
ایران در آستانه ی انقالب؟ گفت وگو با جک گلدستون

مهراد واعظی نژاد

یا.هرچندتخصصاصلیاشتاریخنیستوبیشترجامعهشناساست.جکگلدستونمورخانقالبهاست

خالصهآنکهدر.است«استادسیاستگذاریعمومی»والبتهعنوانرسمیاش.شایدجمعیتشناس

اماانبوهنوشتههایشراکهنگاهکنید،دوسه.طبقهبندیهایدنیایآکادمیکدرستنمیشوداوراجاداد

بهزبان.جنبشهایاجتماعی،تحوالتجمعیتی،توسعهوانقالب:موضوعپررنگتروبرجستهتراست

ازانقالبهانمیتوانددستبکشد،اروپایقرنشانزدهمباشد.است«انقالبباز»خودمانی،جکگلدستون

اولبارکهبرایشنامه.اشتغییراتبنیادینجوامعانسانیاست«مسئله.»یاخاورمیانهیقرنبیستویکم

و۱۳۹۹و۱۳۹۷)نوشتمنمیدانستمسهترجمهازآثارشدرهمیندوسهسالاخیردرایرانمنتشرشده

سرقرارکهمیرفتمتازهاسمشرابهفارسیجستوجوکردمودرهمانخوشوبشپیشاز(.۱۴۰۰

رؤیایانقالباشتیاقبرایفهمانقالبهارا.نه،ولیتعجبنمیکنم:»گفت«میدانستی؟:»گفتوگوپرسیدم

.«بیشترمیکند

***

شمیآیا .نیستبدبحثبازکردنبرایکنممیفکرولی .برسدنظربهساده لوحانهاستممکناولمپرسش

 کرد؟بینیپیشراانقالبود



 کنید،میمطالعهراهاانقالبهاستدههکهشما:باشدبهتربپرسمطوراینشایدیا

کنید؟بینیپیشراانقالبیکوقوعبه نوعیتوانیدمی

انقالبمثلوضعیتآبوهوانیستکهپیشبینی.اگرزلزلهرامیشودپیشبینیکرد،انقالبراهممیشود

شماممکناستبهچشمببینیدکههواطوفانیاست،امامعیارعلمیبرای.کنیموکمابیشدرستدربیاید

مثالًمیدانیدوقتیفشارجویمیافتد،یعنیطوفاندرراهاست،یااحتمالوقوعشزیاد.سنجشهمدارید

تعداد»مثالًمیگفتیم.اگرداشتیمخوببود.امادرموردانقالبهاچنینمترومعیارینداریم.است

.یعنیهرچهمعترضانبیشتراحتمالپیروزیانقالببیشتر«.معترضان

.ولیهیچارتباطمحکمیپیدانکرده.ازقضا،یکیازدانشجوهایمندربارهیهمینرابطههاتحقیقمیکند

مثالًمیبینیدکهعمر.گاهیحتینمیشودگفتعلتکداماستومعلولکدام.همهچیزپرازاماواگراست

امااینحرفبهاینمعنانیستکه.یکحرکتانقالبیباموفقیتشدرسرنگونیرژیمرابطهیعکسدارد

معنایشایناستکهدرمواردیکهمطالعهکردهایم،وقتیحکومتیمقتدربوده،.جنبشهایطوالنیبدند

اماوقتی.مردمکهبهخیابانریختهانددوامآوردهواعتراضهاادامهپیداکرده،امادرنهایتبهجایینرسیده

.حکومتضعیفوسستبوده،چندهفتهایسقوطکردهوهمهگفتهاندچهجنبشکوتاهوموفقی

مثالًاینکهحکومت.البتهنشانههاییهستکهاگرببینیم،میتوانیمبگوییماحتمالانقالببیشتراست

اینجورچیزهاالزم.مشروعیتشراازدستدادهباشد،یااعتراضهایگستردهکشوریرافلجکردهباشد

بحران:برایاینکهبگوییموضعیتانقالبیاست،بایدحکومتبحرانزدهباشد.است،اماقطعاًکافینیست

اقتصادی،نظامییافسادورسوایی،چیزیکهباعثشودمردمبگوینداینحکومتنمیتواندکشوررا

بایدکسانیدرساختارقدرتباشندکهبهمردمنشانبدهند.بعدبایدمردمبهخیابانآمدهباشند.ادارهکند

دیگر.درواقعمعترضانبایدمتحدانیدرونقدرتداشتهباشند.حتیاینباالهمهمهحامیرژیمنیستند

ً.مثالًبهاینمعناکهبهمردممعترضشلیکنکنند.اینکهبایدنیروهایمسلحدچارتردیدشدهباشند یااساسا

مثالًدر.ودستآخراینکهنیروهایخارجیهمراهیادستکمبیطرفباشند.بهصفانقالبیونبپیوندند

اعتراضهاگستردهشدهبودونظامیانبهصف.سوریهدرمقطعیبهنظرمیرسیدکاراسدتماماست

.«مانگهشمیداریم.خیر،نمیشوداسدبرود:»مخالفانمیپیوستند،اماناگهانروسیهواردشدوگفت

مثالًشما.خالصهاینکهاینپنجشرطبایدمحققشوندوپیشبینیآنکهکیهمهمحققمیشوندسختاست

نمیدانیددرسرنظامیانردهباالچه.نمیدانیدفالنقدرتخارجیچهقدرپایفالنمتحدشمیایستد

درنتیجه،مواردبسیاری.نمیدانیدچهبخشیازساختارقدرتممکناستبهحکومتپشتکند.میگذرد

امااینکهیکاعتراضآغازانقالباستیا.درتاریخبودهکهمردمبهخیابانآمدهاندواعتراضکردهاند

!میشودگفتمعموالًنیست.نه،هیچگاهباقطعیتنمیشودگفت





است؟محتملانقالبگفتشودشود، نمیمحققزمانهمگفتیدکهشرطیپنجاگرحتییعنی

اینکه.اگرهرپنجشرطمحققبشود،یعنیبحرانانقالبیداریم،یااصطالحاًدروضعیتانقالبیهستیم

انقالبموفقبشودیانهبستگیبهاینداردکهرهبرانانقالبیچقدرتوانهدایتومتحدکردنمردمرا

ممکناستبحرانداشتهباشید،امارهبریدرستنداشتهباشیدوجنبشانقالبیمستهلکبشود.داشتهباشند

بنابراین،اگرجنبشیبخواهدبهنتیجهبرسد،بایدرهبرانی.یابهدعوایدرونیبینجامدوشکستبخورد

قابلداشتهباشدکهبتوانندتصویرودورنماییازآیندهبسازندومردمرابرایرسیدنبهآندورنماهمراهو

.همدلکند



 ایران،بهبزنمگریزیجاهمینبدهید،اجازهاگر

امیمهساشدنکشتهازپسهایهفتهوروزهادر .استداغبسیاراخیرجنبشدررهبریبحثاینکهبرای

 است،ندارد امتیازواحدرهبراعتراضاتاینکهگفتندمیهانی، خیلی

 گوییدمیشماکهطورایناما .کردسرکوبشودمیترسختراخودجوشاعتراضچون

.رسدنمیجاییباشد، بهنداشتهبرشمردید ــکههاییویژگیبارهبر ــاگرانقالبیجنبش

برایکسانیکهامیدبه.بگذارازیکیازپژوهشهاییکهتازگیانجامشدهبرایتنقلکنم.همینطوراست

حدوددهسالپیشاریکاچنووتوماریااستفانکتابی.تغییردارندخوشایندنیست،اماشایدروشنگرباشد

دراینکتابجنبشهایاعتراضیپنجاهسالاخیررا.منتشرکردنددربارهیاعتراضخشونتپرهیز

بررسیکردندوبهایننتیجهرسیدندکهبرایتغییریکرژیم،اعتراضخشونتپرهیزمؤثرترازاعتراض

اخیراًبعدازیکدههدوبارهدادههایموجودرابررسیکردهاندودیدهاندکهآن.همراهباخشونتاست

یعنیاعتراضسراسریخشونتپرهیزازاعتراضهمراهباخشونتیا:حرفهمچنانصادقاست

امامیزانموفقیتهردومدلاعتراضبهطرزچشمگیریدردهسالاخیر.مبارزهیمسلحانهمؤثرتراست

میزانموفقیتجنبشهایهمراهباخشونتحدوداًیکچهارمشدهومیزانموفقیتاعتراضهای.پایینآمده

درنتیجه،بهنظرمیرسدایننظریهکهاعتراضهایخشونتپرهیزعموماًبه.خشونتپرهیزکمترازنصف

یکیاینکه.چنووتواستفانمیگوینداینمیتواندبهدودلیلباشد.ثمرمینشیننددیگردرستنیست

اینکههواینظامیانونخبگانسیاسیرا.حکومتهایادگرفتهاندبااعتراضمردمیچطورمقابلهکنند

مثالًبهنیروهایسرکوبمیگویند.حواسشانهستکهکارهایینکنندکهتأثیرعکسبگذارد.داشتهباشند

بعدشبانهبهخانهی.بهجایشاشکآوروگلولهیالستیکیمیزنند.بیهدفبهسمتجمعیتشلیکنکنید

یعنیعملکرد:بنابراین،یکعلتایناست.معترضاناصلییاسرشناسمیروندومیگیرندشان

اماعلتدیگر،آنطورکهچنووتواستفانمیگویند،ایناستکهجنبشهایاعتراضیدر.حکومتها

سالهایاخیر،کهبهکمکاینترنتراهمیافتندورهبروپیادهنظامسازمانیافتهندارند،آسانترسرکوب



درواقع،ایننوعاعتراضهایبیرهبرخودجوشبرایشروعوراهانداختنیکجنبشانقالبی.میشوند

رهبرانقالبیراهمممکناستدستگیر.خوباست،امابرایمقاومتدربرابرسرکوْبزیادمؤثرنیست

اماکسیمثلنلسونماندالبااینکهدهههادرزندانبودهمچنانبرایمخالفانآپارتایدوزنهی.کنندیابکشند

حتیرهبرانیکهکشتهمیشوندهممؤثرند،چونشهادتشاناغلبمایهیالهاممردمو.مؤثریبود

اگرحکومتکمابیش.خالصهاینکهوجودرهبرضروریاست.شعلهورشدنآتشاعتراضاست

.سفتوسختباشد،اعتراضاتخودجوشوبیرهبردردرازمدتزیادبهجایینمیرسند



.اندشدهترقویمروربههماقتدارگراهایرژیمرسدمینظرگفتید، بهکهپژوهشیآنمبنایبراینکهضمن

 اگر جنبشی بخواهد به نتیجه برسد، باید رهبرانی قابل داشته باشد که بتوانند تصویر و 

دورنمایی از آینده بسازند و مردم را برای رسیدن به آن دورنما همراه و همدل کند

دیکتاتورهاهماز.اتفاقاًدربارهیپیشرفتتدریجیدیکتاتورهاهمپژوهشهاییانجامشده.بلهشدهاند

.ازروشهایدستگیری،فناوریهایکنترلی،راههایمقابلهباجمعیتوامثالاینها:همدیگریادمیگیرند

امانکتهایناستکههرچقدرهمکهتاکتیکهایسرکوبپیشرفتکندهمچناننیروییالزماستکهاین

اینکارراحاضر»بنابراین،اگربخشقابلمالحظهایازارتشیاپلیسبگوید.تاکتیکهاراپیادهکند

.،کارحکومتخراباست«حفظشمابهاینکارنمیارزد»یا«نیستیمبکنیم



رسگفتیدکهموقعیتیچنینبهشودمیچطور .استمرتبطهمایرانبهبازکهرسیدذهنمبهاینجاپرسشی

 ید؟

کریزیبرنامهچیزیچنینبرایشودمیاصالً .نایستددیکتاتورپشتپلیسیامسلحنیرویکهجایییعنی

 آید،میپیشچگونهوکیفهمیمنمیچونکهاستهاییپدیدهآنازرد؟ یا

 بکنیم؟توانیمنمیکاریهمتسریعشیاتسهیلبرای

.باشیمآمادهبرایشحداکثریابیاید ــپیشباشیمامیدوارتوانیممیفقطکهجادوییهایلحظهآناز

یعنی.ازموقعیتبایداستفادهکرد،ولیاگرموقعیتیوجودداشتهباشد.اینجاستکهرهبریمهممیشود

شمابایدنیرویمسلحرژیمرابشناسیوحدسبزنیدرچهحالتیممکناستکسانیپشترژیمراخالی

مثالًممکناستیکدیکتاتوریایک.بایدناراضیاناحتمالیوعلتنارضایتیشانراپیداکنی.کنند

درنتیجه،افسرانیدرنیروهایمسلحکه.حکومتبهتعهدووفاداریبیشتربهابدهدتاتخصصوکفایت

یاممکناستدرردههایپایینسربازانیباشندکهبا.حسمیکنندقدرشاندانستهنشدهناراضیمیشوند

جمعیتمعترضاحساسهمدلیکنند،یعنیباخودشانبگوینداینهاهممثلخواهروبرادرهایخودماند،



اگربتوانیدچنینحسیراالقاکنیدیامثالًکارزاریراهبیندازیدکهماهمخانوادهی.نمیتوانمبکشمشان

امااینجاهمباز.شماییم،بااینکشوردشمنینداریموفقطباحکومتمخالفیم،گاهیممکناستنتیجهبدهد

کسیکهفکرکندچهکسانیدر.رهبریالزماستکهبتواندنقاطضعفونقاطآسیبپذیرراپیداکند

چگونهمیشودمتقاعدشانکردبهسمت.نیروهایمسلحیاپلیسیادولتممکناستبالقوهمعترضباشند

مردمبیایند؟

نکتهیدیگر،کهفکرمیکنمدرموردایرانهممهمباشد،ایناستکهانقالبهاوقتی.اینیکنکتهبود

یعنیوقتیکه.پیروزمیشوندکهمردمیکهازآغاِزاعتراضدرخیاباننبودهاندبهمعترضانبپیوندند

مثالًدرجنبشاعتراضیمصریهادرمیدان.معترضانائتالفیباشندازگروههایمختلفبامسائلمختلف

تحریراولفقطجوانانبودندکهبهخشونتپلیساعتراضداشتندیاازبیکاریوبیفرداییبهتنگآمده

اماجنبشاینجوانهازمانیقدرتگرفتکهاخوانالمسلمینهمبهاینهاپیوست،وقتیاخوانبا.بودند

آنهمهتشکیالتوپیادهنظامورهبریقدرتمندبهمیدانآمد،معترضانتوانستندجلویاوباشحکومتی

نهایتاًارتشهمبهآنهاپیوست،چونارتشیهاهمدل.بایستندوشعلهیاعتراضراروشننگهدارند

خوشیازحسنیمبارکنداشتند؛ازاینکهمیخواستپسرشراکهارتشینبودجایخودبگذاردناراضی

درنتیجه،فکرکردنداگراعتراضهابهثمربنشیندومبارکسقوطکند،جانشینشراخودمانتعیین.بودند

منتها،داستانآنطورکهآنهافکر.چیازاینبهتر؟یعنیبهنوعیازموقعیتاستفادهکردند.میکنیم

درنتیجه،ترتیب.اخوانالمسلمینبهقدرترسیدند،کهبههیچوجهمطلوبنظامیاننبود.میکردندپیشنرفت

.اوراهمدادند

درصد۴۰جاییخواندمکهحدود.بههرروی،منظورمایناستکهچنینائتالفیضروریاست

یعنیجوانترهانیرویاصلیاینجنبشهستند،که.بازداشتشدگاناخیردرایرانزیربیستسالبودهاند

بهنظرمن،تا.سالهمبهآنهابپیوندند۴۵تا۲۵امابایدجمعیت.برایشروعکارخیلیهمخوباست

زمانیکهاینگروهسنیحاضرنباشد،شغلوجایگاهوزندگیاشرابهخطربیندازدوبهخیابانبرود،

همهمیداننددستگاهسرکوبجمهوریاسالمیچقدرخشناست،ازبازداشتوشکنجهابا.اتفاقینمیافتد

آنگروهسنیباالترکهخانوادهتشکیلدادهوشغلدارد،چیزهایبیشتریبرایازدستدادندارد،.ندارد

چهبایدبشودکهاینهاهمبهخیابانبیایند؟بههرحال،آنهاهمناراضیوخواهان.پسسختترخطرمیکند

درذهنشانباشدوببینندکهنیروینظامیهمچنان(۸۸مثل)اماتازمانیکهتجربههایپیشین.تغییرند

پشترژیمایستادهوخللیدرعزمشپیشنیامده،شایدترجیحمیدهندصبرکنندتانشانهایازآنضعف

.کهگفتمببینند





خنمی .نیستطرفسرکوبعاملیارژیمبافقطانقالبینیرویرسدمینظربهگویید،میشماکهطوراین

 یککههستساختاریونظمباالخرهاما .استطرفجامعهکلبابگویمواهم

اممکنکارمندیکیعنی .شوندمتضرراستممکنهاخیلیفرایندایندرو .بزندهمبهخواهدمیانقالبی

ًشودانقالباگرکندفکرست  معلوم،کجاازکندفکربالفاصلهشود، ولیمیبهتروضعمقطعا

.نیستتضمینیانگارمعنا،یکبه .بشودبدترشاید

.کسیکهمیخواهدخطرکندقطعاًاحتمالبردرادرنظرمیگیرد



 باشد،کهنهوعمیقوفراگیرکههممردم، هرچقدرنارضایتیگفتشودمیآیاوصف،اینبا

نیست؟کافیانقالببرای

چندسالپیشکتابکوچکیدربارهیانقالبهانوشتمبهاسم.نارضایتیهیچوقتکافینیست A Very 

Short Introduction to Revolutions خیلیهافکر:»کهباجملهایشبیهاینشروعمیشود 

ازفقر،فساد،«ازچهلبریزمیشود؟.میکنندانقالبوقتیرخمیدهدکهکاسهیصبرمردملبریزمیشود 

ظلم؟واقعیتتلخایناستکهمردمدربسیاریکشورهایتوسعهنیافتههمهیعمرشانبااینچیزهاسر

بنابراین،اینطورنیستکهمردمبهنقطهیجوشمیرسندوبعدانفجاررخ.میکنند،گاهینسلاندرنسل 

اغلب،وقتیاوضاعبداست،مردمافسردهمیشوند،یاتالفیحالبدشانراازخودشانو.میدهد 

البتهکهنارضایتیباعثمیشودمردمباوضعموجودمخالفباشندوتغییر.اطرافیانشانمیگیرند 

بیشترآدمهاهمیشهمسئلهایدارندکهبهخاطرشناراضیباشند،کهحسکنند.بخواهند،امااینکافینیست 

نکتهیکلیدیایناستکهبخشیازاینجمعیِتخواهانتغییروضع.حقشانایننیستوبیشترازایناست 

اماکسیکهدرقدرتاستیاچنینموقعیتیدارد.موجودبایددرموقعیتهاییباشندکهبتواننداثربگذارند 

ممکناستاگرحسکندحکومتبه.اگرواردبازیبشودوبهنتیجهنرسد،بیشازدیگرانضررمیکند 

مثالًدردورانشاه،بخشبزرگیازجامعهــچهمردم.مملکتوملتخیانتکرده،بهمخالفانبپیوندد 

کوچهوبازار،چهدانشجوها،چهکسانیکهجایگاهممتازداشتند،مثلبازاریهاوآخوندهاــغلطیادرست

حرف.بهاینتصوررسیدهبودندکهشاهمجریخواستهایآمریکاستوایرانوایرانیبرایشمهمنیست 

واگر.خمینیهمهمینبودوتوانستبسیاریراقانعکندکهشاهنهحافظمنافعمردمکهدشمنمردماست 

.بخشیازآنهاهمکهدرقدرتاندبهچنینباوریرسیدهباشند،کاربرایآنحاکمسختمیشود

حالتدیگریکهممکناستچهرههاوشخصیتهاینزدیکبهقدرتبهحکومتپشتکنندایناستکه

آنوقت،ممکناستشخصیاگروهیکه.حاکمبهیکگروهکوچکازآنهاپروبالبدهدوبقیهرابراند

چنینوضعیتیمعموالً.موقعیتخوبیداشتهوحاالنداردبگویددراینحکومتدیگرمنبهجایینمیرسم



وقتیرژیمیسالهاسرکارباشدوحلقهیقدرتسالبهسالکوچکترشود،.بهمرورزمانپدیدمیآید

به«ناراضی»امابرایاینکهچنینآدمهاییاز.آنهاکهازحلقهبیرونافتادهاند،بهاصطالح،شاکیمیشوند

مثالًیکجوربحرانیا:الزماستاتفاقچشمگیریبیفتد«اینحکومتبایدبرود»جاییبرسندکهبگویند

رسواییچشمگیر،یایکشکستنظامی،یابحراناقتصادی،چیزیکهآنآدمیکهموقعیتنسبتاًمطلوبی

انقالب.وخب،چنیناتفاقینادراست.داردبگویدمملکتروبهنابودیاستورأسقدرتبایدتغییرکند

نادراست،دقیقاًبههمینعلتکهبایدشمارقابلمالحظهایازاصحابقدرتوثروتبهایننتیجهبرسند

واینموقعیتبهاینسادگیهاپیشنمیآید،اماوقتیپیش.کهوضعشاندریکحکومتدیگربهترمیشود

.بیاید،یعنیوقتیاینافرادبهچنیننتیجهایبرسند،احتمالشزیاداستکهازاعتراضمردمیحمایتکنند

برداشتمنازوضعیتامروزایرانایناستکهآننارضایتیایکهمیگوییددرنزدیکانحکومتهم

حلقهیقدرتدرسالهایاخیرچنانتنگشدهکهخیلیازچهرههایمطیعومعتمدرهبرهمبهآن.هست

خیمهی.ردصالحیتشد۱۴۰۰حتیکسیمثلعلیالریجانیدرانتخاباتریاستجمهوری.راهندارند

.نظامدیگرحتیبرایکسیمثلاوهمجاندارد

 اگر حکومت کمابیش سفت وسخت باشد، اعتراضات خودجوش و بی رهبر در درازمدت 

.زیاد به جایی نمی رسند

کسینمیگفترژیمبایدسرنگونشود؛چهاو.موسویوبقیهمیگفتنددرانتخاباتتقلبشده۱۳۸۸سال

نمیخواستندیانمیتوانستندرهبریکجنبشانقالبیتازه.راقبولداشتند۱۳۵۷چهکروبیهمچنانانقالب

انگارسعی.تاهمینچندسالپیشهمرهبر،درظاهرهمکهشده،اصالحطلبهارابازیمیداد.باشند

همتعجبکردمکهیکچهرهینسبتا۱۳۹۶ًراستشمندرانتخابات.میکردجزوخانوادهنگهشاندارد

من.وقتیشد،خاتمیودیگرانهمحمایتشکردندوبرد.معتدلمثلروحانیواردرقابتانتخاباتیبشود

امانتیجهآنشدکهدرانتخاباتبعدازآنرهبرعمالًگفتالزم.یکیاصالًفکرنمیکردمایناتفاقبیفتد

وامثالالریجانیممکناستفکر.طبعاًاینموضعخیلیتندتراست.نکردهکسیبیاید،فقطهمینآدمخودم

.کنندامروزدستمانازقدرتکوتاهشد،فرداممکناستبهکلراندهشویم،پستادیرنشدهکاریبکنیم

بعدازمرگاو،چونجانشینشهم.منتظرندخامنهایبمیرد.البتهتصورمنایناستکهکارینمیکنند

واینهاکهبهحاشیهراندهشدهاندهمآنموقعمیتوانند.معلومنیست،هرچیزیممکناستپیشبیاید

خالصهاینکهمنفکرمیکنماگرخامنهایفردابمیرد،بعیدنیستاصالحطلبهای.زورشانرابزنند

ممکن.حکومتِیسرخوردههمبهمعترضانبپیوندندوبگویندرهبرجدیدبایدکسیباشدکهمردمبخواهند

اماپرسشایناستکه.استفکرکنندمردمتندروهاراکهنمیخواهند،پسماسعیکنیم،شایدموفقشدیم

بههرحال،.آیاهمچنانانسجامونفوذالزمرادارند؟ضمناینکهسپاههممعلومنیستچهموضعیبگیرد

.سپاهنیرویبزرگیاستبامنافعاقتصادیگستردهوتااینجابهرژیموفاداربوده





محققگفتیدمصاحبهاوایلشماکهشرایطیآنهمه یوقتی:بپرسمهمراسؤالاینشدآیندهبحثکهحاال

 گوید؟ خیلیمیچهدیگرهایانقالبشود؟ تجربه یمیکند، چهسقوطحکومتیوشود

 کنند،میاشارهآیندهبهصحبتیدروقتیهاایرانیاز

ادرروشنآینده ییکبرایراآرزوهاشانوامیدهاانگار «.براندازیفردای»گویندمیجدیوشوخیبه

است؟بافیخیالنظرتانبه .زنیدمیلبخندبینممی .کنندمیخالصهترکیبین

امایکماهبعدازبراندازیچطور؟بگذاریکمثال.شکینیست.فردایبراندازیحتماًروزخوشیاست

چراتونس؟چوندرمقطعیپسازبهارعربیبهنظرمیرسیدموفقتریننمونهیجنبش.تونس:بزنم

حتیجایزهیصلح.بهنظرمیرسیدمشکالتشانراحلکردهاند.دموکراسیخواهیدردنیایاسالماست

بااینحال،مشکالت.اسالمگرایانشانهمتوافقیامضاکردندوموضعیمعتدلترگرفتند.نوبلهمگرفتند

اقتصادیادامهپیداکردوبهانهایشدبرایقیسسعید،رئیسجمهورتونس،کهمجلسرامنحلکندوبگوید

و.خودمشخصاًبایدزماماموررابهدستبگیرم،چونکشوردراینوضعیترهبرمقتدرمیخواهد

همبهاحتمالبسیار«فردایبراندازی»در.امروزکهنگاهمیکنیمامیداستقراردموکراسیرنگباخته

همهیاختالفهایمذهبیوقومیوجغرافیاییکهمعموالًدردورانانقالبکنارگذاشتهمیشوند،بروز

اگرجنبشانقالبیرهبریقویداشتهباشدکهازپیشهمهیاینگروههاراگردهمآوردهباشد.پیدامیکنند

امااگر.ویکجوربرنامهیملیتدوینکردهباشد،پایانخوشوحتیدموکراتیکمحتملتراست

گروههایمتعددومتنوعیداشتهباشیدکهورایمخالفتباحکومتاشتراکچندانینداشتهباشندو

مثالً،درموردایرانتکلیفنیروهایسیاسیمذهبیچهمیشود؟.برنامهایدرکارنباشد،کارسختتراست

کردهاچطور؟آیانسلجوانونسلهایقبلدربارهیرابطهباآمریکایاروسیهاختالفشدیدپیدانمیکنند؟

روسیهچهمیکنداگرببیندانقالبیدرایرانرخدادهکهمنافعشرابهخطرمیاندازد؟منظورمایناستکه

.خطررویدادهایناخوشایندزیاداست



 بسیاریرسدمینظربهکهاستایناستامیدواریمایه ینظرمبهکهاینکتهاما .دارمقبول

اکهببینیدتوانیدمیآنجاواینجا .آگاهندخطراتاینبهحدودیتامختلفسطوحدرمعترضانوفعاالناز

 نباشد،شایددقیقیوروشنپاسخ .گیرددرمیبحثوشودمیطرحهاموضوعین

تازیعنی .بگیردشکلگفتیدکهملیبرنامه یآنشبیهچیزیمروربهکهبودخوشبینتوانمینظرمبهاما

ا:پرسشتااستمشاهدهبیشترکهبگویمخواستممیهمنکتهیک .نگذاریمقدمدیگریتاریکیبهاریکی

 (.گرااصولیا)تندرووطلباصالحدوگانه یبهکردیدقبلکمیکهایشاره

منظربهیعنی .اندکردهعبورآنازایرانجامعه یازبزرگیبخشرسدمینظربهکهاستایدوگانهاین



 کنم،اشتباههمشاید. ۱۳۹۸آبان اعتراضاتازپسویژهندارد، بهموضوعیتدیگررسدی

خرویبودهحکومتاینازبخشینظرشانبهکهکسیبهدیگرامروزمعترضانکنمتصورتوانمنمیاما

.بدهندنشانوش

مدامشنیده.بیننسلهایجوانترقطعاًهمینطوراست؛منظورمنسلیاستکهدرسالهایاخیربزرگشده

میبیند.کهایرانقدرتمندوسربلنداست،امادرعملمیبیندکشورشروزبهروزفقیرترومنزویترمیشود

طبیعیاستکهسرخوردهوخشمگین.درسخواندههاودانشگاهرفتههابیکارندیازندگیشانلنگاست

امانسلکمیمسنتر،مثالًآنهاکهبینچهلوپنجاهسالاند،درسالهایاوِلبعدازانقالببزرگ.است

آنهاتجربهشانمتفاوتاستوشایدبشودگفتناخودآگاهبخشیازپروپاگاندای.شدهاندنهدرسالهایاخیر

فکرنمیکنمآنطورکهزیر.ایننسلبهنظرمهمچنانمنتظراستببیندچهمیشود.رژیمراجذبکردهاند

همهشان.همهیانقالبهایبزرگتاریخرهبرانسرشناسداشتهاند.سالههابریدهاندبریدهباشند۲۵

کاریزماتیکنبودهاند،امایاسخنورانخوبیبودهاندیاسازماندهیبلدبودهاندوتوانستهانددورنماو

شمابدون.تصویریازیکنظامجدیدبسازندکهمیلیونهانفررابهشوربیاوردوباخودهمراهکند

یعنیاگر.چهرهایمثلکاسترویالنینیاتروتسکینمیتوانیدبهاینسادگیهایکدولتجدیدپایداربسازید

مثالً.یکجنبشانقالبییکرهبرواقعاًتوانانداشتهباشد،بعیداستازدلشیکنظاممنسجمبیرونبیاید

یادرنیکاراگوئه.درگراناداانقالبشد،ولیدورهبرشبهجانهمافتادندوهرچهرشتهبودندپنبهشد

اینهاهمبعدازانقالببهجانهم.انقالبشد،بهرهبریائتالفیازچپگرفتهتاکلیساوصاحبانسرمایه

بنابراین،بهاین.افتادندونهایتاًدانیلاورتگاهمهراازمیدانبهدرکردومعترضانراهمبهگلولهبست

برساند؟البتهگاهی«فردایبراندازی»به(بهقولشما)چهکسیقراراستایرانرا.سادگیهانیست

.ناپلئونپیشازآنکهناپلئونشودیکدرجهدارمعمولیبود.رهبرانبزرگدرفرایندانقالبپیدامیشوند

امانکتهاینجاستکهپیشازآنکهنوبتبهناپلئونبرسد،رهبرانی.کسینمیدانستقراراستناپلئونشود

خالصهاینکهبهاینسادگیهانمیشود.ازاشرافوکشیشهابهانقالبپیوستندکهآنانقالببهثمرنشست

.گفت



بردید، نه؟نامکهاسترهبراندستهمانازهمخمینیآقای

 انقالب نادر است، دقیقاً به همین علت که باید شمار قابل مالحظه ای از اصحاب قدرت و

.ثروت به این نتیجه برسند که وضعشان در یک حکومت دیگر بهتر می شود

.بههرکسهرچهمیخواستبشنودمیگفت.خمینیدرهدایتانقالبرهبربسیارمؤثریبود.بیتردید

فقط.نگفتاگرشاهبرودیکنظامفقیهساالرمیآیدکهزنانرامجبورمیکندچادروروسریسرکنند

ازکارگرانهوادارحزبتودهدر.گفتیکایراننوخواهیمداشتوهمهزیراینچترجامیشوند



والبتهتودههایمردمباورکردندودنبالشراه.صنعتنفتبگیرتاروشنفکرانسکوالروبازاریانسنتی

میگفتمسئلهیاصلیضدیتباشاهاست؛شاهکهبرودیکجمهوریمیسازیمکهترکیبیباشداز.افتادند

یعنیشماهمهیکسانیراکهپیشازآن.رهبرییعنیاین.دموکراسیمدرنوتاریخوسنتمذهبیایران

.فکرنمیکنمایراندراینلحظهچنینچهرهایداشتهباشد.حاضرنبودندسریکمیزبنشینندمتحدکنی



دآنچهکهاستاینمنشخصینظر .نداریملحظه،ایندردست کمهایی،ویژگیچنینباچهرهتکیکبله،

 ۱۳۵۷سال ر

مشااما .کردنگاهدیگرانقالبیکبرایراه ی نقشهیاالگوچشمبهآنبهنبایدوبوداستثنایکدادرخ

ًگویدمیهداتم  راامروزسیاسیبازیگرانذهنیتونگاهکه است۱۳۵۷تصویر یاخاطرهاتفاقا

 ناخودآگاهولوــ

طآن شود،میمستقربعدینظامبالفاصلهکردسقوطکهنظامیککنیممیفکرناخودآگاهیعنی .دادهشکلــ

 ۱۳۵۷در کهور

رقدرتجنگبالفاصلهکهالبته .پذیرفتندهمهو .کردو .«کنممیتعییندولتمن» :گفتخمینیآقای .شد

گوییدمیکتابتاندرشماچون .بودسریعنسبتبهجدیدنظاماستقراروقدرتانتقالنظرم،بهاما .افتاداه

 انقالب، میانگین ده دوازدهیکازپس

درگفتبشودشایدایرانانقالبدر .داردثباتگفتبشودکهبرسدجاییبهجدیدنظامتاکشدمیطولسال

 (۱۳۶۰تابستان ازمثالًیعنی)سالسهازکمتر

خمینیآقایپیروانبینبوداگرهمدعواییبعد،بهآناز .بودشدهمستقرنظامونبودکاردررقیبیدیگر

.بود

اما.تاآنجاییکهمیگوییخمینیمخالفانراقلعوقمعکردونگذاشترشتهیحکومتازهمبپاشدموافقم

بهنظرم،تاپیشازپایانجنگ.آنجاکهمیگوییبعدازسهسالحکومتبهثباترسیدهبودموافقنیستم

برایاینکهاگرجنگراباختهبودند،ممکنبود.ایرانوعراقنمیشودگفتایرانحکومتباثباتداشت

درنتیجه،ازنظرمنزمانیکهمیشودگفتاینحکومتمستقرشدهورفتنی.دوبارههمهچیزبههمبریزد

زیرفشارجنگشایدیکدستترو.پیشازآنهمالبتهرژیمجانسختیبود.است۱۳۶۸نیست،سال

امااینراهمبایدگفت.رژیمیبودکهازکشتنوحبسوتبعیدمخالفانابایینداشت.سختجانترهمشد

جنگیکهآمریکاهمپشت.کهخمینیرهبریککشوردرحالجنگبود،جنگیکهایرانبرایشآمادهنبود

البتهرژیمهایانقالبیمعموالًتامدتیمیتوانندرویشورواحساساتملیگرایانهیمردم.دشمنبود

کمنیستندنظامهایبرآمدهازانقالبکهایستادگیشانوعزمشانبرایجنگیدنهمهرا.حسابکنند

اوکراین۲۰۱۴دولتفعلیاوکرایننتیجهیمستقیمانقالب.نمونهیمتأخرشاوکراین.شگفتزدهکرده



اوکراینیهامیدانندپوتیناگراینجنگراببرد،میگویددولتبایدعوضشودواوکراین.است

درنتیجه،اوکراینیهابرایآزادیوسرزمینشان.برمیگرددبههمانجایگاهعروسکخیمهشببازیپوتین

اما.وباچنانروحیهومهارتوشهامتیمیجنگندکهیکسالپیشدرمخیلهیکسینمیگنجید.میجنگند

اگرهمینجنگرادرقالبیکجنگپسازانقالبببینید،اینواکنشآنقدرهاهمعجیبنیست،چون

مردمیکهانقالبکردهاندفکرمیکنندآیندهایپیشرودارندکهارزشجنگیدن.انقالبامیدبخشاست

خالصهاینکه.نمیخواهندبهدورانیبرگردندکهبرایپشتسرگذاشتنشآنهمهجانفشانیکردهاند.دارد

اگربخواهمبهخمینیونقشرهبر،کهموضوعبحثمانبود،برگردم،بهنظرمنخمینییکیازرهبران

شمااگرحتیکسیمثل.وبرانداختننظامیکهساخته،چنانرهبریمیطلبد.انقالبیبرجستهیتاریخاست

بوریسیلتسینرادرنظربگیرید،درستاستکهبعدازبهقدرترسیدنمایهیآبروریزیبود،اماپیشاز

یلتسینبودکهتوانستمردمراپشتیکدورنمایجدیدازروسیهکههویتی.آنعملکردشدرخشانبود

اونمادزندهیآیندهایبودکهمردممیخواستند،آیندهایکهمردمرابه.مجزاازشورویداردبسیجکند

روسیهبهعنوانیکملتعادی،نهبخشیازشترگاوپلنگشورویکهخیلیهانمیتوانستند:شورمیآورد

بنابراین،ایرانهماگربخواهدازجمهوریاسالمیبگذرد،بایدکسیبیایدو.بهآناحساستعلقکنند

قبول،درنظامبعدیحجاب.تصویرودورنماییازآیندهخلقکندکهمتفاوتباامروزومطلوبمردمباشد

اماکشورراچطورقراراستادارهکنیم؟چهکسیقراراستادارهکند؟سیاستخارجیمان.اجبارینیست

چگونهخواهدبود؟نزدیکبهغرب؟جمعیتمذهبییامحافظهکاریاسنتیچه؟پولنفتچهمیشود؟

کافینیستکهفقط.خالصهیحرفمایناستکهاینجنبشبدونرهبریبهنفسنفسمیافتدوفرومیریزد

.اینآرزواندیشیاست،نهانقالب.بگوییممااینحکومترانمیخواهیم،پسبایدبرود



 ۱۳۵۷انقالب گفتمکهدلیلیک

ک «خراب»رامانگاهبگویمباشدتردرستحتیشاید .استهمیندادهشکلراانقالبپدیده یبهمانگاه

 ۱۳۵۷انقالب بهآید، ناخودآگاهمی «انقالب»اسمتااینکهبرای .رده

 نیست،مناسبیالگوینظرمبهکهدرحالی .بینیممیراوقایعسیرآن .کنیممیفکر

.افتاداتفاقسریعوآساننسبتبهچون

امادرهمانانقالبهممردمیکسال.عواملمتعددهمزمانمحققشدند۱۳۵۷درانقالب.درستاست

و.فشارآمریکابهشاهوارتشهمبود.اینطورنبودکهیکشبهرژیمعوضشود.تظاهراتمیکردند

کهاینهمهایرانیمیخواهند«جاخوردهبود»بهنظرمشاهبهتماممعنا.سردرگمیشاهوفرماندهانارتش

حاضرنبودبههرقیمتیبایستدو.احتماالًباخودشمیگفتهمنفکرمیکردممردمدوستمدارند.اوبرود

میرومبیمارستان،بختیارودیگرانمشکلرا.گفتمنبیمارمودرماننیازدارم.حکومتراحفظکند



اماآنهاکهماندهبودندهماهلایننبودندکهبگویندصدنفررااعداممیکنیمومردمرابهگلوله.حلکنند

نهایتاًدستهاراباالبردندوگفتنداگرمردماینقدرمیخواهند.اصالًنمیدانستندبایدچهکارکنند.میبندیم

اما.واجازهدادندخمینیبرگردد.نظامعوضشود،ماچراجلویشبایستیم،برویمکنارببینیمچهمیشود

بایدفشارازخارجمیآمد،بایدرهبریمثلخمینیپیدامیشد،بایدشاهو.نمیشودگفتسریعوآسانبود

.همهیاینهابایدمیبودکهانقالبرخبدهد.یارانشخودرامیباختندوتسلیممیشدند



اجمهوریسرانازچون .استقبلیحکومتباحکومتایناساسیهایفرقازیکیگفتیدکهآخرمورد

ًکهمصروآمریکابه .نمی تواند برود جای دیگریکسیسالمی !رودنمیقطعا

فضای.حسعجیبیبود.یکبارکهبهمصررفتهبودمسرمزارشاههمرفتم.یکخاطرهاینجابگویم

آنجاایستادهبودمباخودممیگفتم.دولتمصرهمدرسترسیدگیمیکند.خیلیقشنگومرتبیاست

.بعدفکرکردممردمایرانآنقدرنمیخواستندشکهمجبورشدفرارکند.آخرینشاهایراناینزیرخوابیده

.بههمینخاطراستکهاینجادرمصرخوابیده



.استاسالمیجمهوریمخالفانشاخصهایچهرهازامروزشاههمانپسرکهاینجاستجالب

 من فکر می کنم اگر خامنه ای فردا بمیرد، بعید نیست اصالح طلب های حکومتِی سرخورده 

هم به معترضان بپیوندند و بگویند رهبر جدید باید کسی باشد که مردم بخواهند

بعضیسرانخانوادههایسلطنتیدر.البتهنمونههاییازایندستبازهمدرتاریخداریم.بلهجالباست

.اروپایغربیهستندکهمیگویندمیخواهمبرگردمکشورخودم،مثالًبلغارستانیاجایدیگر،وشاهبشوم

رئیسجمهورکنونیفیلیپین،فردیناند.امانمونههاییهمداریممثلفیلیپین.خب،کسیهمجدینمیگیردشان

انقالب»،کهبه۱۹۸۶مارکوسجونیور،پسرهمانمارکوسیاستکهدرانقالبخشونتپرهیزسال

کیفکرشرامیکردیکمارکوسدوبارهرهبرفیلیپینبشود؟اما.معروفاست،کنارگذاشتهشد«زرد

اینطورنبود.مارکوِسپسرمدتهاباپشتکارداشتباگروههایسیاسیداخلفیلیپینارتباطبرقرارمیکرد

اولنمایندهیسناشد،بهکسانیکهبعدازپدرش.کهیکمرتبهواردبشودوبگویدمنهمهستم

رئیسجمهورفیلیپینشدهبودندنزدیکشد،ازثروتشاستفادهکردکههوادارانشرابسیجکندوالبته

خالصهاینکهسالهاتالشمیکردکهاگرفرصتیپیشآمداستفادهکند،و.کارزاررسانهایراهانداخت

ً.امانهایتاًیکعاملتعیینکنندهدرظهوراینگزینههاایناستکهگزینهیدیگرینیست.باالخرهکرد قطعا

امادرنهایت،اگردردرون.نامپهلویبینتودههایمردمشناختهترازبسیارینامهاست،چهمثبتچهمنفی

.سپاهطرفدارنداشتهباشد،شهرتشممکنراهبهجایینبرد





ًگوییدمیآنچهنظرم،به  کاش عده ی زیادی این گفت وگو را. استمهمواقعا

ً .بخوانند  نیست،بشنویمداریمدوست ماکهچیزیطبعا

آسانیکارفعلینظامتغییرکهاستاینحقیقتاینکهبرای .باشدگشاراهتواندمیواست محکمی تلنگراما

 ۱۳۵۷انقالب باید .نیست

 بله، .بودسریعوآساننسبتبهانقالبآنمعتقدمهمچنانمن .کنیمبیرونفکرمانازرا

 گفتید، کهطورهمان

برامائوکهسالهمهآنبامقایسهدرهمسالیکحتیولی .کردندمیمبارزهوراهپیماییمردمسالیک

 نیست،شاهماطرفبارگذشته، اینآناز .نیستکرد چیزیمیتالشچیندهقانانسازماندهیی

ًوبودبیمارکه  افسردهظاهرا

مبارمثلحاکمانی .بودگفتیدکهطورهمانکههمآمریکانقش .بماندقدرتدرقیمتیهربهنبودحاضرو

 نیست، پشتشانقبلمثلآمریکاکهدیدندمیاینشانهاگرشاهیاک

فکر .باشدصادق (چینیا)روسیهوایخامنهدرموردایننیستممطمئن .کردندمیفرضشدهتمامراکار

شود؟میچه «استتماموقت»کهبدهندتلویحییاصریحپیامشییاپوتیناگرکنیدمی

شاید.ندارد«بایدبروی»بهنظرمن،هیچقدرتخارجیایاهرمفشارکافیبرایاینکهبهرژیمفعلیبگوید

یکعلتشاینباشدکهایننظامدهههاستباهمهسرشاخاستودرتحریماستوناگزیربهخودمتکی

فکر.منفکرمیکنمروسیهاگرببیندیکحکومتغربگراداردشکلمیگیرد،مداخلهمیکند.است

نمیکنممداخلهدرحدسوریهباشد،یعنیآنطورکهنیرویهواییهمحملهکند،ولیفکرمیکنماگرجنگ

قدرتراهبیفتدومثالًبخشهاییازسپاهدرآندرگیرباشند،روسیههمدرحدحمایتمالییامشاورهی

.نظامیدخالتمیکند

بهنوعی.امانکتهایکهنبایدازیادببریمایناستکهاینرژیمازروزاولجلویتهدیدآمریکاایستاده

یکچیزیهمهمینجاازجانبخودم.سرنوشتشدستخودشبودهوسعیمیکندهمینطوربماند

منایراننرفتهام،ولیهمیشهبهفرهنگایرانیعالقهمند.بهعنوانیکآمریکاییبگویمکهثبتشود

بههمینخاطر،رفتوآمد.بچههایمکهمدرسهمیرفتند،نزدیکتریندوستانشانایرانیبودند.بودهام

ازنظرتاریخیهماحترامویژهایبراینقشایراندرتمدن.اغلبنوروزبهخانهشانمیرفتیم.داشتهایم

.حقیقتاًفکرمیکنمبایدازآنچهایاالتمتحدهاززمانانقالبباایرانکردهاعالمانزجارکرد.بشریقائلم

حسابحکومت.رویهمرفته،معتقدمآمریکاآنطورکهشایستهاستباملتومردمایرانرفتارنکرده

خالصهمیخواستمبگویمبهعنوانیکآمریکاییامیدوارم.خوانده«دشمن»جداست،کهازاولآمریکارا

ایرانازوضعفعلیبگذردوایرانیهاوتمدنایرانینقشیراکهپیشتردردنیاداشتهانددوبارهبهدست



اینحکومتهمبرایصلحدر.شخصاًمتأسفمکهایرانمنزویوحکومتشاهلعناداست.بیاورند

ایکاشایرانبهسمتیبرودکههمچنانسرنوشتشرا.خاورمیانهمضراستهمبرایآرامشجهان

البته.خودشرقمبزند،امادرمواجههباغربوروسیهوکشورهایدیگرخاورمیانهمتوازنتررفتارکند

و.کهبهعنوانیکخارجیترجیحمیدهمحکومتایراندرسیاستخارجیعملگراباشدنهافراطی

راستشنمیدانمچطور.حکومتیباشدکهمردممیخواهند،حکومتیکهبتوانداقتصادایرانراسامانبدهد

رژیمداروندارش.بهنظرم،راهزیادیتاآنجامانده:ومتأسفمکهاینرامیگویم.قراراستبهآنجابرسید

روشننیستآن.راصرفسپاهونیروهایسرکوبکردهوفرصتهایاقتصادیاستثناییبهایشانداده

.شکافهاییکهراهبهتغییربنیادیدریکساختارمیدهندازکجاقراراستسربازکنند



 منتشر می شود این ها راچطوردانمنمیکهاستوتارتیرهقدرآنکردیدترسیمکهاندازیچشم

.استبدخبرهستهرچهانگار!کرد

خبرخوشایناستکهاگرنگاهدرازمدتبهتاریخداشتهباشیم،معموالًآنتغییریکهمردمیککشور

،۱۷۸۹،۱۸۳۰انقالبهای)فرانسویهاصدسالتالشکردند.میخواهندبایکانقالببهدستنمیآید

پیشاز.تابهجمهوریسومرسیدند،کهنخستینجمهوریدموکراتیکماندگارفرانسهبود(۱۸۴۸،۱۸۷۰

درچینوروسیههماحتماالًیکانقالبدیگرالزماستتابه.آن،هرچهمیبینیدنوساناستوآشوب

حکومتفعلیدرهردوکشورطرفداردارد،امامخالف.جاییبرسندکهحکومتبهمردمپاسخگوباشد

اگرمشکالتاقتصادیچینیامعضلکوویدادامهپیداکند،یااگرجنگروسیهدر.خشمگینهمزیاددارد

ممکناستاعتراضهاییکه.اوکراینفرسایشیشود،ممکناستطرفدارانحکومتهمسرخوردهشوند

درآنصورت،بعدهاکهبهگذشتهنگاه.امروزهمهستگستردهترشودوحتیبهتغییراساسیبینجامد

درموردایرانهممنتردیدندارمکهجوانانمعترضامروزیکایرانآزاد.کنیممیگوییمچقدرطولکشید

رخدهد،دستکممادامیکهخامنهای۲۰۲۳فکرنمیکنمچنیناتفاقیدرسال.وآبادرابهچشمخواهنددید

اینراهمدرنظرداشتهباشیدکهایندورانازآندورههاییاستکهدنیاهم.زندهوبرمسندقدرتباشد

پوپولیسمخشمگیندستراستی،احساساتضدمهاجرین،حتینژادپرستیآشکاردر.بحرانزیاددارد

درهمینآمریکاعرصهیسیاستپرشدهاز.کشورهاییکهقراراستالگویدموکراسیباشندهمپیداست

درمیانماروتایلندمردمهمچنانگرفتارحکومتنظامیاناند،بااینکه.تئوریتوطئهودسیسهپنداری

جایجایجهانرااگرنگاهکنید،سردرگمیمردمرامیبینیدو.سالهاستبرایدموکراسیمبارزهمیکنند

ستونهایکهناقتصادبشر،کهساختنکاالبودودستبهدستکردنآن،لرزانشدهو.قطبیشدنجوامعرا

وماهیتایناقتصادقرنبیستویکمی.کاالهایدیجیتالومبادالتعظیممالیبهمرورجایشرامیگیرد

جوریاستکهبهانباشتثروتدردستوجیبگروهیکوچکمیانجامد،برعکساقتصادچنددههی



نتیجهیاینتحوالتاینبودهکهنابرابریبیشتر.ایجادمیکرد«مشاغلطبقهیمتوسط»پیشکهانبوهی

دورانیاستکه.نیست۱۹۳۰ازبعضیجهات،اینوضعبیشباهتبهدههی.شدهومردمعصبانیاند

و.خوشبینیمردمبهآیندهواعتمادشانبهدولتهاکمترازقبلاست.بسیاریکشورهابیثباتترازقبلاند

هم۱۹۳۰امانکتهایناستکهدههی.مادامیکهازایندوراننگذشتهایم،وضعیتدشوارخواهدبود

ولیبعدازجنگ،.جنگجهانیهمکهتوضیحاضافینمیخواهد.رکوداقتصادیوحشتناکبود.گذشت

اینبارهمهمین.،دربسیارینقاطجهانچندیندههآرامشورفاهفزایندهداشتیم۱۹۵۰مشخصاًازدههی

یکنسلجوانکهروادارتروامیدوارترباشدبهصحنهبیایدوهمراه.شایدتغییرنسلیهمالزمباشد.است

خالصهاینکهفکرمیکنمازاینپیچهم.بانوآوریهایعلمیوفناوریدوبارهبشررابهآیندهخوشبینکند

فکرکندهمینکهاعتراضکندوخشمشرانشان(درایرانیاهرجایدیگر)امااینکهکسی.خواهیمگذشت

اگرازمن.تحسینبرانگیزاستاماخوشباوریاست.بدهداوضاعدگرگونمیشود،خوشباوریاست

اگر.بپرسند،میگویمخوباستکهاعتراضتانرانشانمیدهید،اماهوشمندانهوسنجیدهعملکنید

رهبرانیپیداکنیدکهبتوانندجنبشیراپیشببرندو.مقدماتتغییررافراهمکنید.میشود،سازماندهیکنید

سعیکنید.کافینیستکهفقطبگوییدمنازاینرژیمبیزارم.سعیکنیددشمنرابشناسید.گسترشبدهند

وبعدفکرکنیدآیندهقراراستچهشکلی.بفهمیدچهکسانیدراینساختارممکناستباتغییرهمدلباشند

آیااصالًمیتوانیدتصویریازآیندهدرذهنبسازیدکههمهیاینگروههایرنگارنگایرانیباآن.باشد

امابدونچنیندورنماوتصویری.همراهشوند؟اگرمیتوانید،یعنیچیزیداریدکهمیارزدبرایشبجنگید

.ازآیندهآنچهداریدفقطخشماستوباخشِمتنهاسختمیشودآیندهیروشنساخت



 ۱۳۵۷سال کههاییایرانیازبزرگیبخشکنممیفکر

پرسیک .بدهندتکانتأسفوتأییدنشانه یبهراسرشانبشنوند،راشماحرفایناگرآمدندخیابانبه

 مردمذهنیتفقط نه۱۳۵۷انقالب خاطره یآیدمینظربهگاهی شد،انقالبحرفکهحاال:دیگرش

 سیاسی ــبینیجهانبگوییماستبهترشایدیاذهنیت ــکه

فک .سنجندمیدادرخپیشسالواندیچهلآنچهباراچیزهمهانگاریعنی .دادهشکلهمراایرانحاکمان

حیکاما .دانندمیعبرتمایه یراشاهسرنوشت .استتمامکارشانبنشینندعقبقدمیکاگرکنندمیر

 داخلیپرشمارهایبحرانناراضی، بامردمبدهد، باادامهسیاقاینبهتواندمیکجاتاکومت

خارجی؟گشایراهومعنادارمناسباتبدونو

 این آرزواندیشی. کافی نیست که فقط بگوییم ما این حکومت را نمی خواهیم، پس باید برود

.است، نه انقالب



اگرحاضرباشیبرایماندندرقدرتهرکاریبکنی،میتوانیبمانی،بهشرطاینکهنیروینظامیپشتت

.ماکیاولیبهحاکمانمیگویداگرمیخواهیدامتیازبدهید،فقطازموضعقدرتبدهید.راخالینکند

برایاینکهاگروقتیدرموضعضعفهستیدامتیازبدهید،میگویندمجبوربودوچارهاینداشتوچیز

بنابراین،اگرحکومتیبهموقعیتشمطمئنباشد،میتواندامتیازبدهدو.مثبتیبهحسابشمانمینویسند

.اماحکومتیکهمیترسدبهنظرضعیفبیایدومردمراجریترکنداحتماالًامتیازنمیدهد.آسیبنبیند

ضمناینکهاگرپشتشبهنظامیهاگرمباشد،اگراباییازوحشیگرینداشتهباشد،احتماالًازیکگفتهی

.«بهتراستازتوبترسندتادوستتداشتهباشند:»معروفدیگرماکیاولیپیرویمیکند

انگاردیگرصندوقرأیو.بهنظرمیرسدسردمدارانجمهوریاسالمیهمازهمینگفتهپیرویمیکنند

مشارکتمردموآنمشروعیتیکهخودازآندممیزدندهماهمیتیندارد؛مصداقشحذفالریجانیدر

.حتیدیگرزحمتحفظظاهرهمبهخودشانندادند.انتخاباتریاستجمهوریاخیر

اگربعدازاینکهبهمعترضانشلیککردندوهزاراننفررادستگیرکردندوحتیکسانی.نکتههمیناست

رااعدامکردند،چندفقیهبلندپایهازقمیاچندنمایندهیسرشناسمجلساعتراضکردهبودند،یامثالًگفته

بودنداینرفتارهاازحدبهدرشدهوانقالبونظامرابیاعتبارکرده،خبشایدروزنهایبازمیشدکه

دستهدسته.دستکممنندیدمصداییازکسیدربیاید.ولیچنینچیزیپیشنیامد.بگوییمتغییرممکناست

.گرفتندوبردندوچندجوانرادارزدندوبجزمردممعترضازهیچکسصداییبلندنشد



اسممکن .نداردوجودمخالفصدایاسالمیجمهوریقدرتساختاردرکهاستاینواقعیت .استدرست

گمعنادارمخالفتآنبهبشودکهچیزیولی بشنوید،اجراییدستگاهبهلفافهدریامالیمنقدیکگاهیت

.نداردفت وجود

آنوقتدرچنینفضاییبعضیایرانیهامیگوینددولتهایغربیسفراونمایندگانشانراازایرانخارج

چرا؟چوناینرژیمبهخاطررفتاریکهبامردمایران.کنندوداراییهایخارجیایرانرامصادرهکنند

درنگاهکشورهایدیگرایرانهمچنانیک.متأسفم،چنیناتفاقینمیافتد.کردهدیگرمشروعیتندارد

دولتهاحاضرنیستندبهخاطربرخوردوحشتناکبامعترضانچنین.کشوربزرگوخطرناکاست

همینحاالهمسختترینتحریمهاراعلیهرژیماعمالکردهاندــآنهمبیشتربهخاطر.اقدامهاییبکنند

اینکهانتظارداشتهباشیدازاینهمفراتربروند،بهخاطراینکهرژیمبهمعترضانشلیک.برنامهیهستهای

.دقیقحسابوکتابمیکنند.کشورهایدیگربهمنافعخودشانفکرمیکنند.میکند،واقعبینانهنیست

طرفشان،.نمیخواهندهمهیپلهاراخرابکنند.میخواهندهمچنانمسیریبرایاعمالنفوذداشتهباشند

به.نمیشودبگویندمادیگربااینحکومتحرفنمیزنیم.بههرحال،یککشوربزرگوقدرتمنداست



جایشباکیحرفمیزنید؟واقعیتایناستکهدرایرانحکومتیسرکاراست،درمنطقهایحیاتیو

تازمانیکهاینحکومتبرقراراست،.وبهنظرمیرسدزمامامورراهمچناندردستدارد.استراتژیک

اگرزمانیبهنظربرسدکهداردکنترلاوضاعراازدستمیدهدو.طرفحساببقیهدولتهاخواهدبود

اگرایرانیهابتواننددولتیدرتبعیدتشکیلبدهندکهپایگاهگستردهیمردمیداشتهباشد،آنموقعممکن

دولتماگفتمادورودر.هرچندکهاینگزینهراهمآمریکادرونزوئالآزمود.استوضعتغییرکند

انتخاباتتقلبکردهوازنظرمارئیسجمهورنیست،دیکتاتوراستوبداستوخالصهمابهجایاو

چهشد؟.چندسالبههمینمنوالگذشت.رئیسسابقمجلسرا،کهدرتبعیداست،بهرسمیتمیشناسیم

بنابراین،.وحاالدوبارهبرگشتهایمسرخانهیاولوارتباطباحکومتونزوئال.بههیچجانرسیدیم.هیچ

آنچهدرعملدردنیایسیاسترخمیدهدایناستکهدماغشانرامیگیرندوبااکراهمیگویندماازاین

.دولتبیزاریم،آنهاهمازمابیزارند،ولیبعضیمسائلهستکهبایدبابتشباهمارتباطداشتهباشیم



وادارراخارجیهایدولتبتوانندایرانیسیاسیفعاالناگرکهاستاینمنخودبرایبزرگپرسشیک

 شود،بیشتربیرونیفشاربگیرند، یعنیاسالمیجمهوریقبالدرترسختموضعیکهکنند

کند؟میترنزدیکدارندراآرزویشآنچهبهراایرانمردمفشاراینکهگفتاطمینانباشودمیآیا

ببینید،آمریکایکبارهمینبیستسالپیشسعیکردکسیراپیداکندکهبعدازصدامحسینزمامامور

.سوریه:یانمونهیجدیدتر.چهشد؟احمدچلبیهمهرارنگکردوآنشدکهشد.عراقرابهدستبگیرد

آمریکاسعیکردباسرانمخالفاناسدبیرونسوریهمذاکرهکند،بلکهیکدولتدرتبعیدشکلبگیرد،اما

منظورمایناستکهاینکهبگوییدآمریکایکدولت.اینآدمهاحاضرنبودندباهمدریکاتاقبنشینند

کدامشخصیا.ایرانیدرتبعیدرابهعنوانجایگزینرژیمفعلیبهرسمیتبشناسدبهاینسادگیهانیست

گروهرابهرسمیتبشناسد؟ایرانیهاییکهباآنگزینهموافقنیستندچه؟موقعیتآیندهیآمریکادرایران

چهمیشوداگرمعلومشودجمعیتبزرگیباآنگزینهموافقنبودهاند؟خالصهاینکهبرایهیچکشوری،

ایاالتمتحدهباشدیادیگری،معقولنیستکهیکشخصیاگروهدیگررابهجایرژیمفعلیبهرسمیت

متأسفانهدراینلحظهچنین.بشناسد،مگراینکهآنگزینهیکپشتوانهیروشنومحکممردمیداشتهباشد

.گزینهایوجودندارد

ممکناستفرصتهاییپیشبیایدورهبرانیبیایندو.اماآیندهازپیشنوشتهنشده،آیندهساختهمیشود

منفکرنمیکنمامروزوفرداباشد،اماشایددریکیدوسالآیندهجنبشجدیدیروی.آیندهایبهتربسازند

منفکرمیکنمبا:پیشترهمگفتم.وجنبشاخیربناشودوازآنهافراتررود۱۳۹۸و۱۳۸۸جنبشهای

در.مرگخامنهایــکهممکناستدورنباشدــوضعیتدگرگونمیشودوفرصتهاییتازهپدیدمیآید



آنبزنگاهکسیبیشتریننفعرامیبردکهآمادهترازدیگرانباشدوبرایآنلحظهبرنامهریزیو

.سازماندهیکردهباشد



سایتآسو
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