دﮐﺗر ﻣرﺗﺿﯽ ﻣﺣﯾط  / ٢۴ﻣﺎرس ٢٠٠۵ /
ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش ﮐﮫ " در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران و ﺟﮭﺎن " ارزﯾﺎﺑﯽ از " ﻧﺎﻣﮫ ﺳرﮔﺷﺎده ﺑﮫ ﻣردم اﻣرﯾﮑﺎ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﮫ
ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ " از ﯾﮑﺳو و " ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ  ۵۶۵ﻧﻔر از ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯽ و داﻧﺷﺟوﯾﯽ اﯾران " از ﺳوی دﯾﮕر ﭼﯾﺳت؟ اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد
ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ از ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران و ﺟﮭﺎن داﺷت .در اﯾن ﺗﺣﻠﯾل از ﺳوﺋﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﺎھﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﻣرﯾﮑﺎ و ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ
آن ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﺷود و از ﺳوی دﯾﮕر ﻣﺎھﯾت رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺑﺎز ﺷود .در واﻗﻊ ﺑدون داﺷﺗن ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ
دﻗﯾق از ﻣواﻧﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑر ﺳر راه آزادی ،دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﭘﯾﺷرﻓت و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾران اﯾن ﻣﺎﻧﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم از ﺧﺎرج و
ﺑﺧﺗﮏ وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ در داﺧل ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﭘرﺳش ھﺎی ﺑﺎﻻ ﭘﺎﯾﮫ و ﻣﺎﯾﮫ ﻣﺣﮑﻣﯽ ﻧﺧواھد داﺷت.
ﻣوﺿﻊ ﮔﯾری در ﻣورد ﺷراﯾط اﯾران از آﻧرو ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﺗر و دﺷوارﺗر از ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺟﮭﺎن – ﺣﺗﯽ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ –
اﺳت ﮐﮫ ﻣردم اﯾران رﺑﻊ ﻗرن ﭘﯾش اﻧﻘﻼب ﺑزرﮔﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺳﻠطﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻧظﺎم ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ،آزادی و
ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری ﮐردﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺷراﯾط وﯾژه اﯾران و دﺧﺎﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم اﻣرﯾﮑﺎ در اﯾن اﻧﻘﻼب
ﻧﯾروﯾﯽ ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ ﺑر ﻣوج اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم ﺳوار ﺷد ﮐﮫ از ان ھﻧﮕﺎم ﺗﺎ ﮐﻧون ﺿﻣن ﺳرﮐوب ﻣردم از ﻣوﺿﻊ ارﺗﺟﺎﻋﯽ و
رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ ﺷﻌﺎر " ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ " ﻣﯾدھد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻠت ﻣﺎ را در ﺑراﺑر ﺳﻠطﮫ ﻣﺟدد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻣﻧﺣرف ﮐردن دوﺑﺎره
ﻣﺑﺎرزات آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣردم ﺿرﺑﮫ ﭘذﯾر ﮐرده اﺳت.
ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﭘر اھﻣﯾت دﯾﮕری ﮐﮫ در اﯾن ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد اﯾن اﺳت ﮐﮫ دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ اﮔر اﻣروز ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾران
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی " ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم " ﭼﻧﮓ و دﻧدان ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ،ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻗدرت آن ﺑﻠﮑﮫ
درﺳت ﺑﮫ ﻋﮑس ﺑﮫ دﻟﯾل ﺿﻌف ﺳﺎﺧﺗﺎری آن اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ اﮔر در ﺳﺎﻟﮭﺎی دھﮫ ی  ١٩٧٠ ،١٩۶٠ ،١٩۵٠اﯾن دوﻟت
ﻣﯾﺗواﻧﺳت دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﻧﺗﺧب ﻣردم و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را در دھﮭﺎ ﮐﺷور از طرﯾق ﮐودﺗﺎھﺎی ﻣﺧﻔﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺳﺎﻗط ﮐرده و ﺑﺟﺎی آﻧﮭﺎ
دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ – ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ ﺑﻧﺷﺎﻧد و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﯽ آﻧﮑﮫ " آب از آب ﺗﮑﺎن ﺑﺧورد " در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗﻌدد آﺳﯾﺎﯾﯽ ،اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ و
اﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن " ﺗﻐﯾﯾر رژﯾم " دھد ،اﮐﻧون ﺑرای دﺳت زدن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ﺟدی روﺑرو ﺷده اﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ در درﺟﮫ
اول آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوده ھﺎی ﻣردم در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ – ﺑوﯾژه در ﮐﺷورھﺎی " ﺟﮭﺎن ﺳوم " – ﺑﮫ ﺷدت ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ اﺳت و از ﺳوی
دﯾﮕر ﮐوس رﺳواﯾﯽ ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ در ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺻدا در آﻣده و ﻣردم اﻣرﯾﮑﺎ را ﻧﯾز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺿد
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﺳﺎس ﮐرده اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ آﻧﮑﮫ دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ اﮐﻧون ﺑﺎ ﻋﻠم ﮐردن " ﺧطر ﺗرورﯾﺳم " ) ﺑﺟﺎی " ﺧطر ﮐﻣوﻧﯾﺳم " در ﭘﻧﺞ دھﮫ
ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ( ﮐوﺷش دارد از طرﯾق ﮐﺎرﺑرد ﻋرﯾﺎن زور و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗدرت ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﻼﻣﻧﺎزع ﺧود اﯾن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ
را ﭘﯾﺎده ﮐﻧد.
دﻻﺋل ﺳﯾﺎﺳت ﮐﯾﻧﮫ ﺗوزاﻧﮫ دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺧود در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﯾن ﮐﺷور را
ﻋﻣﻼ ً ﻟﮕد ﮐوب ﮐرده ،اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ و آزادی ھﺎی ﻣردم اﻣرﯾﮑﺎ را از آﻧﮭﺎ ﮔرﻓﺗﮫ و دﺳت آورد ھﺎی  ٧٠ﺳﺎل اﺧﯾر
ﻣﺑﺎرزات ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﯾن ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺑﺎد داده و ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺳرﻋت ﭘﻠﯾﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑراﺳﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﻋﻠﻣدار آزادی،
دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑرای دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﺷود ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﭘﺷت ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺗﮭدﯾد آﻣﯾز دوﻧﺎﻟد راﻣﺳﻔﻠد ،دﯾﮏ ﭼﯾﻧﯽ و ﺟورج
ﺑوش اﻧﮕﯾزه ھﺎی دﯾﮕری ﺧواﺑﯾده اﺳت؟
ﺳﯾﺎﺳت اﻣرﯾﮑﺎ ﻻاﻗل از دھﮫ  ١٩۵٠ﺑﮫ اﯾﻧﺳو ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣورد اﯾران ﺑﻠﮑﮫ در ﻣورد ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ دﺷﻣﻧﯽ روﯾﺎرو ﺑﺎ
آزادی ،دﻣوﮐراﺳﯽ و ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠل ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺧودﺷﺎن ﺑوده اﺳت .در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺑﺳوطﯽ دﯾﻠﯾپ ھﯾرو ﻧوﯾﺳﻧده و
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐن ﻟﻧدن در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٧ﻣﺎرس در  TomDispatch.comزﯾر ﻋﻧوان " ﺑﺎزی ﺑﺎ ورق دﻣوﮐراﺳﯽ " ﺑﮫ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧده ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ دﺧﺎﻟت اﻣرﯾﮑﺎ در ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ از اواﺳط ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺑﺎز ﺷده
و ﻧﺷﺎن داده ﻣﯽ ﺷود ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن دوﻟت ﺑﺎ ﺗظﺎھر ﺑﮫ ﺑﻠﻧد ﮐردن ﭘرﭼم دﻣوﮐراﺳﯽ ،در ﻋﻣل ﻣﯾﺎن ﮔﺳﺗرش دﻣوﮐراﺳﯽ از ﯾﮏ طرف
و ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻧﺣﺻﺎرات اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ – ﮐﮫ ﻋﻣﻼ ً ﺗﺿﺎد روﯾﺎرو ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت دﻣوﮐراﺳﯽ و آزادی داﺷﺗﮫ اﺳت – از طرف دﯾﮕر،
ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎ ﮔزﯾﻧﮫ دوم را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده اﺳت و از اﯾن رو ﻟطﻣﺎت ﮐﺎری ﺑﮫ اﻣر دﻣوﮐراﺳﯽ ،آزادی و ﺣﻘوق ﺑﺷر در ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ
وارد ﮐرده اﺳت.
اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ،اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ اﻣرﯾﮑﺎ در اﯾن ﭼﻧﮓ و دﻧدان ﻧﺷﺎن دادن ھﺎ ﭼﯾﺳت؟
 -١اھداف ژﺋوﭘﻠﯾﺗﯾﮏ ) ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ (
ﺑﻘول ﺳﻣﯾر اﻣﯾن :

» ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ  ...ﭼﮫ از ﻧظر اﺳﺗراﺗژی ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﭼﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم و
وﯾژه ﺑﺧﺻوص از ﺟﮭت ﭘروژه اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای ﺳﻠطﮫ ﺑر ﺟﮭﺎن دارد .ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ دﻟﯾل دارای ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت :
ﺛروت ﻧﻔﺗﯽ آن ،ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ آن در ﻗﻠب " دﻧﯾﺎی ﻗدﯾم " و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻧﻘطﮫ ﺿﻌﯾف و ﺿرﺑﮫ ﭘذﯾر ﻧظﺎم
ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳت .دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻔت ﺑﺎ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ارزان ﺑرای اﻗﺗﺻﺎد ﻗدرﺗﮭﺎی ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺟﻧﺑﮫ ﺣﯾﺎﺗﯽ دارد و ﺑﮭﺗرﯾن
وﺳﯾﻠﮫ ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن دﺳﺗرﺳﯽ ﻣطﻣﺋن ،ﮐﻧﺗرل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه از ﺟﮭت ﺟﻐراﻓﯾﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ اھﻣﯾت دارد ﭼرا ﮐﮫ در ﻣرﮐز دﻧﯾﺎی ﻗدﯾم ﻗرار دارد  ...ﺗﺳﻠط اﻣرﯾﮑﺎ ﺑر ﻣﻧطﻘﮫ ،اروﭘﺎ را ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﻧرژی ﺧود
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ اﺳت ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺑﺎج ﮔزار ﺗﻘﻠﯾل ﺧواھد داد ،وﻗﺗﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺗواﻧد روﺳﯾﮫ را ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧد ،ﭼﯾن و ھﻧد ﻧﯾز ھﻣﯾﺷﮫ
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣرﻋوب ﺷوﻧد .ﺑﻧﺎﺑرﯾن ﮐﻧﺗرل ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ اﺟﺎزه ﺧواھد داد دﮐﺗرﯾن ﻣوﻧروﺋﮫ را ﺑﮫ " ﺟﮭﺎن ﻗدﯾم " ﻧﯾز
ﮔﺳﺗرش دھد) «.ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو – ﻧواﻣﺑر (٢٠٠۴
ﺑرﻗراری ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﺗﻌدد در ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ،ﺑﺣرﯾن ،ﻗطر ،اﻣﺎرات ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ ،ﻋﻣﺎن ،ﮐوﯾت ،اﺳراﺋﯾل ،اردن ،ﺗرﮐﯾﮫ
و ﺷﺎخ آﻓرﯾﻘﺎ در ﭘرﺗو ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد دﯾده ﺷود.
ﻧﮑﺗﮫ ی ﭘر اھﻣﯾت دﯾﮕری ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد ﻗرار ﮔﯾرد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﮐﯾﻧﮫ ﺗوزاﻧﮫ ﮐﻧوﻧﯽ دوﻟت راﺳت
اﻓراطﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ رو ﭘدﯾده ای ﺗﺎزه ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ﺳرﺷت ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم ﺑر اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت .ﺑﻘول ﻧوآم ﭼﺎﻣﺳﮑﯽ :ﭼﺎرﭼوب
ﮐﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻣرﯾﮑﺎ از ﺟﻧﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳو ﺳﻠطﮫ ی ﺑﻼﻣﻧﺎزع ﺑر آن ﺑﺧش از ﺟﮭﺎن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻧظرﯾﮫ
ﭘردازان و طراﺣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﻣرﯾﮑﺎ و " ﺷورای اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ " آﻧرا "ﻣﻧطﻘﮫ ﺑزرگ " ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد ،ﻣﻧطﻘﮫ ای
ﮐﮫ از ﻧظر اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺟﮭﺎن ﺿروری ﺑود .اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺣداﻗل ﺷﺎﻣل ﻧﯾﻣﮑره ﻏرﺑﯽ ،ﻣﻧﺎطق ﺗﺣت
ﺳﻠطﮫ اﻣﭘراﺗوری اﻧﮕﻠﯾس و ﻧﯾز ﺷرق دور ﻣﯽ ﺷود .ﺗﺣﻠﯾل ژﺋوﭘﻠﯾﺗﯾﮏ ﻣوﺟود در ﭘﺷت ﭼﻧﯾن طرﺣﯽ اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻓوق
ﺑﺎﯾد "ﺑﺎز" ﺑﺎﺷد – ﺑﺎز ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ،ﺑﺎز ﺑرای ﺑرﮔرداﻧدن ﺳود ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺷور " ﻣﺎدر " ،ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر " ﺑﺎز"
ﺑرای ﺳﻠطﮫ اﻧﺣﺻﺎرات اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ .ﭼرا؟ ﭼون اﮔر اﻗﺗﺻﺎد اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺧواھد ﺑدون ﺗﻐﯾﯾری در ﺳﯾﺎﺳت داﺧﻠﯽ اﻣرﯾﮑﺎ – از
ﺟﮭت ﺗوازن ﻧﯾرو ﻣﯾﺎن طﺑﻘﺎت زﺣﻣﺗﮑش و ﺻﺎﺣﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﮭﺎم اﻧﺣﺻﺎرات و ﺗوزﯾﻊ ﺛروﺗﮭﺎ – ﺑﮫ رﺷد ﺧود اداﻣﮫ دھد ،ﺑﺎﯾد
اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑزرگ زﯾر ﺳﻠطﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .طﺑق دﯾدﮔﺎه طراﺣﺎن ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ) ﺑوﯾژه
ﺟورج ﮐﻧﺎن ( آﻧﭼﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣرﯾﮑﺎ را در اﯾن " ﻣﻧطﻘﮫ ﺑزرگ " ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازد ﻋﺑﺎرت از " دوﻟﺗﮭﺎی رادﯾﮑﺎل و ﻣﻠﯽ ﮔرا "
اﺳت؛ دوﻟﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺗوده ﻣردم از ﺟﮭت ﺑرآوردن ﻣﺑرم ﺗرﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی زﻧدﮔﯽ و ﺑﮭﺑود ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ
آﻧﮭﺎﺳت .ﭼرا؟ ﭼون وﺟود ﭼﻧﯾن دوﻟﺗﮭﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺿﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧﺻوﺻﯽ اﻧﺣﺻﺎرات اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و
ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﺳود ﮐﺎﻓﯽ از اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎ ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ و ﺗﺿﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻣواد ﺧﺎم و اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﺻﻧﺎﯾﻊ اﯾن ﮐﺷور ﺗﺿﺎد
دارد.
ﻧﮑﺗﮫ ﭘر اھﻣﯾت دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی ،ﺗﺳﻠط ﺑر ﻣﻧطﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑرای اﻣرﯾﮑﺎ اھﻣﯾت وﯾژه ای ﭘﯾدا
ﮐرده اﺳت .ﺑﻘول ﺳﻣﯾر اﻣﯾن:
» اﻣروز ﯾﮏ دھﮫ از زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﮕذرد ﮐﮫ واﺷﻧﮕﺗن طرح ﭘﯾﺎده ﮐردن ﭘروژه ﻣرﻣوز " ﺑﺎزار ﻣﺷﺗرک ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ " را ﭘﯾش
ﮐﺷﯾده اﺳت؛ طرﺣﯽ ﮐﮫ در آن ﺑرﺧﯽ ﮐﺷورھﺎی ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﺧواھﻧد ﮐرد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋرﺑﯽ ﮐﺎر
ارزان ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن اﺳراﺋﯾل ھم ﮐﻧﺗرل و ﺑرﺗری ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮏ ﺧود را ﺣﻔظ ﺧواھد ﮐرد و ھم ﻧﻘش ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﮔر
ﺻﺎﺣب اﺧﺗﯾﺎر و ﻣﻧّت ﮔذار را ﺑﺎزی ﺧواھد ﮐرد .اﯾن طرح ﺗوﺳط ﮐﺷورھﺎی ﮐﻧﺎره ﺟﻧوﺑﯽ ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس و ﻣﺻر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺳﮫ ﮐﺷور ﺳورﯾﮫ ،ﻋراق و اﯾران روﺑرو ﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻻزم ﺑود ﮐﮫ ﺳﮫ رژﯾم اﺧﯾر ﺳرﻧﮕون ﺷوﻧد ﺗﺎ اﯾن طرح
ﺑﺗواﻧد ﭘﯾﺎده ﺷود .ﺗﺎ ﺣﺎل دوﻟت ﻋراق ﺳرﻧﮕون ﺷده اﺳت) «.ﻣﺎﻧﺗﻠﯽ رﯾوﯾو – ﻧواﻣﺑر (٢٠٠۴
 -٢دﻓﺎع از دﻻر ﺑﻌﻧوان ﭘول ذﺧﯾره ای ﺟﮭﺎن
وﯾﻠﯾﺎم ﮐﻼرک از ﺗﺣﻠﯾل ﮔران ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭘر اھﻣﯾت  ٢٧اﮐﺗﺑر  ٢٠٠۴ﺧود ﻣﯾﻧوﯾﺳد:
» اﮐﻧون آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻋراق ﻧﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ وﺟود ﺳﻼح ھﺎی ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ ﺻدام ﺣﺳﯾن داﺷت و ﻧﮫ ﺑﮫ طرﯾق
اوﻟﯽ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑود؛ ﺑﻠﮑﮫ ھدف اﺻﻠﯽ آن ﺑرﻗراری ﮐﻧﺗرل ﺑر ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧرژی ﻋراق و ﺣﻔظ دﻻر
ﺑﻌﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﭘول راﯾﺞ ﺑرای ﺧرﯾد و ﻓروش ﻧﻔت ﺑوده اﺳتwww.Globalresearch.ca «.
ﺷواھد اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾر از زﺑﺎن و ﻗﻠم اﻋﺿﺎی ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺟورج دﺑﻠﯾو ﺑوش در ﺳراﺳر ﺳﺎل  ٢٠٠۴آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ دوﻟت ﺑوش –
ﭼﯾﻧﯽ در ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺑﺎ ھدف ﺑراﻧداﺧﺗن دوﻟت ﻋراق وارد ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد ﺷدﻧد .در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ھدف ھﺎی اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﻧو

ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎران در ﺗﺻﻣﯾم آﻧﮭﺎ ﺑرای روی ﮐﺎر آوردن دوﻟت طرﻓدار اﻣرﯾﮑﺎ در ﺑﻐداد و ﺑرﻗراری ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺗﻌدد
در آن ﮐﺷور ،ﺟﻠوﮔﯾری از ﺣرﮐت ﮐﺷورھﺎی اوﭘﮏ ﺑطرف ﻓروش ﻧﻔت ﺷﺎن ﺑﮫ ﯾورو ﺑﺟﺎی دﻻر ﺑود .ﺑﻘول ھﻣﯾن ﻧوﯾﺳﻧده:
»ﺑﯽ ﭘرده ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت " آزادﺳﺎزی ﻋراق " ﺟﻧﮕﯽ ﺑود ﺑﺎ ھدف ﺑرﻗراری دوﻟﺗﯽ دﺳت ﻧﺷﺎﻧده اﻣرﯾﮑﺎ در ﻋراق،
ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺗﻌدد در آن ﮐﺷور ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻧﻔت ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻧﻘطﮫ اوج ﺧود ﺑرﺳد و ﺳﭘس ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت
دوﻟت ﻋراق ﺑﮫ ﻓروش ﻧﻔت ﺑﮫ دﻻر ) ﺑﺟﺎی ﯾورو( و ﻧﯾز ﺟﻠوﮔﯾری از ﺣرﮐت اوﭘﮏ ﺑﺳوی ﭘذﯾرﻓﺗن ﯾورو ﺑﻌﻧوان ﭘول راﯾﺞ
ﺑر ﺧرﯾد و ﻓروش ﻧﻔت ) " .ژاﻧوﯾﮫ ( www.Ratical.org – ٢٠٠٣
ﻣﻘﺎﻟﮫ  ۵ژوﺋن  ٢٠٠٣ﻓﺎﯾﻧﻧﺷﯾﺎل ﺗﺎﯾﻣز اﯾن ﻧظرﯾﮫ وﯾﻠﯾﺎم ﮐﻼرک را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﮫ اﺛﺑﺎت ﻣﯾرﺳﺎﻧد .در اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم:
»ﻗﯾﻣت ھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﮫ ﻗرار اﺳت در  ١٠ژوﺋن  ٢٠٠٣اراﺋﮫ ﺷود ،ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ را دوﺑﺎره ) از ﯾورو( ﺑﮫ دﻻر ﺑرﺧواھد ﮔرداﻧد
]ﭼرا ﮐﮫ ﻋراق ﻣدﺗﯽ ﺑود ﻧﻔت ﺧود را ﺑﮫ ﯾورو ﻣﯽ ﻓروﺧت[ .ﺑﮫ رﻏم ﭘﺎﯾﯾن اﻓﺗﺎدن ارزش دﻻر در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﻓروش ﻧﻔت
ﺑﮫ دﻻر ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد .ﺻدام ﺣﺳﯾن از ﺳﺎل  ٢٠٠٠اﺻرار داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻔت ﻋراق ﺑﮫ ﯾورو ﻓروﺧﺗﮫ ﺷود .اﯾن ﮔرﭼﮫ
ﻋﻣﻠﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑود وﻟﯽ از ﻧظر اﻗﺗﺻﺎدی ھم ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻋراق ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷد ﭼرا ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ارزش ﯾورو در ﺑراﺑر دﻻر
ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ اﺳت«
از ھﻣﺎن ﺳﺎل  ٢٠٠۴آﺷﮑﺎر ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﮓ دﯾﮕری ﺑر ﺳر ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﭘﯾش ﺧواھد ﺑود و آن ھم ﺑﺎزداﺷﺗن اﯾران از ﻓروش
ﻧﻔت ﺧود ﺑﮫ ﯾورو ﺑﺟﺎی دﻻر اﺳت .در ﻣﻘﺎﻟﮫ  ٢٧ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ٢٠٠۴ﻧﯾوزوﯾﮏ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم:
» در ﭘﺳﺗوھﺎی ﭘﻧﺗﺎﮔون ژﻧرال ھﺎ و درﯾﺎ دارھﺎی ارﺗش اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺷﻐول ﺑررﺳﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﯾران و ﺳورﯾﮫ اﻧد.
ﺑﻘول ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻧﺗﺎﮔون ،اداره ﻣرﺑوط ﺑﮫ طراﺣﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺣﻣﻠﮫ ای از ھر زﻣﺎن دﯾﮕر ﻓﻌﺎل ﺗر ﺷده اﺳت.
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺷﺎورﯾن ﺟورج دﺑﻠﯾو ﺑوش اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ا ﺻرﻓﺎ ً ﮐوﺷﺷﯽ ﺑرای ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﺎدی ) ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی
دﯾﮕر( ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﻋراق ﻣﯾداﻧﻧد .ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻘﯾده دارﻧد ﮐﮫ اﯾن ،ﻧوﻋﯽ ﺗﺟدﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺎرزار
ﺳﺧت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﻠﯾﮫ آن دو ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ ﻧو ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎران ﺑراه اﻧداﺧﺗﮫ اﻧد .ﺣﺗﯽ راﺳت ھﺎی اﻓراطﯽ اذﻋﺎن دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
وﺟود درﮔﯾری ﮐﻧوﻧﯽ در ﻋراق ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از دو ﮐﺷور ) اﯾران و ﺳورﯾﮫ( ﻏﯾر ﻣﺣﺗﻣل ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد .از اﯾن
رو از ﻧظر اﯾﻧﺎن دﺳت زدن ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺧﻔﯽ ) ﺑرای ﺑراﻧداﺧﺗن اﯾن دوﻟﺗﮭﺎ( ﺗرﺟﯾﺢ ﺧواھد داﺷت«
اﻣروزه ﯾﮑﯽ از ﻣواﻧﻊ ﻓﻧﯽ ﺑزرگ ﺑر ﺳر راه ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﻔت ﺑﮫ ﯾورو ﻓﻘدان اﺳﺗﺎﻧدارد ﺟﺎ اﻓﺗﺎده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﻗﯾﻣت ﮔذاری ﺑﮫ
ﭘول ﺟدﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﻧﺑود " ﺑﺎزار ﻧﻔت " ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﯾورو اﺳت .آﻧﭼﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﮫ وﺣﺷت اﻧداﺧﺗﮫ اﯾن اﺳت
ﮐﮫ از ﺑﮭﺎر  ٢٠٠٣دوﻟت اﯾران در اﯾن ﻓﮑر ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺻﺎدرات ﻧﻔت ﺧود ﺑﮫ اروﭘﺎ و ﺷرق آﺳﯾﺎ ﺑﺟﺎی دﻻر از ﯾورو
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ در ژوﺋن  ٢٠٠۴اﻋﻼم ﮔردﯾد ﮐﮫ دوﻟت اﯾران ﺗﺻﻣﯾم دارد ﺑورس )ﺑﺎزار( ﻧﻔت در ﺗﮭران ﺗﺎﺳﯾس
ﮐﻧد ،اﯾن ﺑﺎزار ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﻔت در ﻟﻧدن ) (IPEو ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺟﺎری ﻧﻔت در ﻧﯾوﯾورک
) (NYMEXرﻗﺎﺑت ﮐﻧد .ﺑﺎزارھﺎی اﺧﯾر ھر دو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﻧﺣﺻﺎرات اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳت .اﮔر ﺑﺎزار ﻧﻔت ﺗﮭران آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻧد
و اﯾران ﻧﻔت ﺧود را ﺑﮫ ﯾورو ﺑﻔروﺷد ،ﻣﯾﺗوان ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرد ﻣﻌﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟدﯾدی – ﺟز دﻻر -ﺑرای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔت
ﺑوﺟود ﺧواھد آﻣد و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺑر ﺳر راه ﻓروش ﻧﻔت ﺑﮫ ﯾورو وﺟود داﺷت از ﻣﯾﺎن ﺧواھد رﻓت .ﺑرﺧﯽ
از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﺎزار ﻧﻔت ﺑﮫ اﯾران و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن اوﭘﮏ اﺧطﺎر ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻔﺗﯽ ﻏرب زﯾر ﮐﻧﺗرل
اﻧﺣﺻﺎرات ﻧﻔﺗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اﺳت و اﯾن ﺷرﮐت ھﺎ از ﻋدم ﺛﺑﺎت ﻗﯾﻣت ﻧﻔت ﺳودھﺎی ﺳرﺷﺎری ﻣﯽ ﺑرﻧد ) .روزﻧﺎﻣﮫ ﮔﺎردﯾن١۶ -
ژوﺋن (٢٠٠۴
ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ﻋواﻣل ﻧﺷﺎن دھﻧده ی آن اﺳت ﮐﮫ اﮔر از ﯾﮏ ﺳو ﭘس از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی ،اﻣرﯾﮑﺎ ﺑر آن ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑر
ﺟﮭﺎن ﺗﺳﻠط ﺑﻼﻣﻧﺎزع ﭘﯾدا ﮐﻧد ،از ﺳوی دﯾﮕر اﻣﺎ ،آﮔﺎھﯽ ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺟﮭﺎن و ﻣﻘﺎوﻣت آﻧﮭﺎ اﯾن ﺗﻧﮭﺎ اﺑرﻗدرت را ﺑرای
ﭘﯾﺎده ﮐردن اھداﻓش ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ﺟدی روﺑرو ﮐرده اﺳت .ﺑﻘول دﯾوﯾد ارﻣﺳﺗروﻧﮓ:
»ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺷوروی از ﻧظر ﺗﺎرﯾﺧﯽ دو راه ﭘﯾش ﭘﺎی ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﮔذاﺷت ،ﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﺳت از ﺷﺎدی و ﭘﺎﯾﮑوﺑﯽ اﯾن
ﻟﺣظﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﻣﺷﺗرک و اﯾﺟﺎد ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﻣﻌﯽ و ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر رواﺑط ﺟﮭﺎن
در راه ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز اﻗدام ﮐﻧد؛ راه دﯾﮕر اﻟﺑﺗﮫ ﻋﺑﺎرت از ﺗﺣﮑﯾم ﻗدرت ﺧود ،دﻧﺑﺎل ﮐردن اﺳﺗراﺗژی ﺑرﺗری ﺑﻼﻣﻧﺎزع ﺑر
ﺟﮭﺎن و دﺧﺎﻟت ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑود .اﻣرﯾﮑﺎ در اﯾن ﻟﺣظﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ راه دوم را ﺑرﮔزﯾد« ) ﻣﺟﻠﮫ ھﺎرﭘر -ﻣﺎه اﮐﺗﺑر (٢٠٠٢
ﺑﻧظرﻣﯾرﺳد ﮐﮫ اﻗﺗﺻﺎد اﻣرﯾﮑﺎ ﭼﻧﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧظﺎﻣﯽ – ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷده اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن اﻧﺣﺻﺎرات اﺳﻠﺣﮫ
ﺳﺎزی و ﺷرﮐت ھﺎی ﻧﻔت ﭼﻧﺎن ﺗﺳﻠط ﺳﯾﺎﺳﯽ در واﺷﻧﮕﺗن ﭘﯾدا ﮐرده اﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر واﺑﺳﺗﮕﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﺑﮫ ﺑودﺟﮫ

ﺗﺻﺎﻋدی ﻧظﺎﻣﯽ ﭼﻧﺎن ﮔره ﺧورده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺷور ﭼﺎره ای ﺟز ﺑرﮔزﯾدن راه دوم – ﺗﺟﺎوز ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ -و
در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗن ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺟﻧﮓ اﻓروزاﻧﮫ و ﮐﯾﻧﮫ ﺗوزاﻧﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت.
ﭘس ﭼﻧﮓ و دﻧدان ﻧﺷﺎن دادن ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﯾران ﻧﮫ ﺑﺧﺎطر دﻟﺳوزی ﺑرای ﮔﺳﺗرش آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل
اﺳت ﮐﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺳﺗﮫ ای اﯾران ﺗﮭدﯾدی ﺑرای اﻣرﯾﮑﺎ ﯾﺎ اﺳراﺋﯾل اﺳت .ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻣرﯾﮑﺎ در درﺟﮫ اول ﻋﺑﺎرت از ﺳﻠطﮫ ی
ﺑﻼﻣﻧﺎزع ﺑر ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧرژی ،ﻣواد ﺧﺎم ،ﺑﺎزارھﺎ و ﻣﻧﺑﻊ ﻋظﯾم ﮐﺎر ارزان دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ و ﭘﯾﺎده ﮐردن Pax Americana
اﺳت.
آﻧﭼﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ از ﺟﻣﻠﮫ اﯾران را در ﺑراﺑر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺿرﺑﮫ ﭘذﯾر ﮐرده اﺳت ﺗﺳﻠط ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻗرون
وﺳطﺎﺋﯽ ﺑر ﻣردم اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت .ﻧﮑﺗﮫ اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ اﮐﺛر اﯾن ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎ از ﭼﻧدﯾن دھﮫ ﭘﯾش زﯾر ﺳﯾطره ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫ ای
و ﻋﺷﯾره ای از ﻧوع ﺧﺎﻧواده ﻗﺎﺑوس ،آل ﻧﮭﯾﺎن ،آل ﺻﺑﺎح ،آل ﺳﻌود و ﻏﯾره ﺑوده اﻧد ﮐﮫ روزی ﺟﯾره ﺧوار دوﻟت اﻧﮕﻠﯾس و
ﺗﺣت اﻟﺣﻣﺎﯾﮫ آن ﮐﺷور ﺑودﻧد و اﻣروز ﺑﺎج ﮔزار و ﺳرﺳﭘرده دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ھﺳﺗﻧد .وﺿﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ رژﯾم اﯾران در اﯾن اﺳت
ﮐﮫ اﯾن ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ ﺳوار ﺷدن روی اﻣواج اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋظﯾم و ﺿد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﻘدرت رﺳﯾد و از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ از ﻣوﺿﻊ ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﺑﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺗﺿﺎدھﺎﯾﯽ دارد ،ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﺳرﺳﭘردﮔﯽ ﮐﺎﻣل اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾﺳت .اﯾن واﻗﻌﯾت ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣردم ﻣﺎ ﺑرای
آزادی ،دﻣوﮐراﺳﯽ ،ﭘﯾﺷرﻓت و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را دﭼﺎر ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﮐرده و ﭘس از ﺷﮑﺳت ﺟﻧﺑش دوم ﺧرداد ﺑﺧش وﺳﯾﻌﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران را دﭼﺎر ﺳردرﮔﻣﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ در ﺑراﺑر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم و ﻧوﮐران ﭘرﺷﻣﺎر و رﯾز و درﺷت آن در داﺧل و ﺧﺎرج
ﺿرﺑﮫ ﭘذﯾر ﮐرده اﺳت .اﯾن ﺷراﯾط ﺑدﻟﯾل ﺿﻌف و ﭘراﮐﻧدﮔﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺗرﻗﯽ ﺧواه ﺑﯾش از ﭘﯾش ﭘﯾﭼﯾده ﺗر ﺷده اﺳت.
ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﻣردم اﯾران در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺷﻐول دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﮐردن ﺑﺎ دو ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﺎ دو دﺷﻣن ھﺳﺗﻧد ،ﯾﮑﯽ دﺷﻣن
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا ﮐوﺷش دارد دوﺑﺎره اراده اش را ﺑر ﻣﻠت ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐﻧد ،دﯾﮕری ﺑﺧﺗﮏ اﺳﺗﺑداد داﺧﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﮐوب
ﻣردم آﻧﮭﺎ را در ﺑراﺑر اﯾن دﺷﻣن ﺧﺎرﺟﯽ ﺿرﺑﮫ ﭘذﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭘرﺳش ﺳرﻧوﺷت ﺳﺎز ﮐﮫ اﮐﻧون ﭘﯾش ﭘﺎی ﻣردم اﯾران ،ﺑوﯾژه ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﻧﯾروھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﻗﯽ ﺧواه ﻗرار
دارد اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑرای ﻧﺟﺎت از دﺳت اﺳﺗﺑداد ﺣﺎﮐم ﺑﺎﯾد روی ﭘﺎی ﺧود ﺑﺎﯾﺳﺗد و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﻗدرت ﺧود و اﺳﺗﻔﺎده از دﺳت
آوردھﺎی ﺑزرگ ﻣﺑﺎرزات  ١۵ﺳﺎل اﺧﯾر ،ﺑﺎ ﺗواﻧﯽ ﻣﺿﺎﻋف ﻣﺑﺎرزه را اداﻣﮫ دھد و ﺳرﻧوﺷت ﮐﺷور را ﺑﮫ دﺳت ﺧود ﮔﯾرد،
ﯾﺎ ﻣﻧﺗظر "اﺳﮑﻧدری دﯾﮕر" ﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺑﺎ ﺑر ﺑﺎد دادن ھﻣﮫ آن دﺳﺗﺎوردھﺎ ﻣﮭﺎر ﮐﺎر ﺑﮫ دﺳت ﺳرﺳﭘردﮔﺎن و ﻣزدوران ﺧﺎرج و
داﺧل اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺳﭘﺎرد .ﻣردم ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﭘرﺳش ﺣﯾﺎﺗﯽ را ﺑرای ﺧود ﻣطرح ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﮔر دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﺑﺎ
ﺧودﺧواھﯽ ﮐم ﻧظﯾری ﺗﻣﺎم ﻗراردادھﺎی دو ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﭼﻧد ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﮔﺳﺗرش ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻣﯽ ،ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ و
ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﺑرای ﺑرﭘﺎﺋﯽ دادﮔﺎه ﺟﻧﺎﺋﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻏﯾره را زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ و در داﺧل اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫ " ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗرورﯾﺳم " اﺑﺗداﺋﯽ ﺗرﯾن ﺣﻘوق ﻣردم اﯾن ﮐﺷور را ﻟﮕدﻣﺎل ﮐرده اﺳت آﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ دادن آزادی و دﻣوﮐراﺳﯽ
ﺑﮫ ﻣردم اﯾران اﺳت؟
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯾﺎت ﺑﺎﻻﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗوان ﻓراﺧوان ھﺎ و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎ و ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣوﺟود را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرد " .ﻧﺎﻣﮫ ﺳرﮔﺷﺎده ﺑﮫ ﻣردم
اﻣرﯾﮑﺎ " ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﺟزو اوﻟﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ از ﻧوع ﺧود اﺳت ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺑﺟﺎی ﺗوﺳل ﺟﺳﺗن ﺑﮫ دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ،از ﻣردم
اﻣرﯾﮑﺎ اﺳﺗﻣداد ﻣﯽ طﻠﺑد .ﺟﻧﺑﮫ ﺗرﻗﯽ ﺧواه اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺻرﯾﺢ ﺑﺎ ﺗﺟﺎوزات و ﺗﮭدﯾدات دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻠت
ﻣﺎﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯾﺎن رژﯾم ﺣﺎﮐم ﺑر اﻣرﯾﮑﺎ و ﺗوده ھﺎی ﻣردم آن – ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت ﺑزرگ آﻧﮭﺎ ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ﺗﺟﺎوزات اﻧد  -ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ
ﮔذارد و از اﯾن رو ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن و ﺑوﯾژه ﻣﻠت اﯾران ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ در اﻣرﯾﮑﺎ ﺷﮑﺎف ﻋﻣﯾﻘﯽ ﻣﯾﺎن ﻣﻧﺎﻓﻊ ھﯾﺋت ﺣﺎﮐﻣﮫ و
اﮐﺛرﯾت ﺑزرگ ﻣردم اﯾن ﮐﺷور وﺟود دارد.
"ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ  ۵۶۵ﻧﻔر از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ " اﻣﺎ ،ﺑﻧظر ﻣن دﭼﺎر ﺳﺳﺗﯽ ھﺎ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﻓﺎﺣﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ در زﯾر ﮐوﺷش
ﺧواھم ﮐرد ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﮐﻧم .در ھﻣﺎن ﭘﺎراﮔراف اول " ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ " ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم:
" اﻣروز در اﺛر ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗﻧش آﻓرﯾن ﺣﮑوﻣت اﯾران ،ﺑﺎ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ،ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎ اﯾراﻧﯾﺎن در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ھر ﺳو ﻣورد
ﺧدﺷﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت "
در ﭘﺎراﮔراف دوم ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود:
" ﺳد ﺳﺎﺧﺗن ﺻدور ﻧﻔت آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و ﺣوزه درﯾﺎی ﻣﺎزﻧدران از راه اﯾران ،ﻣﺎﻧﻊ ﺗراﺷﯽ در اﺣداث ﺧط ﺻدور ﮔﺎز
اﯾران ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن از ﻣﺳﯾر ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن  ...ﻋدم ﭘذﯾرش در ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺑﺣق اﯾران در ﻣراﺟﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻋﺿوﯾت در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ و دﺑﯾر ﮐﻠﯽ اوﭘﮏ "...

اﮔر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾران در ﺳﺎﻟﮭﺎی اول اﻧﻘﻼب و در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﺧﻣﯾﻧﯽ را ﺗﻧش آﻓرﯾن ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد ﺑﯽ ﺗردﯾد ھم
ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﻣورد ﻗﺑول ﻣردم اﯾران ﺑﺎﺷد و ھم اﮐﺛر ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن – ﺻدور اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﺎ ھدف ﺗﺳﺧﯾر ﻧﺟف و
ﮐرﺑﻼ و ﻗدس و ﺑر ﻗراری ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ در ﺗﻣﺎم ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧظﺎﻣﯽ و ﺗرورﯾﺳﺗﯽ در ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ،
اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت اﻣرﯾﮑﺎ و ﮔروﮔﺎن ﮔﯾری ﮐﺎرﮐﻧﺎن آن ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣدت  ۴۴۴روز و ﺳر دادن ﺷﻌﺎرھﺎی دروﻏﯾن ،رﯾﺎﮐﺎراﻧﮫ
و ﺑﯽ وﻗﻔﮫ " ﻣرگ ﺑر اﻣرﯾﮑﺎ " و ﻏﯾره .آن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ ﺗﻧﺎﻗض  ١٨٠درﺟﮫ ای ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ داﺷت و دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم
و ﺻﮭﯾوﻧﯾﺳم در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑود.
اﻣﺎ اﻣروز ﺑر ﮐﺳﯽ ﭘوﺷﯾده ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دوﻟت اﯾران ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ دو ﮐﺷور رواﺑط ﺣﺳﻧﮫ ﻧدارد ﯾﮑﯽ اﻣرﯾﮑﺎ و دﯾﮕری اﺳراﺋﯾل .رژﯾم
اﯾران در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از اﯾﺟﺎد " ﺗﻧش " ﺑﺎ دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ﺧودداری ﮐرده ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ارﺗش اﻣرﯾﮑﺎ در اﺷﻐﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋراق و ﺷرﮐت ﺑﺳﯾﺎر ﻓﻌﺎل در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﺳوای اﺧﯾر ﻋراق ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﻣﮑن را ﺑﮫ دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ﮐرده
اﺳت .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت از دوﻟت اﯾران اﻧﺗظﺎر دادن ﭼﮫ اﻣﺗﯾﺎز دﯾﮕری ﺑﮫ دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ را دارﻧد .اﯾن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﻏﯾر ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺻﺣﺑت از " ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن " ﻣﯽ ﮐﻧﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﺷواھد ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﻣﻧظور آﻧﮭﺎ از " ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن " ﭼﯾزی
ﺟز دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﯾﺳت .اﮔر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﻧﺗظﺎر دادن اﻣﺗﯾﺎز ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ دارﻧد ﺑﺎﯾد آﻧرا ﻣﻌﻠوم ﮐﻧﻧد ﺗﺎ آﻧﮕﺎه
ﺷﺎﯾد اﻣرﯾﮑﺎ اﺟﺎزه دھد ﻟوﻟﮫ ﮔﺎز و ﻧﻔت درﯾﺎی ﻣﺎزﻧدران از راه اﯾران ﺑﮕذرد و اﺟﺎزه دھد اﯾران ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﭘﯾوﻧدد .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻻﺑد ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل اﺻﻠﯽ ﺣﻣﻠﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و " ﺗﻐﯾﯾر رژﯾم " در آﻧﺟﺎ " آﻣﺎده
ﮐردن ﻓﺿﺎ " ﺑرای ﻋﺑور ﻟوﻟﮫ ﮔﺎز و ﻧﻔت ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ درﯾﺎی ھﻧد ﺑود .در آن ﺻورت ﺑﺎﯾد ﻣﻌﻠوم ﺷود ﮐﮫ ﻣﯾزان اﻣﺗﯾﺎزات
دوﻟت اﯾران ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اﺟﺎزه ﻋﺑور اﯾن ﻟوﻟﮫ ھﺎ از اﯾران داده ﺷود .آﯾﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ای ﺑراﺳﺗﯽ ﺧود
را " ﻣﻠﯽ " ﻣﯾداﻧﻧد؟
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ذﮐر طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎر " ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﺧت ﮐوش اﯾران " ﮐﺎرﮔران را ﭘس از ﻓرھﻧﮕﯾﺎن ،داﻧﺷﮕﺎھﯾﺎن ،ﭘزﺷﮑﺎن،
ﭘرﺳﺗﺎران ،ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ )ﺑﺧوان ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران(  ،ﺑﺎزارﯾﺎن و داﻣداران ﻗرار ﻣﯾدھﻧد ﺑﺎﯾد ھم دﺳت ﺗﻣﻧّﺎ ﺑﺳوی
"ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن" )ﺑﺧوان اﻣرﯾﮑﺎ( دراز ﮐﻧﻧد و ﻣﻠﺗﻣﺳﺎﻧﮫ از اﯾن دوﻟت ﺑﺧواھﻧد اﺟﺎزه دھد ﻟوﻟﮫ ﮔﺎز و ﻧﻔت از اﯾران ﺑﮕذردو اﯾران ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﭘﯾوﻧدد.
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﺷﺎره ای ﺑﮫ ﺗﮭدﯾدات ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ھر روزه اﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ و ﺗﺟﺎوز آﺷﮑﺎر ﺑﮫ ﺣق
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣردم ﻣﺎ – از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﯽ درﯾﻎ دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ وطن ﻓروﺷﺎن و ﺧﺎﺋﻧﯾن ﺧﺎرج ﻧﺷﯾن ﺑﺎ ﻗﺻد دﺧﺎﻟت
ﻓﻌﺎل از ﻧوع  ٢٨ﻣرداد در اﯾران و ﮐوﺷش ﭘﯾﮕﯾر در ﻣﺣروم ﮐردن ﻣﻠت اﯾران از دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺳﺗﮫ ای ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺣﻘّﮫ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ و ﺣق ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣردم ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﮐﺷور از ﺧودﺷﺎن ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھﻧد.
ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺟﺎوز داﺋم و ﺗﮭدﯾدات ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎراﻧﮫ دوﻟت اﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺷور ﻣﺎ را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽ ﮔﯾرد و در ﺑراﺑر دﺷﻣن ﺧﺎرﺟﯽ را
ﺗﺳﻠﯾم و رﺿﺎ در ﭘﯾش ﻣﯾﮕﯾرد و رژﯾم را ﺑﮫ دادن اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ آن دوﻟت ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﻠﮑﮫ در ﺑراﺑر رژﯾم ﺣﺎﮐم ﻧﯾز
ﺑطور ﺗﺻورﻧﺎﭘذﯾری ﮐوﺗﺎه ﻣﯽ آﯾد .ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎ اﯾن ﻟﺣن زﻧﻧده و ﻏﯾر ﻣردﻣﯽ ﺧود را در ﺑراﺑر رژﯾم ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻣﯽ ﮐﻧد" :
اﻣﺿﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻧﮫ در ﺳرﺧﯾﺎل اﯾﺟﺎد ﻧﺎاﻣﻧﯽ و آﺷوب دارﻧد و ﻧﮫ در ﮐف ﺳﻼﺣﯽ ﺑرای ﺑراﻧدازی" و ﺑﮫ اﯾن ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن
ھم اﮐﺗﻔﺎ ﻧﮑرده و ﻣردﻣﯽ را ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﺳرﮐوﺑﮭﺎی رژﯾم ﻧﺷوﻧد اﯾن طور ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد " :ﻣﺎ را آﻧﻘدر ﮐﯾﺎﺳت و ﻋﻘل ھﺳت ﮐﮫ
ﺗﺷﺧﯾص دھﯾم در ﺷراﯾط اﻣروزی ﮐﺷور و ﻣﻧطﻘﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﻧﺎاﻣﻧﯽ و آﺷوب ﺑﮫ زﯾﺎن ﻣﻠت ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود".
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ در واﻗﻊ ﻣردم را ﺑﮫ اﻧﻔﻌﺎل ،ﻧﺎاﻣﯾدی و ﻋدم اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﺧود دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼرا ﮐﮫ از ﻧظر آﻧﺎن ھرﮔوﻧﮫ
ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﺳرﮐوﺑﮭﺎی رژﯾم " اﯾﺟﺎد ﻧﺎاﻣﻧﯽ و آﺷوب" ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ " زﯾﺎن ﻣﻠت ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود" .
ﭘس از ﺑﯾﺎن اﯾن ﺟﻣﻼت ،ﺑﮫ " رادﯾﮑﺎل " ﺗرﯾن ﺑﺧش ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣﯾرﺳﯾم  " :ﻣﺎ اﻣﺿﺎﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﻓرﺻت و راھﮑﺎر ﺣﺗﻣﯽ و ﻧﮭﺎﺋﯽ را
ﮔردن ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ رای و اراده ﻣﻠﯽ داﻧﺳﺗﮫ و ﺧواﺳﺗﺎر آﻧﯾم ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدرت ﺣﮑوﻣت ،اداره اﻣور ﮐﺷور و رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ آن
ﺑدون ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾرﻣردﻣﯽ از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺟﮭﺎن ﺑرﭘﺎﯾﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر ...طراﺣﯽ
ﺷود".
ﮔﺷودن ﻣﻌﻣﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧظور از " ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾر ﻣردﻣﯽ از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ " ﭼﯾﺳت ﺑﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﺳت .اﻣﺎ آﻧﭼﮫ در
ﻣﺟﻣوع ﻣﯾﺗوان از آن درک ﮐرد اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾﺷﺎن از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رای ﺑﯾش از  ٢٠ﻣﯾﻠﯾون واﺟدﯾن ﺷراﯾط رای دادن
ﮐوﭼﮑﺗرﯾن وﻗﻌﯽ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ اﻧﺗظﺎر دارﻧد ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﮭدﯾد آﺑﮑﯽ دﺳت از اﻋﻣﺎل ﺧود ﺑرداﺷﺗﮫ و در ﭼﺎرﭼوب ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
"ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدرت ﺣﮑوﻣت" را ﺑرﭘﺎﯾﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷر "طراﺣﯽ" ﮐﻧﻧد.

آﻧﭼﮫ از ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ﺟﻣﻼت آﺑﮑﯽ ،آﻏﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺗرس و ﻟرز و ﭼﻧد ﭘﮭﻠو ﻣﯽ ﺗوان ﻓﮭﻣﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ ﻗدرت ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﺎ
ﻧﺻﯾﺣت ﺑر ﺳر ﻋﻘل آﻣده ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ را در ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣﮑوﻣت راه ﺧواھد داد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﻧظر ﺣﻣﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ
"ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن" ﯾﻌﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷد .ﭘﯾﺎم ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﭼﻧﯾن ﺗﺟﺎوزی ﺻورت ﮔرﻓت و ﻣﺎ ھم ﺗﺳﻠﯾم ﺷدﯾم آن وﻗت ﻣﺎ را
ﻣﺣﮑوم ﻧﮑن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﻧﺻﯾﺣت ﻧﮑردﯾم .ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ در واﻗﻊ ھم آب ﺑﮫ آﺳﯾﺎب ﺗﺳﻠﯾم طﻠﺑﺎن و ﺳرﺳﭘردﮔﺎن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽ رﯾزد و ھم
ﺿﻌف و ﺳﺳﺗﯽ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن آن و ﺑﺧش وﺳﯾﻌﯽ از ﻧﯾروھﺎی روﺷﻧﻔﮑری ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑر ھﻣﮕﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺟﻧﺑﮫ
ھﺎی ﻣﻧﻔﯽ " ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ" اﺳت ،ﺟﻧﺑﮫ ﻣﺛﺑت ﻗﺿﯾﮫ در اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻻﺟرم ﺑﺎﯾد از ﺣد و ﻣرز ﭼﻧﯾن ﻓراﺧوان ھﺎ
و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ھﺎﺋﯽ ﻓراﺗر رود.

