
 مرتجعان حکومت ایران؟  باهمدلیطلبان حکومت امریکا یا  جنگهمسویی با 
 سودابه سیاوشان          

 که هر دو بر من مسکین حرامست  ره میخانه و مسجد کدامست
 
 

به . در این چند سال گذشته همیشه همینطور بوده است! رود باز هم دارد کاله سرمان می
اط با  در ارتب راهایشان روشنفکران ایرانی بتوانند خواستهتا محض اینکه شرایطی فراهم شده است 

لی را هم جلب کنند المل  کنند و حمایت جریانهای بینای جدی مطرح  به گونهجنبش دموکراتیک
 اند بلکه  و نه فقط صدای ما را خاموش کردهاند  انحرافی و ارتجاعی قد علم کردههای یکباره گفتمان

در این چند . به آخرین ماجرا بپردازیم. اند  استفاده کردهها زه با این خواستهاز انرژی خود ما در مبار
آیا باید ”ای ایران است تمام مسائل را به سوال احمقانۀ  ماه گذشته گفتمانی که بنیانش مسئلۀ هسته

 و. آلوده کرده است از ما را هم عمال به این بحثتقلیل داده و بسیاری “ به ایران حمله کرد یا نه
پاسخمان به این سوال هم تر اینکه این گفتمان به این هم اکتفا نکرده است و در چگونگی  جالب

  .کند ها متهم می برچسبکند و چنانچه جوابی مطابق میلش نیابد ما را به انواع و اقسام  دخالت می
متضاد “ ظاهرا”در پاسخ به مسئلۀ چگونگی برخورد به پروژۀ هسته ای ایران دو برخورد 

داند و در عین  اش می نه انتقاد اصلی را متوجه امریکا و استاندارهای دوگا،یک نگرش. وجود دارد
ای را در درون کشور تولید کند بلکه حتی  ن نه فقط باید بتواند انرژی هستهحال اعتقاد دارد که ایرا

 ان مانند برخی کشورهای نزدیک به ایراگر بخواهد سالح هسته ای هم تولید کند حق دارد چون
اصال چرا باید این دارند و هایی در اختیار  چنین سالح ه و چیناسرائیل و هند و پاکستان و روسی

 !ای را تحمل کرد؟ آپارتاید هسته
قرار اساس کار را بر این تحلیل  نوک انتقادش متوجه حکومت ایران است و ،نگرش دیگر

یابی این رژیم به انرژی و سالح  ن نیست و دست ایران و ایرانیا نمایندۀدهد که اوال رژیم اسالمی می
چنین  اگر حکومت اسالمی ایران موفق به تولیدثانیا . ای ربطی به ایران و ایرانیان ندارد هسته
ش ارتجاع در بیرون آن نخواهد اش جز تحکیم خفقان در درون ایران و گستر  نتیجه شودهایی سالح
 .بود

نگرش دوم مورد انتقاد واقع می شوند که با این  طرفداران  سویطرفداران نگرش اول از
فهمند که  ن دفاع می کنند و در عین حال نمیموضعشان عمال دارند از حکومت قرون وسطایی ایرا

و چه غیر .  در کف زنگی مست استتیغ برهنهای حکایت  ای در دست امثال خامنه هسالح هست
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ای اکتفا  ای صرفا به شعار برابری هسته قعهآمدهای چنین وا ون توجه به پیمسئوالنه است اگر بد
اما طرف مقابل هم روایت های خودش را  .ای هم نیندیشیم  و به قربانیان احتمالی حتی لحظهکنیم

فروختگی  دار خودواز نگاه اینان همسویی با امریکا در این بحث قبل از هر چیز نم. از این بحث دارد
اند  وردهفقط از کسانی بر میآید که نان آن مملکت را خغیرت و همیت ملی است و و فراموش کردن 

 البته در میان طرفداران .اند هیچ تردیدی پشت به ایران کرده بیو حال که شرایط دشوار شده است 
گیری در مقابل جنگ طلبی امریکا را عمال دفاع از  این نگرش روشنفکرانی هم هستند که موضع

های حاکم بر  ها و رژیم بدون اینکه به تفاوت میان این خلقکنند  تلقی می“ های رنج کشیده خلق”
 .ندیشندیآنان ب

دهند این است که کاله غریبی سر ما   که این مباحث نشان میای به نظر من مهمترین نکته
ایم که زبان خودمان را   عقب مانده شده رفته است و آنچنان فریفته و مسحور روایات این گفتمان

 مطرح کردن سوال رسد تکرارش ضروری است؛  به نظر میاند اما ین را بارها گفتها. ایم موش کردهفرا
 عمال تبدیل مان مطرح کنند وها را برای ایم سوال موجود ما اجازه دادهدر دعوای . نصف پاسخ است

ایم به بازیچۀ مشتی خودکامه که کمترین توجهی به آنچه روزی روزگاری آرمانهای  شده
 .بیایید برای یک لحظه به نکات زیر دقت کنیم. ارندشد ند کران ایرانی شمرده میاهانۀ روشنفآزادیخو

در رابطه با  . . . ها و تظاهرات و  نمایشگاهها و ها و سخنرانی در چند ماه گذشته تعداد نوشته
کسی در مورد زهرا . تقریبا به صفر رسیده است مقوالتی چون وضع زندانیان سیاسی در ایران

اعتصاب کارگران شرکت واحد و دستگیری تعدادی از رهبران این جنبش با . ه استکاظمی ننوشت
داستان انتخابات مسخرۀ ریاست جمهوری عمال به . حمایتی بایسته و شایسته مواجه نشده است

 .شود  یاد می“رئیس جمهور” سپرده شده است و از آقای احمدی نژاد عمال به عنوان یدست فراموش
زند و در مورد اصول و  رت ارشاد رسما سوزانده است حرفی نمیزاهایی که و هیچکس دربارۀ کتاب

 که به موجب آن کوچکترین انحرافی از مزخرفات رسمی نه تنها اجازۀ چاپ  سانسورقوانین جدید
 و اینها فقط مشتی نمونۀ . . .شود شود شکایتی شنیده نمی یابد بلکه باعث دردسر نویسنده می نمی

فقط به فهرست ها  توانیم بنشینیم و صفحه کدام از ما میطمئنم هر  من م.خروار است
 به جای گفتن و نوشتن در بارۀ اینهمه و رساندن اما چرا. های این حکومت بپردازیم سیاهکاری

مان را صرف این کشاکش   تمام وقت و انرژیصدای جنبش آزادی خواهی به گوش جهانیان
 رفت یا مرتجعان حکومت ایران؟ان حکومت امریکا را گطلب باید طرف جنگکه باالخره کنیم  می

های  ن جنبشادست اندرکار ساده طلبی ،روی  اصلی این دنبالهیکی از دالیل من گمانبه 
ا حفظ کنند و از شان ر  انقالبی به اصطالحاز یک طرف هویتد نخواه  است که میلیبرالی نوین

ای  از زمانی که بحث مسئلۀ هسته. زی نکنندآمی  درگیر هیچگونه شرایط مخاطرهطرف دیگر خود را
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و اینجا —انایران و احتمال شروع جنگی دیگر از سوی امریکا پیش آمده است بسیاری از این دوست
شان،  برای نشان دادن هویت انقالبی—روی سخنم بویژه با روشنفکران غربی و غرب نشین است

بدنام شدن ”بودنشان از “ پیشرو”شان دادن اند، برای ن داده. . . فراخوان تظاهرات و اعتصاب و 
های  خلق”به منظور دفاع از  (اند  را نمی شناسند گفته“م راستینالاس”به دست کسانی که “ اسالم

از گسترش اسالم  را و در همین راستا جوامع غربی) “جوامع در حال رشد در مقابل امپریالیسم
اما عجیب است که حتی یک بار هم برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران ! اند  برحذر داشتهستیزی

البته برای خالی نبودن ! به فکرشان نرسیده است راهپیمایی و اعتصاب و تظاهراتی سازماندهی کنند
 م اسالمیهای رژی کاری  سیاه  بهشان العمل اند اما عکس  کرده از رژیم ایرانعریضه همواره انتقادکی
 این . نبوده استطلبی حکومت امریکا شان در مقابل جنگ العمل  با عکسبه هیچ وجه قابل مقایسه

و من اعتقاد دارم که این  شود  روشنفکران غربی به وضوح دیده می بویژه در میان چنانکه گفتمامر
یت هویت خود مسئلۀ اصلی این دیدگاه تثب. برخورد از دیدگاهی اورینتالیستی سرچشمه می گیرد

ای با  البته مبارزۀ چند دهه.  و مسائل و مشکالت مردمشاست و نه پرداختن به جوامعی چون ایران
ثل سابق نظراتشان را آشکارا بر زبان نیاورند اما در  م“منورالفکران”ا این تاورینتالیسم باعث شده 

هی به غایت فرصت طلبانه جماعت با دیدگااین نتیجه اینکه  .عمل همچنان شیوۀ سابق برقرار است
 طلبی امریکا و یارانش مخالفت با جنگشان را از طریق  هویت انقالبیلوحانه  و در عین حال ساده

 کنند که این مخالفت درعین حال اعالم می کنند و بعد هم به منظور خالی نبودن عریضه اضافه می
وارد شدن به جزئیات کشوری مثل حوصلۀ  والبته وقت و. های مظلوم ندارد معنایی جز دفاع از ملت

د تفاوتی عظیم میان ملت مظلوم و حکومت ظالم وجود دارد و آنچه که ند که بفهمنایران را هم ندار
 ! از حکومت ظالم اسالمی ایران است و بسنامند در واقع دفاع آنها دفاع از ایران می

 
نگامی که از گسترش  این دوستان همثال! دهد اما دم خروس پی در پی خودش را نشان می

رد آن طرف قضیه رسد که در مو کنند اصال یک بار هم به ذهنشان نمی اسالم ستیزی صحبت می
تاریخی های  مجسمه ، مثال، هیچ تردیدیاند که بی ، اسالم گرایانی از آن طرفمنظور. هم بگویند

 و دهند ااسالما سرمی اما به محض دیدن کاریکاتوری از محمد فریاد و1بندند  را به خمپاره میبودا
ها نشویم که  اما وارد این مثال. . . اند دهند که به مقدسات توهین کرده فتوای قتل کسانی را می
های   آموزه)و نه همۀ ( به دلیل بسیاری، اسالم“خوشبختانه”. شود مثنوی هفتاد من کاغذ می

  جستجوی به چندانیبراین نیازدهد و بنا یی از این گونه به دست میها   هر روزه نمونهاش، ارتجاعی
                                                 

های اینترنتی که در بارة این جنایت تاریخی توسط طالبان  اند رجوع کنند به بیشماری سایت دانند یا فراموش کرده  آنها که نمی ١
 http://www.hazara.net/hazara/geography/Buddha/buddha.html: به عنوان مثال. اند نوشته
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ای در افغانستان که مسلمان  بخت برگشته  اعالم شد کهچند روز پیشهمین مثال .  نیستگسترده
ایم   و البته از یاد نبرده2.، بنا به قوانین اسالمی محکوم به مرگ شده استگرویدهبوده و به مسیحیت 

در  . تحت همین عنوان در ایران اعدام شدند67که بسیاری از زندانیان سیاسی ایران که در تابستان 
چپی ما در غرب استداللشان این است که همین قدر که دادگاهی برای /دوستان لیبرالاین رابطه، 

اند نشان دهندۀ پیشرفت جوامعی مثل ایران و افغانستان است و نباید بیش از  بررسی قضیه گذاشته
ترین برخورد به این بربریت از جانب  ست که رادیکالآور ا  واقعا شرم . ..این ازشان انتظار داشت

 !کسانی چون جورج بوش و کوندولیزا رایس دیده می شود و نه بسیاری از روشنفکران پیشرو غرب
 من، ما به عنوان روشنفکران ایرانی که مسائل ایران و ایرانیان محور گمانبه  .بگذریم

های  اید کانون نگاهمان کماکان خواستهمان را تشکیل می دهد ب های ذهنی و عینی فعالیت
ایم و دراین راستا باید مراقب باشیم تا زبان و  سالهاست درموردشان گفتهدموکراتیکی باشد که 

قطعا کسانی که . صدایمان تابع نیازهای مقطعی گفتمان قدرت و بویژه درقدرتان کنونی ایران نباشد
یاد دارند که در آن زمان آقای خمینی و اعوان و در دوران جنگ ایران و عراق در ایران بودند به 

کردند تا با اتکا بر عرق ملی و حس  دمیدند و تالش می انصارش شبانه روز در بوق و کرناشان می
و البته به محض پایان . جنگیمب ما را قانع کنند که برای حفظ خودمان و کشورمان پرستی میهن

ان رفته بود فرود آمد و آنهایی که این کاله بر سرشتی بر سر حچماق تحمیق و تحقیر یافتن جنگ 
دند که صاحبان اصلی ان کرچه تمامتر حالیشهرن حکومت اسالمی با سرعت و شدت اکالهدار

برای خواهد   آالن هم ابلهانه خواهد بود اگر روایت حکومت اسالمی را که از ما می!مملکت کیانند
 .  امریکا بایستیم بپذیریمهای برحقش در مقابل دفاع از ایران و خواسته
 ایران های ای و درگیری حکومت های هسته در ماجرای سالح. مان بازگردیم به بحث اصلی
طلبی امریکا را در رابطه با ایران محکوم کنیم بدون آنکه به نیاز مبرم تغییر  و امریکا، اگر فقط جنگ

ب ر علیه بشریت اشاره کنیم عمال آ برژیم کنونی ایران و محاکمۀ سردمدارانش  به خاطر جنایاتشان
و اعوان و انصارشان چون دی نژاد، مها و رئیس جمهور منتصبشان، اح ای به آسیاب خامنه

 این دو حکومت سخنگویان خودشان را دارند؛ .ایم ریخته. . . ها و  ها و یزدی الریجانی
 . سخنگوی آزادی باشیمیم؛به قرارمان پایبند بمان ما هایشان را به خودشان واگذاریم و فریبکاری

                                                 
 .سی بخوانید.ب.تفصیل داستان را در سایت ب ٢ 
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