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تأمالت

وطن امروز شماره 2487

سهشنبه  26تیر 1397

تجسمی از تخریب جهانی امر اجتماعی ،سیاسی و اخالقی

نولیبرالیسم
استعارهای از بمب اتم
هنری ژیرو

 70س��ال از وحش��ت هیروش��یما میگذرد؛ طی این  70سال
روشنفکران بارها و بارها درباره موقعیت فرهنگی ،سیاسی و اخالقیای
بحث کردهاند که بسیار تغییر ش��کل داده است .از خودشان درباره
معنای هیروشیما برای تاریخ آمریکا و وجدان آمریکایی میپرسند؛ این
پرسش نشاندهنده اضطرابی است که روشنفکران آمریکایی در طول
 7دههای که از این فاجعه غیرانسانی میگذرد با آن دست و پنجه نرم
کردهان��د ،البته هر فردی بنا ب��ه دالیل گوناگون .اکنون در فرهنگی
زندگ��ی میکنیم که صفحهنمایشها  24س��اعته وقوع آخرالزمانی
قریبالوق��وع را جار میزنند ،در چنین روزگاری چگونه میتوان این
بصی��رت عمیق فوکو را فهمید که تاریخ چیزی نیس��ت مگر تاریخ
اکنون؛ اکنونی که برجستگی بیشتری یافته است .بویژه در پرتو این
واقعیت که حافظه تاریخی بازنویس��ی نمیشود ،بلکه محو میشود.
هرگاه پروژه رهاییبخش��ی سیاس��ی و آموزش��ی به حق مطالعه و
درگیری انتقادی با گذشته منوط شود ،تاریخ تقلیل مییابد و تبدیل
میش��ود به فرهنگی سیاستزداییش��ده و مصرفگ��را ،هجمهای
همهجانبه به علم ،تقدیس ایدهآلهای نظامیگری ،اشتیاق به دولتی
س��رکوبگر و یادآوری نوستالژیک نس��ل بزرگان با الهام از یاوههای
میهنپرس��تانه بیمزه و فکتهای انتزاعی بیپایه؛ تاریخ در قلمروی
نولیبرالیس��م ،از حیاتیترین بزنگاهه��ا و خطرناکترین خاطراتش
شستوش��و داده شده است .یا شکل روایتی جعلی را به خود گرفته
اس��ت که مملو از داس��تانهای تخیلی یا ایدئولوژیهای پولداران و
قدرتمندان اس��ت .تاریخ نهتنها به جایگاهی برای فراموشی جمعی
تبدیل ش��ده ،بلکه چنین صورتی پیدا کرده است تا «گذشته را به
کانتینری تبدیل کند که در آن همه چیز ،از تلخ و شیرین تا خوشایند
و گزنده ،با چگالی واحدی غوطهور باشند» .تخیلستیزی که بارزترین
ویژگی نولیبرالیسم است ،حیات دموکراتیک ما در حیطه عمومی را با
از همان نخستين روزهاي پس از پيروزي انقالب اسالمي ،رهبران
نظام اس�لامي شواهد و قرائن آش��كاري در دست داشتند كه نشان
ميداد اعضا و عوامل ساواك با هماهنگي ساير عوامل رژيم سابق و نيز
برخي گروههاي سياسي معارض ،توطئ ه را آغاز كرده و بويژه به دليل
ش��ناخت قابلتوجهي كه از كشور دارند ،در بسياري از موارد هدايت
عوامل ضدانقالب را برعهده گرفتهاند .امام خميني طي سخنرانيها
و پيامهاي مكرر خود به مردم نس��بت به ضرورت هوشياري در برابر
اقدامات خرابكارانه و توطئههاي عوامل و اعضاي ساواك و ساير عناصر
وابس��ته به رژيم س��ابق هش��دار داده و تصريح ميكردند در شرايط
پيروزي انقالب ،دش��منان نظام جمهوري اسالمي ،عوامل وابسته به
س��اواك و ساير نيروهاي خود را براي ايجاد اختالف و چنددستگي و
نيز اقدامات خرابكارانه بس��يج كردهاند .عوامل وابسته به ساواك براي
ناامن كردن كشور و مقابله با نظام اسالمي در برخي شهرها به مدارس
دختران��ه حمله كرده و تع��دادي از دانشآموزان و معلمان را به قتل
رساندند و تعدادي را نيز مجروح و مضروب کردند .ساواكيان اميدوار
بودند با ايجاد رعب و وحشت ،نظام جديد را متزلزل كنند .اخبار كشور
حاكي از متشكل شدن ساواكيهاي سابق در گروههاي چندين نفري
براي ضربه زدن به نظام اسالمي بود .رهبران انقالب نيز به مردم هشدار
دادند اعضا و عوامل وابسته به ساواك به انواع اسلحههاي سرد و گرم
مسلحند و منتظر فرصت براي درگير شدن با مردم هستند .بتدريج
در برخي استانها ناآراميهايي به وقوع ميپيوست و مسؤوالن تصريح
ميكردند در س��ازماندهي اين ناآراميها ،س��اواكيهاي سابق نقش
مهمي دارند .عوامل و اعضاي سابق ساواك در صف ناراضيان و مخالفان
انقالب وارد شده و براي ضربه زدن به نظام اسالمي تالش ميكردند.
از جمله اقداماتي كه در طول دوران يك ساله پس از پيروزي انقالب
اس�لامي ،عناصر و عوامل وابسته به ساواك در سازماندهي ،هدايت و
اجراي آن مشاركت داشتند ،چنين است.
 -1ايجاد آشوب و كشتار مستمر در همه مناطق كردستان مانند مهاباد،
سنندج ،سقز ،سردشت ،بانه ،پاوه ،كامياران ،اورامانات ،سلماس ،نقده و ...
 -2ايج��اد اغتش��اش و هرج و مرج و قتل در گنب��د ،تبريز ،تهران،
زاهدان ،بندر لنگه ،قم و ...
 -3ترور شخصيتهاي اسالمي و افراد مبارز
 -4قتل و ترور مداوم پاسداران در هر نقطه از كشور
 -5آتش زدن متناوب جنگلها و مراتع
 -6آتش زدن صندوقهاي رأي
 -7آتش زدن خرمنها و تخريب زمينهاي زراعتي و باغستانها
 -8مسموم كردن آب رودخانهها براي از بين بردن ماهيها
 -9تخريب و آتش زدن مغازهها و خانههاي مردم
 -10سرقت اموال مردم
 -11اشغال مراكز دولتي به نام تحصن و...

تحقیر فاعلیت اجتماعی و تخریب آگاهی انتقادی و تاریخی بشدت
تهدید میکند و بدین ترتیب ،افراد را به س��مت س��ازش اخالقی و
صغارت سیاسی س��وق میدهد .بازگشت به هیروشیما نهتنها برای
شکستن پیله اخالقیای که عقل و حافظه را به محاق برده ضروری
است ،بلکه راهی است که از طریق آن میتوان توانایی تخیل افراد را
به س��مت خیر عمومی هدایت کرد .فراموش نکنیم که «هر حرکت
خش��ونتآمیزی ،ولو بس��یار کوچک ،ربطی دارد با خشونتی که در
هیروشیما و ناکازاکی با آن مواجه بودیم» .دوشنبه  ۶آگوست ،۱۹۴۵
ایاالت متحده بمبی بر س��ر هیروش��یما رها کرد که منجر به در دم
کشت ه شدن  ۷۰هزار تن و مرگ  ۷۰هزار نفر دیگر ظرف  5سال بعد
ش��د؛ بمبارانی که مقدمهای بود بر بمباران ناکازاکی در روزهای بعد.
همزمان که بازماندگان جسدهای جزغالهشده آن شهروندان بیگناه را
دفن میکردند ،دولت آمریکا در اعالنی رسمی موفقیت بمباران اتمی
هیروشیما و ناکازاکی را اعالم کرد .بمباران اتمی این دو شهر عدهای
را به جشن و پایکوبی برانگیخت ،آنانی که استدالل میکردند تنها راه
تسلیمکردن ژاپن استفاده از بمب اتم است .عده دیگری در بمب اتم
چی��زی نمیدیدند مگر پیش��رفت علم و قدرت ش��گفتانگیز آن.
رایجترین دلیلی که برای استفاده از بمب اتم آورده میشد این بود که
تنها راه شکست ژاپن و حفظ جان سربازان آمریکایی استفاده از بمب
اتم اس��ت اما همان زمان هم تعداد کثیری از سیاستمداران و حتی
رهبران نظامی مخالف استفاده از بمب اتم بودند و استدالل میکردند
ب��رای پایان دادن به جنگ هیچ ضرروتی برای اس��تفاده از بمب اتم
نیست .امروز ثابت شده استدالل این دسته از مخالفان کام ً
ال درست
بوده اس��ت .از جمله این افراد میتوان به ژن��رال «دوایت آیزنهاور»
فرمانده عالی نیروهای متفقین در اروپا« ،هربرت هوور» رئیسجمهور
پیشین آمریکا و ژنرال «داگالس مکآرتور» اشاره کرد .به مرور زمان

و با آشکار شدن کشتار وسیع بمب اتم و درد و رنج بینهایتی که این
بمب برای مردم ژاپن ایجاد کرد ،تحس��ین و شور و شوق اولیه میان
مردم و سیاستمداران و روشنفکران آمریکایی رنگ باخت« .کنزابورو
اوئه» نویسنده ژاپنی برنده نوبل ادبیات ،دراینباره مینویسد« :بهرغم
تمام تالشها برای موجه کردن بمب اتم ،این بمب از همان لحظهای
که منفجر ش��د ،بدل به نمادی برای ش��رارت انسانی یا تجسم شر
مطلقی به نام جنگ شد» .آنچه اوئه را آزار میداد ،تبانی دانشمندان و
روشنفکران برای توجیه استفاده از بمب اتم بود ،این در حالی بود که
آنان میدانستند بمب اتم چگونه هیروشیما را بدل به «حفرهای عظیم
از مرگ و درد» کرده بود .درآمیختن نظامیگری با روش علمی سبب
شد برای نخستین بار بشر توان نابودی کل کره زمین را پیدا کند ،آن
هم در زمانی به کوتاهی آبپز کردن یک تخممرغ .هیروش��یما آغاز
دورانی در خشونت و کشتار صنعتی است که در آن هیچ تمایزی میان
س��ربازان و ش��هروندان وجود ندارد .هیروش��یما بود که قبح کشتار
غیرنظامیان را شکس��ت .هیروشیما نشاندهنده پیروزی متافیزیک
نظامی بود ،متافیزیکی که مش��خصه اصلیاش هویت ملی است .در
بسیاری از استداللهایی که به سود بمب اتم اقامه شده است ،میتوان
انح�لال عدالت و اخالق را در س��ؤاالت تکنولوژیک و شوونیس��می
تقلیلگرا دید ،شوونیس��می که همه مس��ائل را از منظر کارآمدی
حکومتی ،خبرگی علمی و استثناانگاری آمریکایی میبیند .چنانکه
«رابرت لیفتون» و «جورج میچل» میگویند بمب اتم صرفاً وسیلهای
برای کش��تار کور و بیهدف نیس��ت ،بلکه نمادی است از آمریکای
پس��اجنگ جهان��ی ،آمریکایی ک��ه براحتی آب خ��وردن زحمت
پرس��شهایی درباره عدالت و مس��ؤولیت اخالق��ی را از دوش خود
برداشته است .روایت غالبی که از دالیل بمباران اتمی هیروشیما ارائه
میش��ود ،روایتی است که بمب اتم را همچون عامل نجاتبخش به
تصویر میکشد ،روایتی که با توسل به گفتاری انساندوستانه ،کشتار
دس��ته جمعی هزاران هزار انس��ان را به نام حفظ جان انس��انها و
پای��اندادن به جنگ ،توجیه میکند .عدهای از مورخان ،اخیراً ،این
روایت غالب درباره دلیل استفاده از بمب اتم علیه ژاپن را زیر سؤال
بردهاند .به اعتقاد این دسته از مورخان ،هدف اصلی استفاده از بمب
اتم پایان دادن به جنگ نبود ،بلکه قصد آمریکا این بود که شوروی را
تحت فشار قرار دهد تا حدود امپراتوری خود را در مناطقی که برای
منافع ملی آمریکا ضروری بود گسترش ندهد .در واقع یکی از عوامل
سرنوشتس��از در اس��تفاده از بمب اتم علیه ژاپن این بود که آمریکا
میخواست در نزاع بالقوهاش با شوروی دست باال را داشته باشد .عالوه
بر این ،دولت ترومن میخواست با استفاده عملی از بمب اتم در برابر
کنگره دلیل موجهی برای اختصاص حجم عظیمی از بودجه دولت به
پروژه منهتن داش��ته باشد .استفاده از بمب اتم میتوانست به دولت
آمریکا کمک کند تا جواز اختصاص بودجههای بیشتر برای پروژههای
نظامی در آینده را از کنگره بگیرد .مورخانی دیگر ،برای زیر س��ؤال
بردن روایت رسمی آمریکا از علت استفاده از بمب اتم شواهدی ارائه
کردهاند که نش��ان میدهد ژاپن آماده تسلیمشدن بود .ژاپن پس از
بمباران پیوسته  ۲۶شهرش به وسیله بمبافکنهای آمریکایی ،ورود

شوروی به جبهه جنگ با ژاپن در  ۹آگوست  ۱۹۴۵و محاصره کامل
نیروی دریایی و نظامیاش ،در اندیش��ه تس��لیم به آمریکا بود .این
روایتهای جایگزین برای فهم نقش روشنفکران در این لحظه تاریخی
بسیار حائز اهمیت هستند ،لحظهای که آغازگر دوران بمب اتم بود.
حال  70س��ال پس از هیروشیما هنوز اضطراب اتمی جهان را در بر
گرفته است ،جهانی که  ۹کشور در آن بمب اتم دارند و دولتهایی
مانند کرهش��مالی ،هند و پاکستان حتی امروز هم به استفاده از آن
تهدید میکنند؛ جهانی که در آن بیش از  ۲۰۰۰۰سالح اتمی وجود
دارد که میتواند چندین و چند بار تمام انسانهای روی کره زمین را
خاکس��تر کند .تاریخ به ما نش��ان داده اس��ت س��وءتفاهم و نقص
تکنولوژیک میتواند چه تأثیراتی بر حیات ما داشته باشد؛ هر دو امر
میتوانند شکنندگی این سالحها و حماقت افرادی را برمال سازند که
بر مبنای بازدارندگی هستهای از بمب اتم دفاع میکنند .آمریکاییها
حمل��ه به پرل هاربر را نمادی از مظلومیتش��ان میدانند اما خیلی
نگذش��ت که این مظلومان فرضی هویت خود را در قالب جنایتکار
ی خود
تثبیت کردند و چشمان خود را عامدانه بر خشونت و بیعدالت 
بستند .ابر قارچهای ناشی از انفجار هستهای ،دیگر نمادی از بمباران
هیروشیما نیست ،بلکه به گسترش نیروهای تخریب جمعی در دنیای
معاص��ر ما اش��اره دارد؛ اولویت یافتن عقالنیت اب��زاری بر عقالنیت
اخالقی ،عادیس��ازی اعمال خشونت در آمریکا ،تبدیل پلیسهای
معمولی به نظامیان ،هجمه به آزادیهای مدنی ،ظهور دولتی که همه
چیز را تحت نظاره خود دارد ،چرخش خطرناک به سمت مخفیکاری
دولتی در دوران ریاس��تجمهوری اوباما ،پیدایش دولت زندانوار و
ارتقای جنگ به مقام اصل اساسی سازماندهی به جامعه .نمیتوان در
حیطه سیاست خارجی و داخلی ،س��ادهلوحانه ،به نیت خیر دولت
آمریکا اعتماد کرد؛ کافی است نگاهی بیندازیم به انبوهی از دروغها،
فریبه��ا ،تحریفه��ا و مخفیکاریهای دولت آمری��کا ،دولتی که
مجموعهای نظامی -صنعتی -جاسوسی اختیار آن را در دست دارد.
ما نباید به سیاستمداران ،آکادمیسینها و به اصطالح متخصصانی که
مخالف سیاس��ت ش��فافیتند و تنها در پی مشروعیت بخشیدن به
سیاستهای ضد دموکراتیکند اعتماد کنیم .این درسی است که از
جنایات آمریکا میگیریم ،جنایاتی که هیروش��یما سمبل آن است.
نخستین گام برای مبارزه با سالحهای کشتار جمعی محکومکردن
اخالقی و سیاسی ماشین جنگیای است که بنیاد آن در بمباران اتمی
هیروش��یما ریخته ش��د .باید بر این پرس��ش تمرکز کنیم :چگونه
مجموعههای نظامی -صنعتی به ازدیاد سالحهای اتمی دامن میزنند.
باید ریش��ههای استفاده از بمب اتم را شناس��ایی کنیم .باید نقش
روشنفکران داخل و خارج از دانشگاه را در زمینهچینی برای ساخت
ی ک��ردن تأثیرات آن از مردم آمریکا افش��ا کنیم.
بم��ب اتم و مخف 
پرسش��ی ک��ه بیش از هر چیز خاط��ر همه را میآزارد ،این اس��ت:
مسؤولیت ما برای زنده نگاهداشتن خاطره هیروشیما چیست؟ ما چه
مسؤولیتی داریم برای احیای تخیل رادیکال و سیاستی که هدفش
محو سالح هستهای برای همیشه است؟ یکی از راهکارها این است که
درباره شرایط امکان رخدادی مانند هیروشیما بیندیشیم؛ بیندیشیم

بازخوانی عملکرد ساواک در نخستین سال پس از پیروزی انقالب

زندگی پس از مرگ یک سازمان سیاه!

 -12كارشكني در جريان كار مراكز توليدي و كارخانهها
 -13راهزني و سرقت اموال و گوسفندان مردم
 -14كش��تار بيرويه گاوها و گوس��فندان ش��يرده يا حامله و صيد
حيوانات و پرندگان وحشي
 -15پخش شديد سالح
 -16خارج كردن پول ،طال ،اجناس قيمتي و اسناد سياسي
 -17جعل اسكناس ،گذرنامه و مهر به نام كميته امام و نظاير آن
 -18انفج��ار در مراكز عمومي و خصوصي از جمله راهآهن ،لولههاي
نفت ،دكلهاي مخابراتي و  ...مث ً
ال ديماه  58طبق نوشته روزنامهها 30
مورد انفجار به وقوع پيوسته يا ماده انفجاري كشف و از كار افتاده است.
 -19ايجاد بينظمي در روس��تاها و تش��ديد اختالفات خانوادگي و
قبيلهاي در ميان روستایيان
 -20سرقت بانكها؛ از باب نمونه از تاريخ  58/8/20تا  58/11/4ـ 21
فقره موجودي بانكها يا قلمهايي از قبيل  10ميليون
تومان به سرقت رفته است.
 -21طرح ش��عارها و كانالهاي انحرافي ،جو كاذب
درس��ت كردن ،باال بردن توقعات غيرعملي در مردم
و دامن زدن به اختالفات قشرها و گروههاي گوناگون
 -22شايعه پراكني ،تهمت و ايجاد جو بدبيني نسبت
به انقالب اسالمي و شخصيتهاي اسالمي يا ملي
 -23رویي��دن اح��زاب و گروههاي قارچگونه كه
بيشتر آنها مقاصد توطئهآميز داشته و تعداد آنها
به حدود  100گروه رسيده بود و ...
عوامل س��اواك با پاس��داران و نيروهاي وفادار به
نظام جمهوري اس�لامي درگير ميش��دند كه معموالً تلفات جاني
نيز به همراه داش��ت .بسياري از انقالبيون در شهرهاي مختلف طي
نخس��تين ماههاي پس از پيروزي انقالب ،توسط ساواكيان تهديد به
مرگ ميش��دند .در همان حال برخي مسؤوالن و وفاداران به انقالب
نيز در درگيريهاي نظامي يا طي عمليات تروريس��تي كه توس��ط
عوامل س��اواك طراحي و اجرا ميش��د ،به ش��هادت ميرسيدند .در
برخي مناطق كشور ،ساواكيهاي سابق در دستههاي چندين نفري
به گروههاي گش��ت و مقر و محل اس��تقرار نيروهاي سپاه پاسداران
انقالب اسالمي و كميتههاي انقالب اسالمي حمله ميكردند كه طي
آن تلفاتي به طرفين وارد ميشد .در همان حال ساختمانها و دواير
دولتي و حكومتي نيز از حمالت تروريس��تي و بمبگذاريها و ديگر

اقدامات تخريبي عوامل ساواك و ضدانقالب مصون نبود .با اين احوال
هرچه زمان ميگذش��ت نيروهاي انقالب در تقابل با ضدانقالبيون و
ساواكيها حالت تهاجمي به خود ميگرفتند و براي برخورد با مخالفان
از برنامهريزي و امكانات بيش��تري برخوردار ميش��دند .با اين احوال
تا مدتها عوامل س��اواك براي انقالب نوپا تهديدي جدي محسوب
ميشدند .چنانكه در روز برگزاري رفراندوم تعيين نوع نظام انقالبي
(در 10و  11فروردين  )58عوامل وابس��ته به س��اواك در ش��هرهاي
مختل��ف ،انقالبيون را به حم�لات تروريس��تي و غافلگيرانه تهديد
ميكردند .گفته ميش��د به دنبال پيروزي انقالب صدها هزار اسلحه
از پادگانها و مراكز نظامي خارج شده كه بخش قابل توجهي از آن به
چنگ ضدانقالبيون و زخمخوردگان از جريان انقالب ،نظير ساواكيها
افتاده و به تبع آن گروههاي مختلفي از ضدانقالب و ساواكيهاي سابق
فرصتي دوباره براي درگيري با انقالبيون و وفاداران به انقالب به دست

آوردهاند .برخي بر اين باورند ترور افرادي نظير آيتاهلل مرتضي مطهري
و سرلشكر محمدولي قرني با هدايت و برنامهريزيهاي عوامل ساواك
انجام شده و گروههايي نظير گروه فرقان آلت دست ساواكيهاي سابق
و عوامل وابسته به رژيم گذشته شدهاند .همزمان با گسترش ناآراميها
در برخي اس��تانهاي كشور ،مسؤوالن دولتي ش��واهدي در اختيار
داشتند كه حاكي از حضور و نفوذ اعضا و عوامل وابسته به ساواك در
ميان ضدانقالبيون و اغتشاشگران در گوشه و كنار كشور بود .چنانكه
در پي وقوع ناآراميها در استان خوزستان ،دولت تصريح كرد عوامل
س��اواك و ساير عناصر وابسته به رژيم سابق در رأس بر هم زنندگان
نظم و شورشيان قرار داشت ه و نيز در جريان ناآراميهاي گنبد كاووس
و تركمن صحرا نيز اعضا و وابس��تگان به ساواك و رژيم سابق نقش

قابلتوجهي داش��تند .حضور و نقش ساواكيهاي سابق در ناآراميها
و اغتشاشات كردستان نمود بيشتري داشت .به دليل موقعيت خاص
كردستان ،پس از پيروزي انقالب اسالمي ،بسياري از عوامل و عناصر
وابسته به ساواك و رژيم سابق به آن ناحيه گريخته و آماده بودند در
صف برخي گروههاي سياسي كه در سلك مخالفان و معارضان نظام
جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته بودند ،با وفاداران به نظام انقالبي
درگير ش��وند .درگيري نيروهاي وفادار به انقالب با عوامل وابسته به
س��اواك و رژيم سابق در كردستان از همان نخستين ماههاي پس از
پيروزي انقالب اسالمي آغاز شده و از شدت بيشتري برخوردار بود .در
اين ميان به دليل همجواري كردستان با عراق ،ضدانقالبيون و عناصر
وابسته به ساواك با سهولت و امكانات بيشتري با انقالبيون رو در رو
شده و در شرايط مقتضي و تحت فشار انقالبيون ،كشور را به مقصد
عراق -كه همكاري نزديكي با ضدانقالبيون داشت -ترك ميكردند.
در اين ميان ش��واهدي هم وجود داشت كه حاكي از
حضور تعيينكننده عوامل و مأموران سيا و موساد در
صف ضدانقالبيون كردس��تان و برخي مناطق كشور
بود .ش��مار قابلتوجهي از ساواكيهاي سابق از كشور
خارج شده و در كشورهاي مختلف اروپايي ،آمريكا و
خاورميانه ساكن شده بودند و گروه قابلتوجهي از اين
افراد نيز آماده پيوس��تن به اردوگاه ضدانقالب (عمدتاً
سلطنتطلب) در مناطق مختلف جهان بودند .هر از
گاه اخب��اري در نش��ريات و خبرگزاريهاي داخلي و
خارجي منتش��ر ميشد كه حاكي از تالش ساواكيان
فراري براي تش��كيل هس��تههاي مقاوم��ت طرفدار
سلطنت ساقط شده پهلوي براي مقابله با نظام جمهوري اسالمي بود.
گفته ميشد عناصري از ساواك گروهي تحت عنوان «نهضت آزادي
طرفدار شاه» در قطر تش��كيل دادهاند .برخي اعضاي ساواك هنگام
حضور شاه در كش��ورهاي مختلف جهان با او مالقات كرده و درباره
يافتن راههايي براي مبارزه با نظام اسالمي مشورت ميكردند .شواهد
موجود نشان ميدهد ش��اه نيز تا حدودي به اين باور رسيده بود كه
اعضاي ساواك و ساير س��لطنتطلبان توان الزم براي ضربه زدن به
نظام جديد ايران را دارند .بسياري از وابستگان ساواك همگام با ساير
ضدانقالبيون طرفدار سلطنت ،مدتها با وعده نبرد با نظام جمهوري
اس�لامي از كمكهاي مالي خاندان سلطنت برخوردار بودند و شمار
قابلتوجهي از آنان به هدف متشكل كردن ضدانقالبيون طرفدار رژيم

که چگونه ملغمهای از نظامیگری و تعصب تکنولوژیک در زیر پرچم
عقالنیت علمی چنین فاجعهای را پدید آورد .باید پرده این پندار را
پاره کنیم که چنین س�لاحهایی برای ما امنیت به ارمغان میآورند.
برای یادآوری پیامدهای این س�لاحها باید کمپینی آموزشی به راه
بیندازی��م .این کمپی��ن باید مردم را با تاریخ این س�لاحها و رنج و
مصیبتی که ایجاد کردهاند آش��نا کند و نشان دهد چگونه نخبگان
دولتی و کارخانهدار از تسریع مسابقه تسلیحاتی ،رواج ایده بازدارندگی
هستهای و استمرار وضعیت جنگی پولهای کالن به جیب میزنند.
امروز روشنفکران در برابر انبوه فجایع ،آمارهای تکاندهنده کشتار،
ماش��ین تخیلس��تیز هالی��وود و فرهنگ مصرفگرای��ی که فقط
بیشینهسازی منفعت فردی را تحسین و هر گونه مسؤولیت سیاسی
و اخالقی جمعی را تقبیح میکند ،سست و کرخ شده است .ما هیچ
راهی ب��رای طفرهرفتن از زیر بار مس��ؤولیتمان برای نابودس��ازی
س�لاحهای کشتار جمعی نداریم .احساس هراس ،وحشت ،تردید و
اضطرابی که از دل فاجعه هیروش��یما بیرون آمد ،ظاهراً ،در س��ایه
ماشین آخرالزمانی هالیوود ،حماقت سلبریتیها و فرهنگ مصرفگرا
رن��گ باخته اس��ت ،ای��ن اضطراب و هراس در س��ایه خش��ونت و
نظامیگریای که اکنون بهعنوان یکی از واالترین ایدهآلهای زندگی
آمریکایی تقدیس میشود ،به حاش��یه رفته است .در جامعهای که
سبعیت نظامیگری و مصرفگرایی و نولیبرالیسم همه چیز را تحت
س��لطه خویش درآورده است ،دش��وار است که مسؤولیت اخالقی و
اجتماعی و سیاس��ی خودمان را بپذیریم؛ س��خت است به اهمیت
داشتن سیاست باور داشته باشیم؛ مشکل است تصور آیندهای که در
آن واکنش نشان دادن به رنج دیگران جزو مقوم حیات دموکراتیک
باش��د .زمانی که حافظه تاریخی زوال پی��دا میکند و افراد به درون
خویش میخزند و عرصه سیاست را به دیگران وامینهند ،تنها چیزی
که برای ما باقی میماند ،رنج و ناامیدی اگزیستانسیال است .ما در
فرهنگی نولیبرال زندگی میکنیم که نیازهای انسانی را تابع تقاضای
نامحدود س��ود میکند .فرهنگی که سوداگری را تنها مدل مقبول
روابط اجتماعی میداند .در چنین ش��رایطی ،خش��ونت،گونهای از
سرگرمی است ،نه منشأ خطر .اما اکنون جنبشی به حرکت درآمده
است که بمباران اتمی شهروندان و نظامیگری را بدل به موضوعی
برای بحث در فضای عمومی کرده است .خوشبختانه کمکم آشکار
میشود که نولیبرالیسم نمیتواند فضایی برای بقای جامعه فراهم کند
و بهنحو گس��تردهای دس��تاندرکار تخریب آن است .نولیبرالیسم
استعارهای از بمب اتم است :تجسمی از تخریب جهانی امر اجتماعی،
سیاسی و اخالقی؛ فرآیندی که باید جلوی آن را گرفت ،پیش از آنکه
دیر ش��ده باشد میراث نابودی و مرگ که میتوان خط سیر آن را از
هیروش��یما تا «فوکوشیما» پیگیری کرد ،این نکته را به ما یادآوری
میکند که اگر میخواهیم دموکراس��ی را حفظ کنیم ،باید دست از
ی بودن برداریم.
تماشاچ 
***
منبع :فیالسفرز فور چنج
ترجمه :میالد محمدی /ترجمان
سابق ،در كشورهاي مختلف اروپايي ،آمريكا و خاورميانه در آمد و شد
بودند .در اين ميان عراق پذيراي اكثر عناصر و عوامل وابسته به ساواك
و رژيم س��ابق بود .سفارت آمريكا در تهران تا واپسين هنگام فعاليت
رس��مي در ايران با بسياري از افراد و گروههاي سياسي مخالف نظام
جمهوري اسالمي در داخل و خارج تماس داشت .در گزارشات سفارت
از مذاكرات ،گفتوگوها و نشستهاي متعددي سخن به ميان آمده
كه بين چهرههاي مشهور ساواك و وابستگان رژيم سابق در كشورهاي
اروپايي ،براي يافتن راههاي مقابله با نظام نوپاي جمهوري اسالمي در
جريان بود .در همان نخس��تين ماههاي پس از سقوط رژيم پهلوي،
برخي نش��ريات خارجي تنها شمار ساواكيهايي را كه در گروههايي
متش��كل و با كمك آمريكا به قاهره وارد ش��ده بودند تا بر ضد نظام
اس�لامي وارد عمل شوند 9000 ،نفر برآورد ميكردند .گفته ميشد
اين افراد قصد دارند با هدايت شاه و شاپور بختيار و نيز حمايتهاي
سيا و موساد و حكومت وقت مصر ،فعاليتهايي ضد نظام جمهوري
اس�لامي سازماندهي كنند .پاريس از مهمترين مناطق اروپا به شمار
ميرفت كه پذيراي ش��مار زيادي از اعضا و عوامل وابسته به ساواك
و گروههاي مختلف ضدانقالب طرفدار س��لطنت بود .همزمان با آغاز
تحركات س��اواكيهاي سابق در خارج كش��ور ،هر از گاه اخباری هم
درباره وجود هماهنگي بين آنان با همكاران سابقش��ان در شهرهاي
مختل��ف ايران و طرحهاي مختلفي كه براي مقابله با نظام جمهوري
اسالمي در دست اقدام داشتند ،در بين افكار عمومي منتشر ميشد.
از جمله گفته ميش��د اعضا و عوامل س��اواك در صدد راهاندازي
برخي ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني در نقاطي از داخل و خارج
ايران و پخش برنامههايي ضد نظام اسالمي هستند .هرچه زمان
ميگذشت ،ساواكيها و ساير عوامل ضدانقالب مأيوس از هر اقدام
نظامي و رو در رو ،عمدتاً به برنامهها و طرحهاي تبليغاتي ،رسانهاي
و نظاي��ر آن گرايش يافتند؛ اين روند هنوز نيز ادامه دارد .اعضا و
عوامل وابس��ته به ساواك ،عالوه بر همكاري با ايرانيان معارض و
مخالف نظام اسالمي ،با برخي كشورها و سرويسهاي اطالعاتي
ـ امنيتي و جاسوس��ي بيگانه نيز ضد ايران متحد شده و در يك
صف قرار گرفتند .در طول دوران  8س��اله جنگ تحميلي عراق
عليه ايران نيز اعضا و عوامل س��اواك به حمايت از رژيم متجاوز
عراق برخاستند .به دنبال تحكيم و تثبيت موقعيت و جايگاه نظام
جمهوري اسالمي در عرصههاي مختلف داخلي و بينالمللي ،اعضا
و عوامل ساواك نيز در داخل و خارج كشور بتدريج از تأثيرگذاري
در عرصههاي سياس��ي و اجتماعي جامعه ايراني نااميد ش��ده،
منزوي و حذف شدند و به تاريخ پيوستند.
***
منبع :مظفر شاهدی
ساواک ،موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ایران

