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ات"حاد اپ"وزی"سیون :از اف"سان"ه ت"ا واق"عیت
س"رم"قال"ه
دفتر سیاسی حزب ایران آباد

"راه ھﺎی ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺑﺎ طﯽ ﺷﺪن دوﺑﺎره ،ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ
ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ" .اﯾﻦ ﯾﮏ درس ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﮑﺮار آن ﺧﻄﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ .روﯾﺎی اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ طﻮر ذاﺗﯽ
اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ آن را در ﺻﺤﻨﮫ ی واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی
ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت
زﯾﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺪه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد و ﺟﺒﮭﮫ ﯾﺎ
اﻣﺜﺎل آن ﺷﺒﯿﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮭﯿﮫ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ .ﻗﺮار
اﺳﺖ اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﮫ ﮐﻨﺪ؟ در ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ رژﯾﻢ
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮد .ھﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
آﻧﺴﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ؟ وﻗﺘﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮادی
ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺷﯽ و ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ھﺮﮔﺰ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﺘﺤﺪ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎ اﺟﺰاﯾﯽ ﮐﮫ ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﮫ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﮫ ﻓﺎﯾﺪه ای
دارد:
•

ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﮐﮫ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﻮرد دﻋﻮت ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ از
ﮐﻢ ﺷﻤﺎری ،ﻧﺎداراﯾﯽ و ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻄﻠﻊ ھﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﮭﺎ از ﺿﻌﻒ دروﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ و در ﺗﻼش ﺧﻮاھﻨﺪ
ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﭼﻨﺪ دھﮫ ﺳﺎﻟﮫ را ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﻣﺪن ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﮫ ﺗﻮان واﻗﻌﯽ اﻣﺎ اﻧﺪک
آﻧﮭﺎ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ
دﻋﻮت ھﺎ و ﻓﺮاﺧﻮان ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ وﺣﺪت و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ھﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺪرت و ﻧﻔﺮات و
اﻣﮑﺎﻧﺎت در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﺎز ﺑﮫ اﯾﻦ دﻋﻮت ھﺎ ﻧﮫ
ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ را در
ﺣﺪ و اﻧﺪازه ی ﺧﻮد ﻧﻤﯽ دﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ
ﺗﯿﻢ ﺷﺮاﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

•

ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد زﯾﺮا اﮔﺮ ھﻢ ﺑﮫ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻢ ﺗﻮان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ھﻢ دﯾﮕﺮ اﺗﺤﺎدی را ﺑﮫ
ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎز ھﻢ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮐﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ آﻣﺪ.
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢

ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﺗﻮﻟﺪی دوﺑﺎره ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﺤﺰب راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ!
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ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮫ :اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن :از اﻓﺴﺎﻧﮫ ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ

از ھﻤﯿﻦ روی ،ﻓﻌﺎﻻن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و آرزوﻣﻨﺪان اﺗﺤﺎد و وﺣﺪت
آن ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻓﻨﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺟﺪی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده
و ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان واﻗﻌﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ
ﻣﻮرد دﻋﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ذھﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﯾﺎ ﺷﺎﻧﺲ و ﯾﺎ اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن ره ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد.

ﺗﺠﺮﺑﮫ ی اﺟﺒﺎری »ﻟﻮﯾﮫ ﺟﺮﮔﮫ« ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ رژﯾﻢ در
ﺣﺎل ﺳﻘﻮط طﺎﻟﺒﺎن ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ ی
ﺑﺎرزی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﺮف ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﺘﺤﺪ ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎرآﻣﺪی آن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ﻣﻮرد دﻋﻮت از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای راه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺪون آن ﮐﮫ
ﺑﺨﻮاھﻨﺪ آن را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﺮﮐﺘﺸﺎن در ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺣﺰب ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﻗﻮی ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ اﺳﻢ »اﺗﺤﺎد
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« در ﺣﺪ طﺮح و آرزو ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺗﮑﺮار ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راھﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ .دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻼش ھﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزی ،ﻧﮫ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﻼﺷﮕﺮان آن
ِ
ﺑﻮده و ﻧﮫ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی ﺧﺎص اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ؛ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺘﺮک
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻧﺒﻮد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﻗﺪرت ﻧﯿﺮوﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺧﻮﯾﺶ
آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮھﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ وﺣﺪت
ھﺪﻓﻤﻨﺪی را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺲ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ دﻋﻮت ھﺎ و ﻓﺮاﺧﻮان ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﮫ اﺗﺤﺎد
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﮫ ی ﮐﺎرﮐﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﻧﯿﺰ ،ﻧﮫ دﯾﺮوز و ﻧﮫ اﻣﺮوز و
ﻧﮫ ﻓﺮدا ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل دﻋﻮت ﮐﻠﯽ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﺿﻌﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﻮرد دﻋﻮت ،ﭘﺎﺳﺨﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ ﺗﮑﺮار درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ی
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ
و ﻗﻮی ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﺳﻢ »اﺗﺤﺎد
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« در ﺣﺪ طﺮح و آرزو ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺗﮑﺮار ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم
ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راھﮕﺸﺎ
ﺑﺎﺷﺪ .دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻼش ھﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزی ،ﻧﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺗﻼﺷﮕﺮان
ِ
آن ﺑﻮده و ﻧﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻧﻘﺸﻪ ھﺎی ﺧﺎص
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ؛ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻧﺒﻮد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﻗﺪرت
ﻧﯿﺮوﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺧﻮﯾﺶ آﻣﺎدﮔﯽ
ﻻزم و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮھﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
ﭼﻨﯿﻦ وﺣﺪت ھﺪﻓﻤﻨﺪی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ
ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﻮاھﺶ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻓﮭﻢ ﻋﻤﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ
رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ
ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر اﺣﺰاب ﻗﻮی و ﻣﺮدﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
وﺳﯿﻊ ،ﭘﺮﺷﻤﺎر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ھﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دار و اھﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﮫ
درﺳﺘﯽ درک ﻧﺸﻮد ،اﺗﺤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﻓﺴﺎﻧﮫ ای ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﺎ ﺑﺎور ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺗﺤﺰب ﺑﺮای
ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ ،ﺑﺪون آن ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﺮای
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺤﺎدی را ﺑﯽ ارزش ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ھﺴﺘﯿﻢ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ روی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺰﺑﻤﺎن ﺑﮫ طﻮر ﺧﺎص
و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﺗﺤﺰب ،ﺑﮫ طﻮر ﻋﺎم ،ﺑﮕﺬارﯾﻢ و وارد
ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﺸﻮﯾﻢ.
ھﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ:
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺎز دارد.
ﺗﻼش ھﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻋﻨﺼﺮ
ﻻزم ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ از دل آن ﯾﮏ ﺣﺰب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﯿﺮون
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺗﺤﺎد و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﻧﻘﺸﯽ را در آن ﺗﯿﻢ دارای ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺮوزی اﯾﻔﺎء ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺮوی از
ﻣﻨﻄﻖ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﭼﺎره ی ﮐﺎر درﭼﯿﺴﺖ؟
درﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﺗﯿﻢ ورزﺷﯽ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﺳﻮی ﯾﺎﻓﺘﻦ و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ
ﻗﻮی و ﻓﻨﯽ ﺑﺮوﯾﻢ؛ در ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاﺑﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﭘﺮﺗﻮان ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻌﺪ روﻧﺪ اﺗﺤﺎد و
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﮫ
ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و ﺷﮑﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﮫ درد ﻧﻤﯽ
ﺧﻮرد ﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﮑﻞ ﻗﻮی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺮوزی در
ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ را دارد .ﯾﮏ اﺗﺤﺎد از ﻧﯿﺮوھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﯿﺰ ،ﯾﺎ ﺑﻮد و
ﻧﺒﻮد ﯾﮑﺴﺎن دارد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﺷﮑﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ.
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کارکرد احزاب سیاسی
در شرایط فعلی ایران
کورش عرفانی

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮان رژﯾﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﻘﺪر ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﻀﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ی ﯾﮏ ﻣﻠﺖ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﻮی
در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .رژﯾﻢ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ آن ﮐﮫ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوت،
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﻔﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮی
ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ؛ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ
ﻋﻨﺼﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم را وارد ﺻﺤﻨﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﮐﯿﻔﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮان ﻣﺮدم ،ﺑﮫ ﺷﺮط آن ﮐﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﻮد ،ﺗﻮان رژﯾﻢ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽ
دھﺪ .ﭘﺲ ،ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رژﯾﻢ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑﻞ ﻟﺨﺖ و ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و رودرو ﺑﺎ رژﯾﻢ .ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ھﺸﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ را ﺗﺤﺖ
ﺳﯿﻄﺮه ﺧﻮد دارد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،ﭼﺎره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ
از ﺗﻮان ﻣﺮدم ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ واﺳﻄﮫ ای ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ،وارد ﮔﺮدد
ﺗﺎ ﺣﺰب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﺪﻓﻤﻨﺪ آن ﻗﺪرت ﺑﯿﺎﺑﺪ و
ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ دراﻓﺘﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺰب در اﯾﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﺰب ﮔﺮﯾﺰی دارد ،ﺑﺤﺚ ھﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﺎره ای ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺿﺮورت وﺟﻮد
اﺣﺰاب در ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﻢ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ راه ﮔﺮﯾﺰی از ﺗﺤﺰب وﺟﻮد ﻣﯽ داﺷﺖ ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ طﯽ
ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺑﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ؛ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﯾﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ از راه
ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای آن ﻧﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ .ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﯾﻢ ﭼﺮخ را از ﻧﻮ
اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ اﺻﺮار داﺷﺘﮫ اﯾﻢ از راھﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ آن را
رﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺮوﯾﻢ و از ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ
ﻣﺎﻧﻨﺪ "اﺗﺤﺎد ﮔﺴﺘﺮده" ،"...ﮐﻨﮕﺮه ﻓﺮاﮔﯿﺮ" ،"...ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ
ﻓﺮاﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ "...و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ "ھﻤﮫ ﺑﺎھﻤﯽ"
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ راه درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺣﺰاب
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از طﺮف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﮏ
ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده ،رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی را ﮐﻨﺎر
زده و ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻮان و ﻗﺪرت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺗﻮان ﻗﺪرت ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ .ﻗﺪرت ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﻣﻠﺖ وﺟﻮد دارد اﻣﺮی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻧﺸﻮد ،ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮭﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺗﻮان ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺪرت ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺗﻮان ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ٨۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﻧﻔﺮ ﻧﺎراﺿﯽ ،ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در داﺧﻞ
و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻏﯿﺮه
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺗﻮان ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد زﯾﺮا آن را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﻧﮑﺮده اﯾﻢ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﮫ ﻗﺪرت در ﮔﺮو
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ آن اﺳﺖ .ﺣﺰب ﺗﺒﻠﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ
ﻣﻠﺖ اﺳﺖ .ﺣﺰب اﺑﺰار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ھﺮﮔﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی آن ﻗﺪر ﻧﺎﺗﻮان
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ راه اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮان ﺧﻮد را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ و آن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺗﻮان ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺪرت ﺣﺰﺑﯽ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺰاب
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻣﻠﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رژﯾﻢ را ﺑﮫ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺿﺮورت وﺟﻮد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ را از
طﺮﯾﻖ ﻧﻮع ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ی آن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
دھﯿﻢ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻣﺸﺎﺑﮭﺖ آن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ:
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ھﺮ ﻋﻀﻮ ﻗﺪری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺗﻮان
ﮐﺎری ﻣﯽ ﮔﺬارد و در ازای آن از ﺳﻮد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ی ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ از ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
ھﻤﮫ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ در آن ﮐﺮده اﻧﺪ ،از ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .روح ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ھﻤﺎھﻨﮓ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
ﺣﺰب ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در آن ھﺮ
ﻋﻀﻮ وﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﺬارد و در ازای آن
ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ،ﯾﮏ ﻣﻠﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ از ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ
ﺣﺰب ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از طﺮﯾﻖ ﺣﺰب ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻧﺒﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺑﮫ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۴
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ﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻗﺸﺎر و اﺻﻨﺎف ﻧﺎراﺿﯽ ﮐﮫ دارای دردھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺰ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ
ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺎر اﻋﺘﺮاﺿﯽ واﺣﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ :ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب
ﺳﺮاﺳﺮی .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگ و
ﺳﺮاﺳﺮی را ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی و ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮدﺟﻮش
ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺷﺒﮑﮫ
ﺳﺎزی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،آﻣﻮزش ،ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ،
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ دارد .اﮔﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ زﺣﻤﺘﮑﺶ و
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮ ﻧﺎراﺿﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮده اﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺪارک ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ
ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮏ ﺣﺰب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را
ھﺪاﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ھﺮﮔﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی
آن ﻗﺪر ﻧﺎﺗﻮان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد،
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ راه
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺧﻮد را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن
را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮان
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺪرت ﺣﺰﺑﯽ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﻨﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻣﻠﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﮐﺎرﮐﺮد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ در
طﯽ آن ﺣﺰب ﯾﺎ اﺣﺰاﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ رژﯾﻤﯽ را ﺑﮫ زاﻧﻮ در
آورﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻣﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ
ﺣﺰب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﮭﻤﯽ را ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﺪ و ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺿﺪ
ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ
راﺳﺘﯽ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺣﺰب ﭘﺮداﺧﺖ و آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ
راه ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﮫ ھﺪف ﺧﻮد ،ﮐﮫ ﮐﻨﺎر زدن ﯾﮏ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻧﺴﺨﮫ ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺮور
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﺣﺰب ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺑﮫ ھﺪف
ﺧﻮد ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺮدم ﮔﺮاﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺣﺰب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ از اﺣﺰاب
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ھﻤﺴﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ:

 ﺗﺪارک اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ﮐﺸﻮر :اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﻮﭼﮏ وﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﻨﺘﺮل ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪ ،رژﯾﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ
ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ رھﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارد و
ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ
ﯾﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑﯿﺎورد .اﯾﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ
ﺑﺎ ﮐﺎر دﻗﯿﻖ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ .ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﻧﯿﺮو و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺖ.
 ﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪن اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر از طﺮﯾﻖ اﻋﺘﺼﺎبﺳﺮاﺳﺮی :اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺘﺮوھﺎ و
اﺗﻮﺑﻮس ھﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎزار ﮐﺴﺒﮫ
ی ﺧﺮد و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﮭﺖ ھﺸﺪار دادن ﺑﮫ رژﯾﻢ اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﻓﻠﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر رژﯾﻢ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﮫ ﻓﮑﺮ و واﮐﻨﺶ وا ﻣﯽ دارد.
اﮔﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺣﺰاب ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از
دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ،ﺗﺪارک و ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
وارد ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم ﺑﮫ رژﯾﻢ
ﺑﺮای ﺑﺮآورد ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺮدم.

 ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر :اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽدر ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ،ھﺪاﯾﺖ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﺗﺼﺎدﻓﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎری ﮐﮫ ﺣﺰب –ﯾﺎ اﺣﺰاب -ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم
دھﺪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت
از طﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ھﺎ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و از
طﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم ﺑﮫ رژﯾﻢ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ رژﯾﻢ ﺑﮫ ﺗﻦدادن ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ
اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدھﺎ ،رﻓﻊ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری  ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﮫ
دزدی ھﺎ و ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺮدان ،اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی
اﻋﺪاﻣﯽ ھﺎ و ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﺸﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺘﺎر،١٣۶٧
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﺎﻧﺴﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام،
آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﻏﯿﺮه.

 ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺻﻨﻔﯽ در ﮐﺸﻮر :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮاﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ دارﻧﺪ.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت را ﺑﮫ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،از دوﻟﺖ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ وادار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﻨﺴﺠﻢ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎ را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده،
ﺟﮭﺖ داده و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﺎم ھﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ اراده ی
ﻗﻮی ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی

 ﺗﺪارک اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی در ﮐﺸﻮر :ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺗﯽاز طﺮﯾﻖ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان و اﻗﺸﺎر زﺣﻤﺘﮑﺶ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۵

٤
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" خGGودرهGGاگGGر" :نشGGریGGه رس GGمی ح GGزب ایGG Gران آب GGاد
ﮐﺎرﮐﺮد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد .ﺣﺰب اﺑﺰار
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای طﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺖ.

ﺧﻮد ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﻮی دارد.
وﻗﺘﯽ اراده ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﮔﺎه ﺑﮫ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺤﺰب درآﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪﻧﯽ
اﺳﺖ .اﺣﺰاب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن
ﮐﺎر ﺧﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ )ﺧﻮد( اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺻﺤﻨﮫ را ﺑﺮﻋﮭﺪه
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت را ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ و ھﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺳﻄﺤﯽ ﺳﺮاﺳﺮی و ﻣﻠﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ.

راه ﻋﻤﻞ ﮔﺮا ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی:
ﭘﺲ از ﺳﯽ و ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺗﻼش ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اﯾﺮان و ﺑﯿﺮون از
اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻋﻤﺮ رژﯾﻢ ﺿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪﯾﮭﯿﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ آرزوﯾﯽ را
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮاﻣﻌﮫ ﺑﮫ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﮔﺰاره ھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای اﯾﻦ روﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

ﺑﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ی ﻓﻮق ،در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻌﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ
اﺣﺰاب
ِ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﮔﺎم ھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﻗﺪرت از رژﯾﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎر ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺣﺰاب
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﺎر در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻨﺎر زدن
ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻣﻨﻔﻮر در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺪارک
دﯾﺪه ﺷﻮد.

-

ﺧﻠﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ داﺧﻠﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎرﺟﯽ از رژﯾﻢ :ﺣﺰب ﺑﮫ
واﺳﻄﮫ ی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ از طﺮﯾﻖ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ﻣﺮدﻣﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ آن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮑﺴﻮ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ
داﺧﻠﯽ رژﯾﻢ را ﺑﮫ طﻮر ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﻠﻨﯽ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮد وﺑﻌﺪ
ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس دادن ﮔﺴﺘﺮده و ھﺪﻓﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ داﺧﻠﯽ،
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎرﺟﯽ رژﯾﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
دوﻟﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ رژﯾﻢ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ و
ﻣﻘﺒﻮل ﻧﺪارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﺷﺪه ی ﻣﺮدم در داﺧﻞ ھﻤﺮاھﯽ و از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮده و رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺎ رژﯾﻢ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ،اﺧﺮاج
ﺳﻔﺮای رژﯾﻢ ،ﻗﻄﻊ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻏﯿﺮه.

-

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﻣﻠﺖ در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
ﺣﺰب ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﺣﺰاب از طﺮﯾﻖ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ی ﻣﺮدﻣﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻠﺘﯽ را در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ رﺳﻤﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﯾﮏ ﻣﻠﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎﻟﺲ و
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی را در دﻓﺎع از ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﺑﺮﺣﻖ
ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮتﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
 ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﮫ ﯾﮏﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎیﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮاﺳﺖ.
 اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮا ھﻤﺎن اﺣﺰابﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ.
 ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و از آﻧﮭﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺮی ﮔﺰاره ھﺎی ﺑﺪﯾﮭﯽ ،ﻣﺴﯿﺮ و ﮐﺎر را ﺑﺮای ھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻢ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽ داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ھﻢ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﮐﺎر ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ اﯾﻨﮏ
ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ روی اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ۶

ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ،
آﮔﺎھﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﺣﺰاب ﻧﭙﺮدازﻧﺪ آن
ﻣﯿﺰان از ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﻨﺎر زدن رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﮑﻞ
ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ و ﻓﻘﺮ و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ظﻠﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺪرت و آن ﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻗﺪرت و ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻼش ھﺎ
رخ ﻧﺨﻮاھﺪ داد .ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد .ﺣﺰب اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای طﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺳﺖ.

*
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﭼﮫ آﻣﺪ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﺣﺰاب ﻧﭙﺮدازﻧﺪ آن ﻣﯿﺰان از
ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر زدن رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ
ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺸﻢ وﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ظﻠﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﯽ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻗﺪرت و آن ﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺪرت و ﺳﭙﺲ ،ﺑﮫ
ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻼش ھﺎ رخ ﻧﺨﻮاھﺪ داد .ﻣﺒﺎرزه ی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﮫ
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ﮐﺎرﮐﺮد اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان

ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ
اﺣﺰاب از طﺮف ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻓﺮﺳﻮده و ﻣﻀﻤﺤﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺧﻮد از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﮐﻤﮏ
ﺑﺨﻮاھﻨﺪ .اﮔﺮ اﺣﺰاب از طﺮف ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،رﺷﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ رژﯾﻢ ﺿﺪ ﻣﻠﯽ
و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺰب را ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺣﺰب ،از طﺮﯾﻖ اراﺋﮫ ی ﮐﺎر و ﺗﻼش و
ﺗﺨﺼﺺ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺧﻮد ﺳﮭﻢ داﺷﺘﮫ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ از ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر
ﺟﻤﻌﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺮده و آﻧﮭﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﮭﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮدن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رژﯾﻢ را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺗﺎرﯾﺦ در ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ و ﺑﮫ واﺳﻄﮫ
آن ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﮫ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .روش آﻧﮭﺎ
ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮده :از طﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ اﺣﺰاب ﻣﺮدﻣﯽ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﮐﺮدن آﻧﺎن .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ درﺳﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺣﺲ
ﺷﮭﺮوﻧﺪی ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ورود ﻣﺎ ﺑﮫ
اﺣﺰاب و ﮐﺎر در آﻧﮭﺎ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ھﺮ ﻓﺮدی در اﯾﻦ
روﻧﺪ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺎ .ﮐﺎر را ﺑﮫ »دﯾﮕﺮان« ﺣﻮاﻟﮫ
ﻧﺪھﯿﻢ .ﺑﺎ ورود ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺰب و ﮐﺎر و ﺗﻼش در آن،
ﻗﺪرت ﯾﮏ ﺣﺰب ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻣﺎده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﺳﮭﻢ
داﺷﺖ؟ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از
روش ھﺎی زﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ:
 در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر :ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ در اﺣﺰاب،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎدی از آﻧﺎن.

آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﯾﮭﯿﺎت:
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖ ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان را
ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺰار ﻻزم ﺑﺮای طﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ آن را در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﺣﺰب اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را دارد.
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ اھﺮم ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ

 در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر :ﮐﻨﺸﮕﺮی ،ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺷﺒﮑﮫ ﺳﺎزی ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽو ﻣﺎدی از ﺣﺰب .ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ،آﻣﺎده ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ
ﺑﺮای اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ،ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺮس
و  ...در ھﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺣﺰب.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ
ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﺰب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﯿﺮ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎﺑﮭﺖ
ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﺰب در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آن ھﻤﮑﺎری
ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ اﮔﺮ ھﻢ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﯾﮏ ﺣﺰب
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارﯾﻢ ،در ﺑﯿﺮون از ﺣﺰب ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داد؛ ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ درون ﺣﺰب ﺑﺮوﯾﻢ و در
آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

بدون حزب تغییرات
سیاسی تابع اراده ی
دشمنان مردم است.

ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ،اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ روزی ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ
ھﯿﭻ راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﮫ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ از طﺮﯾﻖ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮ دادن در ﻣﻮرد
اﺣﺰاب ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ درون اﺣﺰاب ،ﻋﻀﻮﯾﺖ،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﻈﻢ و ﻧﯿﺰ اراﺋﮫ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺎدی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﺣﺰاب اﺳﺖ ﺗﺎ
آﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ،داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی و ﻧﯿﺮوھﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺮده و
ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ راه ﺣﻞ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ و
ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﯽ اﺣﺰاب ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب
ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و دارای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺎدی ،در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ رژﯾﻢ اﺳﺘﺒﺪادی را ﺑﮫ
ﭼﺎﻟﺶ طﻠﺒﻨﺪ و وی را وادارﻧﺪ ﮐﮫ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم ﺑﮫ ﻣﺮدم را
واﮔﺬارﮐﻨﻨﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان در ﮔﺮو وﺟﻮد اﺣﺰاب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ# .

به حزب ایران آباد بپیوندید.
www.iraneabad.org
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حزب ایران آباد:
ایدئولوژی یا متدولوژی؟
دﻓﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﮋوھﺶ و آﻣﻮزش ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای اﺳﺖ از اﯾﺪه ھﺎ )ﯾﺎ ﺑﺎورھﺎ( ﮐﮫ
ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ درﺑﺎره ی ھﺴﺘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و
اﻧﺴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ.

پیشگفتار
واژه ی ﺣﺰب ،در ﺣﺎﻓﻈﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮫ ی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .از دﻻﯾﻞ ﻣﮭﻢ آن ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺰاب اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳﺪه ی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﻧﺪ ،ﯾﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم و ﯾﺎ در ﻣﺒﻨﺎی ﻓﮑﺮی ﺧﻮد و ﯾﺎ ھﺮدو ،ﺗﻌﻠﻖ
ﺧﺎطﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻮع اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﺎص را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده
اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺰب
اﯾﺮان آﺑﺎد ،ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﻓﺎﻗﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و دارای
ﻣﺘﺪوﻟﻮژی 1ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ذھﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ھﻤﻮطﻨﺎن ﻣﺎ
ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭘﺴﻮﻧﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ وﯾﺎ ﯾﮏ »ﯾﺴﺖ« دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎن ھﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ
ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺰب ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دارد ،اﻣﺎ ﺑﺮای
ﺑﺮﻧﯿﺎﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺴﯿﺎری
از اﺣﺰاب در ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﯾﺎ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم دﯾﮕﺮی ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد
را در »ﭘﺸﺖ ﭘﺮده« ﭘﻨﮭﺎن ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ!

ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﻧﺨﺴﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﮔﺰاره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﺣﺎوی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﯾﺎ طﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از
ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .روی ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ھﺎی دﯾﮕﺮ دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﻢ:
• اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دارای ﺑﺎورھﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ھﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﭘﺎﯾﮫ ای را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ،اﻧﺴﺎن ،ﺟﮭﺎن ،ھﺪف از
آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ھﺪف ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻏﯿﺮه .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ در واﻗﻊ
ﺑﺎورھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ ی ذھﻦ ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ آن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
و ﺑﮫ طﻮر ﻟﺰوم ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ روش ﻋﯿﻨﯽ و ﮐﺎوش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻌﯽ و
ﺳﻨﺪﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎور ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺑﺎورھﺎﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﭘﺲ از اراﺋﮫ ی ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻮﺗﺎه از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی
اﺻﻠﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﺘﺪوﻟﻮژی )روش ﺷﻨﺎﺳﯽ( و ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻋﻮارض
ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ھﺮ ﮐﺪام از آن ھﺎ ،از ﺟﻤﻠﮫ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﮫ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاھﯿﻢ داد ﮐﮫ اﺻﻮﻷ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺎرغ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن در رده ی اﺣﺰاب
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؟ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﻠﮫ ،ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﮭﺘﺮ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی
ﻓﮑﺮی ﻋﯿﻨﯽ ﮔﺮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ی
ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ؛ اﺣﺰاب اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

• اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دارای ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده اﺳﺖ:
ھﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﮫ از ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد از ﭘﯿﺶ ﺗﮭﯿﮫ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی اذھﺎن ﮐﻨﺠﮑﺎو اراﺋﮫ دھﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺠﺪد ﺑﺮای
ﺗﺪوﯾﻦ آن ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﻧﻮع اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ از
آن ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد ،اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ
ھﻤﮫ ی آن ھﺎ از ﯾﮏ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ :ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ
ﺑﺎورھﺎ و ادﻋﺎھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻟﺰوم ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﺟﮭﺖ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﮭﺒﻮدی ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ،و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﮋاد و ﻗﻮم از آن دﯾﮕﺮ ﻧﮋاد و ﻗﻮام ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﻟﺬا
ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﮔﺰاره ھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ
ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در رده ی ﯾﮏ ادﻋﺎ ﯾﺎ ﺑﺎور ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﺪل ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﮫ آن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﭘﺎﺳﺦ
ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮﯾﺶ را از درون ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻧﮫ از
ﺑﯿﺮون.

ایدئولوژی و ویژگی های آن:
ﺑﺮای واژه ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ
ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮ روی آن ﺗﮑﯿﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد:
آﻧﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺒﺤﺚ
ِ

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٨

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ = Methodology
٧
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ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﻧﻈﺮ ﯾﺎ اﯾﺪه ای ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺿﺮ و
آﻣﺎده و ﮐﻠﯿﺸﮫ ای آن ﺣﺰب ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ
وی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ وی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﮫ »ﺣﺰب و رھﺒﺮی را ﺑﮫ
زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده« و »ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ«،
ﺑﮫ ﺗﻨﺪی ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد! اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮐﺮﮐﺮه
ﺗﻔﮑﺮورزی را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و از ﻣﺨﺎطﺐ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ آن
ﭼﮫ از ﻗﺒﻞ اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ.

• اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دارای ﭼﺎرﭼﻮب ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻓﮭﻢ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺖ:

ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﺎرﭼﻮب ھﺎی ذھﻨﯽ از ﭘﯿﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه ی ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻓﮭﻢ
ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺧﺎرج از آن را ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
دارای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﮐﺎر ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ﮐﮫ اﮔﺮ ﻋﻀﻮی
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺧﺎرج از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
• اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دارای دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺣﺰب ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﮫ درﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ از درﯾﭽﮫ ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺪون
ﭼﺎرﭼﻮب ھﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ی ﺣﺰب ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
آن ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﮕﺮ
اﻧﮕﺸﺖ اﺗﮭﺎم ﺑﮫ ﺳﻤﺖ وی ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ﮐﮫ دﭼﺎر »اﻧﺤﺮاف
اﻓﺮاد ،ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ ﯾﺎ دﺷﻤﻦ از
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ« ﺷﺪه اﺳﺖ! رﻓﺘﺎری ﮐﮫ در اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺗﺤﺎد
ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻊ
ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی و ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﺣﺰاب
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده و
ﺣﺰﺑﯽ
ﺑﺎ
ﮐﻪ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﮫ در ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻮل
ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ھﻨﻮز ھﻢ ھﺴﺖ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در
ﻓﮑﺮ
ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎھﻮی
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﺼﺎرﺑﻨﺪی ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮز
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﯾﮏ
ﺑﺮ
ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ،ھﯿﭻ
ﺑﯿﻦ ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی را ﺑﮫ ذھﻦ ﮔﺴﺘﺮش
ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﺮاودات و ﺗﻌﻠﻘﺎت دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﯾﺎ
ﻣﯽ دھﺪ.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
دﺷﻤﻨﺎﻧﮫ ی ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
• اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دارای ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰھﺎی ﻣﻌﯿﻦ
ﻧﻮﻋﯽ رﮐﻮد ﺑﺮداﺷﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ را ﭘﺪﯾﺪ
درﮐﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از
ﺑﺮای ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ:
آورده و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎ را از
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی
•اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی راﻏﺐ ﺑﮫ ﮐﺸﻒ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ
ﺟﮭﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰھﺎی ارزﺷﯽ و
ﺑﺮﺳﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ درﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﯿﺴﺖ:
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﻼ در
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﻪ
دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی راﻏﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی
و ﻋﻠﻢ اﻣﺮوزی ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻮظﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﻤﺎد ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ از
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از اﯾﺪه ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ
ﺑﻠﻮک ﺷﺮق را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﺰن اﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺎ
آن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی وﺟﻮد دارد ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را
ﺣﺎل و ھﻮاﯾﯽ اﻓﺴﺮده اﻧﺘﺸﺎر دھﻨﺪ و
واﺳﻄﮫ ی ﺑﺎور ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ
درﺑﺎره ی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و
ﻧﮕﺬارﻧﺪ ھﯿﭻ ﺟﻨﺒﮫ ی ﻣﺜﺒﺘﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی و طﺮح ﭘﺮﺳﺶ اﺣﺴﺎس
آﯾﻨﺪه ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﭼﭗ اداره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺑﺎرز از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در
ﺳﯿﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﯿﻨﯽ
اذھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺷﮑﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺬھﺐ اﺳﺖ .ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ
اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ..
راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰھﺎ ،در
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺟﮭﺖ ﻋﮑﺲ ھﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ی ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﮫ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺷﺪه ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس آورده ﺷﺪه
رﻓﺘﺎری از ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از
و ﺑﺪون طﺮح ﺳﺆال و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﮫ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻧﻈﺎم ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی راه را ﺑﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ﻣﯽ ﺑﻨﺪد.
ﺷﺪت دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮب و ﺑﺪھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﮫ ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﺴﺖ.
ﻓﮑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ
• اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی راه را ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﮑﺮ )ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی( ﻣﯽ ﺑﻨﺪد:
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ درﮐﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﺳﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ درﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮد و اﻧﺪﯾﺸﮫ و
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺎز زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ
ﻋﻠﻢ اﻣﺮوزی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﺑﮫ ھﻤﮫ ی ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ از ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﯾﮏ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺨﻮد را درﺑﺎره ی ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﻈﺎم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ -ﭼﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﭼﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ -ﺑﺮای ﻓﺮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ
ﺑﮫ ﺳﯿﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﯿﻨﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺣﻖ ﺗﻔﮑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﺼﺪاق اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻣﯽ
ﺗﻮان در ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﺪ .ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﮫ
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٩

٨
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ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮭﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻼش دارد ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺳﮭﻤﯽ از
ﻗﺪرت ﺑﺪﺳﺖ آورد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اھﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و دراز
ﻣﺪت ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﺸﺨﺺ« ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺎ ﺷﺎھﺪﯾﻢ »ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ از ﺷﺮاﯾﻂ
ِ
اﯾﺮاﻧﯽ دارای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی -ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی
ِ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﻣﺎ ﺑﮫ طﻮر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ -دھﮫ ھﺎﺳﺖ دﺳﺖ
ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﺰد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ "ﺣﺮف ﻣﺮد ﯾﮑﯽ اﺳﺖ"!

ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ ﯾﮏ ﺣﺰب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﮔﺎم ھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺿﺮورﯾﺎت آن ﺑﺮدارد.
ﻻزﻣﮫ ی اﯾﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ از ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار و ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺒﮭﮫ ی
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ی ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﻤﺴﻮ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺋﺘﻼف ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ،ﻧﮫ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
ھﺎی ذھﻨﯽ و ﺟﻮاب ھﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺮای ﻓﮭﻢ و درک ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ ﺑﮫ
ﺻﻮرت روﺷﻤﻨﺪ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺧﻮراک دھﻨﺪه ی ﻓﮑﺮی ﮐﮫ از ﭘﯿﺶ
ﺗﺼﻤﯿﻢ اش را ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب
ﻧﺨﻮاھﺪ داد .ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﮐﮫ دارای ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی آﻣﺎده ای
از ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ در ﻻﺑﻼی ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،آﺛﺎر
ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻗﺪﻣﺎ و ﯾﺎ ﻣﺘﻮن ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺰاران آن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد؛ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ،ﻓﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﺷﻤﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﺘﺪوﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺧﺮد و ﻋﻠﻢ اﻣﺮوزی و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮭﺮه ﺑﺮدن از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی
دل ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ،
ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی واﻗﻌﯽ و ﻏﯿﺮذھﻨﯽ رﻓﺖ و از ِ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﮫ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد .و اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪان ﻧﯿﺎز
دارد ﺗﺎ ﺑﺪون اﻧﺤﺮاف و از ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ
راه ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .ﻧﮕﺎھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی
ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﯾﺎ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ:

عوارض ایدئولوژی:
از ﻋﻮارض ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ
رﺧﻮت و ﺳﺴﺘﯽ در اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ .ﻧﻤﻮد ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻓﮑﺮی
را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﮫ وﺟﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮد:
• وﺟﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﺘﮫ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ دھﮫ ھﺎﺳﺖ
ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﮫ ی ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی زورﻣﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
آن ھﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮی ،ﻓﻨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﭘﮭﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎن ﺑﮫ
ﭘﯿﺮوان ﮐﻮر و ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ
از ﻣﺴﺦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺮس.
• وﺟﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ :اﻋﻀﺎی ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اداره
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ
دﯾﮕﺮ دارای ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮس
از ﮐﺸﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس و ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ،
ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ در ﺣﻠﻘﮫ ی ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻮروﺛﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
وﺣﺸﺖ »از ﻧﻔﻮذ ﻓﺮھﻨﮕﯽ« ،ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ دﺳﺖ
ﺟﻮاﻣﻊ از ﺟﺎﻧﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
• وﺟﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ
از اﻧﺪﯾﺸﮫ ورزی اﻋﻀﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در طﻮل زﻣﺎن ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻓﮑﺮی ،ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
آن ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

• ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺟﮭﺎن ﺷﻤﻮل دارد:
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ در ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ،ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
و اﺳﺘﺜﻨﺎءﭘﺬﯾﺮ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ
ھﻤﮫ ی اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﺮاﺑﺮ زاده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺴﺎن
ھﺎدارای ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ارزﺷﯽ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﺎی ﭼﭗ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺎﯾﮕﺎه طﺒﻘﺎﺗﯿﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ در ﻧﮕﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺑﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ی اﻧﺴﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
دار و اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺨﺮب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮ روی اﺣﺰاب را ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر
ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ ،ﺣﺎل ﺑﺒﻨﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ
ﺑﺮ ﺑﺎورھﺎی ذھﻨﯽ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮕﻨﺠﺪ؟

متدولوژی یعنی پویایی فکری
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا
ﮔﺰاره ای ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ:

ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﻓﺮادی
ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﯿﺖ ھﺎ ﺑﺮﺗﺮ
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٠
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ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ داﻣﺪاری-ﮐﺸﺎورزی-ﺳﻨﺘﯽ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﻣﻮﻓﻖ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﺴﻢ -و ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪه ی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﻢ در ﭼﯿﻦ -ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺷﺎﯾﺪ
ﮐﻮﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ آن ھﻢ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﮐﻮﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ.

داﻧﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ از دﯾﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺻﮭﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﻮم ﯾﺎ
ﯾﮏ ﻧﮋاد ،ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﺗﻌﻠﻘﺎت دﯾﻨﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ از اﻗﻮام
دﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و از ﺣﻘﻮق ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺸﺮﯾﺖ
وﺟﮫ ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻤﺎﯾﺰ را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری زد و اﮔﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اراﺋﮫ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ھﻤﮫ ی ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﻧﺴﺎن ﻣﺪاری ﯾﺎ
اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ھﻤﮫ ی اﻧﺴﺎن ھﺎ ارزش ذاﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
داده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﻓﺮد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﻮم و ﻣﻠﯿﺖ و
ﻧﮋاد و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ وی اﺳﺘﺜﻨﺎءﭘﺬﯾﺮ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

• ﻣﺘﺪوﻟﻮژی از داده ھﺎی اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

داده ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺘﺪﻟﻮژی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از طﺮﯾﻖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ روش ھﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ،
اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ داده ھﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﯾﮏ
ﺗﺠﺮﺑﮫ ی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺾ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای آن ھﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﻋﻠﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺟﻮد ﯾﮏ ﯾﺎ
ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪی ﺧﻮد را از
• ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻋﺎم را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ و وارد ﻧﺴﺒﯿﺖ ﺷﻮد .ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎد
ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮐﮫ ﻋﻠﻢ از ﻧﺴﺒﯿﺖ وﺣﺸﺘﯽ ﻧﺪارد ،درﺳﺖ ﺑﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮزھﺎی
راه ھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺧﻼف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﺬھﺐ ﮐﮫ ﺗﺎب ﻣﺸﺎھﺪه
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﻠﯿﺘﯽ،
ﺑﺮ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺑﺮ اﺳﺎس
و ﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻘﺾ ﮔﺰاره ھﺎی ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻧﮋادی و ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ دھﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺨﺘﺺ
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ ﺷﮑﻞ
ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ .در ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻓﮭﻢ از
•ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﭘﺎﯾﮫ ی ھﺎی اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را
ﺧﺎص از ﺟﺎﻣﻌﻪ طﺮاﺣﯽ
ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت روﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ
روی ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ:
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻋﺎم ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ی
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﺗﻔﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی
داﻣﺪاری-ﮐﺸﺎورزی و
• راھﮑﺎرھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه از طﺮﯾﻖ
ﺗﺠﺮﺑﮫ ی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و از آن ﻋﻠﻢ
ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺑﮫ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺸﺮی ﺑﺎز
ﻏﯿﺮه .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻨﻄﻖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﮔﺮدد:
ﻧﻘﻄﻪ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ آن،
ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺳﺘﺪﻻل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮ روی
راه ھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی،
ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی رھﺒﺮ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ
راھﮑﺎرھﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص از
اﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ،ﺳﻨﺪﯾﺘﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﮫ
ﺟﮫﺎن ﺷﻤﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ی داﻣﺪاری-
ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮد
ﮐﺸﺎورزی و ﻏﯿﺮه .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻧﻘﻄﮫ ی
ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻓﺮد ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎری
را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ در دام
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ،راھﮑﺎرھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮐﮫ ﺑﺮای آن ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،آن را
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﮭﺎن ﺷﻤﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ در دام
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ،
• ﻣﺘﺪوﻟﻮژی روش ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ روش ﺑﮫ ﻓﺮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ھﺮاﻧﺪﯾﺸﮫ و راھﮑﺎری را ﻣﻮرد
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎص ﺟﻮاﻣﻌﯽ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﯾﺎ رد ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﮐﮫ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی درﺑﺎره ی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ
اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺖ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﮭﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ روﺳﺎﺧﺖ ھﺎی
رد ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻣﺸﺎﺑﮫ آن در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دور از ﺑﺴﺘﺮ
اﯾﻦ آن وﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن آن  ،ﯾﮏ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اروﭘﺎی ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ-ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ وﺟﻮد
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آزاد ﮐﺮده و از
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﻣﺘﺪوﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ دادن ﺑﮫ ھﻤﮫ ی
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١١
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی را دارا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ ی
١٠
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• در ﻣﻮرد آن ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ از اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ:

روش شناسی )متدولوژی( حزب:

ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آرﻣﺎن ،آرزو و ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎر
اراﺋﮫ داد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﯿﻨﯽ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن راھﮑﺎر ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.

ﺣﺎل ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻠﮑﮫ
داﺷﺘﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی در ﺣﺰب ﭼﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ و
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎﯾﯽ را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و از ﭼﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺎص اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺣﺰب ﻏﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮏ ﺣﺰب ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی و ﻧﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی:

ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای اراﺋﮫ ی راھﮑﺎرھﺎی ﻋﻤﻠﮕﺮا
ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﯿﺰان
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ،ﮐﻤﯿﺖ ﻗﺸﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ،ﺟﻮ ﻓﮑﺮی ﻗﺸﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده،
ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻗﺸﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و
راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را اراﺋﮫ داد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺤﺚ ھﺎ
ﺟﻨﺒﮫ ی ﻧﻈﺮی و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دھﺪ و
اﻋﺘﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد.

• درﺑﺎره ی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻈﺮ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ،ھﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﮫ در ﻣﻮرد آن ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ اظﮭﺎر
ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﮑﺎش و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ.
• ﺣﺪاﮐﺜﺮ اطﻼﻋﺎت و آﮔﺎھﯽ رادر ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ دﺳﺖ آورد:
ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻮﺿﻮع
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ.

حزب ایران آباد:

• رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ:

در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ﺑﮫ راھﯽ ﮐﮫ ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺟﮭﺖ اراﺋﮫ ی
راھﮑﺎر طﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرت روﺷﻤﻨﺪ و در ﭼﻨﺪ ﻻﯾﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی
اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و از آن راھﮑﺎر ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از
اﯾﻦ ﻻﯾﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

ھﺮ ﭘﺪﯾﺪه را از دو ﻣﻨﻈﺮ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد ،ﻋﻠﺖ
ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی دﯾﮕﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﻠﻮل ﯾﮏ ﺳﺮی دﯾﮕﺮ از ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آن رواﺑﻂ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
وﺟﻮد رواﺑﻂ ﭘﻮﯾﺎ ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و زﻧﺪه ﺑﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎﺳﺖ.

• ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان :در ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اول ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

• ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﮭﻢ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ:
از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﮕﺎه ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﻮد.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﺠﻤﺎد و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ وﺟﮫ ﭘﻮﯾﺎ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﻣﺪاوم ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل را ،ﮐﮫ ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت در ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ،
ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﮑﺮار
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

• ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان :ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻣﺮوزی اﯾﺮان ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوزی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﭘﯽ
ﺑﺮدن ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای و ﺑﺎ ﭼﮫ ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ذھﻨﯽ و ﻣﺎدی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮﮔﺮی روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ.
• ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺎﺻﻞ دو ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای درک رﯾﺸﮫ ھﺎ :ﺳﭙﺲ ﺑﮫ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﺑﺮرﺳﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
اﯾﺮان اﻗﺪام ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی اﯾﻦ دو را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻣﻮری ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺸﮫ دار در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
اﯾﺮان و آن ﭼﮫ اﻣﺮوز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺘﺄ دﻗﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻘﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان،
ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎ ،ﺑﻨﯿﺎن ھﺎی ذھﻨﯽ و واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻋﯿﻨﯽ آن ﺑﺪﺳﺖ
آورﯾﻢ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ »ﮐﺎﻣﻞ« از ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

• ﺑﺮداﺷﺖ دﻗﯿﻘﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ:
ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﮫ دارای ﯾﮏ ﺳﺮی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺛﺎﺑﺖ ھﺴﺘﻨﺪ،
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ و ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﯿﺰ دارا
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا در ﮐﺎر ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪه را در ﻣﻘﻄﻌﯽ
ﮐﮫ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺪﯾﺪه از ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﻄﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺟﻮاب ھﺎی ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﮫ دھﺪ:

• ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ی ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی :ھﺪف از اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮای ﮔﺬار از
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ از ﭼﮫ

ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در دل واﻗﻌﯿﺖ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﺟﺎﻣﻌﮫ دارای ﭼﮫ ﺗﻮان و
ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ،راھﮑﺎرھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻤﺴﻮﯾﯽ و ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٢
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ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ را در ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﮐﮫ
ﺷﺪه ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪل ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ راه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و ﻗﺪری از اﯾﻦ داﯾﺮه ھﺎی ﺗﻨﮓ واﺑﺴﺘﮫ و
ﻣﺤﺪود ﺗﺎرﯾﺦ طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟

ﻣﺴﯿﺮھﺎﯾﯽ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ .زﯾﺮا ﺻﺤﺒﺖ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ
در آن ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد دارد .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ زدﯾﻢ:

-

ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺴﯿﺮھﺎ
و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ھﺎی آن

-

ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﻣﺮوزی اﯾﺮان

ﻣﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد اﻣﯿﺪوارﯾﻢ و در ﺗﻼش ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ .ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﺎﺻﯽ را
دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ھﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮده و از ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻠﯽ آن ،ﮐﮫ رﯾﺸﮫ در واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد و
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺸﺮی اﻣﺮوز و ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺰب ﻣﺎ ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﯾﺎ روش ﻓﮭﻢ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی روی ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺷﻤﻮل و
ﻋﻤﻞ ﮔﺮا ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری
از ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ ،راه ﺗﻔﮑﺮ در ھﻤﮫ ی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎز
اﺳﺖ .ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰی اﮔﺮ در ﺣﺰب ﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻮع
ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،از ﻧﻮع اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و آن ھﻢ ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و
ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮھﺎی طﯽ ﺷﺪه
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ی ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌﮫ ی اﯾﺮان
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای اﻟﮭﺎم در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﮫ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ
ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻣﻮﻓﻖ طﯽ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺳﻌﯽ
ﺷﻮد آن ھﺎ را ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ
اﯾﺮان اﻧﻄﺒﺎق دھﯿﻢ.
نوبودن حزب با متدولوژی:
ﻣﺎ درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﯿﺮاﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮏ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ،ﻗﺪری
ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن واژه ی ﺣﺰب ﺑﮫ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺰاب ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن روی ﯾﮏ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻣﺒﻨﺎی آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭼﻨﺪان
رﺳﻢ ﻧﺒﻮده ﮐﮫ اﯾﻦ اﺣﺰاب ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮ و ﮐﺎوش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎی زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن ﺟﺎن و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﮐﮫ دو
ارزش ﺟﮭﺎن ﺷﻤﻮل ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ
آﻣﺎده ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد در ﻣﻮرد آن ھﺎ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﻧﻈﺮ و دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ھﺎ و ﺗﺎﺑﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ
ھﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﻧﺴﺎزﯾﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮا
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ و آﻣﺎده ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺴﺘﺪل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻠﮭﻢ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ اﺣﺰاﺑﯽ
داﺷﺘﮫ اﯾﻢ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ طﺒﻘﮫ ی ﻣﻄﻠﻮب آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﺘﯽ از طﺮﯾﻖ زور و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت و ﺗﺤﻤﯿﻞ اراده ی
ﺿﺪطﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﻠﻄﮫ ی طﺒﻘﮫ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار ﺑﺮ ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺟﺴﺘﺠﻮ و دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .در ھﺮ دو ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻻﯾﮫ ای از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮ ﻻﯾﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ طﺒﻘﮫ ی ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺼﻠﺖ

در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﺰب ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دارد و اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ھﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ
آن ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﮭﺮوزی آﮔﺎھﺎﻧﮫ و داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ی اﻧﺴﺎن ھﺎ
دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﻮد .ﻣﺎ در ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﮫ در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻦ
روﺷﻤﻨﺪ و ﭘﻮﯾﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﮭﺘﺮ از
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﯾﺎ ھﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ی ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ#.

هموطنان گرامی!

تا وقتی به احزاب مردمی نپیوسته ایم

چنانچه مایل هستید پرسش هایتان در
مورد حزب ایران آباد را با اعضای حزب
در میان بگذارید در سمینارهای اینترنتی
ماهانه ی ما شرکت کنید.

در امر براندازی جدی نیستیم.

برای این منظور با ما تماس بگیرید:

hezbiraneabad@gmail.com
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چرخش قدرت در تاریخ سیاسی ایران
بخش دوم و پایانی
کورش عرفانی

ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ« ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻼت وی در ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ و ﭘﺲ
از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ» :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﻮر دﯾﮕﺮی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ «.ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر وی
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽاش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدﻣﯽﺗﺮ ﺷﻮد ﯾﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺲ.

ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ آن را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،در ﺑﺨﺶ دوم و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻣﻮﺿﻮع
ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت در اﯾﺮان را ﭘﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،وﻟﯿﻌﮭﺪ او ﮐﮫ در آن زﻣﺎن  ۴٠ﺳﺎل
از وﻟﯿﻌﮭﺪیاش ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﺷﺎھﯽ رﺳﯿﺪ» .ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه«
در ﺳﻦ  ۵٣ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .وی ﭘﺲ از ده ﺳﺎل
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از اﻣﻀﺎی ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﮐﮫ ﻗﺮار
ﺑﻮد در اﯾﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪا
ﺳﺎزد درﮔﺬﺷﺖ .ﻓﺮزﻧﺪ وی »ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه« در ﺳﺎل ١٢٨۵
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ
ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت را ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ را ﺑﮫ ﺗﻮپ ﺑﺴﺖ.

قدرتمداری در دوران قاجار

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دوران ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﺣﻤﻠﮫ
اﺷﺮف و ﻣﺤﻤﻮد اﻓﻐﺎن از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه و ﮐﺸﻮر زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮫ
»زﻧﺪﯾﺎن« ) ( ١٧٩۴–١٧۶٠و »اﻓﺸﺎرﯾﺎن« )(١٧٩۶–١٧۴٧
ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ زور ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
»آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر« در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢١ﻣﺎرس  ١٧٨٢در اﯾﺮان
ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﮐﺮد و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ.
»آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن« ﻣﺮدی ﮐﯿﻨﮫﺟﻮ ،ﺧﺸﻦ و ﺑﯽرﺣﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺸﺘﻦ را
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺑﺰار ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮی ﻣﯽداﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﺳﻨﺖ در ﺗﻤﺎم دوره
ﻗﺎﺟﺎر دوام آورد .وی ﭘﺲ از ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر در ﺳﺎل  ١٧٩٨در
ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺮادرزادهاش »ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه« ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ و ﻣﺪت
 ٣۶ﺳﺎل و  ٨ﻣﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﺗﮭﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن در » ١٢٨٨ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﺷﺎه« ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت روﺳﯿﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪ و از آن ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﺎرج
ﮔﺮﯾﺨﺖ .ﻣﺸﺮوطﮫ ﺧﻮاھﺎن ﻓﺮزﻧﺪ وی »اﺣﻤﺪ ﺷﺎه« را ﺑﮫ ﺳﻠﻄﻨﺖ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .او ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺑﮫ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺗﻨﮭﺎ  ١٢ﺳﺎل داﺷﺖ .وی
در ﺳﺎل  ١٢٩٩و ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی رﺿﺎﺧﺎن وی را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ
ﺟﻨﮓ و ﺳﭙﺲ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
او در ﺳﻔﺮ ﺑﻮد رﺿﺎﺧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ،اﻧﺤﻼل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﺟﺎر و
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮭﻠﻮی را ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار داد.

در زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ،روسھﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲھﺎ ﻧﻔﻮذ زﯾﺎدی در
اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﺷﺪ .ﭘﺲ از
ﻣﺮگ وی ﻧﻮه او »ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه« در ﺳﺎل  ١٨٣۴ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه از اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﮐﮫ وزﯾﺮی ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ و
ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاھﺎﻧﯽ« داﺷﺖ .اﻣﺎ
ﺷﺎه ﺑﺎ ﺗﻮطﺌﮫ ی درﺑﺎرﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻋﻘﻼﻧﯽ »ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم« در ﺧﻄﺮ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،او را در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺧﻔﮫ ﮐﺮد
و ﺑﮫ ﺟﺎﯾﺶ ﯾﮏ وزﯾﺮ وطﻦ ﻓﺮوش ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺳﯽ«
را ﺑﮫ ﺻﺪارت ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.

قدرتمداری در دوران پهلوی

اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ  ١٢٩٩ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ و
ﭼﯿﺰی ﺑﮫ اﺳﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺪرت در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﮫ وﯾﮋه آن ﮐﮫ
رﺿﺎﺧﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﮫ
اﺟﺮای آن ﻧﺪاد .او در طﻮل دوران ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎء ﺑﮫ
ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اراده ی
ﻓﺮدی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺸﻮر را آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اداره ﮐﺮد .وی
رﻗﺒﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺣﺘﯽ دوﺳﺘﺎن و ھﻤﺮاھﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﯾﮑﯽ
ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی در زﻧﺪانھﺎی ﮐﺸﻮر از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد.

دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ »ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه« ﺑﯽ ﺛﺒﺎتﺗﺮﯾﻦ دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎرﯾﺎن
اﺳﺖ و ﮐﺸﻮر در ﻣﺪت  ١۴ﺳﺎل و ﺳﮫ ﻣﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ وی در آﺷﻮب
و ﺷﻮرشھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮد .او ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ١٢٢٧
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻘﺮس درﮔﺬﺷﺖ و ﻓﺮزﻧﺪش »ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﺎه« ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ﮐﮫ  ۵٠ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه
ﻧﯿﺰ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ وزﯾﺮ ﺑﺎﻟﯿﺎﻗﺖ ﺧﻮد »اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ« را
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ دردﺳﺮ ﻧﺸﻮد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺘﻮﻻن وزﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺗﯿﻤﻮرﺗﺎش،
ﺳﺮدار اﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﻧﺼﺮتاﻟﺪوﻟﮫ؛ ﺑﺮﺧﯽ رؤﺳﺎی اﯾﻼت
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮﻟﺖاﻟﺪوﻟﮫ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ .ﺣﺘﯽ ﺷﻌﺮا و ادﯾﺒﺎن در اﻣﺎن

ﺳﺮاﻧﺠﺎم »ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه« در ﺳﻦ  ۶۴ﺳﺎﻟﮕﯽ طﯽ ﯾﮏ ﺗﺮور
در ﺳﺎل  ١٢٧۵ھﺠﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﯿﺮزا رﺿﺎی

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۴

١٣
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چرخش قدرت در تاریخ سیاسی ایران  -بخش دوم و آخر

اﯾﻦ ﮐﺎر را آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻋﺪهای از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
و اوﺑﺎش در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ١٣٣٢اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر
ھﻢ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﻨﺎر زده ﺷﺪ و ﺷﺎه
ﻓﺮاری ﮐﺸﻮر ،ورای اراده ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ.

ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺮزاده ﻋﺸﻘﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺧﯽ ﯾﺰدی
و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ازﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ
ﻣﺪرس و ارﺑﺎب ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺷﺎھﺮخ .ﺑﻌﻀﯽ از وزرا و ﻧﺰدﯾﮑﺎن
ﺷﺎه ﻧﯿﺰ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ داور وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﮫ( از ﺑﯿﻢ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺎه ﻣﻘﺘﺪر و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .او ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻠﺲ ،وزرا و ﻣﻌﺎوﻧﺎن و
ﻣﺸﺎوران را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭼﯿﺰی ﺑﮫ اﺳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺧﻔﻘﺎن در اوج ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ ھﻮس
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻗﺪرت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻟﯿﺎﻗﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﭘﺴﺖ ﻣﮭﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺷﺎه ،آدمھﺎ را ﻧﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺒﻌﯿﺖ آﻧﮭﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪ ﮐﮫ طﺒﻘﮫ ﻣﺘﻮﺳﻂ رو ﺑﮫ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
دﺧﺎﻟﺖورزی را از روشھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﮫ
دﻧﺒﺎل آن ﺑﺮود ﮐﮫ ﺑﺎ روشھﺎی ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ را دﮔﺮﮔﻮن
ﺳﺎزد.

در اﯾﻦ دوره ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮫ طﻮر ﺻﺮف ﺟﻨﺒﮫ ی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ داﺷﺖ و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﮫ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ
درﺑﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ھﯿﭻ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از ﺿﺮﺑﮫھﺎی رﺿﺎ
ﺷﺎه در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﻮد او ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﻧﻔﯽ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺶ
ﻗﺪرت اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮان رﺿﺎ ﺷﺎه ھﯿﭻ ﯾﮏ دارای
ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرداری ﻓﺮدی او
زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ ورزیھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ آﻣﺎده ﺳﺎزد.
ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم و ﻧﯿﺎز اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺷﻮروی ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ و
ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﺪاﺧﻠﮫ آﻧﺎن در ﺧﺎک اﯾﺮان ﺷﺪ .آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺮای آن
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺷﺎه ﻣﻘﺘﺪر را در ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و از
ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮد ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻨﺸﺎء و ﻣﻨﺒﻊ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ی ﻗﺪرت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه را از ﻗﺪرﺗﺶ ﺧﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﻘﻼب ﺳﺎل  ١٣۵٧دراﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺑﺎر ھﻢ ﺑﺎز ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت از طﺮﯾﻖ زور ﺑﻮد .آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﻼشھﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن رژﯾﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺷﺶھﺎی واﭘﺴﯿﻦ دﮐﺘﺮ
ﺷﺎھﭙﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎر ،ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﺬار ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ از طﺮﯾﻖ رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺎ ﻧﺒﺮد ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫی  ٢١و  ٢٢ﺑﮭﻤﻦ
 ۵٧ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ.

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه ﻧﮫ ارﺗﺶ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی دارد و ﻧﮫ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺑﺮای او ﭘﯿﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﮫ» :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻟﻄﻔﺎ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺗﺨﺖ را ﺑﮫ ﭘﺴﺮ
ارﺷﺪ و وﻟﯿﻌﮭﺪ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ وﻟﯿﻌﮭﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪی
دارﯾﻢ و از ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .ﻣﺒﺎدا اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ راهﺣﻞ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد2«.

قدرتمداری در دوران پس از انقالب
ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ
اﻧﺤﺼﺎر ﻗﺪرت در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻋﻼم و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب آزاد در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﮫ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه و ﺑﮫ ھﯿﭻ اﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﺷﻮد .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ آزاد اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
آزاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻞھﺎ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن
آزاد اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎم
آزاد ﺑﻮده ،رأی دادن ﺑﮫ ﻧﺎﻣﺰدھﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﮫ
اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﮭﺎ ﻧﺪاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ.

ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺒﮫ
ﮐﻮدﺗﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﮐﻨﺎر رﻓﺖ و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﮭﻠﻮی ﻓﺮزﻧﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ وی دﻧﺒﺎل
ﮐﺮد .او ﻧﯿﺰ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ
ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزوﮐﺎرھﺎی ﺑﮭﺮه ﺑﺮدن از ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ و ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت
ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎء ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻧﮑﺮد ﮐﮫ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﭘﺪر
ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﯽ و ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ
ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻏﯿﺮدﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ
از ﻣﺤﺘﻮا ﺗﮭﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﻓﺮاﻧﺪم
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﯾﺎزدھﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ،١٣۵٨ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ از
دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﺷﺎه ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮدم دﻋﻮت
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ رأی دھﻨﺪ آﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﻢ »ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ« را

او ﻧﯿﺰ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ
اﺧﺘﯿﺎرات وی را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﯾﺎدآور
ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺬﯾﺮش آن و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ وی ،ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺒﺐ
اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺴﺒﯽ در اﯾﺮان ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺗﻮطﺌﮫ و
ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن اﻗﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻋﻠﯿﮫ او اﻓﺘﺎد .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻓﺮار وی از ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
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ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی را در ﮐﺸﻮر ﺑﮫ دﺳﺖ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ ﺳﭙﺎرد .اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﮫ اﺑﺘﺪا در ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬھﺒﯽ-ﺑﺎزاری در
ﻣﺘﻦ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖھﺎی ﺟﺰﯾﯽ ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﺪون آن ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﮑﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻓﺮاھﻢ آﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺷﻮد.
در ﯾﮏ ﺟﻮ ھﯿﺠﺎن زده و ﭘﺮ اﺑﮭﺎم ،ﻣﺮدم ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقھﺎی
رای ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ داغ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﭼﯿﺰی »آری« ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ
ﻧﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﻣﻮرد آن داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺑﺤﺜﯽ در ﺻﺤﻦ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ درﺑﺎره ذات آن درﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ راه را ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻧﺎم
»وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ« ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد در ﺗﺎرﯾﺦ  ١١و  ١٢آذر ﻣﺎه  ١٣۵٨ﺑﮫ
ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻢ ﻣﺮدم در ﺟﻮ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ھﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقھﺎی رای رﻓﺘﻨﺪ و  ٩٩/۵درﺻﺪ رأی
دھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رأی ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ.

ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﺮدم از ﻋﺒﺎرت »ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ
واژه »ﺟﻤﮭﻮری« ﺑﻮد .آن ھﻢ در اﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﺮوع ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ را
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد
ﮐﻠﻤﮫ »اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﮫ ﺧﺮج ﻧﺪادﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر
دﻗﯿﻖ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آن ﭼﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﻧﮫ »ﺟﻤﮭﻮری« ﮐﮫ
»اﺳﻼﻣﯽ« آن ﺑﻮد .ﺧﻮد ﺧﻤﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ رﻓﺮاﻧﺪوم،
ﺧﻂ راھﺒﺮدی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد»:ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ﮐﻢ ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ«.

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺿﺪ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮا
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ »ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ« و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ .در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﺑﮭﻤﻦ  ١٣۵٨ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ »اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻨﯽ ﺻﺪر« ﮐﮫ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻮد رأی
اﮐﺜﺮﯾﺖ ) (%٧۶را ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

اﯾﻦ رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫی  ٩٨/٢درﺻﺪ آراء ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻨﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺑﺤﺚ در دوران ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .دوﻣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ھﻤﺎن ﺳﺎل
 ١٣۵٨ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﻧﻈﺎم ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
اﻧﺤﺼﺎرطﻠﺒﯽھﺎی روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﺎ
رأی ﻣﺠﻠﺲ از اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺧﻠﻊ ﺷﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﮔﺮﯾﺰ از ﮐﺸﻮر
ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ھﻤﺎن اداﻣﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن آدمھﺎ از ﻗﺪرت از طﺮﯾﻖ
ﻏﯿﺮﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﮫ وی در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﮫ ظﺎھﺮ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺳﺘﯿﻀﺎح و ﮐﻨﺎر زدﻧﺶ
ﻣﺎھﯿﺘﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻣﻨﺸﺎﻧﮫ و اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﺎﻧﮫ داﺷﺖ.

اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ھﻢ در ﻓﻀﺎی ھﯿﺠﺎﻧﯽ ،ﺷﺘﺎبزده و ﭘﺮ ازﺗﺮس و
ﺗﻨﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻋﺪهای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ و
اﻋﺘﺒﺎری ﮐﮫ از ﻣﻮﺿﻮع اﻧﻘﻼب ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ
راه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،در
اﻧﺪازه اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮی روﺣﺎﻧﯿﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﻨﯽﺻﺪر و در ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ» ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ
رﺟﺎﯾﯽ« رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اﯾﺮان ﺷﺪ .اﻣﺎ او ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب در در ھﺸﺘﻢ ﺷﮭﺮﯾﻮر  ١٣۶٠ﺑﮫ ھﻤﺮاه »ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد
ﺑﺎھﻨﺮ« ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ در ﺑﻤﺐﮔﺬاری در دﻓﺘﺮ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ .راز اﯾﻦ ﺗﺮور ھﻨﻮز اﻓﺸﺎء ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ »اﺳﻼﻣﯿﺖ« ﻧﻈﺎم ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﮫ
ﻣﺮاﺗﺐ از »ﺟﻤﮭﻮرﯾﺖ« آن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن
اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم »وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ« اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻋﻤﻠﯽ

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١۶
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او ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻗﺪرت ﮔﺮداﻧﺎن ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻧﻈﺎم ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺷﺪ .او
ﺑﺎز ھﻢ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ١٣٨۴ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ

ﺑﻌﺪ از» رﺟﺎﯾﯽ« و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ راﺳﺘﯽ در ﯾﮏ ﺷﺒﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت،
»ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫای«،ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ۴٢ ،ﻧﻔﺮ از  ۴۶ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ،رد
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ از اﯾﻦ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه« ﺟﺰو
ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺳﺮان ﻧﻈﺎم ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ﺗﻤﺎم اداﻣﮫ
دارد.

ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از آن ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮی
در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﮐﮫ اﻣﺜﺎل او را ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ.
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣٨۶ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
وارد ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣٨٩رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﭘﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﮭﺪوی ﮐﻨﯽ واﮔﺬار ﺷﺪ .ﺳﻤﺎﺟﺖ و ﭘﯽ ﮔﯿﺮی
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﺟﺪی اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و
آﺑﺮوی ﺧﻮد در درون ﻧﻈﺎم ،ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ ﻓﺮھﻨﮓ
ﺗﺮک ﻗﺪرت و واﮔﺬاری در او ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و ھﺴﺖ .از
دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺖھﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ از ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﭘﺴﺖ
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد :ﻋﻀﻮ
ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﮐﺸﻮر ،ﻋﻀﻮ ھﺌﯿﺖ
ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ،
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﺗﮭﺮان و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا در دوران ﺟﻨﮓ.

ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫای درﻣﮭﺮ  ١٣۶٠ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﯿﺪ و ﺗﺎ  ١۴ﺧﺮداد
 ١٣۶٨ﮐﮫ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺧﻤﯿﻨﯽ و از ﺳﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﮫ
ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی رﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪس زد ﮐﮫ او ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﮭﻢﺗﺮ ،ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
داد.
ﺑﻌﺪھﺎ ھﺮﮐﺲ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﺘﺼﺎب اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردی
ﺧﺸﻦ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل »آﯾﺖ ﷲ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی« ﮐﮫ
ﺧﺎﻣﻨﮫای را ﻓﺮدی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل در ﺣﺼﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ او در ﺳﺎل  ١٣٧۶ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری را ﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﯽ واﮔﺬار ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﮫ از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب
ﭘﺴﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪد دوﻟﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ اول،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﯿﮭﺎن ،وزﯾﺮ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد
اﺳﻼﻣﯽ در دوﻟﺖھﺎی ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و دوره ﻧﺨﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری ھﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ،رﺋﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ و
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ.

ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در
ﺳﺎل  ١٣۶٨ﺳﮫ ﮐﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺷﺮط ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ راه را
ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫای ﺑﮫ ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ ﺑﺎز ﮐﺮد،
ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی را از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺣﺬف ﮐﺮد و اﺧﺘﯿﺎرات
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﺧﻮدش ﻧﻘﺶ آن را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﮫ اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ را ﺑﮫ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﮫ ﻓﻘﯿﮫ ارﺗﻘﺎء داد ،ﺑﺪون
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دﺧﺎﻟﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﮭﯿﮫ و
اﺟﺮا ﺷﺪ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  ١٣٨۴ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را وارد ﯾﮏ ﻓﺎز
ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺪﯾﺪه ی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و
ﻋﻠﻨﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻀﻮر اﻓﺮادی
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دور اول از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ھﻢ
رأی ﺑﯿﺸﺘﺮی آورده ﺑﻮد ،ﻣﮭﺪی ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻌﯿﻦ،
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد از ﺻﻨﺪوق ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪه ﺑﯿﺮون آورده ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ
ﻗﺒﻞ از آن ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان و ﭘﯿﺶ از آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺧﻮی و ﻣﺎﮐﻮ و
اﺳﺘﺎﻧﺪار اردﺑﯿﻞ ﺑﻮد.


دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﮫ طﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
وی اواﺧﺮ دوره دوم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ از
طﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ ﮐﮫ راه را ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره
اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻼش
ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﮔﺴﺘﺮده در درون ﻧﻈﺎم ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ و اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﺑﮫ او ﻧﺪادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺘﮫ وی ﺧﻮد را ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻏﯿﺮاﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮد و
ﺑﺮای داوری ﺟﺪالھﺎی درون ﻧﻈﺎم ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد.

اﻋﺘﺮاﺿﺎت ھﺮ ﺳﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﻧﻮع ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ
ﺷﺪهاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺎه ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﺸﺪ ﮐﮫ
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎردﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ١٣٨٨و ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎم
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽھﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد را ﭘﯿﺮوز اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.ﻋﻠﯽ
ﺧﺎﻣﻨﮫای در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٢ﻣﺮداد  ١٣٨٨ﺣﮑﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺑﺮای ﺑﺎر دوم اﻣﻀﺎء ﮐﺮد .اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺗﯿﻢ او
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﻨﮫ ﻗﺪرت
را در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮭﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻠﺦ
رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﺣﻤﻼت و ﻣﻨﺰوی ﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ﭘﺲ از ﺗﺮک
ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻼش رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای در ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﺪن را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮدی از
ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﮐﻤﺎن از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮای اﮐﺒﺮ ھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ آن ﻗﺪر ﻣﮭﻢ و ﺣﺴﺎس
ﺑﻮد ﮐﮫ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره دوم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ
در ﺳﺎل  ،١٣٧٨ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﻤﺮاه ﻧﺒﻮد و طﺮد

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٧
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نتیجهگیری

اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و اطﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻣﯽداﻧﻨﺪ آن ﭼﮫ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد ﺗﮭﻤﺖ و اﺗﮭﺎم و ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﻣﻮاﺧﺬه ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در طﻮل اﯾﻦ ھﺸﺖ ﺳﺎل
اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه »ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت« ،ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص آن
در درون ﻧﻈﺎم را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ھﻨﺠﺎرھﺎی
ﮐﺎرﮐﺮدی و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن اﯾﺮان از ﻣﺒﺪا ﺻﻔﻮﯾﮫ ﺗﺎ اﻣﺮوز،
ﭼﯿﺰی ﺑﮫ اﺳﻢ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﻧﺤﺼﺎر ﮔﺮاﯾﯽ
و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ،ﺣﺮف اول را زده و ﮐﺴﯽ در ﭘﯽ آن ﻧﺒﻮده ﮐﮫ
زودﺗﺮ از ﻣﺮگ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﯾﺎ اﺟﺒﺎر )ﮐﻮدﺗﺎ و…( ﻗﺪرت را ﺑﮫ
دﯾﮕﺮان ﺑﺴﭙﺎرد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﻣﺸﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﻟﮕﻮی ﭘﻮﺗﯿﻦ – ﻣﺪودف زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮﺧﻼف
ھﻨﺠﺎر ﻣﺘﺪاول در طﻮل ﻧﻈﺎم درﺳﯽ وﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﺮای
ﺑﻘﺎی ﺧﻮﯾﺶ در ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺸﺎﯾﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ١٣٩٢ﺑﮫ ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ،
ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ راه ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ در
ﺳﺎل  ١٣٩۶ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ
ﭘﺴﺖ ﺑﺮای ھﺸﺖ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﮫ .١۴٠۴

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺻﺪھﺎ
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺑﺪون ورود ﯾﮏ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﯿﻔﯽ و ﺟﺪی در ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻗﺪرت ،ﺗﻐﯿﯿﺮی در آن اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد .ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در آن ﭼﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻨﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮدﻣﺪار و
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮫ و اﺑﺪی ﺗﺼﻮر ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺿﺮورت ﭼﺮﺧﺶ
ﻗﺪرت را از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در
ﺳﺎﯾﮫ ﯾﮏ »ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻣﻨﺪ و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ وادار ﺳﺎزد.

ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺳﺎل  ١٣٨۴ﺗﺎ
 ١۴٠۴ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﯾﺎ ھﻤﺎن ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﮫ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﮫ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ روﯾﺎ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﺒﻮد و ﻧﯿﺴﺖ ،ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮﺗﺎه
از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان در طﻮل  ۴٠٠ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ در طﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ،ﺗﺮک ﻧﮑﺮدن ﭘﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
اﺳﺖ.

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻨﺼﺮ »ﺿﺪ ﻗﺪرت« در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ھﺮﮔﺰ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای
واﮔﺬاری آن ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ھﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .در طﻮل
ﺳﯽ وﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت را در
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﺧﻮد در دﺳﺖ داﺷﺘﮫاﻧﺪ» :روحﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ«،
»اﮐﺒﺮھﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ«» ،ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﮫای«» ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ«
و»ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد« .ﺗﻨﮭﺎ در ﺳﺎﯾﮫ ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﺮدم
در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﮏ طﻠﻖ ﻓﺮدی ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ
ﻓﺮﻗﮫای ﺗﺼﻮر ﻧﺸﻮد.

ﺑﺎ دﻗﯿﻖ ﺷﺪن در ﺷﻤﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ در طﻮل ھﺸﺖ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و دﻗﺖ روی ﺷﻤﺎر ﭼﮭﺮهھﺎی ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﻈﺎم در طﻮل ﺳﯽ و ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﮭﺮهای
در درون ﻧﻈﺎم ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
و ﻗﺪرت ،ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن را داوطﻠﺒﺎﻧﮫ و اﺧﺘﯿﺎری ﺑﮫ دﯾﮕﺮان
واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.

ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺒﺪل ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ روزی دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﺣﺰاب ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﮭﺎدھﺎی
ﻣﺪﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎی
ﺣﺮﻓﮫای ،اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪی ،ﺷﻮراھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و… ﻗﺪرت
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ رخ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

در ﯾﮏ ﮐﻼم" ،ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت" در اﯾﺮان
ﺗﺎﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای
واﮔﺬاری ﻗﺪرت ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
اﻓﺮاد ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺮآﯾﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺪرت ﺟﻤﻌﯽ ،ھﺮ
ﻓﺮدی را ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء وادار ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮدش ﻗﺪرت ﺗﻦ در دھﺪ .ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ آرزوی
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای
ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت ،ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

در ﯾﮏ ﮐﻼم» ،ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت در اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .ﺑﺮای واﮔﺬاری ﻗﺪرت ﺑﮫ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻓﺮاد
ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮآﯾﯿﻢ ﮐﮫ در ﺳﺎﯾﮫ ﻗﺪرت ﺟﻤﻌﯽ ،ھﺮ ﻓﺮدی را ﺑﺪون
اﺳﺘﺜﻨﺎء وادار ﺳﺎزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺮدش ﻗﺪرت ﺗﻦ دردھﺪ .ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ
آرزوی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺶ ﻗﺪرت ،ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد#.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٩١در ﺳﺎﯾﺖ رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
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اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﺣﺘﻤﺎل روﯾﺎروﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﺳﯿﻪ

کورش عرفانی

ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮭﻤﯽ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ
دﻧﺒﺎل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﮫ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رواﺑﻂ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ آن ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻮﻻت درﺟﺮﯾﺎن ،ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اھﻤﯿﺖ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﯿﻦ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﯾﺎ ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن وﺟﻮد دارد
را ﺑﮭﺘﺮ درﯾﺎﺑﯿﻢ.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روﻧﺪ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﻮاره روﻧﺪی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
اﺳﺖ؛ راﺑﻄﮫ ای دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎ ھﯿﭻ رﺧﺪادی را
ﻣﻨﺰوی رھﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺮ روﯾﺪاد ،ھﺮ ﭼﻘﺪر
ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
اﮔﺮ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و ﮐﻨﮕﺮه در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﺧﺮد و ﮐﻼن داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را
ﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی آن و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ
را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ی ﺗﺎرﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﭘﺮﺣﺎدﺛﮫ ی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و در ﻗﻠﺐ آن اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧﺪازد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ از دﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،آن را در ﺣﺪ ﯾﮏ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﮭﺮه ھﺎی در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاھﯿﻢ داﻧﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ در
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ اﺻﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ھﺎی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎھﻮی داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی درﺳﺖ اﺳﺖ؛
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﮐﮫ در آن ﻣﺮدم در ﺟﺮﯾﺎن روﻧﺪھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ
از آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی »ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه« وارد ﺻﺤﻨﮫ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ »ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه« ی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﯾﻔﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده دﯾﮕﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ راﯾﺞ
ﺷﺪه و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ در ﻣﻮرد »دﺳﺖ ھﺎﯾﯽ ﻏﯿﺒﯽ« ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻢ ﭘﺲ از آن ،ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﮫ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﺎح ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺗﺎق ھﺎی ﻓﮑﺮ ﺧﻮد،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی راھﺒﺮدی ﮐﻼن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ھﺎی دراز ﻣﺪت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ روش اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﻮﺷﺘﺎر زﯾﺮ در اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺎھﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮ روی ﺗﺤﻮﻻت ﺟﮭﺎﻧﯽ طﯽ ﭼﻨﺪ دوره ی اﺧﯿﺮ؛ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎ -ﺑﮫ
واﺳﻄﮫ ی راه ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ -ﺧﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ از آن ﺳﻮ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺴﺘﺮ
ﺷﺎخ و ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺸﯿﺪن ھﺎی آﺷﮑﺎر روﺳﯿﮫ و ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﮐﻤﺘﺮ
آﺷﮑﺎر ﭼﯿﻦ ،اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻮع ﻧﻘﺸﯽ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ -ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد -در
ﺻﺤﻨﮫ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎزی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ در ﯾﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ی ﭘﺮﺗﻼطﻢ و
ﻣﻠﺘﮭﺐ ،و در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺑﺮﺟﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه -ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم »ﻣﺘﻌﺎرف« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﮫ دﺧﺎﻟﺖ ورزی ھﺎی ﺧﻮد در
ﻣﻨﻄﻘﮫ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دھﺪ ،ﭼﮫ ﻋﻮاﻗﺒﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد.

ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ،در
ﮐﺸﻮری ﮐﮫ دارای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮﯾﻦ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ- ،ﮐﺸﻮری ﮐﮫ دھﮫ ھﺎﺳﺖ
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﯾﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ھﺎ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﺳﻮی و آن ﺳﻮی ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ -ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد در دﻧﯿﺎ را اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺨﺸﺪ،
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ دارد ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﮐﻼن ﺳﯿﺴﺘﻢ

اﺳﺘﺮاﺗﮋی درازﻣﺪت و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎ
از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﺷﻮاھﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮫ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎ،

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ١٩
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ﺑﺮای داﺷﺘﻦ درﮐﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻧﮕﺎھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﮫ
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ
از اواﺧﺮ دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز،
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر دﻣﮑﺮات ﯾﺎ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاه
در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﻌﻨﺎدار در ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
راھﺒﺮدی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

را -از ﺟﻤﻠﮫ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،-ﺑﺮای ﺑﺎزه ھﺎی
طﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ-ﺳﯽ-ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ
زﻣﺎﻧﯽ
ِ
ﻣﻨﺎﻓﻊ درازﻣﺪت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪن اﯾﻦ ﯾﺎ آن
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر از ﻧﻈﺮدور ﻧﺸﺪه و روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اھﺪاف
ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻤﭽﻨﺎن دﻧﺒﺎل ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﺎی ﻓﻦ آوری ھﺎی ﻧﻮﯾﻦ در دو دھﮫ ی
اﺧﯿﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ،ﺟﮭﺎﻧﯽ واﺗﺤﺎدﯾﮫ ای در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ،3
اﯾﻦ ﺿﺮورت را ﺑﺮای ﮐﺸﻮرھﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی راھﺒﺮدی ﺧﻮد را ﺑﺮای طﯿﻒ ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪﮐﯽ  -و
ﺗﻨﮭﺎ اﻧﺪﮐﯽ -ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ طﺮاﺣﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای
ﺑﺎزه ھﺎی طﻮﻻﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﺬر زﻣﺎن:
ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﮫ ھﻤﺰﻣﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی و ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد.
وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ دوران ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ ،ﺗﻨﮭﺎ اﺑﺮﻗﺪرت 4ﺟﮭﺎن ﺑﻮد و در
ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﺪه ی ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
اﺳﺘﺮاﺗﮋی راھﺒﺮدی درازﻣﺪت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ھﺪف اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ،ﺟﻠﻮی ظﮭﻮر ھﺮ ﻗﺪرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ی
دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺗﻮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺟﮭﺎﻧﯽ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ
در آن دوره از ﺳﻮی آﻧﮭﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ
از :ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﮫ و ﺗﺎ ﺣﺪی ھﻢ ھﻨﺪ )ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی
ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ( و در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،دو ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ ﺑﺮزﯾﻞ و
آرژاﻧﺘﯿﻦ .در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻮدای آن داﺷﺖ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ و
ﻣﮭﺎر ھﺮ ﻗﺪرت ﻧﻮظﮭﻮری ،ﺟﮭﺎن را در زﯾﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ! ورود ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﮐﻮﯾﺖ در ﺳﺎل ١٩٩١
ﻣﯿﻼدی )ﺟﻨﮓ اول ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس( و ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ارﺗﺶ ﺻﺪام از
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻧﻤﺎد آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮردن اﯾﻦ دوره اﺳﺖ؛ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﭘﻠﯿﺲ ﺟﮭﺎن.

اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ آﯾﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﮫ در آن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮای ﭘﺎﻧﺰده-ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ورود اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
را ﺗﺼﻮر ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر آﯾﻨﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ -
ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﯾﺎ داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ -ھﺮﮐﺪام ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮاھﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ از روی ھﻮا و ھﻮس و ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﯾﺎ آن رﺧﺪاد ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺧﺎص ﻗﺒﯿﻠﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻼن اﺗﺨﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺧﻄﻮط راھﺒﺮدی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ زاوﯾﮫ ای
ﻗﻮی و ﺟﺪی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﺘﺎب ﺗﺤﻮﻻت ﺟﮭﺎﻧﯽ آن ﻗﺪر اﻓﺰوده ﺷﺪه ﮐﮫ
دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﺮای طﯿﻒ ھﺎی
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ طﺮاﺣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻤﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﺷﺎﯾﺪ،
در وﺟﻮد داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭙﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺶ،
ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ی  ۴ﯾﺎ  ٨ﺳﺎﻟﮫ ،دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی راھﺒﺮدی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻋﺮﺻﮫ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .و ﯾﺎ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ در دھﮫ ی دوم از
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﮐﻼن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ھﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮاﺗﺮ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو دوره ی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﻣﯽ رود ،و
دﺳﺘﮑﻢ ﺑﺮای ھﺮ دو دوره ی رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری ﻣﻤﮑﻦ دو رﺋﯿﺲ
ِ
ﺟﻤﮭﻮر ﭘﯿﺎﭘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ  ١۶ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺘﻤﺮار
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ از ھﻤﺎن زﻣﺎن در ﻗﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺟﻨﺎح ﺟﻨﮓ طﻠﺐ و ﺣﺰب
ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاه اﯾﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﺪرت را ﺣﻖ طﺒﯿﻌﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻟﯿﺒﺮال
ھﺎی ﺣﺰب دﻣﮑﺮات واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ وﺟﮫ اﻧﺤﺼﺎری اﯾﻦ ﻗﺪرت در
ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺒﻮد .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل »ﻓﺮﯾﺪ
زﮐﺮﯾﺎ« 5ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در ھﻤﺎن دوره ذﮐﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ »اﻗﺘﺪار ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ را
ﺑﺮﺧﻮاھﺪ اﻧﮕﯿﺨﺖ «.ﺑﮫ ھﺮ روی آن ﭼﮫ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﺑﺘﺪای دھﮫ ی ﻧﻮد ﻣﯿﻼدی آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﻋﺪم ھﻤﺎھﻨﮕﯽ
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢٠

 3به واسطه ی ظهور مراکز قدرت و سیستم های مدریتی جدید مانند اتحادیه ی اروپا
Super Power
 5فرید زکریا تحلیل گر و کارشناس امور خاورمیانه و کشورهای عربی است.
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انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال رویارویی این کشور با روسیه

• اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
 ﮐﺸﻮری ﮐﮫ از ﺷﺮق ،ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﭼﯿﻦ و آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،از ﺷﻤﺎل ھﻤﺠﻮار ﺑﺎ روﺳﯿﮫ اﺳﺖ و از ﻏﺮب
ھﻢ ﻣﺮز اﯾﺮان -ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺧﻮد را ﺑﮫ دو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﻧﻮظﮭﻮر و ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻮر
ﺷﺮارت ﻧﺸﺎن دھﺪ.

ﻣﯿﺎن دو ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
»ھﮋﻣﻮﻧﯽ اﻧﺤﺼﺎری« ﺑﻮد .اﻣﺮی ﮐﮫ در واﻗﻊ اﻣﺮ دو ﻧﮕﺮش
درون ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ داد :ﮔﺮاﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﮭﺎن
و ﮔﺮاﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪرن در ﺣﺎل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻣﺮزھﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮک.

• اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق :ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
ﺟﮭﺎن ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن آن
را ﻣﯽ داد ﮐﮫ از رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺪرت ھﺎی ﻧﻮظﮭﻮر
ﺟﮭﺎن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺗﺤﺎد آﺷﮑﺎر
اﻋﺮاب ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺿﻤﯿﻤﮫ ﺳﺎزی ﻋﺮاق اﯾﻦ طﻮر ﺗﺼﻮر
ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺟﮭﺎن را
در دﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دوره ی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ ی رﯾﮕﺎن و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از آن دوره ی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﻮش ﭘﺪر،
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺗﺰ ﺗﮏ ﺳﺎﻻری آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺷﮑﺴﺖ ﺟﺮج
ﺑﻮش در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی و روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ،رﻗﯿﺐ او،
از ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ،ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺎح را ﺗﺎ ﺣﺪی دﺳﺘﺨﻮش
اﺷﮑﺎل ﮐﺮد .در دوره ی ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ ی ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﻏﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ و رو ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺟﻨﺎح راﺳﺖ
و ﺟﻨﮓ طﻠﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﺎن
ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر )ﯾﺎ ﻧﺌﻮﮐﺎن ھﺎ( ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ ی ﻗﺪرت
راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ،ﮐﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ زﯾﺮﮐﺎﻧﮫ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻏﯿﺮﺗﮭﺎﺟﻤﯽ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﮫ ﺟﺰ دو اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺣﻤﻠﮫ ی ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﮫ ﻟﯿﺒﯽ و ﻣﻘﺮ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ھﺎ در ﺗﻮﻧﺲ ،درﮔﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ »ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮی«
ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در دوران زﻣﺎﻣﺪاری اش ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ی اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﺨﺖ
ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ی ﻋﺮاق ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد ،ھﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺮای رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮر ﺑﻌﺪی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﺮاق و
ﺗﺼﺮف اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﮫ در طﻮل ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
در ﮐﻨﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
درازﻣﺪت ﺧﻮﯾﺶ را در ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﺗﮏ اﺑﺮﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺣﯿﺎء
ﮐﺮده و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ در طﻮل ﺟﻨﮓ ھﺎی آزادﯾﺒﺨﺶ
و اﺳﺘﻘﻼل طﻠﺒﺎﻧﮫ ی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ را اﮔﺮ ﻧﮫ از
ﺣﯿﺚ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ از ﺣﯿﺚ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻢ ﺳﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ در ﺟﻨﮓ اول ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﻤﺎدی از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻗﺪری دورﺗﺮ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ دوم
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺟﺪی در ﺻﻒ ﮐﺸﻮرھﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺟﺰ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ
اروﭘﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻓﺮاﻣﺮزی ھﻤﺮاھﯽ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﮫ طﺮح ﻧﺌﻮﮐﺎن ھﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف
ﻋﺮاق آن ﻗﺪر ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﻓﮑﺮ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آن ﭼﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ درازﻣﺪت آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﺑﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت اﺳﺮاﺋﯿﻞ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ از ﺷﺮ ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻗﻮی
رھﺎ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﻮش ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮﺻﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﺮوﻗﺖ دو ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ از
»ﻣﺤﻮر ﺷﺮارت ﺟﮭﺎﻧﯽ« را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ :اﯾﺮان و ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ،
ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺮ دو ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﮭﻢ ﺧﻮد،
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اداﻣﮫ ی اﺳﺘﻘﺮار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
اﺑﺮﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﮭﺎن ،ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﻋﺮاق ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪن ﺑﻮش ﭘﺴﺮ ،ﺟﻨﺎح ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ راﻧﺪه
ﺷﺪه ی ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در
وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن( ،ﺑﺮای ازﺳﺮﮔﯿﺮی ﻧﻘﺸﮫ ھﺎی
ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺧﻮد -ﺑﺨﺼﻮص در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ،-ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل وارد
ﺻﺤﻨﮫ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﺑﻨﺎ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮدن ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ
ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﻘﺎط ﺳﻮق اﻟﺠﯿﺸﯽ ﺣﺴﺎس ﺟﮭﺎن،
ھﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻗﺪری ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺟﻠﻮی
ظﮭﻮر ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﻗﻮع
ﺣﻤﻼت ﯾﺎزده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮭﺎﻧﮫ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
آﻏﺎز اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن طﺮح اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد و ﺑﮫ
اﯾﻦ اﺑﺮﻗﺪرت »ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ« ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮده
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﻋﺮاق را ﺑﺪھﺪ .ﺟﺮج ﺑﻮش
ﭘﺴﺮ ،ﭘﺎ را از ﭘﺪر ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی »ﻣﺤﻮر
ﺷﺮارت« ﺟﮭﺎﻧﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ را وارد ﯾﮏ ﻓﺎز ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ
ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ در ﭘﯿﺸﺒﺮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درازﻣﺪت آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺷﻐﺎل ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اھﺪاف
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﮐﺎرﮐﺮد وﯾﮋه ی ﺧﻮد را داﺷﺖ:

ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق در دو ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﻗﻮس ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﮏ ﺳﺎﻻری اﺑﺮﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺑﮫ ﺻﺪا درآورده ﺑﻮد .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻨﺎر زدن اﯾﻦ ﺟﻨﺎح از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﻗﺒﺎی دﻣﮑﺮات آﻧﮭﺎ ﮐﺎر دﺷﻮاری
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢١
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ﺧﻮد رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ
وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ -ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از طﺮف آﭘﺎرﺗﭽﯿﮏ ھﺎی 6ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
از دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﮫ ی اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی -ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﭘﺮﭼﻢ دار ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرگ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ طﯽ ﺳﺎل ھﺎ
در ﺧﺪﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻮروی )ﮐﺎ گ ب( ﺑﻮد و در دل آن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺻﺪ ﮐﺮدن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
ﺗﺨﺎﺻﻤﯽ آن ھﺎ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ .ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ
و ﻧﮕﺎه ﺿﺪﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺰد ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪه و از وی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﺑﺴﺎزد ﮐﮫ در ﮐﻤﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺪارک ﺳﯿﺎﺳﺖ راھﺒﺮدی
ﺿﺪ ﻏﺮﺑﯽ.

ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری
ﺳﺎل  ،٢٠٠٨ﺟﻨﺎﺣﯽ ﮐﮫ وی آن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ از
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎران ﺟﻨﮓ طﻠﺐ در ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ھﻤﺰﻣﺎن دو
ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺪرن ﻣﺎﻟﯽ-ﭘﻮﻟﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﻨﯿﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻣﻘﺮوض ﺷﺪن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎ را دﺳﺘﻤﺎﯾﮫ ی ﮐﺎرزار ﺧﻮد
ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﺟﻨﺎح ﻣﻘﺎﺑﻞ در
راه اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﮏ اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎور ﺣﺎﻣﯿﺎن اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ ی دو دوره ی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﻮش
ﻣﻮازﻧﮫ ی ﻗﻮا در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﮐﮫ دﯾﮕﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ژاﻧﺪارم« ﺟﮭﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و
ﺗﻼش ھﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ رھﺎ
ﮐﺮدن وﺟﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮی و ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮭﺎن ﺣﻔﻆ و ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﭼﻨﺪﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ رود ،اﺳﺎس
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ
روی راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ
اﺑﺰارھﺎ و ﻣﮭﻤﯿﺰھﺎی ﻏﯿﺮ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮی ھﮋﻣﻮﻧﯿﮏ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﺪ.

در ﯾﮏ ﺗﻘﺎرن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎن دوران زﻣﺎم داری ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ از ﯾﮏ
ﺳﻮ و ﺷﮑﺴﺖ ﺟﮭﺎن ﮔﺸﺎﯾﯽ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ در دوران
ﺑﻮش ﭘﺴﺮ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ در روﺳﯿﮫ ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن دﯾﺮﯾﻨﮫ اش
دﯾﻤﯿﺘﺮی ﻣﺪودف ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ و ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  ١٧ﺳﺎل
در ﻗﺪرت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻼش ﺟﺪی ای ﮐﮫ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﺮای
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ھﮋﻣﻮﻧﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ ی روﺳﯿﮫ آﻏﺎز
ﮐﺮده اﺳﺖ را ،در ﺳﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد:
• ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ  :ﭘ ﻮ ﺗ ﯿ ﻦ
ا رﺗﺶ ر وﺳﯿ ﮫ ر ا ﺑﮫ ﮔ ﻮ ﻧﮫ ای
ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ
ﺗﻮان آن ﺑﺎ ﺗﻮان ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﮭﻮری ﺷﻮروی و ﯾﺎ
ارﺗﺶ روﺳﯿﮫ در دوران ﺑﻮرﯾﺲ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻼح ھﺎی روﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺣﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ از ﭼﻨﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ای
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده از آن ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺳﯿﮫ را ﻗﺎدر ﺑﮫ
اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و در ﻓﻮاﺻﻠﯽ
ﺑﺴﯿﺎر دور ﺳﺎزد.

ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎ در دوران اوﺑﺎﻣﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان
در ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﮫ ی ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ دﯾﺪ ﮐﮫ دھﮫ ھﺎ ﺑﻮد در ﻗﻄﻊ ﯾﺎ
ﺳﺮدی راﺑﻄﮫ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ؛ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ای
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺑﺤﺮان ھﺎی
ﻣﻨﻄﻘﮫ ای از راه ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻮای ﺧﻮد از
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺮج داد .ھﻤﺴﻮ ﮐﺮدن ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎن در
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺎم را ﺑﮫ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﺎ  ۵+١و ﺣﻞ وﻓﺼﻞ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺤﺮان اﺗﻤﯽ اﯾﺮان ﮐﺸﺎﻧﺪ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻧﻤﻮدھﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد.

• ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ :وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ ،در ﮐﻤﺘﺮ از دو دھﮫ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ روﺳﯿﮫ ی ﺿﻌﯿﻒ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪه ی ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ
ﺷﻮروی را ،دﮔﺮﺑﺎره در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻣﻄﺮح ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ در ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎن اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺻﻮرت وزﻧﮫ ای ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روﺳﯿﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ
ﻧﻤﺎدی از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز اﺳﺖ.

ﺗﻼش روﺳﯿﮫ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ھﮋﻣﻮﻧﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ
) ﯾﺎ ﻣﻮازﻧﮫ ی ﻗﺪرت ﻣﻌﮑﻮس(
اوج ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻮش ﭘﺴﺮ ﺑﮫ ﮐﺎخ
ﺳﻔﯿﺪ ھﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺪاری ﺗﺎرﯾﺨﯽ در روﺳﯿﮫ ﮐﮫ از
اواﺧﺮ دوران زﻣﺎﻣﺖ ﺑﻮرﯾﺲ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ و ﺿﻌﯿﻒ ﯾﻠﺘﺴﯿﻦ در دو دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اش،
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ھﺎ در روﺳﯿﮫ ی ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی را ﺑﮫ اوج

• ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎدی :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﯿﮫ در دوران
ﭘﻮﺗﯿﻦ را در ﻋﺮﺻﮫ ی اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢٢
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ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ھﻤﮫ ی ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد در آﻣﺮﯾﮑﺎ -ھﺮﭼﻨﺪ
ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﮫ روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ -اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ رأس ﻗﺪرت ھﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .از ﺑﻮش ﭘﺪر
و ﺑﻮش ﭘﺴﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺑﯿﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن و ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ،ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﺑﺮ
ﺳﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف اول
و آﺧﺮ را در دﻧﯿﺎ ﺑﺰﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ھﻤﮫ ی ﺗﻀﺎدھﺎی دروﻧﯽ اش ،ﺑﺮ ﺳﺮ
ﯾﮏ اﺻﻞ ﺗﻮاﻓﻖ دارد :ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ -ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﮫ زﯾﺎد -ﺑﺎﯾﺪ از
ﻗﺪرت ھﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی در ﺟﮭﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﻮل
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﻧﺨﺴﺖ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ راه اﯾﻦ
دو ﺟﻨﺎح ﻗﺪرت در آﻣﺮﯾﮑﺎ از ھﻢ ﻣﻨﻔﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﻧﺘﺨﺎب
روش ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ھﺪف ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از راه
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺮی و ﺟﻨﮓ طﻠﺒﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮای دﯾﮕﺮی از
ﻓﻌﺎل دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
طﺮﯾﻖ اﺗﺨﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
ِ
ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺿﻤﻨﯽ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ.

داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﮫ ی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺮژی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﮫ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ اﯾﻦ ﺗﻮان را داد ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ی ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاری
ﮐﻤﺘﺮی ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ
ﺑﮫ زاﻧﻮ در ﻧﯿﺎﻣﺪه و وادار ﺑﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺎھﺪ ﯾﮏ
ﻣﻮازﻧﮫ ی ﻗﺪرت از ﻧﻮع ﻣﻌﮑﻮس آن اﺳﺖ؛ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﺎھﺶ
ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ،و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ روﺳﯿﮫ در
ﻋﺮﺻﮫ ی ﺟﮭﺎﻧﯽ .ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ :اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ
اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و در ﭼﮫ ﻧﻘﻄﮫ ای اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮ ھﻢ رﯾﺨﺘﻦ
ﺗﻌﺎدل ﺷﮑﻨﻨﺪه ی ﺟﮭﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ روﺷﻦ
ﺑﮫ آن ،ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاھﺪ داد ھﻢ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ھﻢ
وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺗﯽ دﻧﯿﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻗﺎﺑﻞ درک ﮐﻨﯿﻢ و از
ھﻤﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی اﯾﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت
در ﺻﺤﻨﮫ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﮫ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ
ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ،ﻟﺬا در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آن ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺑﮫ ﺧﺮج داد.

اﻣﺮوزه ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﮔﺎه ،زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﮫ ﺻﺪا درآورده اﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ
اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮫ ی ﻣﻌﮑﻮس -ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺮ ﻧﺎﺗﻮان ﺗﺮ ﺷﺪن
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﺷﺪن روﺳﯿﮫ و ﭼﯿﻦ
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،-ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ روﺳﯿﮫ ﯾﺎ
ﭼﯿﻦ و ﯾﺎ ھﺮدو ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ-وﯾﺎ ھﺮدوی آن ھﺎ -ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺟﮭﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
اﻣﺮی ﮐﮫ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه در درازﻣﺪت راه را ﺑﺮای آن ﮐﮫ روﺳﯿﮫ ﯾﺎ
ﭼﯿﻦ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮭﺎن ھﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد .ھﺮﭼﻨﺪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد
روﺳﯿﮫ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻈﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺎده ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ
روﺳﯿﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن
ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ،از دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎظﺮان آﮔﺎه ،ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺟﺪی وﺟﻮد دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮدن
ﺻﻔﺖ »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ« ﺑﺮای ﮐﺸﻮر روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﺑﯿﺂﯾﺪ،
اﻣﺎ اﺷﺎره در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﻗﺪرت
ﺑﺎﻻی ﺧﻮد -ﺧﻮاه از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺧﻮاه از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ
ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی -ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه دھﺪ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی دﺳﺖ اﻧﺪازی
ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن را ﺑﮫ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد درآورد .ﺗﺼﺮف ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻧﻮی
از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ھﻤﻮاره در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﯾﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در
راﺳﺘﺎی »ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺪن« ،ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل
ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ
دادن وام ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دھﺪ.
اﻣﺮی ﮐﮫ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎھﯿﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎر ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﮫ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ دوراھﯽ
ﺷﺎخ و ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺸﯿﺪن ھﺎی ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺎرزﺗﺮ روﺳﯿﮫ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﺪار
ﺷﺪن ﺧﺮس ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ،ﭼﯿﻦ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ،ﺑﮫ ھﺮ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
دﻣﮑﺮات ﯾﺎ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاه  -و ﯾﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺎﻟﯽ
ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ،-در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ:
آﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮھﯿﺰ از ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺟﺎزه ی ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﮫ ی ﭘﻮﺗﯿﻦ را ﺑﺪھﺪ و
ﺑﮕﺬارد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﺮ روز ﻗﻮی ﺗﺮ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮ در ﺻﺤﻨﮫ ی
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد؟ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪن ﺧﻄﺮ و
ھﺰﯾﻨﮫ ی ﻻزم ﺑﺮای ﯾﮏ روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در
ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ روﺳﯿﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی
ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ اﺑﺮ ﻗﺪرت و زﯾﺮ ﺳﺆال رﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ھﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺧﻮد
را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﻗﺪرت ﻧﺨﺴﺖ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ راه
ﻣﻤﺎﺷﺎت را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﺑﮫ روﺳﯿﮫ اﺟﺎزه ﺧﻮاھﺪ داد ﺧﻮد را ﺗﺎ
ﺳﺮﺣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ اﺑﺮﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﺪ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ
در آﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺮﻗﺪرت دﻧﯿﺎ را زﯾﺮ
ﺳﺆال ﺑﺮد .ﻻزم ﺑﮫ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﯿﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در
دل ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻏﺮب ﭘﺬﯾﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺨﺮج
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دھﯿﻢ ،7و ﯾﺎ ﺷﻮرش ھﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﮐﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ھﺎی ﻧﮋادی ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎری اﺳﺖ؛ آﺛﺎر ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻋﻈﯿﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯿﺸﻮد.
وﺿﻌﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻏﺮب ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎرزی
از ﺗﻨﺶ ھﺎی ﻧﮋادی ،طﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ را در ﺧﻮد
دارد .ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺪﺑﯿﻦ از ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ.

وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ آورد .واﺑﺴﺘﮫ ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان و
ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﮑﻮ ﻧﻤﺎدی از اﯾﻦ ﮔﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺴﮑﻮ
اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮد ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ روﺳﯿﮫ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ زﯾﺮ
ﺳﺎﯾﮫ ی ﺗﮭﺪﯾﺪ داﺋﻤﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد ،و آن ھﻢ ﻏﻮل
ﻧﻮظﮭﻮر ﭼﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﻨﺠﯿﺪ و درﺧﻮر واﮐﺎوی
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﺧﻼف روﺳﯿﮫ از ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﺗﺨﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ از ﻧﻮع ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺮاﻣﺮزی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ؛ ﺧﻄﺮ ﭼﯿﻦ
ﺑﺮای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻤﺪﺗﺄ از ﺟﻨﺲ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ؛ ﭼﺮا
ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردھﺎ ﺣﺠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از اﻗﺘﺼﺎد
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﮫ دھﮫ ھﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده ،ﭘﯿﺸﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺸﺖ ﭘﺮده در
آﻣﺮﯾﮑﺎ- ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ
در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻏﺮب ،ﺑﮫ ﺧﻮد اﯾﻦ
ﺟﺮأت را ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺟﺪی
ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻏﻮل در ﺣﺎل رﺷﺪ ،در ھﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﮫ ای ﮐﮫ
اﻣﺮوز ھﺴﺖ ،ﺿﺮﺑﮫ ای ﭼﻨﺎن ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ
زودی ھﺎ ﮐﻤﺮ راﺳﺖ ﻧﮑﻨﺪ؟ و ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ی ھﺰﯾﻨﮫ ای ﮐﮫ ﮐﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪام اﺗﺎق ھﺎی ﻓﮑﺮ
در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ اﻧﺪازد؟ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری
ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ اﺳﺖ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﻮال ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ
طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی دارد و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز روﯾﺎروﯾﯽ
ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ.

ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی
آﻣﺮﯾﮑﺎ- ،ھﺮﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،-در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﮫ ی ﻋﺪم
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر آﯾﻨﺪه ،آﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﮑﻮ آﻧﻘﺪر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﮋﻣﻮﻧﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ طﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮد؟ و اﯾﻦ
درﺳﺖ ھﻤﺎن ﻧﮑﺘﮫ ای ﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫ ی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﯾﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎ  -و ﻧﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و ﺳﻨﺎﺗﻮر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﺄﻣﻮران اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺪرت ھﺎی در ﺳﺎﯾﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ-
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد؟ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺎور اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن
ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن روﺳﯿﮫ ﺑﺮای
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،از اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
روﺳﯿﮫ را ﺑﮫ درﺳﺘﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮد و ﺳﻨﺠﯿﺪ؟

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ روﺳﯿﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ:
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روﺳﯿﮫ در ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رو
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﺪﯾﺖ رﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﻧﻮظﮭﻮر را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
روﺷﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد:

ﺑﻨﯿﮫ ی اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ،ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
وﺟﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از ﺧﻮد دﻗﺖ ﻧﺸﺎن
داده و ﺟﻨﺒﮫ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را -ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻮدن
آن ،-ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ و دادﺧﻮاھﯽ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﮑﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد
را در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻼک ﻗﺮار

• وﺿﻌﯿﺖ در اوﮐﺮاﯾﻦ :اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﯾﺎری ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽ و ﺣﺘﯽ
ﻧﺌﻮﻓﺎﺷﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر -از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﮭﺮه ھﺎی
ﺟﻨﮓ طﻠﺒﯽ ھﻤﭽﻮن ﺟﺎن ﻣﮏ ﮐﯿﻦ -ﺑﺘﻮاﻧﺪ اوﮐﺮاﺋﯿﻦ را از زﯾﺮ
ﻧﻔﻮذ روﺳﯿﮫ ﺧﺎرج ﺳﺎزد و آن را ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺸﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢۴

 7ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ی ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ »وﻗﻮع« ﺣﻤﻠﮫ ی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺲ در ﻣﺎه ژوﺋﯿﮫ آرام ﺷﺪ.
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طﺮطﻮس در ﺳﻮرﯾﮫ ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان دﻓﺎع
ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﻧﺎﺗﻮ ﯾﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﮫ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ای
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزد .اﻣﯿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ ی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ
ﺷﻤﺎﻟﯽ )ﻧﺎﺗﻮ( ،اوﮐﺮاﺋﯿﻦ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺟﺪی ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺑﺮﺿﺪ روﺳﯿﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺘﺮادف
ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن دروازه ھﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ ﺑﮫ روی ﻣﻮﺟﯽ
از ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی دﺳﺖ راﺳﺖ اﻓﺮاطﯽ و ﻧﺌﻮﻓﺎﺷﯿﺖ .ﺗﺮس و
وﺣﺸﺘﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺧﻄﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺗﻼش ھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺗﻮان
ژﺋﻮاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ روﺳﯿﮫ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ی ﺣﺴﺎس ﺟﮭﺎن،
ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را آن ﭼﻨﺎن ﮐﮫ واﺷﻨﮕﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ھﻤﺮاھﯽ
ﻧﮑﻨﻨﺪ.

ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ روﺷﻦ اﺳﺖ ،و آن اﯾﻦ ﮐﮫ از ﺣﯿﺚ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ھﻤﺰﻣﺎن ﮐﮫ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم در ﺣﺎل ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ،
ﺑﻮﻟﺪوزور ﭘﻮﺗﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ داﻧﺪ اوﺑﺎﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺮک
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ دﺳﺖ ﺑﮫ ھﯿﭻ اﻗﺪام ﺟﺪی ﺑﺮ ﺿﺪ روﺳﯿﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ زد ،ﺑﺎ
رﯾﺘﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ در ﺣﺎل ﭘﯿﺶ روی اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو
ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ ی زورآزﻣﺎﯾﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﮫ داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺧﻮد ﺑﮫ دﺳﺖ داده اﺳﺖ،
ﻧﮕﺎه او ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﺮﻓﺄ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﮫ
اﺳﺖ .وی اﻋﻼم داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ی ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ
ﻻزم ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور
اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﺗﻮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در آن ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺗﻮ
اﺑﺰار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺨﺴﺖ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮭﺎﺟﻢ اروﭘﺎﺳﺖ،
ﺗﺮاﻣﭗ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ھﺰﯾﻨﮫ ی ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺮ ﮔﺮدن
اروﭘﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﺮز
ﺑﺤﺮان ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮدﻣﺪاران ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﮫ را ﻧﮕﺮان
ﭘﯿﺮوزی ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی ﻧﻈﺮات اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪاﯾﺪای
»ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف« -ﮐﮫ ﻣﺸﺎﺑﮫ آن را در ﻗﺒﺎل ژاﭘﻦ ﯾﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ھﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد -ﺑﮫ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ وی ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت ﺑﮭﺘﺮ ،اﮔﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
روﺳﯿﮫ ﺑﺮوﻧﺪ ،داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻄﻠﻮب آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ و از آن
ﺳﻮی ،اﮔﺮ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺮﺳﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﮭﺮه ﮔﺮداﻧﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ی ﻓﻌﺎل ﺑﺎ روﺳﯿﮫ
ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

• اﺷﻐﺎل ﮐﺮﯾﻤﮫ :ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم اﺷﻐﺎل و ﺳﭙﺲ اﻟﺤﺎق ﺑﺨﺶ روس
زﺑﺎن اوﮐﺮاﺋﯿﻦ ،ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﯾﻤﮫ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ،در ﻋﻤﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ای ﺟﺪی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ روس در ﮐﺮﯾﻤﮫ ،از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد ﺑﮫ
ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺗﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ از آن
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از روﺳﯿﮫ در اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﺎد ﮐﺮد.
• ﺣﻤﻠﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ :ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻤﺒﺎران ھﺎی
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ارﺗﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،اوﺑﺎﻣﺎ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ از ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰی ﮐﮫ وی ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻟﺬا ﺑﮫ ﻓﮑﺮ اﻋﻼم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ روﺳﯿﮫ ﻣﻮاﺟﮫ
ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺧﻄﺎر ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از ﺣﻤﻠﮫ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ
ﺳﻮرﯾﮫ ﺑﺎز داﺷﺖ .ﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ روﺳﯿﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮد و
ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ،در ﻋﻤﻞ ھﻢ ﺑﺴﺎط ﺗﺪاوم ﻗﺪرت ﺑﺸﺎر
اﺳﺪ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد و ھﻢ ﺟﺎی ﭘﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد در ﺑﯿﺦ ﮔﻮش ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﯾﻌﻨﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن
دﯾﮕﺮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﻗﻄﺮ و ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ
ﺑﻮد در اﻣﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﺳﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺟﺪی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ روزھﺎ ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﮭﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﻠﺐ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه ،و ﺗﺼﺮف آن ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی طﺮﻓﺪار
اﺳﺪ در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮑﺴﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
واﺷﻨﮕﺘﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺗﺎﺑﻊ آن
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬاران واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ! اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﮫ
ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﺗﺮاﻣﭗ ھﺮ روز ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن
ﭘﺸﺖ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺎح ﻧﺌﻮﮐﺎن در ﺣﺰب
ﺟ ﻤ ﮭ ﻮ ر ی ﺧﻮاه و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﺑﮫ

ﻋﻼوه اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻠﻤﻮس ،روﺳﯿﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﻣﺤﺎﺻﺮه ی
ﻧﺎﺗﻮ درﺣﻮزه ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﮫ
طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﮫ ﻓﺴﺦ ﯾﮏ طﺮﻓﮫ ی ﻣﻌﺎھﺪه ی
ﻣﮭﺎر و ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ھﺎی ھﺴﺘﮫ ای ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ 8از ﺟﺎﻧﺐ
روﺳﯿﮫ ،و ﯾﺎ اﺳﺘﻘﺮار اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺷﮏ ھﺎی  S400در ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﻮاﯾﯽ

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢۵

 8ﻣﻌﺎھﺪه ای اﻣﻀﺎ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﺑﯿﻦ روﺳﯿﮫ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ دﯾﮕﺮ از ﭘﻠﻮﺗﻮﻧﯿﻢ ﻣﺮاﮐﺰ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ.
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انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال رویارویی این کشور با روسیه

ﺷﻮد ،ھﻤﭽﻨﺎن ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺘﻌﮭﺪ اﺳﺖ و
ﻻﺟﺮم در ﺟﺒﮭﮫ ی ﻧﺎﺗﻮ-آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻋﺮب ﻣﻨﻄﻘﮫ ھﻤﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮی ﻣﯿﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻗﺪرت اﺗﻤﯽ ﺳﮭﻤﮕﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ در ھﻤﯿﻦ ﺟﺒﮭﮫ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد.

ﺑﮭﺎﻧﮫ ی »اﻓﺘﻀﺎﺣﺎت اﺧﻼﻗﯽ« ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪه در ﺑﺰﻧﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﺎح ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ،ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻼن ﺳﻮق ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی
ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻄﻌﯽ ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ در ﺻﻮرت ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﮭﻮری رﺳﯿﺪن ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ آن
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺧﻮد ﺑﮫ دﺳﺖ داده» ،ﻣﺮد« اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد ﺟﺰ ﺧﺎﻧﻢ ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن! ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ روﺳﯿﮫ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮای
داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ھﻨﻮز ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﭘﯿﺮوز
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل دھﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻮردی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ
ﺑﮕﺮاﯾﺪ .ﺟﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد دارای ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه ی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن
ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ھﺴﺘﮫ ای اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮآﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳﻮم ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﮐﻼھﮏ ھﺎی اﺗﻤﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﻧﺰد طﺮﻓﯿﻦ
اﯾﻦ ﻣﺠﺎدﻟﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ ﮐﺮه ی زﻣﯿﻦ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.

اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺳﻼح ھﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﻧﺰد ھﺮ
ﯾﮏ از طﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺒﮭﮫ ﺑﻨﺪی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻟﺮزه ﺑﺮ اﻧﺪام ھﺮ اﻧﺴﺎن
ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺧﻮاھﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .در ﯾﮏ ﺳﻮی اﯾﻦ ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ
واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﮫ دارای ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺳﻼح ھﺎی اﺗﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﮫ دارای ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ارﺗﺶ ﻧﺎﺗﻮ از ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم ،ﭘﺲ از ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.
در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺒﮭﮫ ،روﺳﯿﮫ ﻗﺮار دارد ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه
اﺧﺘﻼﻓﺎت دﯾﺮﯾﻨﮫ اش ﺑﺎ ﭼﯿﻦ را ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ
رو در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﮫ از ﺟﺎﻧﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ھﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ -ﺑﺪون ﻋﻤﺪه ﮐﺮدن اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺮه ی ﺷﻤﺎﻟﯽ -ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺳﺎزﮔﺎری
ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﻤﻮد ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻦ روﺳﯿﮫ و ﭼﯿﻦ را
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ی اﺧﯿﺮ دﯾﺪ ،ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ آن در ھﻔﺘﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺑﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻼح ھﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن از ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی اﯾﻦ دو
ﻗﺪرت ﻧﻮظﮭﻮر دارد .در ﻣﻮرد آن دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﻧﻮظﮭﻮر ،ﯾﻌﻨﯽ
ھﻨﺪ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ،ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﭼﯿﻦ دارد،
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﻣﺸﺘﺮک روﺳﯿﮫ و ﭼﯿﻦ را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻌﺎدل
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﯾﮏ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻗﺪرت اﺗﻤﯽ در ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی واﻗﻊ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی
و ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﻼروس ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ در ﮐﻨﺎر روﺳﯿﮫ ﻗﺮار
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﮐﮫ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺳﻮرﯾﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ و
داﺋﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺎن دو اﺑﺮﻗﺪرت ،ﻓﺮﺿﯿﮫ ی
دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ دو ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ
از ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﺧﻮد و ﮐﺮه ی زﻣﯿﻦ ،ﺷﯿﻮه ی دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای
زورآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺎﻟﮫ ی اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ی ﻣﮭﻢ
ﺑﮫ ﻧﻮﭼﮫ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺪارک ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ .اﮔﺮ روﯾﺪادھﺎ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﺑﮫ
زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﻣﺴﮑﻮ ﺧﺰﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ھﺰﯾﻨﮫ ی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را در
اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ »ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ« ﺑﯿﻦ روﺳﯿﮫ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﺟﺪی ﺷﺪن ﺗﻨﺶ ھﺎ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرت
ھﺎی ﺑﺰرگ ،آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺻﻔﻮف
ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ و ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؛ ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺒﮭﮫ ی ﺧﻮد و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮏ طﺮف
دﻋﻮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ آن ﮐﺸﻮرھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ اﻋﻼم ﺑﯽ طﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،در ﺟﻨﮓِ ﻓﯿﻞ ھﺎ
ﻻﺟﺮم ﭘﺸﮫ ھﺎ ﻟﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ! ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﻨﺶ ﺑﯿﻦ روﺳﯿﮫ
و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﭘﯿﻤﺎن آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ )ﻧﺎﺗﻮ( در ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮫ ی
ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ای ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻏﺮﺑﯽ )ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ،
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺗﻮ و آﻣﺮﯾﮑﺎ( .ﺗﺮﮐﯿﮫ
ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﮫ ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد،
ﺗﻼش دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎدھﺎی ﺑﯿﻦ روﺳﯿﮫ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
ﺧﻮد وارد ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ھﺎی ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﺎﻧﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ و ﻋﺮاق

ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ
دو ﺟﺒﮭﮫ ی ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﺻﻒ ﺑﻨﺪی
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳﺮاﭘﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺶ ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه و ﺑﮫ ﺻﻮرت »دوﻓﺎﮐﺘﻮ« 9اﯾﺮان را
در ﺟﺒﮭﮫ ی روﺳﯿﮫ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد .ﻧﻤﺎدھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺣﻀﻮر
ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی روﺳﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺷﮑﺎری ھﻤﺪان و ﯾﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی
ﻧﺎوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯽ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ و ﺷﻠﯿﮏ ﻣﻮﺷﮏ ھﺎی
دورﺑﺮد از آن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺳﻮرﯾﮫ ،ھﻤﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن از ﯾﮏ
اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢۶

 9ﮐﻠﻤﮫ ی ﻻﺗﯿﻦ  De Factoدر اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ واژه ای ﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  De Juréﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺷﺪن ﺑﮫ واﺳﻄﮫ ی ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادی رﺳﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮐﺸﻮری ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﺑﺪون آن ﮐﮫ در آن ارﺗﺒﺎط ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ و ﻗﺮاردادی اﻣﻀﺎء ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
٢٥
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اﻧﺪازی از ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺎﺗﻮ ﺑﮫ ﮐﺮﯾﻤﮫ،
ﺟﺎﻧﺐ روﺳﯿﮫ ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ دﺳﺖ
ِ
ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻟﺬا ﭘﺎﺳﺦ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﺷﮏ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﺎ ﻟﻨﺪن ﯾﺎ واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﻓﺮود آﯾﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺰﯾﻨﮫ ی اوﮐﺮاﺋﯿﻦ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﮫ ی
آﻏﺎز ﯾﮏ روﯾﺎروﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ،از ﺟﺎﻧﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ھﻢ ﺑﮫ آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﯾﺎ ھﺮﺟﺎی
دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﮐﺮه ی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﮫ ﺟﺰ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ی در آﺗﺶ
و ﻣﻠﺘﮭﺐ ،ﺟﺎی دﯾﮕﺮی در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ و آﻣﺎده ﺗﺮ از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ،در آن دوﻟﺖ ھﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﺑﺮای ورود ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﮔﺴﺘﺮده وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ھﻤﮑﺎری ﻣﮭﻢ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﻦ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان و دوﻟﺖ
روﺳﯿﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ وزارت
دﻓﺎع اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺳﺮان رژﯾﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اوﺑﺎﻣﺎ
اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ درﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮردی ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،در
ﻋﻤﻞ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﻣﻔﺎد
ﺑﺮﺟﺎم از ﺳﻮی رژﯾﻢ اﯾﺮان از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ داد ،اﮔﺮ ﮐﮫ آن
را در ﮐﻞ ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻧﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ در
ﯾﮏ روﯾﺎروﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﮫ ،رژﯾﻢ اﯾﺮان در
ﺟﺒﮭﮫ ی روﺳﯿﮫ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺮﻗﺮاری
ﯾﮏ آﺗﺶ ﺑﺲ ﭘﺎﯾﺪار در ﺳﻮرﯾﮫ وﺟﻮد دارد اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﺮﻋﮫ ی
ﻓﺎل ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم ﺑﯽ ﭘﻨﺎھﺶ اﻓﺘﺪ وﺟﻮد دارد ،ﺟﻨﮕﯽ
ﮐﮫ ﺳﭙﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ را درﮔﯿﺮ
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﺟﮭﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ ی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ روی آن ھﺮﺑﺎر روﺳﯿﮫ ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزھﺎی ﭘﯿﺎده ی
ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﯾﻒ ﺟﻠﻮ ﺑﺮاﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﭘﺎﯾﺎن دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اش ،و ﯾﺎ
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺿﻄﺮارھﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ،اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ آﻏﺎز
ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺳﻮرﯾﮫ را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
و دﺳﺘﻮر اﺧﯿﺮش ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ھﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮردی
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ روﺳﯿﮫ در ﺳﻮرﯾﮫ ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .اﻣﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺎ ورود رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
روی ﻣﯿﺰ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،در ھﺮ دو ﺳﻮی اﯾﻦ ﺻﻒ ﺑﻨﺪی ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮭﺮه ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻏﺎز ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻧﯿﺎﺑﺘﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .روﺳﯿﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﻮرﯾﮫ را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮب ﻣﻨﻄﻘﮫ ی ﺣﺎﻣﯽ ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
درﮔﯿﺮ در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺳﻮرﯾﮫ را .ﺗﻨﺶ ھﺎﯾﯽ ھﻢ اﺧﯿﺮأ در
ﻣﺮز ھﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﻣﮑﺎن ﺿﻌﯿﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺟﻨﮕﯽ در آن ﺧﺘﻢ ﺑﺸﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﮫ ﻣﻄﻠﻮب آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد و ﻧﮫ روﺳﯿﮫ .ﭼﺮا ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳﻮ اﺣﺘﻤﺎل آن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ
ﻧﯿﺮوھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﺪ،
ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﻄﻠﻮب آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،روﺳﯿﮫ ھﻢ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ روی ھﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﺎﯾﺪار
ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.

از ﭼﺸﻢ ﻧﺎظﺮان ﭘﻨﮭﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ روﯾﺎروﯾﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﻦ روﺳﯿﮫ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻗﺪرت ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺳﻼح
ھﺎی »ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از طﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼح ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮوﻟﻮژﯾﮏ ،ھﯿﺪروژﻧﯽ ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ
اﺗﻤﯽ ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ در رده ﺑﻨﺪی ﺳﻼح ھﺎی ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺮار
دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺷﮏ اﺳﮑﻨﺪر ﮐﮫ اﺧﯿﺮأ روﺳﯿﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ
وﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رادارھﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ دﺷﻤﻦ را وﯾﺮان
ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﻣﻮﺷﮏ ھﺎی اﺗﻤﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﺨﺮب ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﺪد از
آن ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺻﺎﺑﺖ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﮐﻞ اﯾﺎﻟﺖ
ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻨﺪ .ﻗﺪرت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ی
اﻧﺒﻮه اﯾﻦ ﺳﻼح ھﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮫ ای ﮐﮫ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
دارد آﻧﻘﺪر وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺧﺎک ھﺮﮐﺪام از دو ﮐﺸﻮر روﺳﯿﮫ و آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ روﯾﺎروﯾﯽ ﺧﻮد را
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و در ﺧﺎک ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺿﻌﯿﻒ
ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮ از ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﺟﻨﮓ »ﻓﺮاﻧﯿﺎﺑﺘﯽ« ﺧﻮاھﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ را درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ھﺎی ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ،
ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻧﯿﺎﺑﺘﯽ از درﮔﯿﺮی ﺑﯿﻦ دو دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ
ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ .و در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ
ﻓﺮاﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ روﺳﯿﮫ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آن ﻧﻮع از ﺟﻨﮓ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﺎ ھﻞ دادن ﮐﺸﻮری ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ ی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو
ﻗﺪرت ﺑﮫ روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮری ﺿﻌﯿﻒ در ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺑﺮای آﻏﺎز ﯾﮏ روﯾﺎروﯾﯽ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺪرت ھﺎ ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و
ﺐ آﻣﺎده ﺑﺮای ورود ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ ،از ﺟﺎﻧﺐ
دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳ ِ
روﺳﯿﮫ ،اﯾﺮان و از طﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ھﺮ
دوی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ھﺎ دﭼﺎر درﺟﮫ ای از ﺑﺤﺮان ھﺎی داﺧﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
آن ھﺎ را ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﺗﻮﺟﮭﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﺻﺤﻨﮫ ی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻋﺮوﺳﮏ

ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای از ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻓﺮاﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ روﺳﯿﮫ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﺟﺰ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ .ﺑﮫ رﻏﻢ ھﻤﮫ ی ﺗﻨﺶ ھﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو
ﻗﺪرت ﺑﺰرگ در اوﮐﺮاﺋﯿﻦ ،ﻧﻘﻄﮫ ی اﺻﻄﮑﺎک آن ھﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﺿﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه از

اداﻣﮫ ﻣﻄﻠﺐ در ﺻﻔﺤﮫ ٢٧
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ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ آن ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﻼح ھﺎ را
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ .و از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی از
ﺳﻼح ھﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ھﯿﭻ ﺟﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ.

ﺧﯿﻤﮫ ﺷﺐ ﺑﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ دو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﭘﺮھﯿﺰ از ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺟﮭﺎن ﮔﯿﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮫ،
ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﮫ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای آن ﮐﮫ ﭘﺎی ﻣﯿﮭﻦ ﻣﺎ ﺑﮫ ورطﮫ ی
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﮭﻠﮑﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﮫ در ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
 Perfect storm10ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﺷﻮد .در اﯾﺮان ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ی
ﺑﺤﺮان ھﺎی ﻻﯾﻨﺤﻞ رژﯾﻢ از ﺟﻤﻠﮫ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ و
ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻓﯿﺎھﺎی درون ﻧﻈﺎم در دوران ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم ،ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ای رﺳﺎﻧﺪه ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪرت و در رأس
آن ﺳﭙﺎه ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻦ دادن ﺑﮫ اﺳﺘﺤﺎﻟﮫ ی
رژﯾﻢ و ﺣﺬف ﺷﺪن از ﺻﺤﻨﮫ ی ﻗﺪرت ،ﻧﻘﺶ ﻣﮭﺮه ی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
روﺳﯿﮫ در ﯾﮏ روﯾﺎروﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﮕﺮان آن اﺳﺖ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ را در آﯾﻨﺪه ی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی
دﺧﺎﻟﺖ ورزاﻧﮫ اش در ﻣﻨﻄﻘﮫ -از ﺟﻤﻠﮫ در ﯾﻤﻦ -ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ
ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﯽ ﺷﮏ طﺮح ھﺎی آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮭﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺰد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ،ﺗﺎ از
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺸﺘﺎق آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺑﺴﺎزد ،و اﯾﻦ ﺑﮫ وﯾﮋه
اﮔﺮ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان در ﺟﺒﮭﮫ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﮫ ی ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ھﻢ از اھﻤﯿﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﺎھﺪﯾﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﮫ ی
اﺧﯿﺮ ﮐﻨﮕﺮه ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر از
ﭘﻮل ھﺎی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﺣﻤﻼت
 ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻠﻮﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ -و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﮫ ی
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ھﻢ زﻣﺎن -ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﮫ ارزش ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر را ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﯾﮏ
روﯾﺎروﯾﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
درﮔﯿﺮ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻗﻮای ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺒﮭﮫ ی روﺳﯿﮫ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺻﻒ ﺑﻨﺪی
ِ
ﻣﺘﺤﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻨﺪ؛ دﺳﺘﮑﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر از داراﯾﯽ ھﺎﯾﺶ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎدل ھﺸﺖ-ﻧﮫ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﺪھﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ-ﻧﺼﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺎﺑﻮدی اﯾﺮان و
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اﺳﺮاﺋﯿﻞ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻞ آوﯾﻮ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﺎﺑﻊ آن ﻻﺑﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ
ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ روﺳﯿﮫ را ﻣﻮرد ارﺟﺤﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻻﺑﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﺸﺖ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ھﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﻧﻤﻮدی ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ وی ،ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،دو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺪرت روﺳﯿﮫ از ﯾﮑﺴﻮ و
ﺗﻀﻌﯿﻒ اﯾﺮان ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و
در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺳﺎزد.
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ
ھﻤﻮاره از ﺧﻮد وﺳﻮاس ﺧﺎﺻﯽ در ﻓﺮوش ﺳﻼح ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻋﺮب ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮫ ﺧﺮج داده،
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻣﺨﺮب ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ را
ﺑﺪون ھﯿﭻ طﺮح و ﻧﻘﺸﮫ ی ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻨﮭﺎ در ﻋﺮض  ١٨ﻣﺎه ﺑﮫ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
آﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻧﯿﺎﺑﺘﯽ در راه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﺘﯿﺠﮫ ی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی از اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ آﯾﺎ ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎظﺮان ﻣﻨﻔﻌﻞ اﯾﻦ
روﻧﺪ ﻣﺤﻮ اﯾﺮان اﻣﺮوز از ﻧﻘﺸﮫ ی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد؟  ...اﯾﻦ ھﺎ آن ﻧﻮع ﺳﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ
از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ؛ اﻣﺮوز ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻓﺮدا ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ اﺳﺖ#.

در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺎﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓ ھﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﺮﻗﺪرت ھﺎ را
داﺷﺘﮫ اﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﻨﮓ ﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮه ﯾﺎ ﺟﻨﮓ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را آورد .اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ ،در ﺻﻮرت وﻗﻮع ،ﻧﮫ آن ﮐﮫ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎھﻮی ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ھﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻔﺎوت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﻨﺎم ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮو ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ در
ﻧﮭﺎﯾﺖ ھﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ را ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد ﻧﮕﺎه
دارد .وﺿﻌﯿﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﻋﺮاق را ﺑﮫ ﻻﺑﺮاﺗﻮارھﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد
 10اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﮫ روﯾﺪادی ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در آن ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎدر از ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﮫ ﺷﺪت وﺧﯿﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
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ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﺰب از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮭﺮه
ﻣﯽ ﺑﺮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد در ﮐﺎﻧﺎدا در
»ﻓﻮروم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ« ٢٠١۶ﮐﮫ در ﻣﻮﻧﺘﺮال ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ﺣﻀﻮر ﺣﺰب در ﺗﺠﻤﻌﺎت اﺣﺰاب ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ھﺪف ھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺪار
وظﯿﻔﮫ ی ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪ و
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ آزادﯾﺨﻮاھﺎن و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ راه دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﮭﺮه
ﺑﺒﺮد .ھﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺠﺎم و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ و
ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و
ﺑﺘﻮان در ﺳﺎﯾﮫ ی آن ﺑﮫ دﻓﺎع از ھﻢ و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.

ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ »ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﻣﺤﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد«.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ھﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺮﯾﺎن
ھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﺴﺎن ﻣﺪار در ﭘﯽ ﺗﺮوﯾﺞ روح ھﻤﮑﺎری و ھﻤﯿﺎری
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ اﺣﺰاﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎور
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ دارﻧﺪ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب اﯾﺮان ﺑﺮآن ﺷﺪ
ﮐﮫ ھﺮ ﺳﺎل در ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ ﺑﺰرگ اﺣﺰاب ﭼﭗ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﮫ
ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﺟﺸﻦ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ« ) (Fête de l’Humanitéﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١۶ﺣﺰب ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﻏﺮﻓﮫ ی ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد و از ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ و در راﺳﺘﺎی ﮔﺴﺘﺮش
وﺟﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼت ،اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﯿﻤﯽ از ﺣﺰب
اﯾﺮان آﺑﺎد در ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١۶ھﻮﻣﺎﻧﯿﺘﮫ ﺣﻀﻮر ﺑﮫ
ھﻢ رﺳﺎﻧﺪ .در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻣﺴﺎل ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﺰب ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺰد ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﺣﺰاب ﺑﺮادر از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ دﯾﺪارھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺰب اﯾﺮان آﺑﺎد ﺧﻮد
را ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﮔﺮدھﻢ آﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد.
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دفتر تولید ،پژوهش و آموزش حزب ایران آباد
آدرس پستی:
Po.Box 302 Van Nuys
CA 91408 USA
Tel: 1-747-200-5560
Email: hezbiraneabad@gmail.com
تنها مطالبی که به امضای دفتر سیاسی
حزب ایران آباد رسیده است بیانگر
نظرات رسمی حزب خواهند بود.
سایر مطالب بیانگر نظرات
نویسندگان آن می باشند.

حق انتشار با ذکر منبع آزاد است.
٢٨

