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س�است جمهورى اسالمى سه تابوى عمده دارد. �كى مسئلهٌ حجاب، د�گرى فتواى قتل
رشدى و آخر ارتباط با آمر�كا. ا�ن هر سه م�راث خم�نى است و تا به حال كسى قادر به
شكستن آنها نبوده است و احتماالً تا پا�ان عمر ا�ن رژ�م هم نخواهد بود. حكومت م�تواند
چشم بر سست شدن حجاب زنان ببندد، كجدار و مر�ز كند و قول بدهد كه كسى را براى
كشتن رشدى  نخواهد فرستاد و در صورت لزوم با ر�اكارى تمام در ع�ن فحش دادن به
آمر�كا با ا�ن دولت معاملهٌ اسلحه بكند. اما در ه�چكدام ا�ن موارد قادر نبوده علناً از

موضع رسمى خو�ش عدول نما�د.
تغ��ر موضع در باب ا�ن سه غ�رممكن ن�ست ولى در تعادل جناحKهاى رژ�م كه هر كدام
مترصدند با استفاده از هر فرصتى به رقبا ضربه بزنند به حد غ�رممكن شدن مشكل شده
است. تا به حال كاهش تنش، به حدى كه اسباب راحتى موقت جمهورى اسالمى را فراهم
ب�اورد در دو مورد از ا�ن سه و به �من نوعى مصالحه ممكن شده است كه هر دو طرف دعوا
در آن سه�م بودهKاند. زنان نقداً به همان آسانگ�رى در بارهٌ حجاب راضى شدهKاند، دولت
بلر هم قول جمهورى اسالمى را در باب گس�ل نكردن آدمكش براى مجازات رشدى پذ�رفته
و خود و حر�ف را از مشكالت زا��دهٌ ا�ن كار رهان�ده است. ولى مسئلهٌ ارتباط با آمر�كا

از ا�ن دو جداست چون ه�چ نوع مصالحهKاى در آن انجام ن�افته است.
نكتهٌ اولى كه با�د در نظر داشت ا�ن است كه قطع رابطهٌ د�پلمات�ك ب�ن دو كشور، چه
كوچك و چه بزرگ، خود جزئى است از زبان د�پلمات�ك و به معنى قطع هر گونه ارتباط
ب�ن ا�ن دو ن�ست. ا�ران و آمر�كا هر دو دفتر حفظ منافعى در خاك د�گرى دارند، همزمان
عضو بس�ارى از سازمانهاى ب�نKالمللى هستند، اتباعشان به خاك �كد�گر رفت و آمد
م�كنند و… عالوه بر ا�ن ارتباط غ�ر مستق�م از طر�ق د�گر دول دارند. در ا�ن روزگار اگر
كشورى بخواهد رابطهٌ خو�ش را با �ك كشور د�گر به كلى قطع كند با�د به دل�ل
پ�وستگى عناصرى كه جهان روابط ب�نKالمللى را شكل داده است، عمالً مرزهاى خود را به
سوى همهٌ عالم ببندد. م�ب�ن�م كه ه�چكدام از دو طرف دعوا چن�ن نكردهKاست. جهان
س�است ب�نKالمللى جهان واقع�تKهاى موجود است. چه رابطهٌ د�پلمات�ك در كار باشد و چه

نه، قدرتها در آن بر جا م�مانند و بر همد�گر تأث�ر م�گزارند.
احتراز از ارتباط مستق�م معموالً كشورهاى ثالث را نسبت به دو طرف دعوا در
موقع�تى قرار م�دهد كه براى كسب امت�از مناسب است. بهرهٌ قطع رابطهٌ ا�ران و آمر�كا
به مقدار ز�اد به انگلستان رس�ده است. ا�ن مسئله ارتباطى با خ�الپردازىKهاى را�ج در
باب نزد�كى تار�خى انگلستان با آخوندها و… ندارد. نكته در امت�ازى است كه ا�ران خود
با رد همهٌ پ�شگامىKهاى آمر�كا محض تجد�د رابطه، دو دستى تقد�م انگلستان كرده است.

موقع�ت ممتاز انگلستان در ا�ن دعوا برخاسته از دو امر است. �كى ا�نكه بر�تان�ا از
بابت د�پلمات�ك نزد�كKتر�ن قدرت است به آمر�كا. ا�ن نزد�كى باعث م�شود تا نامزد
اصلى هرگونه واسطگى ب�ن آمر�كا و د�گر دول باشد و ازا�ن واسطگى تا حد امكان بهره
ببرد. هر جا آمر�كا غا�ب باشد بر�تان�ا نامزد نقش علىKالبدل است. دوم حضور مؤثر
انگلستان در اتحاد�هٌ اروپاست. سه كشور اروپا�ى كه عمالً سرنوشت ا�ن قاره را در دست
دارند عبارتند از آلمان و فرانسه و انگلستان. بنابرا�ن انگلستان در ب�ن طرفهاى اروپا�ى

ا�ران هم موقع�ت ممتاز دارد.
جمهورى اسالمى از هنگامى كه دورى گز�دن از آمر�كا را پ�شه كرد م�با�ست
پشتوانهKاى براى س�است خارجى مستقل خو�ش م��افت و ا�ن عمل جز با پ�ش گرفتن



نوعى موازنه ممكن نبود، كارى كه از نظر تار�خى و سنتى روش اصلى حفظ استقالل
ا�ران بوده و هست. وزنهKهاى متقابل قدرت آمر�كا عبارت بود از بلوك شرق و اروپا. تا
وقتى اولى بر پا بود طب�عى بود كه جمهورى اسالمى در س�است خارجى ب�شتر روى آن
حساب كند. شوروى ابرقدرت تمام ع�ار بود ولى اروپا از بابت دفاعى متكى به آمر�كا بود
و در ع�ن داشتن استقالل عمل آنقدر از متفق خود فاصله نم�گرفت. خر�د اسلحهٌ روسى،
ن�روگاه هستهKاى، گرته بردارى از روشهاى ترو�ج صنعت كمون�ستى و… همه نمونهKها�ى

از ا�ن نزد�كى بود. دههٌ هشتاد دههٌ نزد�كى جمهورى اسالمى به شوروى بود.
ا�ن وضع�ت با پا�ان جنگ عراق و سقوط بلوك شرق تغ��ر كرد. نزد�كى ا�ران به اروپا
كه با دفع خطر شوروى منطقاً م�با�ست استقالل ب�شترى در قبال آمر�كا از خود نشان
م�داد، در ا�ن دوران صورت گرفت. دوران نزد�كى با اروپا در ع�ن قطع رابطه با آمر�كا
دوران درخشان حضور د�پلمات�ك انگلستان در ا�ران بود كه با توافق بر سر مسئلهٌ رشدى

صورت كامالً عادى پ�دا كرد و هنوز هم ادامه دارد.
محدود شدن م�دان مانور �ك كشور كه از هر طرف سر كند دائم با �ك طرف ثابت سر
و كار دارد، در جهان روابط ب�نKالمللى كه صحنهٌ تعادل و تصادم قدرتهاست به سود طرف
قوىKتر است. در مورد ا�ران روشن است كه قض�ه به نفع انگلستان تمام شده است. بازى
د�پلمات�ك ا�ن كشور نسبت به ا�ران تابع خط اصلى س�است خارجى بر�تان�ا بوده كه
عبارت است از حفظ تعادل ب�ن اتحاد�هٌ اروپا و ا�االت متحده. ا�ران در ا�ن بازى تبد�ل به
مهرهKاى شده است كه محض حفظ تعادل و به تناسب موقع�ت از كفهKاى به كفهٌ د�گر ترازو
رفته. امروز هم تغ��ر س�است انگلستان و تما�ل ب�شترش به آمر�كاست كه اسباب
دردسر جمهورى اسالمى شده است. ا�ن تغ��ر نه فقط به دل�ل پ�روى بلر از س�است
خاورم�انهKاى بوش، بل به دل�ل سست شدن قطب اروپا�ى و شكست رفراندم قانون
اساسى در ا�ن خطه واقع گشته است. انگلستان كه «انتخاب» احمدى نژاد را چندان
نپسند�ده چندى پ�ش توانست با ترت�ب صدور قطعنامهٌ آژانس اتمى به ضرر ا�ران به
دولت جد�د اسالمى ضربهKاى بزند. به هر حال همه شاهد بودهKا�م كه بس�ارى از رسانهKهاى
انگلستان در حمله به احمدى نژاد و تأك�د بر قابل�تKهاى دولت قبلى و حتى هاشمى
رفسنجانى سنگ تمام گذاشتهKاند. از طرف د�گر هم شاهد حملهٌ اعضاى دولت احمدى نژاد

به انگلستان بودهKا�م.
نكته در ا�نجاست كه موقع�ت طال�ى انگلستان ابدى ن�ست. عاملى كه سر�عاً م�تواند
ا�ن موقع�ت را ختم كند تجد�د رابطه با آمر�كاست كه امروزه نه در جمهورى اسالمى
طرفدار چندانى دارد و نه در آمر�كا. بنابرا�ن با�د چشم انتظار ختم ا�ن وضع�ت از سو�ى
د�گر بود. ا�ن «سو�ى د�گر» بلوكى است كه به زعامت چ�ن و شوروى در حال شكل گرفتن
است و به احتمال هند را ن�ز در خود جا خواهد داد. هدف اول�هٌ ا�ن اتحاد محدود كردن
حضور و دخالت آمر�كاست در آس�اى مركزى كه خوشا�ند ه�چكدام از دو دولت پا�هKگذار
ن�ست ولى ابداً دل�لى ندارد كه مانور آنها به ا�ن منطقه محدود بماند. ا�ن طور كه از
اخبار برم�ا�د جمهورى اسالمى ن�ز به تحول اخ�ر ابراز عالقه م�كند و احتمال ا�نكه به
ا�ن بلوك كه در برابر ناتو وزنهKاى به حساب خواهد آمد، بپ�وندد، كم ن�ست. ناظران ا�ن
را امت�از بزرگى براى بلوك جد�د به حساب م�اورند كه به ا�ن ترت�ب پا�ش به خاور
م�انه ن�ز باز خواهد شد. در جمع م�توان نزد�كى �ا حتى پ�وستن جمهورى اسالمى را به
بلوك جد�د اساساً منطقى به حساب آورد. به دو دل�ل. �كى تحك�م موقع�ت ب�نKالمللى و

د�گر نزد�كى از بابت س�است داخلى.
در صورت شكل گ�رى ا�ن بلوك ا�ران دوباره در موقع�تى قرار خواهد گرفت كه شب�ه
به موقع�ت ا�ن كشور در اول انقالب ولى از آن محكمتر خواهد بود. �عنى خواهد توانست



با مجال تمام ب�ن سه قطب قدرت جهانى مانور بدهد. در ا�ن وضع�ت جد�د چ�ن و شوروى،
بر خالف دههٌ هشتاد، به هم نزد�ك خواهند بود. اروپا هم كه امروز نسبت به آمر�كا ابراز
استقالل ب�شترى م�كند به ا�ن ترك�ب سه قطبى قوام ب�شترى خواهد داد. البته برآمدن
ا�ن بلوك جد�د به ناتو هم علت وجودى جد�دى خواهد بخش�د ولى الزاماً اروپا و آمر�كا را
دوباره به حد سابق به هم نزد�ك نخواهد كرد. چون به ه�چوجه معلوم ن�ست كه فشار
اصلى بلوك جد�د متوجه اروپاى شرقى و غربى بشود _ حتى م�توان گفت كه احتمال ا�ن
امر كم به نظرم�ا�د. عالوه بر ا�ن س�ر منطقى روابط اروپا و آمر�كا به سوى جدا�ى
ب�شتر م�ل م�كند تا عكس آن. اروپا هر قدمى كه در راه همبستگى بردارد گامى از آمر�كا
دور م�شود ز�را استقالل ب�شتر پ�امد قوام �افتن اتحاد س�اسى است. صحبت دائم از
اتحاد در جنگ ب�نKالملل و همگامى در جنگ سرد كه ا�ن اواخر كم هم بر آن تأك�د نم�شود
بشتر از مقولهٌ تجد�د خاطره است تا غ�ر آن و خود نشانهٌ ا�نكه اتحاد قد�م دو قاره د�گر

چندان موضوع�ت ندارد.
دل�ل دوم نزد�كى نظامهاى س�اسى چ�ن و روس�ه با نظام س�اسى جمهورى اسالمى
است. ا�ن دو كشور نمونهKها�ى از تحول نظام توتال�تر هستند كه به مذاق صاحبان قدرت
در جمهورى اسالمى بس�ار خوش م�ا�د. ا�دئولوژى كمون�ستى در روس�ه مرده و در چ�ن
زنده به گور شده است. هر دو كشور نظامها�ى دارند كه وجه اتور�تر آنها بارز است، �كى
با دمكراسى ن�مبند و د�گرى با پسماندهٌ توتال�تار�سم. اكثر اسالمگرا�ان آرزو�ى جز
رس�دن به وضع�تى مشابه ندارند، م�خواهند بتوانند قدرت و پول و منزلت اجتماعى را
براى خود نگه دارند و تا حد امكان از تنشها و مشكالت زا��ده از تفوق ا�دئولوژى برهند
تا هم دردسرشان كم شود و هم عمرشان دراز. سرمشقشان در ا�ن راه روشن است. عالوه
بر ا�نها متحدانى از جنس چ�ن و شوروى مزاحمتهاى حقوق بشرى هم ا�جاد نخواهند كرد

و به همان معامله قناعت خواهند نمود.
ا�نكه جمهورى اسالمى تا چه اندازه بتواند از موقع�ت جد�دى كه پ�ش آمده استفاده
كند از پ�ش معلوم ن�ست. ا�ن امر هم بستگى به تحول شرا�ط جهانى خواهد داشت و هم
به قابل�ت س�اسى زعماى ا�ن حكومت. ولى احتمال ا�نكه ا�ن كشور بتواند با استفاده از
تغ��رات اخ�ر موقع�ت خو�ش را تحك�م نما�د ه�چ كم ن�ست _ ا�ران در س�است جهانى
مهرهٌ گرانبها�ى است. ا�ن را هم اضافه بكنم كه دخالت هر چه ب�شتر شوروى در مذاكرات
اتمى كه با پشت�بانى اروپا و حتى آمر�كا همراه شده، مقدمهٌ بس�ار خوبى است براى

تحول س�است ا�ران و گشا�ش راه به سوى بلوك در حال تشك�ل.
تضع�ف س�است انگلستان در ا�ران هم �كى از پ�امدهاى تحولى خواهد بود كه م�توان
انتظارش را داشت. ممكن است برخى تصور كنند كه اگر رفسنجانى �ا گروه د�گرى بر
سر كار باشند حكا�ت شكل د�گرى پ�دا خواهد كرد و ا�ران مثل دههٌ گذشته روى نزد�كى با
اروپا حساب خواهد كرد و سود س�است خارجى ب�خردانهKاش به ج�ب انگلستان خواهد

رفت. به نظر نم�ا�د كه ا�ن تصور چندان واقع ب�نانه باشد.


