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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
 اپوزیسیون و سیاست کشورھای غربی

پس تنھا در وضعیت اولويت پیدا کردن تغییر رژيم است که غربی ھا به جد . ممکن نیست» آلترناتیو«بدون وجود » تغییر رژيم«
اما . شخیص داده و يا انتخاب کنند خود را از میان آنھا ت»گزينهء مطلوب«به مجموع اپوزيسیون رژيم نگريسته و می کوشند تا 

. بیگانگان گزينه ای است که از آنھا حرف شنوی داشته و مجری احکام آنھا باشد» گزينهء مطلوب«البته، و قبل از ھر چیز، 
جالب است که ببینیم در اين وضعیت آن دسته از نیروھای اپوزيسیون که نه امیدی به مردم خودشان دارند و نه اعتباری در 

  !می شوند» گزينهء مطلوب« آنھا، يکباره تبديل به نزد

com.esmail@nooriala  
  »استقالل« وممفھدر اغتشاش 

، بطرز اعجاب  وجود داشته و دارد که در حال حاضر» اساسیباوری« ما ايرانیان  سیاسیدر سنت
 ھمواره، در اين سنت.  گیج کننده را آفريده استویز لحاظ ماھ اوضعیتی با ضد خود درآمیخته و آوری،

  .ه استدمتبلور می ش» استقالل«اصطالح و شعار سیاسی، در مفھوم 
در «نیز  و ، بعنوان پیش شرط استقرار دموکراسی،»حاکمیت ملی«استقرار معتقدان به ًعموما  -
 ،» ھر امر ديگرنسبت به) نظر داشته اند که اشخاص در یمعنائبا ھر (   قرار داشتن منافع ملیاولويت

  .اولويت داده اند» آزادی«دست به مبارزه زده و حتی آن را بر شعار » استقالل«ھمواره در زير پرچم 
کمونیستی در ، و سپس انقالب  در تعطیل آنتجربهء انقالب مشروطه، دخالت فوج قزاق روسی -

در راستای جلوگیری از  (س از استقرار آن حکومتو حمايت انگلی ،روسیه، استقرار حکومت پھلوی اول
در راستای کاستن درگیری ھای ( حکومت لنین  متقابلو حمايت از يکسو، )گسترش کمونیسم در ايران

به جلوی ھمهء در آعازگاھان قرن گذشته از سوی ديگر، مسئلهء استقالل کشور را  ،)خارجی دولت جديد
  صحنه ھای سیاسی آورده است

محصول ھمین فضا بوده » آلت دست شوروی«و » نوکر انگلیس«ھمچون  القابیری  بکار گی -
مبارزه با شرکت نفت انگلیس و ايران بود، گاه  دکتر مصدق، که اھمیت اش در بطوری که حتی .است

» ھا مصدقی«ٌھمان انگلیس ھا متھم شده است و، متقابال،  از بوسیلهء سلطنت طلبان به فرمان گیری
  .، ياد کرده اند«ننگی«امريکا و انگلیس، ھمراه با صفت  رھبری به» مرداد 28 ایکودت«نیز از 

  هعلت سقوط حکومت دمحمرضا شاه نیز به گستردگی روابط اش با امريکا نسبت داده شد -
 شعار مطلوب مبارزان دھه ھای چھل و پنجاه بوده است که از ،»نه شرقی، نه غربی«شعار  -

  .انعکاس می يافته است» الل، آزادیاستق«منظری ديگر در شعار 
» استقالل، آزادی، جمھوری اسالمی«در جا انداختن شعار  ھاحتی ھنگامی که اسالمیست  -

  . بحساب می آمد» نه شرقی، نه غربی«صورت اثباتی » جمھوری اسالمی«توفیق يافتند نیز مفھوم 
نه تنھا نفی » میجمھوری اسال«در افزودهء » شوروی دوستی«و » غربزدگی«مخالفان  -

ًھنوز ھم، مثال در . را استباط می کردند» وابستگی به نیروھای بیگانه«سلطنت که نفی ھرگونه 

 ديد که ئیس جمھور حکومت اسالمی، می تواننوشتارھا و گفتارھای آقای ابوالحسن بنی صدر، اولین ر
  .مرکزيت کامل را دارد» استقالل«مفھوم 
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حمايت از » نه«حفظ منافع انگلیسی و » نه«به معنای (دکتر مصدق  »موازنهء منفیِ «دو مفھوم  -
) به معنای امتیاز دادن به ھر دو طرف برای ايجاد موازنه(دمحمرضا شاه » موازنهء مثبت«و ) منافع شوروی

  .محسوب می شدند» منافع ملی«و » استقالل«نیز مفاھیمی بر آمده از 
، و بخصوص پس از افشای رار حکومت اسالمی بر ايرانچھار دھه استقاز  در پی کمتر با اين ھمه،

 شديد حکومت رتر داشتند، و در عین حال وابسته شدن که اسالمیست ھا با دولت جیمی کامعامالتی
موجب شده تا اسالمی در زمان خامنه ای به روسیه، و ھمچنین دخالت امريکا در افغانستان و عراق، 

 و  اسالمی ھایبی برای خالص شدن از شر حکومتمسئله طلب دخالت کردن از کشورھای غر
» خواست«رايج شده و به اصطالح قبح اين بین اپوزيسیون کشورھای خاورمیانه  بصورتی آشکار وژيکايدئول

 اينکه ما نیز  خود حتی در نزد بسیاری از مردم داخل کشوراست بطوری که از بین رفته به تدريج
تلقی » مثبت« در آمده و» ارزش«و اروپا برخوردار است بصورت يک شخصیتی يا سازمانی از حمايت امريکا 

  .استشده 
، ابتدا در را» روند جھانی شدن« و اوج گرفتن » شورویفروپاشی«بايد نتايج نٌ وضعیت اصوال  ايندر

اوکراين، مراقبهء  دخالت روسیه در. حوزهء اقتصاد و فرھنگ و اکنون در حوزهء سیاست، از نظر دور داشت
 حکومت » اتمیمذاکرات«کا در مورد سوريه و يمن، دخالت ناتو به سرگردگی فرانسه در لیبی، و امري

اسالمی مسلط بر ايران با کشورھای پنج بعالوهء يک، ھمه و ھمه، نشانگر آنند که مفاھیمی ھمچون 
و اگر ی صريح اقتصادی ـ سیاسی داده اند »بلوک بندی ھا«جای خود را به » دولت ـ ملت ھای مستقل«

  .استقاللی ھم منظور نظر باشد بايد آن را در درون مقتضیات اين بلوک بندی ھا معنا کردھنوز 
  

  جھانی شدن و ماھیت امپريالیستی شرق و غرب
  ... بپذيريم کهبنظر من، اگر

 از بلوک بندی ھای ی ھنوز گرته ھائی ترديد ناپذيردر قرن بیست و يکمبلوک بندی ھای جھانی  -
    اماسرد را با خود دارند،دوران جنگ 

پديدهء ، »مبارزهء ضد امپريالیستی«و » امپريالیسم« ھمچون کییاصطالحات ايدئولوژدر  -
  پیش از آنکه ايدئولوژيک باشد اقتصادی است،» امپريالیسم کنونی«

ن کنند ، را در اين خواھد بود که تعیی يا بخش ھای عمدهء اپوزيسیون،آنگاه وظیفهء اپوزيسیون...
  .در کدام بلوک از قدرت جھانی عضويت داشته باشندمی خواھند کشورشان  هک

  ...استنتاج من چنین است کهدر اين راستا، 
  بسته است» بلوک شرق«چون بند ناف حکومت اسالمی مسلط بر ايران به روسیه و يا  -
سالمیست  اپوزيسیون فرمان ھمزيستی با ا ِاخل د خود درنوابستگاو ھمین بلوک است که به  -

  ھا را می دھد،
  در يکسوکه در اينجا منظور(در چنین اوضاع مغشوشی، از آنجا که ھر رابطه ای دو سر دارد 

نیروھای اپوزيسیون حکومت اسالمی  ،) قدرت ھای غربی استی ديگرسوو در تشکل ھای اپوزيسیون 
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 قدرت ھای غربی برای ايران چه اينکهمجبورند برخی از تکلیف ھا را برای خود روشن کنند و، در عین حال، 
نقشه ای دارند و کدام نیروی سیاسی می تواند در محاسبات آنھا جای بگیرد و کدام نیرو قادر است خود 

  . حیاتی محسوب می شود امری از نظر سیاسی است کهرا بر آنان تحمیل کند موضوعی
  

  است؟» اھمیت«کدام نیرو دارای 
دارای ما تشکل مورد نظر ه شخصیت يا ه و تحقیق است کالبته اين سخن در صورتی قابل توج

.  متوجه حضورش شده و نسبت به آن موضع گیری کرده باشندغربیچنان اھمیتی باشد که دولت ھای 
 تعیین ، بصورت عینی يا بالقوه، نقشقادر باشد آن است که تشکل مورد نظر نیز» اھمیت«منظور من از 

   .رده و بصورت عاملی در تعیین سرنوشت آيندهء ايران درآيدان بازی کی را در قلمروی سیاسی ايرکننده ا
سیاسی بايد آگانه تصمیم تشکل ھر شخصیت يا ، »اھمیت«برای دارا شدن اين به نظر من، 

  :بگیرد که کدامیک از ويژگی ھای مندرج در پرسش ھای زير شامل اش می شود
  ھست؟ اطبهء مردم ايران برای قدارای شعارھائی ھمه گیر و ھمه پسندآيا . 1
  است؟در نزد مخالفان حکومت اسالمی اعتباری کسب کرده آيا . 2
  ؟کنندمی ش او يا آن را می شناسند و به چشم تأيید نگاھمردم داخل کشور آيا . 3
   ھست؟دارای قابلیت ھای رھبری و مديريتی آيا . 4
  دارد؟در نیروھای مسلح داخل کشور جای پا و نفوذ آيا . 5
 عفو بدھد و بخش ھائی از حکومت را از مجازات فرمان ،بصورتی بالقوهيا قادر است، الاقل آ. 6
  ؟معاف کند
  

  مواضع سیاسی در قبال غرب
 بود که  اين نکته نیز، بايد متوجهی باالحال، پیش از پرداختن به نتايج پاسخ دھی به پرسش ھا

  : از وضعیت ھای زير را دارا باشد يا چند فقره يکممکن استشخصیت يا تشکل سیاسی مورد نظر 
  ؛امیدی به اقدام مردم داخل کشور نداشته و راه حل را در اقدام خارجی ببیندممکن است : الف
  ـ در عین حال ـبه اقدامات احتمالی مردم، در صورت فراھم شدن شرايط، باور داشته امايا : ب

 پشت گرم غربی بايد به موافقت و کمک کشورھای ،در راستای احراز رھبری مخالفانکه، معتقد باشد 
  ؛شود

 غربی ھا نه به عنوان آلت دست ،معتقد باشد که اگر اعتماد مردم را کسب کند می توانديا : پ
 عمل نمايد و در اين راستا کمک  اسالمی مسلط بر ايرانی برای حکومت»بديل مناسب«بلکه بعنوان 

 قابل ن و میھن دوستانه،یی معشرايططرح  با تنھاآن را  ، وه تلقی کردفرعی و ثانویعاملی خارجی را 
  ؛پذيرش ببیند
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 يا در ساختن آن شريک ،معتقد باشد که اگر تبديل به آلترناتیو مورد حمايت مردم شوديا و : ت
 مذاکره ای صورت گیرد اين مذاکره باشد با آنھا و اگر قرار غربی ھا نخواھد بود ديگر نیازی به کمک ،باشد
  .صورت پذيردد به نمايندگی از مردم کشور و در موقعیت مساوی از لحاظ قدرت سیاسی و تصمیم گیری باي

  
  نتايج سیاسی موضع گیری ھا

نتايج متفاوتی را به بار ، اگر به اھداف خود برسند، ی باالويژگی ھاطبیعی است که ھر کدام از 
  :ی ترين ـ شان اينھا ھستندکه برخی از آشکارترين ـ و لذا بديھنتايجی  ورد؛خواھند آ

 تنظیم می کنند و »نگاھداری رژيم« برنامه ھای سیاسی خود را يا بر حسب غربیکشورھای . 1
  . می شودشان» گزينهء مطلوب«تبديل به » تغییر رژيم«يا به مرحله ای می رسند که گزينهء 

نمی تواند روی ً  اساسااپوزيسیون انحالل طلب» نگاھداری رژيم«در صورت وجود سیاست . 2
کشورھای غربی حساب باز کند و بايد استراتژی و تاکتیک ھای مبارزاتی خود را بدون اتکاء به حمايت غرب 

 که البته سخت مشکل است و گاه ممکن است تا حد روياروئی با کشورھای غربی نمايد؛ امریتنظیم 
ًله ابتدائا پرداختن به اين گزينه نیست، در اين مورد بايد جداگانه انديشید و قصد من در اين مقا. ھم بکشد

  .ھر چند که در مواقع ضروری اشاره ھائی به اين مقوله خواھم داشت
را  »آلترناتیو« وجود ضرورت  ھرگز نمی توان»تغییر رژيم«در گزينهء غربی ھا برای حمايت از اما . 3

به غربی ھا به جد   رژيم است که تغییر تمايل به تنھا در وضعیت اولويت پیدا کردنيعنی. در نظر نگرفت
تشخیص داده و يا  گزينهء مطلوب خود را از میان آنھا  تامجموع اپوزيسیون رژيم نگريسته و می کوشند

  .انتخاب کنند
 که از آنھا حرف خواھد بودبیگانگان گزينه ای » گزينهء مطلوب«قبل از ھر چیز، و ، اما البته. 4

 از نیروھای  ای دسته آن است کهدر اين وضعیتجالب و نکته  .دشنوی داشته و مجری احکام آنھا باش
 »گزينهء مطلوب«تبديل به يکباره  دارند و نه اعتباری در نزد آنھا،  خودشان به مردمیاپوزيسیون که نه امید

نخستین گزينهء امريکا برای » چلبی«. می خوانیم» چلبی سازی« ما، در اصطالح، اين روند را !می شوند
کر دست به واو مردی بود که اعتباری نزد مردم نداشت اما ن. عراق در فردای حمله به آن کشور بودادارهء 

 و  او مأمور. او را  با خود به عراق بردند و بر مسند رياست نشاندندنیروھای مھاجم. سینهء بیگانگان بود
 .  فاتحان بود نه نمايندهء مردم جنگ زدهکارگزار

» تغییر«يعنی برساختن آلترناتیوی برای حکومتی که قرار است » ازیچلبی س«بدينسان، اصطالح 
 حکومت نوع چلبی البته تا آنجائی بر سر قدرت می ماند . از جانب غربکند يا تغییر در اندام آن تزريق شود

چار ی که د اگر روند دموکراتیزه کردن سرزمین، اماتوانند او را بر مردم تحمیل کنندھای خارجی فاتح بوکه نیر
بر مردم » تحمیل حاکم انتصابی«ًاصوال .  او اولین قربانی اين روند است،ده در مد نظر باشدشکست ش

قرار می » نیروھای ملی«در معرض تھاجم بالفاصله يک کشور در بلند مدت بشدت ھزينه بردار است و 
  .رو می پاشد درھم ف، بجای تسلیم شدندم،است ھای بالفاصلهء مروگیرد و عاقبت ھم در برابر خ
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 را می باشیم من فکر می کنم بھترين نمونه» چلبی«اگر در تاريخ اروپا به جستجوی معادلی برای 
 مارشال پتن ریاستيافت که به به دست ارتش فاتح آلمان در فرانسه » حکومت ويشی« تأسیس توان در

 این امابه اعدام محکوم شد دا ابتکشور،   به جرم خیانت به،جنگ، مارشال پتنپايان پس از اما، . ر پا شدب
  .گرديد حبس ابد  دوگل تبدیل بهژنرالحکم توسط 

ری و ادامهء تحمیل و سرکوب است و آنھا بقای اين نوع حکومت ھا در برقراکه  از آنجا ھمچنین،. 5
  ھایقدرت«که ی، به محض آن ین حکومتقادر نیستند پايگاھی مردمی برای خود دست و پا کنند، چن

  . زائد و دور انداختنی می شود ایتبديل به پديده ،دن تصمیم به تغییر سیاست خود بگیر اش»پشتیبان
 از سوی ديگر، ،دارای پايگاه و احترامی بین مردم باشد واز يکسو اما اگر تشکل مورد نظر . 6

به  اين کشورھا می توانند با آن ، نیستغربیتشخیص داده شود که برنامه ھايش علیه منافع کشورھای 
 مقابل  به آن کمک کنند تا بتواند در با حصول اطمینان از محفوظ ماندن منافع خود،،توافقات اصولی برسند و

  . و راه فروپاشی آن را ھموار سازدحکومت نامطلوب و از چشم افتاده بوسیلهء غرب سر بلند کرده
رتش مقاومت فرانسه در  از ژنرال دوگل و ا ھای مختلفی را می توان تصور کرد؛در اين زمینه مثال

برابر نیروی مھاجم آلمان گرفته تا کمک آلمان به لنین برای رفتن به داخل روسیه و رھبری کردن نیروھای 
ش  ا کمک امريکا در امر بقدرت رسیدن خمینی و انقالبیون اطراف،به گمان من. اپوزيسیون حکومت تزاری

بت کند که دارای پايگاه مردمی است و بطور بالقوه خمینی توانسته بود ثا. نیز در ھمین مقوله می گنجد
 از بقدرت  مورد حمايت شوروی، ھمزمان با قلع و قمع نیروھای چپ،ی تواند نقش آلترناتیو را بازی کرده وم

 خمینی ، و تا چه زمانی،اينکه پس از رسیدن بقدرت.  جلوگیری کندآن کشوررسیدن يک حکومت نزديک به 
که بحث در مورد آن در حوصلهء مقالهء است گان پرزيدنت کارتر وفادار ماند مقوله ای به قرارھايش با نمايند

  .حاضر نمی گنجد
، مواضع غربی و در چارچوب سیاست ھای مدون کشورھای ،اما اگر در يک برھهء زمانی معین. 7

 کردار و  روشن نبوده و اين کشورھا نتوانند تشخیص دھند که آيا رفتار ول اپوزيسیونوسیعيک تشکل 
  وآغاز می شود» کج دار و مريز«برنامه ھای آن تشکل با اھداف آنھا می خواند يا نه، دوره ای از تعلیق و 

 به طول می تکلیف اين تشکل در ساحت عمل مبارزاتی و اھداف سیاسی اش روشن شودزمانی که تا 
  .انجامد

منافع آنان  اھدافی مخالف اما اگر کشورھای غربی تشخیص دھند که تشکل مورد بحث دارای. 8
 به ً تلويحا، با بی اعتنائی نسبت به آن،ن میدان نمی دھند بلکه می کوشنداست، نه تنھا به رشد آ

ھستند بگويند که اين نیرو مورد پسند و  رژيم براندازمردمی که چشم انتظار کمک خارجی به اپوزيسیون 
به کمک غربی ھا دل ببندد و تنھا يک خیزش در آن صورت چنین نیروئی نمی تواند . حمايت ما نیست

نمونهء پیروزی فیدل کاسترو و . عمومی و يک انقالب گسترده می تواند اين نیرو را در کارش موفق سازد
  .چه گوارا در بیخ گوش اياالت متحده می تواند به يک چنین موردی معنا دھد
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  !آغاز، نه پايان
سی غیر چپ در داخل اردوگاه اپوزيسیون را می بنظر من، عموم شخصیت ھا و تشکل ھای سیا

ترحیح من در اين مورد، اما، . توان بر حسب مالحظات باال طبقه بندی کرد و به کنه نوع کنش آنان پی برد
طرح «بجای پرداختن به تحلیل مواضع گروه ھا و شخصیت ھا، بعنوان آن است که مطلب کنونی را 

نیروھای سکوالر دموکرات انحالل طلب «تا توضیح دھم که صالح  تلقی کرده و در آينده بکوشم »مسئله
از نظر من، اين موضوع در . استموضع گیری   کدام انتخاب ، که خود جزئی از آن ھستم،»طرفدار غرب

 در برابر حکومت استای ايجاد آلترناتیوی سکوالر دموکراتر مھمترين بحثی است که می توان آن را در واقع
  . براه انداختايراناسالمی مسلط بر 
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