد .ایــن بــار نــه طبقــه متوســط تحصیــل کــرده در خیابــان
هاســت بلکــه فق ـراء و مــورد تبعیــض قرارگرفتــگان».
ایــن روزنامــه نــگار مــی افزایــد کــه «دشــمنان در خــارج همیشــه مســبب قلمــداد مــی شــوند ،همیــن کــه
مــوج اعرتاضــات دیکتاتــوری هــا را بــه لــرزه مــی انــدازد ».و ســپس بــه بازگویــی برخــی از اظهــارات علــی خامنــه ای در
بــاره اعرتاضــات مــی پــردازد« :پــول ،ســاح ،سیاســت و ســازمانهای اطالعاتــی» را خامنــه ای دســت انــدر کار اعرتاضــات
دانســته .و در پاســخ مــی آورد کــه «[رژیــم بــا] تئــوری توطئــه قصــد منحــرف کــردن افــکار را دارد و ایــن درحالــی ســت کــه
اعرتاضاتــی کــه در بیشــر از  ۶۰شــهر در جریــان انــد علیــه مشــکالت داخلــی در ایـران ،همچــون بیــکاری ،افزایــش قیمتهــا،
فســاد مالــی و طبقــهء حاکمــهء آخونـ ِـد شــیعه پدیــد آمــده انــد ».بــاری «‹مــرگ بــر دیکتاتــور› و ‹مــرگ بــر جمهــوری
اســامی› ( »)weg mit der Islamischen Republikفریــاد شــده انــد و «شــعارها روشــن تــر از ایــن منــی تواننــد باشــند».
ایــن روزنامــه نــگار در نوشــتارش از آگاهــی هایــی کــه بابــک تقوایــی ،تحلیلگــر و مــورخ ،در اختیــار او گذاشــته
ســود جســته.
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ِ
«کارســن دیریــگ» ( )Carsten Dierigو «گِرهــارد ِهگــان» (Gerhard
« .۱۱یــان دامــس» (،)Jan Dams
 )Hegmannدر نوشــتاری بــا عنــوان «اقتصــاد آملــان نگـران از هــرج و مــرج در ایـران اســت» ( ۴ژانویــه  ،۲۰۱۸در «Welt
 )*»Onlineمــی نویســند کــه «پــس از پیــان امتــی رشکــت هــای آملانــی امیــد بــه افزایــش فــروش داشــته انــد .پیــش از
اعرتاضــات هــم اکــر رشکتهــای آملانــی مایــوس شــده بودنــد .هــم اکنــون متــام برنامــه هایــش مــی توانــد نقــش بــر آب
شــود».
نویســندگان نامــرده بــه واکنــش هــای اقتصــاد آملــان نســبت بــه رویدادهــای ای ـران پرداختــه انــد« :وزیــر
اقتصــاد ،بریگیــت ســیپریس ( )Brigitte Zypriesدر وزارتخانــه خــود تاکیــد کــرده اســت ‹کــه تحــول از طریــق تجــارت
و گفــت و گــو روی مــی دهــد› ».ســخنگوی ایــن وزارت خانــه بــه گفتــه روزنامــه نــگاران نامــرده نیــز گفتــه اســت کــه
«مســئله ای کــه مســلم اســت ایــن اســت کــه گفــت و گــو و معامــات اقتصــادی و ،بدیــن ترتیــب ،ارتقــاع ســطح زندگــی
مــی تواننــد نقــش عمــده ای در بــاز شــدن فضــای اقتصــادی و سیاســی ایــران بــازی کننــد».
ایــن ســه در پایــان یــادآور مــی شــوند کــه «در حــال حــارض اقتصــا ِد متامیــلِ بــه صــادرات ،بیشــر ثبــات
اقتصــادی را بــه آزادی سیاســی ترجیــح داده؛ زمانــی کــه آزادی سیاســی تــوام بــا ناامنــی بزرگــی [بـرای اقتصــاد آملان] اســت.
اینکــه مدیـران [رشکتهــای آملانــی] هــم اکنــون از اعرتاضــات [در ایـران] ذوق زده نیســتند بــا توجــه بــه معامــات اقتصــادی

ای کــه امیــدش را دارنــد نبایــد امــری شــگفت آور باشــد».
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« .۱۲دانیل-دیــان بومــر»
( )Daniel-Dylan Böhmerو «ســونیا
«البتــه ایــن امــر هــم آشــکار اســت کــه بــدون مــدارای خامنــه
گیلِــرت» ( )Sonja Gillertدر نوشــتاری ای ،روحانــی منــی توانســت بــه صحنــه وارد شــود .روحانــی یکــی
زیــر عنــوان «رئیــس جمهــور ایــران در از گزینــه هــای حفــظ سیســتم ( )Option des Systemerhaltsرا
برابــر زاویــه  ۱۸۰درجــهء خطرنــاک» ( ۳منایندگــی مــی کنــد؛ بــا کمــی رفــاه و آزادی هــای بیشــر ــــ امــا بــدون
ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»Die Weltشــارهء دموکراســی واقعــی .اگــر او کنــرل کشــور را از دســت بدهــد بــا خطــر
 ،۲برگــهء  )۶مــی نویســند کــه «حســن جــدی رو بــه رو خواهــد بــود؛ و اگــر هــم بــه نیــاز بــه پیرشفــت و
روحانــی از دو ســو بــا آتشــی روبــه بــاز کــردن فضــا پاســخی ندهــد آنــگاه مــی توانــد سیســتم بــه خطــر
روســت :معرتضــان خواســتار تحــول انــد و
بیافتــد».
طبقــه آخونــد خواهــان ثبــات».
ایــن دو روزنامــه نــگار مــی
نویســند کــه مــردم در آغــاز شــعار «مــرگ بــر روحانــی! مــرگ بــر دیکتاتــور!» رس داده انــد امــا «مــردم در حــال حــارض
ـت حاکمیـ ِ
نــه تنهــا علیــه روحانــی بلکــه علیــهء متامیـ ِ
ـت طبقــهء آخونــد تظاهـرات مــی کننــد ».و روحانــی دســت بــه کاری
غیــر متعــارف زده و گفتــه اســت کــه «اعرتاضــات شــانس هســتند و نــه تهدیــد» امــا مــی بایســت مســاملت آمیــز و قانونــی
صــورت گیرنــد.
«بومــر» و «گیلــرت» بــر ایــن باورنــد کــه رژیــم بــا «شــدیدترین بح ـران داخلــی سیاســی» روبــه روســت و
«روحانــی در ایــن میــان مــی کوشــد کــه بــه زاویــه  ۱۸۰درجــه دســت یابــد ».منظــور دو نویســنده ایــن اســت کــه روحانــی
میــان دو رس بحـران قـرار گرفتــه و مــی بایســت خشــنودی هــر دو را تامیــن کنــد« .از یــک ســو مــی بایســت نشــان دهــد
کــه دولــت او همــه چیــز را زیــر کنــرل دارد؛ چـرا کــه معرتضــان سیســتم را بــه صــورت جــدی بــه زیــر پرســش بــرده انــد.
اگــر موافــق بــه ایــن امــر نشــود صاحبــان اصلــی قــدرت در کشــور ــــ رهــر انقــاب ،علــی خامنــه ای و ســپاه پاســداران ــــ
دســت و پــای روحانــی را خواهنــد بســت و یــا اینکــه او را برکنــار خواهنــد کــرد .از ســوی دیگــر روحانــی نبایــد اعرتاضــات
را بــا بــی توجهــی رسکــوب کنــد؛ چنــان کــه شــخص پیشــین در ســمت او ،محمــود احمــدی نــژاد ،بــه آن دســت زد؛ زمانــی
کــه صدهــا ه ـزار نفــر علیــه تقلــب احتاملــی در انتخــاب مجــدد او بــه خیاباهــا ریختنــد .خشــونت آن زمــان یکــی از
دالیــل انتخــاب روحانــی بــود .روحانــی وعــده آزادی بیشــر را داد و مــی خواســت کــه اقتصــاد را از طریــق پایــان دادن
بــه تحریمهــای امتــی جــان دهــد .ب ـرای طبقــهء آخونــد حاکــم ،روحانــی قابــل قبــول بــود؛ بــه ایــن دلیــل کــه او یکــی از
خــود آنهــا ســت .او سیســتم حکومتــی را بــه زیــر پرســش منــی بــرد و اصــاح طلــب ( )Reformerهــم نیســت ،بلکــه یــک
محافظــه کار اعتدالگ ـرا ( )moderater Konservativerاســت .البتــه اعرتاضــات مــی تواننــد بــه ســمت و ســویی برونــد
کــه روحانــی بـرای هیــچ کــس دیگــر قابــل تحمــل نباشــد :بـرای معرتضــان مــی توانــد بســیار محافظــه کار باشــد و بـرای
نخبــگان محافظــه کار [در حکومــت] بســیار سســت».
ایــن دو روزنامــه نــگار مــی افزاینــد کــه مــردم شــعارهایی «علیــه دخالــت ســپاه پاســداران در درگیــری هــای
منطقــه کــه میلیاردهــا هزینــه مــی بــرد رس داده انــد‹ :نــه غــزه ،نــه ســوریه ،نــه لبنــان  /جانــم فــدای ایـران› (…) .گـزارش
شــده اســت کــه شــعارهایی هــم علیــه متامیــت سیســتم حاکــم بــر ایـران ،بــا نشــانه گرفــن باالتریــن رهــر مذهبــی ،خامنــه
ای ،رس داده شــده انــد‹ :مــا حیــا کــن  /مملکــت رو رهــا کــن›‹ ،زندانــی سیاســت آزاد بایــد گــردد› و ‹مــرگ بــر دیکتاتــور›».
«بومــر» و «گیلــرت» در بــاره واکنــش هــای مقامــات در ای ـران مــی نویســند :در حالــی کــه خامنــه ای در
تارمنــای رســمی خــود مســبب ناآرامــی هــا را «دشــمنان ای ـران» دانســته حســن روحانــی یــادآور شــده اســت کــه ایــن
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«اشــتباه اســت اگــر کــه اعرتاضــات را تنهــا توطئــه خارجــی قلمــداد کنیــم ».روحانــی نیــز گفتــه اســت کــه «مشــکالت مــردم
تنهــا اقتصــادی نیســتند بلکــه مــردم خواســتار آزادی هــای بیشــر انــد ».و «بــا ایــن اظهــارات او غیــر مســتقیم بــه نقــد
اصولگرایانــی پرداختــه کــه مانــع تحقــق اصالحــات فرهنگــی و سیاســی او بــوده انــد .بــا ایــن کار روحانــی در پــی ایــن
اســت کــه تقصیــری کــه متوجــه خــودش و سیاســت هــای اقتصادیــش مــی باشــد را رد کــرده و بــه گــردن محافظــه کاران
بیانــدازد».
روزنامــه نــگاران نامــرده در بــاره دالیــل خیــزش مــی نویســند« :برداشــن تحریمهــا و [متعاقبــا] پیرشفــت
هــای اقتصــادی کوچــک شــامل حــال همــه طبقــات جامعــه نشــده .رشایــط در بــازار کار وخیــم تــر شــده .از ایــن گذشــته
بســیاری از انتخــاب کننــدگان روحانــی آرزوی آزادی هــای بیشــری داشــته انــد .او همچنیــن ره ـران ‹انقــاب ســبز› [=
جنبــش ســبز] کــه اعرتاضاتشــان در ســال  ]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹از ســوی حکومــت ( )Regierungرسکــوب شــد را از حــر خانگــی
آزاد نکــرده اســت .در ســال گذشــته روحانــی دو بــاره در برابــر اصولگرایــان محافظــه کار بــه پیــروزی رســید :او بــا
مشــارکت گســرده ای توانســت بــا ابهــت  ۶۲درصــد آراء را از آن خــودش کنــد .امــا برخــی از انتخــاب کننــدگان او ناامیــد و
دلــرد شــده انــد؛ عــده ای بــه ایــن دلیــل کــه آزادی بــه دســت نیاوردنــد و عــده ای دیگــر بــه ایــن دلیــل کــه درآمدشــان
همچنــان کفــاف زندگــی شــان را منــی دهــد .بــه نظــر مــی رســد کــه اعرتاضــات از ســوی فقـراء کلیــد خــورده و ســپس بــه
خواســته هــای سیاســی فراروئیــده».
نویســندگان نامــرده در پایــان یــادآور مــی شــوند کــه ایــن بــار طبقــه فرودســت اســت کــه بــه خیابانهــا ریختــه؛
«طبقــه ای کــه او [= روحانــی] بــدون آنهــا منــی توانســت دو ســوم آراء را از آن خــودش کنــد» و مــی افزاینــد« :البتــه ایــن
امــر هــم آشــکار اســت کــه بــدون مــدارای خامنــه ای ،روحانــی منــی توانســت بــه صحنــه وارد شــود .روحانــی یکــی از
گزینــه هــای حفــظ سیســتم ( )Option des Systemerhaltsرا منایندگــی مــی کنــد؛ بــا کمــی رفــاه و آزادی هــای بیشــر
ــــ امــا بــدون دموکراســی واقعــی .اگــر او کنــرل کشــور را از دســت بدهــد بــا خطــر جــدی رو بــه رو خواهــد بــود؛ و اگــر
هــم بــه نیــاز بــه پیرشفــت و بــاز کــردن فضــا پاســخی ندهــد آنــگاه مــی توانــد سیســتم بــه خطــر بیافتــد».
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« .۱۳فرانچِ ســکا کا ِفــرری» ( )Francesca Caferriگفــت و گویــی داشــته اســت بــا شــیرین عبــادی کــه بــا
عنــوان «اعرتاضــات در ای ـران مــی تواننــد آغــاز رویــداد بزرگــی باشــند» منتــر شــده اســت ( ۳ژانویــه  ،۲۰۱۸در «Die
 ،»Weltشــارهء  ،۲برگــهء .)۶
عبــادی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا واکنــش هــای ترامــپ منجــر بــه ایــن امــر نخواهــد شــد کــه «مــردم
دو بــاره بــه پشــتیبانی از رژیــم ( )Regimeروی بیاورنــد؟» مــی گویــد« :ایــن نگرانــی ای بــود کــه در هفتــه هــای گذشــته
در بــاره اش بســیار گفــت و گــو شــده .امــا بـرای مــن روشــن اســت کــه ایــن امــر رخ نخواهــد داد .اعرتاضــات کنونــی نشــان
مــی دهنــد کــه مــردم از رژیــم ( )Regierungفاصلــه گرفتــه انــد و ایــن قصــد را هــم ندارنــد کــه از رژیــم بــدون هیــچ
انتقــادی پشــتیبانی کننــد؛ آنهــم بــا وجــود ترامــپ».
عبــادی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «اروپــا چگونــه مــی توانــد بــه ایـران کمــک کنــد؟» مــی گویــد« :اروپــا
مــی بایســت پیــش از امضــای هــر گونــه پیــان تجــاری ای بــه حقــوق بــر در ایـران فکــر کنــد .در ایــن مــورد مــی توانــم
مثالــی بیــاورم کــه خــودم آن را از نزدیــک ملــس کــرده ام .همیــن چنــد وقــت پیــش شــاهد آن بودیــم کــه ایتالیــا بـرای اینکــه
بتوانــد کاالهــای لوکــس خــودش را در تهـران بفروشــد حتــی بــه ایــن امــر تــن داد کــه در هنــگام بازدیــد رئیــس جمهــور
ایـران کارهــای هــری بســیار زیبــای خــودش را [کــه بــا اعتقــادات رسدمــداران نظــام در تضــاد هســتند] بپوشــاند .ایــن کار
خوبــی نیســت .مــا مــی بایســت همیشــه خواســتار آن باشــیم کــه در برابــر عقایــد دیگـران رواداری پیشــه شــود و حقــوق
بــر مــورد احـرام قـرار بگیــرد».
« .۱۴آل ِفــرد هاکِ ِ
نســرگر» ( )Alfred Hackensbergerو «گیــل یــارون» ( )Gil Yaronدر نوشــتاری زیــر
عنــوان «ناگهــان هــدف پایــان رژیــم مــی شــود» ( ۲ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»Die Weltشــارهء  ،۱برگــهء  )۶مــی نویســند
کــه «تظاهراتــی کــه در ایــران علیــه وضعیــت بــد اقتصــادی رشوع شــد تبدیــل بــه اعــراض علیــه حاکمیــت اســامی
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( )islamische[s] Establishmentشــده اســت ».و مــی افزاینــد کــه شــعارهایی هــم چــون «مــرگ بــر دیکتاتــور»« ،مــرگ
بــر رئیــس جمهــور»« ،مــا حیــا کــن  /مملکــت رو رهــا کــن» و «[مــی میریــم ،مــی میریــم] ،ایـران رو پــس مــی گیریــم»
علیــه «رهــر مذهبــی و سیاســی ایـران ،آیــت اللــه علــی خامنــه ای و سیســتم حاکمیــت جمهــوری اســامی رس داده شــده
انــد».
«هاکِنسـ ِـرگر» و «یــارون» بــه رشــد اقتصــادی مثبــت و تــک رقمــی شــدن تــورم افســار گســیخته اشــاره کــرده و
مــی افزاینــد کــه از ایــن ثــروت نــو «تــوده هــا را نصیبــی نبــوده» بلکــه ثــروت «در دســت تعــداد معــدودی سیاســتمدار و
تجــاری کــه روابــط خوبــی بــا طبقــه حاکمــه محافظــه کار دارنــد انباشــته شــده .دلیــل ایــن امــر هــم فســاد مالــی ســت».
از ایــن گذشــته «ســپاه پاســداران و ســتاد اجرایــی فرمــان حــرت امــام (…) ســود کالنــی» از اقتصــاد مــی برنــد و «ایــن دو
طبــق برخــی از تخمیــن هــا  ۸۰درصــد اقتصــاد ایـران را کنــرل مــی کننــد و بــا همــه ابزارهــا مــی کوشــند تــا ایــن انحصــار
را حفــظ کننــد» .رهــر انقــاب ،علــی خامنــه ای ،مالــک چندیــن بانــک و رشکــت اســت و «پژوهشــی از خربگـزاری رویــرز
در ســال  ۲۰۱۳درآمــد او را حــدود  ۹۵میلیــارد دالر تخمیــن زده اســت ».و ایــن درحالــی ســت کــه « ۴۰درصــد ایرانــی هــا
طبــق برخــی ارزیابــی هــا زیــر خــط فقــر زندگــی مــی کننــد».
دو نویســنده نامــرده بــه نقــد سیاســت هــای رژیــم در خاورمیانــه از ســوی معرتضــان هــم توجــه داشــته انــد.
«مــدت هاســت کــه بســیاری از ایرانــی هــا از پشــتیبانیِ کشــورهای عربــی همچــون فلســطین ،ســوریه ،لبنــان و در حــال
حــارض یمــن ناخشــنود انــد‹ .مــا آریایــی هســتیم  /عــرب نیســتیم› [درســتش ‹مــا آریایــی هســتیم  /عــرب منــی پرســتیم›
بــوده] معرتضــان دامئــا فریــاد زده انــد .منتقــدان مــی پرســند کــه چ ـرا ایرانــی هــا بایــد ــــ حــاس در فلســطین ،رئیــس
جمهــور بشــار االســد در ســوریه ،حــزب اللــه در لبنــان و حوثــی هــا در یمــن ــــ را پشــتیبانی کنــد‹ .نــه غــزه ،نــه لبنــان /
جانــم تنهــا فــدای ایـران› یکــی از شــعارهای اعرتاضــی بــوده اســت .پولــی کــه بـرای ایــن کشــورهای عربــی رصف مــی شــود
مــی بایســت بــه گفتــه معرتضــان در ایـران رسمایــه گــذاری شــود .حتــی دشــمنی بــا آمریــکا و ارسائیــل را خیلــی هــا دیگــر
درک منــی کننــد .بســیار ناگوارتــر [بـرای رژیــم؟] ایــن اســت کــه برخــی در شعارهایشــان خواســتار بازگشــت کــوروش رضــا
پهلــوی ( ۵۳ســاله) از تبعیــد در ایــاالت متحــده آمریــکا شــده انــد .او مســن تریــن پــر محمــد رضــا شــاه پهلــوی ســت کــه
آیــت اللــه خمینــی بــه نــام انقــاب اســامی رسنگونــش کــرد».
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« .۱۵ریچــارد ِهرتین ِگــر» ( )Richard Herzingerکــه جــزو روزنامــه نــگاران برجســته آملانــی ســت در نوشــتاری
زیــر عنــوان «سیاســتمداران رئالیســت رســوا شــده» ( ۲ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»Die Weltشــارهء  ،۱برگــهء  )۱بــه نقــد
سیاســت هــای آملــان در قبــال رژیــم چیــره بــر ای ـران پرداختــه کــه در ادامــه بــه صــورت کامــل برگــردان آن مــی آیــد.
«هنــوز منــی تــوان تشــخیص داد کــه آیــا جنبــش اعرتاضــی در ایـران مــی توانــد رژیــم مالهــا را بــه جــد تهدیــد
کنــد و آیــا اینکــه ایــن جنبــش بــا قتــل عــام بــه ماننــد خیــزش ســال  =[ ۲۰۰۹جنبــش ســبز در ســال  ]۱۳۸۸رسکــوب خواهــد
شــد .امــا ایــن خیــزش ادعــای همــه کســانی کــه کوشــش ملــت زیــر ســتم [ایـران] بـرای دموکراســی و حقــوق بــر را بــه
عنــوان فاکتــوری سیاســی در منطقــه خاورمیانــه منــی پذیرفتنــد رد کــرده اســت.
رســوا‹ ،سیاســتمداران رئالیســتی› هســتند کــه  ۳۰ســال اســت کــه بــه پشــتیبانی ‹جنــاح اصــاح طلــب› خیالــی
در رژیــم ایـران و بــه ‹لیربالیــزه شــدن› گام بــه گام سیســتم حکومــت تروریســتی جمهــوری اســامی دل بســته انــد ــــ و در
ایــن راه از خودشــیرینی و زیبــا جلــوه دادن هیــچ ابایــی نداشــته انــد .در اثنــای پیــان امتــی همیــن کــه تصــور سســت
شــدن تحریمهــا علیــه رژیــم بــه میــان آمــد ،وزیـ ِر اقتصــا ِد فــدرا ِل آن زمــانِ [آملــان] ،زیگــار گابریــل ،بــه ایـران ســفر کــرد
تــا سفارشــهای ســودمند را ب ـرای اقتصــاد آملــان تضمیــن کنــد .امــروز گابریــل بــه عنــوان وزیــر امورخارجــه پابرجانــگاه
داش ـ ِن پیــان امتــی را حتــی جــزو منافــع بنیادیــن سیاســت خارجــهء آملــان مــی دانــد.
ایــن دســت بــه عصــا پیــش رفــن در برابــر یکــی از ناجورتریــن دیکتاتــوری هــای منطقــه بــا افســانهء ‹رئیــس
جمهــور اصالحــات› ،روحانــی ،توجیــه شــده؛ او کــه مــی خواهــد فضــا در کشــور را بـرای آزادی هــای سیاســی و اقتصــادی
بیشــری بــاز کنــد .واکنــش رشم آور دولــت فــدرال [آملــان] ــــ کــه تــا بــه امــروز بــه فراخوانــدن رژیــم بــه اینکــه در برابــر
معرتضــان بــه َور ِجــه ُور ِجــه زیــاد نپــردازد ــــ ،محــدود شــده ،نشــان از بــن بســتی دارد کــه ایــن سیاســت [مامشــات] بــه آن

منتهــی شــده اســت .جرقــه ایــن اعرتاضــات
ریشــه در ایــن حقیقــت دارد کــه رژیــم
منابعــی کــه از طریــق سســت شــدن
تحریــم هــا آزاد شــده بودنــد را بــه هیــچ
وجــه رصف بهبــود رشایــط زندگــی مــردم
نکــرده ،بلکــه آن منابــع را در سیاســت
ســلطه جویانــه خــودش در منطقــه هزینــه کــرده؛ بــه ویــژه در ســوریه.
بــه ماننــد رژیــم اســد کــه در هــان آغــاز بــه جنبــش آزادی خواهــی مســاملت آمیــز ســوریه اتهــام جهــادی-
نفــوذی زد ،حاکــان ایـران هــم در تــاش انــد کــه جنبــش اعرتاضــی در کشــور خودشــان را بــه داعــش منتســب کننــد .غــرب
نبایــد اجــازه بدهــد کــه پروپاگانداهــای ایــن چنینــی یــک بــار دیگــر او را از دیــدن واقعیــت بــاز دارد .پویایی/دونامیــک
اعرتاضــات در ایـران روشــن گــر ایــن امــر اســت :سیســتم قــدرت مذهبی-تامگرا/توتالیــر جمهــوری اســامی اصــاح پذیــر
( )reformierbarنیســت .چیــزی جــز رسنگونــی منــی توانــد هــدف سیاســت غــرب باشــد .رویدادهــای کنونــی در ای ـران
نشــان دهنــده ایــن امــر انــد کــه رسکــوب پایــه ای [تریــن] حقــوق بــر هیــچ ثباتــی را بــه ارمغــان نخواهــد آورد».
									
 .۱۶در نوشــتاری بــا عنــوان «روحانــی پشــتیبانی خــودش از تظاه ـرات هــا را اعــام کــرد» ( ۱ژانویــه ،۲۰۱۸
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«رســوا‹ ،سیاســتمداران رئالیســتی› هســتند کــه  ۳۰ســال اســت
کــه بــه پشــتیبانی ‹جنــاح اصــاح طلــب› خیالــی در رژیــم ایـران و بــه
‹لیربالیــزه شــدن› گام بــه گام سیســتم حکومــت تروریســتی جمهــوری
اســامی دل بســته انــد».
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در « )»Welt Onlineکــه نــام نویســنده ای در آن ذکــر نشــده آمــده اســت کــه «هــدف اعرتاضــات در ایـران دیگــر تنهــا
اصالحــات نیســت .ناآرامــی هــا در ای ـران متوجــه متامیــت سیســتم اســت .بــه ایــن مــورد رئیــس جمهــور ،روحانــی ،هــم
اشــاره کــرده اســت».
در ایــن نوشــتار گفتــه هــای از روحانــی همچــون «مــا یــک کشــور آزادی هســتیم و مــردم حــق آزادی بیــان
دارنــد» و یــا «مــا مشــکالت شــا را متوجــه شــده ایــم» و … بازگــو شــده انــد .و معــاون روحانــی ،اســحاق جهانگیــری،
«اصولگرایــان را مســبب خیــزش دانســته».
ایــن نوشــتار بــه واکنشــها در آملــان نیــز پرداختــه .امیــد نــوری پــورِ ،مناینــده مجلــس آملــان ،سیاســت ایــاالت
متحــده آمریــکا را نقــد کــرده و گفتــه اســت کــه ایــن سیاســت «آب بــه آســیاب اصولگرایــان در ایـران مــی ریــزد» و هــم
زمــان خواســتار توجــه بــه حقــوق بــر در ایـران شــده اســت« :جامعــه مدنــی در ایـران یکــی از بهرتیــن همــکاران مــا در
خاورمیانــه اســت و مــا نبایــد بــه ایــن جامعــه مدنــی پشــت کنیــم».
نیــا مواســات ( ،)Niema Movassatمناینــد متعلــق بــه حــزب چــپ آملــان« ،از دولــت خواســته اســت کــه
ســفیر ایـران را احضــار کنــد» و افــزوده اســت کــه «دولــت بایــد از همــه کانالهــای دیپلامتیــک اســتفاده کنــد و بـرای رژیــم
ایــن امــر را روشــن کنــد کــه همــه نظــاره گــر هســتند» .و همزمــان بــه غــرب هشــدار داده اســت کــه خیلــی در امــور
دخالــت نکنــد و تاکیــد کــرده اســت کــه «بــه نظــر مــن غــرب مــی بایســت محتاطانــه واکنــش نشــان دهــد»؛ چـرا کــه بــه
بــاور او رژیــم مــی توانــد بــه معرتضــان آنــگاه انــگ عوامــل غربــی بزنــد و بــه رسکوبشــان بپــردازد .مواســات همچنیــن
گفتــه اســت کــه «دخالــت ایــاالت متحــده آمریــکا ب ـرای معرتضــان نیــز دافعــه دارد».
https://www.welt.de/politik/ausland/article172058058/Unruhen-in-Ruhani-solidarisch-mit-Demonstranten-im-Iran.htm

 .IIIبازتــاب «خیــزش دی مــاه» در روزنامــهء آملانــیِ « ِفرانکفُورتِــر آل ِگ َم ِ
یــر زَیتونــگ» (Frankfurter
)]Allgemeine Zeitung [FAZ
َ « .۱ریْـ ِـر ِهرمــان» ( )Rainer Hermannدر نوشــتاری زیــر عنــوان «خیــزش نــان در ایـران» ( ۸ژانویــه ،۲۰۱۸
در « ،»FAZشــارهء  ،۶برگــهء  )۱مــی نویســد کــه رشایــط کنونــی «مــی توانــد فرصتــی ب ـرای اصــاح طلبــان باشــد امــا
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برآوردهــا کامیابــی شــان را انــدک مــی
«خامتــی اصــاح طلــب کــه از ســال  ]۱۳۷۶[ ۱۹۹۷تــا ۲۰۰۵
داننــد».
«هرمــان» بــر ایــن بــاور [ ]۱۳۸۴ســمت ریاســت جمهــوری را داشــت نتوانســت [إصالحــات
اســت کــه «زنــگ هــای خطــر در رهــری بنیادینــی را پیــش بــرد] و روحانــی عملگ ـرا کــه از ســال  ۲۰۱۳ســمت
جمهــوری اســامی در واقــع بایــد بــه صــدا ریاســت جمهــوری را دارد نیــز کامیــاب نخواهــد شــد؛ چــرا کــه در
درآینــد؛ چـرا کــه بــر خــاف اعرتاضــات در جمهــوری اســامی قــدرت در دســت نهادهــای انتخابــی همچــون
ســال [ ۱۹۹۹جنبــش دانشــجویی تیرمــاه ریاســت جمهــوری و مجلــس نیســت بلکــه در دســت نهادهــای غیــر
انتخابــی همچــون نهــاد رهــری و شــورای نگهبــان اســت».
ســال  ]۱۳۷۸و ســال  ]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹کــه
دانشــجویان و طبقــه میانــه بــه خیابــان
هــا ریختنــد ده روزی هســت کــه عــوام در همــه جــای کشــور ناامیــدی خودشــان را از فقــر و درماندگــی و ثــروت انــدوزی
خودپرســتانه رسدمــداران فریــاد مــی کننــد ».پایــه هــای نظــام بــه بــاور «هرمــان» همیــن عــوام بــوده انــد .و «انقــاب
ســال  ]۱۳۵۷[ ۱۹۷۹بــه ایرانیــان مومــن و ســاده وعــده ‹عدالــت› داده بــود و آنهــا هــم در قبــال ایــن وعــده بــه پیــروی از
آیــت اللــه هــای شــیعه ای پرداختنــد کــه مملکــت را زیــر کنــرل داشــتند .امــروز هــان مردمــان [در خیابــان هــا] پایــان
آن پیــروی و پشــتیبانی بــی قیــد و رشط را فریــاد مــی کننــد».
ایــن نویســنده مــی افزایــد کــه امــروز مردمــان طبقــه فرودســت هســتند کــه بــه خیابانهــا ریختــه انــد؛ «چـرا
کــه بــی کار انــد ،چـرا کــه ثرومتنــدان هــر روز داراتــر و فقـراء هــر روز فقیرتــر مــی شــوند ،چـرا کــه فســاد مالــی رس بــه
فلــک کشــیده ».و ایــن معرتضــان ایــن پرســش هــا را بــه میــان آورده انــد کــه «چ ـرا رژیــم میلیاردهــا دالر ب ـرای صــدور
انقــاب بــه ســوریه و ع ـراق هزینــه مــی کنــد ،چ ـرا لبنــان و فلســطینی هــای رادیــکال را پشــتیبانی مالــی مــی کنــد امــا
ب ـرای پیرشفــت در خــود ای ـران رسمایــه گــذاری منــی کنــد .و همچنیــن مــی پرســند کــه چ ـرا انقــاب ،کشــورمند درجــه
یکــم ،ســودبران رژیــم ،پدیــد آورده و کشــورمند درجــه دوم؛ فرامــوش شــدگان در پیرامــون شــهرهای بــزرگ و در مناطــق
محــروم».
«هرمــان» در ادامــه یــادآور مــی شــود کــه «روحانــی مــی توانــد اعرتاضــات را فرصــت طالیــی ()Steilvorlage
بدانــد ،از آنهــا اســتفاده اب ـزاری کنــد و اصالحــات بنیادینــی را پیشــنهاد کنــد؛ اصالحاتــی کــه بــه نیرومنــدی نهادهــای
انتخابــی در جمهــوری اســامی منجــر گــردد ».و در ادامــه بــه نبــود اســتقالل قــوا در سیســتم جمهــوری اســامی پرداختــه و
ــــ در تضــاد بــا پیشــنهاد خــودش ــــ یــادآور مــی شــود کــه چـرا در ایـران اصالحــات بنیادیــن ممکن نیســت« :خامتــی اصالح
طلــب کــه از ســال  ]۱۳۷۶[ ۱۹۹۷تــا  ]۱۳۸۴[ ۲۰۰۵ســمت ریاســت جمهــوری را داشــت نتوانســت [إصالحــات بنیادینــی را
پیــش بــرد] و روحانــی عملگـرا کــه از ســال  ۲۰۱۳ســمت ریاســت جمهــوری را دارد نیــز کامیــاب نخواهــد شــد؛ چـرا کــه
در جمهــوری اســامی قــدرت در دســت نهادهــای انتخابــی همچــون ریاســت جمهــوری و مجلــس نیســت بلکــه در دســت
نهادهــای غیــر انتخابــی همچــون نهــاد رهــری و شــورای نگهبــان اســت».
«هرمــان» ســپس مــی پرســد کــه «جهــان بیــرون مــی بایســت چــه واکنشــی بــه اعرتاضــات در ای ـران نشــان
دهــد؟» و در پاســخی کــه ــــ بخشــی از آن مــی توانــد یــک پارچگــی ای ـران را از میــان بــرد ــــ مــی نویســد« :معرتضــان
از جهــان بیــرون درخواســت کمکــی نداشــته انــد؛ و بــه ویــژه از آمریــکا چیــزی نخواســته انــد .هــر گونــه پشــتیبانی از
ســوی رئیــس جمهــور آمریــکا حکــم یــک دوســتی موذیانــه را خواهــد داشــت .و ایــن امــر بهانــه بــه دســت اصولگرایانــی
خواهــد داد کــه مدعــی انــد کــه اعرتاضــات یــک دسیســه بیرونــی اســت .تحریمهــای ســنگین تــر نیــز مــی توانــد روحانــی
را از اعتبــار بیانــدازد و ایــن بخــش از بــاور مخالفــان او کــه مــی گوینــد ــــ بــه آمریــکا منــی شــود اطمینــان کــرد ــــ را نیــرو
بخشــد .بیشــر بــه نظــر مــی رســد کــه برنامــه عربســتان ســعودی موفقیــت آمیــز بــوده اســت؛ برنامــه ای کــه هــدف آن
ـکل از اقــوام مختلــف ( )Vielvölkerstaatاســت؛ آن هــم از طریــق پشــتیبانی از اقلیتهــای اتنیکــی
نــاآرام ســازیِ ایـرانِ متشـ ْ
( .)ethnische Minderheitenتنهــا دو نفــر از هــر ســه ایرانــی پــارس ( )Perserهســتند و ،در مــرز بــا کشــورهای دیگــر
اتبــاع شــش قــوم دیگــر زندگــی مــی کننــد».
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 .۲روزنامــهء « »FAZنگاهــی داشــته بــه دیــدگاهء روزنامــهء لندنــی « »Sunday Timeدر بــاره خیــزش دی
مــاه ،و برگــردان آن دیــدگاه را هــم بــا عنــوان «اعرتاضــات در ای ـران پرتــو بــر مشــکالت اصلــی انداختــه انــد» ( ۸ژانویــه
 ،۲۰۱۸شــارهء  ،۶برگــهء  )۲آورده کــه پارســی آن در ادامــه مــی آیــد« :رژیــم ایـران ــــ طبــق انتظــار ــــ مدعــی شــده کــه
اعرتاضــات از ســوی ‹ســی آی اِی› ( )CIAو یــا عربســتان ســعودی ســازماندهی شــده و ایــن درحالــی ســت کــه چنیــن
مدرکــی وجــود نــدارد .بــا وجــود اینکــه تعــداد رشکــت کننــدگان در تظاهـرات هــا نســبت بــه تعــداد رشکــت کننــدگان در
جنبـ ِ
ـش ســب ِز خواهــانِ اصالحــات کمــر اســت امــا ایــن تظاهـرات هــا کــه پایتخــت و شــهرهای دور را نیــز فـرا گرفتــه انــد
واکنشــی هســتند بــه نابســامانی هــای گســرده .زمــان نشــانگر ایــن خواهــد بــود کــه ایــن تظاهـرات هــا بــه چــه ســمت و
ســویی خواهنــد رفــت .بــه هــر روی ادعــای فرمانــده ســپاه کــه ‹فتنــه› از میــان رفتــه ،بــه نظــر مــی رســد کــه بــوی تعجیــل
مــی دهــد؛ چـرا کــه تظاهـرات هــا ادامــه داشــته انــد .گرچــه احتــال اینکــه ایــن تظاهراتهــا بــه رسنگونــی رژیــم بیانجامنــد
پاییــن اســت امــا وجودشــان بیانگــر اخطــار بــوده و بــه حکومتــی کــه در راســتای ســاخنت یــک امپراتــوری پــارس نویــن پــول
هزینــه مــی کنــد نشــان دادنــد کــه بــا مشــکالتی ژرفــی روبــه روســت».
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« .۳آنــه آ ِمری-ســی ِمنز» ( )Anne Ameri-Siemensگفــت و گویــی داشــته اســت بــا شــیرین عبــادی بــا عنــوان
«خیــزش پیــش رو» ( ۷ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»FAZشــارهء  ،۱برگــهء  .)۳۷عبــادی در ایــن گفــت و گــو از رسکــوب شــدید
معرتضــان از ســوی رژیــم ســخن گفتــه و از اتحادیــه اروپــا خواســته اســت کــه نیروهــای منتقــد را یــارا باشــد.
«آ ِمری-ســی ِمنز» در بــاره عبــادی مــی نویســد کــه او در ســال  ۱۹۴۷بــه دنیــا آمــده و فعــال حقــوق بــر اســت
و بـرای فعالیــت هــای حقــوق بــری اش در ســال  ۲۰۰۳بــه عنــوان نخســتین زن مســلامن جایــزه صلــح نوبــل را دریافــت
کــرده .در ســال « ۲۰۰۹کانــون مدافعــان حقــوق بــر»ی کــه او بنیادگـزارش بــوده از ســوی رژیــم بســته و دارایــی هــای
عبــادی مصــادره شــده .از هــان تاریــخ او بــه عنــوان تبعیــدی در لنــدن زندگــی مــی کنــد.
عبــادی در بــاره مخــرج مشــرک خواســته هــای معرتضــان بــر ایــن بــاور اســت کــه «نقــد متوجــه رژیــم اســت؛
رژیمــی کــه مســبب نابســامانی هــای اقتصــادی در کشــور و همچنیــن فســاد مالــی رو بــه رشــد اســت».
عبــادی در واکنــش بــه ایــن اظهــار نظــر کــه پشــتیبانان رژیــم نیــز بــه خیابــان هــا آمــده انــد مــی گویــد کــه
«تنهــا بخــش کوچکــی از جامعــه ایـران بــی چــون و چـرا بــه سیســتم و بــه رهــر مذهبــی ،علــی خامنــه ای ،بــاور دارنــد.
کســانی در خیابــان انــد کــه از ایــن رژیــم ســود مــی برنــد و دلیلــش هــم نگهــداری منافــع خودشــان اســت».
عبــادی در ایــن گفــت و گــو بــر ایــن بــاور اســت کــه «اعرتاضــات گســرده تــر خواهنــد شــد چــرا کــه
نابســامانی هــا همچنــان وجــود خارجــی دارنــد ».و مــی افزایــد کــه «مــن فکــر مــی کنــم کــه بــا نافرمانــی مدنــی مــی
تــوان دســتاوردهای بیشــری داشــت تــا بــا اعرتاضــات [خیابانــی] .مــردم بایــد مالیــات پرداخــت نکننــد ... .مــردم بایــد پــول
بــرق ،آب و گاز را دیگــر نپردازنــد و پولهایشــان را از بانکهــا بیــرون بیاورنــد».
عبــادی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «آیــا بــه اصالحــات ( )Reformenدر سیســتم کنونــی بــاور داریــد؟»
گفتــه اســت« :مــن فکــر مــی کنــم کــه مــردم ای ـران دریافتــه انــد کــه اصالحــات در سیســتم کنونــی کافــی نیســتند تــا
خودشــان و سیاســتمداران بتواننــد دگرگونــی هــای بنیــادی ای را پدیــد بیاورنــد .حتــی یــک رئیــس جمهــور هــم تنهــا مــی
توانــد آن کاری را انجــام دهــد کــه علــی خامنــه ای اجــازه اش را داده .بــه همیــن دلیــل هــم فریادهایــی بـرای همــه پرســی/
رفرانــدم در بــاره قانــون اساســی شــنیده مــی شــود .مــردم مــی خواهنــد رسنوشــت خودشــان را در دســت بگیرنــد .بــه بــاور
مــن قانــون اساســی مــی بایســت تغییــر کنــد .دیــن و حکومــت ( )Religion und Staatمــی بایســت جــدا از هــم باشــند».
عبــادی از اتحادیــه اروپــا و جامعــه جهانــی خواســتار آن شــده کــه «بــه مردمــان ای ـران کمــک کننــد» و مــی
افزایــد کــه «اگــر مــی خواهیــد بــه مردمــان ای ـران کمــک کنیــد اینرتنــت در اختیارشــان بگذاریــد ... .از ایــن گذشــته بــه
جــای تحریــم هــای اقتصــادی کــه بیشــر از همــه بــه مردمــان ای ـران زیــان زده انــد کشــورهای اروپایــی مــی تواننــد
اقداماتــی پیــش گیرنــد کــه خــود رژیــم تضعیــف شــود».
در پاســخ بــه پرســش روزنامــه نــگار کــه آن اقدامــات چــه مــی تواننــد باشــد عبــادی مــی گویــد کــه «رهربیــت
رژیــم بــا  ۴۸کانــال تلویزیونــی بــه پروپاگانــدای خودشــان ــــ آنهــم نــه تنهــا بــه زبــان پارســی بلکــه بــه زبانهــای متعــدد

دیگــر ــــ مشــعولند؛ از طریــق ایتــل ســات
ِ
بــزرگ
‹ ،›Eutelsatســومین اداره کننــده

عبــادی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «آیــا بــه اصالحــات
( )Reformenدر سیســتم کنونــی بــاور داریــد؟» گفتــه اســت« :مــن
فکــر مــی کنــم کــه مــردم ایـران دریافتــه انــد کــه اصالحــات در سیســتم
کنونــی کافــی نیســتند تــا خودشــان و سیاســتمداران بتواننــد دگرگونــی
هــای بنیــادی ای را پدیــد بیاورنــد».

ماهــواره در دنیــا .ایــن امــکان مــی
بایســت از رژیــم گرفتــه شــود».
عبــادی در بــاره گفــت و گــو
بــا رژیــم و سیاســت هــای اتحادیــه اروپــا
در برابــر رژیــم یــادآور مــی شــود کــه
«روی هــم رفتــه کوشــش بـرای حفــظ گفــت و گــو کار درســتی ســت .کشــورهای اروپایــی ــــ بــه عــاوه فرانســه ــــ در حفظ
گفــت و گــو بــا ای ـران مــی کوشــند؛ امــا هدفشــان پیــان هــای تجــاری و اقتصــادی ســت و نــه [بهبــود] حقــوق بــر.
حقــوق بــر گرانیــگاه گفــت و گــو هایشــان نیســت و ایــن امــر مــی بایســت تغییــر کنــد».

گیتی مداری

شامره ی پنجم

زمستان 1396

 .۴بهــاره ابراهیمــی در نوشــتاری بــا عنــوان «چهــار فصــل جامعــهء ایــران» ( ۷ژانویــه  ،۲۰۱۸در «،»FAZ
شــارهء  ،۱برگــهء  )۳۷مــی نویســد« :مرکــز اعرتاضــات ایــن بــار پایتخــت نبــود .گفتــه مــی شــود کــه در شــهر مذهبــی
مشــهد ،مخالفــان حســن روحانــی ،بــه تحریــک مــردم ــــ البتــه در چهــار چــوب نظــام ــــ پرداختــه انــد .حتــی اعرتاضــات در
تلویزیــون محافظــه کار حکومتــی نیــز بازتــاب داده شــدند .روزنامــه هــای بســیار محافظــه کار بومــی دالیــل اعرتاضــات [در
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مشــهد] را ناخشــنودی از دولــت روحانــی دانســته انــد .اعرتاضــات امــا شــهرهای دیگــر را نیــز فراگرفــت؛ بویــژه شهرســتانها
و روســتاها را .شــعارها بســیار گوناگــون بــوده انــد .شــعارهایی همچــون ‹مــرگ بــر دیکاتــور›‹ ،نــه غــزه ،نــه لبنــان ،جانــم
فــدای ایـران› و گاهــی شــعارهایی در ســتایش از رضــا شــاه پهلــوی ،بنیانگــذار سلســله پهلــوی ،رسداده شــده انــد .برخــی
از شــعارها بســیار رادیــکال ،ملــی گرایانــه و حتــی فاشیســتی بــوده انــد؛ همچــون شــعار ‹مــا آریایــی هســتیم  /عــرب منــی
پرســتیم!›»
جــان ســخن ابراهیمــی در ایــن نوشــتار ایــن اســت کــه« :یــک موضــوع هویــدا ســت :معرتضــان بــه هیــچ
حزبــی وابســته نیســتند .مــی تــوان گفــت کــه بخشــی از آنهــا متعلــق بــه طبقــه پاییــن جامعــه انــد کــه همیشــه مــورد
بــی اعتنایــی قـرار گرفتــه انــد .آنهــا متعلــق بــه آن قــر از جامعــه نیســتند کــه در واکنــش بــه رویدادهــا در ‹تویــر› پیــام
مــی فرســتند و یــا نقدهــای خودشــان را در مطبوعــات عمومــی منتــر مــی کننــد .آنهــا مدتهاســت کــه دارای رایــی نبــوده
انــد ،کاندیدایــی نداشــته انــد .دارایــی شــان خشــم و ناخشــنودی ســت .نــه اصــاح طلبــان و اصولگرایان/محافظــه کاران
( )Konservativenب ـرای آنهــا اهمیتــی دارنــد و نــه سیاســت .ب ـرای آنهــا مــدت هاســت کــه ‹سیاســت› دیگــر هیــچ و
پــوچ و بــی معنــی شــده اســت .آنچــه کــه آنهــا پیــش روی خــود مــی بیننــد چیــزی جــز ناعدالتــی اجتامعــی و وضعیــت
نابســامان اقتصــادی نیســت .ایــن گــروهء ســامان نیافتـ ْه ( )amorphاز مردمــانِ [ناخشــنود] در واقــع نــه دمکراتیــک اســت
و نــه فاشیســتی .ایــن گــروه روزگاری روی بــه احمــدی نــژاد آورده و روزی هــم بــه روحانــی .و اکنــون احســاس مــی کنــد
کــه خواســته هایــش از ســوی هــر دو جنــاح نادیــده گرفتــه شــده و [ایــن اســت کــه] خــودش را خــوار شــده مــی بینــد.
در نبــود احـزاب و جرایــد آزاد ( ،)...و در رشایطــی کــه برگـزاری تظاهراتهــای دموکراتیــک قانونــی ممکــن نیســت و نقــد
تنهــا در فضــای مجــازی جایــی بـرای خــود بــاز کــرده اســت ،جــای شــگفتی نیســت کــه گروهــای اجتامعــی فاقــد پتانســیل
دموکراســی [علیــه سیســتم] بســیج شــوند».
ابراهیمــی هــم چنیــن مــی افزایــد« :از یــک ســو روحانــی مــی گویــد کــه مردمــان مــی بایســت حــق تظاهـرات
را داشــته باشــند و از ســوی دیگــر بســیاری از معرتضــان دســتگیر مــی شــوند .از ایــن گذشــته اینرتنــت در ایـران محــدود
شــده .بویــژه برنامــه نوشــت و خــوان محبــوب‹ ،تلگـرام› ،فیلــر شــده اســت .اگــر ایــن تظاهراتهــا جــدی گرفتــه نشــوند و
یــا دوبــاره رسکــوب شــوند ،احتــال آن وجــود دارد کــه ایــن گــروه ســامان نیافتــه گســرده شــود و ایــن خطــر وجــود دارد
کــه اع ـراض [هــا] بــه فاشیســم ،خشــونت و یــا اشــکال غیــر دموکراتیــک دیگــری بیانجامــد».
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« .۵خریســتیان َمیِــر» ( )Christian Meierزیــر عنــوان «زنــگ خطــر بــرای ایــران» ( ۷ژانویــه  ،۲۰۱۸در
« ،»FAZشــارهء  ،۱برگــه شــارهء  )۸مــی نویســد کــه تظاهراتهــا فرونشســته انــد و از کمکهــای خارجــی هــم خــری
نیســت و در نشســت شــورای امنیــت ،ایــاالت متحــده آمریــکا بــا اتهــام «مداخلــه در امــور داخلــی ایـران» روبــه رو شــده.
و مــی پرســد کــه «آیــا بنابرایــن همــه چیــز زیــر کنــرل اســت؟» و در پاســخ مــی نویســد« :کامــا زیــر کنــرل نیســت .بــروز
ناخشــنودی در جامعــه شــکافهای موجــود در رژیــم را آشــکارتر منــوده .اعرتاضاتــی کــه غیــره منتظــره روی دادنــد به شــکلی
تضادگونــه شــکاف برآمــده از جنــگ قــدرت را منایــان ســاختند و هــر دو جنــاح سیاســی ــــ اعتدالگرایــان هــوادار روحانــی
و اصولگرایــان محافظــه کار ــــ برآوردهــای نادرســتی داشــته انــد».
ایــن نویســنده مــی افزایــد کــه جــزو وعــده هــای انتخاباتــی روحانــی آزادی بیشــر و رشــد اقتصــادی بــوده
و ایــن در حالــی ســت کــه رفــع برخــی از تحریــم هــا «ب ـرای بخــش بزرگــی از جامعــه رفاهــی در بــر نداشــته .در ایــن
میــان بیشــر از همــه ســپاه پاســدارانی کــه ــــ بخــش بزرگــی از اقتصــاد ایـران را در دســت دارد و بخــش کالنــی از بودجــه
کشــور را مــی بلعــد ــــ ســود بــرده اســت ».و «از ایــن مهــم رئیــس جمهــور در دهــم دســامرب [ ]۲۰۱۷علنــا پــرده برداشــته؛
آن هــم بــا ایــن هــدف کــه [بــه جنــاح مخالــف] فشــار بیــاورد .در واکنــش بــه ایــن امــر برخــی از مخالفــان روحانــی در
شــهر مشــهد ،مرکــز مخالفــان روحانــی ،تظاهراتــی علیــه سیاســت اقتصــادی او ســازماندهی کردنــد .امــا کنــرل تظاهراتهــای
بــدون رهــری را از دســت دادنــد؛ تظاهـرات هایــی کــه دیگــر تنهــا علیــه افزایــش قیمتهــا نبــود بلکــه اساســا علیــه فســاد
مالــی ،علیــه سیســتم جمهــوری اســامی ،علیــه سیاســت خارجــیِ تهاجمــی (و گ ـرانِ ) ای ـران و حتــی علیــه رهــر انقــاب،
علــی خامنــه ای ،فراروئیدنــد .چنــان خیزشــی از زمــان انقــاب در ســال  ]۱۳۵۷[ ۱۹۷۹رخ نــداده بــود».
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 .۶امیــر حســن چهــل تــن ــــ نشــیمن تهـران ــــ در نوشــتاری زیــر عنــوان «خشــم انباشــته» ( ۵ژانویــه ۲۰۱۸
در « ،»FAZشــارهء  ،۴برگــهء  )۹کــه بــه پارســی نوشــته ،و از ســوی «یوتــا هی ِملریــخ» ( )Jutta Himmelrichبــه آملانــی
برگردانــده شــده ،مــی نویســد کــه «جرقــهء اعرتاضــات کنونــی مخالفــان رژیــم احتــاال از ســوی مرکــز قــدرت [= رهــری و
مخالفــان روحانــی] زده شــده .یــک نکتــه امــا مســلم اســت :اعرتاضهایــی کــه ناامیــدی [از سیســتم] در آن جــا بــاز کــرده،
از کنــرل [آنــان کــه جرقــه اش را زده انــد] بیــرون رفتــه».
چهــل تــن مــی نویســد کــه «مــردم بــا انتخــاب یکــی از مخالفــان احمــدی نــژاد [بــه عنــوان رئیــس جمهــور]
انتظــار بهبــود رشایــط را داشــتند .امــا هســته قــدرت در ایـران چنــان رخنــه ناپذیــر و خواســته هــای جامعــهء ایـران چنــان
گســرده انــد کــه در اســاس تغییــری رخ منــی دهــد».
چهــل تــن مــی افزایــد کــه رژیــم دارای دســتگاه هــای رسکــوب اســت« ،هــر گونــه بیــانِ ناخشــنودی را در نطفــه
خفــه مــی کنــد»« ،ســندیکاهای مســتقل وجــود ندارنــد»« ،فضــای سیاســی در جامعــهء ای ـران بســته اســت»« ،فیســبوک
فیلــر و خطــوط تلفــن همــراه در هنــگام نیــاز قطــع مــی شــوند» و «بــا وجــود [همــه ایــن مــوارد] رئیــس جمهــور
روحانــی [در هــان اوایــل ژانویــه] مــی گویــد کــه ملــت حــق اع ـراض دارد .و ایــن درحالــی ســت کــه تــا کنــون هیــچ
کــس توضیحــی در ایــن مــورد ارائــه نــداده اســت کــه تظاهراتهــا چگونــه مــی تواننــد شــکل بگیرنــد هنگامــی کــه همــهء
کانالهایــی کــه از طریــق آنهــا اعرتاضــات مــی تواننــد منایــان شــوند ،بســته انــد .اگــر مــردم [بــه راســتی] حــق تظاهـرات
دارنــد چگونــه اســت کــه اع ـراض مــردم پــس از انتخابــات ســال  ]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹بــا آن پرســش ســادهء ‹رای مــن کــو؟›
آغازیــد و بــا آن مجازاتهــای ســنگین ب ـرای معرتضــان پایــان یافــت؟»
بــه بــاور چهــل تــن آنــان کــه جرقــه اعرتاضــات را زدنــد «بــر ایــن مهــم نــاآگاه بودنــد کــه اگــر یــک بــار مــردم
بــه خیابــان هــا بریزنــد ،آنــگاه اعرتاضشــان مــی توانــد متوجــه کل رهـران در قــدرت باشــد ».و مــی افزایــد کــه «روشــن
اســت کــه رژیــم ( )Regierungتــن بــه خواســته هــای معرتضــان نخواهــد داد و در بــرآوردن خواســته هــای آنــان هیــچ
گامــی برنخواهــد داشــت .بنابرایــن قابــل پیــش بینــی ســت کــه اعرتاضــات در آینــدهء نــه چنــدان دوری رسکــوب شــوند .امــا
از آنجــا کــه رشایــط دشــوار در جامعــه بــدون هیــچ بهبــودی ای همچنــان پابرجــا ســت مــی تــوان گفــت کــه چــاره پایانــی
بــه بــار و زمــان نامشــخص دیگــری موکــول اســت؛ آنهــم تــوام بــا خشــم انباشــته جدیــد دیگــری».

 .۷روزنامــه « »FAZنگاهــی داشــته بــه دیــدگاهء روزنامــهء پرتی ـراژ نــروژیِ « »Aftenpostenدر بــاره خیــزش
دی مــاه ،و برگــردان آن دیــدگاه را هــم بــا عنــوان «زمــان بـرای تغییــر مهیاســت» ( ۵ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»FAZشــاره ء ،۴
برگــهء  )۲آورده کــه پارســی آن در ادامــه مــی آیــد« :زمــان بـرای تغییـرات در ایـران مهیاســت .البتــه تغییــر بایــد از درون/
داخــل شــکل بگیــرد .فســاد مالــی بــر اقتصــاد رخنــه کــرده و هزینــه هــای نظامــی باالســت .جامعــهء ایـران شایســته رشایــط
بهــری ســت .ایــن خیــزش یــادآور دوران شــاه در ســال  ]۱۳۵۷[ ۱۹۷۹اســت .آن زمــان هــم همــه چیــز بــا تظاهراتهــای
کوچــک بــدون رهــری مرکــزی رشوع شــد؛ تظاهراتهایــی کــه بــه شــدت رسکــوب شــدند و بــه همیــن دلیــل بــه تظاهراتهــای
بیشــر و گســرده تــر فراروئیدنــد .روحانــی بســیار عالقــه منــد ســت کــه اعرتاضــات جــدی گرفتــه شــود .تاریــخ انقالبــی ایــن
کشــور نشــان مــی دهــد کــه رضبــات کوچــک هــم مــی تواننــد درختــان بلــوط را بیاندازنــد».
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َ « .۸ر ِ
یــر ِهرمــان» ( )Rainer Hermannدر نوشــتاری زیــر عنــوان «خیــزش ملــی» ( ۵ژانویــه  ،۲۰۱۸در
«[ »Frankfurter Allgemeine Wocheزیــر مجموعــهء « ،]»FAZشــارهء  ،۲برگــهء  )۲۲مــی نویســد کــه «مردمــان
ایـران بــه خیابــان هــا مــی رونــد تــا علیــه جمهــوری اســامی اعـراض کننــد و تفاوتــی وجــود دارد میــان ایــن تظاهـرات بــا
تظاهراتهــای گذشــته[ :ایــن بــار] مردمــان عــادی انــد کــه روی از رژیــم خویــش برمــی گرداننــد».
ایــن نویســنده مــی افزایــد کــه «مــوج تظاهراتهایــی کــه یــک هفتــه ای ســت کــه بــه رسارس ایـران فراروئیــده،
بـرای جمهــوری اســامی خطرنــاک تــر از خیزشــهای گذشــته اســت .چـرا کــه اعرتاضــات ایــن امــر را هویــدا کــرده انــد کــه
مردمــان عــادی نیــز ناامیــد از رژیــم خویــش روی برمــی گرداننــد؛ آنهــم در همــه کشــور .و ایــن درحالــی ســت کــه همیــن
مــردم عــادی یکــی از گروهــای مخاطــب جمهــوری اســامی بودنــد کــه در ســال  ]۱۳۵۷/۱۳۵۸[ ۱۹۷۹بــا وعــده عدالــت
اجتامعــی بنیــان گ ـزارده شــد».
وی مــی افزایــد کــه «شــعارهایی کــه مــردم رس مــی دهنــد نشــان مــی دهــد کــه چــه انــدازه فاصلــه میــان آنهــا
بــا رسدمــداران رژیــم افزایــش یافتــه .شــعارهای خصامنــه ای علیــه رهـران جمهــوری اســامی رس داده شــدند کــه تــا بــه
امــروز بــا ایــن گســردگی شــنیده نشــده بودنــد .بـرای نخســتین بــار برنهــای رهــر انقــاب ،علــی خامنــه ای و رهــر پشــین،
روح اللــه خمینــی ،پاییــن کشــیده و ســوزانده شــدند» .بــاری «معرتضــان بــا شــعارهای گوناگونــی دلــردی شــان را بیــان
مــی کننــد؛ و در گســرهء آن شــعارها نقــد سیاســت هــای اقتصــادی و فســاد گســردهء مالــی تــا خواســتاری آزادی هــای
سیاســی و تغییــر رژیــم منایاننــد».
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آنســی ِگر» (Tages-
 .۹روزنامــه « »FAZنگاهــی داشــته بــه دیــدگاهء روزنامــهء آملانــی زبــانِ ســوئیس« ،تاگِــس َ
 )Anzeigerدر بــاره خیــزش دی مــاه ،و برگــردان آن دیــدگاه را هــم بــا عنــوان «پشــتیبانی از اعرتاضــات [در ایـران] بــه ســود
محافظــه کاران خواهــد انجامیــد» ( ۴ژانویــه  ،۲۰۱۸در « ،»FAZشــارهء  ،۳برگــهء  )۲آورده کــه پارســی آن در ادامــه مــی
آیــد« :اروپــا بــا رشایــط دشــواری رو بــه روســت :بــا متــام قــوا از اعرتاضــات حامیــت کــردن ،چنانکــه دونالــد ترامــپ فرصــت
طلبانــه و بــا امیــد رسنگونــی رژیــم انجــام مــی دهــد ،آب بــه آســیاب محافظــه کاران [در ایـران] ریخــن اســت .خامنــه ای
اعرتاضــات را کار فتنــه گـران خارجــی مــی دانــد .از ایــن گذشــته بــه راســتی هیــچ کــس منــی دانــد کــه در ایــن میــان مــی
بایســت از چــه کســی/گروهی پشــتیبانی کــرد .بــا توجــه بــه شــدت خشــونت و نقــض حقــوق بــر خاموشــی هــم منــی
توانــد گزینــه شــمرده شــود .کار در خــور در ایــن میانــه کمــی فروتنــی ســت :چ ـرا کــه حتــی ســازمان هــای اطالعاتــی و
متخصصــان امــور ایـران نیــز بــه ســختی مــی تواننــد خوانشــی از رویدادهــا بــه دســت دهنــد و رونــد آینــدهء آنهــا را پیــش
بینــی کننــد .و از همــه محدودتــر امــکان نفــوذ بــر ایــن اعرتاضــات اســت».
 »FAZ« .۱۰نگاهــی داشــته بــه دیــدگاهء روزنامــهء دامنارکــی« ،پولیتی َکــن» ( )Politikanدر بــاره خیــزش دی
مــاه ،و برگــردان آن دیــدگاه را هــم بــا عنــوان «مردمــان [ای ـران] ب ـرای مدتهــا رسکــوب شــده انــد » ( ۴ژانویــه  ،۲۰۱۸در
« »FAZشــارهء  ،۳برگــهء  )۲آورده کــه پارســی آن در ادامــه مــی آیــد« :حتــی اگــر تظاهراتهــا در ایـران رسکــوب شــوند،
آنچنــان کــه اکرثیــت [کنشــگران سیاســی] انتظــارش را دارنــد ،بــاز هــم ایــن تظاهراتهــا یــادآور ایــن نکتــه خواهنــد بــود کــه

رژیــم ایـران و مردمــان ایـران متفــاوت از یکدیگرنــد .در بــاره رژیــم [مســتقر] در تهـران ــــ رژیمــی کــه پشــتیبان تــرور،
رسکوبگــر اقلیتهــا و زنــان و حامــی اســد اســت ــــ نــکات مثبــت زیــادی بـرای گفــن وجــود نــدارد .و ایــن درحالــی ســت کــه
جامعــه ایـران دارای تحصیــات خوبــی ســت ،مــدرن گراســت و دارنــده میـراث فرهنگــی بزرگــی ســت .هــم ایرانــی هــا و
هــم دیگــر ســاکنان خاورمیانــه دارای پتانســیل کالنــی هســتند؛ پتانســیلی کــه بـرای مــدت هــا رسکــوب شــده و مــا نبایــد
ایــن رسکــوب را بپذیــرم و بــا خاموشــی مــان از آن پشــتیبانی کنیــم».
َ « .۱۱ر ِ
یــر ِهرمــان» (Rainer
 )Hermannدر نوشــتار دیگــری زیــر
عنــوان «شــکل جدیــدی از خیــزش» (۳
ژانویــه  ۲۰۱۸در « ،»FAZشــارهء ،۲
برگــهء  )۲مــی نویســد کــه «تظاهــرات
[هــای] امــروز متفــاوت از ســال ۲۰۰۹
[ ]۱۳۸۸اســت .تظاهراتهــا همــه جــای ایـران را فراگرفتــه انــد و مــردم در گــروه هــای کوچــک بــه خیابــان هــا مــی ریزنــد.
همیــن امــر اس ـراتژی رسکــوب رهربیــت را بــا دشــواری رو بــه رو ســاخته ».و مــی افزایــد کــه در ســال ۲۰۰۹ / ۱۳۸۸
تظاهراتهــا متمرکــز در ته ـران بودنــد و تنهــا در  ۱۵یونــی « ۲۰۰۹ســه میلیــون» نفــر در تظاهراتــی در ایــن شــهر رشکــت
داشــتند و ایــن درحالــی ســت کــه تــا شــب دوشــنبه ،یکــم ژانویــه« ،ســخن از اعــراض در  ۶۲شــهر بــوده».
بــه بــاور ایــن نویســنده تفاوتهــای دیگــری نیــز میــان تظاهراتهــای اخیــر بــا تظاهراتهــای ســال  ۱۳۸۸وجــود
دارد .از «خواســته هــای بنیادیــن»ی کــه در جنبــش ســبز مطــرح شــدند در ایــن تظاهراتهــا خــری نیســت و معرتضــان
«خواســتار آزادی» میرحســین موســوی و کروبــی نشــدند .ایــن معرتضــان میــان کلیــت «رژیــم جمهــوری اســامی» کــه بــه
بــاور برخــی «مــی بایســت اصــاح و حفــظ شــود» و «دولــت اعتدالگـرای روحانــی کــه وعــده آزادی هــای بیشــری داده»
تفاوتــی قائــل نیســتند.
بــه بــاور « ِهرمــان» روحانــی بــه مطــرح کــردن بودجــه ای همــه فهــم بــا ایــن هــدف پرداختــه تــا نشــان دهــد
کــه «نهــاد هــای مذهبــی و ســپاه پاســداران دارای چــه قدرتــی هســتند» و در واکنــش بــه ایــن امــر «مخالفــان اصولگـرای
روحانــی کــه نزدیــک بــه ســپاه پاســداران انــد» بــه خیابــان هــا ریختنــد تــا بــه روحانــی «رضبــه بزننــد( ».منظــور نویســنده
تظاهراتــی روز  ۷دی در مشــهد اســت کــه احتــاال از ســوی جنــاح رقیــب روحانــی ،یعنــی رئیســی ،ســازماندهی شــده
بــود).

گیتی مداری

شامره ی پنجم

زمستان 1396

ایــن معرتضــان میــان کلیــت «رژیــم جمهــوری اســامی» کــه
بــه بــاور برخــی «مــی بایســت اصــاح و حفــظ شــود» و «دولــت
اعتدالگ ـرای روحانــی کــه وعــده آزادی هــای بیشــری داده» تفاوتــی
قائــل نیســتند.
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 »FAZ« .۱۲نگاهــی داشــته بــه دیــدگاهء روزنامــهء هلنــدی« ،تلگـراف» ( ،)De Telegraafدر بــاره خیــزش دی
مــاه ،و برگــردان آن دیــدگاه را هــم بــا عنــوان «نبــود یــک رهــر سیاســی» ( ۳ژانویــه  ،۲۰۱۸در « »FAZشــارهء  ،۲برگــهء )۲
آورده کــه پارســی آن در ادامــه مــی آیــد« :اکــر معرتضــان کارگـران خشــمگینی هســتند کــه بــر خــاف همــهء وعــده هــای
حســن روحانــی از رفــع تحریمهــای برآمــده از پیــان امتــی نتوانســته انــد ســودی بربنــد .بــه ماننــد تــورم ،نــرخ بیــکاری نیــز
دو رقمــی ســت .طبقــه متوســط در شــهرهای بــزرگ بــه پشــتیبانی تظاهراتهــا تــا بــه امــروز روی نیــاورده و ایــن جنبــش،
اگــر بتــوان اســم آن را جنبــش گذاشــت ،تــا بــه امــروز فاقــد یــک رهــر سیاســی بــوده اســت .ره ـران جنبــش اصالحــات
ســال [ ۲۰۰۹منظــور جنبــش ســبز ســال  ۱۳۸۸اســت] همچنــان در حــر خانگــی بــه رس مــی برنــد .بــا ایــن وجــود رژیــم
( )Regimeدر خطــر اســت .اســتفاده از شــبکه اجتامعــی ،کــه پیشــر انقــاب عربــی را بــه جریــان انداختــه بــود ،بــا وجــود
محدودیتهــای اعــال شــدهء فـراوان از ســوی حکومــت رایــج تــر از ‹جنبــش ســبز› انــد .از ایــن گذشــته برخــورد خشــونت
بــار از ســوی ســپاه پاســداران ،کــه در اعرتاضــات گذشــته شــاهدش بــوده ایــم ،مــی توانــد نــه تنهــا بــه از دســت دادن
پشــتیبانی بیــن املللــی [بـرای رژیــم] بیانجامــد بلکــه ممکــن اســت بــه شــعله ورتــر شــدن ناآرامــی هــا در ایـران بیانجامــد».

گیتی مداری
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زمستان 1396

 »FAZ« .۱۳نگاهــی داشــته بــه دیــدگاهء روزنامــهء آملانــی زبــانِ ســوئیس« ،بازلِــر زیتونــگ» (Basler
 ،)Zeitiungدر بــاره خیــزش دی مــاه ،و برگــردان آن دیــدگاه را هــم بــا عنــوان «نبــود یــک رهــر سیاســی» ( ۳ژانویــه ،۲۰۱۸
در « »FAZشــارهء  ،۲برگــهء  )۲آورده کــه پارســی آن در ادامــه مــی آیــد« :رویدادهــای ایـران اگرچــه یــادآور آغــاز خیــزش
هــای  ۷ســال پیــش در کشــورهایی همچــون تونــس و مــر هســتند امــا اعرتاضــات در ایـران در حــال حــارض خطــری بـرای
رژیــم محســوب منــی شــوند .چـرا کــه رژیــم از یــک ســو دارای ایــن امــکان هســت کــه بــا کمــک پلیــس و نیــروی نظامــی و
ماشــینهای پروپاگاندایــش در مســاجد بــر ایــن تظاهراتهــا نقطــه پایانــی بگــذارد؛ و در ســوی دیگــر معرتضــان ــــ دســت کــم
تــا بــه امــروز ــــ نــه دارای رهــری بــوده انــد و نــه دارای یــک برنامــه تــا اینکــه ایــن جنبــش اعرتاضــی راســتا یابــد و اهــداف
مشــخصی را خواســتار شــود .بــه همیــن دلیــل هنــوز ــــ البتــه شــوربختانه ــــ منــی تــوان یــک بهــار ایرانــی را انتظار کشــید».
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َ « .۱۴ر ِ
یــر ِهرمــان» (Rainer
«در حالــی کــه یکــی از ســخنگویان ســپاه پاســداران معرتضــان
 )Hermannدر نوشــتاری دیگــری زیــر
عنــوان «[خیــزش در ایــران] دیگــر قابــل را بــا ‹مشــت آهنیــن› تهدیــد کــرده ره ـران ‹جنبــش ســبز اصالحــات›
جلوگیــری نیســت» ( ۲ژانویــه  ،۲۰۱۸در همچنــان ســکوت کــرده انــد؛ چـرا کــه ایــن سیاســتمداران ،میــر حســین
« ،»FAZشــارهء  ،۱برگــهء  )۳بــه برخــی موســوی و مهــدی کروبــی کــه از ســال  ]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹در حــر خانگــی
از شــعارهای اعرتاضــی مــردم پرداختــه و بــه رس مــی برنــد ،خواهــان اصــاح جمهــوری اســامی هســتند و نــه
پایــان آن».
مــی نویســد کــه مــردم بــا شــعار «[اصــاح
طلــب ،اصولگـرا]  /دیگــه متــوم ماجـرا» از
جمهــوری اســامی ــــ هــم جنــاح اصولگـرا و هــم جنــاح اعتدالگـرای [منتســب بــه] روحانــی روی برگردانــده انــد ».و مــی
افزایــد کــه «در حالــی کــه یکــی از ســخنگویان ســپاه پاســداران معرتضــان را بــا ‹مشــت آهنیــن› تهدیــد کــرده ره ـران
‹جنبــش ســبز اصالحــات› همچنــان ســکوت کــرده انــد؛ چـرا کــه ایــن سیاســتمداران ،میــر حســین موســوی و مهــدی کروبــی
کــه از ســال  ]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹در حــر خانگــی بــه رس مــی برنــد ،خواهــان اصــاح جمهــوری اســامی هســتند و نــه پایــان
آن».
ایــن روزنامــه نــگار مــی افزایــد کــه «خربگـزاری فــارس کــه نزدیــک بــه ســپاه پاســداران اســت قدرتهــای خارجــی
را مســبب ناآرامــی هــا مــی دانــد .فعــا در ایــن بــاره تنهــا گامنــه زنــی هایــی وجــود دارد .ولیعهــد عربســتان ،محمــد بــن
ســلامن الســعود ،در مصاحبــه ای در مــاه آوریــل [ ]۲۰۱۷گفتــه اســت کــه کشــاکش میــان ایــن دو قــدرت منطقــه ‹در ایـران
و نــه در عربســتان ســعودی› بــه وقــوع خواهــد پیوســت .و یــک اتــاق فکــری ( )Denkfabrikدر ریــاض کــه نزدیــک بــه
ایــن ولیعهــد اســت کمــر از چنــد مــاه پیــش پیشــنهاد کــرده کــه از اقلیتهــای ســنی در ایـران اســتفاده شــود تــا جمهــوری
اســامی در داخــل بــی ثبــات گــردد .البتــه اگــر ایرانــی هــا از رشایــط زندگــی شــان راضــی باشــند محرکهــای خارجــی محلــی
از اعـراب نخواهنــد داشــت».

 .IVبازتاب «خیزش دی ماه» در روزنامهء آملانی «دی سایت» ()Die Zeit
« .۱یــورگ لــو» ( )Jorg Lawدر نوشــتاری بــا عنــوان «نــان ،کار ،آزادی» ( ۱۱ژانویــه  ،۲۰۱۸در «،»Die Zeit
شــارهء  ،۳برگــهء  )۶مــی نویســد کــه «در غــرب رئیس جمهــور ایران ،حســن روحانــی ،فــردی پیرشفتگـرا ()fortschrittlich
قلمــداد مــی شــود .در ای ـران ه ـزاران نفــر علیــه او و رژیــم بــه خیابانهــا مــی ریزنــد .چ ـرا؟»
«لــو» همچنیــن مــی نویســد کــه ناآرامــی هایــی کــه بــه اکــر اســتانها فراروئیــده «دارای ره ـران رسشــناس و
یــا برنامــه مشــخصی نیســتند» .در آغــاز «نگرانــی هــای اقتصــادی» مطــرح بودنــد امــا اعرتاضــات ســپس متوجــه «رژیــم
اســامی شــد؛ رژیمــی کــه بــه عنــوان طبقــه حاکمــهء فاســد و رسکوبگــر در برابــر کشــورمندان خــودش ظاهــر مــی شــود».
در آســتانه سالگشــت انقــاب «خیــزش گمنامــان ،حکومــت دزدان ( »)Klepto-Theokratieرا بــه لــرزه انداختــه.
«لــو» مــی افزایــد کــه «ناظـران غربــی شــگفت زده» مــی بایســت از خــود بپرســند کــه «آیــا کشــاکش بنیادیــن
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در ایـران همچنــان میــان اصــاح طلبــان و
«ایرانــی هــا خیلــی وقــت اســت کــه بهــر [از مــا] مــی داننــد
اصولگرایــان اســت؟ [و مــا مــی دانیــم کــه]
کــه روحانــی همیشــه مــرد دســتگاهء امنیــت بــوده و رسکـ ِ
ـوب خونیــنِ
معرتضــان علیــه هــر دو جنــاح شــوریده
جنبـ ِ
ـش دانشــجویی ســا ِل  ]۱۳۷۸[ ۱۹۹۹را پشــتیبانی کــرده اســت .او
انــد ».بــاری «از فرزانگــی هــای رایــج
ایــن بــار هــم نظــاره گــر دســتگیری هــای گســرده اســت».
ایــران دانــان چیــز زیــادی باقــی منانــده
اســت :اینکــه پیــان امتــی بــه بــاز شــدن
فضــا مــی انجامــد؛ اینکــه روحانــی مــرد تحــول اســت؛ اینکــه طبقــه متوســط بــا تحصیــات خــوب مــی توانــد عامــل تحــول
باشــد؛ و اینکــه محافظــه کاران پایــگاه گســرده ای در میــان روســتائیان دارنــد ــــ همــه و همــه نادرســت انــد .اگــر ناآرامــی
هــا هفتــه گذشــته ایقانی/یقینــی بــر جــای گذاشــته باشــند ،آن چیــزی جــز ایــن نیســت کــه سیاســت [رژیــم در] ایـران بــه
انتهــای کار خــود رســیده اســت».
«لــو» مــی نویســد کــه غــرب در افغانســتان و عـراق جنگــی را آغازیــد کــه شکســت خــورده و رژیــم حاکــم بــر
ای ـران در حــال حــارض در منطقــه بــه «سیاســت خارجــی نئوامپریالیســتی روی آورده ».و مــردم هــم ایــن سیاســت را در
اعرتاضــات خویــش بــه نقــد گرفتــه انــد و فریــاد زده انــد« :غــزه ،ســوریه ،لبنــان رو رهــا کــن  /فکــری بــه حــال مــا کــن».
وی مــی افزایــد کــه اقتصــاد ایــران نابســان اســت و یکــی از شــعارهای مــردم «نــان ،کار ،آزادی» بــوده
اســت .در حالــی کــه اکــر جوانــان در ای ـران بیکارنــد و بــه ســختی مــی تواننــد بــه دانشــگاه هــا راه یابنــد« ،آقــازاده
هــا» بــه «تحصیــل در مــدارس خصوصــی» مشــغولند و «ورودشــان بــه دانشــگاه هــا ســاده تــر و یافــن شــغل بــا درآمــد
خــوب برایشــان راحــت تــر اســت ».علــی فتــح اللــه نــژاد بــر ایــن بــاور اســت کــه «اگــر کســی متعلــق بــه خانــواده هــای
رژیــم نباشــد ،امــکان رشــد [شــغلی] نخواهــد داشــت ».فتــح اللــه نــژاد مــی افزایــد کــه «هــم اکنــون متامیــت حاکمیــت
( )gesamte Eliteبــه زیــر پرســش بــرده شــده اســت».
«لــو» یــادآور مــی شــود کــه «طبقــه باالدســت و نزدیــک بــه رژیــم اســت کــه از سســت شــدن تحریمهــای
برآمــده از پیــان امتــی در ســال  ۲۰۱۵ســود بــرده .گرچــه از آن زمــان تــا کنــون معامالتــی بــه ارزش  ۸۰میلیــارد دالر بــا
رشکــت هــای خارجــی شــکل گرفتــه اســت .امــا از  ۱۱۰ق ـرارداد  ۹۰تــا از آنهــا بــا رشکتهایــی بســته شــده کــه متعلــق بــه
حکومــت انــد ».اصالحــات اقتصــادی «نئولی ـرال» روحانــی باعــث شــده اســت کــه او از ســوی طبقــات فرودســت مــورد
نفــرت قــرار بگیــرد و در نــگاه مــردم «او بخشــی از سیســتم ناعادالنــه» قلمــداد شــود.
ف ـراز نوشــتار «لــو» شــاید ایــن بخــش باشــد« :پیــان امتــی ب ـرای رئیــس جمهــور [حســن روحانــی] در غــرب
گ گ ـرا را بــه ارمغــان آورد؛ فــردی کــه فضــای سیســتم را بــاز مــی کنــد و آزادی هایــی را
آوازهء یــک اعتدالگــریِ دیالــو ْ
خواهــد آورد؛ همیــن کــه فشــار تحریمهــا کاســته شــود .ایرانــی هــا خیلــی وقــت اســت کــه بهــر [از مــا] مــی داننــد کــه
ـوب خونیــنِ جنبـ ِ
ـش دانشــجویی ســا ِل  ]۱۳۷۸[ ۱۹۹۹را پشــتیبانی
روحانــی همیشــه مــرد دســتگاهء امنیــت بــوده و رسکـ ِ
کــرده اســت .او ایــن بــار هــم نظــاره گــر دســتگیری هــای گســرده اســت».
« .۲یــورگ لــو» ( )Jorg Lawدر نوشــتاری دیگــر زیــر عنــوان «لطفــا خــودداری کنیــد» ( ۴ژانویــه  ،۲۰۱۸در
« ،»Die Zeitشــارهء  ،۲برگــهء  )۱مــی نویســد کــه «در ای ـران مــردم جــان خودشــان را ب ـرای تحــول بــه خطــر انداختــه
انــد .پشــتیبانی غــرب اغلــب مواقــع ریاکارنــه بــوده اســت».
«لــو» بــا کنایــه مــی افزایــد« :در ســال نــو ،رئیــس جمهــور آمریــکا ،حقــوق بــر را کشــف کــرد .در پیــام توئیرتی
بــه مناســبت اعرتاضــات چندیــن روزه در ایـران نوشــته اســت کــه ‹ملــت بــزرگ ایـران› از حقــوق بــر محــروم اســت .ایــن
ملــت امــا ‹تشــنه خــوراک و آزادی› اســت ».بــاری «هــای و هــوی خوبــی ســت .آدم مــی خواهــد از خــودش بپرســد کــه
آیــا همیــن رئیــس جمهــور نبــود کــه ملــت بــزرگ ایـران را بــا اســتثناء از ســفر بــه آمریــکا ممنــوع کــرده بــود .بــه لطــف
سیاســت ترامــپ ،یعنــی محــروم کــردن مســلامنان ،هیــچ ایرانــی منــی توانــد ویـزای ایــاالت متحــده آمریــکا را درخواســت
ـف رژیــم و نــه مــادر بـ ِ
کنــد؛ نــه آن ایرانــی شــکنجه شــدهء مخالـ ِ
ـزرگ غیــر سیاســی ای کــه مــی خواهــد فرزنــدش را در
تعطیــات نــوروز مالقــات کنــد .ترامــپ همــه ایرانــی هــا را بــه خاطــر سیاســت رژیــم در تهـران مجــازات کــرده و همیــن

ایرانــی هــا را بــه مبــارزه علیــه رژیــم هــم
اکنــون بــا پیــام هــای توئیرتیــش تحریــک
مــی کنــد».
«لــو» مــی افزایــد کــه آدم بــه
راســتی بــا «بی-چــاره گــی ــــ اگــر نخواهیم
بگوئیــم کــه ریــاکاری ــــ یکی از سیاســتهای
مشــخص خاورمیانــه ای غــرب» رو بــه روســت .بــاری «فانتــازی ‹تغییــر رژیــم› در ایـران» دوبــاره پراکنــده شــده و نــه تنهــا
سیاســتمداران اصولگ ـرای آمریکایــی ماننــد ســناتور جمهــوری خــواه ،گراهــام ( ،)Grahamفســخ پیــان امتــی و سیاســت
برانــدازی تهاجمــی را خواســتار شــده انــد ،بلکــه رسمقالــه هــا در ایــن کشــور [ایــاالت متحــده آمریــکا] نیــز خواســتار آننــد
کــه سیاســت گفــت و گــو کنــار گذاشــته شــود و سیاســت رسنگونــی مالهــا پیــش رود ».و «ایــن در حالــی ســت کــه خیــزش
در ایـران موقعیــت خوبــی ســت کــه آدمــی نگاهــی نــو و پساامپریالیســتی بــه منطقــه بیانــدازد و یــک بــار هــم کــه شــده
عالقــه ای بــه مبــارزات واقعــی مــردم نشــان دهــد .چ ـرا کــه اصــا مشــخص نیســت کــه کــی بــه چــه دلیلــی علیــه چــه
کســی شــوریده و چــه کســی در پایــان از ماج ـرا ســود خواهــد بــرد».
«لــو» ســپس ــــ در تضــاد بــا گفتــه هــای خــودش ــــ بــه خیــزش دی مــاه پرداختــه ،شــمه ای از آن را بــه دســت
داده و خواســته هــای مــردم از جملــه عــدم پشــتیبانی مالــی از کشــورهای منطقــه همچــون ســوریه و لبنــان را بازگــو مــی
کنــد و مــی افزایــد کــه ایــن خیــزش «نــه برنامــه یــک دســتی دارد ،نــه یــک رهــر دارد و ظاه ـرا نــه یــک اس ـراتژی».
«لــو» در ایــن بــاره کــه غــرب و آملــان چــه واکنشــی بایــد نشــان دهنــد مــی نویســد کــه بایــد «بــا صدایــی
رســاتر بـرای آزادی بیــان و تجمعــات گام برداشــت؛ چنــان کــه تــا بــه حــال وزیــر امورخارجــه ،گابریــل ،انجــام داده .بایــد
بــه روشــنی گفــت کــه در جریــان همــکاری هــای اقتصــادی نبایــد جــان معرتضــان را نادیــده گرفــت».
«لــو» در پایــان یــادآور مــی شــود کــه «نادرســت هــم نخواهــد بــود کــه ب ـرای یــک بــار هــم کــه شــده در
بــاره فاجعــهء سیاسـ ِ
ـت خاورمیانــه ایِ غــرب اندیشــید .و در ایــن میــان هیــچ کشــور بــه انــدازه ای ـران دارای مناســبت
نیســت .چهــل ســال اســت کــه ایــن رژیــم دارد لعنــت مــی شــود و همچنــان وجــود خارجــی دارد .مــواردی هــم چــون ــــ
جنــگ غیــر قانونــی ( )völkerrechtswidrigایــاالت متحــده در عـراق؛ جانبــداری متعصبانــه از ســعودی هــا؛ و پشــتیبانی
( )Begeisterungســطحی از شورشــیان در ســوریه و ســپس بــی تفاوتــی نســبت بــه جنایــات رژیــم [اســد] ــــ بــه ایــن امــر
هــم انجامیــد کــه [رژیــم مســتقر در] تهـران امــروز قــدرت تعییــن کننــده در منطقــه باشــد .اعرتاضــات هــم اکنــون نشــان
مــی دهنــد کــه بســط قــدرت خارجــی بــه هیــچ وجــه بــه معنــای ثبــات داخلــی نخواهــد بــود».
نوشــتار «لــو» بــا پیامــی بــه سیاســتمداران در «غــرب» پایــان یافتــه« :ایرانــی هــا جــان و زندگــی شــان را بـرای
تحــول بــه خطــر انداختــه انــد .بـرای اینکــه کمکــی بــه پروپاگانــداری رژیــم کــه مــی گویــد معرتضــان عوامــل خارجــی انــد
نشــود مــی بایســت کــه از فراخوانــدن مــردم بــه رسنگونــی دوری کــرد».
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« .۳آنــدرِا باکهــوز» ( )Andrea Backhausگفــت و گویــی داشــته اســت بــا علــی صمــدی احــدی کــه بــا عنــوان
«خشــم ایرانــی هــا از میــان نخواهــد رفــت» ( ۱۶ژانویــه  ،۲۰۱۸در « )»Zeit Onlineمنتــر شــده اســت.
«آنــدرِا باکهــوز» در آغــاز مــی نویســد« :فیلــم ســاز ،علــی صمــدی احــدی ،مــی گویــد کــه اعرتاضــات در ایـران
فرونشســته انــد امــا مشــکالت در کشــور هــم چنــان وجــود خارجــی دارنــد و بیشــر ایرانــی هــا مــی خواهنــد کــه ایــن
سیســتم اقتدارگــرا ( )autoritärرا براندازنــد».
احــدی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «مــردم شــعارهایی هــم چــون ‹مــرگ بــر دیکتاتــور› و ‹مــا حیــا کــن› رس
داده انــد .آیــا شــا انتظــار ایــن مــوارد را داشــتید؟» مــی گویــد« :در تظاهـرات هــای کنونــی رسیــع بــه زیــر ســوال بــردن
سیســتم مطــرح شــد .آن زمــان کــه ایرانــی هــا در ســال  ]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹بــه خیابــان هــا ریختنــد یــک ســال طــول کشــید تــا
شــعار ‹مــرگ بــر دیکتاتــور› رس داده شــد .آنهــا مــاه هــا بعــد متوجــه شــدند کــه بــا ایــن سیســتم ،تحولــی روی نخواهــد
داد )…( .در هفــت ســال اخیــر هیــچ چیــز عــوض نشــده اســت .بــه همیــن دلیــل هــم بـرای خیلــی از ایرانــی هــا روشــن

اســت کــه تحــوالت کالن در چهارچــوب نظــام منــی توانــد روی دهــد ،بلکــه تنهــا رسنگونــی [راه حــل] اســت ».و مــی افزایــد
کــه «اعرتاضــات کنونــی نشــان دادنــد کــه مــردم اکنــون آلرتناتیــو را بیــرون از سیســتم مــی بیننــد».
احــدی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «آیــا روحانــی بـرای شــا قابــل اعتــاد اســت؟» مــی گویــد« :روحانــی
عالقــه منــد و مصمــم بــه حفــظ قــدرت نظــام ( )Machterhalt der Regierungاســت و ب ـرای تحقــق ایــن امــر مــی
خواهــد تغییراتــی در سیســتم ایجــاد و فضــا را بــاز کنــد .امــا دایــرهء نفــوذش محــدود اســت؛ چـرا کــه رئیــس جمهــور در
ای ـران نقــش اساســی ای نــدارد .رهــر مذهبــی ،بــاری رهــر انقــاب ،شــورای نگهبــان ،مجلــس خــرگان ،مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام و نیروهــای نظامــی ( )Militärــــ بیشــر از رئیــس جمهــور قــدرت دارنــد .روحانــی بــا رصاحــت گفته اســت
کــه دو ســوم بودجــه بـرای ســال  ۲۰۱۸در دســت دولــت او نیســت ،بلکــه در دســت نیروهــای نظامــی ( )Militärو رهــر
مذهبــی ســت».
احــدی در پاســخ بــه ایــن ادعــا کــه «اکــر ایرانــی هــا مــی گوینــد کــه تــا مادامــی کــه رهــری وجــود نداشــته
باشــد کــه بتوانــد اپوزیســیون را هدایــت کنــد دگرگونــی شــکل نخواهــد گرفــت» مــی گویــد« :هــر چــه اعرتاضــات بیشــر
بــه درازا بکشــند و هــر چــه مــردم بیشــر بــه بحــث و گفــت و گــو بنشــینند شــانس اینکــه از ایــن گفتــان ( )Diskursیــک
ســاختار و یــک ســاختار رهــری پدیــد آیــد بیشــر اســت».
احــدی در پاســخ بــه آخریــن پرســش کــه «غــرب بایــد چــه سیاســتی پیشــه کنــد کــه تحولــی در ای ـران روی
دهــد؟» مــی گویــد « :رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا بــی درنــگ در جبهــه معرتضــان ایســتاد و ایــن دگرگونــی
واقعــی ســت .اوبامــا در آن زمــان [در ســال  ]۱۳۸۸مدتهــا بـرای اعــام موضــع تعلــل کــرد؛ بــه ایــن دلیــل کــه او بــه دنبــال
گفــت و گــو بــا صاحبــان قــدرت بــود و مــی خواســت روابــط بــا ایـران را بهبــود بخشــد .ترامــپ پــس از ورود بــه ســمتش
در جبهــهء عربســتان ســعودی و ارسائیــل قـرار گرفــت و خواســتار تغییــر رژیــم در ایـران شــد .ایــن یــک ســیگنال واقعــی
ســت ».و «ب ـرای خیلــی از ایرانــی هــا مهــم اســت کــه وضعیــت حقــوق بــر در ای ـران بــا تحریمهــا مواجــه باشــد و نــه
مســئله هســته ای .غــرب بایــد بدانــد کــه متحــدان واقعــی شــان ایرانیانــی هســتند کــه بـرای رســیدن بــه جامعــه مدنــی
نیرومنــد مــی کوشــند .ایــن آدمهــا مــی بایســت مــورد پشــتیبانی ق ـرار بگیرنــد تــا اینکــه صدایشــان شــنیده شــود».
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« .۴ســوزان کَی ـزِر» ( )Susanne Kaiserدر نوشــتاری بــا عنــوان «اولیــت بــا ای ـران اســت» ( ۵ژانویــه ،۲۰۱۸
در « )»Zeit Onlineمــی نویســد کــه «همــه چیــز بـرای ایـران خــوب پیــش رفتــه؛ چـرا کــه ایـران بــه پیــان امتــی ،نفــوذ
سیاســی بیشــر [در منطقــه] و رشــد اقتصــادی دســت یافتــه .امــا مــردم از سیاســت ریاضــت اقتصــادی رئیــس جمهــور،
روحانــی ،رنــج مــی برنــد ».و «از درآمدهــای اقتصــادی ،طبقــات گســرده را نســیبی نبــوده اســت ».و ایــن در حالــی ســت
کــه «بســیاری از ایرانــی هــا بــا رئیــس جمهــور جدیــد ،امیــد بــه بهبــود رشایــط زندگــی شــان را داشــته انــد» چ ـرا کــه
«روحانــی وعــده داده بــود کــه اقتصــاد را اصــاح کنــد».
«کَی ـزِر» یــادآور مــی شــود کــه اقتصــاد ای ـران رشــد داشــته امــا «تعــداد معــدودی کــه در راس [نظــام انــد]
از آن ســود بــرده انــد ».بــاری «از رشــد اقتصــاد ملــی بیــش از همــه طبقــه حکومتــی ســود بــرده .بزرگرتیــن رشکتهــای
کشــور در دســت ســپاه پاســداران ،ارتــش و رهــر انقــاب ،علــی خامنــه ای ســت .انحصــار قــدرت حکومتــی ،فســاد مالــی
و خویشــاوند ســاالری ( )Vetternwirtschaftجلوگیــر هــر گونــه رقابــت واقعــی انــد».
و یکــی دیگــر از دالیــل «وضعیــت وخیــم اقتصــادی ،اقدامــات اقتصــادی» روحانــی ســت .او «اقتصــاد ریاضتــی
را بــه مــردم تحمیــل کــرده ،بــه جــای اینکــه بــی درنــگ اصالحــات ســاختاری را پیــش بــرد )…( .از زمانــی کــه روحانــی در
قــدرت اســت فقــر گســرده تــر شــده .رئیــس جمهــور همزمــان بودجــه بخــش امنیــت و دفــاع ،بودجــه نیروهــای نظامــی
و ماجراجویــی هــای خارجــی گـران آنهــا را بــه چیــزی حــدود  ۱۵۰درصــد افزایــش داده .خشــم بازنــدگان [ایــن اقدامــات]
هــم اکنــون متوجــه ایــن دو بُعــد از سیاســت روحانــی ــــ امنیــت و ریاضــت اقتصــادی رادیــکال ــــ مــی باشــد».

«کَیـزِر» بــر ایــن بــاور اســت کــه «بــر خــاف اعرتاضــات گذشــته در ســال  ]۱۳۸۸[ ۲۰۰۹ایــن بــار بیشــر مــردم
عــادی انــد کــه بــه خیابــان هــا مــی ریزنــد و ایــن در حالــی ســت کــه طبقــه روشــنفکری در تهـران نظــاره گــر اســت .بــر
خــاف جنبــش ســبز معرتضــان بــه دنبــال آزادی بیــان و حقــوق زنــان نیســتند ،بلکــه خواســتار مــواد غذایــی ارزان تــر و
پایــان طــرز تفک ـ ِر خودبهــره بــردا ِر رژیــم انــد؛ و ایــن کــه پــول کشــور دیگــر نــه رصف ماجراجویــی هــای خارجــی [در
منطقــه خاورمیانــه] بلکــه رصف اقتصــاد بومی/داخلــی شــود».
http://www.zeit.de/wirtschaft/2018-01/wirtschaft-naher-osten-iran-aufschwung-proteste
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« .۵میخائــل تورمــان» ( )Michael Thurmannدر نوشــتاری زیــر عنــوان «قــدرت محافظــه کاران را بایــد
محــدود کــرد» ( ۴ژانویــه  ،۲۰۱۸در « )»Zeit Onlineمــی نویســد کــه «عجوالنــه چــرت و پــرت گفــن و از پایــان رژیــم
حــرف زدن بــه ســود رژیمــی هــا خواهــد بــود .بــه نفــع منطقــه اســت کــه هزینــه هــای ســلطه جویــی ای ـران را بــه
باالتریــن رقــم ممکــن برســاند».
«تورمــان» مــی افزایــد« :مــردم در ای ـران بــه خیابانهــا ریختــه انــد و غــرب یــک بــار دیگــر نشــان مــی دهــد
کــه چــه انــدازه نامنســجم اســت .دونالــد ترامــپ بــا شــوق و ذوق روی خــوش نشــان داده و در پیــام توئیــری خــود دم از
‹خیــزش ملــی علیــه رژیــم رسکوبگــر› زده و مــردم را بــه ‹تغییــر› فـرا خوانــده کــه خالصــه اش هــان ‹تغییــر رژیــم› اســت.
و ایــن باالتریــن خواســت اســت؛ خواســتی کــه بــا آن جــورج دبلیــو بــوش  ۱۵ســال پیــش منطقــه را بــه خــاک و خــون
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کشــید .اروپایــی هــا همچنــان از پــی آمدهــای آن جنــگ رنــج مــی برنــد ــــ و در واکنــش هایشــان خیلــی محتــاط تــر شــده
انــد».
«تورمــان» مــی پرســد کــه «امــا چــه واکنشــی درســت اســت؟ آیــا بایــد خونــرد عمــل کــرد وقتــی شــبه
نظامیــان بــا خشــونت عریــان بــه جــان معرتضــان مــی افتنــد؟ آیــا پیــان امتــی بــا ای ـران در خطــر اســت؟ آیــا دولــت
ایــاالت متحــده ایــن حــق احتاملــی را خواهــد داشــت کــه بــه عالــی جنابانــان ســیاه پــوش در تهــران حملــه کنــد؟»
«تورمــان» یــادآور مــی شــود کــه دونالــد ترامــپ ،تهـران و اوبامــا را بــه بــاد انتقــاد گرفتــه و مــی افزایــد کــه
«ترامــپ اوبامــا را متهــم کــرده اســت کــه پــس از پیــان امتــی بــه ای ـران پــول داده اســت و امــکان رسکــوب درســت و
حســابی را ب ـرای رژیــم ممکــن ســاخته .گذشــته از اینکــه پــول ای ـران در بانکهــای آمریــکا بــوده و اوبامــا آن پــول را در
قبــال رصف نظــر ایـران از غنــی ســازی امتــی آزاد کــرد بایــد گفتــه کــه :هــم اکنــون بــه پیــان امتــی حملــه کــردن و آن را
در صــورت امــکان ،فســخ کــردن یــک حامقــت تاریخــی خواهــد بــود ».چـرا «کــه پیــان امتــی دقیقــا آن چیــزی بــوده اســت
کــه معرتضــان در پــی اش بــوده و بــا بــه دســت آوردنــش زندگــی بهــری را آرزومنــد بــوده انــد .امــا ایــن امــر محقــق نشــد.
آن هــم بیشــر بــه ایــن دلیــل کــه رژیــم ای ـران فاســد اســت و در اختیــار ســپاه پاســداران ســهم بیشــری را گذاشــته تــا
مــردم نیازمنــد .اگــر ترامــپ اکنــون پیــان [امتــی] را فســخ کنــد بهرتیــن اســتدالل را بــه دســت رژیــم خواهــد داد‹ :مقــر
در همــه مســائل غــرب اســت ›.بــه همیــن دلیــل سیاســتمداران غربــی مــی بایســت بــه ســه چیــز توجــه شــایانی داشــته
باشــند :نخســت اینکــه بــه پیــان امتــی کاری نداشــته باشــند ،دوم اینکــه هیــچ چیــزی را حامیــت نکننــد و ســوم اینکــه
راســخ بایســتند».
«تورمــان» مــی افزایــد کــه «واکنــش اروپایــی هــا محــدود بــه اخطــار و نقـ ِـد بــه کارگیــری خشــونت در برابــر
معرتضــان بــوده اســت .واکنــش مناســب فعــا همیــن ســت .حامیــت مشــخص از اپوزیســیون در ایــن لحظــه بــی معناســت؛
چـرا کــه آدم منــی دانــد کــه چــه کســی و چگونــه بایــد پشــتیبانی شــود و پــی آمدهــای ایــن پشــتیبانی چــه خواهــد بــود.
بازنگــریِ خیزشــهایِ عربــی بیانگــر آن ســت کــه دلگرمــی دادن هــای نادرســت در زمــان نادرســت چــه پــی آمدهــای فاجعــه
بــاری بــه هم ـراه خواهــد داشــت».
مثــا «در اثنــای بهــار مــری ،غــرب ،خیــزش علیــه حاکــم ،حســنی مبــارک را بــه طــرق مختلــف ترغیــب کــرد.
وزرای خارجــه اروپــا و وزیــر أمــور خارجــه آملــان هــم خودشــان را در جشــن معرتضــان در میــدان تحریــر رشیــک دانســتند.
امــا زمانــی کــه پــی آمــد قابــل پیــش بینــی رخ داد ،بــاری بــرد اخــوان املســلمین در انتخاباتــی آزاد ،ناگهــان غــرب خــود را
کنــار کشــید .بــه جــای اینکــه نتیجــهء انتخابــات دموکراتیــک را قبــول کنــد و امــر واقــع را تحمــل کنــد از رسنگونــی رئیــس
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جمهــور ،مرســی ،غیــر مســتقیم پشــتیبانی
«واکنــش اروپایــی هــا محــدود بــه اخطــار و نقـ ِـد بــه کارگیــری
کــرد ».و «در خیــزش علیــه دیکتاتــور
خشــونت در برابــر معرتضــان بــوده اســت .واکنش مناســب فعــا همین ســوریه ،بشــار االســد ،دولتهــای غربــی بــا
ســت .حامیــت مشــخص از اپوزیســیون در ایــن لحظــه بــی معناســت؛ شــور و شــوق در کنــار معرتضان ایســتادند.
چـرا کــه آدم منــی دانــد کــه چــه کســی و چگونــه بایــد پشــتیبانی شــود امــا زمانــی کــه کار بــه خــون و خونریــزی
و پــی آمدهــای ایــن پشــتیبانی چــه خواهــد بــود .بازنگــریِ خیزشــهایِ
کشــید خودشــان را عقــب کشــیدند .و
عربــی بیانگــر آن ســت کــه دلگرمــی دادن هــای نادرســت در زمــان در جنــگ داخلــیِ رسبــرآورده ،غــرب بــه
نادرســت چــه پــی آمدهــای فاجعــه بــاری بــه همـراه خواهــد داشــت ».اپوزیســیون ،در جیــره هایــی بســیار کــم،
کمــک و رژیــم [اســد] را ایزولــه کــرد؛ تــا
اینکــه پوتیــن بــا مبــب افکنــی پیــروزی اســد را بــه کرســی نشــاند .تاریــخ غــرب در خاورمیانــه ،تاریــخ شــل و ســفت کردنهــا،
تاریــخ یــک گام بــه جلــو یــک گام بــه پــس ،و تاریــخ پیــان شــکنی هــا و ســهل انــگاری هــای بــزرگ اســت».
«تورمــان» یــاد آور مــی شــود کــه بــه دالیــل نامــرده «نبایــد چــرت و پــرت وار از پایــان رژیــم ســخن گفــت
بلکــه بایــد در ایــن بــاره اندیشــید کــه چگونــه مــی تــوان قــدرت محافظــه کاران را محــدود کــرد .بــاری چــاره اش بیــرون از
مرزهاســت .ایـران بـرای جنگهــا و کشمکشــها شــبه نظامیــان شــیعه در ســوریه ،عـراق ،یمــن و لبنــان بیشــر پــول هزینــه
مــی کنــد تــا بـرای نیازمنــدان در خــود ایـران .از ایــن سیاســت نــه تنهــا خیلــی از ایرانــی هــا بلکــه میلیونهــا عــرب نیــز رنــج
مــی برنــد .بــه نفــع خاورمیانــه اســت کــه هزینــه هــای ســلطه جویانــه ایـران را در حاشــیه دریــای مدیرتانــه بــه باالتریــن
حــد ممکــن برســاند و نــام بــردن ایــن هزینــه هــا نیــز مفیــد خواهــد بــود».
تورمــان در پایــان متذکــر مــی شــود کــه «رئیــس جمهــور ایــران ،حســن روحانــی ،کــه لیــرال نیســت امــا
مخالــف ســپاه پاســداران اســت بـرای نخســتین بــار بودجــه را علنــی کــرد؛ بــه عــاوه هزینــهء بنیادهــای مذهبــی و همــه
نهادهــای شــبه نظامــی .ایــن امــر قابلیــت اعتــاد اصولگرایــان اســامی را کاهــش داد .هــر چــه ایرانــی هــا بیشــر بداننــد
کــه هزینــه هــای نامعقــول ســلطه جویــی هــای [رژیــم] در جهــان عــرب چــه قــدر اســت بــه هــان تناســب محافظــه کاران
در ته ـران ضعیــف تــر خواهنــد شــد».
http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-01/iran-teheran-proteste-expansion-kosten
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« .۶وانِســا وو» ( )Vanessa Vuمصاحبــه ای داشــته بــا علــی فتــح اللــه نــژاد کــه بــا عنــوان «رژیــم اصــاح پذیــر
نیســت ( »)reformresistentمنتــر شــده اســت ( ۳ژانویــه  ،۲۰۱۸در «.)»Zeit Online
فتــح اللــه نــژاد در کنــار «دالیــل ســاختاریِ » اعرتاضــات ،بــه جرقــهء هــای آن ،یعنــی «افزایــش شــدید بهــای
قیمــت بنزیــن و مــواد غذایــی» ای اشــاره کــرده کــه بیشــر بــه «طبقــه فرودســت و طبقــهء متوســط» فشــار آورده.
فتــح اللــه نــژاد در بــاره بودجــه علنــی شــده از ســوی روحانــی مــی گویــد کــه برنامــه هــای بودجــه «بــه ســخره
گرفــن وعــده عدالــت اجتامعــیِ در بــوق و کرنــا جــار زدهء خــودش» مــی باشــد و مــی افزایــد کــه «مبالــغ فراوانــی بـرای
بنیادهــای مذهبــی» در نظــر گرفتــه شــده و «بودجــهء ســپاه پاســداران نیــز قـرار اســت کــه افزایــش یابــد ».ایــن اســت کــه
«برنامــهء بودجــهء رئیــس جمهــور آخریــن امیــد کــه او اصالحاتــی در خــور انتظــار مــردم پیــش خواهــد بــرد را نقــش بــر
آب کــرد ».و ایــن شــده کــه انتخــاب کننــدگان او کمپینــی بــا عنــوان «پشــیامنم» در توئیــر بــه راه انداختنــد.
فتــح اللــه نــژاد دالیــل اصلــی اعرتاضــات را «در نابســانی اجتامعــی» و «سیســتم مســتبدانه ()autoraktisch
و رسکوبگـ ِر رژیــم» مــی بینــد؛ «سیســتمی کــه نشــان داده کــه اصــاح پذیــر نیســت ( .)reformresistentاز ایــن گذشــته
«نیمــی از ایرانــی هــا در نزدیــک خــط فقــر زندگــی مــی کننــد .طبــق آمــار رســمی از هــر هشــت نفــر یــک نفــر و از
هــر چهــار جــوان یــک نفــر بیــکار اســت ــــ و ایــن نــرخ هــا در حقیقــت خیلــی باالتــر از ایــن حــرف هاســت ».مزیــد بــر
علــت «ناامیــدی از پیــان امتــی» نیــز بــوده اســت .چـرا کــه «منافــع برآمــده از معامــات تقریبــا بــدون اســتثناء بــه جیــب
نخبــگان [در قــدرت] ریختــه شــده .بــه بقیــه مــردم هیــچ نرســیده .بــر عکــس [در ایـران] فقــر و نابرابــری درآمــد افزایــش
یافتــه ».وی دلیــل فقــر افزایــش یافتــه را هــم در «سیاســت اقتصــادی نئولیـرال» روحانــی مــی بینــد و مــی افزایــد کــه «آدم

مــی توانــد هــم چنیــن مدعــی شــود کــه او
ــــ بــه ماننــد اصــاح طلبان ــــ عالقــه ای به
رفــع درماندگــی هــای اجتامعــی نداشــته.
و خیلــی از تحلیگــران در آملــان و اروپــا
چشــم بــه روی ایــن امــر بســته انــد».
فتــح اللــه نــژاد در نقــد ای ـران
دانــان ( )Iran-Expertenغربــی مــی
گویــد« :بیشــر ای ـران دانــان تصویــری از ای ـران بــه دســت داده انــد کــه بیشــر بــه کا ِر رونـ ِـد نزدیکــیِ آملــان و اروپــا بــه
تهـران مــی خــورد .مثــا در بیــان تفــاوت میــان جنــاح هــای ( )Franktionenرژیــم بیــش از انــدازه بزرگنامیــی کــرده انــد.
اینــان ایــن دو جنــاح را بــه نیروهــای بــه ظاهــر خــوب و بــد ،بــه نیروهــای اعتدالگـرا و اصولگـرا تقســیم کــرده انــد .و ایــن
درحالــی ســت کــه مخــرج مشــرکهای بیشــری میــان بخشــهای ایــن نخبــگان وجــود دارد تــا نــکات مــورد اختــاف .نقشــی
کــه ایــن نــکات مــورد اختــاف بــازی مــی کننــد بیشــر مربــوط بــه سیاســت روزمــره اســت [و نــه سیاســت هــای کلــی].
از ایــن گذشــته از منفعــت مشــرک حاکــم ،یعنــی بقــای رژیــم ،همــه جنــاح هــا ،بــه عــاوه اصــاح طلبــان ،بــه غایــت
ســود مــی برنــد .ســیامی کامــل [رژیــم] بــه عــاوه فالکــت اجتامعــی و مناســبات دیکتاتــوری و همچنیــن منافــع سیاســی و
اقتصــادی را برخــی عمــدا نادیــده گرفتــه انــد .توهــم در بــاره رژیــمِ قابــلِ اصــاح ( )reformfähiges Regimeو ‹روحانــی
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«اگــر رفــرم پذیــری ای در کار مــی بــود هــم اکنــون مشــاهده
مــی شــد و یــا در زمــان رئیــس جمهــور اصــاح طلــب ،محمــد خامتــی ،و
یــا هــم اکنــون در زمــان روحانــی ،آن را ملــس مــی کردیــم .مــی بایســت
یــک بــار هــم کــه شــده واقعیــت را بــه پیــش چشــم بکشــیم کــه اصــاح
ناپذیــری ( )Reformresistenzشــدیدی در سیســتم وجــود دارد».
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اصــاح طلــب› هــم اکنــون فروپاشــیده انــد».
فتــح اللــه نــژاد در بــاره تفــاوت میــان خیــزش دی مــاه بــا جنبــش ســبز مــی گویــد کــه «جنبش ســبز ناخشــنودی
مســلمی را ابـراز کــرد؛ امــا آن بیشــر متوجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری بــود .آن زمــان اصــاح طلبــان دســتورات سیاســی
را بــه جنبــش دیکتــه مــی کردنــد .از آنجــا کــه آنــان خواســتار پابرجایــی سیســتم بودنــد نداهــای موجــود علیــه سیســتم
بــه کل بــه حاشــیه کشــانده شــدند .ایــن بــار امــا دیگــر ایــن ترمــز وجــود نــدارد .ایــن بــار کســانی [در خیابــان انــد] کــه
جــدا از آن جریــان جــدا شــده انــد؛ کســانی کــه پشتشــان بــه دیــوار اســت و متامیــت سیســتم را بــه زیــر پرســش بــرده انــد.
شــعارهای آنــان شــبیه شــعارهایی ســت کــه در بهــار عربــی ( )arabischer Frühlingشــنیده مــی شــد».
فتــح اللــه نــژاد در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «آیــا ایــن عجوالنــه و حتــی یــک خوانــش دلخــواه و غربــی
نیســت کــه مــا اعرتاضــات در ایـران را بــه منزلــه خواســتاری بنیادیــن تغییــر رژیــم قلمــداد کنیــم؟» مــی گویــد « :جنــگ
ایرانــی هــا علیــه اســتبدا ِد ( )Tyranneiداخلــی و خارجــی هــم اکنــون قدمتــی بیــش از  ۲۰۰ســال دارد .در جمهــوری
اســامی امیدهــای مــردم هــم از ســوی اصــاح طلبــان و هــم از ســوی محافظــه کاران نقــش بــرآب شــده .چنــان کــه از روی
شــعارها بــر مــی آیــد بســیاری متاســف انــد کــه تنهــا دارای انتخــاب میــان طاعــون و وبــا [= منظــور هــان بــد و بدتــر
اســت] مــی باشــند .در ضمــن ،خواســتار زندگــی در شــان آدمــی شــدن ،آن هــم بــه دور از فقــر و حضانــت سیاســی ،خــاص
غــرب نیســت ،بلکــه مســئله ای ســت جهانشــمول .آدمــی بایــد امــا در اصــاح پذیــری جمهــوری اســامی بــه کل شــک کند».
آن هــم بــه ایــن دلیــل کــه «اگــر رفــرم پذیــری ای در کار مــی بــود هــم اکنــون مشــاهده مــی شــد و یــا در زمــان رئیــس
جمهــور اصــاح طلــب ،محمــد خامتــی ،و یــا هــم اکنــون در زمــان روحانــی ،آن را ملــس مــی کردیــم .مــی بایســت یــک بــار
هــم کــه شــده واقعیــت را بــه پیــش چشــم بکشــیم کــه اصــاح ناپذیــری ( )Reformresistenzشــدیدی در سیســتم وجــود
دارد .اغلــب ایــن امــر عنــوان مــی شــود کــه سیســتم سیاســی [ایـران] دارای دو ســتون اســت :یــک ســتون تئوکراتیــک بــا
باالتریــن رهــر در راس حکومــت و بــا نهــادی هــای غیــر انتخابــی؛ و یــک ســتون جمهــوری بــا مجلــس و رئیــس جمهــور.
امــا در حقیقــت ســتون جمهــوری ای وجــود نــدارد؛ چ ـرا کــه تنهــا وفــاداران بــه رژیــم مــی تواننــد در انتخابــات رشکــت
کننــد .بــا انتخابــات هــای ف ـراوان مــی خواهنــد وامنــود کننــد کــه دارای دموکراســی ای هســتند کــه مولفــه هــای یــک
‹دموکراســی قانومننــد› در غــرب را شــامل مــی باشــد .امــا بســیاری از ایرانــی هــا پــس از تقریبــا چهــار دهــهء تلــخ تجربــهء
جمهــوری اســامی دیگــر تــن بــه چنیــن تصــوری منــی دهنــد .بــه همیــن دلیــل ایــن خیــزش متامیــت رژیــم را بــه زیــر
پرســش کشــیده اســت».
فتــح اللــه نــژاد در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «شــا چــه انــدازه یــک تغیی ـ ِر سیســتم کلــی را عملــی مــی
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بینیــد؟» مــی گویــد کــه «تغیی ـرات واقعــی مســتلزم انحــال نهادهــای دیکتاتــوری ســت .درجــه رسکــوب هــم اکنــون
گســرده اســت .امــا تــا زمانــی کــه تحولــی ســاختاری روی ندهــد اعرتاضــات و خیزشــها هــم چنــان رس بــر خواهنــد آورد».
آخریــن پرســش و پاســخ مربــوط بــه آلرتناتیــو اصــاح طلبــان مــی باشــد؛ و غیــاب یــک آلرتناتیــو ســکوالر
دموکــرات را ملمــوس تــر مــی منایانــد.
پرسـ ِ
ـش «وو»« :اصــاح طلبــان کــه مســائل اجتامعــی را نادیــده مــی گیرنــد و بــه دنبــال تغییـرات واقعــی هــم
نیســتند! ــــ پــس شــا بـرای رســیدن بــه یــک تغییــر ســاختاری بــه چــه کســی امیــد بســته ایــد؟» و پاســخ فتــح اللــه نــژاد:
«تنهــا مــی تــوان امیــد بــه اروپــا بســت؛ کــه بــه وظیفــه تاریخــی خــودش عمــل کنــد و ارزشــهای خــودش را همچنــان
قربانــی منافــع دیگــر نکنــد .اولیــن واکنشــها از برلیــن و بروکســل بســیار ناامیدکننــده بــود .اینــان از تفــاوت گذاشــن میــان
رسکوبگــر و رسکــوب شــده غفلــت مــی کننــد .ب ـرای پیشــگیری از یــک شکســت اخالقــی و سیاســی ،آملــان مــی بایســت
بــا توجــه بــه رسکــوب خونیــن [خیــزش] روابــط خــودش [بــا تهـران را] قطــع کنــد و ازرس گیــری روابــط را منــوط کنــد بــه
رعایــت حقــوق بــر».
http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-01/proteste-iran-reformen-regime-ali-fathollah-nejad
« .۷مارتیــن گِلِــن» ( )Martin Gehlenدر نوشــتاری زیــر عنــوان «ناامیــدی مــردم را بــه خیابانهــای کشــیده
اســت» ( ۱ژانویــه  ،۲۰۱۸در « )»Zeit Onlineمــی نویســد کــه «پنــج روزی ســت کــه اعرتاضــات در ای ـران علیــه رژیــم
مالهــا در حــال گســرش اســت .جرقــهء اعرتاضــات افزایــش قیمــت مــواد غذایــی بــود امــا دالیــل اعرتاضــات ژرفــر از ایــن
حــرف هــا هســتند ».و مــی افزایــد کــه مــردم از «دخالــت هــای پرهزینــه [رژیــم] در ســوریه ،لبنــان ،غــزه و عـراق» ناراضی
انــد و بــه همیــن دلیــل در تهـران و دیگــر شــهرها شــعارهایی همچــون «ســوریه رو رهــا کــن  /فکــری بــه حــال مــا کــن»
و «نــه غــزه ،نــه لبنــان  /زندگــی مــا در ایـران اســت» را فریــاد کــرده انــد .از ایــن گذشــته شــعار «مــرگ بــر دیکتاتــور» کــه
متوجــه «باالتریــن رهــر انقــاب ،آیــت اللــه خامنــه ای ،ســت» نیــز رس داده شــده.
«گِلِــن» بــر ایــن بــاور اســت کــه روحانــی بــا آگاه کــردن مــردم از چنــد و چــون بودجــه ــــ «بـرای نخســتین بــار
در تاریــخ جمهــوری اســامی» ــــ ســهمی در برآشــوبیدن مــردم داشــته .روحانــی خواســتار شــده بــوده اســت کــه «حوالــه
هــای میلیــاردی کــه بــه حســاب بنیادهــای مذهبــی و انیســتیتوهای تحقیقی-مذهبــیِ نامعلــوم از بودجــه کشــور واریــز
مــی شــود را دقیقــا اعــام و علنــی کننــد .ایــن گونــه بــود کــه همــگان در ایـران آگاه شــدند کــه چــه مبالغــی را روحانیــت
سیاســی سالهاســت کــه بــه جیــب مــی زنــد و ایــن در حالــی ســت کــه زندگــی روزمــره کشــورمندان هــر روز ســخرت مــی
شــود .دانشــجویان جلــوی درهــای دانشــگاهء ته ـران فریــاد مــی زدنــد کــه «مالهــای کاپیتالیســت» « /پــول مــا را بــه مــا
برگردانیــد!».
http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-01/proteste-iran-jugend-unruhen-gruende
« .8تورسـ ِـن اِرش ُو ِدر» ( )Thorsten Schröderدر نوشــتاری زیــر عنــوان «تنهــا پیــام توئیــری» ( ۳ژانویــه ،۲۰۱۸
در « )»Zeit Onlineمــی نویســد کــه «رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده آمریــکا ،دونالــد ترامــپ ،از ناآرامــی هــا ایـران ســود
جســته و بــه [رژیــم] ایـران لفظــا حملــه کــرده اســت .امــا او فاقــد یــک اسـراتژی ســت و ایــن امــر مــی توانــد بــه باالگرفنت
کار بیانجامــد« ».اِرش ُو ِدر» مــی افزایــد کــه «در حالــی کــه کشــورهای اروپایــی در بــاره ناآرامــی هــای ایـران موضعــی نگرفته
انــد ،رئیــس جمهــور ایــاالت آمریــکا بــا پیامهــای توئیــر پــی در پــی اش در کنــار معرتضــان ایســتاده اســت» و نوشــته
اســت کــه «مــردم ای ـران رسانجــام علیــه رژیــم رسکوبگــر و فاســد بــه پــا خواســته انــد» و افــزوده اســت کــه «ایــاالت
«اِرش ُو ِدر» یــاآور مــی شــود
متحده آمریکا همه چیز را به دقت زیر نظر دارند ».پس از بیان این تفاصیل
کــه «ترامــپ فاقــد یــک اسـراتژی در برخــورد بــا ایـران اســت ».چنانکــه «لینــدزی گراهــام ( )Lindsey Grahamجمهــوری
خــواه از جنــوب کالیفرنیــا ،در یــک گفــت وگــوی تلویزیونــی گفتــه اســت کــه ‹شــا منــی توانیــد تنهــا پیــام توئیــری
بگذاریــد› .رئیــس جمهــور مــی بایســت بگویــد کــه مــی خواهــد چــه برخــوردی بــا رژیــم در ته ـران داشــته باشــد».
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-01/iran-donald-trump-tweet-proteste-strategie
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 .۱نــدای مــردم و شــعارهای آنــان در جرایــد آملانــی زبــان بازتــاب چشــم گیــری داشــته اســت .تقریبــاً در
همــه ی نوشــتار هــا اذعــان شــده اســت کــه «خیــزش دی مــاه» بــه هیــچ حــزب و ســازمانی وابســته نبــوده و ،در آغــاز
خواســته هایــش اقتصــادی و نقــدش متوجــه دولــت حســن روحانــی بــوده امــا ســپس بــه خواســتاری انحــال متامیــت رژیــم
فراروئیــده اســت( .در تقریبــاً همــه ی نوشــتارها بــه شــعارهای مــردم بــه عنــوان گــواه مدعیــات اســتناد شــده).
 .۲افزایــش قیمــت مــواد غذایــی و علنــی شــدن بودجــه از ســوی روحانــی ،و ســازماندهی تظاهراتــی از ســوی
اصولگرایــان در مخالفــت بــا روحانــی ،جرقــهء ( )trigger/Auslöserخیــزش دی مــاه را بــه بــاور تقریبــا همــه روزنامــه
نــگاران و تحلیــل گـران زده اســت؛ امــا دلیــل ( )cause/Ursacheخیــزش را اینــان فقــدان آزادی هــای سیاســی-اجتامعی و
بــه ویــژه ورشکســتگی اقتصــادی ،اعــال سیاســت هــای نئولیربالــی از ســوی روحانــی و ،بدیــن ترتیــب ،افزایــش فقــر عنــوان
کــرده انــد.
اکــر نوشــتارها بــه اقتصــاد مافیایی-حکومتــی کــه ســپاه در راس آن قـرار دارد اشــاره کــرده و یــادآور شــده انــد
کــه پــس از سســت شــدن تحریمهــا اقتصــاد ایـران رشــد داشــته امــا از رشــد و ســود اقتصــادی طبقــهء حاکمــه ســود بــرده
اســت و نــه طبقــهء فرودسـ ِ
ـت جامعــه.
نارضایتــی عمیــق مــردم از سیاســت هــای خارجــی رژيــم ،بویــژه ماجراجویایــی هــای هزینــه بــردارش در
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منطقــه ــــ علــی رغــم فشــار اقتصــادی ســنگین بــر مــردم ــــ در تقریبــا همــهء نوشــتارها مــورد توجــه شــایانی قـرار گرفتــه.
 .۳در اکرث نوشتارها مقایسه ای هم میان «خیزش دی ماه» و «جنبش سبز» صورت گرفته.
 نکتــه کلیــدی در رادیــکال (تــر) بــودن «خیــزش دی مــاه» نســبت بــه «جنبــش ســبز» اســت« .خیــزش دیمــاه» متامیــت رژیــم را بــه زیــر پرســش بــرد و ایــن در حالــی ســت کــه جنبــش ســبز بیشــر اع ـراض اش متوجــه نتیجــه
انتخابــات بــوده اســت.
 در «جنبــش ســبز» اصــاح طلبــان خواســته هــا را دیکتــه مــی کردنــد و ایــن درحالــی ســت کــه «خیــزش دیمــاه» فاقــد رهــری بــود و مــردم بــدون در نظــر گرفــن هیــچ خــط قرمــزی خواســته هایشــان را در قالــب شــعار مطــرح
کردنــد.
 «جنبــش ســبز» دارای رهــر و خواســته اصلــی اش لغــو نتیجــه انتخابــات بــود و ایــن در حالــی ســت کــه«جنبــش دی مــاه» فاقــد خواســته بنیادیــن و رهــری بــود.
 «جنبــش ســبز» در ته ـران شــکل گرفــت و «پیرامــون» ،روی هــم رفتــه ،بــه آن نپیوســت و ایــن در حالــیســت کــه در «خیــزش دی مــاه»« ،پیرامــون» بــود کــه خیــزش را رقــم زنــد و تهـران بــود کــه بــه خیــزش آن گونــه کــه بایــد
و شــاید پاســخ نــداد.
 «جنبــش ســبز» بــه دلیــل متمرکــز بودنــش راحــت قابــل رسکــوب بــود .امــا رسکــوب «خیــزش دی مــاه» بــهدلیــل پراکنــده گــی و گســردگی اش بــرای رژیــم دشــوارتر بــوده اســت.
 در «جنبــش ســبز» ــــ گفتــه مــی شــود ــــ کــه طبقــهء میانهء/متوسـ ِـط جامعــه باشــندگی پررنگی داشــته و این
درحالــی ســت کــه در «خیــزش دی مــاه» ــــ گفتــه مــی شــود ــــ از ســوی طبقــهء فرودســت کلیــد خــورده اســت.
 .۴روی هــم رفتــه در همــه نوشــتارها اذعــان شــده اســت کــه مردمــان ایـران همیشــه انتخــاب «بــد و بدتــر»
را پیــش روی داشــته انــد و از روی ناچــاری بــه حســن روحانــی رای داده انــد .امــا در ایــن خیــزش ناامیــدی خودشــان را از
هــر دو جنــاح بــا شــعاری همچــون «اصــاح طلــب ،اصولگ ـرا  /دیگــه متومــه ماج ـرا» آشــکارا فریــاد زده انــد.
و بســیاری انگشــت بــر ایــن مهــم گذاشــته انــد کــه رئیــس جمهــور ،حســن روحانــی ،بــه وعــده هــای انتخاباتی
اش عمــل نکــرده و افــزوده انــد کــه او بــه دلیــل ســاختار سیســتم نــه دارای قــدرت چندانــی ســت و نــه خواســتار گــذر از
نظــام و رســاندن ای ـران بــه یــک دموکراســی جهــان شــمول.
جریــان اصالحــات بــه بــاور ایــن تحلیگـران نتوانســته اســت اصالحــات بنیــادی را پیــش بــرد .بــه همیــن دلیــل
برخــی از تحلیلگـران خواســتار آن شــده انــد کــه دوگانگــی «اصولگرایــان در برابــر اصــاح طلبــان» بــه طاقچــه فراموشــی
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ســپرده شــود .و از فحــوای کالم برخــی هــم بــر مــی آیــد کــه بــا وجــود همــه ایــن مشــاهدات ــــ شــاید بــه دلیــل فقــدان
آلرتناتیویــی ســکوالر دموکـرات ــــ خوســتار آن انــد کــه «غــرب» در جبهــه اصــاح طلبــان مبانــد چـرا کــه ضعــف ایــن جبهــه،
بــه بــاور ایشــان ،بــه قــوت اصولگرایــان مــی انجامــد.
 .۵اتحادیــه اروپــا ــــ بــا وجــود اینکــه «جریــان اصالحــات» در ایـران راه بــه جایــی نــرده ــــ همچنــان خواســتار
رسمایــه گــذاری بــه روی اصــاح طلبــان ســت؛ و ثبــات سیاســی در ایـران را بــه تحــول سیاســی کــه دارای ریســک بــاال باشــد
(و ع ـراق و ســوریه جدیــدی را پدیــد آورد) ترجیــح مــی دهــد.
آملــان ،بــه عنــوان بزرگرتیــن رشیــک تجــاری اروپایــی ایـران ،بیــش از هــر چیــز بــه ثبــات سیاســی ــــ فــارغ از
اینکــه ایــران دارای چــه حکومتــی ســت ــــ عالقــه منــد اســت.
 .۶برخــی از تحلیــل گ ـران اروپایــی و ایرانــی خواســتار آن شــده انــد کــه «غــرب» جبهــه بگیــرد و از خیــزش
مــردم پشــتیبانی کنــد .برخــی دیگــر خواســتار آن شــده انــد کــه «غــرب» تنهــا بــه یــادآوری رعایــت حقــوق بــر بپــردازد
و پشــتیبانی خــودش از «خیــزش دی مــاه» را آشــکارا بیــان نکنــد؛ چـرا کــه بخـ ِ
ـش محافظــه کا ِر رژیــم آنــگاه ایــن بهانــه را
در دســت دارد کــه معرتضــان را عوامــل و جاسوســان غــرب بدانــد .بــه همیــن دلیــل هــم برخــی پشــتیابی بــی چــون چـرای
لفظــی دونالــد ترامــپ را بــه بــاد انتقــاد گرفتــه انــد( .در پاســخ بــه ایــن اســتدالل برخــی یــادآور شــده انــد کــه رژیــم خــواه
نــا خــواه معرتضــان را عوامــل غربــی دانســته و خواهــد دانســت .پــس بهــر اســت کــه پشــتیبانی صــورت بگیــرد).
 .۷در ایــن میــان ایرانیانــی هــم امــکان نــگارش مقالــه و یــا گفــت و گــو بــا روزنامــه هــا را داشــته انــد و همــه
آنــان بــه گونــه ای خواســتار آن شــده انــد کــه «غــرب» و بويــژه اروپــا حقــوق بــر را در اولویــت قـرار بدهــد و نــه پیــان
هــای تجــاری را .در ایــن میــان مــی بایســت از علــی فتــح اللــه نــژاد یــاد کــرد کــه ســهم عمــده ای در منایندگــی اپوزیســیون
انحــال طلــب داشــته اســت.
امــا بایــد ایــن مهــم را هــم برجســته کــرد کــه تقریبــا همــه ایرانــی هایــی کــه در جرایــد آملانــی زبــان نوشــته
انــد و یــا مخاطــب جرایــد آملانــی زبــان ق ـرار گرفتــه انــد از «بایدهــای اخالقــی» (همچــون فشــار بــه رژیــم پیرامــون
رعایــت حقــوق بــر) نــام بــرده انــد و کمــر کســی بــه راه کارهــای سیاســی پرداختــه .و همــگان بــر ایــن واقــف انــد کــه
در سیاســت خارجــی تنهــا مــوردی کــه در پایــان (و نــه در آغــاز) لحــاظ مــی شــود همیــن «بایــد هــای اخالقــی» ســت .در
سیاســت خارجــه« ،اخالقیــات» ،روی هــم رفتــه جایگاهــی نداشــته انــد.
 .۸مطالعــه ی آنچــه کــه تحلیگـران اروپایــی و ایرانــی در راســتای پشــتیبانی از خیــزش مــردم عنــوان کــرده انــد
بیشــر بیانگــر یــک بــن بســت سیاســی ســت و ایــن بــن بســت فقــدان یــک آلرتناتیــو ســکوالر دموکـرات را تداعــی مــی
کنــد .جامعــه ایـران ــــ بــا توجــه بــه افزایــش نارضایتــی اقتصادی-سیاســی ــــ آبســن یــک خیــزش رسارسی دیگــری ســت؛ و
پرســش پیــش روی اپوزیســیون ســکوالر-دموکرات ایــن اســت کــه آیــا تــا آن لحظــه خواهــد توانســت خــود را در چهــار
چــوب یــک آلرتناتیــو بــه مــردم معرفــی و بــه «غــرب» تحمیــل کنــد یــا نــه؟

گزیــده ای از نگــرش رســانه هــای فنالنــد بــه اعرتاضــات دی
مــاه  ۱۳۹۶ایـران
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« .۱اولــه» ( ،)yleرادیــوی رسارسی فنالنــد ،در نگاهــی بــه اعرتاضــات دیــاه ســال  ۹۶مــی نویســد [ :]۱پــس
زمینــه هــای ایــن اعرتاضــات نارضایتــی هــای قــر محــروم و رشــد نیافتــه جامعــه اســت .بیــکاری و فســاد اداری گریبانگیــر
مــردم اســت و دولــت نیــز رسمایــه هایــش را در جنــاح بنــدی هــای خــارج از کشــور رصف مــی کنــد .ســومین روز ایــن
اعرتاضــات در جریــان اســت و خیابانهــای اطـراف دانشــگاه تهـران در ناآرامــی بــر مــی برنــد و زمانــی رشایــط بدتــر شــد
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کــه نیروهــای حامــی دولــت بــه میــدان آمــده و شــعارهای ضــد معرتضیــن رس دادنــد .ایــن در حالیســت کــه معرتضیــن
شــعارهایی دال بــر آزادی زندانیــان سیاســی و مــرگ بــر دیکتاتــور رس داده انــد.
«اولــه» اینگونــه مــی بینــد کــه نــگاه رســانه هــای دولتــی بــه ایــن اعرتاضــات یــا در جهــت انــکار آنهــا یــا
خفیــف شــمردن آنهــا بــوده اســت« .اولــه» ایــن اعرتاضــات را ،هــر چنــد کــه در گســردگی امــا نــه در تعــداد متمرکــز
معرتضیــن ،امــا از زمــان ســال  ۲۰۰۹میــادی ،زمــان جنبــش ســبز ،بــی نظیــر مــی بینــد .اعـراف مســئولین دولتــی بــه رشایــط
ســخت اقتصــادی بعنــوان زمینــهء ایــن اعرتاضــات دیــده مــی شــود امــا همزمــان ایــن مســئولین تشــنج هــا بــه کســانی
نســبت مــی دهنــد کــه خواهــان ســوء اســتفاده از معرتضیــن اقتصــادی هســتند« .اولــه» اشــاره مــی کنــد کــه روز شــنبه
طرفــداران دولــت و حکومــت نیــز بــه خیابانهــا آمدنــد و رســانه هــا ایــن واقعــه را بــا آب و تــاب بیشــری انعــکاس دادنــد.
ایــن رســانه در خــر منتــره در دوم ژانویــه مــی نویســد کــه [ ]۲شــب گذشــته  ۹نفــر در ادامــهء اعرتاضــات در ایـران جــان
باختــه انــد ۶ .نفــر در شــهر قهدریجــان پــس از آنکــه قصــد داشــته انــد از پاســگاه پلیــس اســلحه بدســت آورنــد ،یــک پــر
یــازده ســاله و یــک مــرد در خمینــی شــهر و یــک عضــو ســپاه پاســداران جــان باختــه انــد.
«اولــه» [ ]۳در اخبــار هفتــم ژانویــه  ۲۰۱۸میــادی مــی نویســد کــه راهپیامیــی ســامان داده شــده طرفــداران
حکومــت در پاســخ بــه اعرتاضــات دیــاه ترتیــب داده شــد و ســپاه پاســداران اعــام منــود کــه اعرتاضــات مذکــور را کنــرل و
خنثــی منــوده اســت .ســپاه پاســداران در بیانیــه هــا ی خــود و راهپیامیــان در شــعارهای خــود ،آمریــکا ،انگلیــس ،ارسائیــل،
عربســتان ســعودی و حتــی طرفــداران پادشــاهی را مســببین و پشــتیبانان اعرتاضــات دیــاه مــی داننــد .اعرتاضاتــی کــه بــه
کشــته شــدن دســت کــم  ۲۲نفــر و دســتگیری بیــش از ه ـزار نفــر منجــر شــده اســت.
«اولــه» در زیــر عکــس انتخابــی خــود مــی نویســد« :زن ایرانــی کــودک خــود را کــه تصویــر رهــر روحانــی
کشــور آیــت اللــه خامنــه ای را حمــل مــی کنــد در بغــل دارد و در راهپیامیــی  ۵ژانویــه رشکــت کــرده اســت».
«اولــه» در انتهــای ایــن خــر اشــاره ای هــم دارد بــه اینکــه پــس از تذکـرات آیــت اللــه خامنــه ای در بــاره تهاجــم فرهنگــی،
قـرار اســت در مــدارس ایـران آمــوزش زبــان انگلیســی منــع شــود.
 .۲ســایت «اخبــار فنالنــد» ( ]۴[ )Suomen Uutisetدر تاریــخ چهــارم ژانویــه خــر خــود را بــا ایــن عنــوان آغــاز
مــی کنــد« :بهــم ریختگــی در ایـران مــی توانــد مــوج میلیونــی پناهجویــان را در پــی داشــته باشــد» .در ادامــه مــی نویســد
کــه نقــش آیــت اللــه مطــرح ،خامنــه ای در ایــن تشــنجات بســیار مهــم اســت .مناینــدگان او در روز جمعــه ،ســومین روز
ادامــهء نــا آرامــی هــا موضــع مــی گیرنــد و دخالــت خشــونت آمیــز ایــن سیاســت هــا در اعرتاضــات مــی توانــد میلیونهــا
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پناهجــو را بــه مرزهــای اروپــا برســاند .ســپاه پاســداران اعــام مــی کنــد کــه نــا آرامــی هــا را کــه  ۱۵هـزار نفــر در آن رشکــت
داشــته انــد بــا دســتگیری بســیاری آرام کــرده اســت و بـرای دستگیرشــدگان اعــام جــرم خواهــد شــد .ایــن ســایت ادامــه می
دهــد :مقامــات امنیــت اروپــا تذکــر مــی دهنــد کــه تبــادل پســت الکرتونیکــی بــا ایـران قابــل اعتــاد نیســت زیـرا نیروهــای
حکومتــی مــی تواننــد پســت هــا را مشــاهده مناینــد .از آنســو روســیه بــه آمریــکا هشــدار داده اســت کــه در رشایــط داخلی
ایـران دخالــت ننامیــد .ایــن نگرانــی روســیه قابــل درک اســت زیـرا در راســتای سیاســت هــای روســیه در لبنــان ،عـراق و
بویــژه در ســوریه ،ایـران نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد.
ایــن ســایت مــی نویســد :ایـران کشــوری اســت بــا  ۸۰میلیــون جمعیــت کــه اکــر آنهــا جــوان هســتند .طبیعــی
اســت کــه تولیــد رســانه هــا و آزادی هــای
اجتامعــی حکومــت ای ـران در مقیاســه بــا
در ادامــه مــی نویســد کــه نقــش آیــت اللــه مطــرح ،خامنــه
آنچــه در غــرب مــی گــذرد رنــگ باختــه ای در ایــن تشــنجات بســیار مهــم اســت .مناینــدگان او در روز جمعــه،
اســت .ایــن خــود دلیلــی اســت بــرای ســومین روز ادامــهء نــا آرامــی هــا موضــع مــی گیرنــد و دخالــت
گســرش یافــن نــا آرامــی هــا در ای ـران و خشــونت آمیــز ایــن سیاســت هــا در اعرتاضــات مــی توانــد میلیونهــا
بویــژه اگــر بــا آنهــا بــا خشــونت برخــورد پناهجــو را بــه مرزهــای اروپــا برســاند.
شــود ،یعنــی هامننــد چیــزی کــه در بهــار
عربــی روی داد.
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 .۳روزنامــهء «هلســینکی ســانومات» ( ،]۵[ )Helsingin Sanomatمطــرح تریــن و پرفــروش تریــن روزنامــه
فنالنــد ،در یکــم ژانویــه  ۲۰۱۸مــی نویســد کــه :چ ـرا بــاز فریــاد «مــرگ بــر دیکتاتــور» را هــر از گاهــی ،در ای ـران مــی
شــنویم .ایــن روزنامــه بــا تصویــر زیــر مقالــه را بـرای بررســی اعرتاضــات رشوع مــی منایــد :اعرتاضــات اخیــر در ایـران بــا
شــعارهای تنــدی هم ـراه هســت کــه خواهــان کنــار رفــن حکومــت شــیعه حاکــم و ماشــین خشــن نظامــی آن هســتند.
ایــن اعرتاضــات از ســال  ۲۰۰۹بــی ســابقه بــوده انــد .بــا اینکــه حکومــت بــه خویشــتنداری در برابــر اعرتاضــات تظاهــر
مــی منایــد امــا تاکنــون دههــا کشــته بــر جــای مانــده اســت .ایــن اعرتاضــات در کمیــت کوچــک تــر از تظاهـرات  ۱تــا ۲
میلیونــی ســال  ۲۰۰۹در مخالفــت بــا محمــود احمــدی نــژاد هســتند امــا چــه چیــزی ایــن معرتضیــن را بــه خیابــان آورده
اســت؟
«هلســینکی ســانومات» ادامــه مــی دهــد :ایــن اعرتاضــات روز پنجشــنبه در شــهر مذهبــی مشــهد در رابطــه
بــا گرانــی رشوع شــدند امــا شــعارهایی بـرای رسنگونــی حکومــت شــیعهء و محکــوم کــردن سیاســت هــای دخالــت ورزانــه
ایــن حکومــت در خاورمیانــه در اعرتاضــات شــنیده شــد .راه دعــوت مــردم بــه ایــن اعرتاضــات کــه در روز نخســت تنهــا
چنــد صــد نفــر را در بــر مــی گرفــت و ســپس گســرش یافــت بــا اســتفاده از اپلیکیشــن تلگ ـرام بــود .بــه هــر روی بــا
گســرش اعرتاضــات در شــهرهای دیگــر حتــی شــعارهایی در احـرام بــه پــر شــاه فقیــد رضــا پهلــوی داده شــد« .مــرگ بــر
دیکتاتــور» و «مــرگ بــر ســپاه پاســداران» شــنیده شــد .پیــام هایــی در اعرتاضــات بــود در نقــد از برنامــه هــای تســلیحاتی
حکومــت در حالیکــه مــردم از فقــر رنــج مــی کشــند .کنــرل ناآرامــی هــا در ایـران مشــکل اســت .ســال  ۲۰۰۹یــک میلیــون
نفــر و امــروز بیــش از چهــل میلیــون نفــر ایرانــی از تلفــن هــای هوشــمند اســتفاده مــی کننــد.
ایــن روزنامــه مــی نویســد :دونالــد ترامــپ رصیحــا از اعـراض کننــدگان اعــام پشــتیبانی منــود .او مــی خواهــد
متفــاوت بــا بــاراک اوبامــا کــه ســال  ۲۰۰۹پشــتیبانی کمرنگــی از اعرتاضــات داشــت عمــل منایــد .ارساییــل نیــز بــه حامیــت
از ایــن جریــان برخاســت .امــا اتحادیــه اروپــا ســاکت مانــد شــاید بــر ایــن اســاس کــه بخاطــر آزاد نبــودن خربنــگاران
خارجــی در ایـران ،دسرتســی بــه اطالعــات درســت کار مشــکلی اســت .امــا ،بــه هــر روی برخــورد حکومــت شــیعه ایـران
بــا ایــن اعرتاضــات مــی توانــد بــا تکیــه بــر ســپاه پاســداران ،نیروهــای بســیج و همینطــور شــیعه هــای تنــد رویــی کــه در
ســال هــای اخیــر در جنــگ هــای ســوریه تجربــه یافتــه انــد ،بســیار ســنگین باشــد .اینکــه آینــدهء ایــن نــا آرامــی هــا چــه
رسنوشــتی را بـرای ایـران رقــم مــی زنــد در گــرو احتــاالت زیــادی اســت .ایـران دارای متایــات مردمــان منطقــه ای هــم
هســت و خیــزش هــای مردمــی هــای مشــابه در کشــورهای خاورمیانــه نتایــج مطلوبــی را بــه همـراه نداشــته اســت .امــا
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اتخــاذ خشــونت از ســوی حکومــت ای ـران علیــه مــردم بــا ســکوت بیــن املللــی هم ـراه نخواهــد بــود.
روزنامــه «هلســینکی ســانومات» در مقالــه دیگــر خــود در تاریــخ ششــم ژانویــه اینگونــه تیــر مــی زنــد « :بــاز
بــا تظاهـرات مــردم ایـران ،در برابــر ایــن پرســش قـرار مــی گیریــم کــه عکــس العمــل غــرب در برابــر اعرتاضــات مردمــی
در کشــورهای مســتقل چــه بایــد باشــد؟»[.]۶
«هلســینکی ســانومات» ادامــه مــی دهــد :ســکوت و خویشــتنداری بســیاری از دولــت هــای غربــی در قبــال
اعرتاضــات اخیــر مــردم ایــران بــرای فعالیــن دموکراســی آزار دهنــده بــود .بخشــی از ایــن خویشــتنداری ناشــی از آن
اســت کــه در غــرب دقیقــا منــی داننــد ایــن معرتضیــن چــه کســانی هســتند .تخمیــن عمومــی از ایــن مــردم ایــن اســت
کــه ناراضیانــی در رابطــه بــا رشایــط اقتصــادی و فســاد اداری کشــور هســتند .در کنــار ایــن دو دلیــل همچنیــن سیاســت
هــای هژمونــی طلبانــه حکومــت ایـران بـرای رسمایــه گــذاری در مناقشــات لبنــان ،ســوریه ،غــزه و یمــن نیــز مــورد اعـراض
اســت .بــا اینحــال در کنــار ایــن نــگاه ،اصــل دیگــری را هــم کشــورهای غربــی بایــد در نظــر بگیرنــد بــر ایــن مضمــون کــه
آیــا جانبــداری از ایــن اعرتاضــات بــه نفــع غــرب هســت یــا نیســت! آنچــه در مجارســتان تحــت ســلطه اتحــاد جامهیــر
شــوروی در ســال  ۱۹۵۶رخ داد ،تجربــه ای اســت .تاســیس رادیــوی «اروپــای آزاد» از ســوی ایــاالت متحــده آمریــکا نویــد
پشــتیبانی ایــن کشــور از تظاهرکننــدگان بــود و بــا افزایــش تعــداد آنهــا هــاره شــد .شــوروی موفــق بــه رسکــوب شــد؛
 ۳۰۰۰نفــر مردنــد ۳۰۰۰۰ ،نفــر دســتگیر شــدند و
دونالــد ترامــپ رصیحــا از اعــراض کننــدگان اعــام
 ۲۳۰نفــر اعــدام شــدند .غــرب بــه کمــک مــردم بــر
پشــتیبانی منــود .او مــی خواهــد متفــاوت بــا بــاراک اوبامــا
نخاســت .ادامــه سیاســت رادیــو اروپــای آزاد ایــن
کــه ســال  ۲۰۰۹پشــتیبانی کمرنگــی از اعرتاضــات داشــت عمــل
شــد کــه دیگــر امیــد و وعــده کمــک را بــه مردمــان
منایــد .ارساییــل نیــز بــه حامیــت از ایــن جریــان برخاســت .امــا
کشــورها از جملــه اســتونی و لیتوانــی ندهیــم .از
اتحادیــه اروپــا ســاکت مانــد.
آنزمــان کشــورهای غربــی بــر ایــن ســیاق ادامــه
داده انــد کــه تقویــت دموکراســی بــا کامنــت هــا و
نظ ـرات کلــی و غیــر مســتقیم روی دهــد.
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 .۴ســایت خــر و تفســیری «ســوت» ( ]۷[ )Suttدر روز دوم ژانویــه مــی نویســد :نگاهــی ژئوپولیتیــک بــه
اعرتاضــات ای ـران .آیــا مــی تــوان ایــن اعرتاضــات را خودبخــودی دانســت و یــا اینکــه دخالــت خارجیــان در ایــن جریــان
نقــش داشــته اســت تــا بــه تغییــر قــدرت در ای ـران بیانجامــد و اگــر ایــن اعرتاضــات ادامــه یابــد تاثیــر ژئوپولیتیکــی آن
چیســت؟ بدیهــی اســت کــه قــر تحصیــل کــردهء ایرانــی خواهــان رهایــی از قوانیــن رشیعــت مــی باشــد و ایــن ایـران،
ایـران ســال  ۱۹۷۹نیســت .امــا ریشــهء اقتصــادی را منــی تــوان انگیــزه ایــن اعرتاضــات دانســت .اگــر بــه رشایــط اقتصــادی
ایـران پــس از برداشــن تحریــم هــا نــگاه کنیــم ســال هــای  ۲۰۱۲الــی  ۲۰۱۵بایــد ســال هــای اعـراض بــه رشایــط اقتصــادی
مــی بــود.
در ســال هــای  ۲۰۱۲الــی  ۲۰۱۵علــی رغــم تحریــم هــا و جنــگ ریــال بــا دالر و بلوکــه شــدن  ۱۰۰میلیــارد
دالر ایـران در آمریــکا ،امــا بــاز هــم ایـران توانســت از طریــق روابــط تجــاری بــا کشــورهای دیگــر اقتصــادش را متحــرک
ســازد .ایـران بــا چیــن ،قطــر ،روســیه و اتحادیــه اروپــا قـرارداد هــای تجــاری بزرگــی را بــر قـرار کــرده اســت .از دیــد ایــن
قلــم ایرانــی هــا مــی بایســت راضــی تــر از ایــن حــرف هــا هــم از سیاســت داخلــی و هــم از سیاســت خارجــی کشورشــان
باشــند.
«ســوت» ادامــه مــی دهــد کــه رشایــط ایـران بـرای اقتصــاد جهانــی بســیار مهــم اســت .ایـران چهارمیــن تولیــد
کننــده بــزرگ نفــت ،اولیــن تولیــد کننــده گاز بــا قطــر اســت و  ۴۰درصــد نفــت جهــان از طریــق خلیــج فــارس نقــل و
انتقــال مــی یابــد .جــادهء قــدرت شــیعه هــا کــه بـرای عربســتان و ارساییــل ترســناک اســت از ایـران و عـراق و ســوریه و
لبنــان مــی گــذرد .ایـران خــط ارتبــاط خاورمیانــه بــا قفقــاز ،آســیای میانــه و جنــوب آســیا اســت .ایـران بــه دلیــل منابــع
ملــی و طبقــهء متوســطهء تحصیلکــرده اش مــی توانــد بــه یــک قــدرت بــزرگ ،چیــزی کــه تاکنــون نتوانســته اســت ،تبدیــل
شــود .ایـران پــس از یــک انــزوای  ۳۸ســاله بــه همراهــی چیــن و روســیه در حــال برخاســن اســت .بـرای روســیه و چیــن

قــدرت یافــن ایـران بــه معنــای چیــره شــده سیاســت هــای هامهنــگ در منطقــهء اوراســیا اســت .متایــل ایـران بـرای چشــم
پوشــیدن از دالر نیــز بـرای چیــن کــه در یکــر جــادهء ابریشــم قـرار دارد مشــوق بزرگــی بـرای روابــط خــوب بــا ایـران
اســت .آمریــکا کــه پــس از هزینــه هــای بــزرگ در افغانســتان ،در حــال از دســت دادن افغانســتان اســت ،ابــدا منــی
توانــد راحــت بپذیــرد کــه اتحــاد چیــن ،ایـران و روســیه آمریــکا را از همــهء کشــورهای بیــن ترکیــه تــا چیــن بیــرون برانــد.
متخصصیــن ژئوپولتیــک ،قــدرت سیاســی جهــان را در منطقــهء اوراســیا متمرکــز مــی داننــد.
نویســنده مقالــه کریــس کانتهــان ادامــه مــی دهــد کــه از ســال  ۱۸۷۲کــه بریتانیــا عالقــه منــد بــه ایـران گشــت
تــا ســال  ۱۹۰۹کــه نفــت را در ایـران پیــدا کــرد ،و تــا ســال  ۱۹۷۹کــه آمریــکا ایـران را رهــا منــود و بــه عربســتان ســعودی
نزدیــک شــد ،همیشــه ایـران مــورد عالقــهء انگلیــس هــا و امریکایــی هــا و روس هــا بــوده اســت .ایــن چشمداشــت قــدرت
هــای بــزرگ نیــز بـرای ایـران افــت و خیزهــای ســنگین سیاســی و اجتامعــی بــه همـراه داشــته اســت .اینــک منــی تــوان بــه
ســادگی بــه مســئله تغییــر قــدرت در ایـران نگریســت و آینــده را بـرای مــردم ایـران خــوب دیــد .شــاید آمریــکا بخواهــد
ای ـران را نیــز هامننــد ع ـراق ،متشــنج و تحــت فرمــان خــود نــگاه دارد .در حالیکــه ب ـرای ای ـران آســان نیســت کــه تابــع
سیاســت هــای عربســتان و ارساییــل در منطقــه باشــد.
پانویس ها.
https://yle.fi/uutiset/3-10000524 .1
https://yle.fi/uutiset/3-10001981 .2
https://yle.fi/uutiset/3-10010190 .3
https://www.suomenuutiset.fi/iranin-sekasorto-ajaisi-miljoonat-pakolaiset-liikkeelle-levottomuu�.4
/det-jatkuvat-ainakin-perjantaihin
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005509618.html .5
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005514959.html .6
https://fi.sott.net/article/470-Iranin-mielenosoitukset-geopolitiikan-nakokulmasta .7
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 .۱روزنامــۀ «البيــان» امــارات ،عنــوان
مقالــه «قیــام مــردم ایـران» ،بــه قلــم احمــد برقــاوی،
بــه تاریــخ  ۹ژانویــه  ۲۰۱۸مــی نویســد :بالفاصلــه
بعــد از راه افتــادن جریــان موســوم بــه «بهــار عرب»،
رژیــم ایــران از هــر راهــی از جملــه فســاد و بــه
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اینــک ایــن مــردم ایــران هســتند کــه در برابــر چنیــن
رژیــم مذهبــی قــرون وســطایی قیــام کــرده انــد و آنچــه در
شــهرهای ایـران جریــان دارد امــری طبیعــی اســت چـرا کــه مــردم
ای ـران مشــتاق آزادی و اســتقالل و رهایــی از رژیــم دیکتاتــوری
زیــر پــردۀ دیــن یعنــی رژیــم والیــت فقیــه و بازوهــای نظامــی آن
یعنــی ســپاه پاســداران و ســپاه قــدس و ســایر ارگانهــای امنیتــی
هســتند.

هــدر دادن رسمایــه هــای کشــور تــاش کــرد همـراه
بــا برخــی رژیمهــا و نیروهــای محلــی از ایــن بهــار
بهــره بــرداری کنــد کــه بارزتریــن آن فرســتادن شــبه
نظامیــان شــیعه و حامیــت مالــی از شــبه نظامیــان
وابســته بــه خــود در عــراق ،لبنــان ،ســوریه و یمــن ،بــه عــاوۀ تهدیــد ثبــات کشــورهای همســایۀ خــود مــی باشــد.
امــا در زمینــۀ داخلــی ،حاکمیــت والیــت فقیــه و نهادهــای آن از جملــه ســپاه پاســداران بــه غارت سیســتامتیک
جامعــۀ ای ـران پرداختنــد کــه ضمــن آن بازوهــای نظامــی خودشــان در چندیــن کشــور را تأمیــن مالــی کردنــد بــه عــاوۀ
هزینــه هــای برنامــۀ هســته ای توســعه طلبانــه شــان؛ کــه اگــر اینهــا را در نظــر بگیریــم بــه میـزان بزرگــی فاجعــۀ انســانی
کــه بــر رس مــردم ای ـران از همــۀ قومیتهــا و مذاهــب آمــده اســت پــی مــی بریــم.
اینــک ایــن مــردم ایـران هســتند کــه در برابــر چنیــن رژیــم مذهبــی قــرون وســطایی قیــام کــرده انــد و آنچــه
در شــهرهای ایـران جریــان دارد امــری طبیعــی اســت چـرا کــه مــردم ایـران مشــتاق آزادی و اســتقالل و رهایــی از رژیــم
دیکتاتــوری زیــر پــردۀ دیــن یعنــی رژیــم والیــت فقیــه و بازوهــای نظامــی آن یعنــی ســپاه پاســداران و ســپاه قــدس و ســایر
ارگانهــای امنیتــی هســتند.
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2018-01-09-1.3154303
 .۲السيـــــــــد زهـــــــــره در مقالــه ای بــا عنــوان « واقعیتهایــی پیرامــون قیــام مــردم ایـران» کــه در روزنامــۀ
«اخبــار الخلیــج» بحریــن و ســایت عراقــی شــبکة البــرة بــه تاریــخ  ۴ژانویــۀ  ۲۰۱۸منتــر شــده اســت مــی نویســد کــه:
در روزهــای گذشــته تحلیلگـران و ناظـران بیــن املللــی کــه تحــوالت مربــوط بــه قیــام مــردم ایـران را مــورد پیگیــری و توجــه
قـرار داده انــد روی مقایســۀ قیــام کنونــی بــا قیــام ســال  ۱۳۸۸( ۲۰۰۹شمســی) کــه بــه «جنبــش ســبز» معــروف شــد و بــه
دنبــال تقلــب در انتخابــات ریاســت جمهــوری ایـران بــه راه افتــاد متمرکــز شــده انــد .مــی تــوان گفــت کــه شــش تفــاوت
بــزرگ بیــن ایــن قیــام و قیــام ســال ( ۲۰۰۹ســال  ۸۸خورشــیدی) وجــود دارد:
 .۱قیــام ســال  ۸۸خورشــیدی اساســا در تهـران آغــاز شــد و در تهـران هــم متمرکــز بــود هــر چنــد کــه تعــداد
تظاهرکننــدگان بســیار بیشــر از تعــداد رشکــت کننــدگان در قیــام حــارض بــود .در حالیکــه قیــام امــروز از شــهرهای خــارج
ته ـران و مشــخصا از شــهر مشــهد آغــاز شــد ســپس بــه دههــا شــهر و مناطــق دیگــر ای ـران گســرش یافــت .یعنــی قیــام
کنونــی بســیار گســرده تــر از قیــام پیشــین اســت بطوریکــه اســتانهای دارای اقلیتهــای قومــی ای ـران هــم بــه آن پیوســته

انــد.
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 .۲خواســته هــای مطــرح شــده در قیــام
مــردم ایـران در قیــام کنونــی جریــان موســوم بــه اصــاح
کنونــی و علــل اعرتاضــی آغــاز آن بســیار گســرده
طلبــان و جریــان موســوم بــه محافظــه کاران یــا اصــول گرایــان
تــر و عمیــق تــر از خواســته هــای قیــام پیشــین مــی
یعنــی تندروهــا را بــه صــورت یکســان نفــی کــرده و بــا هــر دو
باشــد .در ســال  ۸۸خورشــیدی قیــام اساســا بــرای
جریــان اب ـراز مخالفــت کردنــد.
اعـراض بــه تقلــب در انتخابــات ریاســت جمهــوری
بــه ســود احمــدی نــژاد و درخواســت شــارش
مجــدد آراء بــود در حالیکــه شــعارهای قیــام کنونــی اعــام نارضایتــی از اوضــاع اقتصــادی و اجتامعــی و سیاســی کشــور و
درخواســت ایجــاد تغییــرات ریشــه ای همــه جانبــه و نــه فقــط اصالحــات مــی باشــد.
 .۳ب ـرای اولیــن بــار در قیــام کنونــی ،مــردم ای ـران بــا متامیــت رژیــم جمهــوری اســامی مخالفــت مــی کننــد
و خواســتار برچیــده شــدن متــام رژیــم هســتند .چنانکــه ب ـرای اولیــن بــار تظاهــر کننــدگان عکســهای رهــر رژیــم یعنــی
خامنــه ای و ســایر رهـران رژیــم آخوندهــا را پــاره مــی کننــد و مــردم ایـران بـرای اولیــن بــار شــعارهایی ماننــد «مــرگ بــر
دیکتاتــور» و «جمهــوری اســامی منــی خواهیــم» و ...را رس مــی دهنــد کــه تحولــی بــزرگ در حیــات سیاســی در ایـران مــی
باشــد.
 .۴مــردم ای ـران در قیــام کنونــی جریــان موســوم بــه اصــاح طلبــان و جریــان موســوم بــه محافظــه کاران یــا
اصــول گرایــان یعنــی تندروهــا را بــه صــورت یکســان نفــی کــرده و بــا هــر دو جریــان ابــراز مخالفــت کردنــد.
 .۵اکرثیــت قاطــع معرتضیــن رشکــت کننــده در قیــام کنونــی جوانانــی هســتند کــه بعــد از انقــاب ایـران متولــد
شــده انــد .ایــن یعنــی کــه نســل جــوان ایـران رژیــم والیــت فقیــه را منــی پذیــرد و بــه یــک نظــام سیاســی دیگــری چشــم
دوختــه اســت و ایــن نســل جــوان ای ـران اســت کــه ســیامی آینــدۀ حیــات سیاســی ای ـران را ترســیم خواهــد کــرد.
 .۶بـرای اولیــن بــار مــردم ایـران در ایــن قیــام مخالفــت مطلــق خودشــان بــا دخالتهــای رژیــم ایـران در خــارج
و نقــش تروریســتی آن در کشــورهای عربــی و بــه هــدر دادن پولهــای مــردم در حامیــت مالــی از دســتجات و گروههــا و
نیروهــای تروریســتی را ابــراز مــی دارنــد.
لــذا اوضــاع در ایـران بعــد از ایــن قیــام منــی توانــد دیگــر ماننــد گذشــته باشــد یعنــی حتــی اگــر ایــن قیــام بــه
پایــان برســد آخریــن قیــام علیــه ایــن رژیــم نخواهــد بــود .در هــر حــال ایــن قیــام بــه تحوالتــی ریشــه ای در ای ـران راه
خواهــد بــرد و مــا بایــد ایــن تحــوالت را بــه خوبــی پیگیــری کنیــم.
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http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1103986
 .۳تارمنــای «جیــرون» متعلــق بــه اپوزیســیون ســوریه بــه تاریــخ  ۳فوریــۀ  ۲۰۱۸مــی نویســد* کــه :جنبــش
مردمــی در ایـران فرقــی بــا بســیاری از جنبشــهای مردمــی در چندیــن کشــور عربــی کــه از ســال  ۲۰۱۱آغــاز شــد نــدارد،
بلکــه هامننــد آنهــا مــی باشــد چـرا کــه ایــن جنبــش نیــز بــا اعــام نارضایتــی مــردم از اوضــاع اقتصــادی و اجتامعــی ناهنجار
آغــاز شــد ســپس در نتیجــۀ فشــار مرتاکــم از چندیــن دهــه قبــل ،شــکل سیاســی بــه خــود گرفــت.
https://geroun.net/archives/109758
 .۴اســاء الحســینی در روزنامــۀ مــری «االه ـرام» در مقالــه ای بــا عنــوان «قیــام مــردم ای ـران» بــه تاریــخ
 ۳ژانویــه  ۲۰۱۸مــی نویســد* کــه :ناآرامــی هــا در چندیــن شــهر ای ـران نشــان مــی دهــد کــه آن جنجــال تبلیغاتــی و
مطبوعاتــی و ایدئولوژیــک در رابطــه بــا انقــاب آیــت اللــه خمینــی و تأســیس جمهــوری اســامی در ایـران نزدیــک  ۴دهــه
پیــش ،اکنــون بــه امواجــی از خشــم مردمــی فــرده و مرتاکمــی منجــر شــده کــه یکــی پــس از دیگــری بــه صــورت شورشــها

و تظاهـرات در خیابانهــا منفجــر مــی شــوند .اشــکال کار در ایـران کجاســت؟ آیــا در ســتم و رسکوبــی اســت کــه میلیونهــا
مــردم ایـران از قومیتهــای مختلــف یعنــی عــرب و تــرک و کــرد از آن رنــج مــی برنــد؟ آیــا اشــکال کار در ایــن اســت کــه
آخوندهــا قــدرت و رسمایــه هــا را قبضــه کــرده انــد؟ یــا در اختیــارات و قــدرت نامحــدودی اســت کــه ســپاه پاســداران ایـران
در درســت دارد؟ یــا در برنامــه هــای توســعه طلبانــۀ رژیــم آخوندهــا علیــه کشــورهای منطقــه از بیــروت گرفتــه تــا بغــداد
و از دمشــق تــا صنعــا مــی باشــد؟ برنامــه هایــی کــه میلیاردهــا رسمایــه و خدمــات مــردم ایـران را بــه بــاد داده اســت .ایــن
را مــردم ایـران در شــعارهای خودشــان طــی هفتــۀ گذشــته در خیابانهــای شهرهایشــان بــه وضــوح بیــان داشــتند .مشــکل
جمهــوری اســامی ایـران مشــکل همــۀ رژیمهــای توتالیــری اســت کــه بـرای ادامــۀ خودشــان بــه محــدود کــردن آزادیهــا
و رسکــوب جامعــه متوســل مــی شــوند و همزمــان بــا آن شــعارهایی را تبلیــغ و ترویــج مــی کننــد کــه ربطــی بــه واقعیــت
ندارنــد و هــدف از آنهــا بــه راه انداخــن جنگهایــی موهــوم در خــارج کشــور مــی باشــد .اینگونــه رژیمهــا در ایــن راســتا
جمــات ایدئولوژیــک از جملــه مذهبــی بــه کار مــی برنــد و ادعــای دفــاع از فقـرا را دارنــد در حالیکــه هــم دیــن و مذهــب
و هــم آن فقـرا از ایــن رژیمهــا بیـزار هســتند .تاریــخ ثابــت کــرده کــه ارادۀ ملتهــا بــه یقیــن بــر ایــن رژیمهــا فائــق آمــده و
بــر آنهــا پیــروز مــی شــوند در حالیکــه ایــن رژیمهــا گــان مــی کردنــد توســعه طلبــی هــا و دخالتهــای آنهــا در کشــورهای
همســایه بــه عمــر آنهــا خواهــد افــزود ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن کارهــای رشورانــه زیــر پــای آنهــا را خالــی کــرده
و رسانجــام موجــب ســقوط و فروپاشــی آنهــا خواهــد شــد.
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 .۵رقيــة األحمــد در مقالــه ای بــا عنــوان «کارشناســان اتفــاق نظــر دارنــد :قیــام مــردم ایـران خواســتار رسنگونــی
رژیــم آخوندهــا و حاکمیــت مذهبــی هســتند» کــه در روزنامــهء ســعودی «املواطــن» بــه تاریــخ  ۳۱دســامرب  ۲۰۱۸منتــر
شــده مــی نویســد کــه :ســه کارشــناس عــرب اتفــاق نظــر دارنــد کــه تظاه ـرات مــردم ای ـران کــه بــه صــورت یــک قیــام
رسارسی بــا رشکــت مــردم بیــش از هفتــاد شــهر از جملــه تهـران بــه راه افتــاده اســت حاکمیــت مذهبــی در ایـران را هــدف
قـرار داده اســت .آنهــا تأکیــد کردنــد کــه اندیشــه هــای مذهبــی خــاص آخوندهــا کــه بــه مــردم ایـران تحمیــل شــده دیگــر
در نــزد ایرانیــان اندیشــه هــای مطــرود و منفــور شــده انــد.
اســتاد نجیــب غــاب تحلیلگــر مســائل منطقــه در گفتگویــی تلویزیونــی گفــت« :جهــان امــروز همگــی بایــد
بــه مســئولیت خودشــان در همیــاری بــا مــردم ای ـران ب ـرای رهایــی از ایــن رژیــم مذهبــی عمــل کننــد» .وی تأکیــد کــرد
کــه ایرانیــان احســاس مــی کننــد کــه رژیــم حاکــم بــر کشورشــان هویــت ملــی آنهــا را در مقابــل هویــت مذهبــی کمرنــگ
کــرده و بــا دشــمن کــردن همــه بــا خــودش موجــب اعــال تحریمهــا بــر ایـران و انــزوای ایـران شــده و ایــن یکــی از علــل
اعرتاضــات حــارض مــی باشــد .وی خاطــر نشــان ســاخت کــه رژیــم کنونــی ایـران یــک رژیــم رسکوبگــر متکــی بــر پایــه هــای
مذهبــی اســت...
تحلیگــر سیاســی هانــی مســهور گفــت« :آنچــه در تظاهـرات ایـران در هفتــاد شــهر جلــب توجــه مــی کنــد ایــن
اســت کــه نســل جدیــد کــه متولــد شــده و خــودش را گــروگان رژیــم مذهبــی یافتــه امــروز بــه میــدان آمــده و خواســتار
رسنگونــی متامیــت ایــن رژیــم مــی باشــد» .وی گفــت« :همــه بایــد از جنبــش مــردم ایـران حامیــت کننــد و بــه ایــن مــردم
کمــک کننــد کــه از زنــدان بزرگــی کــه طــی ســالیان گذشــته در آن بــر بــرده انــد نجــات یابنــد».
دکــر فتحــی املراغــی رئیــس واحــد تحقیقــات در مؤسســات مطالعــات ایرانــی خلیــج گفــت« :جالــب اســت کــه
تظاهـرات ایـران از شــهر مشــهد کــه یــک شــهر مذهبــی اســت آغــاز شــد و در ابتــدای آن اعرتاضــات چنــدان سیاســی نبــود
بطوریکــه برخــی فکــر کردنــد کــه ایــن تظاه ـرات را خامنــه ای ب ـرای تحــت فشــار ق ـرار دادن روحانــی بــه راه انداختــه
اســت».
وی گفــت« :مــردم ای ـران بــازی رژیــم ای ـران طــی بیســت ســال گذشــته مبنــی بــر تضــاد بیــن جریــان اصــاح
طلــب و اصــول گـرا بـرای منحــرف کــردن اذهــان مــردم ایـران از فســاد رژیــم و بــه هــدر دادن رسمایــه هــای کشــور را بــا
قیــام خودشــان و شعارهایشــان هــم علیــه خامنــه ای و هــم علیــه روحانــی برهــم زدنــد».
The Link

 .۶تلویزیــون العربیــة در مقالــه ای بــا عنــوان «پولهــای ایـران بـرای لبنــان و قیــام مــردم ایـران» بــه تاریــخ ۳۰
دســامرب  ۲۰۱۷مــی نویســد کــه :حــزب اللــه لبنــان بــه انــدازۀ دههــا برابــر درآمــد رسانــۀ مــردم ای ـران کمکهــای مالــی از
رژیــم ایـران دریافــت مــی کنــد .مــی بینیــم در حالیکــه حســن نــر اللــه و حــزب تروریســتی اش بــا پولهــای ایـران قــدرت
و دم و دســتگاه در لبنــان یافتــه انــد ،مــردم ای ـران ب ـرای دســت یافــن بــه حقــوق پایــال شــده شــان دســت بــه مبــارزه
مــی زننــد .وقتــی مــردم ایـران مــی بیننــد کــه پولهایشــان رصف جنگهــای منطقــه ای و تأمیــن مالــی تروریســم مــی شــود
طبیعــی اســت کــه بـرای درخواســت حقــوق مــروع خودشــان و بــه دســت گرفــن مقــدرات کشورشــان قیــام مــی کننــد.
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بازتــاب خیــزش دی مــاه  ٩٦مــردم ایــران در پــارهای از
مطبوعــات هلنــد

منوچهر یزدیان
یکــی از آهنگهائــی کــه هلندیهــا آن را از حفــظ میخواننــد « ١٥میلیــون انســان روی تکــه کوچکــی از
زمیــن» [ ]۱نــام دارد .ایــن آهنــگ درســت بخاطــر بیــان وجــوه مشــرک هلندیهــا بســیار معــروف شــده اســت .فرازهائــی
از ایــن آهنــگ میگویــد(« :هلنــد) کشــوری کــه کرنــش کــردن را مــردود میشناســد و هیــچ یونیفرمــی را مقــدس
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منیدانــد .در ایــن کشــور پــر پــدرش را بــا اســم کوچــک صــدا میزنــد»« ،کشــوری پــر از گروههــای معــرض و جائــی
کــه هیــچ رئیســی واقعــا رئیــس نیســت».
بــا ایــن کــه هلنــد کشــور کوچکــی در مرکــز اروپــا اســت امــا در پهنــه دانــش ،هــر و ورزش همــواره در
ردههــای بــاالی جــدول رقابتهــای جهانــی ق ـرار دارد .ولــی در پهنــه سیاســت ،چــه داخلــی و چــه جهانــی ،ایــن کشــور
بیشــر نقــش «میانــه» را بــازی میکنــد .مثــا در مناقشــه بیــن فلســطین و ارسائیــل از هــردوی آنهــا حامیــت میکنــد.
بــه زبــان دیگــر هلنــد کشــوری «محافظ ـهکار» اســت و از ایــن محافظ ـهکاری تجارتگرانــه «ســود» میبــرد .مطبوعــات
ایــن کشــور نیــز آئینــه همیــن جامعــه هســتند.
از روز اول خیــزش دی مــاه  ۹۶در ایـران ،مطبوعــات هلنــد نیــز ایــن خیــزش را بــا احتیــاط پوشــش دادنــد .در
ادامــه بــه بازتــاب «خیــزش دی مــاه» در برخــی از از ایــن مطبوعــات مــی پــردازم.
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 .۱روزنامــه «ان ار ســی» ( )NRCکــه از نرشیــات معتــر بــا گرایــش لیربالیســتی اســت روز اول ژانویــه ٢٠١٨
نوشــت« :در تظاه ـرات ضــد حکومتــی در ای ـران بیــش از ده نفــر کشــته شــدهاند .بــه نقــل از آژانــس خــری  ،APایــن
خــر روز دوشــنبه توســط تلویزیــون حکومتــی ایـران اعــام شــذه اســت .بــه گفتــه ایــن رســانه حکومتــی تظاهــر کننــدگان
کشــته شــده قصــد داشــتهاند ادارات پلیــس و پادگانهــای نظامــی را تــرف کننــد .دو نفــر از تظاهــر کننــدگان در شــهر
ایــذه کــه در جنــوب ای ـران ق ـرار دارد کشــته شــده و عــدهای نیــز زخمــی گردیدهانــد .روز دوشــنبه یکــی از مناینــدگان
مجلــس در ایـران گفتــه اســت کــه شــلیک گلولــه حقیقــت دارد امــا معلــوم نیســت کــه از ســوی پلیــس صــورت گرفتــه یــا
اینکــه تظاهرکننــدگان مســئول آن میتواننــد باشــند .روز یکشــنبه نیــز دو نفــر از تظاهرکننــدگان در شــهر دورود احتــاال
توســط پلیــس کشــته شــدهاند امــا مقامــات حکومتــی هنــوز ایــن مــورد را تائیــد نکردهانــد»[.]۲
 .۲روزنامــه «فولکسکرانــت» ( )Volkskrantکــه بــه چــپ میانــه گرایــش دارد روز دوم ژانویــه مقال ـهای از
آقــای احســان کرمانــی منتــر کــرده اســت [ .]۳تیــری کــه فولکسکرانــت بـرای ایــن مطلــب روزنامـهاش انتخــاب کــرده
در واقــع خطابــی بــه خــود هلندیهــا اســت« :هلنــد! از ایــن شــانس اســتفاده کــن و از مــردم ایـران پشــتیبانی منــا» .البتــه
بدیهــی اســت کــه رسدبیــر روزنامــه معتــری چــون «فولکسکرانــت» مقــاالت و تیرتهــای خــود را «همینطــوری» انتخــاب
منیکنــد .آقــای احســان کرمانــی ســاکن هلنــد ،تحصیــل کــرده در دانشــگاه نیــو مکزیکــو ( ،)UNMمرتجــم و ژورنالیســت
اســت .در ایــن مقالــه نســبتا بلنــد آقــای کرمانــی بــه تحلیــل پیشــینه قیــام مــردم ایـران نشســته و مینویســد« :مــردم قیــام

کردهانــد .رژیــم خــوب میدانــد کــه مــردم عالق ـهای بــه او ندارنــد و ایــن رژیــم درحــال ورشکســتگی و متالشــی شــدن
اســت .رژیــم از رس اســتیصال ،بــه ماننــد وقایــع ســال  ٢٠٠٩بــه رسکــوب مردمــی کــه علیــه تقلــب در انتخابــات تظاهـرات
میکردنــد ،اینبــار خش ـنتر ادامــه خواهــد داد .امــا زمینــه بح ـران کنونــی بــا وقایــع گذشــته متفــاوت اســت و بهنظــر
میرســد کــه مــردم تصمیــم شــان را گرفتهانــد.
تــا کنــون دیکتاتورهــای زیــادی بــا کمــک از خــارج ســقوط کردهانــد .اینــک ب ـرای هلنــد و اروپــا موقعیتــی
طالئــی بوجــود آمــده کــه از مــردم ایــران پشــتیبانی مناینــد .اروپائیهــا بایــد بــه اقدامــات زیــر دســت بزننــد:
 خشونت علیه تظاهرات کنندگان را محکوم کرده و دفاع از حقوق برش را در صدر دستور کار خود قرار دهند. راه آمریکا را پیش گرفته و سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دهند. هامنطور که تظاهر کنندگان در ایران میخواهند ،رژیم ایران را مجبور کنند از عراق و سوریه خارج شود». .۳روزنامــه « ِد تلگ ـراف» ( )De Telegraafرســانه پرفروشــی اســت کــه بیشــر بــه «جنــاح راســت» گرایــش
دارد و اغلــب جنجــال هــای غیــر سیاســی را جــار میزنــد .ایــن روزنامــه را میتــوان یکــی از نرشیــات «پاپاراســی» هلنــد
نامیــد .در شــاره  ٣٠دســامرب  ٢٠١٧ایــن روزنامــه بــا تیــر «ای ـران صحنــه اعرتاضــات شــدید» [ ]۴از اوضــاع ای ـران خــر
داده اســت« :شــنبه گذشــته مــردم در شــهرهای مختلــف علیــه رژیــم دســت بــه تظاهـرات زدنــد .همچنیــن تجمعــات و
گردهامئیهائــی نیــز بــه پشــتیبانی از رهــر مذهبــی آیتاللــه خامنــهای برپــا گردیدنــد».
آقای منوچهر یزدیان در کشور هلند زندگی می کنند.
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یــک انقــاب واقعــی کلیــت نظــام ایــران را نشــانه گرفتــه
است
استفن دودوآنون  -در لوموند
به گزارش نارص اعتامدی

گیتی مداری

شامره ی پنجم

زمستان 1396

روزنامــۀ معتــر «لومونــد» چــاپ پاریــس در شــارۀ اخــر خــود مصاحبــه ای بــا یــک پژوهشــگر فرانســوی بــه نــام
«اســتفن دودوآنــون» کــه بــه تازگــی از ایـران بازگشــته دربــارۀ ماهیــت تحــوالت و اعـراض هــای جــاری ایـران انجــام داده
اســت .پژوهشــگر فرانســوی گفتــه اســت کــه حکومــت اســامی ای ـران در برابــر تظاه ـرات اعرتاضــی کــه در ایــن کشــور
ابعــاد ملــی یافتــه کامـاً غافلگیــر شــده اســت.
بــه گفتــۀ «اســتفن دودوآنیــون» آنچــه در ایـران امــروز مــی گــذرد یــک انقــاب بــه معنــای حقیقــی کلمــه اســت.
نویســندۀ فرانســوی یــادآور شــده اســت کــه ایــن انقــاب ریشــه در اعـراض هــای پراکنــده ای دارد کــه علیــه فقــر و فاجعــۀ
زیســت محیطــی طــی ســال هــای گذشــته بــه طــور دائــم در جریــان بــوده اســت .او گفتــه اســت :بــی دلیــل نیســت کــه
ایــن تظاهـرات و اعـراض هــا عمدتـاً در مناطــق و شــهرهای حاشــیۀ کویــر ایـران روی مــی داد.
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«اســتفن دودوآنیــون» ســپس ترصیــح کــرده اســت :آنچــه اکنــون در جریــان اســت کام ـاً متفــاوت اســت.
رویدادهــای جــاری ای ـران یــک انقــاب بــزرگ ملــی اســت کــه در بیــش از چهــل شــهر ایــن کشــور بــه طــور همزمــان
جریــان دارد و مســتقیامً و بــه طــور رادیــکال رأس حکومــت اســامی ایـران را نشــانه گرفتــه اســت .بــه گفتــۀ پژوهشــگر
فرانســوی ایــن ویژگــی نقطــۀ متایــز انقــاب جــاری ایــران در قیــاس بــا جنبــش ســبز اســت.
«اســتفن دودوآنیــون» بــا اشــاره بــه شــعارهای جوانــان در دفــاع از رضــا شــاه ،آن هــم در شــهرهای مذهبــی
مشــهد و قــم مــی گویــد :ایــن قبیــل شــعارها بیــش و پیــش از هــر چیــز نشــانۀ انزجــار عمومــی از نظــام حاکــم و مخالفــت
مــردم نــه فقــط بــا کلیــت حکومــت اســامی ،بلکــه حتــا بــا خــود اســام اســت.
بــه گفتــۀ پژوهشــگر فرانســوی ،تــوده هــای اصلــی انقــاب حــارض در ایـران را مــردم پابرهنــۀ محــات و مناطــق
فقیرنشــین تشــکیل مــی دهنــد و در ایــن معنــا مــی تــوان گفــت کــه حکومــت اســامی ای ـران دچــار یــک فروپاشــی
اجتامعــی و ایدئولوژیــک شــده اســت.
«اســتفن دودوآنیــون» در ادامــه افــزوده اســت کــه بــدون شــک انقــاب جــاری حکومــت اســامی ای ـران را
بــه خطــر انداختــه اســت .جامعــه شــناس فرانســوی ترصیــح کــرده اســت کــه در قیــاس بــا «جنبــش ســبز» ایــن بــار کلیــه
اظهــارات مقامــات رژیــم نشــان مــی دهــد کــه اردوی تــرس تغییــر کــرده اســت :آنکــه مــی ترســد حکومــت اســت ،نــه
مــردم.
«اســتفن دودوآنیــون» مــی افزایــد در قیــاس بــا «جنبــش ســبز» کــه عمدتـاً در تهـران متمرکــز بــود و بــه همیــن
خاطــر رسکــوب آن بـرای حاکــان ایـران آســان بــود ،انقــاب جــاری ایـران رسارسی ،رسیــع و رادیــکال و بــه همیــن دلیــل
مهــار و رسکــوب آن دشــوار و پرمخاطــره اســت« .اســتفن دودوآنــون» افــزوده اســت کــه شــواهد نشــان مــی دهــد کــه ایــن
انقــاب شــکاف و اختالفــات درونــی قــدرت را تشــدید کــرده اســت.
پژوهشــگر فرانســوی افــزوده اســت کــه بارزتریــن مشــخصۀ انقــاب جــاری ای ـران بــی بهــره گــی آن از ســاختار
رهــری اســت ،هــر چنــد رهـران ایـران مــی کوشــند آن را هامننــد گذشــته بــه قــدرت هــای خارجــی نســبت بدهنــد .امــا،
ایــن قبیــل اتهامــات بــه گفتــۀ «اســتفن دودوآنــون» نشــان دهنــدۀ آن اســت کــه حکومــت کام ـاً نســبت بــه مطالبــات
مــردم ناشــنوا و ناتــوان اســت و قــدرت واکنــش آن بســیار ضعیــف اســت.
[ایــن نویســندهء] فرانســوی در ادامــه افــزوده اســت کــه زمیــن لــرزۀ کرمانشــاه در پدیــداری زلزلــۀ سیاســی
حــارض در ایــران بــی نقــش نبــوده اســت .ایــن زمیــن لــرزه بــه خودآگاهــی مــردم ایــران از دامنــۀ فســاد و دزدی و
ناکارآمــدی در درون قــدرت حکومــت اســامی ای ـران کمــک کــرد .ایــن زمیــن لــرزه بــه گفتــۀ جامعــه شــناس فرانســوی

بــه مــردم ایـران فهامنــد کــه در برابــر رژیــم
حاکــم هــم رسنوشــت هســتند« .اســتفن
دودوآنــون» در پایــان تأکیــد کــرده اســت
کــه انقــاب مــردم ایـران نــه ایــن یــا آن فــرد
بلکــه کلیــت نظــام اســامی ایـران را هــدف
گرفتــه اســت.
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«اســتفن دودوآنیــون» ســپس ترصیــح کــرده اســت :آنچــه اکنــون
در جریــان اســت کام ـاً متفــاوت اســت .رویدادهــای جــاری ای ـران یــک
انقــاب بــزرگ ملــی اســت کــه در بیــش از چهــل شــهر ایــن کشــور
بــه طــور همزمــان جریــان دارد و مســتقیامً و بــه طــور رادیــکال رأس
حکومــت اســامی ایــران را نشــانه گرفتــه اســت .بــه گفتــۀ پژوهشــگر
فرانســوی ایــن ویژگــی نقطــۀ متایــز انقــاب جــاری ای ـران در قیــاس بــا
جنبــش ســبز اســت.
«اســتفن دودوآنیــون» بــا اشــاره بــه شــعارهای جوانــان در
دفــاع از رضــا شــاه ،آن هــم در شــهرهای مذهبــی مشــهد و قــم مــی
گویــد :ایــن قبیــل شــعارها بیــش و پیــش از هــر چیــز نشــانۀ انزجــار
عمومــی از نظــام حاکــم و مخالفــت مــردم نــه فقــط بــا کلیــت حکومــت
اســامی ،بلکــه حتــا بــا خــود اســام اســت.

«خیــزش دی مــاه نشــان داد کــه مــردم نــه حکومــت
دیکتاتــوری بــا طبقــه و یــا بــی طبقــه را مــی خواهنــد و نــه
حکــوم دینــی»

گفت و گو با عباس دانشور
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گذشــته فعالیــت داشــته ایــد و دلیــل انتخــاب ایــن ســازمان هــا و احــزاب چــه بــوده اســت؟
عبــاس دانشــور :مــن در یــک خانــواده مذهبــی درمحلــه ای فقیــر نشــین در شــهر مشــهد متولــد شــدم.
تحصیــات دوره ابتدایــی را در هــان محلــه و دوره دبیرســتان را در یکــی از مــدارس بــاالی شــهر بــه پایــان رســانیدم.
روزهــای جمعــه بــا پــدرم در مراســم دعــای ندبــه کــه هــر هفتــه در منــزل کســی برگـزار میشــد مــی رفتــم و شــبهای جمعه
در هیئــت قــرآن .مربــی قــرآن بعــد هــا در حکومــت اســامی یکــی از بازجوهــای مــن بــود .در مدرســه معلمیــن و رئیــس
مدرســه بیــن دانــش آمــوزان تبعیــض قائــل مــی شــدند .در محــل زندگــی مــا روزی شــاهد کتــک خــوردن پیــر مــرد مفلــوک
درشــکه چــی بدســت یــک افــر ارتــش در مــا عــام بــودم .آن صحنــه و وقایعــی از ایــن قبیــل مـرا بــه شــدت متاثــر مــی
کــرد .تــرس از ســاواک بــر همــه جــا حاکــم بــود .بـرادر بزرگــم طــی دوره دانشــجویی چندیــن بــار توســط ســاواک بازداشــت
و زندانــی شــده بــود .طوالنــی تریــن دوره حبــس او یکســال بــود .در یکــی از روزهــای مالقــات در زنــدان وکیــل آبــاد در
راهــرو زندانیــان آنطــرف شیشــه یــک زندانــی کــه ریشــی بلنــد داشــت ،کنــار بـرادرم ایســتاده و منتظــر بســتگانش بــود .او
از بـرادرم خواســت کــه بــا مــن صحبــت کنــد .گوشــی تلفــن را کــه گرفتــم و ســام گفتــم گفــت کــه نامــش علــی خامنــه ای
اســت وموعظــه کوتاهــی هــم کــرد در بــاب اهمیــت درس و دانــش .دوســتان بـرادرم در خانــه مــا جلســات ادبی-سیاســی
برگ ـزار مــی کردنــد .ایــن رفــت و آمدهــا از چشــم همســایگان مــا پنهــان نبــود .گرچــه آنوقتهــا مــا رابطــه بســیار خوبــی
بــا همســایگان داشــتیم امــا بعــد از انقــاب اغلــب ســاکنین محلــه بــه ارگانهــای رژیــم پیوســتند و از مــا فاصلــه گرفتنــد.
در ســال آخــر دبیرســتان خــر واقعــه ســیاهکل و کشــته و دســتگیر شــدن اعضــای آن مدتهــا ذهــن م ـرا بخــود مشــغول
کــرده بــود .اغلــب أعضــاء هــان دوســتان ب ـرادرم بودنــد کــه در خانــه مــا جلســه برق ـرار مــی کردنــد .آن وقتهــا آقــای
دکــر رشیعتــی کــه تــازه از اروپــا برگشــته بــود گاهــی بــا یــک اتومبیــل وانــت بــار بــه خانــه مــا مــی آمــد .او از نوعــی
سوسیالیســم و از تشــیع رسخ صحبــت مــی کــرد کــه ابــوذر و علــی ،امــام اول شــیعیان ،مظهــر آن بودنــد .از گفتگوهــا پیــدا
بــود کــه بـرادرم بــا نظـرات او چنــدان موافــق نبــود .در خانــه از هــر فرصتــی اســتفاده میکــردم و از قفســه پــر از کتــاب
بـرادرم کتابــی را برمــی داشــتم و بــا اشــتیاق میخوانــدم .باخوانــدن کتــاب «خرمگــس» نوشــته «ایلیانویــچ» در دمل قهرمانــان
چریــک را ســتایش مــی کــردم .بــا خوانــدن کتــاب «طاعــون» حــوادث کتــاب را بــه فقــر و نابرابــری فراگیــر و ترســی کــه در
همــه جــا گســرده شــده بــود تشــبیه مــی کــردم .بــا خوانــدن کتابهــا ازمشــاهده بــی عدالتیهــا و تبعیــض نســبت بــه وجــود
آفریــدگاری مهربــان دچــار شــک شــدم و همزمــان بــا پایــان یافــن دوره دبیرســتان رابطــه مــن بــا ایــان و مذهــب بــه کلــی
گسســته شــد .پــس از پایــان دوره دبیرســتان و گذرانــدن یــک دوره شــش ماهــه آمــوزش نظامــی بــه عنــوان ســپاهی دانــش
در روســتایی در دامنــه جنگلهــای شــال مشــغول خدمــت شــدم .روســتاییان از ســحرگاه تــا غــروب تــا زانــو در شــالیزارهای
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خیـ ِ
ـس برنــج زحمــت مــی کشــیدند و حاصل
مــن بــا جمعــه گــردی هــای آقــای نــوری عــا و مقالــه های ایشــان
کار شــان را دالالن پیــش خریــد میکردنــد و
در تارمنــای «سکوالریســم نــو» آشــنا بــودم .از اینکــه ایشــان بدرســتی
روســتاییان را همیشــه بدهــکار مــی کردنــد.
علــت بــاز تولیــد اســتبداد در ای ـران را نبــود یــک سیســتم دموکراتیــک
مامــوران پاســگاه ژاندارمــری نیــز هــر از گاه
و ســکوالر مــی دانســتند خوشــحال بــودم .ایــن اندیشــه چیــزی بــود
وارد روســتا مــی شــدند و پــس از خــوردن
کــه مــا در انجمــن ققنــوس چنــد ســال حــول آن مطالعــه مــی کردیــم
غــاز و گرفــن کیســه ای برنــج و تحقیــر و
تــا اینکــه ســال گذشــته ســه نفــر از مــا از طــرف انجمــن ققنــوس در
تهدیــد بیجــا برمــی گشــتند .یکبــار شــکایت
کنگــره پنجــم ســکوالر دموکراتهــا در شــهر کلــن رشکــت کردیــم .در آنجــا
نامــه ای را بــه امضــای اهالــی بــر علیــه
ب ـرای اولیــن بــار مناینــدگان گــروه هــای سیاســی ،گــرد هــم آمدنــد و در
پاســگاه روانــه کــردم و در پاســخ نامــه ای
فضایــی دوســتانه هــر کــس از نقطــه نظــر سیاســی خــود در مــورد رضورت
تهدیــد آمیــز از ســاواک دریافــت کــردم .پــس
وحــدت و ایجــاد جکومتــی ســکوالر و دموکــرات ســخن گفــت .اتفــاق
از پایــان دوره خدمــت و گذرانــدن دوره
مهــم و تاریخــی در کنگــره پنجــم پیشــنهاد واعــام ایجــاد یــک مجلــس
آمــوزش تربیــت بدنــی بــه عنــوان مربــی
مشــورتی بنــام «مهســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی ای ـران» بــود.
ورزش در دبیرســتانهای مشــهد مشــغول
بــکار شــدم.
در ســال  ۱۳۵۶بــه آمریــکا ســفر کــردم و خیلــی زود بــا یــک خانــواده آمریکایــی آشــنا و رشوع بــه زندگــی بــا
آنهــا کــردم و از ایــرو خیلــی زود بــه زبــان انگلیســی مســلط شــدم .در دانشــگاه بــزرگ ایالتــی «ســن دیگــو» درس هــای
اقتصــاد و فلســفه را دنبــال مــی کــردم .همزمــان در کنفدراســیون دانشــجویی شــاخه «احیــا» کــه بعدهــا در ایـران بــه نــام
«اتحادیــه دانشــجویی» نامیــده مــی شــد فعالیــت داشــتم تــا زمانیکــه ایــن ســازمان از اشــغال ســفارت آمریــکا حامیــت کــرد
و آنـرا یــک حرکــت ضــد امپریالیســتی ارزیابــی کــرد .مــن ایــن ارزیابــی را قبــول نداشــتم و در ســازمان پیــکار بـرای آزادی
طبقــه کارگــر فعالیــت سیاســی خــود را ادامــه دادم.
بــا ورود خمینــی بــه ایــران دانشــجویان هــوادار کنفدراســیون گــروه گــروه بــا چمدانهایــی پــر از کتــاب
مارکسیســت لنینیســتی و یــا مائویســتی بــه ای ـران بازگشــتند تــا ســهمی در انقــاب داشــته باشــند .ســازمانها واح ـزاب
سیاســی در ایـران برسعــت شــکل گرفتنــد .مهاجــرت عمــده فعالیــن جنبــش دانشــجویی از یکطــرف و از طــرف دیگــر دور
بــودن از وقایــع ناگــوار مثــل تیربــاران جوانــان در کردســتان ،بســن دانشــگاهها و اخـراج هـزاران نفــر از مشــاغل ،مـرا بــر
آن داشــت کــه تحصیــات خــود را نیمــه کاره رهــا کــرده و بــه ایـران برگــردم .از هــان روزهــای نخســت در هســنه پخــش
حرفــه ای و کارگــری بــه فعالیــت مشــغول شــدم .در ســال ۱۳۶۰رژیــم بــا حرکــت فاشیســتی ده هــا هزارنفــر از جوانــان
 ۱۴ســاله تــا افـراد مســن را ــــ کــه بــه هــر شــکلی بــا یکــی از گروههــای سیاســی بجــز از حــزب تــوده و ســازمان اکرثیــت
فعالیــت داشــتند ــــ را دســتگیر ،بــه حبــس هــای طوالنــی محکــوم و یــا اعــدام مــی کــرد .دادگاههــا را خــود روحانیــون
برقـرار مــی کردنــد .مــن در مهــر مــاه  ۱۳۶۰در خیابــان شناســایی و بازداشــت شــدم (رجــوع کنیــد بــه کتــاب خاطـرات مــن
بنــام «و هنــوز قصــه بــر یــاد اســت»*).
در پاییــز  ۱۳۶۲بطــور مــروط از زنــدان آزاد شــدم و اجــازه نداشــتم از مشــهد خــارج شــوم تــا اینکــه در
اواخــر پاییــز  ۱۳۶۵از راه ارومیــه بــه ترکیــه گریختــه وپــس از یکســال آواره گــی در آنجــا بــه کشــور هلنــد پناهنــده شــدم.
در هلنــد در شــهر دلفــد تحصیــات خــود را در رشــته بیوشــیمی بــه پایــان رســانیده و ســپس مبــدت  ۴ســال هامنجــا و تــا
کنــون در دبیرســتانهای هلنــد مشــغول تدریــس مــی باشــم.
در مهاجــرت همیشــه بــه دنبــال یافــن پاســخ بــه ایــن ســوال بــوده ام کــه چ ـرا جنبشــهای مــردم ای ـران طــی
تاریــح بــه شکســت انجامیــده ولــی در غــرب جنبشــهای اجتامعــی بـرای آنهــا بــه رفــاه و دموکراســی انجامیــده اســت .بـرای
یافــن پاســخ ایــن پرســش ،در ســال  ۱۳۹۲بــه اتفــاق بـرادران و جمعــی از دوســتان «انجمــن فرهنگــی ققنــوس» را ایجــاد
کردیــم .در ایــن انجمــن ابتــدا جنبشــهای مهــم تاریخــی قبــل از مرشوطــه مثــل جنبــش بــاب ،نقــش روشــنفکران مرشوطــه
و مســایل پوپولیســم رابطــه روحانیــت شــیعه بــا حکومتهــا را مــرور کردیــم و ســپس تاریــخ لیربالیســم و دموکراســی در
جهــان از نــگاه فالســفه غــرب را مــورد بحــث و مطالعــه قـرار دادیــم .مــا در جلســات بــه ایــن نتیجــه رســیده ایــم کــه در

تفکـرات رهـران سیاســی ایـران بــه امــر دموکراســی توجــه نشــده اســت ویــا آنـرا یــک مقولــه مربــوط بــه رسمایــه داری
میدانســته اســت.

گیتی مداری
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پرسشــگر :شــا عضــو و رسبــاز « ِمهِســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی ایــران» کــه در راســتای ســاخنت
آلرتناتیویــی ســکوالر دموکـرات مــی کوشــد نیــز مــی باشــید .چـرا بــه عضویــت ایــن « ِمهِســتان» درآمدیــد؟ نــکات مثبــت و
منفــی ای ایــن « ِمهِســتان» چــه هســتند؟
عبــاس دانشــور :مــن بــا جمعــه گــردی هــای آقــای نــوری عــا و مقالــه هــای ایشــان در تارمنــای «سکوالریســم
نــو» آشــنا بــودم .از اینکــه ایشــان بدرســتی علــت بــاز تولیــد اســتبداد در ایـران را نبــود یــک سیســتم دموکراتیــک و ســکوالر
مــی دانســتند خوشــحال بــودم .ایــن اندیشــه چیــزی بــود کــه مــا در انجمــن ققنــوس چنــد ســال حــول آن مطالعــه مــی
کردیــم تــا اینکــه ســال گذشــته ســه نفــر از مــا از طــرف انجمــن ققنــوس در کنگــره پنجــم ســکوالر دموکراتهــا در شــهر کلــن
رشکــت کردیــم .در آنجــا بـرای اولیــن بــار مناینــدگان گــروه هــای سیاســی ،گــرد هــم آمدنــد و در فضایــی دوســتانه هــر کــس
از نقطــه نظــر سیاســی خــود در مــورد رضورت وحــدت و ایجــاد جکومتــی ســکوالر و دموکـرات ســخن گفــت .اتفــاق مهم و
تاریخــی در کنگــره پنجــم پیشــنهاد واعــام ایجــاد یــک مجلــس مشــورتی بنــام «مهســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی ایران»
بــود .در انجمــن ققنــوس پــس از گـزارش کنگــره کلــن بعضــی از مــا تصمیــم گرفتیــم کــه بــه مهســتان بپیوندیــم .مجلســی
کــه درب هــای آن بــروی متــام ایـران دوســت دار خواهــان حکومتــی دموکـرات و ســکوالر بــاز مــی باشــد .مجلســی کــه هــر
فــرد مــی توانــد حــرف بزنــد و بحــث کنــد ،مجلســی کــه ورود وخــروج از آن بــه شــیوه ای کامـاً دموکراتیــک و آزادانــه مــی
باشــد .امــروزه در نشســتهای هفتگــی مهســتان قریــب بــه  ۵۰نفــر عالقمنــد رشکــت دارنــد (تــا کنــون بیــش از صــد نفــر
در آن ثبــت نــام کــرده انــد) و ایــن نشســت از طریــق چنــد شــبکه اجتامعــی مــورد مشــاهده هـزاران هموطــن در ایـران
و خــارج از ایـران قـرار مــی گیــرد.
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پرسشــگر :نگاهــی هــم داشــته باشــیم بــه «خیــزش دی مــاه» .مــردم در «خیــزش دی مــاه» آن «نــه» بــزرگ را
بــه متــام جنــاح هــای رژیــم گفتنــد و شــعار برجســتهء شــان در ایــن زمینــه هــم هــان «اصــاح طلــب ،اصولگـرا  /دیگــه
متــوم ماجـرا» بــود .از ایــن گذشــته شــعارهای ســکوالری همچــون «جمهــوری آخونــدی منــی خوایــم ،منــی خوایــم»« ،مــرگ
بــر جمهــوری اســامی»« ،ملــت ایـران بــه پــا  /دیــن از حکومــت جــدا» و … فریــاد شــده انــد .آیــا مــی تــوان «خیــزش دی
مــاه» را نقطــهء عطــف ســکوالرخواهیِ (آشــکارِ) مردمــانِ ای ـران دانســت؟
عبــاس دانشــور :خیــزش دیــاه واقعــه ای تاریخــی اســت کــه از بســیاری جنبــه هــا قابــل تامــل اســت .یکــم،
دیــوار بلنــد تــرس در ای ـران بدســت جوانــان فــرو ریخــت .گرچــه ایــن جنبــش ادامــه جنبــش ســبز بــود بــا یــک فاصلــه
زمانــی ده ســاله امــا خواســت غالــب بــر آن گــذر از حکومــت توتالیــر مذهبــی و ایجــاد حکومــت غیــر دینــی بــود .بــه
علــت نبــودن یــک آلرتناتیــو مــورد اعتــاد مــردم کــه بتوانــد ایــن جنبــش را بــه نتیجــه برســاند ،مــردم در شــعار هــا از رضــا
شــاه بــه عنــوان یــک نیــروی نوســتالژی اســتفاده مــی کردنــد .در دو شــهر مذهبــی مشــهد و قــم مــردم خواهــان بازگشــت
رضــا پهلــوی بودنــد( .واقعیتــی اســت کــه در حکومــت آینــده مــی توانــد نقــش مهــم بــازی کنــد).
دوم اینکــه گــروه هــا و ســازمانهای خــارج از کشــور تــا زمــان ایــن جنبــش یــا در حــال انشــعاب بودنــد و یــا در
خــواب خرگوشــی فــرو رفتــه بودنــد .تنهــا پیرمــرد دانــا ،دور اندیــش و وطــن دوســت ،نــوری عــا بــود کــه  ۱۲ســال عمــر
را بکمــک چنــد یــار همـراه پرچــم ســکوالر دموکراتیــک را بــر افراشــته نــگاه داشــته اســت .خیــزش دی مــاه نشــان داد کــه
مــردم نــه حکومــت دیکتاتــوری بــا طبقــه و یــا بــی طبقــه را مــی خواهنــد و نــه حکومــت دینــی .بــا توجــه بــه آشــنا شــدن
روز افــزون مــردم بــه مهســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی ایـران مــا هــر روز شــاهد اجتــاع و تاســیس اجتامعــات کوچــک
و بزرگــی میشــویم کــه خــود را ســکوالر دموکـرات مــی نامنــد.
پرسشــگر :از نظــر شــا دالیــل بنیادیــن خیــزش دی مــاه چــه بودنــد؟ دســتاوردهای ایــن خیــزش چــه هــا
هســتند؟ نقــاط قــوت و ضعــف «خیــزش دی مــاه» چــه هــا بودنــد؟

عبــاس دانشــور :یکــم ،ایــن خیــزش کاربــرد تــرس را در بیــن مــردم خنثــی کــرد .دوم ،اصــاح طلبــان کــه داشــتند
از اســتمراریافنت نظــام ناامیــد مــی شــدند ،جنبــش مــردم را محکــوم کردنــد و شــانس اینکــه بتواننــد بدیــل اصــول گراهــا
بشــوند را از دســت دادنــد .ســوم ،مــردم خواهــان گــذر از حکومــت دینــی بــا آخونــد و یــا بــی آخونــد شــدند .چهــارم ،اقــوام
و اقشــار ایـران متحــد و خواهــان حاکمیــت متــام ایـران هســتند؛ چـرا کــه حتــی یــک شــعار تجزیــه طلبانــه شــنیده نشــد.
پنجــم ،مــردم بــه آگاهــی سیاســی باالیــی رســیده انــد و شــعارهای خیــزش دی مــاه گــواه همیــن مدعــا هســتند .ششــم،
خیــزش دیــاه فــرو ننشســت و مــا شــاهد آن هســتیم کــه در جــای جــای وطــن مشــتها و فریادهــای اعرتاضــی بــه آســان
میرســد .هفتــم ،ایــن جنبــش اپوزیســیون را در جهــت بــر انــدازی رژیــم رسکوبگــر و ناتــوان از اداره کشــور و ایجــاد یــک
الرتناتیــو دموکراتیــک متشــکل مــی کنــد.
پرسشگر :تفاوتهای عمدهء میان «خیزش دی ماه» و «جنبش سبز» چه ها هستند؟
عبــاس دانشــور :جنبــش ســبز یــک خیــزش بیشــر شــهری بــود بــر علیــه نظــام بـرای پــس گرفــن حق شــهروندی.
در آن خیــزش هــم شــعار هایــی علیــه رهــر جمهــوری اســامی رس داده شــد .اکــر رای دهنــدگان بــا ایــن گفتــه معمــول کــه
بــد بهــر از بدتــر اســت ،پــای صندوقهــا رفتنــد .بــا ایــن وجــود رژیــم بــاز هــم دســت بــه تقلــب در انتخابــات زد و رهــر
هــم متایــل خــود را نســبت بــه یکــی از دو نفــر کــه بــا نظـرات او بیشــر نزدیــک بــود علنــی کــرد .رای دهنــدگان بــه خشــم
آمــده بــه خیابــان آمدنــد و بی ـزاری خــود را ازنظــام و رهــر دیکتاتــورش در شــعار هــا نشــان دادنــد .اســتمرار طلبــان از
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فرصــت اســتفاده کردنــد و ســعی کردنــد از آن حرکــت بنفــع خودشــان بهــره بــرداری کننــد .رژیــم از خیــزش مــردم دچــار
وحشــت شــد و آن را بــه خــاک وخــون کشــید.
علــت شکســت و یــا بهــر بگویــم فروکــش کــردن آن ،فقــدان رهــری خردمندانــه و برانــداز در عرصــه فکــری
و عملــی بــود .خــود محــوری ،بــی خــردی و بــی برنامــه بــودن بعضــی از ادمهــای رس شــناس نیــز در شکســت جنبــش
ســبز بــی تاثیــر نبــود .در نبــود یــک رهــری توامننــد آدمهایــی مثــل ســازگارا یــا مخملبــاف بــا ســابقه خدمــت در ارگانهــای
رسکــوب رژیــم حرکــت هــای مــردم را خواســته یــا ناخواســته بــه بیراهــه کشــاندند .جنبــش دیــاه هــم متاســفانه فاقــد یــک
نیــروی شــناخته شــده راهــر بــود امــا بخاطــر بلــوغ سیاســی مــردم و درس گیــری از جنبــش ســبز جنبشــی بــود بــا خواســته
برانــدازی ،بینهایــت مــدرن ازادیخــواه و ســکوالر .ایــن جنبــش راه را ب ـرای ادامــه در اینــده ای نزدیــک همــوار کــرد.
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پرسشــگر :آیــا «خیــزش دی مــاه» فقــدان یــک «آلرتناتیــو ســکوالر دموکــرات» را کــه بتوانــد اعرتاضــات را
راســتا دهــد آشــکار نکــرده اســت؟ برخــی از نیروهــای ســکوالر دموکـرات ایـران در چهارچــوب نهــادی بــه نــام « ِمهِســتان
جنبــش ســکوالر دموکراســی ایـران» ــــ آنهــم بــه عنــوان رسبــازان آلرتناتیوســازی ــــ گــرد آمــده انــد تــا آلرتناتیــو نامــرده را
بــه همــکاری دیگــر عالقــه منــدان بــه ایــران بســازند .چشــم انــداز شــا بــه ایــن کوشــش چیســت؟
عبــاس دانشــور :خیــزش دیــاه پیشــقراول نــوع نوینــی از یــک جنبــش ملــی بــود زیـرا خواهــان پایــان یافــن
حکومــت مذهبــی بــود .در ایــن جنبــش اقــوام و اقلیتهــا در کنــار هــم بـرای آزادی متــام کشــور بــه خیابــان آمدنــد .جنبــش
ســکوالر دموکــرات ایــران بــا تاکیــد بــر حــذف رژیــم توتالیــر مذهبــی حاکــم و ایجــاد شــورای آلرتناتیــو در مهســتان
خواهــان اتحــاد همــه نیروهــای اپوزیزســیونی اســت کــه خــود را ســکوالر و دموک ـرات مــی داننــد .ســکوالر دموکراتهــای
ای ـران راه آینــده را بــر اســاس تجربــه ای تاریخــی تــا رســیدن بــه اهــداف ایرانســاز روشــن و آن را در معــرض قضــاوت
همــگان قـرار داده انــد .مهســتان مــی خواهــد کــه بــا کمــک متــام نیروهــای وطــن دوســت در فــردای بعــد از فروپاشــی،
کشــور را بــه شــیوه دموکراتیــک از خطــر اخــال و تجزیــه حفــظ کــرده بــا تشــکیل حکومــت موقــت ( ۶مــاه تــا یکســال)
مرکــب از معتمدیــن و متخصصینــی بــدون جانبــداری از یــک خــط سیاســی تــا تشــکیل مجلــس موسســان و آزادی احـزاب
سیاســی و انتخابــات رسارسی بـرای مجلــس شــورای ملــی کــه در آن افـراد منتخــب احـزاب رشکــت دارنــد و نیــز انتخــاب
نــوع حکومــت از طریــق مراجعــه بــه آرای مــردم را هــدف فعالیتهــای خــود قـرار دهــد .ایــن یــک خــواب و خیــال نیســت،
حاصــل ســالها کار ســخت و تحقیــق و بررســی اســت کــه مــا را مــی توانــد بــه رس منــزل مقصــود برســاند.
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پرسشــگر :واکنــش ایــاالت متحــده آمریــکا و اتحادیــه اروپــا بــه «خیــزش دی مــاه» بســیار متفــاوت بــوده اســت.
ایــاالت متحــده آمریــکا آشــکارا از خیــزش ــــ دســت کــم در گفتــار ــــ دفــاع کــرد امــا اتحادیــه اروپــا از اعــام موضعــی قاطع
و محکــوم کــردن رسکــوب خــودداری و بـرای خالــی نبــودن عریضــه بــه کلــی گویــی ای همچــون «طرفیــن مــی بایســت از
خشــونت بپرهیزنــد» بســنده کــرد.
اتحادیــه اروپــا و بویــژه آملــان ــــ بــا وجــود اینکــه «جریان اصالحــات» در ایـران راه به جایــی نــرده و تحلیلگران
آملانــی نیــز بــر ایــن مهــم دســت گذاشــته انــد ــــ همچنــان خواســتار رسمایــه گــذاری بــه روی اصــاح طلبــان انــد؛ و ثبــات
سیاســی در ایـران را بــه تحــول سیاســی کــه دارای ریســک بــاال باشــد و عـراق و ســوریه ای جدیــد ــــ بــا هزینــه فـراوان برای
اروپــا ــــ را پدیــد آورد ترجیــح مــی دهنــد( .برگــردان بســیاری از مقــاالت آملانــی منتــر شــده در روزنامــه هــای نامــدار
آملانــی زبــان کــه گــواه همیــن ادعاســت در همیــن شــاره از «گیتــی مــداری» آمــده اســت) .از ایــن گذشــته اتحادیــه اروپــا
خواســتار معامــات اقتصــادی بــا رژیــم در ایـران اســت.
بــا ایــن تفاصیــل نیروهــای ســکوالر-دموکرات چگونــه مــی تواننــد دیــدگاه ایــن اتحادیــه را عــوض کننــد و
پشــتیبانی ایــن اتحادیــه را بــه دســت آورنــد؟
عبــاس دانشــور :اصــاح طلبــان (بخوانیــد اســتمرار طلبــان) توانســتند اوبامــا را متقاعــد کننــد کــه برجــام را
بپذیــرد و تحریمهــا را متوقــف کنــد تاجائیکــه اوبامــا ب ـرای خامنــه ای نامــه روانــه کــرد و حتــی چنــد ملیــون دالر هــم
دســتی داد .دولــت ترامــپ (و جمهوریخواهــان) بــا جمهــوری اســامی برخــورد متفاوتــی دارد .حکومــت اســامی حاکــم
بــر ایـران در یمــن ،ســوریه و عـراق دخالــت و نفــوذ سیاســی -نظامــی دارد ،در لبنــان بــا پــول مــردم ایـران لشــکری مجهــز
بنــام حــزب اللــه بـراه میانــدازد و بــه حکومــت برآمــده از تروریســتهای حــاس کمــک مالــی مــی کنــد .نــه تنهــا خواهــان
نابــودی کشــور ارساییــل اســت بلکــه در کشــورهای عــرب همســایه هــم در حــال تحریــک و شــیعه گســری مــی باشــد.
دولــت ترامــپ و کشــورهای عــرب خاورمیانــه نگراننــد از یــک حکومــت تروریســتی اســامی مجهــز بــه ســاح امتــی،
درحالیکــه اروپاییــان بخاطــر منافــع مــی خواهنــد چشامنشــان را بــر روی ایــن تهدیــد ببندنــد.
اتحادیــه اروپــا تــا کنــون قراردادهایــی اقتصــادی در بخشــهای مختلفــی بــا ایـران امضــا کــرده .اوضــاع وخیــم
اقتصــادی در ایـران ،بســته و ورشکســته شــدن کارخانجــات و کارگاههــای تولیــد داخلــی دســت رانــت خــواران حکومتــی
را ب ـرای زد وبنــد بــا کمپانیهــای بــزرگ اروپایــی بازگذاشــته اســت .عمــده ق ـرار دادهــا مربــوط مــی شــود بــه واردات.
جمهــوری اســامی بــا پــول نفــت مبادلــه کاال میکنــد .کمپانیهــای اروپایــی از نفوذشــان در سیاســت هــای بومــی اســتفاده
میکننــد و بــه راحتــی منــی خواهنــد دســت خــود را از ایــن ســفره چــرب کنــار بکشــند .از ایــن گذشــته مثــل دولــت اوبامــا
روی اســتمرار طلبــان میخواهنــد حســاب بــاز کننــد .اروپاییــان خیــزش دیــاه را بــی رسوصــدا رصــد کردنــد گــر چــه ادامــه
آن ـرا در گوشــه و کنــار ای ـران نادیــده منــی گیرنــد .ماشــین اســتبداد در ای ـران دیگــر منــی توانــد تولیــد تــرس کنــد .توهــم
از رژیــم در بیــن هــواداران خــودش نیــز در حــال ریــزش اســت .زنــان معــرص همچنــان درخیابــان و در زنــدان اعرتاضــات
حضــور فعــال دارنــد ،روســتاییان زحمــت کــش و ورشکســته ،کارگ ـران بیــکار شــده ،دانشــجویان و مالباختــگان ،جنبــش
دانشــجویی نشــان از ناتوانــی دولــت روحانــی دارد .اکنــون اغلــب آنانیکــه بــه ایــن دولــت رای دادنــد متوجــه شــده انــد
کــه ایــن دولــت ویرتینــی بیــش نبــوده ب ـرای تزییــن و پنهــان کــردن حاکمیــت توتالیــر.
تنهــا راه رهایــی وحــدت همگانــی مــردم ایـران بـرای بــر انــدازی و ایجــاد یــک حکومــت ســکوالر دموکـرات بــا
مراجعــه بــه آرای ملــت مــی باشــد .بـرای دســتیابی بــه ایــن امــر نیــازی بــه کمــک غــرب یــا آمریــکا نیســت .بایــد امیــدوار
باشــیم و نگذاریــم غربیهــا بخاطــر حفــظ منافــع خــود ایــن رژیــم فاســد و مافیایــی را حامیــت کننــد .بایــد از ایــن رژیــم
فاشیســتی-توتالیرت مذهبــی حاکــم بــر ای ـران گذشــت و در راســتای بــر ق ـراری حکومــت ســکوالر دموک ـرات کوشــید.
ایــن مصاحبــه بــا آقــای دانشــور در فرودیــن مــاه  ۱۳۹۷برابــر بــا آوریــل  ۲۰۱۸صــورت گرفتــه اســت .آقــای
دانشــور نشــیمن کشــور هلنــد مــی باشــند.
* آقــای عبــاس دانشــور خاطراتــش را زیــر عنــوان «و هنــوز قصــه بــر یــاد اســت» بــا نــام مســتعار «حســن
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درویــش» درســال  ۱۳۷۶توســط انتشــارات «نقطــه» بــا تیـراژ  ۲۰۰۰نســخه بــه چــاپ رســاندند( .دلیــل اینکــه ایــن کتــاب
بــا نــام مســتعار بــه چــاپ رســیده ترورهــای اف ـراد اپوزیســیون از ســوی رژیــم مذهبــی حاکــم بــر ای ـران در دهــه نــود
میــادی در بیــرون از ایــران بــوده اســت).
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چهــار ویژگــی متامیــز کننــده خیــزش دی  :۹۶جــدال بــا
کابــوس مســتقر*

یادداشتی از مجید محمدی
خیــزش دی مــاه  ۹۶بــا گســردگی قابــل توجــه (حــدود  ۱۰۰شــهر) و شــعارهای روشــن ضــد حکومتــی ،ضــد
روحانیــت و هــواداری از نظــام پادشــاهی بســیاری از ناظـران مســائل ایـران را شــگفتزده کــرد .ایــن خیــزش مشــرکاتی بــا
دیگــر جنبشهــا و اعرتاضــات در  ۱۵۰ســال گذشــته در ایـران دارد ،مثــل تفــاوت در شــعارها و مطالبــات آغازیــن و انتهایــی
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آن ،ارصار حکومــت بــه بــردن آنهــا بــه ســمت خشــونت ،و نســبت دادن آنهــا بــه خارجیهــا.
حرکــت اعرتاضــی [دی مــاه] بــا اشــاره بــه مشــکالت معیشــتی آغــاز شــد امــا بــه نفــی نظــام انجامیــد هــان
طــور کــه جنبــش ســبز بــا «رای مــن کــو» آغــاز شــد امــا بــه نفــی والیــت فقیــه انجامیــد .حرکــت اعرتاضــی ســال  ۵۷نیــز
نخســت از شــاه میخواســت ســلطنت کنــد و نــه حکومــت امــا بــه برانــدازی انجامیــد.
ایــن جنبــش هــم مثــل گذشــته بــه بیگانــگان نســبت داده شــد« :طـراح اصلــی ایــن پــروژه ،یــک آمریکایــی بــه
نــام مایــکل اندریــا ،مســئول ســابق مبــارزه بــا تروریســم ســازمان ســیای آمریــکا اســت و اتــاق عملیاتــی متشــکل از ســه
ضلــع آمریــکا ،صهیونیســت و آل ســعود نیــز بـرای ایــن ناآرامیهــا تشــکیل شــده بــود کــه بــه طــور عمــده ،برنامهریــزی
آن بــه عهــده مایــکل و یکــی از اف ـران اطالعاتــی وابســته بــه موســاد انجــام میشــد و هزینــه آن هــم بــه عهــده آل
ســعود بــود( ».محمــد جعفــر منتظــری ،دادســتان کل کشــو ،انتخــاب ۱۴ ،دی .)۱۳۹۶
امــا خیــزش دی مــاه  ۹۶دارای ویژگیهــای خــاص خــودش بــوده اســت .در ادامــه بــه چهــار ویژگــی متامیــز
کننــده ایــن حرکــت اشــاره میکنــم.
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اولین خیزش کامال غیر مذهبی در ایران
در طــول  ۱۱۰ســال اخیــر از جنبــش مرشوطیــت تــا جنبــش ســبز حداقــل بخشــی از شــعارها مذهبــی بــوده
یــا رنــگ و بــوی مذهبــی داشــتهاند .جنبــش دی مــاه  ۹۶بـرای اولیــن بــار از شــعارهای مذهبــی تهــی اســت« .اللــه اکــر»
و «یــا حســین»هایی کــه در جنبــش ســبز بــه گــوش میرســید کامــا در ایــن حرکــت غائــب هســتند .بــه نظــر میآیــد
کــه چهــار دهــه آمــوزش ایدئولوژیــک هــر روزه در مــدارس و مســاجد در اقصــی نقــاط کشــور حداقــل بـرای اقشــاری از
جامعــه بــه بــن بســت کامــل برخــورده اســت چــون جوانــان ایــن مناطــق در احساســاتیترین لحظــات زندگــی خــود هیــچ
متســکی بــه دیــن  ۱۴۰۰ســالهی وارداتــی منیکننــد .هنگامــی کــه یــک بســیجی در آبیــک قزویــن در گردهامیــی معرتضــان
شــعار اللــه اکــر میدهــد معرتضــان نخســت وی را هــو میکننــد و بعــد وی را مکــررا «بــیرشف» میخواننــد.
ب ـرای دینــداران نیــز روشــن اســت کــه ایــن حرکــت در پــی جمــع بســاط دیــن از حــوزهی سیاســی و قــدرت
اســت .حتــی یــک روحانــی در ایــن جنبــش حضــور نداشــته اســت .در جنبــش ســبز تعــداد اندکــی از روحانیــون حضــور
داشــتند چــون ایــن جنبــش در آغــاز اصــل نظــام را هــدف قـرار منـیداد و یکــی از جناحهــای حکومتــی در آن فعــال بــود.
البتــه جنبــش ســبز نیــز در ادامــه بــه نفــی اصــل نظــام رســید.
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علیه روحانیت شیعه
در خیزشهــای دیگــر حتــی تــا جنبــش ســبز معرتضــان تــاش میکردنــد در دیــدار بــا مراجــع شــیعه یــا
نامهنویســی آنهــا را بــا خــود همـراه کننــد .در دوران جنبــش ســبز صدهــا تقاضــای دیــدار و نامــه خطــاب بــه روحانیــون
نوشــته شــد .خیــزش دی مــاه  ۹۶نشــان داد کــه نــه تنهــا معرتضــان از روحانیــت شــیعه قطــع امیــد کــرده بلکــه علیــه
امتیــازات آنهــا بــه پــا خواســتهاند .آنچــه در هم ـهی اعرتاضــات بــه گــوش میرســید شــعارهایی علیــه «آخوندهــا» بــود.
ایــن حرکــت نشــان داد کــه حداقــل در بخشهایــی از مناطــق ایــران روحانیــت دیگــر نــه تنهــا مرجعیــت اجتامعــی
نــدارد بلکــه منفــور اســت .ناظ ـران تحــوالت ای ـران
«در طــول  ۱۱۰ســال اخیــر از جنبــش مرشوطیــت تــا
ایــن موضــوع را از قبــل میدانســتند امــا بــه دلیــل
جنبــش ســبز حداقــل بخشــی از شــعارها مذهبــی بــوده یــا رنــگ
عــدم امــکان نظرســنجی منیتوانســتند آن را بــه
و بــوی مذهبــی داشــتهاند .جنبــش دی مــاه  ۹۶بـرای اولیــن بــار
مشــاهداتی متکــی ســازند .حرکــت اعرتاضــی ایــن
از شــعارهای مذهبــی تهــی اســت».
موضــوع را از انــدرون خانههــا بــه فضــای عمومــی
آورد.
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خیزش پابرهنگان شهرهای بسیار کوچک
بررســی مکانهــای اع ـراض نشــان میدهنــد کــه شــهرهای بســیار کوچــک در ایــن حرکــت بســیار تحــرک
بیشــری نســبت بــه شــهرهای بــزرگ و مراکــز اســتانها داشــتهاند .کســانی کــه در تظاهــرات شــبانه رشکــت داشــتند
عمدتــا جوانــان  ۱۵تــا  ۲۵ســالهای هســتند کــه در زیــر خــط فقــر زندگــی کــرده و هیــچ امیــدی بــه آینــده ندارنــد .البتــه
روحانیــون حکومتــی ب ـرای پرهیــز از اتهــام رسکــوب فق ـرا و پابرهنــگان معرتضــان را بــه قــر مرفــه نســبت میدهنــد
(علــی ســعیدی مناینــده خامنـهای در ســپاه ،تســنیم  ۱۳دی  .)۱۳۹۶امــا ایــن موضــوع بــا واقعیــات روی زمیــن همخوانــی
نــدارد .بنــا بــه گفتـهی معــاون امنیتــی وزارت کشــور بیــش از  ۹۰درصــد از کســانی کــه در ناآرامیهــای اخیــر بازداشــت
شــدهاند جــوان و نوجــوان هســتند ،میانگیــن ســنی آنهــا زیــر  ۲۵ســال بــوده و عمومــا ســابقه بازداشــت قبلــی ندارنــد .آنهــا
تنهــا راه بـرای تغییــر وضعیــت خــود را انحــال جمهــوری اســامی میداننــد .اســتمرار رژیــم بـرای آنهــا اســتمرار فالکــت
و فقــر ناشــی از تبعیــض و تحقیــر اســت .اعرتاضــات دی مــاه  ۹۶نشــان داده اســت کــه شــهرهای کوچــک ایـران ظرفیــت
باالیــی ب ـرای جنبشهــای اجتامعــی دارنــد.
انقــاب مرشوطــه ،جنبــش ملــی شــدن صنعــت نفــت ،انقــاب ســال  ۵۷و جنبــش ســبز همــه جنبشهــای
شــهری (شــهرهای بــزرگ) بودنــد و شــهرهای کوچــک دور افتــاده ســهم چندانــی در آنهــا نداشــتند .ایــن بـرای اولیــن بــار
اســت کــه مــردم مناطــق دور افتــاده قــدرت متمرکــز در ته ـران و مراکــز اســتانها را بــه چالــش میکشــند .از همیــن
جهــت رسکــوب آن نیــز ب ـرای حکومــت دشــوارتر بــوده اســت .حکومــت تصــور منیکــرد خیزشــی از ایــن مناطــق رشوع
شــود و از ایــن جهــت نیــروی رسکــوب آن بیشــر در مناطــق شــهری بــزرگ متمرکــز بــوده اســت.
حرکــت در تهـران و مشــهد و تربیــز و شــیراز و کرمــان بــه رسعــت تحــت کنــرل قـرار گرفــت چــون حکومــت
دههــا هـزار نیــروی خــود را بــه خیابانهــا گســیل کــرد امــا در دورود و ایــذه و قهدریجــان کار رسکــوب بــا رسعــت پیــش
نرفــت .در مناطقــی از ته ـران تعــداد نیروهــای مســتقر حکومتــی حتــی بیــش از تعــداد جمعیتــی بــود کــه بــه طــور
معمــول در خیابانهــا حرکــت میکننــد یــا انتظــار م ـیرود ب ـرای تظاه ـرات بیاینــد .بــه علــت حضــور قدرمتندتــر ایــن
خیــزش در شــهرهای کوچــک و دسرتســی کمــر بــه اخبــار آنهــا پــس از فیلــر شــدن تلگ ـرام و اینســتاگرام تصــور میشــد
کــه اعرتاضــات در پایــان یــک هفتــه تــا حــدی فروکــش کــرده اســت امــا در روز هشــتم ایــن اعرتاضــات ادامــه یافــت چــون
حکومــت علــی رغــم منایــش راهپیامییهــای خــودی منیتوانســت ســطح کشــور را بــا نیروهایــش پــر کنــد.
فاصله گیری نهادهای مستقر از اعرتاضات
در ایــن دوره از حرکتهــای اعرتاضــی هیــچ بخشــی از نهادهــای مســتقر بــا آن همراهــی نکردنــد .نهادهــای
مســتقر آن چنــان بــه بنــد نــاف حکومــت متصــل شــدهاند کــه منیتواننــد تصــور بدیلــی بــرای وضعیــت موجــود

گیتی مداری

شامره ی پنجم

زمستان 1396

70

داشــته باشــند .در انقــاب ســال  ۵۷بخشهــای
«بنــا بــه گفتــهی معــاون امنیتــی وزارت کشــور بیــش
قابــل توجهــی از کارکنــان دیوانســاالری دولتــی بــا
از  ۹۰درصــد از کســانی کــه در ناآرامیهــای اخیــر بازداشــت
روحانیــت و بــازار همراهــی کردنــد .در جنبــش ســبز
شــدهاند جــوان و نوجــوان هســتند ،میانگیــن ســنی آنهــا زیــر
بخشهایــی از دانشــگاهیان ،هرنمنــدان ،ورزشــکاران
 ۲۵ســال بــوده و عمومــا ســابقه بازداشــت قبلــی ندارنــد .آنهــا
و بخشــی از کارکنــان اداری بــا ایــن حرکــت همراهی
تنهــا راه بـرای تغییــر وضعیــت خــود را انحــال جمهــوری اســامی
کردنــد چــون جنبــش از ابتــدا حکومــت را هــدف
میداننــد».
قــرار نــداده بــود .در خیــزش اعرتاضــی ســال ۹۶
هم ـهی نهادهایــی کــه حتــی کوچکتریــن اتصالــی
بــه حکومــت و منابــع و رانتهایــش دارنــد از آن فاصلــه گرفتنــد .آنچــه در ایــن اعرتاضــات بــارز تــر از همیشــه بــود قـرار
گرفــن اصــاح طلبــان در ســمت حکومــت و تــاش آنهــا بـرای رسکــوب هرچــه رسیعتــر ایــن خیــزش بــود (نــگاه کنیــد بــه
اطالعیــه مجمــع روحانیــون مبــارز کــه دســت کمــی از اطالعیههــای ســپاه نداشــت).
بیــش از آن کــه بخشهایــی از مــردم از اصــاح طلبــان در ایــن اعرتاضــات گــذر کــرده باشــند اصــاح طلبــان از
ایــن بخشهــا گــذر کــرده بودنــد .آنهــا در ماههــای گذشــته حداکــر تالششــان بـرای دیــدار بــا اعضــای شــورای نگهبــان و
فرماندهــان ســپاه بــوده اســت و نــه دیــدار بــا مــردم قهدریجــان ،شــاهین شــهر،خوی ،لنجــان ،تویــرکان و ایــذه کــه بــه
گفتــه عضــو مجلــس از ایــن شــهر اکرثشــان بیکارنــد .چــه کســی جلــوی آنهــا را بـرای رفــن بــه ایــن شــهرها را گرفتــه اســت؟
کســانی کــه بــه شــهر دورود ســفر کــرده باشــند مــی داننــد کــه شــهر دورود مثــل شــهرهای خیالــی پــس از جنگهــای
هســتهای اســت .کــودکان روی خــاک و خــل بــدون لبــاس و کفــش راه میرونــد و بســیاری از خانههــا در و پیکــر ندارنــد،
در کشــوری کــه «خامن ـهای خدایــی میکنــد» .طبیعــی اســت جوانــان دورود و ایــذه نســبتی بــا اصــاح طلبــان ندارنــد
چــون اصــاح طلبــان نســبتی بــا آنهــا ندارنــد.
اصــاح طلبــان در دوران پــس از جنبــش ســبز بــه جــای بازســازی ســازمانی و بســط ارتباطــات خــود در کشــور
بیشــر بــه «نظــام» پنــاه آوردنــد .آنهــا در حبــاب نخبهگرایــی سیاســی فــرو رفتهانــد و ایــن روزهــا طرفــداران آنهــا کــه از
ایــن اعرتاضــات پــس از بیعــت  ۹۶شــگفتزده شــدهاند در رســانهها مــدام میگوینــد مــا منیدانیــم اینهــا کــه بــه خیابــان
آمدهانــد کیســتند .تــودهی بیشــکل اگــر بــه خامتــی رای بدهنــد مــردم قهرمانانــد امــا اگــر شــعار «ضــد آخونــدی»
بدهنــد بیریشــه و بیهویــت هســتند .مهامنــان اصــاح طلــب رســانههای فارســی زبــان میگوینــد کــه منیداننــد اینهــا
کــه اعـراض میکننــد کیســتند در حالــی کــه هــم شــهر آنهــا مشــخص اســت و هــم خواستههایشــان را روشــن میگوینــد
و هــم بــه زبــان فارســی ســخن میگوینــد .ایــن کــه میگوینــد منیداننــد دقیقــا بــه ایــن معناســت کــه «هــم جهــت بــا
مــا نیســتند» یــا حــزب و گــروه ندارنــد .مگــر حکومــت میگــذارد کســی غیــر از وفــاداران حــزب و گــروه داشــته باشــد؟
مگــر مــردم بــا شناســنامهی سیاســی میتواننــد بیاینــد بگوینــد مــا «حکومــت آخونــدی منــی خواهیــم».
ایــن حرکــت اع ـراض بــه تبعیــض و تحقیــر ،بیکفایتــی و خــود حــق بینــی فراگیــر اســت و ناشــی از یــاس و
نــا امیــدی .فقــر و بیــکاری و افزایــش جرائــم و اختــاالت روانــی چنــد ده میلیونــی ناشــی از وضعیتهــای فــوق اســت.
روحانیــت شــیعه و ســپاهیان و جناحهــای حکومتــی مظهــر ایــن ســه ویژگــی هســتند .حتــی بعــد از رسکــوب هــم ایــن
ویژگیهــا از میــان منیرونــد .کســانی کــه در دی مــاه  ۹۶بــه اعـراض پرداختنــد پــس از آزادی از زنــدان یــا کتــک خــوردن
دیگــر پیــاده نظــام اصولگرایــان و اصــاح طلبــان نخواهنــد شــد .آنهــا بــه یــک بلــوک قــدرت در جمهــوری اســامی تبدیــل
میشــوند کــه در آینــده میتواننــد اصــل نظــام را مــورد چالــش قـرار دهنــد یــا اگــر رشایــط مناســب برانــدازی نباشــد در
تحــوالت نقــش بــازی خواهنــد کــرد .کســانی کــه سیاســی میشــوند (باالخــص بــا زنــدان و باتــوم) بــه ســختی دســت از
ایــن صحنــه برمیدارنــد.
* این مقاله نخستین بار در تارمنای «رادیو فردا» به تاریخ  ۱۶دی ماه  ۱۳۹۶منترش شده است.
https://www.radiofarda.com/a/iran-anti-government-protests-essay-majid-mohammadi/28959523.html
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قیــام اعرتاضــی اخیــر در ایـران تحلیلهــا
و تفســیرهای فراوانــی را بــر انگیختــه اســت.
«تحلیــل» بــه بررســی روابــط علــت و معلولــی در
یــک چارچــوب روشــمند میپــردازد و «تفســیر»،
نــگاه فــرد یــا جریــان خاصــی را در مــورد رویــداد
بیــان میکنــد.
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«در یــک کالم میتــوان گفــت کــه بررســی محتــوای
شــعارها بــر اســاس روش «واژگان شــاری» نشــان میدهــد کــه
قیــام دی  ۱۳۹۶یــک قیــام ملــی ،برانــداز ،ضــد آخونــد شــهروند
مــدار ،مطالبــه محــور و جمهوریخــواه بــوده اســت کــه فردعلــی
خامنــهای را بــه عنــوان منــاد کلیــت نظــام هــدف قــرار داده
اســت».

جنبــش هنــوز زنــده اســت و فــراز و
نشــیبهای طبیعــی یــک جنبــش اجتامعــی فاقــد ســازماندهی و رهــری مشــخص درانتظــار آن اســت .بــی شــک یــک بــار
کــه ایــن جنبــش ،پــس از قــوام پیــدا کــردن و یافــن مســیر ،تشــکل و رهــری ،منجــر بــه تغییــری مهــم شــود ،پژوهشــگران
بــه بررســی ابعــاد و رشایــط آن و نیــز علتهــا و ریش ـههای آن خواهنــد پرداخــت .امــا ایــن بــار ،برخــاف حرکتهــای
گذشــته کــه موجــی از احســاس گرایــی و کنــش ورزی مکانیکــی را بــا خــود بــر میانگیخــت ،فرصــت هســت کــه گام بــه
گام و بــا بهــره بــردن از روش شناســی علــوم اجتامعــی خصلتهــای موجــود و در حــال تحــول آن را مــورد بررســی ق ـرار
دهیــم.
نوشــتار حــارض ،بــدون آن کــه بــه هیــچ عنــوان ادعــای یــک پژوهــش آکادمیــک یــا چیــزی شــبیه بــه آن را
داشــته باشــد ،نتیج ـهی یــک بررســی گذراســت بــر روی محتــوای برخــی شــعارهای ارائــه شــده در طــول ایــن قیــام ،در
فاصلـهی هفتــم دی مــاه  - ۱۳۹۶کــه روز آغازیــن آن بــود -تــا زمــان منونــه گیــری بـرای ایــن بررســی کــه در تاریــخ هفدهــم
 ۱۳۹۶انجــام شــده اســت .روش بــه کار بــرده شــده بـرای ایــن کار مختــر تحقیقاتــی« ،تجزیــه و تحلیــل محتــوا» ( )۱نــام
دارد کــه در آن از تکنیــک مطالعاتــی «واژه ســنجی» ( )۲بهــره بــرداری شــده اســت.
روش کار
نخســت یــک منونــه از مجموعـهی شــعارهای مطــرح شــده در ایــن جنبــش از منابــع مختلــف گــردآوری شــد.
ایــن شــعارها از روی فیلمهــای منایشــی و نیــز شعارنویسـیها و منابــع موجــود در فضــای مجــازی گــردآوری شــده اســت.
چنــد نکتــه در مــورد مجموعــه شــعارهای مــورد بررســی بایــد مــورد توجــه ق ـرار گیــرد.
 .۱این گزینش به هیچ وجه جامع و کامل نیست.
 .۲از آن جــا کــه «شــعار» واحــد مطالعاتــی ایــن کار بــوده اســت بــه همـهی آنهــا ارزش یکســان داده شــده
اســت .بــدون تردیــد ،در واقعیــت صحنــهی اعرتاضــات ،برخــی شــعارها بســیار بیشــر و برخــی بســیار کمــر مطــرح
شــدهاند ،امــا در ایــن جــا هــر شــعار ،بــه عنــوان بخشــی از کلیــت هویــت محتوایــی جنبــش در نظــر گرفتــه شــده اســت.
 .۳هیــچ شــعاری بــه واســطهی حضــور در ایــن لیســت مهــم ،اصلــی ،مانــدگار یــا هویــت بخــش تلقــی منیشــود.
بــه همیــن ترتیــب کــه بــه واســطهی نبــودن در ایــن لیســت از اهمیــت هیــچ شــعار دیگــری کاســته منیشــود.
در ایــن روش کاری نخســت «فراوانــی» یــا هــان کمیــت هــر کلمــه تعییــن میشــود؛ ایــن کــه هــر واژه در
بدن ـهی اصلــی تحقیــق چنــد بــار تک ـرار شــده اســت .بــر مبنــای لیســت فراوانیهــا ،واژه هایــی کــه بیشــرین تک ـرار
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را داشــتهاند بــه عنــوان «کلیــد واژه» در نظــر گرفتــه میشــوند .ســپس روابــط میــان کلیــد واژههــا و نیــز شــبکههای
معنایــی یــا هــان پیونــد میــان واژههــا بـرای حمــل معنــا مــورد شناســایی قـرار میگیرنــد و موضوعــات گروهــی بیــرون
کشــیده میشــوند و در نهایــت ،ایــن دادههــا مــورد تحلیــل قــرار میگیرنــد و نتیجــه گیــری ارائــه خواهــد شــد.
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لیست شعارهای مورد مطالعه:
 .۱اراده کردهام که رسنگون کنم تو را
 .۲ارتش ما رو یاری کن ،از حق طرفداری کن
 .۳ارتشی قهرمان ،به پا خیز ،به پا خیز
 .۴از نیشکر هفت تپه ،تا معدن آق دره ،بر کارگر
چه رفته؟
 .۵استثامر ،بیگاری ،منطق رسمایه داری
 .۶استقالل ،آزادی ،جمهوری ایران
 .۷استقالل ،عدالت ،این است شعار ملت
 .۸اسالم را پله کردید ،مردم را ذله کردید
 .۹اسالمو پله کردن ،مردمو غارت کردن
 .۱۰اصالح طلب ،اصولگرا ،دیگه متومه ماجرا
 .۱۱اصولگرا ،اصالح طلب ،هر دوتا منفعت طلب
 .۱۲ای شاه ایران ،برگرد به ایران
 .۱۳ایران شده دزدخونه ،توی جهان منونه
 .۱۴ایران که شاه نداره ،حساب کتاب نداره
 .۱۵ایرانی با غیرت حامیت حامیت
 .۱۶ایرانی میمیرد ،ذلت منیپذیرد
 .۱۷ایرانی ،ایرانی ،حامیت ،حامیت
 .۱۸این است شعار ملی ،استقالل ،آزادی
 .۱۹این است شعار ملی ،جمهوری ،جمهوری
 .۲۰این آخرین پیامه ،هدف فقط نظامه
 .۲۱این هفته و اون هفته ،آخوند و مال رفته
 .۲۲این همه لشگر آمده ،علیه رهرب آمده
 .۲۳اینکه نشد زندگی ،آخوند به این پرروگی
 .۲۴آخوند انگلیسی منیخوایم منیخوایم
 .۲۵آخوند اینو بدونه ،بزودی رسنگونه
 .۲۶آخوند برو گمشو
 .۲۷آخوند بی خاصیت ،مایهی ننگ ملت
 .۲۸آخوند رسمایه دار ،پول ما رو پس بیار
 .۲۹آخوندها حیا کنید ،مملکتو رها کنید
 .۳۰آزادی عدالت حق مسلم ماست
 .۳۱آزادی ،برابری ،عدالت اجتامعی
 .۳۲آزادی ،عدالت ،این است شعار ملت
 .۳۳آقا خدایی میکند ،مردم گدایی میکنند
 .۳۴آیت الله میلیاردر محکوم باید گردد

«نخســتین امــر مشــهود بــر اســاس بررســی واژگان منــدرج
در شــعارها وجــه قــوی ملــی گرایان ـهی شعارهاســت کــه نشــان
میدهــد حرکــت از یــک روح جمعــی ملــت محــور برخــوردار
بــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر بازشناســی خویــش بــه عنــوان
ملــت ،بــه عنــوان یــک مجموع ـهی ملــی دارای هویــت ایرانــی
بســیار برجســته اســت».
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 .۳۵برادر ارتشی ،حامیت ،حامیت
 .۳۶بسیجی بی غیرت منیخوایم ،منیخوایم
 .۳۷به ما خیانت شده ،نقض امانت شده
 .۳۸بهار آزادیه جای ندا خالیه
 .۳۹بیا بیرون هموطن ،حقتو فریاد بزن
 .۴۰پلیس برو دزد را بگیر
 .۴۱پولهای ما کجا میره؟ عراق ،یمن ،یا سوریه؟
 .۴۲تا حق خود نگیریم از پا منینشینیم
 .۴۳تا حقمو نگیرم هر روز همین بساطه
 .۴۴تا حقمو نگیرم هرشب همین بساطه
 .۴۵تا دیکتاتور رو کاره ،قیام ادامه داره
 .۴۶تو ایران چی آزاده؟ دزدی ،ستم آزاده
 .۴۷توپ ،تانک ،فشفشه ،آخوند باید گم بشه
 .۴۸تورم ،گرانی ،پاسخگو سوالی
 .۴۹جمهوری اسالمی نابود باید گردد
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 .۵۰جمهوری اسالمی منیخوایم منیخوایم
 .۵۱جوون بیکار نشسته ،آخوند تو کاخ نشسته
 .۵۲چپاول ،گرونی ،زمان رسنگونی
 .۵۳حتی اگر مبیریم ،دیگه عقب منیریم
 .۵۴حسین حسین شعارشه ،تجاوز افتخارشه
 .۵۵حقوق شهروندی حق مسلم ماست
 .۵۶حکومت آخوندى ،منى خوایم ،منى خوایم
 .۵۷حکومت اختالس منیخوایم منیخوایم
 .۵۸حکومت آخوندی ،رسنگون رسنگون
 .۵۹حکومت چپاول منیخوایم منیخوایم
 .۶۰حکومت دیکتاتور منیخوایم منیخوایم
 .۶۱حکومت زور منیخوایم ،پلیس مزدور منیخوایم
 .۶۲حکومت ظلم و فساد منیخوایم منیخوایم
 .۶۳خامنهای قاتله ،والیتش باطله
 .۶۴خامنهای ننگ به نیرنگ تو
 .۶۵خامنهای بدونه بزودی رسنگونه
 .۶۶خامنهای حیا کن ،مملکتو رها کن
 .۶۷خلق جهان بدونه ،ایران شده دزد خونه
 .۶۸دانشجو میمیرد ذلت منیپذیرد
 .۶۹دانشجو ،کارگر ،اتحاد ،اتحاد
 .۷۰دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
 .۷۱دزد غارت میکند ،دولت حامیت میکند
 .۷۲دستهای پشت پرده ،با حق ما چه کرده؟
 .۷۳دیکتاتور حیا کن ،مملکتو رها کن
 .۷۴رضاشاه روحت شاد

«بــه نظــر میرســد کــه شــعار اصلــی دوران انقــاب
 ۵۷بــه عنــوان یــک رویــای گــم شــده مــورد جســتجوی جامعــه
اســت .امــا ایــن بــار صفــت اســامی از آن زدوده شــده و صفــت
ایرانــی بــه جــای آن اضافــه شــده اســت .جمهــوری ایرانــی بیانگــر
وابســتگی جامعــه بــه نظــام جمهــوری از یکســو و عالقـهی قــوی
آن بــرای زدودن اســام از آن میباشــد .امــری کــه بــه نحــوی
غیــر مســتقیم گرایــش ســکوالر و الئیــک حرکــت را بــه منایــش
میگــذارد کــه هــر چنــد از ایــن واژههــا بهــره منیبرنــد امــا بــا
تاکیــد بــر خصلــت غیــر اســامی جمهــوری از یکســو گرایــش خــود
بــه ایــن شــکل از نظــام سیاســی و از ســوی دیگــر تاکیــد بــر پایــان
بخشــیدن دخالــت دیــن در حکومــت را بــه منایــش میگــذارد».
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 .۷۵رفراندوم ،رفراندوم ،این است شعار مردم
«در حالــی کــه معرتضیــن حســن روحانــی و یــا صــادق
 .۷۶رهرب فاسد منیخوایم ،پاسدار کاسب منیخوایم
الریجانــی را در شــعارها بــه عنــوان مســئولین خائــن معرفــی
 .۷۷زندانی سیاسی آزاد باید گردد
میکننــد امــا شــعارها بــه نحــو تنــدی بــر علیــه فــرد علــی
 .۷۸سقف ،کتاب و گندم ،قدرت بدست مردم
خامنـهای بــه عنــوان رسمنشــاء فســاد و نابســامانی حاکــم نشــانه
 .۷۹سوریه را رها کن ،فکری به حال ما کن
رفتــه اســت .خصلــت تــک ســاالری نظــام والیــت فقیــه بــه ماننــد
 .۸۰سیدعىل حیا کن ،مملکتو رها کن
بالیــی کــه بــر رس فــرد شــاه در نظــام تــک ســاالری ســلطنتی
 .۸۱سید علی ببخشید دیگه باید بلند شید
آمــد ،شــعارها را متوجــه رهــر نظــام کــرده اســت و قــول رسنگونی
 .۸۲سید علی حیا کن حکومتو رها کن
نظــام بــه وی داده میشــود .بــه طــور مشــخصی شــعار مــرگ بــر
 .۸۳سید علی حیا کن ،مملکتو رها کن
خامنـهای ایــن نفــرت عمومــی از راءس نظــام را ترجمــه میکنــد.
 .۸۴شاهنشاه ،روحت شاد
جــای تردیــد نیســت کــه خامنـهای فاقــد کمرتیــن مرشوعیتــی در
 .۸۵شعار هر ایرانی :زندگی انسانی ،جمهوری ایرانی
میــان اکرثیــت مــردم ای ـران اســت».
 .۸۶شعار هر ایرانی ،حذف دو الریجانی
 .۸۷شعار هر ایرانی ،مرگ بر روحانی
 .۸۸شعار هر ایرانی ،مرگ بر گرانی
 .۸۹عربها را رها کنید ،فکری به حال ما کنید

74

 .۹۰عزا عزاست امروز حقوق ملت ما زیر عباست امروز
 .۹۱عزا عزاست امروز ،روز عزاست امروز ،حقوق بازنشسته زیرعباست امروز
 .۹۲کار ،نان ،آزادی
 .۹۳کارگر زندانی آزاد باید گردد
 .۹۴کاسپین دزدی کرده ،دولت حامیت کرده
 .۹۵کشور ما دزدخونه است ،توی جهان منونه است
 .۹۶الریجانی قاضیه ،با دزدا همبازیه
 .۹۷ما اعرتاض داریم به قیمتهای باال
 .۹۸ما انقالب کردیم ،چه اشتباهی کردیم
 .۹۹ما آریایی هستیم ،عرب منیپرستیم
 .۱۰۰ما بچههای جنگیم بجنگ تا بجنگیم
 .۱۰۱مرفهین بی درد ،مایه ننگ ملت
 .۱۰۲مرگ بر اصل والیت فقیه
 .۱۰۳مرگ بر بیکاری
 .۱۰۴مرگ بر جمهوری اسالمی
 .۱۰۵مرگ بر جمهوری آخوندی
 .۱۰۶مرگ بر حزب الله
 .۱۰۷مرگ بر خامنهای
 .۱۰۸مرگ بر دیکتاتور
 .۱۰۹مرگ بر روحانی
 .۱۱۰مرگ بر روسیه
 .۱۱۱مرگ بر سپاهی
 .۱۱۲مرگ بر ستمگر
 .۱۱۳مرگ بر گرانی
 .۱۱۴مرگ بردیکتاتور

 .۱۱۵مساجدو رها کن فکری به حال ما کن
 .۱۱۶معیشت و منزلت حق مسلم ماست
 .۱۱۷ملت گدایی میکند ،آقا خدایی میکند
 .۱۱۸میجنگیم ،میمیریم ،ایرانو پس میگیریم
 .۱۱۹نرتسید ،نرتسید ما همه باهم هستیم
 .۱۲۰نرصالله را رها کن فکری به حال ما کن
 .۱۲۱ننگ ما ،ننگ ما ،صدا و سیامی ما
 .۱۲۲نه اسالم ،نه قرآن ،هر دو فدای ایران
 .۱۲۳نه سوریه ،نه غزه ،حقوق بازنشسته
 .۱۲۴نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای ایران
 .۱۲۵نیروی انتظامی ،تشکر ،تشکر
 .۱۲۶نیروی انتظامی ،حامیت ،حامیت
 .۱۲۷هم پول ما را بردید ،هم حق ما را خوردید
 .۱۲۸وای به اون روز که مسلح شویم
 .۱۲۹یا کار یا بیمه بیکاری
 .۱۳۰یا مرگ یا آزادی
 .۱۳۱یه اختالس کم بشه ،مشکل ما حل میشه
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این لیست بر اساس روش «واژه شامری» مورد تفکیک قرار گرفت که حاصل این شامرش در لیست همراه آمده است.
[لیست در صفحه پسین آمده است].
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براســاس ایــن جــدول ،واژه هایــی در کنــار هــم قـرار گرفتهانــد کــه در شــعارهای دارای پیــام مشــابه یافــت شــده بودنــد.
ایــن بناســازی گروههــای موضوعــی دربرگیرنــدهی متامــی واژههــای جــدول بــاال نبــوده اســت و برخــی کلــات کــه نقــش
ایزولــه یــا محــدود داشــتهاند در ایــن بخــش کنــار گذاشــته شــدهاند .بــا گزینــش واژههــای هــم خانــواده یــک رسی
موضوعــات یــا تمهــای اصلــی بیــرون کشــیده شــدند کــه در جــدول زیــر و بــر اســاس رتبـهی کمــی آنهــا آمــده اســت .بــا
درنظــر گرفــن محتــوای شــعارها ایــن گروههــای موضوعــی مــورد تفســیری مختــر ق ـرار گرفتهانــد کــه در زیــر میآیــد:
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• گروه موضوعی رتبهی نخست :ایران ،ایرانی ،ملت ،ملی
نخستین امر مشهود بر اساس بررسی واژگان مندرج در شعارها وجه قوی ملی گرایانهی شعارهاست که نشان
میدهد حرکت از یک روح جمعی ملت محور برخوردار بوده است .به عبارت دیگر بازشناسی خویش به عنوان ملت،
به عنوان یک مجموعهی ملی دارای هویت ایرانی بسیار برجسته است .این امر به طور واضحی ادعای مربوط به وجود
تفکیک و تفرقه میان مردم به عنوان ملت را رد کرده و در نقطهی عکس آن نشان میدهد که تظاهرکنندگان به صورت
مشخصی نوع از آگاهی جمعی ملی گرا را بروز میدهند.
• گروه موضوعی رتبهی دوم :رسنگونی ،قیام ،براندازی ،جلب حامیت و پشتیبانی
حرکت به طور واضحی برانداز و علیه نظام جمهوری اسالمی شکل گرفته است .خواست براندازی و رسنگونی
در آن مربز است .معرتضین از گذر شعارهای خود حرکت خویش را به شکل یک قیام برای کنار زدن رژیم بازشناسی کرده
و خواهان حامیت وپشتیبانی سایر اقشار جامعه برای اقدام هستند .این امر آشکار میسازد که میل به رسنگونی رژیم در
حرکت قوی بوده و در صورت حامیت گسرتدهی اقشار مردم ،حرکت خود را به صورت مشخص به سوی رسنگون سازی
نظام هدایت میکند.
• گروه موضوعی رتبهی سوم :ضدیت با ماهیت آخوندی حکومت
حرکت به نحو آشکاری ضد آخوند ،حکومت اسالمی و ماهیت آخوندی آن میباشد .نفرت از آخوند و
آخوندصفتی رژیم حاکم به صورت مشهودی در شعارها دیده میشود .تضاد میان جامعه به عنوان قربانی زیاده خواهی
و غارتگری قرش آخوند در این حرکت بیرون میزند .مخالفت مردم به طور تند و تیز بر علیه حکومت اسالمی و ماهیت
مذهبی آنست که در قامت آخوندهای حاکم تبلور مییابد .دشمنی مردم با آخوندها در شعارها موج میزند .گفتههای

امام جمعهی همدان در مورد به آتش کشیده شدن دفرت  ۶۰امام جمعه گواه خوبی از دشمنی واضح مردم با مقولهی
آخوند در حاکمیت است.
• گروه موضوعی رتبهی چهارم :مطالبه حق و حقوق و عدالت
شعارهای قیام دی  ۹۶هویدا میسازد که مردم نسبت به حق و حقوق خویش به عنوان شهروند آگاه بوده و
در صدد مطالبهی آن هستند .آنها از عمق دزدیها و غارت و حق کشی آگاه بوده و به دنبال آن هستند که حقوق خود
را مطالبه کنند .نوعی از خودآگاهی شهروندی که خصوصیت بارز ظهور سوژه (فاعل-بازیگر) در جامعهی مدرن است در
شعارها آشکار میشود و این شاید مهمرتین دستآورد متام تالش هایی است که درعرصهی روشنگری توسط روشنفکران و
رسانهها انجام شده است.
• گروه موضوعی رتبهی پنجم :استقالل ،آزادی ،جمهوری
به نظر میرسد که شعار اصلی دوران انقالب  ۵۷به عنوان یک رویای گم شده مورد جستجوی جامعه است.
اما این بار صفت اسالمی از آن زدوده شده و صفت ایرانی به جای آن اضافه شده است .جمهوری ایرانی بیانگر وابستگی
جامعه به نظام جمهوری از یکسو و عالقهی قوی آن برای زدودن اسالم از آن میباشد .امری که به نحوی غیر مستقیم
گرایش سکوالر و الئیک حرکت را به منایش میگذارد که هر چند از این واژهها بهره منیبرند اما با تاکید بر خصلت غیر
اسالمی جمهوری از یکسو گرایش خود به این شکل از نظام سیاسی و از سوی دیگر تاکید بر پایان بخشیدن دخالت دین
در حکومت را به منایش میگذارد.
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• گروه موضوع رتبهی ششم :دزدی ،غارت ،اختالس
شعارها بیانگر بدیهی شدن شناخت معرتضین و به شکل تعمیم یافتهی آن جامعه است از ماهیت فاسد و
غارتگر حکومت .معرتضین به شدت از دزدی و اختالس ابراز انزجار میکنند و دزدان و اختالسگران را با انگشت نشانه
میروند .بی اعتامدی عظیم مردم به نظام و باور عمیق به غارتگر بودن حاکامن در شعارها موج میزند .بحران اعتامد و
عدم مرشوعیت نظام در این بخش بدیهی میمناید.
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• گروه موضوعی رتبهی هفتم :ضدیت با فرد خامنهای
در حالی که معرتضین حسن روحانی و یا صادق الریجانی را در شعارها به عنوان مسئولین خائن معرفی
میکنند اما شعارها به نحو تندی بر علیه فرد علی خامنهای به عنوان رسمنشاء فساد و نابسامانی حاکم نشانه رفته است.
خصلت تک ساالری نظام والیت فقیه به مانند بالیی که بر رس فرد شاه در نظام تک ساالری سلطنتی آمد ،شعارها را
متوجه رهرب نظام کرده است و قول رسنگونی نظام به وی داده میشود .به طور مشخصی شعار مرگ بر خامنهای این
نفرت عمومی از راءس نظام را ترجمه میکند .جای تردید نیست که خامنهای فاقد کمرتین مرشوعیتی در میان اکرثیت
مردم ایران است.
• گروه موضوعی رتبهی هشتم :عرب ،خاورمیانه ،دخالت
شعارها هم چنین به طور مشخص سیاست دخالت ورزی رژیم ایران در خاورمیانه و هزینهای را که روی
دست ملت ایران گذاشته است مورد حمله قرار میدهد .برائت از این مشی توطئه گرایانه نظام و اختصاص ثروتهای
مردم ایران در سایر کشورها در شعارها موج میخورد .این امر ادامهی هامن محکومیت مجموعهی سیاستهای نظام
جمهوری اسالمی است در بعد خارجی.
• گروه موضوعی رتبهی نهم :اقشار مختلف (کارگر ،دانشجو ،بازنشسته)
بسیاری از شعارها بیانگر دردها یا خواستهای یک قرش خاص در جامعه است .تنوع قرشها قابل توجه است
اما نقطهی اشرتاک آنها اعرتاض به وضع موجود و درخواست تغییر و احقاق حقوق است .این امر خصلت فراگیر جنبش

را به منایش میگذارد .اما رتبهی به نسبت پایین این گروه موضوعی نشان میدهد که جنبش هنوز برای فراگیر شدن کار
قابل توجهی در مقابل روی خود دارد.
• گروه موضوعی رتبهی دهم :نیروهای نظامی ،پاسدار ،بسیجی
شعارها به طور مشخص از نیروهای نظامی و انتظامی نام میبرد .هر چند تفکیک ارتش از سپاه و بسیج
آشکار است اما در کل همهی این نیروها دعوت به پیوسنت به مردم و عدم تقابل با موج معرتضین شدهاند.
نتیجه گیری
اگر بخواهیم به صورت جمع بندی شده مهمرتین گرایشهای موجود در شعارها در چارچوب مشخص کار این پژوهش
بیان کنیم موارد زیر قابل ذکر است:
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حرکت اعرتاضی دی  ۱۳۹۶دارای خصلت قوی ملی گرایانه است.
خواست بارز براندازی و رسنگونی رژیم کنونی را مطرح میکند.
دشمنی آشکار با آخوند و ماهیت آخوندی/اسالمی حاکمیت دارد.
مطالبات بارزی را برای اعادهی عدالت و حقوق شهروندی مطرح میکند.
در خواست نظام جمهوری با ماهیت دمکراتیک و ایرانی در آن آشکار است.
آگاهی و نفرت مردم از ماهیت دزد و غارتگر رژیم را بر مال میسازد.
فرد علی خامنهای به عنوان راءس و مناد نظام مورد نفرتی عمیق است.
سیاست مداخله جویانهی رژیم در سایر کشورهای خاورمیانه را تقبیح میکند.
دربرگیرندهی اقشار متنوع در جامعه است.
به نیروهای نظامی و امنیتی رژیم پیام و هشدار میفرستد.

در یک کالم میتوان گفت که بررسی محتوای شعارها بر اساس روش «واژگان شامری» نشان میدهد که قیام
دی  ۱۳۹۶یک قیام ملی ،برانداز ،ضد آخوند شهروند مدار ،مطالبه محور و جمهوریخواه بوده است که فردعلی خامنهای
را به عنوان مناد کلیت نظام هدف قرار داده است.
با در نظر گرفنت این خصوصیات در موج اول حرکتهای اعرتاضی باید دید در موج بعدی خود ،قیام مردم
معرتض چه شعارهایی را مطرح خواهد ساخت .سه پرسش از حاال کنجکاوی هر پژوهشگری را در مورد شعارهای مطرح
شده در موج دوم قیام بر میانگیزد:
 )۱چه شعارهایی از صحنهی اعرتاضات حذف میشوند؟
 )۲چه شعارهایی هم چنان میمانند و تکرار میشوند؟
 )۳چه شعارهای تازهای به شعارهای موج نخست قیام اضافه میشوند؟
 )۴و در نهایت ،در این میان ،چه شعاری نقش محوری را در قیام پیدا خواهد کرد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانویس ها.
Content Analysis .1
Lexicometry .2
* این نوشتار نخستین بار در تارمنای «گویا نیوز» به تاریخ  ۱۸ژانویه  ۲۰۱۸منترش شده است.
http://news.gooya.com/2018/01/post-11218.php

GITI-MADAARI (Secularism in Farsi)

Quarterly Publication of Iranian Secular Democratic Party (ISDP)
E-mail: gitimadari@yahoo.com
Party›s official site: isdparty.org
All rights belong to ISD Party. Re-printing and re-distribution of the content
of this quarterly is allowed only when the source is clearly mentioned.
This quarterly is published to expand and deepen the understanding of Secular Democracy discourse amongst the Iranian political elites and readers
with the ultimate goal of creating a secular democratic alternative to substitute the present religion-based regime imposed on Iran.

GITI-MADARI (Säkularismus)

Quartalzeitschrift der Iranian Secular Democratic Party
E-mail: gitimadari@yahoo.com
Webseite der Partei: isdparty.org
Alle Rechte sind für die ISDP vorbehalten. Reproduktion und Verbreitung
der Inhalte dieser Quartalszeitschrift ist mit der Erwähnung der Quelle erlaubt.
Diese Quartalszeitschrift wird publiziert, um die Säkular-Demokratie als
Diskurs unter den politisch-interessierten Eliten und der Leserschaft Irans
zu verbreiten und zu verankern – und dies mit dem Endziel, eine säkular-demokratische Alternative zum herrschenden religiösen System in Iran
zu bilden.

1396 زمستان

GITI-MADAARI (Laïcité en Persan)
Publication trimestrielle du Parti Démocratique Laïque Iranien
Courriel: gitimadari@yahoo.com
Site officiel du parti: isdparty.org
Tous les droits appartiennent au Parti ISD. La ré-impression et la redistribution du contenu de ce trimestriel est autorisée seulement lorsque la source
est clairement mentionnée
Ce trimestriel est publié pour élargir et approfondir la compréhension du
discours de la Démocratie Laïque parmi les élites politiques iraniennes et les
lecteurs avec le but ultime de créer une alternative laïque démocratique pour
remplacer le régime actuel basé sur la religion imposé en Iran.
Nr. 5 – 2018

شامره ی پنجم
گیتی مداری

80

