ﺧﻮد را از آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﺑﺮﻫﺎﻧﯿﻢ
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ »رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﮐﻨﺎر ﭼﻨﮕﯿﺰ و اﺳﮑﻨﺪر ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺮان را
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ« 2ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری از ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن رواج دارد .آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺴﺘﺮی ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﺿﺪﺗﺮاﻣﭙﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻫﻮاداراﻧﺶ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺪان داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺮاندوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺠﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﺸﺘﺎر و وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ در ﺳﺎﯾﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺎر اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و اداﻣﺘﺎ ً ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﺎد دادن اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﯽ آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰان ﺑﺮﺧﯽ روﯾﺪادﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺸﺎﮔﺮ »ﭼﻬﺮۀ ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ«
ﺑﺎﺷﺪ! در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻮﻫﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﺳﺘﯿﺰی ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه رواﺑﻂ اﯾﺮان و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮوﻃﮥ دوم ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۰۹م .ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﺎن
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ »اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﻐﯿﺮ« اﯾﻨﮏ در راه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر از روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺪرﺳﺘﯽ
ﺗﻨﻬﺎ راه ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل را رﻫﺎﯾﯽ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دو ﮐﺸﻮر اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻫﯿﺄﺗﯽ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺮان دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.
در آن دوران ﺑﺮای آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﺮان دوﺳﺘﺎن ﻫﻨﻮز ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزات ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺟﻮان  ۲۴ﺳﺎﻟﮥ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Howard
 C. Baskervilleدر ﮐﻨﺎر ﻣﺠﺎﻫﺪان ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺟﻨﮕﯿﺪه و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ راه ﺑﺎزﻣﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم زادﮔﺎﻫﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮق ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
در ﭘﯽ دﻋﻮت دوﻟﺖ اﯾﺮان ،در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  Morgan Shusterدر رأس ﻫﯿﺄﺗﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن راﻫﯽ اﯾﺮان ﺷﺪ و ﮐﺎری را ﺷﺮوع ﮐﺮد،
ﻻ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن(
ﮐﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،اﯾﺮان آﻧﺮوزﮔﺎر از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ وﻻﯾﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن )ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻫﺮ ﯾﮏ را در واﻗﻊ از ﺷﺎه ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺰاﻧﻪ از درآﻣﺪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در اﯾﺮان ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮد .واﻧﮕﻬﯽ ،در اﯾﻦ زﻣﺎن دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻼً ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ۴۰۰ﻫﺰار دﻻر ﻗﺮض داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻮرﮔﺎن ﺷﻮﺳﺘﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ژاﻧﺪارﻣﺮی ﺧﺰاﻧﻪ» )از ﺣﺪود ﻫﺰار ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﺗﺎ اﺣﮑﺎم
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺠﺎعاﻟﺴﻄﻨﻪ )ﺑﺮادر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻣﺨﻠﻮع( ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺷﻮﺳﺘﺮ
ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ اﻣﻼک او ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﻮد .واﮐﻨﺶ روﺳﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اوﺿﺎع ﻣﻔﻠﻮک
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ اﯾﺮان را ﺣﻮزۀ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ،در اﻋﺘﺮاض ،در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎده ﮐﺮد و
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﻤﻮد! در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎری ،ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﺧﺮاج ﻣﻮرﮔﺎن ﺷﻮﺳﺘﺮ از اﯾﺮان و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺨﺎرج ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ روﺳﯿﻪ ﺷﺪ! ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت دوران ﺧﺪﻣﺖ او ﭘﺲ از ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .او در ﮐﺘﺎب »اﺧﺘﻨﺎق اﯾﺮان«  The Strangling of Persiaاوﺿﺎع اﺳﻔﻨﺎک ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان
را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
در آن روزﮔﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز ،ﻣﺬﻫﺐ زدﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد و آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن »اﺟﻨﺒﯽ ﺳﺘﯿﺰی« داﻣﻦ زده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ )ﺑﺠﺎی ﻗﺪرداﻧﯽ از ﮐﻮﺷﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان( ﺗﻮدۀ ﺧﺮاﻓﯽ ﮐﻨﺴﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎ را وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روزی ﮐﻨﺴﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم  Robert W. Imbrieﺧﺒﺮ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﮥ ﺷﯿﺦ ﻫﺎدی
ﻣﻌﺠﺰهای رخ داده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ او ﻋﮑﺎس ﻣﺠﻠﮥ  National Geographicﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺧﺮاﻓﺎتزده از آن ﺗﻤﻨﺎی ﺷﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﺎ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎده ﮐﺮدن دورﺑﯿﻦ ﺑﻮد  ،ﻳﻜﻲ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽزﻧﺪ»Lاﯾﻨﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زﻫﺮ در ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ!«) (۱ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻨﺎن
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﺒﺮی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺟﺎن داد .اﯾﻦ ﻗﺘﻞ دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ )ﺑﺴﺎل۱۹۲۴م (.در
ﻗﻠﺐ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭼﻨﺎن ﺷﺮمآور ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮارش ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﯿﺄت ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ) Arthur C. Millspaughاﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯽ( در اﯾﺮان ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﺑﻪ دﻋﻮت ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﺳﺘﺮ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اوﺿﺎع اﯾﺮان ﺳﺮ و
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ از ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎنﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﻫﯿﺄت ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
رﻓﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻫﻤﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﻘﻼب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرﮔﯽ داﻣﻦ ﻣﯽ زد ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺸﺮی ﮐﻪ در
اﯾﺮان آﻧﺮوز »ﻣﺎﻟﯿﺎت« ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺸﺎورزان و داﻣﺪاران ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺧﺎنﻫﺎ و ﺣﮑﺎم را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯿﻠﺲﭘﻮ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و رﻫﺎﯾﯽ دوﻟﺖ از دور ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯿﺎن را ﻫﺪف داﺷﺖ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت اﻋﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻮﺳﺎزی
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ اﯾﺮان را از ﻧﻘﻄﮥ ﺻﻔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪوار اﯾﻨﮑﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﻣﯿﻠﺴﭙﻮ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  ۱۰۰۰ﻣﺎﯾﻞ ﻫﻢ
ﺟﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ  ۱۹۳۰اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۱۴۰۰۰ﻣﺎﯾﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠ ٔﻪ زﺣﻤﺎت
ٔ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﻠﺴﭙﻮ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ(۲) «.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ »ﻧﻮﺳﺎزی رﺿﺎﺷﺎﻫﯽ« ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﯿﺄت ﻣﯿﻠﺴﭙﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯽ از داﻧﺶ و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .اﺳﻔﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﺴﭙﻮ ﺑﺰودی ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن )اﻏﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ(
اﺧﺮاج ﺷﺪ.
ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﻮروی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ از اﯾﺮان ﻧﺒﻮد،
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم داد ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺧﻮدداری از اﺟﺮای ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن از اﺷﻐﺎل ارﺗﺶ ﺳﺮخ آزاد ﺷﺪ و اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ روﺣﯿﮥ ﺑﺮادری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎ در ﺟﺎی ﭘﺎی ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮔﺬاﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻄﺮی را ﮐﻪ در اﯾﻦ دوران ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺷﺮق اروﭘﺎ و ﻧﯿﻤﯽ از آﺳﯿﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و
ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺴﻠﻂ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ روﺳﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارج ﻧﻤﯽﻧﻬﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺠﺎوز اﺷﻐﺎلﮔﺮاﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ را »ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺟﻬﺎن« ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی
را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ورای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﻫﺪاف دﯾﮕﺮی را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻂ
اول ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،از وﯾﺘﻨﺎم ﺗﺎ ﺗﺎﯾﻮان و از ﺷﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
رواﺑﻂ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﭘﯿﺶ از »ﮐﻮدﺗﺎی ۲۸ﻣﺮداد« ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺳﻮدﺑﺮی ۵۰-۵۰ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﻠّﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻓﺮوش )ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ از  %۱۲از ﻓﺮوش
ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را از ﺷﺮﮐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد() (۳ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﻣﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ )ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ
دﯾﻦ آﭼﺴﻦ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ( در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺼﺪق ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻧﻔﺖ
اﯾﺮان را ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﻨﺠﺎه ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ(٤) «.

ﻧﺸﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ »ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق« ﺑﻮد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻟﺠﺎﺟﺖ و آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
ﻃﺮف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﻨﺎن ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪه و ﺧﻄﺮ ﮐﻮدﺗﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده ﺟﺪی ﺷﺪ ،اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻨﺪ و
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ را ﺑﺪﺳﺖ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻤﺮد.
اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺼﺪق از ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی و وﺧﺎﻣﺖ روزاﻓﺰون اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او را از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده
ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دوﻟﺘﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺠﺎت
دﻫﻨﺪ .واﻧﮕﻬﯽ اﻣﺮوزه ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﮐﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در روز  ۲۸ﻣﺮداد ) ۳۲درﺳﺖ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق( ﺑﺪﯾﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻖ اﯾﺮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ .از اﯾﻨﺮو ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوراﻧﯽ اﻣﻦ
و ﭘﺮﺛﺒﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺿﺮورت ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪن روﯾﺪادﻫﺎی  ۳۲و ﻧﺴﺒﺖ دادن آن ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻓﻘﻂ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﭗ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن روز از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ
اﻧﺰوا و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ وادارﻧﺪ .آﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻫﯿﺴﺘﺮی داﻣﻦ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﻟﺒﺮاﯾﺖ )وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﮥ ﭼﭗﮔﺮای
آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﺮای داﻣﻦ زدن ﺑﻪ آﺷﺘﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺎ در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ اﯾﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﻮزش ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﻢ،
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰان اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﺎﻻﺧﺮه »دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻃﻊ و روﺷﻦ« ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ!
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻣﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺑﺎب
ـ رﻋﯿﺘﯽ و اﻧﺠﺎم رﻓﺮمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب »اﻧﻘﻼب ﺳﻔﯿﺪ« ،ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و »ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﻫﻤﻮاره در
ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎﯾﮥ رﻗﺎﺑﺖ دو ﺟﻨﺎح ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻋﺎری از اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺮمآور و ﺣﺘﯽ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن )از ﻗﺘﻞ ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻔﺎرت و ﺗﺮور و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺰار ﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( واﮐﻨﺶ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ داﺷﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﻨﺎه
دﻫﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮد ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی واﻻی »ﺑﺮادری ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
اﺳﺖ و دﻓﺎع از دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺟﻮدش را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮاﻧﯽ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﯿﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ »ﻏﺎرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ،ﺑﻠﮑﻪ در درﺟﮥ اول ﺛﻤﺮۀ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻠﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺟﺎی ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺪل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ
را ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺮان در دور دﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ در ﺳﺎﯾﻪ اش ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ،ﺑﯿﺸﮏ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﻗﺮاری دوﺳﺘﯽ و
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز زﺷﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی را درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎری
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺰودی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای در ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰان
اﻣﺮوزی درﺑﺎرۀ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺧﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ داوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان
را ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺑﺎ دﯾﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ؟
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را در ﻣﯿﺎن دو ﮔﺰﯾﻨﮥ »ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ« ﯾﺎ »ﺗﺠﺎوز و
ﺳﻠﻄﮥ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« آﭼﻤﺰ ﮐﻨﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی در زﯾﺮ ﺑﻤﺒﺎران رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در آن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻐﺰﺷﻮﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،ﭘﺲ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻫﯿﺘﻠﺮی و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ دروغﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ دو رژﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎی آﺧﺮ رژﯾﻢ
ﻫﯿﺘﻠﺮی ﻫﺰاران آﻟﻤﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻨﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رژﯾﻢ را ﺑﺎور ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻮای
رژﯾﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻨﺮو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺟﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ
اﯾﺮاندوﺳﺘﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺑﻌﻨﻮان دوﺳﺖ و ﯾﺎور اﯾﺮان در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ درﻧﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺮآﻣﺪن ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ روﺷﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳﺘﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
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