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سخن سردبير

شکست »معجزه گری برجام«! و روسياهی خط سازش

اين يادداشت درباره فروپاشــی برجام و شكست جريان سازش و پيامدهای آن برای 
انقاب اسامی است. خط ســازش در همه جنبش های اجتماعی يكی از اصلی ترين 
علت های ناكامی انقاب های بزرگ است؛ زيرا منطق سازش، منطق عقب نشينی، ترديد، 
وادادگی، استحاله، دنيازدگی، عوام گرايی، ناتوانی، اسطوره سازی از دشمن، بی اعتنايی 
به قدرت مردم و از همه مهم تر منطق پايان دگرگونی و پيروزی ضد انقاب است. فهم 
منطق سازش به نوعی فهم منطق انقاب و خط مقاومت نيز هست زيرا مفيد و كارآمد 
بودن خط مبارزه انقابی و جريان مقاومت را برای درك و شناسايی جهانی كه بيش از 

هميشه درگير مبارزه حق و باطل است، نمايان می سازد. 
برای ملت بزرگ ايران كه در تاريخ معاصر با تمام وجود نفرت انگيز بودن خط سازش را 
در دو جنبش بزرگ اجتماعی مثل جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت، 
تجربه كرده است و با چشمانی غمبار شاهد از دست رفتن دستاوردهايی بود كه با خيانت 
خط سازش، توسط كودتای سياه يك پدر و پسر بی هويت، مزدور و بيگانه با استقال 
و آزادی ايران، در پای منافع بيگانگان و در رأس آن انگليس و امريكا قربانی شد، فهم 
اين فرآيند بسيار روشن و آشكار است. برای آنهايی كه در ورای استعمار- نظام كفر و 
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استكبار، نابرابری، حرص، فقر، جهل، بی عدالتی و مادی گری- و سازش با جهانخوارانی 
كه جز با مرگ و نابودی ملت های ديگر نمی توانند به حيات انگلی خود ادامه دهند، به 
امكان جهانی بهتر با ملت های آزاد، مستقل، عدالت خواه و با معنويت باور دارند، موفقيت 

و پيروزی خط سازش در انقاب ها يك ضايعه جبران ناپذير است. 
ممكن است نظام جمهوری اسامی كه ميوه شيرين و مبارك انقاب اسامی است 
مسائل و مشكاتی داشته و هنوز به آرمان های يك نظام الهی و انسانی به تمام و كمال 
نرسيده باشــد اما با اين همه، جوهر يك نظام آزادی خواه، استقال طلب، حساس در 
مقابل ظلم و بی عدالتی و حق طلب را آن گونه كه در آموزه های حكيمان، فيلسوفان و 
مصلحان تاريخ تعريف شده است، در خود دارد. انقابی كه يك نظام آلوده به ويروس 
كشنده جهل، بی عدالتی، ضد آزادی، وابسته و حقير، بی هويت و خون ريز را سرنگون 
كرد و به جای آن يك نظام مردمی، آزاديخواه و اســتقال طلب با ريشه های اسامی و 
انسانی مستقر ساخت و برای مردمش عزت، هويت، امنيت، استقال، آزادی و پيشرفت 
به ارمغان آورد، هميشه مورد تقديس و تعظيم جهانيان است حتی اگر نظام برآمده از 

اين انقاب نتواند به همه آرمان های انقاب جامه عمل بپوشاند. 
خط سازش از اساس وظيفه اش اين اســت كه نگذارد اين آرمان ها در درون انقاب 
اسامی و در ساختار جمهوری اسامی نهادينه شود. غلوگرايی ها و غالی گری هايی كه از 
ابتدای انقاب در تئوريزه كردن سازش با شعار واقع گرايی و در پوشش پروژه هايی چون 
سياست گام به گام، مذاكره مستقيم، مذاكره لندن، طرح مك فارلين، پروژه مذاكرات 
برلين، مذاكره با جرج سوروس تئوری پرداز انقاب های مخملی و در نهايت مذاكرات 
برجام اتفاق افتاد، خواسته و ناخواسته دســتاوردی جز اظهار پشيمانی از مقاومت و 

مبارزه، و تعظيم و تكريم خط سازش با شقی ترين دشمنان بشريت ندارد. 
اين غلوگرايی ها كه آخرين آن در جريان مذاكرات دولت روحانی، از يك سو برجام را تا حد 
معجزه پيامبران باال برد و از سوی ديگر ريشه های عميق نفرت امريكا از انقاب اسامی و 
ملت ايران را كم بها نشان داد، ناشی از چيست و چه خطی را دنبال می كند؟ آيا غير از پُر بها 
دادن به دشمن و كم بها جلوه دادن تمايات مردم و آرمان های انقاب اسامی است؟ آيا 
اين غالی گری را نبايد در ناتوانی از درك روند درازمدت دشمنی امريكا با ايران به ويژه پس 
از شكست های فاحش طرح های امريكايی در لبنان، سوريه، عراق، افغانستان و ساختن 
مترســك هايی چون: منافقين، طالبان، داعش و ده ها گروه مزدور برای بر هم زدن روند 

پيروزی خط مقاومت در منطقه در مقابل خط بی آبرو و فرسوده سازش دانست؟ 
خروج از پيش مسلم امريكا از برجام اگر چه هنوز برای دل سپردگان خط سازش در 
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ديوانساالری ايران و غرب پرستان وابســته به آن، كه تمام آرزوهای خود را بر باد رفته 
می بينند، ضربه گيج كننده ای به حســاب می آيد ولی برای ملت ايران و خط انقابی 
مقاومت، يك فرصت طايی است؛ نه از اين جهت كه با سرزنش دولتمردان و جريان های 
واداده به خط سازش، فضايی برای بازی های سياسی، انتخاباتی و رقابت های هيستريك 
جريانی و حزبی درست شود بلكه از اين جهت كه چهره نفرت انگيز خط سازش و كسانی 
كه برای منافع فردی و تمايات شــخصی و خانوادگی به اين خط دل بسته بودند ولی 
هيجان انگيزتر از هر انقابی ای شعار مبارزه با اســتكبار جهانی و امريكای جهانخوار و 

خط امام سرمی دادند بيش از پيش افشا می شود.
ما در دولتی كه خود را »دولت تدبير و اميد« می ناميد و پايه های خود را بر ويران كردن 
دستاوردهای انقاب و سياه نمايی سيستماتيك تاريخ چهار دهه گذشته بنا نهاده بود، 
آزمون سختی را پشت سر نهاديم. حوادث دور اول و دوم دولت تدبير و اميد به طور زنده 
نشان داد كه سطح حل مسائل و معضات كشور از طريق تئوريزه كردن خط سازش به 

طور قطع و يقين بيش از حد خيال پردازی است.
شكســت تز »معجزه گری برجــام« كه بــه نوعــی روشــمندترين و در عين حال 
خطرناك ترين تئوری خط ســازش در تاريخ انقاب اســامی بــود و عوام فريبانه و 
ناجوانمردانه همه سرنوشت يك انقاب بزرگ اجتماعی و امور عادی و روزمره مردم را به 
موفقيت خود منسوب می كرد، نشان داد كه حقانيت و عظمت انقاب اسامی، برخاف 
توهم كارگزاران خط ســازش، بيش از آن اســت كه با تئوری های توخالی و عاری از 
واقعيت و حقيقتی چون مذاكره مستقيم، مذاكره مك فارلين، مذاكره با جورج سوروس 
و نظريه پردازان انقاب مخملی، مذاكرات برجام و ديدگاه هايی شبيه به اينها، در آينده 

تاريخ انقاب اسامی مخدوش شود. 
شكست »معجزه گری برجام« و روسياه شدن خط سازش يك واقعيت تلخ ديگر را برای 
ملت ايران از عمق به سطح آورد. وجود خط ســازش در تمامی جنبش های اجتماعی 
يك واقعيت انكارناپذير اســت. اما حقيقت تلخ درباره جمهوری اسامی اين است كه 
سازمان دهندگان اين خط، عموماً در مركز ديوانساالری و در قامت مديران ارشد جای 
دارند. از ابتدای انقاب رگه های خط سازش چه در دولت موقت بازرگان، چه در دوران 
رياست جمهوری بنی صدر، چه در دولت ســازندگی  هاشمی رفسنجانی، چه در دولت 
خاتمی و چه در دولت های ديگر وجود داشــت و تاش می كرد توهمات خود درباره 
انقاب اسامی، مبارزه با استكبار جهانی و در رأس آن مذاكره با امريكا و عقب نشينی 
از آرمان های انقابی و انسانی ملت ايران را تئوريزه و القا نمايد. اما ما نمی خواستيم باور 
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كنيم كه در ميان مديران و كارگزاران جمهوری اسامی ممكن است چنين خطی جا 
خوش كرده و منتظر فرصت باشــد. اين خط از ابتدای انقاب در ديوانساالری كشور 
نهادينه شد. آنچه بر ما در جريان برجام گذشت، نشان داد كه خط سازش از ابتدا سزاوار 
تحليل جدی و رديابی حتی در ميان طرفداران انقابی كشور بود ولی ما عموماً رگه های 

اين خط را در ميان نيروهای به ظاهر انقابی جست وجو نمی كرديم. 
به رغم اين كه ما از حضور جريان ســازش در كنار ضد انقاب داخلی و خارجی برای 
باج خواهی از انقاب، وادار ساختن رهبری به اعام حالت اضطراری در كشور در مقاطع 
مختلف، ســياه نمايی، ايجاد ترديد در كارآمدی نظام جمهوری اسامی، سلب اعتماد 
عمومی از مردم با دادن وعده های عجيب و غريب، ايجاد فتنه و بلوا در كشور، بزك كردن 
چهره نفرت انگيز استبداد و استعمار در ايران، رابطه پشت پرده با دشمنان قسم خورده 
ملت و ساير كارهايی كه جبهه انقاب و خط مقاومت را تضعيف می كرد، خبر داشتيم 
ولی با تعلل و اغماض در برخورد با اين خط به خاطر بعضی از ماحظات، راه را برای نفوذ 
آنها در عالی ترين سطوح ديوانساالری جمهوری اســامی مثل مجلس، دولت و ساير 

سازمان ها و نهادها باز كرديم. 
پيامدهای ضمنی شكســت »معجزه گری برجام« و روســياهی خط سازش می تواند 
انگيزه های پرقدرتی بــرای ارزيابی عملكرد انقابيون خط مقاومت و امريكاپرســتان 
خط سازش در ديوانساالری ايران باشــد و خط مقاومت را آماده كند كه واقعيات اين 
ديوانساالری را كه بی ترديد »اسب تروا« و »پاشنه آشيل« نظام جمهوری اسامی است، تا 
هر جا كه آنها را بكشاند، پيگيری كنند. اين واقعيات حتی ممكن است تا درون مناسبات 
خانوادگی بعضی از مديران ارشــد و كارگزارانی كه از ســال های دولت ســازندگی و 
دولت های بعدی تبديل به يك طبقه اجتماعی خاص و ويژه خوار جديد در ديوانساالری 
ايران شدند، كشيده شــود. نبايد ماحظات شبه انقابی و سابقه انقابی گری بعضی از 
اين مديران و كارگزاران ما را از درك عميق و دقيق مكانيزم عملكرد اين ديوانساالری 
كه عموماً ريشه پرقدرتی از گذشته در بوروكراسی و تكنوكراسی كشور دارد و در ايجاد 
فساد اداری، رانت خواری، فساد اخاقی، دل سپردگی به قدرت و بی اعتبارسازی عمومی 

و سلب اعتماد از نظام اسامی سرآمد ديگر جريان ها هستند، غافل شد. 
شايد اگر در گذشته چنين خطی را در ديوانســاالری جمهوری اسامی می ديديم 
به حساب اشتباه محاســباتی از دشــمن می گذاشتيم ولی داســتان تئوريزه كردن 
»معجزه گری برجام« و نشاندن اين قرارداد در مقام »نجات بخش انقاب« نشان می دهد 
كه خط سازش در انقاب ريشــه عميق تر و جدی تری از يك خطای تاريخی يا اشتباه 
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محاسباتی دارد. عائم و نشان هايی كه در دولت تدبير و اميد نمايان شد با قاطعيت به ما 
می گويد در چهار دهه گذشته انقاب، بعضی از دولتمردان ايران و انقابی نمايان سابق 
در پيوند منافع فردی، خانوادگی، جريانی و حزبی خود بــا امريكا و اروپا تا آنجا پيش 
رفته اند كه ديگر نمی توانند از اين منافع چشم پوشــی كنند. فرستادن فرزندان خود و 
خانواده و ساير وابستگان و پيوستگان به اين كشورها برای زندگی يا به بهانه تحصيل، 
ضرورت ارتباط و ارسال پول و امكانات برای آنها، هزينه كردن دالرهای حقوق نجومی 
در وياهای كنار ساحل اروپا و شهرهای پرجاذبه لندن، پاريس، ملبورن، لوس آنجلس، 
نيويورك، آنتاليا، ايتاليا و غيره كه جاذبه های تفريحی آنها به مراتب شايستگی بيشتری 
نسبت به ايران و مردم مظلومش دارد و ده ها دليل ديگر، بی ترديد با تحريم های برجامی 

كه راه اين ارتباطات را دشوار و پر هزينه می كند، سازگار نيست. 
اينها كمتريــن دليل برای كارچاق كنی خط ســازش در كنار تمايــات عقيدتی و 
سرسپردگی های ايدئولوژيك به غرب است كه از ديرباز هوش از سر جريان منورالفكری 
ايران ربود و پيچ و مهره های مغز آنها را برای شــل و ســفت كــردن در اختيار آچار 
پيچ گوشتی های امريكا و اروپا قرار داد؛ و چه دقيق و عميق گفت معمار بزرگ انقاب 

اسامی خمينی كبير:  
ما از شر رضاخان و محمدرضا خاص شديم، لكن از شر تربيت يافتگان 
غرب و شرق به اين زودی ها نجات نخواهيم يافت. اينها برپادارندگان 
سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی می باشند كه با هيچ منطقی 
خلع ساح نمی شوند؛ و هم اكنون با تمام ورشكستگی ها دست از توطئه 

عليه جمهوری اسامی و شكستن اين سد عظيم الهی برنمی دارند.1
ما در مورد خط ســازش بايد هوشــيارانه قضاوت كنيم ولی در عيــن حال نبايد در 
ارزيابی های خود درباره اين خط در هر مقام و منصبی ترحم داشته باشيم. خط سازش 
بزرگترين دشمن انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی است. ترحم به اين خط در 
ارزيابی ها، ترحم بر پلنگ تيزدندانی است كه اگر فرصت پيدا كند گلوی ملت ايران را 
خواهد دريد. همچنان كه همين خط با انقاب مشروطه و ساير جنبش های ملت ايران 
در تاريخ معاصر چنين كرد. بنابراين بايد واقع بينانه اين خط را رصد كنيم و بدانيم كه 
زمينه هايی وجود دارد كه سازشــكاران برنامه ها، تئوری ها و نقشه های خود را در آن 
عملياتی می كنند و از ملت ايران هزينه می گيرند؛ همچنان كه در افسانه ســازی های 
»معجزه گری برجام« چنين هزينه هايی پرداخت كرديم. اين زمينه ها در ابعاد سياسی، 

1. صحيفه امام، ج15، ص446-447. 
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اقتصادی، فرهنگی و عقيدتی از يك طرف به مسائلی كه به از هم پاشيدن ساختارهای 
نظام كهنه و پوسيده پادشاهی در ايران مربوط اســت ارتباط دارد و از طرف ديگر به 
مسائلی كه در دل ديوانساالری نظام جمهوری اسامی ريشه دوانده، مربوط می شود. 

تار و پود اين ديوانساالری با همه وجوهش همان ديوانساالری ساخته دست امريكايی ها 
در دوران پهلوی است و آنها بيش از ما از روزنه های رخنه در اين ديوانساالری آگاهی دارند 
و می توانند از درون آن، خط سازش را هدايت و ساماندهی كنند. نزديك به دو دهه است 
كه خط سازش در درون اين ديوانساالری بر استراتژی گسترش نارضايتی ميان مردم، 
بی اعتمادسازی و القای ناكارآمدی نظام جمهوری اسامی تكيه كرده و به صورت مستمر 
از طريق الغای تضاد تخصص و تعهد آن را تقويت می كند. در دانشــگاه ها، در ادارات، در 
بنگاه های كســب و كار، در متون رشــته های مديريت و حقوق اداری، در فن ساالری و 
كاغذبازی، در سياست گذاری و برنامه ريزی، در آموزه های علوم سياسی و علوم اجتماعی، 
در نظام اقتصادی و بانك داری، در سياست های مالی و پولی و از همه مصيبت بارتر در نظام 
آموزش ابتدايی و متوسطه ايران و اسناد به ظاهر جهانی آن )شبيه 2030( و غيره روزنه های 

رخنه را باز نگه می دارند تا خط مقاومت را تضعيف و از صحنه محو كنند. 
اگر نيروهای انقابی خط مقاومت از ضرورت حياتی اقدام مشترك و معقول و به دور 
از هيجانات سياسی و حزبی در افشای خط ســازش آگاهی نداشته باشند و وارد عمل 
نشوند و در هر فرصتی بی ماحظه اهداف و استراتژی های اين خط را افشا نكنند، اين 
ديوانساالری و خط سازشی كه در پشت آن كمين كرده است با شعار های مردم پسند 
و شرايط مناسب و حتی ژست های انقابی و به شدت اسامی وارد صحنه خواهد شد و 
ريشه استقال، آزادی و جمهوری اسامی را خواهد زد و ايران را به دورانی در حكومت 

قاجاری و پهلوی خواهد برد كه به قول آيت اهلل شهيد حاج آقا نوراهلل اصفهانی: 
فان وزير دريای خزر را نگويد يك قاشــق آب گنديده چه قابل است 
بخشيديم. ديگر »مرو« و »سرخس« را قمار شب و خمار صبح به  باد ندهد 

و هكذا.1
درســت اســت كه معجزه گری برجام خاصيت خود را از دســت داده است اما خط 
سازش، خط نفاق و خط وادادگی از انقاب، از مرده ريگ برجام نيز دست بر نداشته و 
بی ترديد انتقام اين شكســت را از مردم ايران خواهد گرفت. اگر خط مقاومت از ابتدا 
بر مواضع يكدســت، قاطع و آگاهی بخش تكيه می كرد و داستان »معجزه گری برجام« 

1. موسی نجفی، انديشه سياسی و تاريخ نهضت حاج آقا نوراهلل اصفهانی، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر 
ايران، 1383، ص248. 
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را به بازی های جناحی، انتخاباتی و تصفيه حســاب های سياسی وصل نمی  كرد و همه 
هزينه های برخورد با خط سازش را به رهبری حواله نمی كرد، خط سازش نمی توانست 
گستاخانه طرح های ذلت بار خود را در پوشش داستانی شبيه حكميت ابوموسی اشعری 

و عمروعاص بر امام زمان تحميل كند. 
خروج از برجام و خيانت امريكا به ســندی كه خود امضا كرده بود بيش از آن كه يك 
واقعيت تأسف آور باشــد يك حقيقت تاريخی از پيش تجربه شده بود. اگر دولتمردان 
ايران از اين واقعه عبرت بگيرند، می توانند به عنوان فرصت مثل سياب بهاری موانع 
بی شــماری را كه عموماً ذهنی هستند و سد راه پيشــرفت ايران اند از سر راه بردارند. 
بی ترديد مسير پيشرفت، عزت، عظمت، اســتقال و آزادی ملت ايران از راه هايی كه 
امريكا و اروپا ريل گذاری كرده اند، نخواهد گذشــت و اين مسير از دوران قاجاريه تا به 
امروز نشان داده است كه جز ويرانی، نابودی اســتقال و آزادی و برهوت وابستگی و 

حقارت چيزی به ارمغان نخواهد آورد. 
امريكای مردمی، عاقل، شريف و وطن پرست! كه خط سازش نزديك به چهار دهه است 
آن را ترويج می كند شــوخی فريبنده ای بيش نيست و انسان را به ياد آن نطق معروف 
دكتر مصدق در مجلس چهاردهم درباره »انگليسی خوب، بسيار شريف و وطن پرست« 
می اندازد. مصدق در كوران انقاب مشروطيت با بورس محمدعليشاه برای تحصيل به 
خارج می رود و به قول خودش بيست سال مردم ايران را نمی بيند و از ايران و اتفاقاتی 
كه در اين بيست ســال به وقوع پيوســت خبری ندارد. وقتی به ايران برمی گردد در 
مجلس چهاردهم در جلسه 16 اسفند 1322 در مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياءالدين 

طباطبايی يكی از عوامل كودتای سياه رضاخان می گويد:
... بنده مأمورين خوب از انگلستان ديده ام. من مأمورين بسيار شريف 
و وطن دوست از انگلستان ديده ام. من مذاكراتي در شيراز و در تهران 
با اينها دارم. يك روز ماژور هوور قنسول انگليس آمد و به من گفت: ما 
حكم داده ايم تنگستاني ها را تنبيه بكنند. من حالم به هم خورد. گفت: 
شما چرا حالتان به هم خورد؟ گفتم: چون اين صحبتي كه كرديد نه در 
نفع شماست نه در نفع ماست. گفت: توضيح بدهيد. گفتم: شما پليس 
جنوب را مأمور تنبيه تنگستان بكنيد بر منفوريت آنها افزوده مي شود. 
تنگستاني ها اگر شرارت مي كنند من تصديق مي كنم اگر بعضي از آنها 
راهزني دارند من تصديق دارم. اگر آنها را پليس جنوب تنبيه كند آنها 
جزء شهداء و وطن پرست ها مي شوند و من راضي نيستم. ولي اگر من كه 
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والي هستم آنها را تنبيه كنم به وظيفه خود عمل كرده  ام و كار صحيحي 
كرده  ام. گفت: توضيحات شما مرا قانع كرد شما كار خودتان را بكنيد 
من از شما تشكر مي كنم. بعد از چند روز من تنگستان را امن كردم و 

ماژور هوور آمد از من تشكر كرد...1
مصدق با توهم دفــاع از وطن و برقراری امنيت، تمام مبارزين جنبش تنگســتان را 
كه عليه منافع نامشروع انگليس در ايران می جنگيدند و دشمن آنها را اشرار و راهزن 
می ناميد، همچنان كه امروز نيروهای خط مقاومت در لبنان، فلسطين، سوريه، عراق و 
ايران را تروريست خطاب می كنند، مردم تنگستان را سركوب كرد و مزد اين سركوبی 
را از انگليسی های خوب و شريف و وطن پرست!!! گرفت؛ زيرا همكاري مصدق با پليس 
جنوب و تجهيز قواي دولتي در سركوب تنگستاني ها سبب شد كه سفارت انگليس از 
نخست وزير جديد بخواهد كه مصدق را در ســمت والي فارس ابقاء كند. مستر نرمان 

سفير انگليس در اين نامه می نويسد:
سفارت انگليس- 4 نوامبر 1920 مطابق با 22 صفر 1339. 

فدايت شوم. پس از اســتعام از صحت مزاج و تقديم ارادت زحمت 
مي دهد كه از قرار تلگرافي كه قنســول انگليس مقيم شــيراز مخابره 
كرده اند آقاي مصدق السلطنه از سقوط كابينه قبلي و تشكيل كابينه 
جديد قدري مضطربند كه مبادا اين كابينه در موقع الزمه همراهي و 
مساعدت مقتضي از ايشــان ننمايد و گويا خيال استعفا دارند. از قرار 
راپورت هايي كه از قنسول انگليس در شيراز مي رسد حكومت معظم له 
در شيراز خيلي رضايت بخش بوده اگر حضرت اشرف صاح بدانند بد 
نيست كه دوستانه تلگرافي به معزي  اليه مخابره فرموده، خواهش كنيد 
كه به حكومت خود باقي بوده و از اين خيال منصرف شوند. ايام شوكت 

مستدام. مستر نرمان2
واقعيت خط سازش در تاريخ ايران همين است. حتی اگر به نام خيرخواهی در اقدامی 
وارد شود به دليل ويژگی های سازشكارانه، در حساس ترين برهه تاريخی خسارتی كه 
وارد می سازد كمتر از كودتای ســياه انگليس پسند رضاخان در سوم اسفند 1299ش 
و كودتای امريكاپسند 28 مرداد ســال 1332 و بر باد دادن دستاوردهای يك جنبش 

بزرگ ضد استبدادی و ضد استعماری در ايران نيست. 

1. حسين كی استوان، سياست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، تهران، مصدق، 1337، ج1، ص33. 
2. همان. 


