ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

در اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎرﻫﺎ از ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﯾﺎد ﺷﺪ .او در ﻣﺼﺮ ﭼﻨﺎن
ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رأی از رﻫﺒﺮ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
)ﺑﺎ۷۰۰ﻫﺰار رأی( ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ او اﺻﻼً ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻧﺒﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ وی را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ!
آﯾﺎ ﻣﺼﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ از اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ
آﻧﺎن ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﭼﻨﺪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺟﺎزۀ ﻗﻀﺎوت در
اﯾﻦ ﺑﺎره را ﻧﻤﯽدﻫﺪ! دﺳﺘﮑﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮﯾﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ادارۀ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺣﺎﮐﻢ! اﻣﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در
ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دوﺑﺎره و دوﺑﺎرۀ »ﺑﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪﺗﺮ« ﮐﺎﻣﻼً "در زﻣﯿﻦ ﺣﺮﯾﻒ ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ"!
اﺳﻔﺎ ﮐﻪ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ درﮔﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ راﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﮥ روﺷﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ،اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ )از ﺟﺒﻬﮥ ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺰب ﭼﭗ و از ﺣﺰب
ﭘﺎناﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن( ﯾﮏ ﺻﺪا ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع اﯾﺮان ،اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ!
در واﻗﻊ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ،ﺑﺮای ﻫﯿﭻ
ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻮﯾﮋه اﮔﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺰﺑﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺎزﻧﺒﺮی ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺰرگ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ از ﮐﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺎن را از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﺑﺮﮐﻨﺎری رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را وﺧﯿﻢﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزﻣﯽ دارد؟
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﮥ اﯾﺮان دوﺳﺘﺎن و ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎری از ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻫﻢ رأی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان
و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ اﯾﺮان اﻣﺮی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﻼمﮔﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﻃﺮف ﮔﺎزﻧﺒﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﺮان ﺧﻄﺮی
واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﮥ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻘﺪر واﻗﻌﯽ اﺳﺖ؟
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﺠﺎی ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﺳﻮاد ﺳﯿﺎﺳﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ دارد و "اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ"
را ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺿﺪﺑﺸﺮی ،از ﮐﻮدﺗﺎ و ﺗﺠﺎوز ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻘﺾ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺑﺎ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﮑﻨﻢ:
اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی زﻧﺪه از ﺟﻮاﻧﺐ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭼﻨﺎن ﭘﺮﺷﻤﺎری ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﺟﮥ اﻫﻤﯿﺖ و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺑﺪن اﻧﺴﺎن" و ﯾﺎ "ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ" ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎ راهﻫﺎ
و روشﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ را دﺳﺘﮑﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روش در اﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوری وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ،آن
وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﭘﺪﯾﺪه را در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارد ﮐﻪ
در ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهای در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪۀ ﻋﻤﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺟﺎﻧﺒﯽ

ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد اﯾﺮان ،اﻣﺮوزه دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺬﻫﺐ در ﺣﮑﻮﻣﺖ آن وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در آن
ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر روی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺷﺎﯾﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از روﯾﺪادﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺳﺎزی ﺑﺮای اﯾﺮان ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺗﻮأم اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﻢ
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دو ﺟﻨﺒﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و دو ﺟﻨﺒﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻧﮕﺸﺖ ﺑﮕﺬارم.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺑﺴﯿﺎری،
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ رﻓﺘﺎری ﺧﺸﻦ ،ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺐ و آزﻣﻨﺪ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ و ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽ
ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دﭼﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ! اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻮﺣﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ رود.
ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺑﺮﻗﺪرت ﺑﺪل ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد
دﻣﮑﺮاتﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺪدﮐﺎراﻧﻪ را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری،
رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻣﺮوزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﮥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ "اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ" را ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮد ،ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ "اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری" ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ،رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرت ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺴﻮی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ در دﺳﺖ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﯿﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از آن ﭘﺲ اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در درون دﭼﺎر
رﮐﻮد ﺷﺪه درﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻨﯿﻦ درﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ "اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ" ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎﻣﻼ ً
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ او ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ "ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" روز ﺑﻪ
روز ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻨﮏ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻟﻨﯿﻦ واﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اروﭘﺎ از ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺑﯿﺶ از ۴۰۰ﻫﺰار
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داد ،اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺑﻪ اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ .اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻨﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﻮروی را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از ﺑﺎزﺳﺎزی اروﭘﺎ ﺑﻮﯾﮋه آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺐ ﺧﻮد در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ) از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﮏ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر (Marshallplan :ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از  ۷ﺳﺎل ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺴﻠّﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎزی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺰودی ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪل
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮد و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺌﻮری ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮاﯾﺶ اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮥ ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
 Marshallplanﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻮروی روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ" ،ﮐﻌﺒﮥ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﻬﺎن" ﺑﺠﺎی
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اروﭘﺎ ،ﻣﺜﻼً ﮐﻞ ﺑﻨﯿﮥ ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود  ۲۴۰۰ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد!

اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻧﺒﻮد و آﻣﺮﯾﮑﺎ آن را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
از اﯾﻦ ﭘﺮوژه )ﺑﻪ ﻧﺎم "اﺻﻞ ﭼﻬﺎر")۱۹۵۰م ((.ﺳﻮد ﺑﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن از ﺟﻤﻠﻪ ۱۲ﻫﺰار ﻣﺪرﺳﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺎزد.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺰودی روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪۀ آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯾﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ( ﺑﻪ ﮔﺮدوﻧﮥ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق
ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﺴﺮان آوری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ "ﺟﻬﺶ ﺑﺰرگ ﺻﺪر
ﻣﺎﺋﻮ" )۶۱ـ۱۹۵۹م (.ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﻨﯿﮥ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺮگ ﺣﺪود ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺤﻄﯽ ﺷﺪ(
ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.

از اﯾﻨﺮو آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎری ﻋﻤﯿﻘﺎ ً اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﺒﻮغ آﻣﯿﺰی دﺳﺖ زدﻧﺪ و آن اﺷﺘﺮاک در ﺗﻮﻟﯿﺪ Joint Venture
)رﯾﺴﮏ ﻣﺸﺘﺮک( ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ واﺣﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮐﺸﻮری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ واﺣﺪی در ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  know howﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪه ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻫﻤﺰاد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻪ ﭼﻬﺎر
دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭼﯿﻦ و وﯾﺘﻨﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰۀ اﻗﺘﺼﺎدی داﻣﻦ زد و
ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ رﻗﺒﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای "اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ" ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ! ﺑﻮﯾﮋه ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ را ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم
از ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻧﯿﺎ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﻗﺮار داد.
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪهای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺸﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﺟﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی در آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از رﻓﺎه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻮن از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺟﻬﺎن در
ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در دﻫﮥ ﻫﻔﺘﺎد ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ "اردوﮔﺎه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ" ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﺎ درﻫﻢﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ،ﺟﻬﺎن از ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎن ﺑﺪر ﺑﺮد .زﯾﺮا
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ رﻓﺎه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ دو وﺳﯿﻠﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪۀ ﺟﻬﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﯿﻮﭘﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( و ﯾﺎ ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮕﻮﻻ و وﯾﺘﻨﺎم(
ﻫﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ "ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺟﻬﺎن را
داﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از ﭼﻪ ﻗﺪرت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻬﻨﻤﯽ را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮدۀ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ و دو ﺳﻪ ﻧﺴﻞ از ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻫﻮاداری از ﺧﻮد وادارﻧﺪ.
در ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪاﺧﻠﮥ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻠﻖﻫﺎی ﺳﺘﻢدﯾﺪه و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻣﯿﺰان ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن روا رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﮐﻮﺷﺸﯽ در راه ﺳﻌﺎدت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﺸﺮ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻬﺮۀ ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎراﻧﮥ آن را در ﭘﺲ
ﻧﻘﺎب ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎر و آﮔﺎه ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﺑﺎد

رﻓﺘﻦ ﺗﻮﻫﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم "آرﻣﺎنﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ" در ذﻫﻦﺷﺎن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد! از اﯾﻨﺮو ﺑﺎ ﺷﺪت
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﺑﺎد داد ،ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ!
ﻣﺒﺮا ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼً دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺻﺪام اﺷﺘﺒﺎه
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﺷﺘﺒﺎه ّ
ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺠﯿﻊ "ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ" ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ اﺟﺎزۀ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺬاری را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺟﻬﺎن را در
ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ ﺟﻬﺎن ،ﮔﻨﺎه ﻫﻤﮥ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت را ﺑﻪ
ﮔﺮدن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و اﺻﻼً ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺟﻬﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻤﻠﻮ از ﺻﻠﺢ و رﻓﺎه و ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻮده و
"اﻣﯿﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﺨﻮار" آن را ﺑﻪ ﺣﺎل اﻣﺮوز اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ!
ﭼﺮا ﺟﺎی دور ﺑﺮوﯾﻢ" ،ﮐﻮدﺗﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ۲۸ﻣﺮداد  "۳۲را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﮐﻪ در آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺎوی ﺳﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺻﻮﻻً ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮﺷﮑﻮه از ﻣﺼﺪق در
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺮۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﺳﺎﻧﺪ؟ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪت ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮی ﻣﺼﺪق ،از او در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ از "ﮐﻮدﺗﺎ" ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ و ﺧﻄﺮ
روزاﻓﺰون ﺣﺰب ﺗﻮده ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ اﮔﺮ ﺗﻮپ و ﺗﺎﻧﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ
دﺳﺖ زﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﺮای آن وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﻮع آن در ﮐﺸﻮر ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻓﺮار
ﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﮏ ﺧﻠﺒﺎن از ﮐﺸﻮر ،ﻓﺎﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ او ﻧﻪ ﺳﺮان ارﺗﺶ را
)ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ را ﻣﺼﺪق ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد( ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ.
ﺷﺎه ﻣﺼﺪق را ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺳﺎزشﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
اﻧﮕﻠﯿﺲ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽ ﮐﺮد و روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺮان ،ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺰودی اﯾﺮان
را ﺑﻪ داﻣﻦ ﺷﻮروی ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .از اﯾﻨﺮو ﺳﺮان ارﺗﺶ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﯾﺮان از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺼﺪق
اﺑﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻫﻮاداران ﺷﺎه ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻘﻮط ﻣﺼﺪق در درﺟﮥ اول ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻮدﺗﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن ﻓﺮدای ۲۸ﻣﺮداد ﺗﻮدهایﻫﺎ و ﺳﭙﺲ اﺳﻼﻣﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن دروغ "ﮐﻮدﺗﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ" را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺣﻤﻠﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﮥ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی.
آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺘﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮاس دارﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﯿﭻ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺑﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﭼﻨﺎن
ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ دﻻوراﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻠﻢ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺮان روارﻓﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان روﺳﯽ را ﺗﺮور ﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎی روﺳﯽ را ﺑﻪ
ﮔﺮوﮔﺎن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﭘﺮﭼﻢ روﺳﯿﻪ را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ زﻣﺎﻣﺪاران روﺳﯽ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ
روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد!
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و آن رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ در ﺣﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
اﯾﺮان اﺑﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﻫﺮاﺳﯽ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت دوﺳﺘﯽ و ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺮان ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮفﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
آﻧﺎن اﺻﻮﻻً ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ دروغ "ﮐﻮدﺗﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ" ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ و زﻣﯿﻨﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ
"اﻧﺘﻘﺎم از ﮐﻮدﺗﺎ" ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ.

ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭼﭗ ـ اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺮان را »ﺑﻪ ﮐﻮری ﭼﺸﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﺴﻞ دروغ
و وﺣﺸﺖ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮔﺴﺘﺮده در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ راه ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﻧﯿﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ:
»آﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!«

