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 اسماعیل نوری عالجمعھ گردی ھای 
  ؛ ابھامات و خطراتمنافع ملی

، به تصديق اکثريت اھل نظر در سراسر جھان، حکومت  گذشته سالسی و شش در اين واقعیتی ثابت شده است که
 وضعیت موجب ھمین. کل ملت ايران حاصلی  نداشته استدارائی ھای اسالمی دست به ھر کاری زده جز نابودی تدريجی 

آن محور گمشده » منافع ملی«ده تا در میان نظريه پردازان فعال در اپوزيسیون ايران اغلب اين نکته مطرح شود که شايد ش
  .رده و اتحاد منسجمی را ايجاد کندای باشد که می تواند ھمهء گروه ھا و شخصیت ھای اپوزيسیون را گرد ھم آو

com.l@noorialaesmai  
  پیشگفتار

 که به کل  استمنافعیعمومی ِ معنای  در نگاھی گذرا، به البته و،، اغلب»منافع ملی«عبارت 
 به نظر می رسد که در اين ارتباط. می شودخوانده » ملی« شده و به اين جھت  مربوط»ملت«يک 

 از بابت پروژه ھائی ضررھای روزمره ای کهبا ِسیاست ھای حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان، 
و يا دخالت در کار کشورھای منطقه، و يا بر باد دادن ثروت  ھمچون کوشش برای دستیابی به انرژی اتمی،

ھای کشور، و يا تخريب میراث ھای فرھنگی، و به مخاطره انداختن محیط زيست، متوجه ملت ما می 
 ين به خطر افتاده ھا را می توان در عبارت ھمهء ااغلب ما ايرانیان را به اين انديشه کشانده که ،دنشو

منافع «مفھوم توجه به ھمین وضعیت موجب شده است  که . خالصه کرد» منافع ملیزير پا نھادن «
 جا خوش  در میان اپوزيسیون مخالف حکومت اسالمیبصورت روز افزونی در میان مباحث مطروحه» ملی

 اکثريت اھل نظر در ، به تصديق گذشته ساله36  در اين واقعیتی ثابت شده است کهبھر حال،. ندک
  مادی و معنویدارائی ھایحکومت اسالمی دست به ھر کاری زده جز نابودی تدريجی سراسر جھان، 

  .  نداشته استديگریحاصلی  ملت ايرانکل 
ه اغلب اين نکتنیز  وضعیت موجب شده تا در میان نظريه پردازان فعال در اپوزيسیون ايران ھمین

 ای باشد که می تواند ھمهء گروه ھا و »محور گمشده«ن ھما» منافع ملی«ح شود که شايد مطر
ی سیاسی می را ايجاد کند که زايندهء نیروشخصیت ھای اپوزيسیون را گرد ھم آورده و اتحاد منسج

 يا ، بعنوان يک آلترناتیو ملی، بتواند به سرنگونی،»نیرو« ھمآورد با حکومت اسالمی باشد و اين خاصی
  . به زعم من، به انحالل حکومت اسالمی بیانجامد يافروپاشی، يا براندازی، و

 در مطلب کنونی به ،یرخواھانه ای برای ملت ايران است حاوی نیت خ، کهبی شک اين انديشه
  .تدقیق کشیده می شود

  
  تفرقه در تشخیص منافع ملی

مربوط می شود؛ » افع ملیمن«يکی از مبھم ترين مباحث در علوم سیاسی به ھمین عبارت 
عبارتی که ظاھری آشنا و بديھی دارد اما، ھنگامی که به مباحث مربوط به آن در تاريخ معاصر تفکر 

 ، و موجد قابل تعريف،ی مشخصئ دارای معنا، متآسفانه،سیاسی بپردازيم، در می يابیم که عبارت مزبور
  .  نیستاجماع
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ما در خلوت خود بکوشیم تا تعريف خويش را از منافع در اين راستا حتی کافی است تا ھر يک از 
ظاھر دلپسند خود، بیش  که، با وجود راھی تاريکی نھاده ايم؛ راهملی ارائه دھیم تا دريابیم که پا به چه 

، تفرقه ھای وسیع و ناگزير مابین گروه ھای اپوزيسیون را ما را به اشتراکات مان رھنمون شوداز آنکه 
  .ھا را ژرف تر از ھمیشه می کندآشکار ساخته و آن

من در اين مقاله می کوشم تا برخی از چاله چوله ھای اين بحث را مطرح سازم تا نشان داده 
باشم که چرا می انديشم اين عبارت ھم مبھم است و ھم انتخاب اش، بعنوان محور يک اتحاد وسیع، 

  . می تواند بجای اتحاد به تفرقهء ھرچه بیشتر بیانجامد
 مطلب را با اين ،»منافع ملی« بجای کوشش برای تعريف تفصیلی  اين کار، شايد بد نباشد تایبرا

داشته باشیم، چگونه می توانیم روشن " منافع ملی"حتی اگر ما تصور روشنی از « :پرسش آغاز کنم که
  »کنیم که چه کسی يا کسانی منافع ملی را تشخیص داده و تعیین می کنند؟

» منافع«ت ساده و بديھی می نمايد که آشکارا، و بر اساس ترکیب دو واژهء اين پرسش از آن جھ
 و پاسخ پرسش باال آن است» ملت«تنھا و تنھا » منافع«، می توان حکم کرد که صاحب اين »ملی«و 

   .»منافع ملی را ملت مشخص می کند«است که 
ھیچ ملتی در عالم دارای  پرسش باال نیست؛ چرا که می دانیماما اين سخن پاسخ درخوری برای 

 مشترک در باب منافع اش نیست و ھر شخص و گروه و دسته ای از آن تصور ً فراگیر و کامالعقیده ای
  . دارد» منافع ملی«خاص خود را از 

 بکلی با تصور يک شخص يا يک »منافع ملی«ًمثال، تصور يک شخص يا يک حزب لیبرال دموکرات از 
را متفاوت با نظر گروه » منافع ملی«ک گروه نشسته در قدرت يا ي. استحزب سوسیال دموکرات متفاوت 

دارای نظری متفاوت با يک » منافع ملی«يک پادشاھی خواه دربارهء .  خود تعريف می کندانمخالف
  ...و. يک فدرالیست منافع ملی را بصورت متفاوتی از يک تمرکز طلب می بیند. جمھوری خواه است
منافع ملی عبارت از آن دسته منافعی ھستند که فراتر «وان ادعا کرد که  چگونه می ت،بدين سان

 را تکمیل کرده و  اولیهھمان پرسشاست الزم  در اين مورد نیز بخصوص که »از منافع گروھی قرار دارند؟
منافع ملی را چه کس يا کسانی در میان اين ھمه عقیدهء موجود در میان اضعاف يک ملت، « که بپرسیم

  »می دھند و تعیین می کنند؟تشخیص 
: در ھمین حد متوقف شويم که  خوددر پاسخناچاريم برويم عاقبت که ، از ھر راه ممی خواھم بگوي

دچار اما در پی اين پاسخ متوجه می شويم که » ! تعیین می کنديامنافع ملی را ملت تشخیص می دھد «
  .تشده ايم که خروج از آن به آسانی ممکن نیس» دور باطل«يک 

اما، اگر از آسمان نظريه پردازی به زمین واقعیت ھای جھانی فرود آئیم و به جھان متمدن اطراف 
 نمایندگان«، که »ملت ھا«مان نگاه کنیم، می بینیم که در واقع تعیین کنندهء مستقیم منافع ملی، نه 

 کشور را و تانددھرا تشکیل » ھیئت حاکمه«تا می شوند که از سوی آن ھا انتخاب ھستند  »ملت ھا
  .اداره کنند
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 : آن است که بگوئیم اصلی مادر اين صورت می بینیم که واقع گرايانه ترين پاسخ به پرسش
 منافع ملت را ھیئت حاکمه ای تعیین می کند که از جانب ملت برای انجام اين کار مأموريت يافته باشد؛«

 صمیماتت به تحلیل ھای نادرست زده و دست با اين تعريض که اگر اين ھیئت در انجام مأموريت خود
  »  !کرد عزل و حتی محاکمه ی بزند بتوان آن راغلط

» دموکراسی« پاسخ دادن به آن سئوال اصلی، به فرگشت مسیرطی در می بینیم که اکنون، 
 عده ای را  حق دارد تا»دموکرات«روی آورده ايم و قبول کرده ايم که ھر ملت زندگی کننده در يک سیستم 

اما، در عین حال، از آنجا که اين ھیئت نیز ممکن . أمور کند تا منافع ملی او را تشخیص داده و تأمین کنندم
 الزم است که ملت  و نتیجهء کارش به ضرر و زيان ملت بیانجامد،است در تشخیص خود دچار خطا شود

 بتواند  دچار خطا شده اند تشخیص داد که آنھانمايندگان اشبررسی عمل   اگر در اختیار داشته باشد تا
  .کنارشان بگذارد

يک ملت تأمین شود ھیچ تضمینی وجود ندارد که منافع  و روش ھا و راھکارھا بدون اين مالحظات
 استبدادی، سرکوبگر، غیر انتخابی و  ای که ماھیتو يا اين منافع دستخوش مطامع ھیئت ھای حاکمه

  . نگردد را دارندنظاير آن
  

  ع ملیاپوزيسیون و مناف
اما قبل از .  مطرح ساخت يک رژيماپوزيسیونمی توان ھمین گونه پرسش ھا را در مورد  حال
اپوزيسیون «است و نه » اپوزيسیون حکومت« بر اين نکته پافشاری کنم که سخن ما از بايد انجام اين کار

ًجود دارد و اساسا ؛ چرا که اپوزيسیون دولت در داخل کشور و زير چتر حمايتی قانون اساسی آن و»دولت

ت موجود، به نھاد  را منحل کند بلکه می خواھد بتواند، در درون حکومیحکومتقرار نیست تا نظام 
 اما، ھمانطور که پنج سال پیش ديديم، دولت کند حفظرا ً؛ مثال، حکومت اسالمی ددست ياب» دولت«

  !سوی بدھد دولت مھندس میرحسین مو را بهآنجای را کنار گذاشته و احمدی نژاد 
چگونه می توان تشخیص و تأمین «: در اينجا پرسش جديدی که مطرح می شود چنین استاما 

به اپوزيسیون حکومت آن )  يک کشور تعريف و تعیین می شودءکه بوسیلهء ھیئت حاکمه(را " منافع ملی"
   ؟ قرار داد ھیئت حاکمه ِ اپوزيسیون براندازکشور محول کرد و يا آن را محور اتحاد

منافع «پاسخ من آن است که نه تنھا نمی توان چنین کاری را انجام داد، بلکه پرداختن به تعیین 
 در مسیر ايجاد اتحاد بین اپوزيسیون خواھان انحالل حکومت  نه کار اپوزيسیون است و نه می تواند»ملی

پر از بلبشو و ھرج و   فضا، بالفاصله،می شود کهآن  تنھا موجب  بازی کند و الفت دھنده را نقشاسالمی
که نه از طرق ( شرکت کنندگان در چنین بحثی شود کهآن ، الجرم، موجب  وشودمرج و، در نتیجه، تفرقه 

خود را نظراتی عمومی و پوششی  و نه می توانند نظرات ،نمايندگی يافته اند» ملت«دموکراتیک از جانب 
  .بپردازندی بیانجامد تنھا به مجادله ای که می تواند به دشمن)  بخوانندملت

  : بايدکار اپوزيسیون نیست و اپوزيسیون» منافع ملی« تعیین پس
   در ابتدا به نیروی منسجمی در راستای منحل کردن حکومت کنونی تبديل شود، -
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  سپس در منحل کردن آن توفیق يابد،  -
   فراھم آورد،  مقدمات نوشتن قانون اساسی جديد سکوالر دموکرات را، در دوران گذار،آنگاه -
   الزم را انجام دھد؛  آزاد وسپس بتواند انتخابات و ھمه پرسی ھای -
   گسیل شوند هآنگاه نمايندگان مردم به قوای مقننه و مجری -
   تشکیل شود جديد ھیئت حاکمه ،و، از اين طريق -
  .  جانب ملت موظف به تعیین و تأمین منافع ملی شود و اين ھیئت از-

ی روند دموکراتیزه کردن سیستم حکومتی »انتھا« پرداختن به منافع ملی تنھا در به عبارت ديگر،
  .می شودممکن 

  
  منافع ملی و سیاست خارجی

برگرديم » منافع ملی« اگر به عبارت ، حال آنکه،می پردازدُ يک بعد از مشکل تنھا به آنچه آمداما 
امر غیر «وقتی معنا پیدا می کند که در برابر » امر ملی « گونهمی توانیم ببینیم که، در اکثر موارد، ھر

» داخلی ِ«سیاست ھای «يعنی اگرچه ممکن است . قرار گیرد» امر خارجی«و يا » امر بیگانه«يا » ملی
 شود اما اين ضرر و زيان ھا به بخش  ھای گستردهمتخذه از جانب ھیئت ھای حاکمه منجر به ضرر و زيان

 مربوط می شوند و منافع حیاتی و کالن يک ملت ھنگامی تأمین می شود، يا »منافع ملی«کوچکی از 
  . ھیئت حاکمه مطالعه کنیم» سیاست خارجی«زيان می بیند، که بتوانیم آن را در حوزهء 

اين نکته آنچنان اھمیت دارد که، در اغلب مباحث علوم سیاسی و اجتماعی، پرداختن به مبحث 
يعنی، منافع . مورد توجه قرار می گیرد» سیاست خارجی«رتیتر مبحث ًعموما در زير س» منافع ملی«

ملی را اغلب در ارتباط با روابط خارجی، قراردادھا با کشورھای ديگر، شراکت در اتحاديه ھای منطقه ای و 
  .ھا مورد مطالعه قرار می دھندلح با ديگر کشورھا، و نظاير آنبین المللی، و ورود به جنگ يا ص

 قبل از ھر ،د بد نیست به چند مورد موجود و کنونی در رابطه با کشورمان توجه کنیم ودر اين مور
 که ی قانوندرچیز، با عنايت به ظرفیت ھای قانون اساسی حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان، ببینیم 

 زيربنای ھمهء سیاست گزاری ھای ھیئت حاکمهء برآمده از آن است، منافع ملی چگونه تعیین و تأمین
  .دنمی شو

ًاز نظر من، قانون اساسی حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان اساسا در ھمین ابتدا بگويم که، 

ساخته شده و در نتیجه نمی توان از آن انتظار تأمین منافع ملت ايران » ملی «مفھومبر بنیاد نفی ھرگونه 
وضیح اين نظر کافی است توجه کنیم برای ت . تأمین منافع ملی با آن مبارزه کرددر حوزهءً يا صرفا را داشت

را فدای ايجاد » منافع ملی«می دھد و » امت واحدهء اسالمی«به » ملت«که اين قانون اولويت را بجای 
  : از مقدمهء اين قانون اساسی، گفته شده است که8ًمثال، در بند . می کند» امت واحده«آن 

 ان، که حرکتی برای پیروزی تمامیقانون اساسی، با توجه به محتوای اسالمی انقالب ایر«
کند؛ به ویژه در  می مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینهء تداوم این انقالب را در داخل و خارج کشور فراھم
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کوشد تا راه تشکیل امت واحد  می ھای اسالمی و مردمی، الملی با دیگر جنبش گسترش روابط بین
  .»جھانی را ھموار کند

 در اين قانون اساسی» ملت«بجای » امت« پرداختن به موضوع چنانکه مشاھده می شود،
 و  کندمیرژيم برآمده از آن » روابط بین المللی«و » سیاست خارجی«ً ما را مستقیما وارد مبحث اسالمی

 ما ت مل ھایثروت و کرده» منافع امت واحده«فدای را  ملی منافعاين حکومت در ھمه جا، می بینیم که، 
حق «بنان و عراق و يمن خرج می کند، جوانان ما را برای جنگیدن در جبھه ھای موسوم به را در سوريه و ل

اعزام می دارد و خون شان را در سوريه و ارتفاعات جوالن به ھدر می دھد، به تروريسم اسالمی » و باطل
 بمب دامن می زند، شبکه ھای مذھبی، آخوندی و تروريستی را گسترش می دھد، توجه به دستیابی به

براستی که ... اتمی را ضروری می داند، کشور را مبتال به تحريم ھای کشندهء اقتصادی می سازد و
  .ھمهء ما می توانیم از اين نمونه ھا بسیارانی را رديف کنیم

مشغول انجام وظايفی است که قانون ًدقیقا حال می توان پرسید که در برابر چنین حکومتی، که 
» منافع ملی« با سالح خواستاری تأمین دچگونه می تواناپوزيسیون آن ف کرده، اساسی اش آنھا را تعري

مبادا  که آن باشد نگران  متوھمانه،د؟ و يا حتی، در يک سطح حداقلی، با خوش بینیو وارد مبارزه شبا آن
  !کنند؟نمنافع ملت ايران را تأمین » مذاکرات اتمی«آقای ظريف و ھمکاران اش در 

، )ئی که نه ملی بلکه اسالمی است(قعیت که رژيم، در کنار مجلس شوراھمچنین، ھمین وا
سپاه پاسداران انقالب «زده و ) »ملت«و نه مصلحت (» مجمع تشخیص مصلحت نظام«دست به ايجاد 

» منافع ملی«را آفريده است، نشان از آن دارد که تعیین و تأمین ) و نه پاسداران منافع ملت(» اسالمی
 شعار انتخاب ، در نتیجه،نیست و» رژيم ايدئولوژيک«هء اين ھیئت حاکمه و اين ًاساسا در برنام

 برای انسجام بخشی به نیروھای انحالل طلب موجود در  بعنوان محوریخواستاری تأمین منافع ملی«
  .به يک شوخی بی مزه اما خطرناک بیشتر شباھت دارد» اپوزيسیون

  
  للدر جستجوی علت الع

 از منظر يک بخصوصين راستا بايد مورد توجه قرار گیرد آن است که آيا، پرسش ديگری که در ا
دانست و روی آن » تضاد عمده«يا » تضاد اصلی«را » منافع ملی«تحلیل چپ گرايانه حتی، می توان 

  سرمايه گزاری کرد؟ 
 در ادبیات چپ، بخصوص در تفکر لنینیستی و مائوئیستی، بمنظور جھت دادن و برنامه ريزی کردن

محسوب مبارزان دستور کار اصلی و مبرم وطیفه و مأموريت و يک » تضاد اصلی«در امر مبارزه، پیدا کردن 
عبارت از آن تضادی است که، از طريق حل آن، مشکالت و »  و عمدهاصلیتضاد «در اين نگاه، . می شود

ضاد ت«  معتقد بود که، اش»تضاد اصلی«ًمثال، مائو تسه تونگ، در جزوهء . تضادھای ديگر نیز حل می شوند
ھمین . »ٔجامعه چین تضاد بین خلق چین از یک طرف و امپریالیسم و فئودالیسم از طرف دیگر است اصلی

نگاه نیز موجب شد که بسیاری از چپ ھای ايران، با تشخیص اينکه حکومت خمینی حکومتی ضد 
  .م در اين توھم به سر ببرندامپريالیستی است، به دفاع از آن برخیزند و بخشی از آنھا ھنوز ھ
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در مبارزه با حکومت » تضاد عمده و اصلی«من البته در اينجا قصد پرداختن به مبحث يافتن 
اسالمی را ندارم، ھرچند که در اين مورد بسیار نوشته  و توضیح داده ام که من، با جانشین کردن اصطالح 

ھیچ نیست جز » علل مشکالت کشور ماعلت ال«، اعتقاد دارم که »تضاد اصلی«بجای » علت اصلی«
وجود خود حکومت اسالمی و تا اين حکومت از میان برداشته نشود و حاکمیت ملت برقرار نگردد ھیچ 

  . مشکل ديگری برای ملت ما حل نخواھد شد
 یثر با حکومت اسالمی دارای کارکرد مؤدر امر مبارزه» منافع ملی«بنا بر اين، در اين ديدگاه نیز 

  .نیست
  

  سخن پايانی
  : با آن به انتھا برسانم آن است که رانکتهء آخری که الزم است اين مطلب

  ،تمشکالت ما وجود حکومت اسالمی اس» علت العلل« اگر -
 بلکه مشکالت بصورت روز ، تنھا مشکلی از ما حل نخواھد شد اگر تا اين حکومت پابرجاست نه-

  افزونی بیشتر و بزرگ تر می شوند،
  می کنیم که اصالح اين حکومت نیز ممکن نیست؛  اگر فکر -
   انحالل طلبیم،ً واقعايعنی اگر -  

 اگر باور داريم که راه از میان برداشتن اين حکومت نه حملهء خارجی و نه کودتای نظامی -
است و، در عین حال، اين ھر دو علی االصول از !) بخصوص کودتای سپاھیان و بسیجیان انقالب اسالمی(

   اپوزيسیون انحالل طلب خارج اند،اختیار
 اگر فکر می کنیم که تنھا راه اپوزيسیون، برای جلوگیری از حکومت فعلی و اجتناب از گزينه ھای -

ويرانساز باال، ايجاد آلترناتیوی سکوالر دموکرات است که بتواند اعتماد و پشتیبانی مردم ايران را، چه در 
نهء داخلی و بین المللی بعنوان ھمآورد اين حکومت تروريستی که داخل و چه در خارج، جلب کند و در صح

  جھان را به اغتشاش می کشاند ظھور نمايد،
 و اگر فکر می کنیم که راه ايجاد اين آلترناتیو سکوالر دموکرات تحقق بخشیدن به اتحادی از -

  ند، خواستار انحالل حکومت اسالمی اً»واقعا«ھمهء شخصیت ھا و گروه ھائی است که 
 در اين راستا است که بايد .ما يافتن راه ھائی برای ايجاد اين اتحاد است» وظیفهء اصلی«آنگاه 

  :بدانیم
بوجود آيد؛ چرا که توسل به اين محور تنھا به بارزتر » منافع ملی«اين اتحاد نمی تواند حول محور  -

 می انجامد و تنھا حکومت اسالمی کردن و عمیق تر ساختن اختالفات بديھی و گريزناپذير بین اپوزيسیون
  را از خطر می رھاند،

اصولی توسل کنیم » ريسمان محکم«يا » حبل المتین« بايد، به قول اعراب، به  ما، در مقابل آن و-
در ايران » دموکراسی سکوالر« و آن را در استقرار يک ،که ھمهء اپوزيسیون برانداز بر سر آن توافق دارند
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ند تا حل اختالف مابین خود را به فردای ايران و پیدايش امکان عرضه و تبلیغ آزادانهء می بینند، و آماده ا
  انتخابات آزاد موکول کنند،مجموعه ای از عقايد و برنامه ھا برای تسھیل تصمیم گیری ھای ملت ايران در 

ا و  ھمهء فکرھ جز اينکه، در موقعیت کنونی مبارزات اپوزيسیون، چاره ای نیست در نتیجه،-
  : که، جنبشینگاه کنیم»  ايرانجنبش سکوالر دموکراسی«پیشنھادات را با عینک 

 حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان و جانشین ساختن يک  ِ را از میان برداشتن خود»ھدف «-
  ین کرده است،عحکومت و يک قانون اساسی سکوالر دموکرات م

  داند،و سکوالر دموکرات می  استراتژی خود را اتحاد در راستای ايجاد آلترناتی-
  .می گذارد» آلترناتیو« را بر عھدهء آن »تاکتیک ھای مبارزاتی« و انتخاب -

 که از کدام شعارھا بعبارت ديگر، تنھا آن آلترناتیو است که می تواند تشخیص دھد و تصمیم بگیرد
  . برای برانداختن حکومت اسالمی استفاده کندو تاکتیک ھا

 ساختناست که می توان ھم تبلیغ برای مطرح » تاکتیک«ھا در قلمروی و بديھی است که، تن
برای برداشتن موانع انجام  و ھم تالش ،بوسیلهء حکومت فعلی» منافع کالن ملی«بحث خدشه دار شدن 

  . و برگزاری انتخابات آزاد را مورد توجه قرار داد ھاھمه پرسی
  

  :کنید دریافتً  عال را ھر ھفتھ مستقیمایقاالت نورم می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
com.NewSecularism@gmail 

  :مجموعھء آثار نوری عال را در این پیوند بیابید
htm.NoorialaWorks/com.araanpuyeshg.www://http  

  
  

 


