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 ميتحر رانی و مسئلهيروشنفکران ا

  
  4/6/29 :خروم  ،هبنشود زور ،سرج تیاس :عبنم
  

از  منتشر شده،اعتماد  ۀروزنام درکه  »تحریم و ما ادریک ما التحریم«عنوان تحت اي  در مصاحبهسعید حجاریان  هفتۀ گذشته
باورم که بر همۀ ما بر این  .را گزارش کنندآننامساعد حاصل از  و وضعیت ها سکوت نکنند در برابر تحریم بودان خواسته روشنفکر

المللی علیه ایران مخالفت کرده، اعتراض خود را به صداي  هاي سنگینِ بین حریمتوان با ت دوست فرض است که در حد ایرانیانِ وطن
وضعیت چنین است  بحرانی است؛ هم وضعیت بازار دارو در داخل کشور،هاي داخلی و خارجی،  بر اساس گزارش. بلند اعالم کنیم

ها  یشترین آسیب از اعمالِ این تحریمبدون تردید، ب. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ی؛دیگر از کاالهاي اساسبرخی 
حامالن ساز عامالن رشد فرهنگی و اجتماعی و علمی و متوسطی که قرار است  ۀطبق .شود متوسط جامعه میو ات پایین طبق گیر دامن

کنند که در پی  عا میانگارند، اد را موجه میو آنکوبند  ها و افرادي که بر طبل تحریم می دولت. در کشور ما باشندو کار دموکراتیک 
هاي  ایشان در داوري. ایران هستنددر  دموکراسیاي جمهوري اسالمی و تقویت نهادینه شدنِ  هاي هسته محدود کردنِ بلندپروازي

که هنوز  کنند اظهار نظرهایی میاالسف  و مع افتادهپیشتر  المللی انرژي اتمی بین آژانس از حتی ایراناي  هسته ۀبرنام ةخود دربار
معموالً بیشترین سهم را در هاي شدید، قشر متوسط که  از سوي دیگر با اعمالِ تحریم .است نکرده و اعالم عاادهم آن را  آژانس

را بر دوش مبانی دموکراسی  نهادینه کردنتولید علمی و اقتصادي و  ،اجتماعی ی،فرهنگدارند، و بار توسعۀ  اي جامعهپیشرفت هر 
طبقۀ مرفه و  در برابر یی از جمعیت،درصد باالقطب طبقۀ کم درآمد با رود و به این ترتیب جامعه به دو  از میان می ، عمالًکشند می

وسیع و  هاي اجتماعی ناهنجاريخود  امر  این  شوند؛ ی از جمعیت کشور را شامل میي تجزیه خواهد شد که درصد اندکپردرآمد
که ــ ي اتمی و نه حتی شوراي امنیت سازمان ملل ژالمللی انر انس بینآژدانیم نه  طور که می همان .پدید می آورد در کشورعمیقی را 
ن شورا را آموضوعات مطروحه در که  را بر عهده دارد ــ المللی حفظ صلح و امنیت بین اولیه خود در منشور ملل متحد ۀبنا بر وظیف

 یساخت بمب اتم مستند در خصوص تالش ایران برايیِ کاف ۀلاد هنوز ري،گمرجع حقوقی دی چکند، و نه هی می به دقت بررسی
اي که همواره درخواست  سئلهتنها م. مطرح نشده است هاي تند سیاسی رخی جریانب از سوي جزچنین ادعایی تا کنون اند و  نیافته
   .سازي اورانیوم توسط ایران بوده است غنی ، اعتمادسازي با تاکید بر حقّشده

عنایت با  ــ الملل است ر حقوق بیننفسه یک ضمانت اجرا د که فی ــ مریکاآ ةرگمال تحریم از سوي کنعال، روشن است که اح
مجازات مردمی است که  قصاص قبل از جنایت است و ثانیاً ، اوالًدارد معیشت ایرانیانو ی و سالمتی گبر زند ی کهبتاثیرات مخرّبه 

نهال  سپس ،پرورانددر سر را  ایران و ایرانی ابتدا دغدغۀ امنیت و پایداريباید قاعدتاً .اند مدن این شرایط نداشتهآنقشی در به وجود 
هاي  با اعمالِ تحریم .و پربار بدل گردد تنومند یتا در خاکی سالم و غنی سربرآرد و به درخت ا کاشت و آبیاري کرددموکراسی ر

  .»تاك نشان«و نه از ماند  نشان می» تاك«جانبه، نه از  همه
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نه نهادینه  در سالیان اخیر، ها آن  ، به گواهی رفتار سیاسیي حامی تحریمها دلمشغولی اصلیِ عموم دولت نباید فراموش کرد که
که در معادالت است  آن در منطقه و نقشی ينظامی و تأثیرگذار سنجش قدرتکه بلدر ایران، دموکراتیک  شدن حقوق بشر و گفتمانِ

در  .اي ۀ هستهمسئل به ، نه فقطشد معطوف میاصلی ایشان در ایران به این سنخ مباحث  گیري وگرنه، باید جهت ؛کند می ایفاسیاسی 
که ساز و کاري غیر دموکراتیک دارند  ،عربستاننظیر ، هاي منطقه عدم حساسیت و اعتراض ایشان نسبت به دیگر حکومتعین حال، 

  . نیز مؤید این امر است
یت و عزم راسخِ خود براي حل جهانی نیز باید همدلی و حسن ن ۀ، جامعخورده فتر سیاست در دیار ما ورق، حال که دعالوه به
اي از این  کند و گره حل این مسئله نمیها در این شرایط هیچ کمکی به  تمدید و تشدید تحریم. دهد اي ایران را نشان هسته ۀمسئل

هاي  اعمال تحریم.افتد ر داخل و خارج کشور به دست تندروها میهایی، کار د با تشدید چنین تحریم. گشاید معضل فروبسته نمی
ها را  کند و آن ، سخت میاند گذاشتهبر مصالحه  را که بناداخلی  معتدلِها و اصحاب رو را بر میانه وضعیتالمللی،  فرساي بین طاقت

ن را به سمت جنگ و دمند و ایرا و در تنور منازعه و مخاصمه می گیرند را به دست میها میدان راند؛ در مقابل تندرو به حاشیه می
  . دهند ویرانی سوق می

 سوي از یالملل داخلی و بین مصالحه محورِهاي  ها از سویی و پشتیبانی از سیاست برداشتن تحریم ،براي خروج از این وضعیت
حسن نیت از خود  خواهد که ایرانی می مردان به درستی از دولتاي  ۀ جهانی در موضوع انرژي هستهاگر جامع .رددا اولویتدیگر 

و با اتخاذ همین رویه  خود نیز باید در مقابلد، نم بردارسازي گاد و در راستاي اعتمادنحترام بگذارالمللی ا د و به قواعد بینننشان ده
 سیاسیِ تمانفگ کنار نهادنِو  که در انتخاب حسن روحانیایران  اکثریت ملت تخواس احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن

 المللی بینهاي  حریمتمدید تدر این میان، ، یقیناً. به پیش آید و اقدامات مؤثري انجام دهد گامچند بدیل متجلی شده، ماجراجویانۀ 
  . گشاید ایران نشانۀ خوبی نیست و راهی به جایی نمیجدید  علیه دولت

در ها  ة عواقب تحریمباردررا  ۀ جهانیشهروندان ایرانی و جامع ۀ عمومی وظیفه دارند آگاهییابم، روشنفکرانِ عرص که درمی چنان
هاي گوناگون از جمله نوشتن  رسانی در این باب به شیوه اطالع. اعتراض خود را به گوش همگان برسانندو بانگ  توان باال ببرند حد

هموطنانِ آگاه کردن و  ؛ها در فضاي عمومی و رسانهجمعی  گروهی و دسته هاي نامه اعتراضکردنِ منتشر ، مصاحبه کردن و مقاله
است روشن . تبار روشنفکري اساز مقتضیات کار و ، هاي فراگیر عواقب هولناك تحریم ازجهانی  ۀجامع داخل و خارج از کشور و

چنان بر جاي  حقوقی و اداري مشکالت هم به لحاظ شود و ها لغو نمی ایرانی، تحریمو اعتراضِ صرف روشنفکران رسانی  ا اطالعکه ب
ایج عینی نت اقدامات روشنفکرانه آثار ومگر قرار است  گرفته شود؛ اما  ها پی خواهد ماند و مسئله باید در سطح دیپلماتیک میان دولت

  رود؟ اي از روشنفکران می انتظار و تلقی؟ مگر چنین دنو اداري داشته باشحقوقی  و عاجلِ
  

و معیشت و زندگی  هاي سیاست و فرهنگ عرصه دلنگران و دلمشغولِ هاي بیدار جامعه، ۀ چشمبه مثابۀ عمومی، عرص روشنفکرانِ
در سمت و البته و  کنند، به صداي رسا حکایت می و رصد کرده را دهد میها رخ  در این حوزهچه  آنو  هستندشهروندان  اجتماعیِ

،نقش بین المللی داخلی و در فضاي  ایشان و مشکالت ها ها و نگرانی دغدغه طرح و تبیینِ و خود  به افکار هموطنان سو بخشیدنِ
   .بر عهده دارندمهمی 


