
»طبقه متوسط« هدف پروسه براندازي
در بخشي از مقاله »نگرشي به نظريه هاي انقالب و نقد و ارزيابي آنها« 
نويسنده تالش مي كند بر اساس كتاب »سامان سياسي در جوامع 
دستخوش دگرگوني« به اختصار نظريه انقالب ساموئل هانتينگتون 
را كه در آن طبقه متوس�ط جايگاه وي�ژه اي دارد، واكاود. آنچه كه 
مي آيد، نش�ان دهنده اهميت اين طبقه در طراحي هاي دشمنان 
انقالب اس�المي، به ويژه در عرصه جنگ نرم و رس�انه اي اس�ت.

به نظر هانتينگتون... براي وقوع انقالب در كشوري كه دستخوش نوسازي 
است، بايد: الف( طبقه متوسط شهري به اندازه كافي از سامان موجود بيگانه 
شده باشد؛ ب( روستاييان نيز به اندازه كافي همين بيگانگي را داشته باشند؛ 
و ج( طبقه متوسط شهري و روستاييان نه تنها در نبرد بر ضد دشمن واحد، 
بلكه در مبارزه براي يك قضيه واحد به اندازه كافي متحد باشند. اين قضيه 
معموالً مليت گرايي اس��ت. اگر »دوره ناكامي« طبقه متوس��ط شهري با 
»دوره ناخرسندي« روستاييان مصادف نگردد، انقالب دور از انتظار است. 
هانتينگتون ادامه مي دهد در ميان گروه هاي شهري، طبقه متوسط جامعه 
واقعاً انقالبي است و سرچشمه اصلي مخالفت با حكومت را بايد در اين طبقه 
جست... در ميان طبقه متوسط نيز بخش هاي غيراداري و غيربازرگاني و به 
ويژه روشنفكران بيش از ديگران انقالبي اند و دانشجويان انقالبي ترين قشر 
روشنفكران به شمار مي آيند. ]او تصريح مي كند[: »شهر، كانون مخالفت 
در درون كشور است، طبقه متوس��ط، كانون مخالفت در درون شهر است. 
روش��نفكران، فعال ترين گروه مخالف طبقه متوس��طند و دانش��جويان، 
منسجم ترين و كارآمدترين انقالبيان در ميان روشنفكرانند.« ]هانتينگتون 
همچنين معتقد است[ روشنفكران طبقه متوسط به تنهايي نمي توانند انقالب 
به راه اندازند. آنان به همكاري گروه هاي روستايي كه هيچ انقالبي را بدون آنها 
نمي توان برپا كرد، نياز دارند. مخالفت شهر براي نظام سياسي مشكل  آفرين 

است، ولي كشنده نيست در حالي كه مخالفت روستاها مرگبار است.

طنز فيلتر »تيك تاك« در امريكا 
علي رضا بازارگان، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، با اشاره به خبر دستور 
ترامپ جهت فيلتر نرم افزار چيني TikTok در كانال تلگرامي خود نوشت: 
در سال 2020 پردانلودترين اپليكيشن در تمام جهان TikTok بوده است. 
اين اپليكيشن براي ساختن كليپ هاي داب اسمش و رقص استفاده مي شود 
كه توانسته بيشتر از فيسبوك، بيش��تر از واتس اپ، بيشتر از اينستاگرام، و 
بيشتر از هر اپليكيشن ديگری در جهان مشتري داشته باشد ولي نكته مهم 
چيست؟ نكته مهم اين است كه بر خالف ديگر اپليكيشن هاي غول در جهان، 
TikTok يك اپليكيشن امريكايي نيست. به عبارت ديگر، براي اولين بار در 
تاريخ، صدر جدول غول هاي اينترنت دست يك شركت امريكايي نيست، بلكه 
به دست يك شركت چيني رسيده است. راه حل امريكا در اين رقابت چه بوده 
است؟ فيلتر كردن تيك تاك! در گذشته، هر گاه يك كشور دسترسي به يك 
اپليكيشن را قطع و فيلتر كرده، امريكا با محكوم كردن اين حركت عليه آن 
كشور بيانيه داده است. فيلتر كردن فيسبوك، توئيتر، تلگرام و امثالهم در ايران 
و چين و روسيه هميشه اهرم فشار بوده است. اينكه شما مجبوريد با استفاده 
از فيلترشكن و وي پي ان اين متن را در تلگرام مطالعه كنيد كه در ايران فيلتر 

است، از نظر امريكا سندي است بر ديكتاتور بودن دولت ايران.
ولي حاال كه TikTok گوي س��بقت را از امريكايي ها رب��وده و حدود 100 
ميليون كاربر امريكايي از آن اس��تفاده مي كنند، قضيه فرق كرده است. در 
گذشته امريكا با فشار آوردن به تيك تاك آن را مجبور كرده كه همه ِسرورهايش 
را از كشور چين خارج كند. آنها را مجاب كرده كه مديران چيني خودشان را 
عوض كنند و مديران امريكايي انتصاب كنند. آنها را مجبور كرده كه رابطه خود 
را با دولت چين به حداقل برسانند و حتي با وجود انجام همه اين كارها توسط 
تيك تاك، امريكا باز هم نتوانست آن را تحمل كند! امروز رئيس جمهور اياالت 
متحده جلوي دوربين ها ايستاد و گفت دستور فيلتر كردن اين اپليكيشن را در 
امريكا داده است. به چه جرم؟ به جرم اينكه مبادا كاربران امريكايي به صورت 
گسترده از يك اپليكيشن چيني اس��تفاده كنند. عجب طنز تلخي. فيلتر و 
سانسور وقتي به دست مخالفان امريكا باشد محكوم است، ولي وقتي به دست 
خود امريكا باشد جايز و مطلوب! بازي تا وقتي خوب است كه آنها جلو باشند، و 

به محض اينكه عقب بيفتند، بازي را به هم مي زنند.

هنر جنگيدن در اين است كه اصالً مبارزه اي 
انجام ندهيد و به جاي آن تمام ارزش هاي 
موجود در كشور دش��من را تغيير دهيد تا 
زماني كه درك دشمن ش��ما از واقعيت به 
اندازه اي مبهم شود كه ديگر شما را دشمن 
خود نداند به طوري كه سيس��تم حكومت 
و نظام ش��ما، تمدن و فرهنگ شما، اهداف 
و آرزوهاي شما در نظر دشمن شما به يك 
آلترناتيو تبديل مي شود. شايد خيلي مطلوب 
نباشد اما حداقل امكان پذير و شدني است. 
»كمونيست بودن بهتر از مردن است.« اين 
هدف نهايي و آخرين مرحله از براندازي است 
كه پس از آن ش��ما بدون شليك حتي يك 
گلوله بر دشمن غلبه مي كنيد اگر براندازي با 
موفقيت انجام شود. اين تعريف »براندازي« 
بود. در ش��وروي اصول اساسي براندازي به 
تمام دانش��جويان دانش��گاه كي.جي.بي و 
افسران آكادمي ارتش آموزش داده مي شود. 
اساساً براندازي از چهار مرحله يا دوره زماني 

تشكيل مي شود.
   اولين مرحله: تضعيف روحيه

اولين مرحله براندازي فرآيندي اس��ت كه 
»تضعيف روحيه« نام دارد. از اسم آن كاماًل 
مشخص است كه چه معنايي دارد. بين 15 
تا 20 سال زمان نياز اس��ت تا يك جامعه را 
تضعيف روحيه كنيد. حاال چ��را 15 تا 20 
سال؟ چون اين زمان كافي براي تربيت كردن 
يك نسل از دانش آموزان و كودكان است؛ يك 
بازه زماني از زندگي انسان كه صرف تحصيل 
و آموزش مي شود. دوره اي كه در آن نوع نگاه 
به زندگي، طرز فكر و ش��خصيت فرد شكل 
مي گيرد؛ نه بيشتر و نه كمتر، معموالً بين 
15 تا 20 سال طول مي كش��د. شامل چه 
چيزهايي مي شود؟ تأثير گذاشتن بر جامعه 
با روش هاي مختلف مثل نفوذ، پروپاگاندا، 
تماس مستقيم فرقي نمي كند. بعداً توضيح 
خواهم داد. در حوزه هاي مختلف كه افكار 
عمومي جامعه قباًل تنظيم ش��ده و ش��كل 
گرفته است. در مرحله تضعيف روحيه در هر 
جامعه و كشور قطعاً جرياناتي وجود دارند كه 
خالف جهت ارزش ها و اصول اخالقي جامعه 
حركت مي كنند. سوءاستفاده كردن از اين 
جنبش ها و سرمايه گذاري كردن روي آنها، 
هدف اصلي »براندازي« است. دين، آموزش، 
زندگي اجتماعي، س��اختار ق��درت، روابط 
كارگري ش��امل اتحاديه ها و در آخر نظم و 
قانون شش حوزه اي هستند كه در مرحله 
»تضعيف روحيه« يعني مرحله اول براندازي 

هدف قرار مي گيرند.
   مرحله دوم: بي ثبات سازي

مرحل��ه دوم براندازي »بي ثبات س��ازي« 
اس��ت. باز هم از نام آن مش��خص است كه 
چه معنايي دارد. هدف، بي ثبات كردن تمام 
روابط، مؤسسات و س��ازمان هاي پذيرفته 
شده در كش��ور دشمن اس��ت. چطور اين 
كار را انجام مي دهيم؟ اصاًل نياز نيست كه 
يك گردان از مأم��وران كي.جي.بي را براي 
منفجر كردن پل ها به آنجا بفرستيد. بلكه 
اجازه مي دهيم خودش��ان اين كار را انجام 
دهند. حوزه هايي ك��ه در اين مرحله هدف 
قرار مي گيرند، محدودتر هستند. برخالف 
مرحله قبلي، در اين مرحله اقدامات آشكار و 
قانوني كي.جي.بي به سختي قابل تشخيص 

است. براي مثال، اين جرم محسوب نمي شود 
كه استادي كه اخيراً به شوروي سفر كرده، 
در دانش��گاه كاليفرني��ا دوره آموزش��ي 
ماركسيسم-لنينيسم ارائه دهد. هيچ كس 
او را بازداشت نخواهد كرد. چون اين از نظر 
قانوني جرم نيست، حتي از نظر اخالقي هم 
جرم محسوب نمي شود. حوزه هاي هدف در 
اين مرحله به اقتصاد، نظ��م و قانون، روابط 
كارگري )اتحاديه ه��ا(، نيروهاي نظامي و 

رسانه اي محدود مي شوند.
   مرحله سوم: بحران

معموالً فرآيند »بي ثبات سازي« مستقيماً 
به مرحله »بحران« منجر مي شود. در مورد 
كشورهاي در حال توس��عه مثل جايي كه 
من در آن فعاليت مي كنم، فرآيند »بحران« 
زماني شروع مي شود كه س��اختار قانوني 
قدرت و ساختار جامعه فرومي ريزد و ديگر 
نمي تواند به خوبي عمل كند و به جاي آن، 
اجزاي ساختگي به جامعه تزريق مي شوند 
مانند كميته هايي كه به وسيله مردم انتخاب 
نشده اند يا افرادي كه در مرحله قبل توضيح 
دادم مثل فعاالن اجتماعي كه با رأي مردم 
انتخاب نشده اند يا رس��انه ها كه حاكمان 
خودخوانده بر عقيده و نظر شما هستند يا 
گروه هاي عجيبي كه ادعا مي كنند مي دانند 
چطور جامعه را رهب��ري كنند كه معموالً 
نمي دانند و تنها به اين اهميت مي دهند كه 
چطور كشورها را به دست آورند و ايدئولوژي 
ساختگي خودشان را به آنها بفروشند. در اين 
مرحله »بحران« تمام اين اجزاي ساختگي، 
مدعي قدرت مي شوند. اگر با مخالفت مواجه 
شوند، با زور قدرت را تصاحب مي كنند. براي 
مثال در مورد اي��ران، ناگهان با كميته هاي 
انقالب مواجه شديم. اين افراد چه كساني 
بودند؟ اين چه ج��ور انقالبي ب��ود؟ هنوز 
انقالبي در كار نبود اما كميته ها تشكيل شده 
بودند. آنها قدرت محاكمه، ق��درت اعدام، 
قدرت قانون گذاري و قدرت قضايي داشتند. 
تمام اين قدرت ها در يك روش��نفكر جمع 
ش��ده بود؛ بعضي از آنها از فارغ التحصيالن 
دانشگاه هاي هاروارد و بركلي بودند. كسي 
كه به كش��ور خودش برگش��ته بود و فكر 
مي كرد جواب تمام مش��كالت اجتماعي و 
اقتصادي را مي داند. »بحران« زماني اتفاق 
مي افتد كه جامعه ديگر نمي تواند به خوبي 
عمل كند و ساختار جامعه فرومي ريزد. اين 
همان معناي كلمه »بحران« است. در نتيجه 
اكثريت مردم به دنب��ال يك نجات دهنده 
مي گردند. افراد مذهبي در انتظار آمدن يك 
ناجي موعود هس��تند. كارگرها مي گويند 
ما بايد خانواده هايمان را س��ير كنيم پس 
بياييد يك حكومت قوي، مثل يك حكومت 
سوسياليستي، داشته باشيم، يك حكومت 
متمركز كه در آن كارگ��ران در جاي خود 
قرار مي گيرند و كار مي كنند. مردم از انتظار 
خسته مي شوند. اينجاست كه نجات دهنده 
وارد مي شود يا يك كشور خارجي دخالت 
مي كند يا گروه هاي چپ گرا و ماركسيستي 
آن كشور، مهم نيس��ت روي خودشان چه 
نامي مي گذارند؛ ساندينيستا در نيكاراگونه يا 
بيشاب موزاروا در زيمبابوه؛ واقعاً مهم نيست. 
يك نجات دهنده مي آيد و مي گويد من شما 

را رهبري خواهم كرد.

   مرحله چه�ارم: جن�گ داخلي يا 
اشغال نظامي

پس از مرحله بحران، ممكن است دو حالت 
اتفاق بيفتد؛ جنگ داخلي يا اشغال نظامي. 
بهتري��ن نمونه براي جن��گ داخلي لبنان 
است. جنگ داخلي اي كه به طور ساختگي 
با تزري��ق نيروهاي س��ازمان آزادي بخش 
فلسطين، در لبنان شكل گرفت. براي اشغال 
نظامي هم نمونه هاي زي��ادي وجود دارد، 
مانند افغانستان يا كشورهاي شرق اروپا كه 
به وسيله ارتش شوروي اشغال شدند. به هر 

حال نتيجه يكسان است.
   مرحله پنجم: عادي سازي

مرحله بعدي مرحله »عادي سازي« است. 
البته عادي سازي كلمه بسيار طعنه آميزي 
اس��ت. كلمه اي كه از وضعيت سال 1968 
در »چكسلواكي« گرفته شده است. زماني 
كه پروپاگانداي شوروي و پس از آنها روزنامه 
نيويورك تايمز اعالم كردن��د كه وضعيت 
كشور عادي شده است؛ تانك ها وارد پراگ 
شده اند و ديگر جنبشي، درگيري و خشونتي 
در پراگ وجود ندارد. در اين مرحله، حاكمان 
خودخوانده جامعه ديگر به انقالب جديدي 
نياز ندارند؛ در وضعيت جديد ديگر نيازي 
به راديكاليسم نيست. بنابراين اين مرحله 
دقيق��اً برعكس مرحله »بي ثبات س��ازي« 
است و اساساً هدف آن ايجاد ثبات در كشور 
با اعمال زور اس��ت. پس تمام نفوذي هاي 
كي.جي.بي، فعاالن سياس��ي و اجتماعي، 
ليبرال ه��ا، اس��تادان، ماركسيس��ت ها و 
لنينيست ها حذف مي شوند و حتي بعضي 
وقت ها »حذف فيزيكي« مي شوند چراكه 
كار خود را انجام داده ان��د و ديگر نيازي به 
آنها نيس��ت. حاكمان جديد ب��ه ثبات نياز 
دارند تا از مردم بهره برداري كنند و كشور را 
استثمار و از پيروزي خود بهره برداري كنند. 
بنابراين ديگر نيازي به انقالبي ها نيست. اين 
دقيقاً همان اتفاقي است كه در بسياري از 
كشورها افتاد. بنگالدش را به ياد مي آوريد، 
بحراني كه من هم در آن نقش داشتم. اول 
مجيب الرحمن را داشتند؛ او در سال 1971 
رهبر حزب مردم با نام »عوامي ليگ« بود. 
با سبيلي شبيه اس��تالين. او چندين بار به 
روسيه سفر كرده بود. پنج س��ال بعد، او به 
دست همرزمان ماركسيست سابقش كشته 
شد، چون ديگر به او نيازي نبود و كارش را 
كرده بود. در افغانس��تان، اين اتفاق سه بار 
تكرار ش��د. اول نورمحمد تره كي بود، بعد 
از او حفيظ اهلل امين و حاال )س��ال 1983( 
ببرك كارمل؛ آنها به طور پياپي يكديگر را 
كشتند. يكي پس از ديگري درست زماني 
كه وظيفه شان را به اتمام رسانده اند. يعني 
نفر اول مرحله »تضعيف روحيه« را، نفر دوم، 
مرحله »بي ثبات سازي« را و نفر سوم كشور 
را وارد »بحران« مي كند و در نهايت »ببرك 
كارمل« از مس��كو مي آي��د و روي صندلي 
قدرت مي نش��يند. اخيراً همي��ن اتفاق در 
گرانادا افتاد. موريس بيشاپ، ماركسيستي 
كه به دست يك ژنرال كش��ته شد. اتفاقاً او 
هم يك ماركسيست بود. پس در اين مرحله 
ديگر انقالبي در كار نيس��ت و نوبت عادي 
بودن است. از اين به بعد نه تحصني در كار 
است، نه اعتصابي، نه جنبش آزادي بخشي.

   بازگرداندن روند براندازي
براي عقب برگرداندن اين روند به س��عي و 
تالش خيلي زيادي نياز اس��ت. همان طور 
كه امروز امريكا مجبور مي شود كه به گرانادا 
حمله نظامي انجام دهد تا فرآيند »براندازي« 
را معكوس كند. برخي مي گويند اين درست 
نيست كه به جزيره زيباي گرانادا حمله كنيم؛ 
خب پس چرا فرآيند را در همان مرحله اول 
متوقف نكرديد؟ زماني كه گرانادا تازه مورد 
توجه چپ ها ق��رار گرفته بود؟ چ��را از اول 
جلوي به قدرت رسيدن موريس بيشاپ را 
نگرفتيد؟ آيا مردم گرانادا او را مي خواستند؟ 
بعيد به نظر مي رسد! آنها از اول هم موريس 
بيشاپ را نمي ش��ناختند. خود او هم با يك 
كودتا به قدرت رس��يده ب��ود.  در عوض ما 
اجازه داديم كه وضعيت بدتر و بدتر ش��ود. 
تا اينكه به مرحله »بح��ران« و پس از آن به 
»عادي سازي« رسيديم. اينجا بود كه امريكا 
تصميم گرفت حمله نظامي انجام دهد و در 
جريان اين حمله متوجه ش��دند كه كشور 
گرانادا در واقع يك پايگاه بزرگ نظامي براي 
نيروهاي شوروي بوده است. البته كه اين يك 
اقدام ش��ديد بود. البته كه باعث شد 17نفر 
از نظاميان امريكايي كش��ته شوند. خيلي 
اتفاق بدي بود پس بهتر آن است كه جلوي 
اين فرآيند را قبل از اينكه به مرحله بحران 
برسد بگيريم اما روشنفكران اين اجازه را به 
شما نخواهند داد. از نظر آنها اين دخالت در 
امور داخلي كشورهاست. آنها خيلي مراقب 
هستند كه اجازه ندهند دولت امريكا در امور 
داخلي كش��ورهاي امريكاي التين دخالت 
كند. اما از نظر آنها ايرادي ندارد كه شوروي در 

امور داخلي اين كشورها دخالت كند!
پس براي برعكس كردن اين روند، اگر در مرحله 
آخر باشيم تنها راه حل ممكن، نيروي نظامي 
اس��ت. هيچ نيروي ديگري روي زمين وجود 
ندارد كه در پايان فرآيند براندازي بتواند آن را 
به عقب بازگرداند. اما اگر در مرحله »بحران« 
باشيم نيازي به حمله نظامي نيست بلكه تنها 
نياز به اقداماتي قوي و محكم مانند وضعيت 
كشور شيلي است. اقداماتي با مشاركت پنهاني 
س��ي.آي.اي. به قصد جلوگيري از به قدرت 
رس��يدن »نجات دهنده «اي كه از خارج وارد 
كشور شده است. و براي ايجاد ثبات در كشور، 
پيش از آنكه وارد يك جنگ داخلي ش��ود با 
هر روشي كه مي توانيد، از احزاب و گروه هاي 
محافظه كار و راست گرا در اين كشورها حمايت 
كنيد. كشور را باثبات كنيد و اجازه ندهيد كه 
مرحله بح��ران به جنگ داخلي يا اش��غال به 
دست نيروي خارجي منجر شود. شما ليبرال ها 
خواهيد گفت: »نه! اين برخالف قانون است و 
كنگره براي اين اقدامات پنهاني سي.آي. اي 
بودجه اي اختصاص نخواهد داد.« چراكه نه! آيا 
بايد تا زماني كه مرحله »عادي سازي« برسد و 
تانك هاي شوروي در فرودگاه هاي لس آنجلس 

پياده شوند، صبر كنيم؟ نه!
اگر در مرحله »بي ثبات س��ازي« باشيم هم 
مي توان جلوي پيشرفت اين فرآيند را گرفت، 
حتي آسان تر از مرحله بحران. در اين مرحله 
نيازي به دخالت سي.آي. اي نيست. مي دانيد 
به چه اقدامي نياز است؟ محدود كردن برخي 
آزادي ها براي گروه هاي كوچكي كه دشمن 

جامعه هستند. به همين سادگي!
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هنر جنگیدن در نجنگیدن است!
Tomas Schuman متن كامل آموزش جنگ سرد به افسران امريكايي از سوي انديشمندي روسي تبار به نام

رهبر معظم انقالب سال هاست از جنگ رسانه اي مهم دشمن عليه جامعه ايران سخن مي گويند؛ 
كارزاري كه همه نقشه هاي دشمن بسته به آن و بستري مهم براي كارگر افتادن توطئه هاي شوم 
دشمن است. آيت اهلل خامنه اي )حفظه اهلل( در سخنراني عيد سعيد قربان نيز بار ديگر به اين 
كارزار مهم اشاره و تأكيد كردند در صورت شكست جريان تحريف، تحريم نيز شكست خواهد 
خورد. همزمان با اين فرمايشات مهم، كليپي 15 دقيقه اي در شبكه هاي اجتماعي دست به 
دست مي چرخد كه در آن يكي از انديشه پردازان روسي تبار به صورت ساختارمند نظريه اي را 
براي فروپاشي دولت ها در دوران جنگ سرد، شرح مي دهد و از تجربيات تاريخي كاربرد اين 

روش ها مي گويد. توماس سچومن )Tomas Schuman(  از مأموران ارشد ك.گ .ب در پروژه 
براندازي سيستماتيك بوده كه پس از فرار از شوروي، تجربيات و دانش خود را به دانشجويان 
و افسران اطالعاتي امريكا انتقال مي دهد. آنچه در ادامه آمده است متن كامل صحبت هاي 
اوست كه مطالعه با تأمل آن از اين حيث كه قطع به يقين تكرارشدني است، در فضاي كنوني 
جامعه ايران كه درگير جنگ رسانه اي تمام عياري مي باشد، بسيار مهم و بااهميت مي نمايد. 
البته بايد توجه داشت كه اين ويدئو مربوط به سال 1983 است و قطعاً در سال هاي اخير هر چند 
قالب آن تغييري نكرده باشد اما به روش هاي پيچيده تري براي مقابله با جوامع دست يافته اند.

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

چطور از شبهه و اشكال نمي ترسي؟
آيت اهلل بهجت)ره(:

انسان گاهي در امر دين اشكالي به نظرش مي رسد يا  شبهه اي به او القا 
مي شود، گمان مي كند كه آن اشكال الينحل است و ديگر جوابي ندارد 
و پيِش خود و بدون مراجعه به اهل آن قضاوت مي كند و مي گويد: پس 
دين باطل است و ايراد دارد. چگونه از اهل دين و اهل علم مي ترسي و 
نزد آنها نمي روي و از آنها سؤال نمي كني، ولي از خود شبهه و اشكال 

نمي ترسي كه چه بسا موجب نابودي و هالك دائمي تو گردد؟
منبع: كانال تلگرامي آيت اهلل بهجت)ره( به استناد كتاب در محضر 
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   سبوي دوست

احمد زيدآبادي، فعال سياسي اصالح طلب، 
در كانال تلگرامي خود نوش��ت: از مجموعۀ 
امور دنيا، هم نظر ش��دن با روزنامۀ كيهان 
در يك مورد خاص، ش��ايد گن��اه كبيره اي 
محسوب نشود! اين يك مورد هم، خوانش 
كيهان از استراتژي حزب دموكرات امريكا 
در براب��ر برجام اس��ت. برخي رس��انه هاي 
اصالح طلب به گونه اي از احتمال رياس��ت 
جمهوري جو بايدن س��خن مي گويند كه 
پنداري به مح��ض ورود او به كاخ س��فيد، 
برجام به تمام و كمال زنده و تمام تحريم ها 
يك شبه لغو مي شود! اين نگاه كه معنايي جز 
تسليم شدن امريكا در برابر ايران ندارد، به 
كلي غيرواقع بينانه و در حقيقت گمراه كننده 
است. در واقع همان طور كه كيهان هم پي 
برده است، استراتژي دموكرات ها بازگشت 
بي  قيد و شرط به برجام نيست، بلكه مشروط 
به تغيير مسير سياس��ت داخلي و خارجي 
جمهوري اسالمي است، هر چند كه در قالبي 

ظريف و بعضاً ابهام زا ارائه مي شود.
از قضا »مس��ئلۀ ايران« در حوزۀ سياست دو 
حزبي اياالت متحده قرار دارد و هر دو حزب 
دموكرات و جمهوريخواه عالوه بر نگراني از 
برنامۀ اتمي و موش��كي جمهوري اسالمي، 
اس��تراتژي آن را در خاورميانه مغاير منافع 

اساسي كشورشان در اين منطقه مي دانند.
البته اگر اركان قدرت رسمي در ايران، به طور 
خصوصي به اين نتيجه رسيده باشند كه ادامۀ 
منازعه با امريكا بيش از اين مقدور و ممكن 
نيست و بايد راهي براي تشنج زدايي بين دو 
كشور پيدا كرد، پيروزي بايدن مي تواند اين 
فرصت را در اختيار آنه��ا قرار دهد تا با حفظ 
سطحي از حيثيت سياسي، وارد دور تازه اي 
از رابطه با امريكا شوند. اما اگر آنها به چنين 
نتيجه اي نرسيده باشند، پيروزي احتمالي 
بايدن در انتخابات رياست جمهوري امريكا، 
كمكي به تشنج زدايي بين دو كشور نخواهد 

كرد چراكه نهايتاً نگراني ها و خواس��ته هاي 
حزب دموكرات از جمهوري اسالمي تفاوت 

محسوسي با حزب جمهوريخواه ندارد.
در اين ميان اما چرا برخي محافل اصطالحاً 
اعتدالي و بعضاً اصالح طلب، حضور احتمالي 
بايدن در كاخ س��فيد را معادل بازگش��ت به 
برجام و رف��ع تحريم ها معرف��ي مي كنند؟ 
دليلش ظاهراً به افسانه اي بازمي گردد كه بين 
خصائل رؤساي جمهوري ايران و امريكا نوعي 
ربط مستقيم قائل است! طبق اين افسانه، ورود 
يك شخصيت تندرو به كاخ سفيد مستلزم 
ظهور رئيس جمهوري مش��ابه آن در ايران 
اس��ت و بر عكس! از همين رو، اعتدالي ها و 
بخشي از اصالح طلباِن نزديك به آنان، پيروزي 
احتمالي بايدن را در حقيقت شانس��ي براي 
ادامۀ حضور خود در ق��وۀ مجريه مي دانند و 
بدين منظور ظاهراً از قرينه سازي هاي بي پايه 
و اساس و اغراق در تفاوت رويكرد دموكرات ها 
و جمهوريخواهان نس��بت به سياست هاي 

جمهوري اسالمي ابا ندارند.
بدين ترتيب، چنانچه بايدن به كاخ س��فيد 
راه يابد، احتمال اينك��ه اعتدالي ها و برخي 
متحدان اصالح طلب آنان، در جهت ضرورت 
رياس��ت جمهوري اف��رادي از جنس خود 
در انتخابات س��ال آين��دۀ اي��ران تبليغات 
گسترده اي به راه بيندازند، بسيار زياد است. 
چنين تبليغاتي طبعاً سبب مي شود كه برخي 
اقشار اجتماعي به اميد احياي برجام و كاهش 
تشنج در روابط خارجي، دوباره بسيج شوند 
و با هجوم به پاي صندوق هاي رأي، چهره اي 
از جنس اعتدالي ها را به رياس��ت جمهوري 
برگزينند. تجربه هاي مكرر اما نش��ان داده 
است كه بدون خواس��ت و ارادۀ اركان اصلي 
ق��درت در اي��ران، چهره ه��اي اعتدال��ي و 
اصالح طلب در مقام رياست جمهوري، قادر 
به گشودن گرۀ رابطه با امريكا نيستند و اغلب 

وضع را پيچيده تر و بغرنج تر مي كنند. 

فعال سياسي اصالح طلب: اصالح طلبان خيال نكنند 
با رأي آوردن بايدن سياست امريكا تغيير مي كند

ساعت 8 و 45 دقيقه با دانفور صحبت كردم تا نظر او را درباره آنچه كه اتفاق افتاده بود 
جويا شوم. او گفت تا حدود ساعت يك بامداد بيدار بوده است تا ميزان تلفات و نكات 
مهم آنچه را كه قرار بود اتفاق بيفتد احصا كند، در صورتي كه ترامپ صبح جمعه همين 
كه از خواب بيدار شده، نظرش را عوض كرده و همه زحمات را بر باد داده است! دانفور 
از آنچه رخ داده خوشحال نبود و از اينكه ترامپ ابتدا در جلسه اتاق وضعيت چون فكر 
مي كرده اهداف پيشنهادي او ضعيف است، او را بي عرضه خوانده و بعد خودش حمله 
را به خاطر بيش از اندازه بودن سطح تلفات و متناسب نبودن ميزان خسارات متوقف 
كرده، آزرده بود. حرف هاي درس��تي مي زد. در مورد ميزان تلفات و اهميت س��انحه 
دانفور گفت پس از جلس��ه اتاق وضعيت وكالي پنتاگون از او درباره ميزان احتمالي 
تلفات ايراني ها سؤال كرده اند و او جواب داده اس��ت: »نمي دانيم.« دانفور در جلسه 
اتاق وضعيت هم گفته بود كه ميزان خسارت را نمي دانيم. آن طور كه دانفور تعريف 
كرد وكال براي تخمين خسارات به دنبال جداول سازماني رفته اند تا بتوانند از طريق 
آنها به الگويي براي ميزان تلفات به نسبت نوع حمله دست پيدا كنند. خالصه آنها در 
جست وجوهاي خود به اين نتيجه رس��يده بودند كه عموماً در حمالتي از اين دست 
به ازاي هر شليك 50 نفر كشته مي شوند. دانفور گفت: »تمام اينها كار وكال بود.« اين 
حرف يعني در اين تخمين هيچ كس با مسئوليت نظامي و در رده فرماندهي درگير 
نبوده است. همان طور كه دانفور به خوبي مي دانس��ت، اگر حمله انجام مي شد هيچ 
مشكل قانوني وجود نداشت. دانفور گفت حدود ساعت 7 و 13 دقيقه عصر ترامپ با او 
تماس گرفت تا بگويد شنيده كه اين حمله 150 كشته ايراني به همراه خواهد داشت. 
او به ترامپ گفته بود: »تعداد كش��ته ها به اين اندازه نخواهد ش��د چراكه اوالً متوجه 
شده ايم يكي از پايگاه هايي كه هدف بود برعكس اطالعات قبلي جابه جا شده است و از 
موقعيت جديدش هم اطالع دقيقي نداريم؛ پس حاال فقط دو هدف داريم و اگر تعداد 
كشته ها را با همان تخمين وكال هم حس��اب كنيم 100 نفر بيشتر نخواهد بود. ثانياً 
مطابق تخمين ما تعداد كل افراد حاضر در هر پايگاه حدود 50 نفر است.« دانفور گفت 
تالش زيادي كرده كه به ترامپ بفهماند، چرا در نيمه هاي شب تعداد افراد حاضر در 
پايگاه از اين هم كمتر خواهد بود اما به هيچ طريقي نتوانسته ترامپ را قانع كند و در 
نهايت ترامپ گفته بود: »من اين را دوست ندارم؛ آنها هيچ كدام از افراد ما را نكشتند. 
من مي خواهم اين حمله را متوقف كنم حتي راضي به 100 كشته هم نيستم. « پس 
از آنكه توضيحات دانفور تمام شد من واقعه را از ديدگاه خودم از جايي كه آيزنبرگ 
با پيش بيني هاي وكال به دفتر رياست جمهوري آمده بود شرح دادم. من مي توانستم 
حس كنم كه دانفور آن سوي تلفن سرش را به نشانه تأسف با حيرت تكان مي دهد. 
گفت: »من فقط مي خواهم رئيس جمهور مسئوليت اين كار را بپذيرد! شب گذشته كه 
نمي خواست اين را قبول كند. اين كار عواقبي خواهد داشت اگر...« جمله اش را تمام 
نكرد و س��پس گفت: »و اما آن توئيت هايي كه امروز صبح رئيس جمهور زد! او با اين 
توئيت ها عمالً به ايراني ها فهماند تا زماني كه به امريكايي ها صدمه نرسانده اند مي توانند 
هر كاري كه دلشان مي خواهد انجام دهند و اين مجوزي است به ايراني ها براي انجام 

كارهاي دلخواه بعدي شان.« به نظر من دانفور كاماًل درست مي گفت.

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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آمار 150 كشته  كار وكالي پنتاگون بود


