
 

 

 

 

 چرا ايران اوباما ندارد؟:  امروز بعد از توقيف سر مقاله خداحافظي شهروند
 

 رئيس جمهوري اسالمي ايران پيش بيني آرده بود آه نمي گذارند باراك حسين اوباما                          گرچه:محمد قوچاني      

  . آمريكايي رئيس جمهور شد–رئيس جمهوري آمريكا شود اما سرانجام اين سياه آفريقايي 

آه پيروزي اوباما بنامند شكست بوش         آمريكا را بيش از آن      2008 اصول گرايان ايران سعي خواهند آرد انتخابات         از امروز 

 به فال نيك گرفتن تقارن اصالح طلبان و دموآرات ها ندا دردهند آه دوره             بخوانند و اصالح طلبان ايران تالش خواهند آرد با        

ليبرال دموآرات مسيحي در آمريكا به قدرت         ا آغاز شده است والبد چون يك        نومحافظه آاران پايان يافته و عصر ليبرال ه       

 .است آه در ايران به دولت برسد رسيده اآنون نوبت يك ليبرال دموآرات اسالمي
  

 اين پرسش وجود دارد و آسي بدان پاسخ نمي گويد و براي تحقق پاسخ آن تالش نمي آند آه اما هنوز جاي .1

و با چراغ گرد   در سالنامه  شهروند امروز طرح آرديم1387سشي آه در آغاز سال اوباماي ايران آيست؟ پر

 آيست؟ اما اول ببينيم آه اين اوباما. شهر گشتيم و اوبامايي نيافتيم

 

. مانند جان آري ژنرال بازنشسته نه مانند ال گور روشنفكر است و نه. باراك اوباما سياستمدار است 

. قدرت و سيادت و سروري بر دولت و ملت تالش براي آسب.  طلبي استسياستمداري در ذات خود جاه

گرچه تحصيل آرده و دانش آموخته و دانشگاهي . روشنفكري ندارد ادعاي. اوباما به اين معنا سياستمدار است

 قدرت را خوار نمي دارد و از صفات رذيله بشري. عاج نشيني و گوشه نشيني نيست است اما اهل برج

 .نمي شمارد
اودر حالي آه هنوز به پنجاه . او توانمندش مي آند قوه اي آه در پيوند با سياستمداري. باراك اوباما جوان است .2

ملت با ثروت و قدرت شده است و هيچ از اينكه او را بي تجربه و  سالگي نرسيده است رئيس يك دولت و

. آند ه نقاط ضعفش را به نقاط قوت تبديلاوباما از اين توان برخوردار است آ. نمي هراسد بي سابقه بخوانند

در . در انسان برمي انگيزد بي تجربگي اوباما به او جايگاه مردي بدون گذشته را مي دهد آه شوق آزمودنش را

انتخاب دموآراتي پير و محافظه آار چون جو بايدن به  عين حال اوباما آن اندازه فروتن يا باهوش است آه با

 .مشورت پذير است  آه جوانيمخاطبانش اطمينان دهد
ايدئولوژي ساختند بلكه  اما نه چون عاليجاه محمد يا مالكوم ايكس آه از سياه بودن. اوباما سياه است باراك  .3

اوباما به گونه اي رفتار . اخالقي تبديل آرد همانند يك مارتين لوترآينگ ديگر آه سياه بودن را به فضيلتي

او آن قدر . آسي سياهي اش را به يادش آورد خود شرمسار شود  و اگرمي آند آه گويي اصًال سياه نيست

 .هم هست و آن قدر سياه است آه انسان هم هست آمريكايي است آه آفريقايي
شايد . عنوان نماد تفاوتش استفاده مي آند؛ بدون آن آه آن را به رخ آسي بكشد اوباما زيرآانه از رنگ خود به

. و نه حتي تغيير وباما تنها به اين دليل به او راي دادند آه خواستار تنوع بودنداز راي دهندگان به ا بسياري

سخنور و پروتستان و مگر اين همه چيزهاي  جوان و الغر و ليبرال و سياه و: اوباما رسمًا و صراحتًا بامزه است

 مي آيند؟ در يك فرد گردهم جذاب چند بار در طول تاريخ



پناه ابهام هاي روشنفكرانه يا فريب هاي  در. لند و رسا و روشن سخن مي گويدب. باراك اوباما سخنور است  .4

. افغانستان، ماليات، مذهب، اسرائيل و فلسطين صريح حرف مي زند درباره عراق،. عوامانه سخن نمي گويد

 دموآراسي، ضرورت آزادي، فلسفه عدالت اجتماعي، نجات جهان، اهميت گفت وگو و حرف هايش درباره اصول

به  .در گذشته نمي ماند. فقط خاطره نمي گويد. بلند و آش دار سخن نمي گويد. اين دست نيست آلياتي از

  .نمي زند عوامانه و بي ادبانه حرف. از عبارات مطنطن استفاده نمي آند. آينده اشاره مي آند
د يا اگر به دل گرفت به رو آينه اي به دل نگير سياستمداري به او آموخته است آه. باراك اوباما باگذشت است .5

را ) معاون اولش(آلينتون با او را به ياد داريد؟ حرف هاي زننده جو بايدن  رقابت هاي خشمگين هيالري. نياآورد

ستاره باراك درخشيده  نكرده ايد؟ اوباما همه اينها را از ياد برده است و آنها نيز از لحظه اي آه دريافتند فراموش

  .آنان نياورد آه روزي مقابل هم بوده اند اوباما نيز هرگز به ياد. او خودداري نكردنداست ذره اي از ياري 
. آن آه در زمره فضائل اخالقي او قرار گيرد برخاسته از موقعيت سياسي اوست ويژگي هاي شخصي اوباما اما بيش از

  :ويژگي فوق ريشه در نظم سياسي آمريكا دارد حداقل پنج

پيروزي خود را در شيكاگو بيان آرد به نشانه آن آه سياست ورزي خود را از  نطقباراك اوباما اولين  •

را  شروع آرد و با اين اداي دين در واقع از نظمي تجليل آرد آه به او امكان سياست ورزي اين شهر

حتي اگر . دارد در واقع جامعه آمريكا جامعه اي است آه در آن امكان سياست ورزي وجود. داده است

اآنون با پيروزي افرادي   باشيد مي توانيد در يكي از دو حزب بزرگ اياالت متحده عضو شويد وسياه

  .شد مانند اوباما اميدوار باشيد آه روزي مرد يا زن بزرگي خواهيد
است اما ضمن  شايد گفته شود محدوديت انتخاب از ميان دو حزب خود نوعي انحصار سياسي

آه هم ثبات داشته   نوع نظم سياسي ديگري مي توان تصور آردپذيرش اين نقد بايد گفت مگر چه

  باشد و هم تحول؟

اصول گرا و اصالح طلب مي توان به قدرت رسيد؟ و اصوًال  مگر در ايران بدون نزديكي به يكي از دو جناح

 وجود داشته باشد مگر جز هرج ومرج مي توان نظامي را تصور آرد؟ اگر امكان انتخاب هاي متنوعي

 

است آه باراك اوباما هم يكي از نخبگان سياسي وابسته به نظام سياسي آمريكاست  اقعيت اينو •

 نظام آمريكا» خودي«فكري و اجتماعي حاآم بر آن را رعايت مي آند و به اصطالح ايراني  آه اصول

 .محسوب مي شود و از البي ها و نخبگان حاآم متأثر است
زور يا برنامه ريزي مرآزي آه به صورت طبيعي و تاريخي سياسي نه در اثر اعمال  اما اين نظم

 همان طور آه دست هاي پنهان بازار، اقتصاد را تنظيم مي آنند دست هاي پنهان. آمده است به وجود

رانت  پيدايش، چيرگي و رشد دو حزب عمده آمريكا ناشي از. آزادي، سياست را تنظيم مي آند

نظام   طوالني از نزاع هاي تاريخي است آه به شكلمحصول يك تاريخچه. قدرت و دولت نيست

  .است حزبي و انتخاباتي خود را نشان داده

 

 اگر پيامبر اسالم در عصر جاهليت عرب بالل سياه حبشي را. تاريخ تبعيض نژادي است تاريخ آمريكا •

اما . ودب سخنگوي اسالم قرار داد در آمريكاي مدرن قرن هجدهم برده داري و سياه آشي رسم زمانه

را بپذيرند در  توسعه سياسي در اين آشور آمريكايي ها را ناگزير از آن آرد آه سيادت سياهان

دادن در اياالت متحده  حالي آه ما آه پيرو مذهب و سنت رسول رحمت هستيم حتي اگر امكان راي

م روزي به بعيد است حاضر باشي آمريكا را داشتيم احتماال به مك آين راي مي داديم و در ايران

آمريكا به هر انساني اين امكان را  هم ميهنان سيه چرده جنوبي خود راي دهيم؛ نظم اجتماعي

  .اآثريت تبديل شود به) نژادي، فكري، سياسي(مي دهد آه از اقليت 



 
انتخابات  در اياالت متحده آمريكا نهاد نظارتي مانند شوراي نگهبان وجود ندارد؟ تأملي در اين آيا •

 :دارد  دهد انتخابات آمريكا تحت نظارت دقيقي فراتر از شوراي نگهبان قرارنشان مي

 

اعتقاد به مباني فكري و   براي نامزدي هر فرد بايد از صافي حزبي سختي عبور آند آه در آن-الف 

در آزمون هايي روشن ... جمهوري خواهي و اجتماعي نظم آمريكايي مانند سرمايه داري، فردگردايي،

محدود يك جمعيت بزرگ درباره نامزدها داوري  ها طلب مي شود اما به جاي چند ناظراز نامزد

فردي با اعتقادي متفاوت از اين صافي عبور آند و حتي نامزد  البته اين امكان وجود دارد آه. مي آنند

 همان ليبرتارين ها و سوسياليست ها آه در انتخابات اخير نيز نامزد داشتند اما انتخابات شود مانند

  .طبيعي و نه نهادي حكومتي آنان را به حاشيه مي راند نظم

 

سقف . انتخاباتي جمع آوري اعانه و پول بايد تحت ضابطه مشخصي انجام گيرد  به هنگام مبارزه-ب 

روشن است وگرچه آاله هاي حقوقي براي گريز از قانون وجود دارد اما در اين  جذب آمك مالي

 حتي تعداد خانه ها و اتومبيل هاي شخصي اوباما و مك آين در) ات ايرانبرخالف انتخاب) انتخابات

  .رسانه ها افشا و اعالم شد

 

همين انتخابات اخير سبب شد راي دهندگان درباره   وجود رسانه هاي قدرتمند در جامعه آمريكا در-ج 

ند و با فساد اوباما و مك آين اطالعات آافي بدست آور خانواده، شخصيت، اخالق و ضعف و قوت

سوء استفاده او از موقعيت شغلي اش، جفاي اوباما در حق برادرش، ثروت  اخالقي دختر سارا پالين،

همين رسانه ها بودند آه قبًال دروغ و فساد . و مواضع عمه اوباما آشنا شويم همسر دوم مك آين

 .آلينتون را فاش آرده بودند بيل

 

شبكه هاي تلويزيوني . نگذرانده بود آه نتايجش روشن شد از سر انتخابات آمريكا هنوز يك روز را -د 

نيم ساعت ميزان آراي شمارش شده، درصد مرد و زن  و يورونيوز هر BBC و CNN و اينترنتي

را به صورت مستقيم و زنده براي همه جهان مخابره و پخش ... و راي دهنده، جوان و پير راي دهنده

باراك اوباما شب چهارشنبه سير به خواب اصحاب آهف مي رفت هم حضار  مي آردند و حتي اگر

  .سير راي او را مي ديدند جهان بيدار بودند و

 

رسانه در اياالت متحده همان آاري را انجام  بدين ترتيب نهادهاي مدني و سياسي مانند حزب و

  .ستشوراي نگهبان نهاده شده ا مي دهند آه از نظر قانون در ايران برعهده

فردي مانند باراك اوباما در آمريكا به  از آميزش اين نظم خودجوش و خالقيت هاي فردي است آه

فراهم مي آند اما در نهايت اين اوست آه بايد  نظم سياسي زمينه ورود اوباما را. قدرت مي رسد

 اصوًال باراك اوباما ظاهرًا آن روي سكه جورج بوش است و .بقاي خود را در اين صحنه رقم زند

آارنامه بوش است اما اجازه دهيد آه بگوييم اتفاقًا اوباما همان نقشي را  مهم ترين علت پيروزي او

 .دموآرات بر دوش خواهد گرفت آه بوش در حزب جمهوري خواه ايفا مي آرد در حزب

 

 اخيراز نگاه نومحافظه آاران مهمترين رئيس جمهوري اياالت متحده آمريكا در نيم قرن  جورج بوش

نوعي  او گفتمان تازه اي را در جمهوريخواهان ايجاد آرد آه در آغاز به نظر مي رسد. است



دموآراسي  بوش محوريت گفتمان جمهوريخواهان را از نفت به. تجديدنظرطلبي چپ روانه است

. خروس معلوم بود تغيير داد هرچند زير اين شعار دموآراسي مطالبات نفتي به چشم مي آمد و دم

دنبال دموآراسي سازي  گونه شد آه جمهوريخواهان طرفدار حكومت هاي مرتجع اما ثروتمند بهاين

 .آردند رفتند و شعار دموآرات ها را مصادره
  

بيرون بكشد اما  گرچه در همان گام اول و نطق اول اعالم آرده آه قصد دارد سربازان آمريكا را از عراق باراك اوباما

گفتمان مبارزه با نقض حقوق بشر را جايگزين گفتمان  نه با ميراث بوش ندارد با اين تفاوت آهچاره اي جز برخورد مدبرا

آمريكايي ها اولين تجربه دخالت هاي نظامي را در دوره بيل آلينتون دموآرات طي  .مبارزه با سالح هسته اي مي آند

 .خواهد داد اوباما نيز ادامهآه در بوسني به نفع حقوق مسلمان ها دخالت آرد، راهي آه باراك  آردند

 

مداخله آننده در اوضاع داخلي ايران و پس از پيروزي انقالب  اياالت متحده آمريكا در نيم قرن اخير بزرگترين نيروي خارجي

 اما اين بدان معنا نيست آه. آمريكا در تهران مهمترين دشمن جمهوري اسالمي بوده است اسالمي و تسخير سفارت

اسالمي و اذعان به تفاوت هاي  اين آموزه ها مي تواند از منظر اعتقاد به نظام جمهوري. خود بياموزيمنبايد از حريف 

آوچك ترين ربطي به بحث روابط ايران و آمريكا و حتي در جهت عكس  عقيدتي آن با اياالت متحده آمريكا باشد و بدون

 :تقويت و توسعه ايران به آار آيد بهبود روابط براي

اسالمي و با وجود آنكه رهبران اين نظام خود از سران حزب  ذشت سي سال از حيات جمهوريچرا با گ .1

ايران فاقد نظم و نظام حزبي است؟ در ماه هاي اخير سرشناس ترين  بودند هنوز) جمهوري اسالمي(

دند، فقري الريجاني و غالمعلي حدادعادل صراحتا از فقدان نظام حزبي در آشور گله آر اصولگرايان مانند علي

آارآمدي روبه رو آرد آه  آشور را با تحوالت پيش بيني ناپذير، تغييرات سينوسي و مخاطراتي ناشي از بحران آه

 .مي داد گاه موجوديت نظام سياسي را در خطر قرار
خود  در ايران نظام حزبي برقرار بود رئيس جمهور سابق، سيدمحمدخاتمي مي توانست از ياران به راستي اگر

به وعده هاي خود عمل نكرده   آند آه با او هماهنگ نيستند يا هوادارانش مي توانستند از او انتقاد آنند آهگله

احمدي نژاد مي توانست اينگونه خارج از صف به قدرت برسد و  است؟ اگر در ايران نظام حزبي برقرار بود محمود

 آابينه را تغيير دهد؟ با اراده شخصي نيمي از

 

ايران هنوز معيار و مالك نامزدي در انتخابات مختلف  به طور تقريبي هر سال يك انتخابات درچرا با گذشت  .2

صورت يك در ميان يا به تناسب زمان اجازه ورود به انتخابات نامزدي را  روشن نيست و بسياري از افراد به

انتخابات  شن از نامزدي درنمي توان با تعريف ضوابط يا صحه گذاشتن بر عرف عمومي تصويري رو مي يابند؟ آيا

داوري هاي متناقض درباره  به دست داد تا از موضع حفظ نظام و حريم شوراي نگهبان حتي آن را در معرض

 نداد؟ نامزدها قرار
 
اما آيا اصول نظام سياسي ايران هم تعريف شده است؟ آيا درباره . آمريكا روشن است اصول نظام سياسي .3

آيا بين مشي  تعريف مشترآي وجود دارد؟... مي، حكومت قانون، آزادي بيان وواليت فقيه، اقتصاد اسال اصل

اشتراآي وجود دارد در حالي آه   و نيز امروز وجه70 و مشي اقتصادي آن در دهه 60اقتصادي نظام در دهه 

 .مي خوانند هر يك خود را نظام اقتصاد اسالمي
 

سعي مي آند آلترناتيوهاي دروني خود  مي آند؟ آياآيا نظام سياسي ايران از نخبگان سياسي خود حمايت  .4

اصالح مشكالت داخلي نخبگان خود از حذف آنان به وسيله  مانند اوباما را پرورش دهد؟ آيا سعي مي آند با



 با حمايت همه ارآان نظام به چهره 70آه يك مدير شهري در آغاز دهه  يكديگر جلوگيري آند؟ چگونه است

 مي رود؟  تبديل مي شود و در پايان همان دهه به زندانآشور اول و اميد آينده
 

با  اصول نظام سياسي را رعايت مي آنند و) آه همه غيردولتي اند(آه در آمريكا رسانه ها  آيا همان گونه .5

برسد و در چارچوب  سرمشق حاآم نمي جنگند، نظام سياسي ايران نيز توانسته است با رسانه ها به تفاهم

 اختيار عمل آنها را هم تضمين آند؟ ز وفاداري آنها به نظم سياسي مطمئن شود آزادي ومشخص ضمن آنكه ا

رسانه هاي آمريكا نقش نظارتي بزرگي در اين جمهوري بر عهده  آيا رسانه هاي ايران حق دارند همان گونه آه

 ت را برنيانگيزند؟پاسداري از نظم سياسي موجود بر عهده گيرند و بدگماني حاآمي دارند، اين نقش را براي

خود به  نقد نظم سياسي ايران فقط نقد حاآميت نيست، نخبگان سياسي هم تالشي براي ايفاي نقش اما

 :عنوان سياستمداران حرفه اي نمي آنند
 

همه سياستمداران ما در حرف مدعي گريز از . حرفه اي رنج مي برند ايرانيان از فقر سياستمداران •

اما در عمل مشتاق ترين .  خود را زاهد نشان دهند و از قدرت بيزارمي آنند سعي. سياست هستند

خود را از جنس . جاه طلبي پنهان دارند اما ادعاي درويشي مي آنند. قدرت هستند فرد نسبت به

 .فرهنگ مي خوانند اما مشتاق قدرت هستند اهل
. ن و دون شأن خود مي دانندديگرا رفتار حزبي را به معناي پيروي از. ايرانيان از حزب گريزان هستند •

مي آورند آن را مرهون خويش مي شمارند نه  به تك روي افتخار مي آنند و چون راي مردم را به دست

 .مي دهند مديون جمعيتي از همراهان آه به آنان راي
. اينكه حرفي متفاوت بزنند ترجيح مي دهند همرنگ جماعت شوند تا. ايرانيان از تفاوت مي هراسند •

سياستمداران . متفاوت را ندارند جو عمومي هستند و تحمل پرداخت هزينه براي حرف هايتابع 

مردم زندگي مي آنند اما در جلسات  ايراني در خلوت خود عامه گرا هستند و با عادات عمومي

 .مي آنند خويش را روشنفكري تمام عيار معرفي
هرگز سعي نمي آنند . دارند ت هراساز ورود به جزييا. سياستمداران ايراني عاشق آليات هستند •

اظهار فضل هم آه شده از  ترجيح مي دهند براي. درباره موضوع مشخص، موضع مشخص بگيرند

. اما درباره هيچ چيز روشني حرف نزنند آغاز تاريخ و مقدمات فلسفه شروع آنند و به امروز ختم آنند

رف زدن درباره جاده شمال، بازداشت يك عدالت را بر ح نظريه پردازي درباره سازندگي و اصالحات و

 .است ترجيح مي دهند؛ وظايفي آه دقيقا بر عهده يك سياستمدار روزنامه نگار يا آاهش ارزش پول
ايراني حافظه خوبي دارند و اينجاست آه نقطه قوت آنها به نقطه ضعف شان بدل  سياستمداران •

 سياستمداران. نبار آينه تبديل مي شودحافظه اي آه به جاي درس آموزي از گذشته به ا .مي شود

دارد و  هميشه فكر مي آنند روزي براي انتقام وجود. ايراني هرگز چيزي را فراموش نمي آنند

برخوردار  بر گذشته ها صلوات نمي فرستند، از نعمت فراموشي. هميشه در فكر آن روز هستند

 .مي دهند ري ترجيحنيستند چنان آه اختالف هاي شخصي را حتي بر اختالف هاي فك
ايران اوبامايي . آيست؟ پرسش بي حاصلي بود  درباره اينكه اوباماي ايران1387اعتراف مي آنم پرسش من در نوروز 

 اياالت متحده آمريكا مظهر امپرياليسم، استعمار نو، تبعيض نژادي مدرن، .نه اصالح طلبان و نه اصولگرايان. ندارد

امكان را ايجاد آرده است آه  اما در درون خود اين. ني با نظام سياسي ايران استسرمايه ساالري، فردگرايي و دشم

 .بازسازي آند هر از گاهي با لينكلن يا آندي يا اوباما چهره خود را
  



ابدي بدل  آنان دشمنان خانگي خود را به دوستان. دشمن خارجي بسيار دارند اما دشمن خانگي ندارند آمريكايي ها

بيش نبودند اما امروز بازمانده آن بردگان   سال پيش اگر در آمريكا مي زيستند برده هايي200اد اوباما اجد. آرده اند

آنان دشمنان را به دوستان تبديل آرده اند چرا ما دوستان مان را به . شد برده اي ارباب. رئيس جمهور آمريكا مي شود

 .مي آنيم دشمنان تبديل


