انتخابات رياست جمھوری ايران  :بحث کانديداھا بر چرخش استراتژيک
سھند آوديس و الکس النتير
 ۴ژوئن٢٠٠٩
استراتژی ملی وجه غالب مبارزات انتخاباتی  ١٢ژوئن رياست جمھوری ايران  ،ميان چھار کانديدای تاييد شده
توسط شورای نگھبان می باشد  .ھمزمان با بحران اقتصاد جھانی و انتظار تغيير سياست خارجی اياالت متحده پس
از انتخاب باراک اوباما ،بخشھای قابل توجھی از بورژوازی ايران در تالشند تا سياستھای اجتماعی و ديپلماتيک
رئيس جمھور کنونی ،محمود احمدی نژاد را تغيير دھند.
پس از محکوم کردن افراد قدرتمند حکومتی"مافيای نفتی" که درآمد نفتی ايران را کنترل می کننداحمدی نژاد
پيروزی غير منتظره ای را در انتخابات سال  ٢٠٠۵بدست آورد .از آن زمان او به يکی از مخالفان اصلی
واشنگتن در خليج فارس تبديل شده است .دولت او از سازمانھا و احزاب اسالمی ھمچون حماس در غزه و حزب
ﷲ در لبنان که ھدف امپرياليسم اياالت متحده قرار گرفته اند حمايت کرده است و برنامه ی ھسته ای را در پيش
گرفته که اياالت متحده آنرا محکوم کرده است .او با زير سئوال بردن قتل عام دسته جمعی يھوديان توسط نازيھا
تنش با اسرائيل را افزايش داده است .رسانه ھای جمعی غرب از او تصويری پليد به نمايش گذاشته اند و دولت
بوش از مذاکره ی آشکار با دولت او خودداری کرد.
در کارزارانتخاباتی کنونی ،توافقی گسترده مابين ھمه ی کانديداھا برای برقراری روابط نزديکتر با اياالت
متحده و تحميل رياضت اقتصادی به طبقه ی کارگر به چشم می خورد .اين شامل احمدی نژاد و محسن رضايی
فرمانده ی سابق سپاه پاسداران انقالب اسالمی ) کانديداھای جناح مذھبی و محافظه کار اصول گرا ( و نخست
وزير سابق ميرحسين موسوی و سخنگوی اسبق پارلمان مھدی کروبی ) کانديداھای بيشتر متمايل به غرب اصالح
طلب( می باشد.
احمدی نژاد اين تغيير موضع را با فرستادن نامه ای به اوباما و تبريک پيروزی او در  ۶نوامبر اعالم کرد و
نوشت "ملت بزرگ تمدن ساز و عدالت خواه ايران از تغييرات عمده منصفانه و حقيقی در سياستھا و عملکردھا
بخصوص در اين منطقه استقبال می کند".
کروبی که کانديداتوری خود را در آگوست گذشته اعالم کرد از احمدی نژاد به دليل سياستھای سرکوبگر انه اش
بويژه بر ضد دانشجويان انتقاد کرده است .او ھمچنين پس از انتخابات رياست جمھوری  ٢٠٠۵با اتھام تقلب
انتخاباتی با رھبر نظام  ،علی خامنه ای رويارو شد .او ضمن سخنرانی  ٢١می از طريق تلويزيون دولتی ايران
گفت" :يکی از داليلی که ضروری ديدم در اين انتخابات وارد صحنه شوم ،محدوديت آزادی مردم توسط حکومت
به ويژه تصويه و حذف کانديداھا و دخالت سازمانيافته ی نيروھای نظامی در انتخابات گذشته است".

در ھمان سخنان کروبی از روابط احمدی نژاد با ديگر کشورھا انتقاد کرد ":اين نبايد به صورت رويارويی يا
تسليم باشد .ما می توانيم بر اساس منافع ملی خودمان با آنھا رابطه داشته باشيم ...آنچه ما می بينيم اين است که
جمھوريت نظام ما بدليل اين سياستھای نسنجيده در خطر است".
پس از مراسم معارفه ی اوباما در ژانويه ،گزارشاتی حاکی از آماده کردن نامه ای از سوی وزارت امور خارجه
آمريکا مبنی بر پشنھاد مذاکره با ايران منتشر شد .در دھم فوريه احمدی نژاد اعالم کرد مايل است "در فضايی
منصفانه و با احترام متقابل" با آمريکا مذاکره کند.
در ھشتم فوريه ،رئيس جمھور سابق محمد خاتمی،يک اصالح طلب که از  ١٩٩٧تا  ٢٠٠۵در اين سمت بود و
سياست بازار آزاد مبنی بر گشودن ايران به روی سرمايه گذاران اروپايی و آسيايی را پيگيری کرد به طور موقت
به رقابت انتخاباتی پيوست .امأ پنج ھفته بعد ظاھرا با اين حساب که تصوير محافظه کارانه تر موسوی انتظارات
کمتری را در ميان رای دھندگان اصالح طلب و مخالفت کمتری رااز سوی اصول گرايان بر خواھد انگيخت به
سود موسوی کنار رفت.
نيويورک تايمز از تحليگر اصالح طلب سعيد ليالز اقتصاد دان مدير مسئول روزنامه ی سرمايه چنين نقل قول
کرد  ":بسياری ھستند که فکر می کنند اگر خاتمی دوباره انتخاب شود با ھمان موانع دوره قبلی رياست
جمھوريش مواجه خواھد شد" .ليالز اضافه می کند "نگرانی ھای جدی وجود دارد که تحت ھيچ شرايطی اجازه
نخواھند داد اقای خاتمی پيروز شود  ،حتی اگر الزم باشد تقلب کنند".
در حاليکه از کانديداتوری انصراف می داد خاتمی به خبرگزاری مھر چنين گفت" :مخالفان می خواھند ميان
ھواداران من و ھواداران موسوی دودستگی ايجاد کنند .اين به سود ما نيست.ھمچنين برخی محافظه کاران از
موسوی پشتيبانی ميکنند ...موسوی محبوبيت دارد و می تواند برنامه ھايش را اجرا کند و من ترجيح می دھم که
در رقابت باقی بماند".
در جايگاه نخست وزيری از سال  ١٩٨١تا  ، ١٩٨٩موسوی ناظرتحميل سياستھای رياضت طلبانه اجتماعی
برای تامين ھزينه ی جنگ ايران و عراق بود .در انزمان او از مدافعان عادی سازی روابط با آمريکا و به رسميت
شناختن رژيم ھای عربی بود .در دوره ای که به رسوايی آمريکايی ايران-کنترا انجاميد ،موسوی خريد اسلحه از
اسرائيل را ترتيب داد و ناظر سرکوب مخالفان مذاکرات با مسئولين آمريکايی برای اسلحه بود_ از جمله اعدام
مھدی ھاشمی از چھره ھای برجسته سياسی که تظاھراتی را در تھران بر عليه زدوبندھای پنھانی برای خريد
اسلحه ترتيب داده بود.
در مطبوعات غربی ،موسوی به عنوان رقيبی با بيشترين شانس برد در مقابل احمدی نژاد به حساب می آيد .در
گردھمايی ماه می ،موسوی گفت  " :مردم به دنبال مھارت ھا ی مديريت باثبات و سياستھای باثبات ھستند که
بتواند برای آنان احساس آسايش و آزادی بياورد ".او در سخنرانيش در اصفھان ،از احمدی نژاد انتقاد کرد و گفت
" شما کاری میکنيد که باعث بدنامی ايرانيان در سراسر جھان می شود  .ملت ما چنين حقی به شما نداده است...
شما اقتدار ملت را تحت شعاع رفتار نسنجيده خود قرار داديد و ما را به جايی رسانديد که ارزش گذرنامهھای ما
در طراز کشوری مثل سومالی قرار گرفته است".
در ماه مارس ،احمدی نژاد چراغ سبز را برای کاھش بيشتر ھزينه ھای اجتماعی به زيان طبقه ی کارگر نشان
داد .او بودجه ای را تقديم پارلمان ايران کرد که خواھان حذف يارانه ھايی بود که بھای آب ،بنزين ،گازطبيعی و
برق را پايين نگه می دارد .اين اقدام ظاھرأ به دولت امکان اجرای طرح "ھدفمند کردن يارانه ھا" را برای
فقيرترين اقشار جمعيت  ،خواھد داد و درنتيجه از ھزينه ھای دولت خواھد کاست.

برخی اصالح طلبان از کاھش ھزينه ھا حمايت کردند .سعيد ليالز گفت " پرداخت نقدی يارانه تصميم بسيار
بزرگی است" و اضافه کرد که اگر اين از سوی يک دولت اصالحطلب پيشنھاد می شد "به اندازهای کارشکنی و
تبليغات منفی صورت میگرفت که آن را در نطفه خفه میکرد ".با اين حال ،چندين روزنامه ی اصالح طلب از
اين اقدام انتقاد کردند .سرانجام اين طرح بدليل مخالفت علی الريجانی ،سخنگوی پارلمان از جناح محافظه کار که
مسئول قبلی مذاکرات مسائل ھسته ای بود زمين خورد .الريجانی اليحه بودجه را بدون حذف يارانه ھا دوباره
نوشت و درخواست احمدی نژاد در شورای نگھبان را بی نتيجه گذاشت.
کانديدای اصول گرای ديگر ،محسن رضايی ،در  ٢٢آوريل کانديداتوری خود را اعالم داشت .او که بعد از
پيروزی در نبرد آزاد سازی خرمشھر در  ١٩٨١در جنگ ايران عراق معروف شد  ،عمدتا به سياست خارجی
احمدی نژاد حمله کرده و خواھان خطی متمايل تر به امريکا است .در مصاحبه ای در  ١١می با روزنامه ی
آلمانی اشپيگل چنين گفت " تغيير سياست خارجي آمريکا در دولت اوباما قابل اعتماد است".
او ادامه داد ":آمريکا ديگر عالقهاي به ماجراجويی ھای نظامی در سطح دنيا ندارد .اين جو سالمي براي گفتوگو
ايجاد می کند  .ھنگامي که آمريکاييھا خود را تغيير دھند ،ما ھم رفتار خود را تغيير خواھيم داد .برای مثال ما
متوانيم در فرايند صلح خاورميانه نقش خود را بازی کنيم " ".در يک کنفرانس مطبوعاتی قبلی به نقل از وال
استريت ژورنال ،او سياست خارجی احمدی نژاد را "تحريک آميز" و "ماجراجويانه" توصيف کرد".
برای بورژوازی ايران ،امکان بھبود روابط با واشنگتن دگرگونی شگرفی در چشم انداز جھانی اش خواھد
داشت .با وجود اين که ايران عمده ی سرمايه گذاری و تجارت خود را با رقيبان اروپايی و آسيايی سرمايه داری
اياالت متحده به انجام می رساند،روابط مقابله جويانه تھران با واشنگتن نقش عمده تری را در زندگی سياسی و
اقتصادی کشور بازی می کند .در حال حاضر ،اياالت متحده سرمايه گذاری در تاسيسات زيربنايی ايران و توسعه
ی تجارت انرژی آن را محدود کرده است و مانع دسترسی آن به بازارھای مالی جھانی می شود و ان را با حمله
ی نظامی تھديد می کند .اياالت متحده دو ھمسايه ايران ،عراق و افغانستان  ،را اشغال کرده است و برای شدت
بخشيدن به جنگی اعالم نشده در سومين ھمسايه ايران،پاکستان ،آماده می شود.
بورژوازی ايران ممکن است در آرزوی بھبود وضعيت کنونی تيره و تار اقتصادی خود از طريق دسترسی به
سرمايه گذاری اياالت متحده باشد .از زمانی سر کار امدن احمدی نژاد در  ،٢٠٠۵نرخ تورم ساالنه از  ١١به ٢۵
درصد افزايش يافته ،زمانی که افزايش درامدھای نفتی بدليل قيمت باالی نفت ،سيلی از نقدينگی را به اقتصاد در
حال رکود ايران سرازير کرده است .بازده صنعتی در ميان بيکاری باال بطور مستمر کاھش داشته است .تورم در
قيمت مواد خوراکی و کاالھای اساسی به ھمراه موجی از تعطيلی کارخانه ھا ،باعث شماری تظاھرات سراسری
شده است.
تھران تاکنون کمک ارزشمندی به واشنگتن در عراق با منزوی کردن شبه نظاميان ضد امريکايی سپاه مھدی
روحانی شيعه ،مقتدی الصدر در  ٢٠٠٧و در افغانستان کرده است .به عنوان کشوری شيعه ،ايران با طالبان
ضد-شيعه که توسط آمريکا کنار زده شده است دشمنی عميقی دارد.
رژيمی دوستانه با اياالت متحده در تھران  ،واھمه ی قابل توجه ساليان اخير اياالت متحده درباره ی دسترسی به
منابع انرژی منطقه را برطرف خواھد کرد .واشنگتن نگران دسترسی احتمالی چين به منابع نفت و گاز خاورميانه
از طريق خط لوله ی زمينی از آسيای ميانه ويا پاکستان به ايران و يا احتمال توفيق ھند در ترتيب دادن خط لوله
ی پيشنھادی ايران پاکستان بوده است .اگر رژيم تھران با منافع استراتژيک و انرژی اياالت متحده ھمسو باشد ،
اين تحوالت خطر کمتری را برای واشنگتن به ھمراه خواھد داشت.
اقدامات دولت اوباما حاکی از آن است که ھم اکنون بھبود روابط با تھران در دست بررسی است و مطبوعات
غربی به برنامه ھای اياالت متحده برای مذاکرات با تھران اشاره داشته اند.

مقاله بيستم می نيويورک تايمز نوشت " استراتژی آقای اوباما بر اين قمار بزرگ استوار است که پس از
انتخابات  ١٢ژوئن ايران ،راه برای متقاعد کردن ايرانيان که به سود دراز مدت آنان است که به توافق برسند و
توانايی توليد سوخت ھسته ای خودشان خود را به ازای يک سری مشوقھای وسوسه انگيز معاوضه کنند ھموار
خواھد بود .برای ماھھا استراتژيست ھای کاخ سفيد و وزارت امور خارجه بر سر اينکه چه مشوق ھايی را
پيشاپيش و به چه ترتيبی به ايرانيان عرضه دارند بحث کرده اند .ولی آنھا با احتمال آزادکردن مسير سرمايه
گذاری در زيرساختارھای فرسوده ی نفتی ايران و حتی با پذيرفتن و کمک کردن به قابليت ھسته ای صلح آميز
ايران تا زمانيکه کشور از سوخت ھسته ای دوری جويد آغاز می کنند".
تايمز اضافه می کند که اگر ايرانيان از مذاکره خودداری کنند ،دولت اوباما برای مذاکره ی تحريم ھا با چين و
کشورھای اروپايی جھت منزوی کردن کامل اقتصاد ايران آماده می شود .چنانچه رسانه ھای آمريکا ،به ويژه
نوشته ھايی روزنامه نگار محقق سيمور ھرش در نيويورکر مکررا در سال ھای اخير گزارش کرده اند ،پنتاگون
شماری طرح ھای عمليات نظامی بر ضد ايران را برای چنين شرايطی آماده کرده است.
نزديکی روابط ايران و اياالت متحده بی سابقه نخواھد بود .در حکومت شاه از  ١٩۵٣تا  ، ١٩٧٩ايران حکومت
دستنشانده ی اصلی واشنگتن در خاورميانه بود .با اين حال ،اين تاريخ تلخ به عاملی مھم در روابط ايران و اياالت
متحده اشاره دارد :امپرياليسم اياالت متحده ھمواره پافشاری دارد که نظارت و توزيع درآمدھای نفتی ايران تابع
منافع شرکتھای عمده انرژی مستقردر اياالت متحده باشد.
در  ،١٩۵٣سازمانھای امنيتی اياالت متحده و انگليس ترتيبات سرنگونی نخست وزير ايران محمد مصدق را پس
از اينکه او ترتيب تصويب قانونی را داد که صنعت نفت ايران را در  ١٩۵١ملی کرد فراھم آوردند  .آنان شاه
راانتصاب کردند که تا زمان سرنگونيش در انقالب  ١٩٧٩ايران که کارگران شرکت نفت با اعتصابات نيرومند
خود پيشگام آن بودند ،کشور را از طريق يک ديکتاتوری نظامی اداره می کرد.
ايجاد روابط دوستانه با واشنگتن بدون شک به اقدامات احمدی نژاد و اصالح طلبان در جھت حذف يارانه ھا و
تمرکز ھرچه بيشتر درآمدھای نفتی در دست طبقه ی حاکمه ی ايران شتاب خواھد بخشيد و زمينه را برای آماده
سازی برای توافقات با شرکتھای آمريکايی و سرمايه مالی آماده خواھد ساخت  .در نھايت ،روابط نزديکتر ميان
تھران و واشنگتن تنھا به زيان توده ھای ايران ،که کاھش بيشتر سطح زندگی خود را شاھد خواھند بود و به زيان
کارگران آمريکايی که تداوم ھزينه ھای نظامی جنگھای ويرانگر اياالت متحده را در خاورميانه و آسيای مرکزی
تحمل خواھند کرد تمام خواھد شد.

