
  جنگ و صلحاشتباه در 
  مهران زنگنه
 از جمعیوسائل ارتباط قریب به اتفاق  کثرا توهم است یا واقعیت؟ ؛رسدمیبه مشام همه بوی باروت 

 چنداسرائیل و  دولت اند. به جزپرداختهبني آمریکا و ایران چپ، کم و بیش، به امکان جنگ  تاراست 
دعوت به  حداقل ظاهراو آمریکا را  ایران هایرژیم جهاندول  یهمهکم و بیش کشور عربی 

کره کرده   اند.خویشتنداری و مذا
 و محدود به ایران منظم و همه جانبهایران در یک جنگ دولت واضح است که در سطح نظامی صرف 

سرنوشتی همچون سرنوشت صدام نهایتا مقاومت کند و  محور غربیقادر نیست در مقابل نريوهای 
- نظامی«ی در سطح نظامی صرف چند نشریه ، با آنکه واضح است،را حتیاین امر خواهد داشت. 

گر جنگی دانند، می محور غربمنجمله نريوهای  ،اما همه اند.نشان داده با آمار و ارقام» سیاسی ا
جنگ به ، صادرات نفت و گاز اختالل دراقتصادی آن یعنی المللی بنياثرات صورت بگريد، صرفنظر از 

همني غرب  کشورهای محور. مشکل خواهد بود طوالنیدر وضعیت فعلی  و ماندیمن حدودمایران 
  جاست.

 رژیم،اسرتاتژی امنیتی  ی هرمز،ی ایران بر تنگه، صرفنظر از سلطهتوان گفتبه این اعتبار و در واقع می
طریق  از» تعویض رژیم«تحقق اسرتاتژی در ممانعت از تا این لحظه  هایش در سطح منطقه،یعنی دخالت
در چند  هم شرقی و هم غربی رژیم خارجی سیاست دودر کنار این  موفق بوده است.ایران  جنگ در

  کمرت موثر بوده است. ی اخريدهه
کره«، یعنی ی برخورد به آمریکادر نحوه ایرانفعلی اسرتاتژی  ی به اضافهدر این برهه  »نه جنگ و نه مذا
ها. این . چرا؟ به خاطر تحریمو موفق باشد االبد دوام بیابدد اىلتوان، اما نمیای ایرانمنطقه اسرتاتژی

گر تحریمی در کار نمیمیدر حفظ رژیم در کنار هم اسرتاتژی دو  به عبارت  بود.توانستند موفق باشند، ا
گر اسرتاتژی امنیتی .اندفایده کردهامنیتی رژیم را بی- ایمنطقههای آمریکا اسرتاتژی تحریمدیگر  ، چرا؟ ا

در میان مدت حفظ ها ، تحریمسته چنني نیزکه ، استو شکل گرفته صورتبندی شده  برای حفظ رژیم
آسا های یک جنگ برقشرطبرخی از پیشحتی و  کنندمیغري ممکن  رژیم را سخت و در دراز مدت

ت پس از چهل سال حکومنفت صادرات  است:و کامال قابل روئیت ساده  علت بسیار .آورندفراهم می
گر نگوئیم ایران به لحاظ  اند. بدون آننکننقش کلیدی ایفاء میهنوز در اقتصاد پريامونی ایران اسالمی  ا

کثر پس  ی جامعهاقتصادتولید و بازتولید باید گفت ، که احتمالش وجود دارد پاشدفرو میاقتصادی  حدا
در » عامل انسانی«ن ترتیب و بدی شودغري ممکن میبه شکل فعلی  از پایان یافنت ذخائر ارزی ایران

های شرطیکی از پیش ضعف این عامل .کنندضعیف میبه شدت جنگ (به معنای کلوزویتزی کلمه) را 
در  (مارکس)» کل مشخص«تولید و بازتولید چگونگی چگونگی آن منوط به آساست و یک جنگ برق



نظامی ایران را دچار  توانبازتولید ها تولید و تحریم تر،، به شکل کنکرتبه عالوه .استسطح بالواسطه 
یک جنگ دیگر شروط از برخی و بدین ترتیب گريند میجلوی افزایش آن را حداقل و  نندکمیاختالل 

  آیند.میآسا فراهم برق
کره برای از یک سو  به آنان حتی بخشی از بر اساس شروط پومپئو (دوازده شرط) و پذیرش ایران مذا

راه را خودش  در واقع ، ایراناست و با پایان دادن به آناش اییتی منطقهپایان اسرتاتژی امنمعنی 
کند و از میهموار  آسادر یک جنگ برق به ایران شآمریکا و متحدینحمله برای همچون مثال عراق 

کره این بار تحریمسوی دیگر    .کنندتهدید میو برون ها امنیت و حفظ رژیم را از درون با عدم مذا
در ست. از شروط مذکور ا و یا عقب نشینی آمریکا ها، شکسنت تحریمایران از مخمصهخروج  تنها راه

توان (که در مورد آن فقط می هاتحریماما اسرتاتژیک دور زدن محدود امکان ، صرفنظر از این راستا
وادار به ش بر خالف میل) با تهدید به خروج از برجام اروپا را ۱دو امکان دارد:  ایران ،نظرورزی کرد)

دخالت در بازار نفت و ممانعت از صادرات نفت کشورهای  )۲بکند. و همکاری اقتصادی عمل 
باال  و در نتیجه ،بازار نفت تولید اختالل دربا تواند امیدوار باشد میبه این ترتیب ایران  .ی خلیجحوزه

  ایران را بدهد.ی خرید نفت ود باز به چند کشور اجازهبشرفنت قیمت نفت آمریکا مجبور 
برداشته و دو پهلو  محتاطانهچند قدم  ، یعنی بدون خروج از آن،ایران با استفاده از امکانات برجام

و آب سنگني را با غلظت پائني ها امکان فروش اورانیوم غنی شده با توجه به تحریم. از یک سو است
 )اتمی(و در نتیجه تولید سالح  ومپلوتونی ، و از سوی دیگر آب سنگني برای تولید سالحندارداصوال 

تواند میاز طرف دولت ایران عدم فروش آب سنگني اعالم برای مثال وجه دو الزم دارد. با توجه به این 
عدم مبني و هم معنا بدهد خروج از برجام خواست جهت گريی در راستای هم دو معنا داشته باشد. 

که خروج کامل از برجام می دواحتمال  .آن در بازار جهانی باشد امکان فروش ی جبههبیشرت است، چرا 
در شرایط هیچگاه  احتماالکاری که ایران  کند.شکافی وجود دارد، متحد می ظاهراغرب را که در آن 

 امکانش بسیار کم است.در این رابطه ایران رژیم های موجود در نخواهد کرد و با توجه با شکافعادی 
به هر رو در مورد نتایج  .ا وادار به اقدام عملی موثر بکند، بسیار کم استاینکه اما این سیاست اروپا ر

  .رسد، به زودی مدت اولتیماتوم ایران به سر میبکندقدری صرب انسان است کافی است سی این
ها) بتواند تولید و صادرات نفت از عربستان و در صورتیکه ایران از طریق متحدینش (در اینجا حوثی

های بازار نفت تالطم، وجود داردنظری - نظامی-در سطح تکنیکیآن که امکان  تل کندامارات را مخ
ها چندی پیش به یک حوثی .این امکان واقعی است کند.را وادار به عقب نشینی میآمریکا مطمئنا 
  عربستان حمله کردند.تاسیسات نفتی به صدمه زدند و اخريا المندب های بابدر آبکشتی 

) پهباد یا حمله به آنان با موشک تاسیسات نفتی با آن (زدن نظری- نظامی-امکان تکنیکی اما صرفنظر از
دهند و یا دست این نريوها ها این امکان را میبه ایران و حوثی(آمریکا و اروپا) واقعا نريوهای غربی آیا 



عمال داده شده است: سئوال اخري جواب  تا اسرتاتژی تحریم را نقش بر آب بکنند؟ گذارندرا باز می
  حضور نريوهای نظامی آمریکا. 

کره بر حسب  نريوهای نظامی آمریکااثرات روانی حضور عالوه بر  در جهت فشار برای تحمیل مذا
به نظر نگریست،  در عني حال افزایش حضور نظامی به عنوان علت غالب به آن که باید  شرایط پومپئو،

برای  ابتدا به ساکنآمریکا نريوهای نظامی به ایران مستقیم مله با توجه به مشکالت ناشی از حرسد می
 از آنچه تولید و صادراتجلوگريی بلکه برای  ،اندمدهنیاگرد  و ... خلیجدر به ایران حمله همه جانبه 

ی خروج ایران از مخمصه از جلوگريیبرای  و به این ترتیب هاو  رصد تحریم کندنفت و گاز را تهدید می
  .است ذکرالفوق

گر نفت همچون گذشته از عربستان و امارات و سایر  و ایران و کشورهای خلیج صادر شود، در واقع ا
اثراتش را  تحریم سیاست صرب را پیشه کند، تا  تواندمی آمریکا، متحدینش در این روند دخالت نکنند

گر جنگبه این ترتیب  است.» نامحدود«بر خالف ایران کامال به انجام برساند. توان صرب آمریکا  ، ا
   .ماند برای بعدمی قرار باشد جنگی در گريد،

آنطور که بسیاری از  یکی از طرفني »اشتباه«به خاطر امکان نه لبته ا، باید جدی گرفتاما بوی باروت را 
   .الذکر، بلکه به دلیل دخالت فوقاندگفته» ساده لوح«ناظران 

های حتی برخی گروه ،و ... عربستان اسرائیل،قه مثل در سطح منطدر حالیکه نريوهای بسیاری 
که خواهان جیش العدل و غريه حزب دموکرات کردستان، مثل سلطنت طلبان، مجاهدین، اپوزیسیون 

توانند میبرقراری یک رژیم نئوکلونیال در ایران هستند و  ، بالکانیزه یادخالت نظامی آمریکا در ایران
یا  ی سبز بغدادبه منطقهیا موشک کاتوشیا چند  شلیکمثال  ) باتونکني خلیجی (مثل واقعهرا اشتباه 

و نباید از توان به امکانات تکنیکی و ارتباطی در جهان معاصر نمی با توجه ،تولید بکنندیک کشتی 
د این نتوانمی ،حتی یک گروه کوچک نیزالذکر، نريوهای فوق، حرف زدایران یا آمریکا » اشتباه«
با توجه به دانند، از این رو طبعا می دانند؟آیا این امر را آمریکا و ایران نمی .دنخلق بکن را» اشتباه«

از برقراری آن طفره  طرف هر دو بني طرفني که یکی یا و امکانات ارتباطی پیشرفت تکنیکیسطح 
ای هافسان »جنگ اشتباهی«ها باید گفت: اجتماعی جنگ- ، حتی بدون رجوع به دالئل تاریخیدرومی

 ،یکی از طرفني میسر نیست، مگر »اشتباه«. شاهنامه فردوسی یهاافسانهاست همانقدر غري واقعی که 
به به خاطر تناسب قوای نظامی شکننده  د.باش »اشتباه«خواهان شکل گريی  ،هر دو) یاایران یا آمریکا (

، خواهان یک چنني آن رهربان یطلبانهجنگهای علريغم سخنوری، یایران طرف بعید است ابنفع رق
به (در مورد اروپا و یا متحدینش  خویش در محاسباتتواند میفقط  . حکومت ایراناشتباهی باشد
 :افزوددر مورد آمریکا نیز اما همینجا باید اشتباه بکند. میزان پایبندی آنان به اتحاد ضمنی) خصوص در 

ترسند ترامپ دوباره انتخاب نشود و فرصت یا آنانی که شبیه نتان یاهو می صرفنظر از این یا آن فرد



منجمله کل رژیم آمریکا ( ،از دست برودیا برقراری یک رژیم نئوکلونیال در ایران ایران » بالکانیزه کردن«
کثریت   .شته باشدبرای شروع جنگ عجله دارسد، به نظر نمینیز ها) خواهان و دموکراتجمهوریا

که  ،دلبته خود ترامپ را باید مستثنی کرا و او (برای مثال استیضاح به دالئل داخلی جنگ چرا 
انتخاب جنگ به امکان  .مطرح باشد بحراناز  تواند به عنوان یک مفربرای او می)، آتی انتخابات

 همني افرادوجود  ضعیف است.اما  ی تناسب قوا در سطح رهربی آمریکاعنوان راه حل بحران بواسطه
از جانب » اشتباه«شود، که خواست صورت گرفنت و ... موجب می کاشبیه نتان یاهو در رژیم آمری

  یک سر ندیده گرفت.توان نآمریکائی را 
و فراهم آمدن  هاتابعی است از اثرات تحریمدر واقع شدت و ضعف بوی باروت خالصه کنیم: 

در  »نیعامل انسا« ، یعنی هر چهها بیشرت و موثرتر. هر چه تحریمآساهای یک جنگ برقشرطپیش
تر، هر چه اختالل در تولید و بازتولید قدرت نظامی ضعیفدر ایران ) ی کلمهکلوزویتزبه معنای (جنگ 

، هر چه بشودشکاف در آن بیشرت  بیشرت، یعنی بر سیستم حکومتی ایران بیشرت شود، هر چه اثرات تحریم
، در یک کالم هر تر بشوندعیفاین اتحادها ضامکان تامني ماىل بر اثر عدم  ای ایرانی منطقهاتحادها

  .و برعکسشود میبیشرت ، بوی باروت فراهم بیایندآسا بیشرت چه شروط یک جنگ برق
کثر میزمانی بوی باروت  یک د که شروط وشمی مطرح عمال برای آمریکا» اشتباه«و لزوم رسد به حدا

کره  بنابراینفراهم آمده باشند. چنني جنگی  اش معنی بر مبنای شروط پومپئوکه عمال در صورت عدم مذا
رژیم اسالمی و آن وقتی که  ،فردایعنی  آید، به نظر میغري ممکن اکنون کاپیتوالسیون رژیم است و 

را مستاصل کردند و یا رژیم ایران به وضعی دچار بشود  ، قربانیان فاجعه،ایرانمردم  ی آمریکاهاتحریم
گر الزم شد،، آنگاهکه صدام دچار آن شد  ممکن است ببینیمارتباط جمعی جهان وسائل  »تمام«ر د ، ا

 .شده استی تفنگی متعلق به ایران شلیک ولهلاز » اشتباها« السویه در جنگ،، امر علیی اولگلولهکه 
کسی مانند نیست چه فردی در آمریکا رئیس جمهور باشد: ترامپ این در چنني وضعی مسئله اصال  یا 

کز سیستم بني قطب اتحاد/میزان شکافتنها  در چنني وضعی .هیلری کلینتون های مختلف در مرا
به در محاسبات این نريوها همواره ؟ مردم فرودستان .نداتعیني کنندهبرای جنگ/عدم جنگ المللی بني

های ، آن هم در راستای خواستآنان )یابیدهی(ند و بدون سازمانشووارد می دم توپ تگوشعنوان 
نه فقط در  ،(شاملو)» چنگ در آسمان افکندن«، بدون ی و عدالتواقعی خویش: صلح، آزاد

  .بود ند خواهنیز چنني بلکه در عالم واقعاین نريوها محاسبات 


