
وقتی حرکت بر لبھ تیغ، تبدیل بھ پیش رعشھ ھای یک  
برجام دوم و موشکی می شود! 

حلقھ مفقوده یک گفتگو!* 

بی بی سی تـا حـاال چـندین بـرنـامـھ گـفتگو پیرامـون دالیل روی آوری مجـددرژیم بـھ عملیات تـروریستی 
مـخالـفان نـظام در خـاک اروپـا بـرگـزارکرده اسـت. ارزیابی از چنین رویکردی بـا تـوجـھ بـھ نـقش وزارت 
اطـالعـات و اسـتفاده از پـوشـش سـفارتـخانـھ ھـا و ھـم چنین عـدم ارائـھ پـاسخی قـابـل قـبول از سـوی دولـت و 
وزارت امـورخـارجـھ نسـبت بـھ اقـدامـات صـورت گـرفـتھ واجـداھمیت اسـت. بـخصوص بـا سـخنانی کھ 
سفیرپیشین ایران در الــمان بــھ زبــان آورده اســت ( او بــدلیل داشــتن ســن بــاالتــر از مــصوبــھ مجــلس 
بـرکنارشـد)، بـازھـم بـر اھمیت آن افـزوده شـده اسـت. بـرای دولـت ھـای اروپـا  پـاسـخ این مـعما جھـت بـازتنظیم 
رابـطھ اشـان بـا حکومـت اسـالمی چـنان مـھم بـود کھ مکرون شـخصا دو بـار حـول این مـسألـھ بـا روحـانی 
تـماس گـرفـت ولی از مـقامـات ایران جـز لـفاظی و پـاسـخ ھـای سـربـھ ھـوائی چـون تحقیق می کنیم و یا نسـبت 
دادن آن بـھ تـوطـئھ دشـمنان بـرای خـراب کردن روابـط ایران و اروپـا پـاسخی نـگرفـت. در این میزگـردھـا 
مـعموال دوگـرایش وجـودداشـتھ اسـت. گـرایش غـالـب آن را تصمیم کل نـظام صـرفـنظر از سـھم ھـرکدام از 
جـناح ھـا -بـھ شـمول دولـت روحـانی و جـناح تـندرو- می دانسـتھ اسـت و دیگری آن را کارخـودسـرھـا. 
گـرایش اخیر سعی می کند کھ ھـم چـنان پـای دولـت روحـانی را کھ علیرغـم آن کھ شـخص روحـانی ھـمواره 
از زمـره مسـئولین تـرازاول امنیتی نـظام بـوده و اکنون ھـم در مـقام ریاسـت جـمھوری مسـئولیت شـورای 
عـالی امنیت ملی را بـھ عھـده دارد، و بی تـوجـھ بـھ این کھ این گـونـھ تصمیمات سـرنـوشـت سـاز در بـاالتـرین 
حـلقھ ھـرم امنیتی اتـخاذ می شـود، از این مـاجـرا بیرون نگھـدارد. آن ھـا حتی قـادر بـھ تـوجیھ سکوت و 
مـماشـات روحـانی در مـورداین مـاجـرا ھـم نیستند و بـررسی واقعیت ھـای عینی را بـا ھـدف نـجات فـرضیات 

و پیش ذھنیت ھای خویش در موردنظام صورت می دھند. 

بـا این ھـمھ سـؤال و چـالشی کھ در مـوردشـق غـالـب مـطرح اسـت مـربـوط می شـود بـھ چـرائی و تبیین 
نــاســازگــاری آن بــا مــنافــع دولــت پیرامــون بــرجــام، و این کھ گــویا بــا مــوازین بــدیھی عــقالنیت سیاسی 
خـودروحـانی مبنی بـر حـفظ بـرجـام ھـم چـون سـرمـایھ سیاسی وی قـابـل تـوجیھ نیست. مـھم تـرین دلیل ھـم  
بـرای چنین رویکردی مـاجـراجـویانـھ در اروپـا را ھـم اکثرا، و بـھ درسـتی، تغییرشـرایط داخـلی ایران و 

افزایش نگرانی رژیم از گسترش اعتراضات داخلی عنوان می کنند. 

بـدیھی اسـت کھ بـا گسـترش اعـتراضـات مـردمی، حـساسیت رژیم نسـبت بـھ نـقش و فـعالیت اپـوزیسیون 
خـارج کشور مـثل مـجاھـدین و بـرخی فـعالین عـرب زبـان و یا سـلطنت طـلبان کھ جـملگی مـوردحـمایت دولـت 
آمـریکا و شـماری از کشورھـای مـنطقھ ھسـتند، بیشترشـود. تـا پیش از اعـتراضـات گـذشـتھ اخیر بھـرحـال 
رژیم حـضورآن ھـا را در اروپـا کم و بیش تحـمل می کرد. در حقیقت دسـت انـدرکاران نـظام می خـواھـند بـا 
این نـوع تحـرکات تـروریستی بـھ اروپـائی ھـا ھشـدار بـدھـند کھ دیگرحـاضـرنیستند چـون گـذشـتھ فـعالیت آن ھـا 
در اروپـا (و خـارج ) را تحـمل کنند. این نـوع تھـدیدھـا را چـھ بـزبـان دیپلماتیک و چـھ تـوسـط سـرداران سـپاه 
و رسـانـھ ھـای تـندرو بـویژه در پی حـملھ تـروریستی در اھـواز شـاھـدبـوده ایم کھ بـھ مـناسـبت ھـای مـختلف 

بارھا تھدید بھ «انتقام کوبنده» در ھرزمان و مکان کھ الزم باشد کرده اند.  



بی شک نـگرانی از داخـل و فـوران خـشم مـردم،  نـقش مھمی در انگیزه رژیم بـرای دسـت زدن بـھ این نـوع 
عملیات در خـاک اروپـا  داشـتھ اسـت. الزم نیست وقـایعی چـون ونـزوئـال اتـفاق بیفتد تـا رژیم بـفھمد کھ تـا چـھ 
حـد خـطرخـالی شـدن زیرپـایش یک تھـدیدواقعی اسـت و تـرامـپ و مـشاوران و وزیرخـارجـھ اش تـا چـھ 
انـدازه، حتی بیش از مـوردونـزوئـال مـترصـدچنین فـرصـت ھـائی ھسـتند. امـا صـرف بـسنده کردن بـھ آن در 
تبین کل رویکردرژیم بـا این پـرسـش مـواجـھ می شـود کھ بـا در نـظرگـرفـتن این واقعیت کھ بـرجـام سـرمـایھ 
سیاسی و اصلی روحـانی بـوده اسـت،  چـگونـھ و بـھ چـھ دلیل او بـاید حـاضـرشـده بـاشـد کھ بـدسـت خـود تیشھ بـھ 
ریشھ آن زده و پـل ھـای رابـطھ ایران بـا اروپـا را در مـعرض خـطر قـراردھـد؟ امـری کھ مـعقول و تـوجیھ 

پذیر بنظر نمی رسد و از این رو معما و پرسش حل ناشده باقی می ماند. 

رابطھ عملیات تروریستی و برجام! 
در اصـل اقـدام یا بھـتراسـت بـگوئیم تشـدیدفـعالیت ھـای مخـرب در خـارج از کشور بخشی از یک تصمیم و 
رویکردسیاسی فـراگیرتـر مـحسوب می شـود و از قـضا بـا ھـدف خـارج کردن بـرجـام از حـالـت تعلیق!. 
بحـران ھـا و نـگرانی ھـای داخـلی و زمین گیرشـدن بـرجـام بـدلیل رویکردمـنفعالنـھ اروپـا در کناراعـمال 
تحـریم ھـای خـفھ کننده، دو محـرک اصلی ھسـتند کھ رژیم را وادارسـاخـت کھ مـتوسـل بـھ ایجادشـوکی 
بـرای خـروج از وضعیت «تعلیق» بـشود کھ مـعنائی جـز اتـخاذتـاکتیک حـرکت بـر لـبھ تیغ نـداشـت.  بـا ھـدف 

ایجادنوعی ھراس در اروپائیان کھ وضعیت خطیر را در یابید! 

اگر پاسخ بھ پرسش باال را در چھارچوب این رویکرد قراردھیم موضوع قابل فھم تر می شود: 
اوال صـورت مـسألـھ بـھ طـورواقعی چنین اسـت: بـرجـام عـمال مـدت ھـاسـت کھ بـھ حـال اغـماء فـرورفـتھ و از 
این کنده دودی بـرنمی خیزد!. زنـده بـودن و یا حتی نیمھ جـان بـودن بـرجـام پـس ازخـروج آمـریکا و اعـمال 
آن فـشارھـای سنگین و ھـمھ جـانـبھ کھ مـوجـب فـرارھـمھ شـرکت ھـاو تعلیق مـعامـالت بـانکی شـده، اگـر 
مـعنائی می داشـت مشـروط بـھ ثـمررسیدن وعـده ھـائی بـود کھ طـرف ھـای مـقابـل در بـرابـرعـقب نشینی 
حکومـت ایران از بـرنـامـھ ھـای ھسـتھ ای خـود نسـبت بـھ آن ھـا متعھـدشـده بـودنـد کھ بـا خـروج آمـریکا و 
تحـریم ھـای پـس از آن، اروپـائی ھـا-در سـخن- مـدعی شـدنـد کھ ھـم چـنان بـھ آن تـوافـقنامـھ پـای بـندھسـتند و 
مـراودات اقـتصادی و تضمین خـرید نـفت و مـبادالت مـالی ... را تضمین می کنند کھ الـبتھ در عـمل (الاقـل 
تـاکنون) اجـرائی نشـده و بـا دفـع الـوقـت سـپری شـده اسـت. از ھمین رو مـدت ھـاسـت کھ بـرجـام عـمال نـھ فـقط 
مـرده اسـت بلکھ حـفظ جسـدش نـھ کھ افـتخاری نمی آفـریند کھ جـز بـھ ضـررتضعیف مـوقعیت او در بـرابـر 
تـھاجـم مـخالـفان بـرجـام آن ھـم در شـرایط مـحاصـره اقـتصادی رژیم و فـوران ھـمزمـان انـواع بحـران ھـا 
نیست. اروپـا عـمال بـا مسکوت گـذاشـتن تعھـدات خـود، کھ دالیل خـود را دارد، در ھـمراھی بـا آمـریکا یک 
سیکل کامـل فـشار را  بـوجـود آورده اسـت کھ بـھ مـثابـھ دو سـرحـلقھ طـناب بـھ گـردن رژیم دایما تـنگ تـر می 
شـود. قـرارگـرفـتن در وضعیتی کامـال بـاخـت-بـاخـت اسـت کھ بـاید ھـم چـوب را خـورد و ھـم پیاز را. بـدتـر از 
آن نـھ فـقط بـاید تحـریم ھـای آمـریکا را تحـمل کند کھ تحـریم ھـا و فـشارھـای اروپـائی ھـا بـھ آن اضـافـھ می 
شـود، بـدون آن کھ گـشایشی در تـنفسگاه رژیم بـوجـودآید. بـدیھی اسـت  کھ چنین مـعادلـھ ای بـرای ھیچ کدام 
از جـناح ھـای رژیم اعـم قـابـل تحـمل نـباشـد. آن مـدتی را بـا صـبرو انـتظار و ھشـدار بـھ اروپـا سـپری کردنـد. 
امـا بـدلیل فـشارھـای روزافـزون آمـریکا بـراروپـا پیرامـون ایران و بـرجـام، و مـنافـع مشـترک شـرکت ھـای 
اروپـائی و آمـریکائی و بـخصوص نـارضـایتی اروپـائی ھـا از سیاسـت ھـای مـنطقھ و مـوشکی و بـاألخـره 
مشکالت داخـلی خـوداتـحادیھ اروپـا، این فـشارھـا کارسـازواقـع نشـد. زمـان بـندی ھـا و وعـده ھـا یکی پـس از 
دیگری سـپری شـد ولی سـھ کشورمھمی کھ سـندبـرجـام را امـضاء کرده بـودنـد حـاضـر نشـدنـد تـن بـھ گـشایش 
رابـطھ بـدھـد بـدون آن کھ تـوافـق یا حـداقـل رویکردمثبتی در حـوزه ھـای دیگری کھ ھـم بـرای خـوداروپـا و 
ھـم بـویژه بـرای آمـریکا مـھم بـودنـد صـورت گیرد. بھـرصـورت شـرکت ھـای اروپـائی بـا فـسخ قـراردادھـا 
فـرارکردنـد و سـویفت ومـبادالت بـانکی و غیره ھـمھ چیز بـھ حـالـت تعلیق درآمـد و در اروپـا کسی یافـت نشـد 
مسـئولیت گـشودن دفـتری بـرای گـشایشسازوکارھـای نیم بـند جھـت مـبادالت مـالی و اقـتصادی غیردالری و 
حتی تـوسـط شـرکت ھـای کوچک را بـھ عھـده بگیرد. امـا پشـت پـرده این تـعلل و وقـت گـذرانـدن، اروپـائی ھـا 
صـریح تـر از گـذشـتھ  گـشودن ھمین سـازوکارھـای نیم بـند را ھـم بـھ پیشرفـت مـذاکرات حـول مـوشک ھـا و 



سیاسـت ھـای مـنطقھ ای و لـوایح چـھارگـانـھ و یک سـری مـطالـبات دیگر مشـروط سـاخـتند. وضعیت مـوجـود 
بـھ نـحوروشنی یک وضعیت تعلیق بـود کھ کال رژیم را در مخـمصھ کامـل قـرار می داد: کھ ضـرب الـمثل 
ھـائی چـون از این جـا رانـده از آن جـا مـانـده، آش نـخورده دھـان سـوخـتھ، قـرارداد کھ بـدرسـتی از آن بـھ 
مـعامـلھ بـاخـت بـاخـت کامـل یاد می شـود. مـعنای چنین چنین وضعیتی اسـتیصال و خـفت کامـل بـود کھ بـھ 
مـوجـب آن دولـت روحـانی ھـم احـساس کرد کھ بـرای بیرون آمـدن از گـرداب آن، بـھ یک شـوک بـرای 

بیرون آمدن از «وضعیت تعلیق» و دادن جانی تازه بھ برجام مشرف بھ موت نیازھست!. 

در شـرایطی کھ کلیت رژیم در گـرداب اعـتراضـات و بحـران اقـتصادی از یکسو و مـرگ بی سـروصـدای 
بـرجـام از سـوی دیگر مـواجـھ گشـت و در حـالی کھ در میان فـشاردو سـنگ آسیاب یعنی آمـریکا و اروپـا-
ھـرکدام بـھ نـوعی و بـا ھـدفی- قـرارگـرفـت،«عـقالی قـوم» بـرآن شـدنـد کھ ضـرب شسـتی نـشان بـدھـند و بـا 
واردکردن یک سـلسھ شـوک بـخواھـند کھ از این حـالـت تعلیق و خـطرنـاک عـبورکنند. تـاکتیک حـرکت بـر 
لـبھ تیغ و حـرکت در خـط الـرأس پـرتـگاه ھـولـناک چیزی بـود بـھ عـقلشان رسید. مـطابـق آن عـالوه بـر تھـدیدھـا 
و ھشـدارھـای زبـانی و نیز تـوسـل بـھ تـرورھـا (و افـزایش فـعالیت ھـای بـھ گـفتھ دولـت ھـای اروپـا خـطرنـاک و 
امنیتی در داخـل اروپـا کھ احـتماال بخشی از آن ھـا تـاکنون رسـانـھ ای شـده اسـت)، بـر دوزتھـدیدبـھ خـروج از 
بـرجـام و پـایان رسیدن صـبرشـان، پـرتـاب مـوشک ھـای بـالیستیک و تھـدید بـھ افـزایش بـردآن ھـا نیز افـزودنـد. 

بی تردید چنین رویکردی تنھا می تواند در باالترین سطوح قدرت و نھادھای امنیتی اتخاذشده باشد.  

این نکتھ را ھـم نـباید نـادیده گـرفـت کھ گسـترش تحـریم ھـا و فـشارھـای خـارجی و اعـتراضـات داخـلی ھـم 
چـون یک شمشیردولـبھ، مـسألـھ بـودونـبودنـظام اسـت و بھمین دلیل مـناسـبات جـدیدی را بین جـناح ھـای رژیم 
بـویژه در سـطوح فـوقـانی بـوجـودآورده اسـت کھ ھمکاری و نـزدیکی نـھادھـای تصمیم گیری درسـطوح 
فـوقـانی (از جـملھ نشسـت ھـای مشـترک سـران سـھ قـوه و تصمیم گیری حـول مـسائـل مـھم و اجـرائی کھ حتی 
در این مقیاس در خـودرژیم ھـم غیرمـتعارف بـوده  و جـملگی وظـایف روتین دولـت و کابینھ مـحسوب می 
شـده انـد) و افـزایش مـحسوس مـداخـالت ریزو درشـت خـامـنھ ای در سیاسـت ھـا و امـورات کشوری بـھ گـونـھ 
ای اسـت کھ  وزراء در مـراوده و مکاتـبھ پیوسـتھ بـا او تصمیم گیری می کنند.نـمونـھ اش نـامـھ ٨ وزیر بـھ 
او در موـردجلـسھ تشخیص مصـلحت پیراموـن عھدـناـمھـ پاـلرـموـ. معـنای چنین ناـمھـ ای آن استـ کھ کال 
دولـت روحـانی  در مـواجـھھ بـا گـردابی چنین حـائـل، بـا قـرارگـرفـتن در آسـتانـھ شکست کامـل بـرجـام و 
صـعودبحـران ھـای داخـلی و تحـریم ھـا و بـخصوص سـقوط قیمت نـفت کھ ھـم چـون سـالح بـرنـده دودم (ھـم 
تحـریم و ھـم قیمت پـائین) تـوسـط دولـت آمـریکا مـوردبھـره بـرداری قـرارمی گیرد، بـا وجـودچـشم انـدازی این 
چنین تـاریک، حتی بـرای نـجات خـودھـم شـده بـھ بـھ سـراپـرده رھـبری بیاویزد. طـبعا نـزدیک شـدن سـپاه و 
وزارت اطـالعـات ھـم از نـتایج چنین رویکردی اسـت. تغییررابـطھ دو جـناح و تـداخـل تصمیم گیری ھـا در 
بـاال را بـخوبی می تـوان در تغییرمـحسوس زبـان و رفـتارظـریف و روحـانی و فـراکسیون امید و یا نشسـتن 
صـالحی پشـت دسـتگاه ھـای سـاتـتریفوژ وعکس گـرفـتن بـا آن ھـا و تھـدید ھـای پی در پی نسـبت بـھ شـروع 
غنی سـازی ٢٠ درصـدی و ھشـدارھـای مـتوالی نسـبت بـھ لـبریزشـدن کاسـھ صـبر و نـظایرآن بـھخوبی 

مالحظھ کرد.  

اکنون نـھ فـقط مـنازعـات جـناحی کھ چـانـھ زنی ھـا و چـالـش ھـای دو طـرف ایران و اروپـا ھـم بـھ مـدارتـازه 
ای مـنتقل شـده اسـت کھ مـحتوایش تـا آن جـا کھ بـھ اروپـا مـربـوط می شـود، مـرتـبط سـاخـتن بـرجـام اول بـھ 
شـروع «بـرجـام دوم» اسـت. الـبتھ در خـوداروپـا ھـم  پیشاپیش نسـبت بـھ سیاسـتی کھ مـوجـب رانـده شـدن کامـل 
روحـانی بـھ آغـوش اصـول گـرایان می شـد ھشـدار داده می شـد، امـا در عـمل بـھ سـھ دلیل مـشاھـده مـوقعیت 
روبـھ ضـعف رژیم و افـزایش اقـدامـات تحـریک آمیزش در مـنطقھ و در پـرتـاب مـوشک ھـای  بـالیستیک و 
افـزایش بـردآن ھـا و بـاألخـره فـشارھـای روزافـزون آمـریکا بـا تـوجـھ بـھ آسیب پـذیرتـرشـدن اتـحادیھ اروپـا و 

حفظ منافع اقتصادیشان در رابطھ با آمریکا بھ ھمان سمت رانده شدند.   
غـرض رژیم بـرای خـروج از تعلیق غیرقـابـل تحـمل شـامـل دو ھشـدار بـھ اروپـا بـود: این کھ فـعالیت ھـای 
اپـوزیسیون بـرانـدازخـود در اروپـا (و خـارج) را تحـمل نـخواھـد کرد و دیگری آن کھ زیربـار تعلیق عملی 



برجام  (برجام مرده و لی ھنوزرسما دفن نشده ) نخواھد رفت!  

برجام موشکی و اجنتاب ناپذیریجام زھری تازه! 
نکتھ پـایانی: سیاسـت تـرورمـخالـفان در اروپـا از مـدتی پیش شـروع بـود. چـنان کھ در ھـلند دو تـرورصـورت 
گـرفـتھ بـود کھ اروپـائی ھـا تـقریبا مسکوت گـذاشـتھ بـودنـد کھ خـود در تـشویق رژیم بـھ ادامـھ آن ھـا بی تـاثیر 
نـبود. امـا بـا ادامـھ آن ھـا و بـخصوص تـالش بـرای انـجام آن در خـودفـرانـسھ (کھ اطـریش و آلـمان ھـم در 
گیرآن بـودنـد) وبـویژه بـا مـعلوم شـدن نـقش دیپلمات ھـا و سـفارتـخانـھ ھـا در آن، زنـگ خـطر بـرای اروپـائی 
ھـا بـھ صـدا در آمـده بـود و آن را ھـمچون نـشانـھ ھـائی از یک تغییرمـھم در مـناسـبات جـناحی رژیم و نیز بـا 
اروپـا زیرذره بین قـراردادنـد. قـاعـدتـا بـرای آن ھـا نیز مـعلوم شـده بـود کھ دیگر تـداوم وضعیت تعلیق بـھ 

شکل تاکنونی اش قابل تداوم نیست.  

امـا رویکردتـازه آن ھـا بـرخـالف انـتظاررژیم و الـبتھ دقیقا بـامـشاھـده ضـعف و رفـتارھـای درعین حـال 
تـھاجـمی رژیم، درونـمایھ اش نمی تـوانسـت دادن امتیاز و عـقب نشینی یکطرفـھ بـاشـد، بـرعکس ھـمراه 
کردن آن بـا گـامی بـھ جـلو در راسـتای تحـمیل «بـرجـام دوم» بـود. بـا تـوسـل بـھ سیاسـت تـرکیب چـماق و 
ھـویج: ھـم افـزایش فـشار و تھـدیدبـھ تحـریم ھـای بیشتر و ھـم نـشان دادن دربـاغ سـبزگـشودن بـاریکھ راھی 
بـرای مـبادالت اقـتصادی و مـالی. ھـمانـطور کھ اشـاره شـد روشـن اسـت کھ اروپـائی ھـا زیرفـشارسـخت 
آمـریکا بـابـت حـمایت سیاسی اشـان از بـرجـام و دسـت کشیدن از حـمایت خـود قـراردارنـد. دولـت تـرامـپ 
اکنون شـدیدا اروپـا را زیرفـشارقـرارداده وعـمال دارد اتـحادیھ اروپـا را بـھ دو شـقھ شـدن تھـدید می کند 
(تـالش بـرای تشکیل یک ائـتالف جـھانی علی ایران در نشسـت لھسـتان و.... و یا تھـدیدو فـشاربـھ آلـمان 
بـرای لـغوقـراردادخـط لـولـھ گـاز بـا روسیھ و.. .).  بـرای اتـحادیھ اروپـا حـفظ مـنافـع بسیاربـزرگـترش بـا یک 
ابـرقـدرت اقـتصادی، نسـبت بـھ مـنافـعش در مـوردایران اھمیت نخسـت را دارد و بـر ھمین اسـاس ھـم الزم 
می بینند کھ رابـطھ خـود بـا آمـریکا را کھ بـقدرکافی ھـم تـنش زاسـت بیش از این خـراب نکنند. آن ھـم در 
شــرایطی کھ آمــریکا در دکترین امنیتی خــود ایران را یکی از چــھارخــطرعــمده بــرای امنیت آمــریکا 
( وحتی بـاید گـفت در تـاکتیک اولـویت اول خـود) تـبدیل کرده اسـت. در این وضعیت احـتماال اروپـائی ھـا 
الزم می بینند کھ اجــازه نــدھــند کھ مــناســباتــشان بــا آمــریکا تــحت الــشعاع مــناســباتــشان بــا دولــت ایران 
قـرارنگیرد. مـعنای چنین رویکردی داشـتن حـداقـل رابـطھ بـا ایران و بـرای حـفظ بـرجـام از یکسو و اعـمال 
انـتفاد و فـشار بـھ آن  بـخاطـرسیاسـت ھـای مـوشکی و مـنطقھ ایش  از سـوی دیگراسـت. حتی بـرای آن کھ 
بـتوانـند در بـرابـرفـشارھـای آمـریکا بـرای حـفظ بـرجـام ھـم ایستادگی کنند فـشاربـھ ایران در عـرصـھ ھـای 
دیگری چــون مــوشک و رفــتارمــنطقھ ای ضــروری شــده اســت. عــالوه بــراین ھــا، آن ھــا بــھ تضعیف 
روزافـزون رژیم در داخـل و نیز نیازروزافـزونـش بـھ اروپـا بـرای خـروج  از ورطـھ بحـران و این کھ تـوان 
ایستادگی در بـرابـرفـشارھـای تحـریمی و سیاسی آمـریکا و اروپـا را نـخواھـند داشـت وقـوف دارنـد. طبیعی 
اسـت کھ در بـازارسیاسـت نـرخ مـعامـلھ را بـا عـطف بـھ افـت و خیز شـرایط بـاال و پـائین می بـرنـد و الـبتھ در 
مـوقعیت ضـعف نمی تـوان انـتظارپـائین آمـدن فـشار را داشـت. خـالصـھ آن کھ تحـرکات و مـاجـراجـوئی ھـای 

رژیم برای خروج از شرایط تعلیق بھ مصداق سرکنگبین صفرا فزود، موجب افزایش فشارشد:  

درسـت مـثل خـود فـرایندبـرجـام اول- مـعامـلھ بـرحـام دوم ھـم روی میزقـرارگـرفـتھ اسـت بـا جـام زھـری ھـمراه 
خـود کھ بـاید نـوشیده شـود و گـرنـھ راھی جـز تـن دادن بـھ نـوعی انـتحارسیاسی و افـتادن بـھ ریل مسیرخـروج 
از بـرجـام کھ کھ خـروجی آن می تـوانـد بـھ بسـتھ شـدن کامـل حـلقھ طـناب بـھ دورگـردن و افـتادن بـھ کانـالی کھ 
دولـت کره شـمالی قـبال طی کرد بـا این تـفاوت مـھم کھ بعیداسـت حـساسیت ھـا حـھانی و مـنطقھ ای و بحـران 
ھـای داخـلی رژیم مـجالی بـھ طی آن بـدھـد ( ھـمانـگونـھ کھ در گـذشـتھ ھـم نـداد کھ منجـر بـھ تـوافـقنامـھ بـرجـام 
شـد). خـود رژیم ھـم الـبتھ بـھ پی آمـدھـا و سـرانـجام چنین قـماری واقـف اسـت و می دانـد کھ تھـدید بـھ خـروج 
از بـرجـام مـثل تھـدید بـھ شـلیک بـا تـفنگ خـالی اسـت و اگـر ھـم تـأثیری ھـم بـر آن مـتصوربـاشـد تـا وقتی اسـت 
کھ کھ مـاشـھ اش کشیده نشـده بـاشـد و جـالـب اسـت کھ طـرف ھـای مـقابـل ھـم بـھ خـالی بـودن این تـفنگ آگـاھـند. 
بـا این وجـود کسی نمی تـوانـد از قطعیت این گـونـھ رونـدھـای پیچیده کھ بـا ھـزاران فـاکتور سـروکاردارنـد 



سـخن بـگوید. چـرا کھ انـتحارحکومـت ھـا ھـم، دانسـتھ و نـدانسـتھ، بخشی از واقعیت ھـای تـاریخی اسـت و در 
آن ھـمھ چیز بـا عـقالنیت و مـنطق قـابـل تـوضیح نیست. بـا این ھـمھ تـا آن جـا کھ بـھ حـرکت بـر لـبھ تیغ و 
مـنطقھ خـطر بـر می گـردد، می تـوان ھـدف آن را ھـم چـون یک تـاکتیک بـرای خـروج از تعلیق دانسـت تـا 
قـصدشـلیک و تـوسـل بـھ یک سیاسـت واقـعا انـتحاری. در سـوی مـقابـل ھـم ھـدف گـشودن مـذاکرات حـول 
بـرجـام دوم و مـشخصا حـول مـوشک و رفـتارھـای مـنطقھ ای و بـرخی اقـدامـات مکمل چـون تـصویب لـوایح 
چـھارگـانـھ کھ ممکن اسـت بـھ شکل یک بسـتھ کامـل بـھ روی میزمـذاکره آورده شـود و الـبتھ ھـمراه کردن ان 
بــا ھــویج، و گــشودن بــاریکھ راه تنفسی. نــباید فــرامــوش کرد کھ چنین مــعادلــھ ای از ھــمان نخســت ھــم 
زیرفـشارآمـریکا مـطرح شـد و اکنون بـھ فـازعملیاتی و اعـمال تحـریم ھـای اروپـا نـزدیک تـرشـده اسـت. در 
حقیقت این تحـریم ھـا از ھـم اکنون شـروع شـده اسـت. چـنان کھ عـالوه بـر تحـریم ھـای اخیر تـوسـط اتـحادیھ 
اروپــا، شــاھــد مــمنوعیت پــروازھــای شــرکت ھــوائی مــاھــان تــوســط الــمان ھــم بــودیم و یا ھشــدارھــای 
اخیرفــرانــسھ را و.. کھ جــملگی حــاکی از آن اســت کھ اگــر رژیم بــھ بــرجــام مــوشکی تــن ننھــد بــاید در 
انـتظارتحـریم ھـای بـزرگـتری بـاشـد.وعـده بـارھـا بـھ تـعویق افـتاده گـشایش سـازوکاری بـرای مـبادالت 
اقـتصادی و مـالی ھـم بـھ این قـصد صـورت می گیرد کھ رژیم ایران بـھ سـمت غنی سـازی رانـده نـشود، 
بـخصوص بـا تضعیف بیش از پیش مـوقعیت روحـانی او در این عـرصـھ ھـم ممکن اسـت تسـلیم مـخالـفان 
بـشود. رژیم علیرغـم ژسـت تـعرضی، امـا خـود بـھ خـوبی بـھ ضـعف خـویش واقـف اسـت و از ھمین رو راه 
انـدازی آب بـاریکھ مـبادالت بـانکی و نفتی و اقـتصادی را بـرای بـقاء خـود و کنترل بحـران ھـای اقـتصادی 
و اجـتماعی فـزاینده، حیاتی می دانـد و بـر ھمین اسـاس ھـم احـتماال بـا مـوافـقت خـامـنھ ای و چـھ بـسا الاقـل بـھ 
شکل غیرعلنی و بـطورضمنی تـن بـھ بـرخی سـازش ھـا و عـقب نشینی ھـا حـول پـرتـاب وبـر مـوشک و 
بـرخی سیاسـت ھـای مـنطقھ ایش بـدھـد. چـرا کھ بـرای آن ھـا حـفظ قـدرت بـھ ھـر قیمت حـرف اول را می 

زند. 

رژیم ایران نیز بـھ نـوبـھ خـود در مـواجـھھ بـا قـدرت ھـا، نیم نـگاھی دارد بـھ وضعیت خـوداین قـدرت ھـا و 
بحـران ھـا و مـعضالت بـزرگی  کھ آن ھـا چـھ در داخـل و چـھ در رقـابـت ھـا و قـطب بـندی ھـا و مـناقـشات 
مـنطقھ ای و بین المللی بـا آن ھـا درگیرنـد و بـھ دنـبال یافـتن مـفری بـرای گـریز از دامـگھ سـقوط و فـروپـاشی. 
الـبتھ در وجـود این گـونـھ چـالـش ھـا و بحـران ھـای بـزرگ تـردیدی نیست، امـا وجـودآن ھـا مـانـع این اقعیت 
نیست کھ در این میان وضعیت آن کھ بــا بحــران ھــای عمیق تــراقــتصادی و سیاسی و نیز شکاف عمیق 
تــربین جــامــعھ و حــاکمیت مــواجــھ اســت شکننده تــراســت و زمــان بــھ زیان او حــرکت می کند. بــا در 
نـظرگـرفـتن ھـمھ این مـعادالت و فـاکتورھـا، آن رژیم و قـدرتی کھ فـراتـر از ظـرفیت ھـا و تـوان واقعی اش 
حـرکت می کند شکننده تـراسـت و ھـرچـھ بیشتر بـر طـبل نـمایش قـدرت بکوبـد، تھی تـر می شـود و آن چـھ را 
کھ می بـافـد بیش از آن کھ نـجات دھـنده بـاشـد بـھ حـلقھ طـنابی بـھ دورگـردنـش تبیدل می شـود (عین ھمین 
وضعیت را درمـوردبـرخـوردرژیم بـا کارگـران اعـتصابی و حـول پـروژه  طـراحی سـوخـتھ شـاھـد بـودیم کھ 
حـاصـلش ھـم چـون بـوم رنگی بـر چھـره خـود رژیم بـود و از قـضا آن ھـم بـا دسـت انـدرکاربـودن وزارت 
اطـالعـات). چـنان کھ در عـرصـھ جـھانی بـا ھـدف دادن جـانی تـازه بـھ جسـددر شـرف مـرگ بـرجـام، در حـال 
تنیدن طـنابی بـھ بـنام بـرجـام مـوشکی بـر دورگـردن خـویش ھسـتند. آن ھـا خـود را در وضعیتی قـرارداده انـد 
کھ نـھ امکان بـقاء در شـرایط تعلیق را دارنـد و نـھ جـرئـت بـازگشـت کامـل بـھ فـازانـتحاری را کھ دلیل آن ھـم 
مـحاصـره شـدن بـھ طـورھـمزمـان  از چـھارسـو تـوسـط بحـران ھـای ھـمزمـان و سـترگی اسـت کھ قـدرت مـانـور 
را از او گـرفـتھ اسـت. حـرکت بـر لـبھ تیغ و تـالش ھـای مـذبـوحـانـھ مـنتج از آن را بـاید بـھ عـنوان پیش رعـشھ 
ھـای وضعیت بـاخـت- بـاخـت و تـن سـپردن بـھ بـرجـام دوم مـوشکی مـوردارزیابی قـرارداد. راه انـدازی 

سازوکارویژه اروپائی عمال در گروخوردن جام زھرتازه ای است.  

تقی روزبھ     ٢۶ ژانویھ ٢٠١٩
میزگردبی بی سی 

https://www.youtube.com/watch?v=FCKruF2LZNs




