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اﮔﺮ " ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ " ایﻦ اﺳﺖ...

ﺻﺪور اﺣﮑﺎم اﻋﺪام و اﺟﺮای اﻋﺪام هﺎی وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﺰﺋﯽ از
ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻝﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺁرام ﻧﮕﻪ داﺵﺘﻦ ایﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ایﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎیﺖ ﮐﺎراﻧﻪ ،ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﺑﻠﻮچ را
داﻏﺪار ﮐﺮدﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ هﻤﺰیﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻝﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶ هﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬیﺮی زدﻩ و ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻴﺎن ﺵﻴﻌﻴﺎن و
ﺳﻨﻴﻴﺎن داﻣﻦ ﺧﻮاهﺪ زد و ﺑﻪ ﺟﻨﺎح هﺎی ﺕﻨﺪرو و اﻓﺮاﻃﯽ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی
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ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺧﻮاهﺪ داد .
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اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﻣﺮیﮑﺎ و ﺟﻨﺎح هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﺎدق اﻓﺮوز ﺑﺎ یﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻨﺎب
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎیﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدیﮏ ﻣﯽ ﺵﻮد .از ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻮاﻩ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎن ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ  ،وﻝﯽ هﻴﻼری ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن و ﺑﺮک اوﺑﺎﻣﺎ
هﻨﻮز ﺑﺮای ﭘﻴﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ و ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف ﺣﺰب دﻣﮑﺮات
در ﺕﻼﺵﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ هﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮیﯽ داﺵﺘﻢ ﺑﺎ
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یﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻨﺎب .

...............................................
ﮔﻔﺘﮕﻮی رادیﻮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻓﺮزاﻧﻪ راﺟﯽ

ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺳﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺵﺖ!
ﺵﻮد در ایﻦ ﺳﻪ دهﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ در ﺕﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ هﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻓﺮهﻨﮓ و رواﺑﻂ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ و ﻗﺪرت ﻣﺪاراﻧﻪ را ﺑﻪ
ﭼﺎﻝﺶ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .هﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ،ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻏﻴﺮﻩ ،زﻧﺎن در ﺵﻬﺮ و
روﺳﺘﺎ ،در ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،در ﻣﺤﻞ ﺕﺤﺼﻴﻞ ،در ﺧﻴﺎﺑﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﺣﻘﻮق ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺧﻮد ،ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﺿﺮورت ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ
هﺎی دیﮕﺮ را درک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻀﻮر ﺁﻧﻬﺎ در ﺟﻨﺒﺶ هﺎی داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮی
و ﺕﺤﺮﮐﺎت ﺻﻨﻔﯽ اﻓﺰایﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
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ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﻣﺮیﮑﺎ
ﻓﺮاﻣﺮز دادور
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اهﻤﻴﺖ در ایﻨﺠﺎ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ و دو ﮐﺎﻧﺪیﺪای
ﻓﻌﻠﯽ ﺁن ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن و اُﺑﺎﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺁﻝﺘﺮﻧﺎﺕﻴﻮهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دیﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ
هﺎی ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاهﺎن و ﻃﻴﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻧﻮی ﺁن در ﻗﺪرت
ﺕﻔﺎوت هﺎی ﺟﺪی داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ در هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
هﺎیﯽ از ﺳﺮﻣﺎیﻪ هﺎی ﻋﻈﻴﻢ و ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺑﺴﻴﺎر رﻗﻴﻖ از ﻧﻔﺘﺎ )ﻗﺮارداد ﺕﺠﺎرت
ﺁزاد ﺑﺮای اﻣﺮیﮑﺎی ﺵﻤﺎﻝﯽ  ،(NAFTA,و از ﻣﻨﻈﺮ دﻓﺎع ﺕﺰیﻴﻨﯽ از
ﺻﻨﺎیﻊ داﺧﻠﯽ و اﺕﺨﺎذ ﻣﻮازیﻦ ﺣﻤﺎیﺖ ﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻝﺤﺎظ ﻣﺎﻝﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از
ﻃﺮف دوﻝﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﺮوج ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎیﻪ از داﺧﻞ اﻣﺮیﮑﺎ
و ﻧﻬﺎیﺘ ًﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺤﯽ از اﺵﺘﻐﺎل در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزﻩ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺧﻮد را ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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اﮐﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ :ﺕﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺕﻮاﻧﺴﺖ درایﻦ ﺕﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺪار
ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰایﺪ ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر ﺑﻮد.
اﺳﺘﻴﻮن ﻓﺎرل و ﺟﻴﻤﺰ ﮐﻠﻨﺰ در ﻧﻴﻮیﻮرک ﺕﺎیﻤﺰ ﺕﺨﻤﻴﻦ زدﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 1000
ﺳﺮﺑﺎز و ﭘﻠﻴﺲ ﻋﺮاﻗﻲ ،یﻌﻨﯽ ﺑﻴﺶ از  4درﺻﺪ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺼﺮﻩ،
از ﺟﻤﻠﻪ دﻩ هﺎ اﻓﺴﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ارﺵﺪ در ﺟﺮیﺎن ﺟﻨﮓ "ﭘﺴﺖ
هﺎی ﺧﻮد را رهﺎ ﮐﺮدﻧﺪ".
ارﻧﺴﺘﻮ ﻝﻨﺪو و هﻤﮑﺎرش در واﺵﻴﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ارزیﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  30درﺻﺪ
ﻧﻴﺮوهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﺁﺕﺶ ﺑﺲ ﺕﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
* ﻧﺠﺎت از ایﻦ رﺳﻮایﯽ ﺑﻪ یﺎری ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر و ﻣﺸﺎوران
ﻣﺎﻝﮑﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﺁﻣﺮیﮑﺎ او را
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در ﻝﻴﺴﺖ ﺕﺮوریﺴﺖ هﺎی ﺧﻮد ﮔﺬاﺵﺘﻪ اﺳﺖ،ﻣﻴﺴﺮ ﺵﺪ.
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" دیﺪﮔﺎﻩ "
ﻧﻘﺶ» ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ دوﻝﺘﯽ « در ﺕﺒﺪیﻞ ﭼﻴﻦ
ﺑﻪ یﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری
ﻳﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻨﺎب

ﺑﺨﺶ دوم و ﭘﺎیﺎﻧﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﭼﻴﻦ ﺑﺮﺁﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ یﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﻧﺒﺎﺵﺪ ،وﻝﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺕﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دﮔﺮدیﺴﯽ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺵﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ یﮏ
رﺵﺪ ﺳﺮیﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮیﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﻣﺮدم ﭼﻴﻦ را ﻓﺮاهﻢ
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ﺳﺎزد .
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اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﻣﺮیﮑﺎ و ﺟﻨﺎح هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن
اﻋﺪام هﺎی وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را
ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﺎدق اﻓﺮوز ﺑﺎ یﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻨﺎب
ﻣﻘﺪﻣﻪ  :اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎیﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدیﮏ ﻣﯽ ﺵﻮد .از ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻩ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎن ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ  ،وﻝﯽ هﻴﻼری ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن و
ﺑﺮک اوﺑﺎﻣﺎ هﻨﻮز ﺑﺮای ﭘﻴﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ و ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف
ﺣﺰب دﻣﮑﺮات در ﺕﻼﺵﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ هﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﻣﺮیﮑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮیﯽ داﺵﺘﻢ ﺑﺎ یﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻨﺎب  .یﻮﻧﺲ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺘﺮایﺮ
در واﺵﻨﮕﺘﻦ اﺳﺖ  .وﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ ﻣﺤﻘﻖ و ﻧﻮیﺴﻨﺪﻩ  ،ﭼﻬﺮﻩ ﮐﺎﻣﻼ ﺁﺵﻨﺎیﯽ درﭼﭗ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ایﺮان اﺳﺖ  .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻝﺐ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻦ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ یﻮﻧﺲ
از ﻣﻮﺿﻊ یﮏ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎت و اﺣﺰاب وﺟﻨﺎح هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻝﻴﻞ ﺕﺤﻠﻴﻞ هﺎی او ﺻﺮﻓﺎ ﺁﮐﺎدﻣﻴﮏ و ژورﻧﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ و از
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﺵﻮد .ﺕﻮﺟﻪ ﺵﻤﺎ را ﺑﻪ ایﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .
ﺻﺎدق اﻓﺮوز :ﺑﺎ ﺕﺸﮑﺮ از یﻮﻧﺲ ﻋﺰیﺰ در ﻗﺒﻮل ایﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  .ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
روزاﻧﻪ ﺵﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺵﻠﻮغ اﺳﺖ و وﻗﺖ ﺳﺮﺧﺎراﻧﺪن ﻧﺪاری .وﻝﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺵﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را از اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺵﻤﺎ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺑﻬﺮﻩ
ﻣﻨﺪ ﮐﻨﻢ  .دورﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ ایﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رو ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن اﺳﺖ و داریﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎیﯽ
ﻧﺰدیﮏ ﻣﯽ ﺵﻮیﻢ .ﮐﺎﻧﺪیﺪا هﺎی اﺣﺰاب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ هﻴﻼری
و اوﺑﺎﻣﺎ یﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺕﻨﮕﺎﺕﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎیﯽ ﺁن در ﻣﺎﻩ ﺁیﻨﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽ ﺵﻮد  .ﭘﺮﺳﺶ اول ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ هﻤﻴﻦ دورﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻴﺨﻮاهﻢ
ﺑﺒﻴﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات دورﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ در ایﺎﻝﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  .در
ﺑﻌﻀﯽ از ایﺎﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮایﻤﺮی اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ ایﺎﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﮐﺲ اﺳﺖ
 .ﮔﺬﺵﺘﻪ از ایﻦ ﭼﺮا ایﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮای دﻣﮑﺮات هﺎ و ﺟﻤﻬﻮریﺨﻮاهﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ؟
ﻣﺜﻼ در ایﺎﻝﺖ ﺕﮑﺰاس وﻗﺘﯽ ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ﭘﻴﺮوز ﻣﯽ ﺵﻮد هﻤﻪ دﻝﯽ ﮔﻴﺖ ) ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ( هﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دهﺪ وﻝﯽ در هﻤﺎن ایﺎﻝﺖ دﻣﮑﺮات هﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ درﺻﺪی ﮐﻪ رای
ﺁوردﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺕﻌﺪاد ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ از دﻝﯽ ﮔﻴﺖ هﺎ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ  .و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﺳﻮﭘﺮ دﻝﯽ ﮔﻴﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .
یﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻨﺎب :ﺑﺎ ﺕﺸﮑﺮ از دﻋﻮت ﺵﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ و در
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺟﺪیﺪ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻧﻮروز را ﺑﻪ ﺕﻤﺎم هﻢ ﻣﻴﻬﻨﺎن ﻋﺰیﺰ ﺕﺒﺮیﮏ ﺑﮕﻮیﻢ  .در
ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻗﺒﻞ از ایﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺵﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻩ ﺑﺎﺵﻢ ﻋﻼﻗﻪ دارم ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد درﺑﺎرﻩ ﺁن اﺵﺎرﻩ ﮐﻨﻢ .یﮑﯽ ایﻨﮑﻪ ایﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻪ
یﺎ ﭼﻬﺎر دهﻪ ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ  .درﺻﺪ ﺵﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺰدیﮏ ﺑﻪ  10ﺕﺎ
 15درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮐﻠﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در  40ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ اﺳﺖ  .در  40ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ در
ﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺵﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ هﻤﻮارﻩ ﮐﻤﺘﺮ از  50در ﺻﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺣﻖ رای داﺵﺘﻪ اﻧﺪ .وﻝﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ در اﻣﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺕﺨﺼﺺ دارﻧﺪ
ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﻨﺪ اﻣﺴﺎل ایﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﻻی  60درﺻﺪ اﺳﺖ  .ﻧﮑﺘﻪ دیﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ایﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻝﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺁن ﺧﺮج ﺵﺪﻩ؛ و در ﻣﻘﺎم
ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻨﺪ دهﻪ ﮔﺬﺵﺘﻪ از یﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ  .ﺑﺮای اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر در
ﺕﺎریﺦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﻣﺮیﮑﺎ هﺰیﻨﻪ ایﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻻی یﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد  .ﺣﺎﻻ
ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺎهﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازم  .در ﺁﻣﺮیﮑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در دو دورﻩ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺵﻮد  .دورﻩ اول دورﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ اﺳﺖ و دورﻩ دوم  ،دورﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ  .در دورﻩ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ اﺣﺰاب ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﭘﺮوﺳﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺪود ﺵﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ
از درون ﺧﻮدﺵﺎن ﮐﺎﻧﺪیﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺣﺰب ﮐﻪ در ﻣﺎﻩ ﺁ
ﮔﻮﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺵﻮد ایﻦ ﮐﺎﻧﺪیﺪ را رﺳﻤﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ  .از ﻣﺎﻩ ﺁﮔﻮﺳﺖ ﺕﺎ ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﺒﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺵﻮد ؛ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ یﮑﯽ از ایﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺵﻮد و در ژاﻧﻮیﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺕﺤﻠﻴﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد و
ﺵﺨﺺ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺵﻮد  .ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺮدیﻢ ﺑﻪ ﺕﻔﺎوت ایﻦ
دو دورﻩ  ،یﻌﻨﯽ دورﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ و دورﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ  .در اروﭘﺎ هﻢ ایﻦ دو دورﻩ وﺟﻮد
دارد ؛ ﺑﺎ ایﻦ ﺕﻔﺎوت ﮐﻪ در ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﻴﺲ یﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و یﺎ ﺁﻝﻤﺎن دور اول در
داﺧﻞ ﺣﺰب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺵﻮد  .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖ ﭘﺲ از
ﻣﺒﺎرزات ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ درون ﺣﺰﺑﯽ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪیﺪ ﺣﺰب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .وﻝﯽ
در ﺁﻣﺮیﮑﺎدو ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻩ و دﻣﮑﺮات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ را ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ  .ایﻦ ﺕﺎریﺨﭽﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد ؛ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮیﻦ
ﺁﻣﺪﻧﺪ و در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰیﺪﻧﺪ  .هﺮ ایﺎﻝﺘﯽ ﺵﺮاﺋﻂ ﺧﻮدش را داﺵﺘﻪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺵﺎهﺪ وﺿﻌﻴﺘﯽ هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد دارد  .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ  8یﺎ 9
ﻧﻔﺮ ﺧﻮد را ﮐﺎﻧﺪیﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دور ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ را در ایﺎﻻت  50ﮔﺎﻧﻪ و یﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ایﺎﻝﺘﯽ ﺕﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺜﻞ واﺵﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،و ﺑﻌﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در  4ﻧﻮاﻣﺒﺮ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺵﻮد
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ایﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﭙﺮدازیﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا در یﮏ ایﺎﻝﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت "
ﮐﺎﮐﺲ " اﺳﺖ و در ایﺎﻝﺖ دیﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮایﻤﺮی  .ﺕﻘﺮیﺒﺎ در اﮐﺜﺮ ایﺎﻻت ﺁﻣﺮیﮑﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮایﻤﺮی اﺳﺖ  .یﻌﻨﯽ ﻣﺜﻞ هﺮ اﻧﺘﺨﺎب دیﮕﺮ ﻣﺮدم رای
ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ دهﻨﺪ  .هﺮﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺮایﻤﺮی ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ ﻣﻴﺮود ﺕﻌﺪاد ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ وﮐﻤﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد  .در ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮریﺨﻮاﻩ از ﻣﻴﺎن 10
ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪیﺪ ﺕﻨﻬﺎ ﺟﺎن ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ  .او ﻓﻌﻼ ﮐﺎﻧﺪیﺪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻩ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2008اﺳﺖ  .از ﻣﻴﺎن  10ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻧﺪیﺪ دﻣﮑﺮات ﻧﻴﺰ ﺕﻨﻬﺎ
هﻴﻼری ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن و ﺑﺮک اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺪ  .ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﻴﻦ ایﻦ دو ﺕﺎ ﻣﺎﻩ ﺟﻮن اداﻣﻪ
ﺧﻮاهﺪ داﺵﺖ ؛ و ایﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ  .از ﺑﻴﻦ ایﻦ دو  ،یﮏ ﻧﻔﺮ در ﻣﺎﻩ
ﺁﮔﻮﺳﺖ از ﺳﻮی ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪیﺪ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﺑﺮای دورﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﻝﯽ ﮔﻴﺖ هﺎ اﺵﺎرﻩ ﮐﻨﻢ  .ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺸﻮر هﺎی
اروﭘﺎیﯽ  ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ هﻴﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ ﺁن ﺵﻬﺮ رای ﻣﯽ دهﻨﺪ  ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺵﺨﺺ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن رای ﻣﯽ دهﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﺵﻬﺮی هﻴﻼری ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن

ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﺨﺶ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺕﻠﻮیﺰیﻮﻧﯽ ﻣﻮﻝﻮی ﻋﺒﺪاﻝﻘﺪوس ﻣﻼزهﯽ رﺋﻴﺲ
ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ "ﭼﺎﻩ ﺟﻤﺎل" ایﺮاﻧﺸﻬﺮ و ﻣﻮﻝﻮی ﻣﺤﻤﺪ یﻮﺳﻒ ﺳﻬﺮاﺑﯽ
ﻣﺪرس ایﻦ ﺣﻮزﻩ در روز  18ﻓﺮوردیﻦ  1387؛ در روز 21
ﻓﺮوردیﻦ ایﻦ دو روﺣﺎﻧﯽ اهﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دو ﻧﻔﺮ دیﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ
دادﮔﺎﻩ ﺵﺮع زاهﺪان ﺑﻪ دار ﺁویﺨﺘﻪ ﺵﺪﻧﺪ .دو روﺣﺎﻧﯽ اهﻞ ﺳﻨﺖ در
ﺁذرﻣﺎﻩ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ یﺎزدﻩ ﻧﻔﺮ دیﮕﺮ در ﺣﺎدﺙﻪ " ﭼﺎﻩ ﺟﻤﺎل"
ﺕﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوهﺎی وزارت اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺵﺪﻧﺪ .وزارت اﻃﻼﻋﺎت
رژیﻢ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ایﻦ دو را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻮزﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ اهﻞ
ﺳﻨﺖ "ﭼﺎﻩ ﺟﻤﺎل" ایﺮاﻧﺸﻬﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن اﺳﻠﺤﻪ و
ﻣﻬﻤﺎت اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻩ "ﺟﻨﺪاﷲ" ﻋﺒﺪاﻝﻤﻠﮏ ریﮕﯽ ﺕﺒﺪیﻞ ﮐﺮدﻩ و در
ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ایﻦ ﺣﻮزﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻴﺮوهﺎی اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﭘﻨﺎﻩ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ در زﻧﺪان و ﭘﺲ از ﺵﮑﻨﺠﻪ
هﺎی وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺁن هﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ایﻦ اﺕﻬﺎﻣﺎت ﮐﺮدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ یﺎدﺁوری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁذرﻣﺎﻩ و ﻣﻮﻗﻊ درﮔﻴﺮی در "ﭼﺎﻩ
ﺟﻤﺎل" ،وزارت اﻃﻼﻋﺎت رِژیﻢ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی "ﺟﻨﺪاﷲ"
ﺑﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ در "ﭼﺎﻩ ﺟﻤﺎل" ﻗﺼﺪ ﺕﺨﺮیﺐ ایﻦ ﺣﻮزﻩ و ﮐﺸﺘﻦ
ﻣﻮﻝﻮی هﺎ را داﺵﺘﻪ اﻧﺪ ﺕﺎ از ایﻦ ﻃﺮیﻖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺵﻴﻌﻪ و ﺳﻨﯽ
داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ.
اﻋﺪام ایﻦ دو ﻣﻮﻝﻮی اهﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دو ﺕﻦ دیﮕﺮ از دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺵﺪﻩ ﮔﺎن " ﭼﺎﻩ ﺟﻤﺎل" ،اداﻣﻪ ی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ی ﺧﺸﻦ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﭘﻴﺶ از ایﻦ ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮ ﺕﺄﺋﻴﺪ
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑﺮای یﻌﻘﻮب ﻣﻬﺮﻧﻬﺎد روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺑﻠﻮچ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺵﺪﻩ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﺵﺪ .ﺻﺪور اﺣﮑﺎم اﻋﺪام و
اﺟﺮای اﻋﺪام هﺎی وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﻴﺎﺳﺖ دوﻝﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺁرام ﻧﮕﻪ داﺵﺘﻦ ایﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ایﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎیﺖ ﮐﺎراﻧﻪ ،ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﺑﻠﻮچ را
داﻏﺪار ﮐﺮدﻩ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ هﻤﺰیﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻝﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶ هﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬیﺮی زدﻩ و ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻣﻴﺎن ﺵﻴﻌﻴﺎن و ﺳﻨﻴﻴﺎن داﻣﻦ ﺧﻮاهﺪ زد و ﺑﻪ ﺟﻨﺎح هﺎی ﺕﻨﺪرو و
اﻓﺮاﻃﯽ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺧﻮاهﺪ داد .ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮوﻩ "ﺟﻨﺪاﷲ" در اﻃﻼﻋﻴﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﺪام ﻣﻮﻝﻮی هﺎی اهﻞ
ﺳﻨﺖ اﻧﺘﺸﺎر داد ﻧﻮﺵﺖ" :هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ )ﺟﻨﺪاﷲ(
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻸ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد از هﻤﻪ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻴﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺕﺮک ﻧﻤﺎیﻨﺪ ﺕﺎ هﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺴﻠﺢ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ زیﺮا ﻗﺒﻸ ﮔﺮوﻩ هﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ در
ﺻﻮرت اﻋﺪام ﺵﺪن ﻋﻠﻤﺎی ایﺮاﻧﺸﻬﺮ ،ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻴﺎن را هﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ
دهﻨﺪ" .روﺵﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺕﺤﻘﻖ ایﻦ ﺕﻬﺪیﺪ از ﺳﻮی
"ﺟﻨﺪاﷲ"؛ ﺵﺎهﺪ ﺣﻤﺎم ﺧﻮﻧﯽ دهﺸﺘﻨﺎک در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد
ﮐﻪ دایﺮﻩ ی ﺵﻮم ﺕﺮور و اﻋﺪام را ﺑﻪ اﺑﻌﺎدی ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺕﺒﺪیﻞ
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﻝﻮﻝﻪ هﺎی ﺕﻔﻨﮓ اﻓﺮاﻃﻴﻮن ﺑﻠﻮچ و زاﺑﻠﯽ و ﻧﻴﺮوهﺎی
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ رِژیﻢ ﺳﻴﻨﻪ ی ﻣﺮدم ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ ﺑﻠﻮچ و زاﺑﻠﯽ و دیﮕﺮ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ
اﺳﺘﺎن را هﺪف ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ داد.
ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ رژیﻢ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻧﻔﺮت و اﻧﺰﺟﺎر ﺧﻮد از اﻋﺪام ﭼﻬﺎرﺕﻦ از ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﺑﻠﻮچ را
اﻋﻼم ﻣﯽ داریﻢ و ﺑﺮ ایﻦ ﺑﺎوریﻢ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﺧﺬ ﺵﺪﻩ در ﺵﮑﻨﺠﻪ
ﮔﺎﻩ هﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ رژیﻢ اﺳﻼﻣﯽ و اﺣﮑﺎم ﺻﺎدرﻩ در دادﮔﺎﻩ هﺎی
در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ایﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ،ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺕﻮهﻴﻦ ﺑﻪ ﺵﺨﺼﻴﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺵﺪﻩ ﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺎ از هﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ و ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁزادیﺨﻮاﻩ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽ
ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻪ ایﻦ اﺣﮑﺎم ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ایﻦ اﻋﺪام ،هﺎی وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزﻩ ﻧﺪهﻨﺪ ﺟﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را ﺑﺴﻮی
دریﺎی ﺧﻮن ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺁزادی زﻧﺪﻩ ﺑﺎد ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ
ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ایﺮان )راﻩ ﮐﺎرﮔﺮ(
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اﺳﺎﺳﯽ  ،ﮐﻴﻔﯽ وﻣﺎهﻮی  .در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دوﺣﺰب دﻣﮑﺮات و ﺟﻤﻬﻮریﺨﻮاﻩ در
ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ایﻦ ﺕﻔﺎوت هﺎ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺕﻔﺎوت هﺎیﯽ وﺟﻮد دارد وﻝﯽ ایﻦ
ﺕﻔﺎوت هﺎ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  .وﻗﺘﯽ ایﻦ دو ﺣﺰب را ﺑﺎ اﺣﺰاب ﺑﺰرگ ﺁﻝﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺵﻮیﺪ ﮐﻪ ایﻦ دو ﺣﺰب هﺮ دو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ هﺴﺘﻨﺪ
.هﺮ دو ﻣﺎﻝﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ را ﻣﻘﺪس ارزیﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻴﮕﻮیﻢ
ﻣﺎﻝﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﻈﻮرم ﻧﻪ ﻣﺎﻝﮑﻴﺖ ﺑﺮ اﻣﻮال ﺵﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪ و اﺕﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺎﻝﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺖ و ﻣﺲ اﺳﺖ  .در ﺻﻮرﺕﻴﮑﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖ ﻣﺎﻝﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻣﯽ ﭘﺬیﺮد وﻝﯽ ﺁن را ﻣﻘﺪس ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .ایﻦ
یﮏ ﺕﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ  .وﻝﯽ در ﺁﻣﺮیﮑﺎ ایﻦ ﺕﻔﺎوت هﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ایﻦ دو ﺣﺰب
ﭘﻮﻝﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮج اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻓﺮاﻣﻠﯽ هﺎی ﺑﺰرگ ﺕﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﺁﻣﺮیﮑﺎ
 ،ﻓﺮاﻣﻠﯽ هﺎ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺲ اﻧﺪاز ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن و
اوﺑﺎﻣﺎ و ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ﭘﻮل ﻣﯽ ریﺰﻧﺪ  .در  100ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ هﺮﮐﺴﯽ از دﻣﮑﺮات هﺎ و
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاهﺎن ﺳﺮﮐﺎر ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮ ﺕﻘﺪس ﻣﺎﻝﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ وﻓﺎدار
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  .ﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺕﻄﺒﻴﻘﯽ و ﻗﻴﺎﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ
ﻧﺨﺒﮕﺎن و یﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژوایﯽ را ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ؛ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ایﻦ ﺕﻔﺎوت هﺎ ﺑﻴﻦ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژوایﯽ در ﺁﻣﺮیﮑﺎ و در اروﭘﺎ واﻗﻒ ﺑﺎﺵﻴﻢ  .در ﻣﻮرد اﺵﺘﻴﺎق ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺕﻮﺟﻪ داﺵﺖ  .یﮑﯽ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و دیﮕﺮی ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺁﻣﺮیﮑﺎﺳﺖ  .اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺨﺎﻝﻒ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق هﺴﺘﻨﺪ .
اﮔﺮ  5ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ  ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻖ
ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ  ،اﻣﺮوزﻩ اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺨﺎﻝﻔﻨﺪ  .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁﻣﺮیﮑﺎیﯽ ﺑﺎیﺪ
هﺮﭼﻪ زودﺕﺮ ﺧﺎک ﻋﺮاق را ﺕﺮک ﮐﻨﻨﺪ  .ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ
اوﺑﺎﻣﺎ  ،ﻣﻮﺿﻊ او در ﻣﻮرد ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁﻣﺮیﮑﺎیﯽ از ﻋﺮاق اﺳﺖ  .ﺑﺴﻴﺎر
اﻣﮑﺎن دارد اوﺑﺎﻣﺎ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺵﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ هﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ از او
درایﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮدﻩ و وﻋﺪﻩ هﺎیﺶ راهﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .
ﺵﻤﺎ اﮔﺮ ﺕﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ در  100ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ  ،هﺮﮔﺎﻩ هﻴﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ در ﺑﺎﺕﻼق
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ درﻣﺎﻧﺪﻩ  ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری اﻣﺘﻴﺎزات زیﺎدی ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان  ،داﻧﺸﺠﻮیﺎن و ﺑﻪ ﻣﻠﻴﺖ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻮیﮋﻩ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺳﺘﺎن دادﻩ اﺳﺖ .
هﻴﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ایﻦ ﺑﺎر اوﺑﺎﻣﺎ را ﻻﻧﺴﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ  .اوﺑﺎﻣﺎ از ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر
زیﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺵﺪﻩ اﺳﺖ  .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ در اروﭘﺎ هﻢ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ اوﺑﺎﻣﺎ ﻧﺪاریﻢ ﮐﻪ ﺕﺎ
ایﻦ اﻧﺪازﻩ ﻣﺤﺒﻮب ﺵﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ  .ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن هﻢ ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ ﻻﻧﺴﻪ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .
ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ یﮏ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ و یﮏ زن ﻗﺎدر ﺵﺪﻩ اﻧﺪ ﺕﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎیﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺰدیﮏ ﺑﺸﻮﻧﺪ در واﻗﻊ اﻣﺘﻴﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ هﻴﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺑﺮای ﺕﺠﺎت از ﺑﺎﺕﻼق ﻣﯽ دهﺪ
.ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را هﻢ ﻣﻦ در هﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻢ  .ﺁﻣﺮیﮑﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ یﮏ
ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری روﺑﺮو ﺳﺖ  .ﺑﺤﺮان هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ادواری ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ

رای ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺁوردﻩ ﺑﻪ ایﻦ دﻝﻴﻞ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺁن ﺵﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎﻧﯽ رای دادﻩ اﻧﺪ
ﮐﻪ از هﻴﻼری ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ  .ﻣﺮدم در اوراق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ اﺳﻢ ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن را ﻧﻤﯽ
ﻧﻮیﺴﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .و ایﻦ هﻢ در دورﻩ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ و هﻢ در
دورﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ  .ایﻦ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﮕﺮﻩ رای ﺧﻮدﺵﺎن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
هﻴﻼری ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﯽ ریﺰﻧﺪ  .ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺮدیﻢ و ﺕﻔﺎوت هﺎی ﭘﺮایﻤﺮی و ﮐﺎﮐﺲ را
ﺕﻮﺿﻴﺢ دهﻴﻢ .در ﭘﺮایﻤﺮی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺤﻞ هﺎی رای ﮔﻴﺮی ﻣﯽ روﻧﺪ و رای ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق ﻣﯽ ریﺰﻧﺪ ؛ وﻝﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎﮐﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﮐﺎﮐﺲ هﺎ ﻣﺮدم در
ﮔﺮوﻩ هﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻗﻬﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ  ،ﻣﺪارس  ،داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ و در رﺳﺘﻮران هﺎ دور
هﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از یﮏ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد رای ﻣﯽ دهﻨﺪ  .ﻣﻦ ﮐﺎﮐﺲ را ﺕﺸﮑﻞ هﺎی ﻣﺤﻠﯽ یﺎ ﻣﺤﻼﺕﯽ و یﺎ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ای ﺕﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  .ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺮایﻤﺮی رای ﮔﻴﺮی در ﮐﺎﮐﺲ ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ .
ایﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در یﮏ ایﺎﻝﺖ ﭘﺮایﻤﺮی و در ایﺎﻝﺖ دیﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﮐﺲ اﺳﺖ
ﺑﻪ ایﻦ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺁن ﺣﺰب در یﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﺕﺎریﺨﯽ ایﻦ ﺕﺼﻤﻴﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ در ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺪراﻝﯽ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ  .در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺪراﻝﯽ از
ایﺎﻝﺖ ﺑﻪ ایﺎﻝﺖ هﺮ ﺣﺰﺑﯽ ﻃﺒﻖ ﺵﺮاﺋﻂ ﺕﺎریﺨﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ و
ﻗﻮﻣﯽ ﺁن ایﺎﻝﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺕﺼﻤﻴﻤﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻣﺜﻼ در ﺵﻬﺮ هﺎی ﻧﺒﺮاﺳﮑﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﮐﺲ اﺳﺖ  ،وﻝﯽ در ﮐﺎﻝﻴﻔﺮﻧﻴﺎ و ﭘﻨﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ و ﻓﻠﻮریﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﺮایﻤﺮی اﺳﺖ  .از ﺁﻧﺠﺎیﻴﮑﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﮐﺸﻮری ﻓﺪراﻝﯽ اﺳﺖ ؛ هﺮ ایﺎﻝﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮدش
را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ایﺎﻝﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ  .در ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﺪرال هﻢ وﺟﻮد دارد .
ﺣﺘﯽ در هﺮ ایﺎﻝﺘﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﻠﯽ هﻢ وﺟﻮد دارد  .در ﺑﻌﻀﯽ ایﺎﻻت ﺣﺰب دﻣﮑﺮات
ﮐﺎﮐﺲ دارد و ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻩ در هﻤﺎن ایﺎﻝﺖ ﭘﺮایﻤﺮی دارد و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ  .در
ﺑﻌﻀﯽ ایﺎﻻت هﺮ دو ﭘﺮایﻤﺮی دارﻧﺪ و یﺎ هﺮدو ﮐﺎﮐﺲ داردﻧﺪ .ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮال
ﻣﺠﻤﻞ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺵﻤﺎ ﻣﻦ هﻨﻮز ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﺕﻔﺎوت دو ﻧﻮع هﻴﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ را ﺵﺮح
ﻧﺪادﻩ ام  .در ﭘﺮایﻤﺮی هﺎ و ﮐﺎﮐﺲ هﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .وﻝﯽ هﻤﺎن ﺣﺰب دارای یﮏ هﻴﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ دیﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ دﻝﯽ
ﮔﻴﺖ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ  .ﺳﻮﭘﺮ دﻝﯽ ﮔﻴﺖ هﺎ ﺕﺸﮑﻴﻞ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ از ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن دو ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و
ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ایﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ  .اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻩ اﺳﺖ او ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻮﭘﺮ دﻝﯽ ﮔﻴﺖ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻩ در ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺵﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ در
ﮐﻨﮕﺮﻩ دو ﻧﻮع دﻝﯽ ﮔﻴﺖ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ  .یﮏ ﻧﻮع دﻝﯽ ﮔﻴﺖ هﺎیﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رای ﻣﺮدم
اﻧﺘﺨﺎب ﺵﺪﻩ اﻧﺪ و دیﮕﺮی ﺳﻮﭘﺮ دﻝﯽ ﮔﻴﺖ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻴﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و
ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ .ﺕﻌﺪاد ﺳﻮﭘﺮ دﻝﯽ ﮔﻴﺖ هﺎ ﺑﺴﻴﺎر زیﺎد اﺳﺖ  .در ﮐﻨﺎر
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و اﻋﻀﺎی ﮐﻨﮕﺮﻩ  25ﻧﻔﺮ هﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﻴﺌﺖ اﺟﺮایﯽ ﺣﺰب ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
 .ایﻦ ﺳﻮﭘﺮ دﻝﯽ ﮔﻴﺖ هﺎ ﺕﺎ ﺳﺎل  1971وﺟﻮد ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ  .وﻝﯽ از ﺳﺎل  1971هﺮ دو
ﺣﺰب ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ در ﮐﻨﮕﺮﻩ در ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن اﻋﺰاﻣﯽ  ،ﺳﻮﭘﺮ دﻝﯽ ﮔﻴﺖ هﺎ
هﻢ ﺣﻀﻮر داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ .
ﺻﺎدق اﻓﺮوز  :ﺑﺎ ﺕﺸﮑﺮ از ﺵﻤﺎ و ﺕﻮ ﺿﻴﺤﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻮﺵﮑﺎﻓﺎﻧﻪ  .واﻗﻌﺎ
ﭼﻘﺪر ﺟﺎی ﺕﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ایﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ هﺎی ﺑﻮرژوایﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺕﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازﻩ
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻪ ﺟﺎی ایﻨﮑﻪ ﺑﻴﺎیﻨﺪ و روی ﭘﻼﺕﻔﺮم هﺎی ﺣﺰب ﺵﺎن ﺑﺤﺚ راﻩ
ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ﮐﺎر را در داﺧﻞ داﻻن هﺎ و هﺰار ﺕﻮهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
هﻢ ﮐﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﻮﭘﺮ دﻝﯽ ﮔﻴﺖ هﺎ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ  .ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺁﻣﺮیﮑﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ  .ﺁﻣﺮیﮑﺎ اﻻن
دارد یﮏ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی را ﺕﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد وام هﺎی ﺳﺎب
ﭘﺮایﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر دﺵﻮار و ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ  .اﻻن در ﮔﻮﺵﻪ و ﮐﻨﺎر ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺵﻬﺮ
هﺎیﯽ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺵﻬﺮ ارواح ﺕﺒﺪیﻞ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ  .ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال ﺁﻣﺮیﮑﺎ در
ﺟﺴﺘﺠﻮی راﻩ ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ایﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ایﻦ  ،اﻓﺰایﺶ ﺑﻴﮑﺎری و ﺕﻮرم
روز اﻓﺰون وﺿﻊ ﺑﺴﻴﺎر دﺵﻮاری را ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ایﺠﺎد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ
.در ﭼﻨﻴﻦ ﺵﺮایﻄﯽ ﻣﺎ در ﺳﺎل  2008ﺵﺎهﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری هﺴﺘﻴﻢ  .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ هﺮ دو ﮐﺎﻧﺪیﺪ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ایﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .یﻌﻨﯽ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻩ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ رک و راﺳﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎیﻪ
ﺑﺰرگ ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؛ دﻣﮑﺮات هﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﺧﻮدﺵﺎن را ﻃﺮﻓﺪار
ﻃﺒﻘﺎت زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ واﻧﻤﻮد ﮐﺮدﻩ و رای ﺁن هﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دهﻨﺪ .
ﺁﻧﻬﺎ هﻤﻮارﻩ ﭘﺲ از ﺁﻧﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺵﺪﻩ و ﺑﻪ ﺁرزوی ﺵﺎن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ؛ هﻤﻪ ﻗﻮل هﺎ و
وﻋﺪﻩ و وﻋﻴﺪ هﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .یﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺨﺺ ایﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻢ
ﻧﺎﻧﺴﯽ ﭘﻠﻮﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﺵﺪن ﺑﻪ ریﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن وﻋﺪﻩ ﻣﯽ داد
ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺵﺪن در ﻣﻮرد اﻓﺰایﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق رای ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاهﺪ داد ،
وﻝﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺵﺪن رای ﻣﺜﺒﺖ داد  .ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ایﻦ ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی و روش ﭘﻮﭘﻮﻝﻴﺴﺘﯽ ایﻦ دو ﮐﺎﻧﺪیﺪ ﺑﺮایﻤﺎن ﺕﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪهﻴﺪ .
یﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎﺑﻨﺎب  :ﺳﻮال ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﻴﻦ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ اوﺿﺎع
اﻗﺘﺼﺎدی ارﺕﺒﺎط ﺑﺪهﻴﻢ  .وﻝﯽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ایﻨﮑﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺑﭙﺮدازم
ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁن ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ ﺕﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺵﻮد  .واﻗﻌﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻗﻮل و وﻋﺪﻩ ﻣﻴﺪهﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﺁیﻨﺪ هﻤﻪ ﺁن وﻋﺪﻩ هﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮدﺵﺎن را اداﻣﻪ
ﻣﯽ هﻨﺪ  .اﻣﺮوزﻩ در ﺁﻣﺮیﮑﺎ  ،روﺵﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ هﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻝﯽ
ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﺮﻗﯽ هﺴﺘﻨﺪ و در ادﺑﻴﺎت و ﺵﻌﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ایﻨﻬﺎ
اﻣﺜﺎل ﮔﺮﺑﯽ دال  ،ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ﮐﻪ یﮏ زﺑﺎن ﺵﻨﺎس و ﻓﻌﺎل ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ؛ و یﺎ
هﺮی ﺑﻼﻓﻮﻧﺘﻪ ﮐﻪ یﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺁﻣﺮیﮑﺎیﯽ اﺳﺖ هﻤﮕﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻣﺎ دوﺣﺰب ﻧﺪاریﻢ .در ﺁﻣﺮیﮑﺎ یﮏ ﺣﺰب داریﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺎح  .ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮیﻨﺪ از ﺕﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺁیﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺕﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮﺵﺎن اﺳﺖ  .وﻗﺘﯽ
ﺁﻣﺮیﮑﺎ را ﺑﺎ ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ یﮏ ﺣﺰب
ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖ وﺟﻮد دارد و یﮏ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮریﺨﻮاﻩ ﮐﻪ ژاک ﺵﻴﺮاک رهﺒﺮش ﺑﻮد و
ﺣﺎﻻ ﺳﺎرﮐﻮزی اﺳﺖ  .ﺵﻤﺎ وﻗﺘﯽ ایﻦ دو ﺣﺰب را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮیﺪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮﺕﺎن ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ یﮏ ﺕﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻴﻦ ایﻦ دو ﺣﺰب ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ  .ﺕﻘﺎوت هﺎی

 .وﻝﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز وﺟﻮد دارد  ،یﮏ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ  .ﺑﻴﺮون ﺁﻣﺪن از
ایﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺴﻴﺎر دﺵﻮار ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد  .ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺑﻪ
هﻤﻴﻦ ﺵﮑﻞ ﺟﻠﻮ ﺑﺮود در  5ﺳﺎل ﺁیﻨﺪﻩ  15ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺁﻣﺮیﮑﺎیﯽ ﺧﺎﻧﻪ هﺎی ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ داد  .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی اﺕﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ اوﺿﺎع از دوران رﮐﻮد دهﻪ  30هﻢ
ﺑﺪ ﺕﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ
ﺻﺎدق اﻓﺮوز  :در هﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ راﺑﻄﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ اﺣﺰاب

ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟ﻣﺜﻼ اﻻن ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺳﻨﺎﺕﻮر ﮐﻨﺪی از اوﺑﺎﻣﺎ ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺑﺨﺸﯽ دیﮕﺮ از ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﺁﻣﺮیﮑﺎ از ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن و ﺑﺨﺸﯽ دیﮕﺮ از ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ﺣﻤﺎیﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .وﻝﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻝﺒﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁﻣﺮیﮑﺎ وﺟﻮد دارد ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ هﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻣﻠﯽ هﻤﺰﻣﺎن از ﮐﺎﻧﺪیﺪ هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎیﺖ ﻣﺎﻝﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﻪ یﺎد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻴﻢ در ﺟﺮیﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  2000ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻌﻈﻢ ان ران
ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﺁن وﺿﻊ ﻣﻔﺘﻀﺢ ورﺵﮑﺴﺖ ﺵﺪ و ﻣﺪیﺮان اﺻﻠﯽ اش ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ و
یﺎ در ﻧﻴﻤﻪ راﻩ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و یﺎ زیﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ؛ ﺑﻪ هﺮ دو ﮐﺎﻧﺪیﺪ هﺎ
،ﺑﻮش و ال ﮔﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻝﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد  .ایﻦ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ  .راﺑﻄﻪ ﻃﺒﻘﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﯽ .
یﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻨﺎب  :هﺮﮐﺴﯽ اﻝﻔﺒﺎی ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﯽ را در ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ
ایﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺕﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻣﺎ ﺟﻨﺎح هﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ داریﻢ  ،ﮐﻪ ایﻦ ﺟﻨﺎح هﺎ ی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری هﺴﺘﻨﺪ  .در ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎیﻪ اﺳﺖ  .ﺕﺎ ﺳﺎل  1861در ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻣﺎ  3ﺟﻨﺎح داﺵﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺕﺎریﺨﯽ ﺕﻌﻠﻖ داﺵﺘﻨﺪ  .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮدﻩ داران  ،ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺌﻮدال هﺎ و ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻮﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻮرژوازی .وﻝﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎیﺎن ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل  1865ﺑﻮرژوازی ﺁﻣﺮیﮑﺎ
ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد  .ﺑﺮدﻩ داری ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻋﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺵﺪ ؛ و ﺑﺮدﻩ داران از ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﺎرج ﺵﺪﻧﺪ  .ﻓﺌﻮدال هﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ وﻝﯽ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ درﺑﺴﺖ
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻮرژوازی اﻓﺘﺎد  .ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﻮرژوازی از هﻤﺎن ﺁﻏﺎز ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﺎح ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺕﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺵﺪ .ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺕﻮﺿﻴﺢ ایﻦ ﺟﻨﺎح هﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازم  .اول ﺟﻨﺎح
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران رﺋﺎﻝﻴﺴﺖ هﺴﺘﻨﺪ .ایﻦ هﺎ درﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
رﺳﻴﺪﻧﺪ  .از ﺟﻤﻠﻪ  :ﻧﻴﮑﺴﻮن  ،ریﮕﺎن  ،ﺕﺮوﻣﻦ و ﺟﺎﻧﺴﻮن ﺑﻮدﻧﺪ  .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻝﺐ ایﻦ

ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺕﺮوﻣﻦ و ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ایﻨﮑﻪ دﻣﮑﺮات ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ایﻦ ﺟﻨﺎح ﺕﻌﻠﻖ داﺵﺘﻨﺪ
.

ایﻦ هﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدن ﺑﺎیﺪ واﻗﻌﻴﺖ هﺎ را هﻢ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
و هﻢ در ﺳﻄﺢ ﺁﻣﺮیﮑﺎ دیﺪ  .ایﺪﺋﻮﻝﻮگ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ایﻦ ﺟﻨﺎح هﻨﺮی ﮐﻴﺴﻴﻨﺠﺮ اﺳﺖ
.ﮐﻴﺴﻴﻨﺠﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺕﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺵﺪ .یﮏ ﺑﺨﺶ ﺕﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ ﺵﻮروی و یﮏ ﺑﺨﺶ ﺕﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺑﻮد  .واﻗﻌﻴﺖ ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻧﻔﻮذ
ﺵﻮروی در اروﭘﺎی ﺵﺮﻗﯽ را ﺑﭙﺬیﺮد ؛ و ﺵﻮروی هﻢ ﺣﻮزﻩ ﻧﻔﻮذ ﺁﻣﺮیﮑﺎ در
ﺁﻣﺮیﮑﺎی ﻻﺕﻴﻦ و دیﮕﺮ ﻧﻘﺎط را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ  .روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر دو ﮐﺸﻮر هﻢ ﺑﺎ یﮏ ﺧﻂ
ﺕﻠﻔﻨﯽ در ﺕﻤﺎس ﺑﺎﺵﻨﺪ  .ایﻦ هﺎ رﺋﺎﻝﻴﺴﺖ هﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر هﺴﺘﻨﺪ و هﻨﻮز هﻢ ﻧﻔﻮذ
ﺑﺴﻴﺎر زیﺎدی در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ هﺎ دارﻧﺪ  .ﺟﻨﺎح دوم  ،ﻝﻴﺒﺮال هﺎی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﺖ هﺴﺘﻨﺪ .
ایﻦ هﺎ ﺕﺮم هﺎیﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺵﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ  .ایﺪﺋﻮﻝﻮگ ایﻦ هﺎ ﺑﺮژیﻨﺴﮑﯽ
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هﻢ ﺑﻴﺎیﺪ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ را از دﺳﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ داد ؛ ﭼﻮن ﻣﮏ ﮐﻴﻦ از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراران
رﺋﺎﻝﻴﺴﺖ اﺳﺖ  .ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺁﻣﺮیﮑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ایﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭼﻴﻦ وروﺳﻴﻪ را ﻗﺒﻼ ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ  .اﺧﺘﻼف ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺌﻮ ﮐﺎن هﺎ در
هﻤﻴﻦ ﺟﺎﺳﺖ  .ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ﻣﯽ ﭘﺬیﺮد ﮐﻪ ﭼﻴﻦ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺁرام و ﮐﺸﻮر هﺎی ﺁﺳﻴﺎی
ﺵﺮﻗﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ دارد .ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ اﺻﻼ ایﻦ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ .اﻧﻬﺎ در ﺕﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻮد ﻣﮏ
ﮐﻴﻦ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﻨﺪ  .ﮐﻮﻝﻴﻦ ﭘﺎول وزیﺮ دﻓﺎع ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎران رﺋﺎﻝﻴﺴﺖ ﺑﻮد ؛ وﻝﯽ ﺕﺤﺖ ﻓﺸﺎر وارﻋﺎب ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺵﺪ
ﺑﺮ ﺁن هﻤﻪ دروغ در ﻣﻮرد ﻋﺮاق ﺻﺤﻪ ﺑﮕﺬارد .ﺑﻌﺪ هﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺵﺪ .ﻣﮏ
ﮐﻴﻦ ﺵﺒﺎهﺖ هﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ﭘﺎول دارد.
ﺻﺎدق اﻓﺮوز  :در ﻣﻮرد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﮐﺎﻧﯽ ایﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻈﺮیﻪ
ﭘﺮدازان ﻣﻄﺮح  ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﮐﺎﻧﯽ را اداﻣﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺿﺮوری ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮال ﻣﯽ
ﺑﻴﻨﻨﺪ ؛ یﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮال ﭘﻴﺶ ﻧﻤﯽ رود ﺵﻤﺸﻴﺮ ﻧﺌﻮﮐﺎن از
ﻏﻼف ﺑﻴﺮون ﻣﯽ ﺁیﺪ و راﻩ را ﺑﺮای ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮاﻝﻴﺴﻢ هﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .یﮏ ﻣﻘﺪار راﺑﻄﻪ
ایﻦ دو ﺳﻴﺎﺳﺖ را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .
یﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻨﺎب  :ﺑﺎزار ﺁزاد ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮاﻝﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎیﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﻓﺮو ﭘﺎﺵﯽ
ﺵﻮروی ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪ  .در ایﻦ زﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖ هﺎی رهﺎیﯽ ﺑﺨﺶ و ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
و ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ در اروﭘﺎ اﺧﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ  .ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮاﻝﻴﺴﻢ ﺁﻣﺪ و ﮔﻔﺖ دیﮕﺮ ﺁﻝﺘﺮﻧﺎﺕﻴﻮی
وﺟﻮد ﻧﺪارد وﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﺕﺎ ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﺁزاد ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮال را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮیﻢ  .ﺁن
هﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺁﻝﺘﺮﻧﺎﺕﻴﻮ دیﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد)ﺕﯽ .ﺁی  .ان  .ا (  .هﻤﻪ ﮐﺸﻮر هﺎ ﺑﺎیﺪ ﻣﺮز
هﺎی ﺧﻮدﺵﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ  .ﭼﻴﻦ ﺕﻮدﻩ ای ﺑﻪ یﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﺕﺒﺪیﻞ ﺵﺪ  .و
اﺕﺤﺎد ﺵﻮروی از هﻢ ﭘﺎﺵﻴﺪ و ﻧﻬﻀﺖ هﺎی رهﺎیﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺮگ یﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت ﮐﺎﻣﻼ
ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن ﺧﻮدش رﺳﻴﺪ  .ﺳﻮﺳﻴﺎل دﻣﮑﺮاﺳﯽ در اروﭘﺎ ﺁﻧﻘﺪر اﺧﺘﻪ ﺵﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ  ،ﺕﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ ﺑﻪ ﺁن وﺿﻊ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺵﺪ  .ﺣﺎﻻ ﺁیﺎ ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ ﻧﻘﺸﯽ
در ﺟﺮیﺎن ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮال داﺵﺘﻨﺪ ؟ ﺟﻮاب ﻧﻪ اﺳﺖ  .ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎیﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ وﻝﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدش هﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ ﭘﻮﻻریﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد .وﻝﯽ ﻧﺌﻮﮐﺎن
هﺎ ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﺳﻮار ﺑﺮ ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮاﻝﻴﺴﻢ ﺵﺪﻧﺪ .و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد  .در دﻧﻴﺎ
ﻓﻘﻂ یﮏ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد دارد و ﺁن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮیﮑﺎﺳﺖ  .ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺮد
 .ﺣﺎﻻ ایﻦ ﮐﻪ ایﻦ ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ ﺕﺎ ﭼﻪ اﻧﺪارﻩ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮاﻝﻴﺴﻢ وﻓﺎدار هﺴﺘﻨﺪ ؟ ایﻦ
ﺟﺎ و ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺁن اﺻﻮﻝﯽ را ﮐﻪ ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮاﻝﻴﺴﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻣﻮر
ﺕﺠﺎرﺕﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﻤﻴﺮ اﻣﻴﻦ،ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ زیﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ  .ﺁن هﺎ
اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮاﻝﻴﺴﺘﯽ را ﻧﻴﺰ زیﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ  .اﻣﮑﺎن زیﺎدی
دارد ﮐﻪ ﻧﺌﻮﮐﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻝﻴﺒﺮاﻝﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺁﻝﺘﺮﻧﺎﺕﻴﻮ ﻧﻈﺎﻣﯽ روی
ﺑﻴﺎورﻧﺪ  .ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف دیﮕﺮ ﺟﺮیﺎن هﺎی ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری روی ایﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺁﺵﻮب در یﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺎﺵﺖ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﺑﺎﺵﺪ
 .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻄﺮیﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ در ﺑﺎﺕﻼق ﻋﺮاق ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،
ایﻦ هﺎ ایﻨﻄﻮری ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ایﻦ هﺎ در ﺑﺎﺕﻼق ﻓﺮو ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  .ﻣﺮدم ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪ هﺎیﺸﺎن را از دﺳﺖ دادﻩ اﻧﺪ در ﺑﺎﺕﻼق ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ  .هﻠﯽ ﺑﺮﺕﻮن ﺧﻮد را در
ﺑﺎﺕﻼق ﻧﻤﯽ ﺑﻴﻨﺪ  .در واﻗﻊ هﺮ ﻗﺪر در ﻋﺮاق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺵﻮب ﺑﺸﻮد ایﻦ هﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻔﺖ
را ﻣﯽ ﭼﺎﭘﻨﺪ  .ایﻦ ﻣﺮدم ﻋﺮاق و ﺁﻣﺮیﮑﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ایﻦ ﺑﺎﺕﻼق ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﻧﺪ .
ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ ﺑﻪ ایﻦ زودی دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .
ﺻﺎدق اﻓﺮوز  :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺁﺧﺮیﻦ ﺳﻮال  ،ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻨﮑﻪ هﻴﭽﮑﺪام از ﮐﺎﻧﺪیﺪ هﺎ از
ﻧﺌﻮ ﮐﺎن هﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺁیﺎ در دورﻩ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺁیﻨﺪﻩ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ایﺮان
ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ؟
یﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻨﺎب  :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺌﻮ ﮐﺎن هﺎ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺎیﻨﺪ
یﮏ ﭼﺮﺧﺸﯽ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ  .در درون ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ یﮏ ﻧﻮع
ﻋﺪم اﺟﻤﺎع در ﻣﻮرد ایﺮان ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ  .روی ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ایﺮان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺕﻮﺿﻴﺢ ﺁن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﻖ اﻝﻘﻮل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  .در ﻣﻮرد ﻋﺮاق اﺟﻤﺎع وﺟﻮد داﺵﺖ و ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻔﻖ اﻝﻘﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﻼن روز ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم هﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻋﺮاق دارای ﺳﻼح ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ایﻦ اﺟﻤﺎع وﺟﻮد داﺵﺖ  .در ﻣﻮرد
ایﺮان ایﻦ اﺟﻤﺎع از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .هﻤﻪ ﺵﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ایﺮان را ﮔﺮﻓﺖ وﻝﯽ
ایﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ایﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺑﮕﻮیﻨﺪ اﺧﺘﻼف وﺳﻴﻌﯽ ﺑﻴﻦ
ﺵﺎن وﺟﻮد دارد  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ایﺮان ﺕﺒﺪیﻞ ﺵﺪﻩ ﺑﻪ ایﺠﺎد یﮏ ﻝﻮﻝﻮﺧﺮﺧﺮﻩ
ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ایﺠﺎد ﭘﺎیﮕﺎﻩ هﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ  .ایﻦ هﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﺧﻄﺮ ایﺮان ﭘﺮدﻩ ﺳﺒﺰ را ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ﭘﺮدﻩ ﺁهﻨﻴﻦ ﺑﮑﻨﻨﺪ و
یﮏ ﻧﻮع ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺟﺪیﺪی را ایﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .در ایﺮان هﻢ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ
ﺁن ﺣﺮف هﺎ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﮐﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

اﺳﺖ .او ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﻴﺎری اﺳﺖ  .هﻴﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ هﻨﻮز هﻢ ﺑﺮای ﺕﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮی  ،ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﺖ هﺎی ﻝﻴﺒﺮال در داﺧﻞ ﺁﻣﺮیﮑﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﻝﻴﺒﺮاﻝﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ  .ﻣﺜﻞ دادن ﺣﻖ رای ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻝﯽ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮیﺎن و ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن هﺎ .و درﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ایﻦ هﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪیﻨﺶ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﮐﺎرﺕﺮ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﻝﻴﺒﺮال
ﺑﻮد وﻝﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪیﻦ ﺑﻮد .یﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن در
ﺟﺮیﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ یﻮﮔﻮﺳﻼوی ﮐﻪ ﺕﻘﺮیﺒﺎ هﻤﻪ ﻗﺪرت هﺎی اروﭘﺎیﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺵﺖ  .یﺎ
ﺑﻮش ﭘﺪر در ﺟﺮیﺎن ﺟﻨﮓ اول ﻋﺮاق .ﺟﻨﺎح ﺳﻮم در ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﺖ هﺎی
ﺟﮑﺴﻮﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ  .ایﻦ هﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻧﺒﺎیﺪ در ﺟﻨﮓ هﺎی ﺑﺰرگ ﺵﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ؛
ﻧﺒﺎیﺪ در ﻓﮑﺮ ﺕﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺵﺪ ؛ ﻧﺒﺎیﺪ ﻧﻔﺘﺎ راﻩ ﺑﻴﻨﺪارد ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺁﻣﺮیﮑﺎ
ﺑﭙﺮدازد  .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن ایﻦ ﺟﻨﺎح ران ﭘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻩ
ﻧﻤﺎیﻨﺪﻩ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮد  .ران ﭘﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻧﺒﺎیﺪ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺵﺪ
 .اﻣﺮیﮑﺎ ﻧﺒﺎیﺪ در ﮐﺸﻮر هﺎی دیﮕﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ایﺠﺎد ﮐﻨﺪ ؛ﺑﻠﮑﻪ ایﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺎیﺪ در
ﺵﻬﺮ هﺎی ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺑﺎﺵﻨﺪ  .ایﻦ هﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﮑﺴﻮن  ،هﻔﺘﻤﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺁﻣﺮیﮑﺎ هﺴﺘﻨﺪ  .در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ  ،هﻤﻴﻦ ﺟﮑﺴﻮﻧﯽ هﺎ ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن ﮔﺮد ﺁﺑﺮاهﺎم
ﻝﻴﻨﮑﻠﻦ ﺟﻤﻊ ﺵﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .وﻝﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول اوﺿﺎع
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻮض ﺵﺪ  .ﻣﺮﮐﺰ ﺕﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻝﻨﺪن ﺑﻪ ﻧﻴﻮیﻮرک ﻣﻨﺘﻔﻞ ﺵﺪ  .و دﻻر در
ﭘﻮل ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎی ﭘﻮﻧﺪ اﻧﮕﻠﻴﺲ را ﮔﺮﻓﺖ  .در هﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﺖ هﺎی
ﺟﮑﺴﻮﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺵﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﺮای اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران رﺋﺎﻝﻴﺴﺖ
روی ﮐﺎر ﺁﻣﺪﻧﺪ  .از ﺳﺎل  2000ﻣﺎ ﺵﺎهﺪ یﮏ ﺟﻨﺎح ﭼﻬﺎرم در ﺁﻣﺮیﮑﺎ هﺴﺘﻴﻢ ؛ ﮐﻪ
ﺑﺎ هﺮ ﺳﻪ ﺟﻨﺎح ذﮐﺮ ﺵﺪﻩ در ﺕﻀﺎدﻧﺪ
ایﻦ ﺟﻨﺎح ﭼﻬﺎرم هﻤﺎن ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از درون هﻴﭻ ﮐﺪام از ایﻦ ﺟﻨﺎح هﺎ
ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ اﻧﺪ  .ایﻦ هﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﭗ هﺎی ﺳﺎﺑﻖ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎهﻴﺖ دادﻩ و
در دوران ریﮕﺎن در دﺳﺘﮕﺎﻩ او ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﻩ و در ﺳﺎل  2000ﺑﺮای اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر ﮐﺎخ
ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﺕﺴﺨﻴﺮ ﺧﻮدﺵﺎن درﺁوردﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی را در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻠﯽ هﺎ و ﺟﻨﺎح هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎیﺪ ﺕﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ایﻦ
ﺟﻨﺎح هﺎ در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ  .ﺟﻨﺎح ﺟﮑﺴﻮﻧﯽ دیﮕﺮ در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ؛ وﻝﯽ
هﻨﻮز ﻓﻌﺎﻝﻨﺪ  .ران ﭘﺎل  ،ﮐﻮﺳﯽ ﻧﻴﭻ و ﭘﺖ راﺑﺮﺕﺴﻮن و ادواردز از ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن
ﺟﮑﺴﻮﻧﯽ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﺖ هﺴﺘﻨﺪ  .ایﻦ هﺎ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﺮوﻧﺪ و یﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻮد را
ﮐﺎﻧﺪیﺪ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﮑﻨﻨﺪ ؛ وﻝﯽ ﺁن ﻗﺪرت ﺕﺎریﺨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
ﺑﺮﺳﻨﺪ از دﺳﺖ دادﻩ اﻧﺪ  .ایﻦ هﺎ ﻓﻌﺎل و دیﻨﺎﻣﻴﮏ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای در ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺁﻣﺮیﮑﺎ دارﻧﺪ  .در ﻣﻮرد ﺳﻮال دیﮕﺮ ﺵﻤﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ایﻨﮑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ یﮏ ﻓﺮاﻣﻠﯽ هﻤﺰﻣﺎن از ﺳﻪ ﮐﺎﻧﺪیﺪ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؛ ﺑﺮای ایﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮﮐﺪام از ایﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺵﺪ را ﺑﺮای ﺧﻮد داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ  .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ هﻠﯽ
ﺑﺮﺕﻮن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﮏ ﮐﻴﻦ  ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ هﻴﻼری
ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن و اوﺑﺎﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻝﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ایﻦ ﮐﻤﮏ هﺎ  ،اﮔﺮ رﺳﻤﯽ ﻧﺒﺎﺵﺪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﯽ
اﺳﺖ  ،و اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺒﺎﺵﺪ  ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .هﺮﮐﺪام از ایﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ریﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮﺳﻨﺪ  ،ﺳﻴﺎﺳﺖ هﻠﯽ ﺑﺮﺕﻮن ﺑﺎ ﺕﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﭼﻴﺰی اداﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺵﺖ .
ﺻﺎدق اﻓﺮوز  :ﺳﻮال ﺑﻌﺪی در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎﺳﺖ  .ﺁیﺎ ﻣﮏ ﮐﻴﻦ از ﻧﺌﻮﮐﺎن
هﺎﺳﺖ ؟ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن دارد ارﺕﺒﺎط ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﮐﺎﻧﯽ را ﺑﺎﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮال ﺑﺎز ﮐﻨﻴﺪ .
ﻣﻦ یﺎدم هﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﺳﻔﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺁﻣﺮیﮑﺎ در
ﻋﺮاق ﻣﻴﮕﻔﺖ ﻣﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺕﻼش ﮐﺮدیﻢ ﺕﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺎﮐﻤﻴﻦ ﻋﺮب را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﻢ
وﻝﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮش ایﻦ اﻋﺘﻤﺎد را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد .او ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮش را ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻴﻞ در ﺟﻨﮕﻞ  .ﻓﻴﻞ ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺜﻪ ﻋﻈﻴﻤﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﺪ وﻗﺘﯽ در ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺮاﻩ
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ هﻤﻪ از ﺟﻠﻮیﺶ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؛ ﻏﺎﻓﻞ از ایﻨﮑﻪ ایﻦ ﻓﻴﻞ در ﭼﺎﻝﻪ ای ﮐﻪ
ﻣﻮش هﺎ و ﺧﺮﮔﻮش هﺎ ﺑﺮایﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد  .و ایﻦ ﺕﻘﺮیﺒﺎهﻤﺎن ﭼﻴﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺮاق اﺕﻔﺎق اﻓﺘﺎد .او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ایﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺟﻨﮓ اول ﺧﻠﻴﺞ از ﺣﻤﺎیﺖ ﮐﺸﻮر هﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺳﺎز ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد  .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ ایﻦ ﮐﺎﻧﺪیﺪا هﺎی ﺟﺪیﺪ ﻣﺜﻞ اوﺑﺎﻣﺎ و ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن در
ایﻦ ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺁیﺎ ﺵﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪیﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اداﻣﻪ
ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺿﺮوری ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮال اﺳﺖ یﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ
ﺁﻣﺮیﮑﺎﺳﺖ و در ﺣﺎل اﻓﻮل اﺳﺖ ؟
یﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻨﺎب  :ﻧﺌﻮ ﮐﺎن هﺎ در ﮐﺎﺑﻴﻨﻪ ریﮕﺎن ﺣﻀﻮر داﺵﺘﻨﺪ  .وﻝﯽ در ﻧﻴﻤﻪ دوم
دهﻪ  80ﻗﻮی ﺵﺪﻧﺪ ؛ و در دهﻪ  1990ﻧﻈﺮﮔﺎﻩ هﺎیﺸﺎن را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
و ﻧﻘﺶ ﺁﻣﺮیﮑﺎ را در ﺟﻬﺎن ﻓﺮﻣﻮﻝﻪ ﮐﺮدﻧﺪ  .و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺵﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﺕﺼﺮف ﺧﻮد درﺁوردﻧﺪ  .اﻣﺮوزﻩ ایﻦ هﺎ در رﺳﺎﻧﻪ
هﺎی ﮔﺮوهﯽ ﻧﺰدیﮏ ﺑﻪ  60در ﺻﺪ را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ .ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ در ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺑﻠﮑﻪ دراروﭘﺎ هﻢ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ  .در ایﺘﺎﻝﻴﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ
دوﻝﺖ در دﺳﺖ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖ اﺳﺖ  ،رﺳﺎﻧﻪ هﺎی ﮔﺮوهﯽ ﺑﺨﺼﻮص روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ
در دﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﺮﻝﻮﺳﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ ؛ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار اروﭘﺎیﯽ ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎﺳﺖ
 .در ﺁﻣﺮیﮑﺎ اﮐﺜﺮ ﻗﻀﺎت دادﮔﺎﻩ هﺎ از ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ هﺴﺘﻨﺪ  .در ﻋﺮض  6ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ
اﮐﺜﺮ ﻗﻀﺎﺕﯽ ﮐﻪ ﻝﻴﺒﺮال ﺑﻮدﻧﺪ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺵﺪﻩ اﻧﺪ  .ایﻦ هﺎ در ارﺕﺶ و وزارت
دﻓﺎع ﻧﻴﺰ از ﻃﺮیﻖ راﻣﺴﻔﻴﻠﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی ﺵﺪﻧﺪ  .ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ اﻣﺮوزﻩ ﺁﻧﻘﺪر ﻗﺪرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮیﻦ اﻧﺘﻘﺎد ژﻧﺮال ﺁﻝﻦ را در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺕﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮدﻩ و
ﺕﻮﺳﻂ ژﻧﺮال ﭘﺎﻝﻮن او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ایﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺪن
اوﺑﺎﻣﺎ یﺎ ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن از ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﺎﺵﺪ  .ایﻦ هﺎ در ﺕﻤﺎم رﺳﺎﻧﻪ هﺎ  ،در
داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ  ،درون ﺳﺎزﻣﺎن هﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺵﺶ ﮔﺎﻧﻪ  ،ﺧﻴﻠﯽ ﻗﻮی هﺴﺘﻨﺪ  .اﻣﺮوزﻩ از
هﺮ  10ﻓﮑﺮ اﻧﺒﺎر ) ﺕﻴﻨﮏ ﺕﻨﮏ ( در ﺁﻣﺮیﮑﺎ  ،ﺵﺶ ﺕﺎی ﺵﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺌﻮﮐﺎن
هﺎﺳﺖ  .اﮐﺜﺮ ایﻦ ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ ﺕﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدﻩ هﺴﺘﻨﺪ و دﮐﺘﺮی دارﻧﺪ ؛ و راﺟﻊ ﺑﻪ
اﻣﭙﺮاﻃﻮری هﺎی ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺕﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ  ،و ﺧﻮدﺵﺎن از اﻝﮕﻮهﺎی ﮔﺬﺵﺘﻪ درس ﻣﯽ
ﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﺁن در ﺁﻓﺮیﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ایﻦ هﺎ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ از ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﺎرج ﺵﻮﻧﺪ  .ایﻦ هﺎ اﮔﺮ ﺟﺎن ﻣﮏ ﮐﻴﻦ

ﻧﮑﺎت ﻣﻄﺮح ﺵﺪﻩ در ایﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ :
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺕﯽ  -ﭘﺮایﻤﺮی  -ﮐﺎﮐﺲ  -ﺳﻮﭘﺮ دﻝﯽ ﮔﻴﺖ هﺎ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ  -ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و وام هﺎی ﺳﺎب ﭘﺮایﻢ
ﭘﻮﭘﻮﻝﻴﺴﻢ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات -ﻣﻘﺎیﺴﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژوایﯽ )ﭘﺎرﻝﻤﺎﻧﯽ( ﺁﻣﺮیﮑﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻋﻠﺖ اﺵﺘﻴﺎق ﺟﻮاﻧﺎن ﺁﻣﺮیﮑﺎیﯽ ﺑﻪ ﺵﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  2008و ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ اوﺑﺎﻣﺎ
ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﺤﺮان ادواری  -ﺟﻨﺎح هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺁﻣﺮیﮑﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران رﺋﺎﻝﻴﺴﺖ  -ﻝﻴﺒﺮال هﺎی اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﺖ
ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﺖ هﺎی ﺟﮑﺴﻮﻧﯽ  -ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ
ﺕﺴﻠﻂ ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪ هﺎی ﮔﺮوهﯽ
ﺕﻴﻨﮏ ﺕﻨﮏ هﺎ  -ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮال و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﮐﺎﻧﯽ
اﻧﺒﺎﺵﺖ ﺳﺮﻣﺎیﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺁَﺵﻮب
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺌﻮﮐﺎﻧﯽ
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ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺧﻮدﺵﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر و ﺑﻪ ﺕﺪریﺞ و ﺕﺎ ﺣﺪودی از ﺕﻔﮑﺮ ﻗﺎﻝﺒﯽ
ﺧﻮدﺵﺎن دﺳﺖ ﺑﺮداﺵﺘﻨﺪ و هﻤﻮارﻩ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻝﺘﯽ و
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ در ﻧﻮﺳﺎن و رﻓﺖ و ﺁﻣﺪ ﺑﻮدﻩ و هﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﻣﺤﻮر
ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺵﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ هﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ﺑﻮدﻩ
ﺑﻮیﮋﻩ ﻃﺮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ،ﺳﺎﻣﺎن دهﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﺳﻬﻴﻤﻪ ﺑﻨﺪی
ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮد .ﮔﺮوهﻬﺎی زیﺎدی از ایﻦ ﮔﺮایﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺕﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺳﺎزی زﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮﻝﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ زﻧﺎن ﻧﻤﯽ ﺵﻮد اﻣﺎ
درﺑﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺁﻧﻬﺎ و هﻮیﺖ یﺎﺑﯽ زﻧﺎن ﺑﯽ ﺕﺎﺙﻴﺮ ﻧﺒﻮدﻩ
اﺳﺖ.
ﮔﺮوﻩ دوم ﮐﻪ ﺧﻮدﺵﺎن را "ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺪﻧﯽ" ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺵﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﻴﺮ
دوﻝﺘﯽ یﺎ ان ﺟﯽ اوهﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودیﺘﻬﺎی
ﮐﺎر ان ﺟﯽ اوی ﺑﻪ ﺕﺪریﺞ از ﺵﮑﻞ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺁن ﺧﺎرج ﺵﺪ و ﺵﮑﻞ
ﺵﺒﮑﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ایﻦ ﮔﺮوﻩ ﮔﺮایﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺧﻮدش ﺟﺎی
دادﻩ ﮐﻪ در یﮏ ﺳﺮ ﺁن ﮔﺮایﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل روایﺖ ﻣﺘﺮﻗﯽ از اﺳﻼم
ﺕﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺳﺮ دیﮕﺮ ﺁن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻔﺮدی از ﻣﺎرﮐﺴﻴﺘﻬﺎی هﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ یﺎ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن را یﮏ ﻣﺒﺎرزﻩ دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ ﻣﯽ دادﻧﺪ و یﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
رادیﮑﺎﻝﻴﺰﻩ ﮐﺮدن ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن وارد ﺁن ﺵﺪﻧﺪ .در ﻣﻴﺎن ایﻦ دو ﮔﺮایﺶ،
ﮔﺮایﺸﯽ ﺑﺎ اﺕﮑﺎء ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﺕﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺎن ﺕﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮیﻦ ایﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﻴﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺕﺎ اﻧﻮاع ﮔﺮایﺸﺎت ﻣﺎرﮐﺴﻴﺘﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در
روﻧﺪی دﻩ ﺳﺎﻝﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰ هﺎی ﺑﺴﻴﺎری ،ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ دروﻧﯽ و ﺑﻴﺮوﻧﯽ
و ﺕﺎﺙﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوﻩ هﺎ ﺑﺮ هﻤﺪیﮕﺮ ،ﮔﺮایﺸﺎﺕﯽ از ایﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
در ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻪ یﮑﺪیﮕﺮ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﻋﺪﻩ ای دﮔﻢ هﺎیﺸﺎن ﺳﺎﺋﻴﺪﻩ ﺵﺪ و ﻋﺪﻩ ای
ﻣﻄﺎﻝﺒﺎت ﺧﻮدﺵﺎن را ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻧﻬﺎیﺖ ﺑﻪ روایﺘﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ از اﺳﻼم
رﺿﺎیﺖ دادﻩ اﻧﺪ.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ﮐﻪ ایﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺵﻔﺎف ﺕﺮ ﺵﺪن ﺧﻂ ﮐﺸﯽ هﺎی درون
ﮔﺮوهﯽ در ایﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺵﺪ و ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ
ﻣﺸﺨﺺ ﺕﺮ ﺵﺪ و ایﻦ ﻝﺰوﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﺸﺎن از ﺕﺸﺘﺖ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺕﺤﻮل
ﻣﺜﺒﺖ از ایﻦ ﺑﺨﺶ زﻧﺎن هﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ایﻦ ﺑﺨﺶ در واﻗﻊ ﺣﺪﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ
واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺕﻔﮑﺮ ﺣﺎﮐﻢ و ﮔﺮوهﻬﺎی رادیﮑﺎﻝﺘﺮ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در
روﻧﺪ هﻮیﺖ یﺎﺑﯽ و ﺕﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺕﮋی هﺎی
رادیﮑﺎل ﺕﺮی دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮیﻦ ﻓﺸﺎر را در ﺳﺎل ﮔﺬاﺵﺘﻪ ایﻦ ﺑﺤﺶ
از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺵﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ از یﮏ ﻃﺮف ﮔﺮﭼﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ویﮋﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد
زﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺵﻮد ﻧﻘﺪ دارﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺕﻐﻴﻴﺮ ایﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ هﺴﺘﻨﺪ و از
ﻃﺮف دیﮕﺮ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از زﻧﺎن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻠﻨﯽ
و ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻮاﺿﻊ و اﺳﺘﺮاﺕﮋی و اهﺪاﻓﺸﺎن از
ﺣﻤﺎیﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮﺧﻮردار هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮیﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوهﻬﺎی دیﮕﺮ ﺕﺤﺮیﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺮوﻩ ﺳﻮم ﺳﻮﺳﻴﺎل ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﯽ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ هﺪف اوﻝﻴﻪ ﺧﻮدﺵﺎن را ﺟﺎ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ روز هﺸﺖ ﻣﺎرس ﺕﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ایﻦ ﮔﺮوﻩ در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﻬﺎیﯽ هﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ایﻨﮑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ان ﺟﯽ او ﺙﺒﺖ ﺵﺪ از ﺁن ﮐﻨﺎرﻩ
ﮔﻴﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ،یﻌﻨﯽ یﮏ ﺑﺨﺶ از ﺁن ﮔﺮوﻩ هﺴﺘﻨﺪ .ایﻨﻬﺎ ﻗﺼﺪ داﺵﺘﻦ ﺙﺎﺑﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ روی ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دارﻧﺪ ایﻦ
ﮔﺮوﻩ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
زﻧﺎن ﺑﺎ اﺻﻮل ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺁزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺻﻠﺢ ،ﻋﺪاﻝﺖ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،را
ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی ﺧﻮدﺵﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺮ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن و وﺟﻮﻩ ﻣﺨﺮب ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮاﻝﻴﺴﻢ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ
ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ هﻢ در هﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻝﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮ ﺧﻔﻘﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن ،ایﻦ ﮔﺮوﻩ هﻢ
ﻣﺜﻞ ﺳﺎیﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎی ﻋﻠﻨﯽ اش ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺪود ﺵﺪ.
ﮔﺮوﻩ ﭼﻬﺎرم زﻧﺎن و ﺕﺤﺮﮐﺎت ﮐﺎرﮔﺮی هﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﺵﮑﻠﻬﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ در
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ایﻦ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁن ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺼ ًﺎ زﻧﺎن ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﻮرد هﺪف ﻗﺮار ﺑﺪهﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻞ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺕﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﮐﺎرهﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺕﯽ
از ﺕﺮﻏﻴﺐ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺵﻮراهﺎ و اﻧﺠﻤﻦ هﺎی واﺣﺪهﺎی ﺕﻮﻝﻴﺪی ﺕﺎ
ﺕﺮﻏﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ایﺠﺎد ﮔﺮوهﻬﺎ وﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن ارایﻪ ﻣﯽ دهﺪ .در ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺧﺮاﺟﻬﺎ و ﺕﺠﺪیﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ایﻦ ﮔﺮوهﻬﺎ ﺕﻤﺮﮐﺰ
ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎی ﺧﻮدﺵﺎن را ﻧﻪ در واﺣﺪهﺎی ﺕﻮﻝﻴﺪی ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻼت
ﮐﺎرﮔﺮی ﺕﻌﻴﻴﻦ ﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرهﺎیﯽ ﮐﻪ ﺕﻮﺳﻂ ایﻦ ﮔﺮوﻩ هﺎ در ﺟﻬﺖ
ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺎن در ایﻦ ﺳﺎﻝﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ایﺠﺎد ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی هﻤﻴﺎری ﺑﺮای
زﻧﺎن هﺴﺖ ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﺮای ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن ﺁﮔﺎهﯽ و هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ ﺁﻧﻬﺎ هﻢ هﺴﺖ.

ﮔﻔﺘﮕﻮی رادیﻮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻓﺮزاﻧﻪ راﺟﯽ

ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺳﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺵﺖ!
ایﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی رادیﻮ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻓﺮزاﻧﻪ راﺟﯽ در 8ﻣﺎرس 27
ﻓﺮوردیﻦ ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ
ﻓﺮیﺪا ﻓﺮاز 4 -ﺁوریﻞ 2008
رادیﻮ ﺑﺮاﺑﺮی :ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺳﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺵﺖ! ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪی هﺎ،
ﺣﻮزﻩ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ و ....در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻓﺮزاﻧﻪ راﺟﯽ ﻧﻮیﺴﻨﺪﻩ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و از ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن !
ﻓﺮزاﻧﻪ راﺟﯽ :ﻣﻦ ﮐﺎرم ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﯽ و ﺕﺮﺟﻤﻪ اﺳﺖ .یﮏ ﮐﺘﺎﺑﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم دل اﻧﺎر
ﺕﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﺧﺎوران ﭼﺎپ ﺵﺪ و دو ﮐﺘﺎب دیﮕﺮ هﻢ در ارﺵﺎد یﮏ ﺳﺎل
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺠﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻴﺪورام یﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺑﻴﺎیﺪ.
ﻣﻦ در واﻗﻊ ﺑﻌﻼوﻩ دوﺳﺘﺎن دیﮕﺮ؛ ﺟﺰو اوﻝﻴﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن وارد ﺵﺪم ،ﺟﺰو ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺰاران ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﻮدم و ﺕﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ایﻦ
ﺟﺮیﺎن ﺑﺎ هﺪف ان ﺟﯽ اوی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ایﻦ ﺟﺮیﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدم وﻝﯽ ﺑﻌﺪ
ﮐﻪ رﻓﺖ ﺕﻮ ﮐﺎر ان ﺟﯽ او از ایﻦ ﺟﺮیﺎن در ﺁﻣﺪم ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻝﻒ ﮐﺎر ان ﺟﯽ
اوی ﺑﻮدم ،ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎیﺖ زﻧﺎن ایﺮان ﺟﻬﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدیﻢ و ﺑﻌﺪ از
زﻝﺰﻝﻪ ﺑﻢ ﺵﻮرای ﺕﺸﮑﻼت ﻣﺮدﻣﯽ را ﺕﺸﮑﻴﻞ دادیﻢ و ﻣﺪﺕﯽ هﻢ در ﺑﻢ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ
داﺵﺘﻴﻢ .ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻞ ﺵﺪن ﺳﺎیﺖ زﻧﺎن ایﺮان ﺟﻬﺎن ﻋﻤﻼ ﮐﺎرم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺵﮑﻞ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد .ﻣﻘﺎﻝﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺵﺘﻢ ،ﮔﺎهﯽ اوﻗﺎت ﺕﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﻓﻌﻠﻦ هﻢ
ﺳﺎﻝﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دارم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
رادیﻮﺑﺮاﺑﺮی :ﺳﺎل ﮔﺬاﺵﺘﻪ یﮑﯽ از ﺳﺨﺖ ﺕﺮیﻦ ،ﺑﺪﺕﺮیﻦ ﺳﺎﻝﻬﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن
و ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ایﺮان ﺑﻮد ،ﺁﭘﺎرﺕﺎیﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺁیﺪ ﺑﻪ ﺵﮑﻞ ﻋﺮیﺎن دارد ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺵﻮد ﺑﺪون هﺮاس ،ﺑﺪون واهﻤﻪ ،ﺵﻤﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ زﻧﺎن هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدﺕﺎن ﮔﻔﺘﻴﺪ از اوﻝﻴﻦ زﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ وارد ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن) ،ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﯽ( وارد ﺵﺪیﺪ ،دوﺳﺖ دارم
ارزیﺎﺑﯽ ﺕﺎن را از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬاﺵﺘﻪ ،ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﺑﺮای ﺁیﻨﺪﻩ ازﻧﻈﺮ ﺵﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﺸﻢ
اﻧﺪازی ﻣﺘﺼﻮر هﺴﺘﻴﺪ.
ﻓﺮزاﻧﻪ راﺟﯽ :ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارم ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﻢ ادﻋﺎ
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺕﺼﻮر ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﻢ از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ و
ﻣﺸﺨﺺ ﺕﺮ از ﺳﺎل ﮔﺬاﺵﺘﻪ ارایﻪ ﺑﺪم اﻣﺎ ﺕﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ یﮏ ﺕﺼﻮر ﮐﻠﯽ از
ﺁن را ﺑﺪهﻢ.
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬاﺵﺘﻪ اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ اﮔﺮ ﻓﺮض ﺑﮕﻴﺮیﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻧﻪ یﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻠﮑﻪ یﮏ
ﮐﺎﺳﺖ را ﺕﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ ،ﺑﺎیﺪ ایﻦ را هﻢ ﺑﭙﺬیﺮیﻢ ﮐﻪ ایﻦ ﮐﺎﺳﺖ و ﻃﺒﻘﺎت
دروﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اهﺪاف اﺳﺘﺮاﺕﮋی هﺎ و اﺵﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺕﯽ را از
ﻣﺒﺎرزﻩ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ایﺮان ﺑﻪ ﺕﺪریﺞ و در ﻃﯽ ﺵﮑﻞ ﮔﻴﺮی اﺑﺘﺪایﯽ ﺧﻮد ،روز ﺑﻪ
روز ،ایﻦ ﺕﻨﻮﻋﺎﺕﺶ را ﻋﻴﺎن ﺕﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ایﻦ ﺕﻨﻮﻋﺎت ،روش هﺎ
و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ،ﺕﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﻝﺒﺎس
ﭘﻮﺵﻴﺪن ﺕﺎ ﺕﻼش ﺑﺮای دﻧﻴﺎی ﻧﻮ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ
و ﺑﻌﻀﺎ ﺕﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮایﺎﻧﻪ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ایﺮان ،ﺵﺎﻣﻞ ﺕﻤﺎﻣﯽ ﺕﺤﺮﮐﺎت زﻧﺎن
ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺳﻄﺢ ﺵﺨﺼﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و
هﺴﺘﯽ ﺵﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺵﻮد.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در ایﺮان ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﻴﺎل و ﺧﻴﻠﯽ ﺵﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎی ﮐﻼﺳﻴﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ایﻦ ﺵﮑﻞ ﺳﻴﺎل و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺰﮐﺰ اهﺮﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دو ﺣﮑﻮﻣﺖ دیﮑﺘﺎﺕﻮری و ﺧﻄﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬیﺮی را ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب اوﻝﻴﻪ ﺵﮑﻞ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮدﻩ ﺑﺎﺵﺪ اﻣﺎ زﻧﺎن در
روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮدﺵﺎن ﻣﺰایﺎی ﺵﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ را درِیﺎﻓﺘﻨﺪ و روز ﺑﻪ
روز ﺁن را ﮔﺴﺘﺮش و ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺵﮑﻞ اﻓﻘﯽ ،ﺵﺒﮑﻪ ای،
هﺴﺘﻪ ای و ﮔﺮوهﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ هﺴﺖ ﮐﻪ در ایﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻣﻮﺿﻮع و هﺪف ﺑﺎ هﻢ در ﺁﮐﺴﻴﻮﻧﻬﺎی اهﺪاف و یﺎ اﺳﺘﺮاﺕﮋی هﻤﮑﺎری و
هﻤﻴﺎری دارﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن را در ایﺮان ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﻏﻤﺎض ،ﻣﯽ ﺵﻮد ﺑﻪ ﭘﻨﭻ
ﮔﺮایﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺕﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
ﮔﺮایﺶ اول ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻝﺘﯽ یﺎ ان ﺟﯽ اوهﺎ ،واﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻧﻈﺎم
ﺣﺎﮐﻢ در ﮐﻠﻴﺖ ﺁن هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺵﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻋﻤﺪﻩ ای از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن هﻢ
ﻣﯽ ﺵﻮد ،ایﻦ ﮔﺮوﻩ اﮔﺮ ﺧﻮدﺵﺎن را ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻋﻤﺪﺕ ًﺎ ﺵﺎﻣﻞ
ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻌﻀ ًﺎ ﺕﻌﺪادی از ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻝﺘﻴﻬﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪا در ﭼﻬﺎرﭼﻮپ ﺕﻔﮑﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ایﻦ ﺑﺨﺶ از
زﻧﺎن در ﭘﺮوﺳﻪ ی ﺳﻪ دهﻪ ﻣﺒﺎرزاﺕﺸﺎن و ﺕﺎﺙﻴﺮﭘﺬیﺮی از ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن و
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ﮔﺮوﻩ ﭘﻨﺠﻢ و ﮔﺮوﻩ ﺁﺧﺮ زﻧﺎن ﻣﻮج ﺳﻮم ﺁﻧﺎرﺵﻴﺴﺘﻬﺎ ،ﭼﭗ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﮔﺮوهﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺕﺮ هﺴﺘﻨﺪ .ایﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻋﻤﺪﺕ ًﺎ زﻧﺎن ﭼﭙﯽ
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻیﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮیﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ یﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﺴﻴﻢ و ارﺕﺪﮐﺲ ﻧﻘﺪ دارﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ
یﮏ ﻃﻴﻒ را ﺕﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺕﺎ ایﻦ ﮐﻪ یﮏ ﺟﺮیﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﺑﺎﺵﺪ.
ایﻦ ﮔﺮوﻩ از زﻧﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺎن هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن را
ﺻﺮﻓﺎ یﮏ ﮐﺎر دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ را اﻣﺮی ﺕﺎریﺨﯽ و
ﺑﺴﻴﺎر ریﺸﻪ ای ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﺴﻴﻢ هﻢ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺤﻮ ﺁن ،اداﻣﻪ ﺑﺪهﻨﺪ.
از اوﻝﻴﻦ روزهﺎی ﺵﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﺁن هﻤﺮاﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و هﻤﻮارﻩ
در ﺻﻒ ﺑﻨﺪیﻬﺎ و ﺕﺼﺤﻴﺢ هﺎ از ایﻦ ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﮐﻨﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و یﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺵﻴﻪ
راﻧﺪﻩ ﺵﺪﻧﺪ .ایﻦ ﮔﺮوﻩ از زﻧﺎن هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺼﻮرت ﻓﺮدی یﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن و ﮔﺮایﺸﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺁن هﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺕﻼﺵﻬﺎی زیﺎدی ﺑﺮای
هﺪف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد یﻌﻨﯽ ایﺠﺎد ﺟﺮیﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن داﺵﺘﻪ اﻧﺪ .ایﻦ
ﮔﺮوﻩ هﻢ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ و ﺑﻮیﮋﻩ در ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ایﺠﺎد یﮏ
ﺻﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،وﻗﻮف ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻴﺪا ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوهﻬﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺵﻮد در ایﻦ ﺳﻪ دهﻪ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖ در ﺕﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ هﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻓﺮهﻨﮓ و رواﺑﻂ
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ و ﻗﺪرت ﻣﺪاراﻧﻪ را ﺑﻪ ﭼﺎﻝﺶ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .هﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن،
ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻏﻴﺮﻩ ،زﻧﺎن در ﺵﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،در ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،در
ﻣﺤﻞ ﺕﺤﺼﻴﻞ ،در ﺧﻴﺎﺑﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺣﻘﻮق ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺧﻮد ،ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی
ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﺿﺮورت ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ هﺎی دیﮕﺮ را درک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻀﻮر
ﺁﻧﻬﺎ در ﺟﻨﺒﺶ هﺎی داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮی و ﺕﺤﺮﮐﺎت ﺻﻨﻔﯽ اﻓﺰایﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮی
ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺳﺎﻝﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ویﮋﻩ ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ،ﺳﺎل ارﺕﻘﺎء ﺁﮔﺎهﯽ
زﻧﺎن ﺑﻮد و ایﻦ را در ﻣﺒﺎرزات و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺟﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﻃﺮح اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دیﺪیﻢ .ﺑﻪ رﻏﻢ ﺟﻮ ﺧﻔﻘﺎن و
ﭘﻠﻴﺴﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺵﺪیﺪ ،ایﻦ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﺪون ایﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ یﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ریﺰی ﺧﺎص داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ هﻤﮕﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮب و ﺕﺨﺮیﺐ ﮐﻨﻨﺪﻩ ی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ
ﭘﻮﺵﺶ و ﺑﺪن ﺧﻮد را درک ﮐﺮدﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻤﻼ و روز ﺑﻪ روز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺵﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﻓﻘﻂ یﮏ ﺕﮑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺕﺤﻘﻴﺮ و ﺕﺤﻤﻴﻖ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ .هﻮیﺖ
ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ و ﻝﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻝﺤﻈﻪ
زﻧﺪﮔﯽ رﻓﺘﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺕﺼﻮیﺮﺵﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺪوش
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺳﺎل ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن اهﺪاف و اﺳﺘﺮاﺕﮋی ﮔﺮایﺸﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﺑﻮد .ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن از ﺕﻮدﻩ ای ﺑﯽ ﺵﮑﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ هﺎ
و ﮔﺮایﺸﺎت هﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮزهﺎ و ﺧﻄﻮط ﻣﺸﺨﺺ ﺕﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ .ﮔﺮوﻩ
هﺎیﯽ ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ ﺕﺸﺨﻴﺺ وﺟﻮﻩ اﻓﺘﺮاق ﺧﻮد ﻣﯽ ﺕﻮاﻧﺪ در اهﺪاف ﮐﻮﺕﺎﻩ
ﻣﺪت ﺑﺎ هﻤﺪیﮕﺮ هﻤﮑﺎری و هﻤﻴﺎری داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ایﻦ اﺵﮑﺎل
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺵﻴﻮﻩ هﺎی ﺟﻨﺒﯽ و ﻧﻪ اﻓﻘﯽ ،ﺵﺒﮑﻪ ای ،ﺳﻴﺎل و
هﺴﺘﻪ هﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺕﻔﮑﻴﮏ ﮐﺮد .ﺑﺮﻏﻢ ﺕﻤﺎﻣﯽ ﻓﺸﺎرهﺎ ﺳﺮﮐﻮﺑﻬﺎ و اﺧﺘﻨﺎق
ﻓﺰایﻨﺪﻩ ،هﻴﭻ یﮏ از ﮔﺮایﺸﺎت ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد را ﺕﻌﻄﻴﻞ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺪود هﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ اﺵﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺕﯽ از ﻣﺒﺎرزﻩ را ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﺎیﺮ ﺟﻨﺒﺶ هﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ﻧﻪ
ﺕﻨﻬﺎ ﻣﺮﻋﻮب ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎیﺪارﺕﺮ هﻢ ﺵﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺵﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ
ﺑﺎیﺪ ﺑﺨﻮاهﺪ و ایﻦ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻬﺎی ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺵﺪﻩ در درون ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎ،
راﻩ رهﺎﺋﯽ را ﻧﻤﯽ ﺕﻮان یﺎﻓﺖ .ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ هﻴﭻ هﺸﺖ ﻣﺎرس ﻋﻠﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ هﺸﺖ ﻣﺎرس ﺑﺮﮔﺰار ﺵﺪ .هﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎیﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺳﻪ دهﻪ ﺑﻴﺶ از ﺁن ﺁﻏﺎز ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﻝﻪ ﺑﺎری
از ﺳﻪ دهﻪ ﺕﺠﺮﺑﻪ ،ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دراز ﻣﺪت ﺧﻮد را ﺕﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮاهﻨﺪ داد و
راﻩ ﺧﻮد را ﺧﻮاهﻨﺪ یﺎﻓﺖ.

ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﻣﺮیﮑﺎ
ﻓﺮاﻣﺮز دادور
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدیﺪﻩ ،ﺑﺮای اﻓﺮاد و
ﺟﻨﺒﺶ هﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﭘﺪیﺪﻩ ی ﺵﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری )و
در زﻣﺎن هﺎی دیﮕﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮای ﮐﻨﮕﺮﻩ و ﻧﻬﺎد هﺎی ﻣﺤﻠﯽ( یﮏ ﭼﺎﻝﺶ
ﻋﻤﺪﻩ ی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺵﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﺕﺨﺎذ راهﮑﺎرهﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﯽ در ایﻦ
ﻧﻮع از ﻣﻘﺎﻃﻊ ویﮋﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺁﮐﻨﺪﻩ از ﺕﺤﺮک ﺑﺎﻻی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ
ﺕﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻝﺒﺎت ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﻃﺮف ﺕﻮدﻩ هﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و
ﻣﺤﺮوم ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺙﺮی داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ .ﺵﻮاهﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ هﺮ دو ﮐﺎﻧﺪیﺪای
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ از ﻃﺮف ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ ،هﻴﻠﺮی ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن )(Hillary Clinton
و ﺑﺮاک اٌﺑﺎﻣﺎ ) (Barrack Obamaﺑﻪ ایﺠﺎد ﺕﻐﻴﻴﺮات رادیﮑﺎل درﻧﻈﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .هﺮ دوی ﺁﻧﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮازیﻦ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ
از ﻃﺮف ﻗﺪرت هﺎی ﻋﻈﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺕﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻝﯽ ﺟﻨﮓ
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ،هﻤﻮارﻩ ،رای دادﻩ و اﻋﻼن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
اﻧﺘﺨﺎب ﺵﺪن ﺑﻪ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ اﺵﻐﺎل هﺮ دوی ایﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ،ﮐﺎﻣﻼ،
ﺧﺎﺕﻤﻪ دادﻩ ،ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .در ﻃﺮح هﺎیﯽ ﮐﻪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ از ﻋﺮاق دادﻩ اﻧﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺑﺨﺶ هﺎیﯽ از ارﺕﺶ در ایﻦ
ﮐﺸﻮر و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﯽ دیﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد .اُﺑﺎﻣﺎ ،ﺣﺘﯽ ﺕﻌﻬﺪ
هﻢ ﻧﻤﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی ﺵﺮﮐﺖ هﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎﺕﯽ در ﻋﺮاق ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻼک واﺕﺮ وُرﻝﺪ وایﻠﺪ) (Black water World wideﺧﺎﺕﻤﻪ دهﺪ )ﺟﺮﻣﯽ
ﺳﺎهﻴﻞ  Jeremy Scahillدی ﻧﯽ ﺵﻦ  17 The Nationﻣﺎرس .(2008

ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ "ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻴﺎﺕﯽ" اﻣﺮیﮑﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دیﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺮیﮑﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺁن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  500ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل اﻓﺰایﺶ
یﺎﻓﺘﻪ ،هﻤﭽﻨﺎن ،ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد .اُﺑﺎﻣﺎ ﺣﺘﯽ از اﻓﺰایﺶ  92000ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺕﻌﺪاد ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ایﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش هﮋﻣﻮن ﻃﻠﺐ در ﻣﻮرد "اﻣﻨﻴﺖ" ﮐﺸﻮر و
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺁن ،یﻘﻴﻨﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰﻩ هﺎی اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺁﻏﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺎی
ﺕﻌﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ و هﺮ دوی ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ایﺮان و یﺎ هﺮ
رژیﻢ دیﮕﺮ ﺑﻪ هﺮ راهﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ .اﻝﺒﺘﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﺎﻧﺪیﺪای ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻩ ،ﺟﺎن ﻣَﮏ ﮐﻴﻦ،
) ،(John McCainﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زیﺎد ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ داﺵﺘﻦ ﺕﻔﺎوت هﺎی ﺳﻠﻴﻘﻪ ای
و ﺕﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ،هﻤﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ دﺧﺎﻝﺖ ﺟﻮ و ﺕﺠﺎوزﮔﺮ دوﻝﺖ ﺑﻮش را اداﻣﻪ
ﺧﻮاهﺪ داد .ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ رﻧﺪی ﺵﻮیﻨﻮی ﻣﺎن (Randy
)Scheunemannیﮑﯽ از ﻧﺌﻮﮐﺎن هﺎ و ﻣﻌﻤﺎران اﺻﻠﯽ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و ﺑﻴﻞ
ﮐﺮیﺴﺘﻮل ) ،(Bill Kristolیﮑﯽ از ﺕﺌﻮریﺴﻴﻦ هﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و
ﺑﻴﻨﺎدﮔﺬار ﭘﺮوژﻩ ی اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ "ﻗﺮن اﻣﺮیﮑﺎی ﺟﺪیﺪ" (New American
) Centuryرا در ﺕﻴﻢ ﻣﺸﻮرﺕﯽ ﺧﻮد دارد )راﺑﺮت دریﻔﺎس Robert
 ،Dreyfussدی ﻧﻴﺸﻦ  24 ،The Nationﻣﺎرس ،(16-21:ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ )اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ( اﻣﺮیﮑﺎ اﮔﺮ ﺕﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل هﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺵﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎیﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻋﺮاق و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ اداﻣﻪ داد و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺕﻐﻴﻴﺮ رژیﻢ در ایﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد یﮏ ایﺮان دارای ﺳﻼح
اﺕﻤﯽ ﺕﺮﺟﻴﺢ دارد .ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻓﺰایﺶ  150,000ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺕﻌﺪاد
ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارد .ﺑﺪیﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺵﻐﺎل ﻣﻘﺎم ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
در ﺳﺎل  2009ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎن ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ،ﺁیﻨﺪﻩ ای ﺟﻨﮓ ﺳﺘﻴﺰ ،ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز و
ﺕﺎریﮏ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺮیﮑﺎ ،ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺑﺨﺶ دیﮕﺮی از ﺟﻬﺎن در ﭘﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اهﻤﻴﺖ دیﮕﺮ یﻌﻨﯽ وﺿﻴﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮیﮑﺎ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎیﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ﺑﻠﮑﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﺎﻧﺐ هﺮ دو
ﮐﺎﻧﺪیﺪای ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺪان ﺕﻔﺎوت رادیﮑﺎﻝﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
هﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ رژیﻢ ﺑﻮش ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮال )ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی/ﻣﻘﺮرات زدایﯽ( ﮐﻪ از دوران راﻧﻠﺪ ریﮕﺎن در اوایﻞ ﺳﺎﻝﻬﺎی 1980
ﺵﺮوع ﺵﺪ و در دوران ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻮرج ﺑﻮش ﭘﺪر ) (1988-1992و
ﺳﭙﺲ ﺑﻴﻞ ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن ) (1992-2000ﻗﻮام یﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاط ﺑﻴﺸﺘﺮی در  7ﺳﺎل
ﮔﺬﺵﺘﻪ در دوران ﺟﻮرج ﺑﻮش اداﻣﻪ یﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ
ﺣﺎل ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ از ذات ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﺑﻮدﻩ و هﻤﻮارﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب
ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰودﻩ اﺳﺖ .ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاران اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮیﮑﺎ ﻃﯽ ﺳﻪ دهﻪ ی
ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺑﺎ اﺕﺨﺎذ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮال ﺑﻪ ویﮋﻩ ﻧﻮع "ﺳﻮﭘﻼی ﺳﺎیﺪ"
) (Supply sideﺁن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ﮐﺮدن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﺎهﺶ ﻣﺎﻝﻴﺎت
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎیﻪ داران ﺑﺎ هﺪف ﺕﺮﻏﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻔﻆ ﻧﻘﺶ
ﻣﺤﻮری دوﻝﺖ و ﻣﻘﺮرات ﺁن در ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺕﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﻴﺸﻮد ،ﺵﮕﺮدهﺎی ﺕﮑﻨﻴﮑﯽ ﺑﺴﻴﺎری را ﺑﺮای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻮیﯽ از ﻃﺮف ﺵﺮﮐﺖ
هﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ویﮋﻩ در ﺣﻴﻄﻪ هﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﺁور ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺧﺮیﺪ و ﻓﺮوش
اﻣﻼک و ﺻﻨﺎیﻊ ﻧﻔﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺣﺬف
ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ از ﻃﺮف ﻣﺮاﺟﻊ دوﻝﺘﯽ اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ و در ﻋﻮض
ﻣﻴﺪان ﺑﺮای ﺕﺎﺧﺖ و ﺕﺎز ﺳﺮﻣﺎیﻪ هﺎی ﻣﺎﻝﯽ ﺑﺎز ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺵﺪ و در ﻃﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ی
ﺕﺒﺪیﻞ ارزش هﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋ ًﺎ اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎﻻهﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﻼک ﺑﻪ اوراق
"ارزش دار" ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻧﺪز ) (Bondsو ﺳﮑﻴﻮری ﺕﻴﺰ ) (Securitiesو
ﻓﺮوش ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ هﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺪوق هﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﺵﺮﮐﺖ هﺎی
ﺑﻴﻤﻪ ،هﺞ ﻓﺎﻧﺪز ) (Hedge Foundsو ﺳﺎیﺮ ﻧﻬﺎدهﺎی ﻣﺎﻝﯽ در ﺑﺎزار

رادیﻮ ﺑﺮاﺑﺮی  :ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮزاﻧﻪ راﺟﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺎس و ﺕﺸﮑﺮ ﺑﺮای ﺕﻮﺿﻴﺤﺎت
ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﺘﺎن.
ﻓﺮزاﻧﻪ راﺟﯽ  :ﺧﻴﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮن ﻣﻦ هﻢ ﺕﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از راهﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدیﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺵﻴﺪ و هﻤﻮارﻩ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﺎ .
رادیﻮ ﺑﺮاﺑﺮی :ﺑﻠﻪ ﺣﺘﻤﺎ هﻤﻴﻨﻄﻮر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﺵﻨﻴﺪن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻝﻴﻨﮏ زیﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ 8ﻣﺎرس  27ﻓﺮوردیﻦ
http://www.radiobarabari.net/files/2008/03/27/3.ram
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ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ایﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﻣﺎﻝﯽ ﺳﻮدهﺎی ﮐﻼن ﺑﺒﺎر ﺁورد.
واﻗﻌﻴﺖ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ "ﻗﻮاﻋﺪ" و ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ هﺎی ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺵﺪﻩ از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ
هﺎی ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری در ﺟﻬﺖ ﺕﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻼن ﺑﺮای ﺵﺮﮐﺖ هﺎی
ﻋﻈﻴﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد دﺳﺘﻤﺰدهﺎ،
اﻓﺰایﺶ ﺑﻴﮑﺎری و اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﻴﺮاﺕﺤﺎدیﻪ ای ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ درازای
ﻣﺒﺎﻝﻎ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻮاﺟﺐ ﻣﻌﻤﻮل ،ﺵﺮایﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﻴﺎر وﺧﻴﻤﯽ را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺤﺮوم ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺸﺎر وﺳﻴﻊ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ
اﺳﺖ .در ﺳﺎل هﺎی اﺧﻴﺮ ﺕﻘﺮیﺒﺎ  34ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺧﺎﻧﻮادﻩ ی اﻣﺮیﮑﺎیﯽ )ﺣﺪود 1/3
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻣﺮیﮑﺎ( ﻧﺰدیﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ هﺰار ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر وام در ازای ﻣﻨﺎزل ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﮐﻮد ﺵﺪیﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ای در دﺳﺘﺮس
ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺁﻧﻬﺎ زیﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و ایﻦ در ﺣﺎﻝﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮیﮑﺎ
از ﺳﺎل  1973ﺑﻪ ایﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش یﺎﻓﺘﻪ )ایﻨﺘﺮﻧﺸﻨﺎل
ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖ ریﻮیﺮ ،ﻣﺎرس /ﺁوریﻞ (18:و اﻣﺮوزﻩ ،ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪﺕﺮیﻦ یﮏ درﺻﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم درﺁﻣﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺕﺨﺼﻴﺺ دادﻩ اﺳﺖ )ایﻦ دیﺰ
ﺕﺎیﻤﺰ  ،In these Timesﺁوریﻞ  .( 35:2008و اﻝﺒﺘﻪ ﺣﺎل ﮐﻪ دوران
"ﺑﻬﺒﻮدی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن رﺳﻴﺪﻩ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن درﺧﻄﺮ اﻧﻘﺒﺎض و رﮐﻮد
ﻗﺮار دارد ﻋﻠﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻧﻴﺰ ﺁﺵﮑﺎرﺕﺮ ﮔﺮدیﺪﻩ اﻧﺪ .ﺕﻨﻬﺎ ﻣﺨﺎرج ﺟﻨﮓ ﺕﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺑﺎﻻی  3هﺰار ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر و ﻓﻘﻂ در ﻋﺮض ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ﺑﻴﺶ از  800ﺑﻴﻠﻴﻮن
دﻻر ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای وﺣﺸﺘﻨﺎک از اهﺪاف ﺳﺮﻣﺎیﻪ هﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ارﻗﺎﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺮی ﺕﺠﺎرت ﺑﻴﺶ از  700ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل ،ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ی ﺑﺎﻻی
 400ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر ،ﺕﻘﻴﻞ ﺳﻬﻢ اﻣﺮیﮑﺎ در ﺕﻮﻝﻴﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ی ﻧﺎﺧﺎﻝﺺ از  30درﺻﺪ
ﺑﻪ  25درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺟﻬﺎن ،ﺑﺪهﯽ  3.5ﺕﺮیﻠﻴﻮن دﻻری اﻣﺮیﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﺎﻝﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،و ﮐﺎهﺶ ﺕﻘﺮیﺒﺎ  40درﺻﺪ از ارزش دﻻر ،ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ی
وﺧﺎﻣﺖ ﺵﺪیﺪ اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮیﮑﺎ اﺳﺖ) .ﺟﻮل ﺟﻴﺮ ، Joel Geier ،اﻧﺘﺮﻧﺸﻨﺎل
ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖ ریﻮیﻮ  ، International Socialist Reviewﺵﻤﺎرﻩ هﺎی
ژاﻧﻮیﻪ/ﻓﻮریﻪ و ﻣﺎرس/ﺁوریﻞ  .(2008ﺑﺪیﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ایﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﮐﺜﺮیﺖ ﺕﻮدﻩ
هﺎی ﻣﺮدم ،ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﺎﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮال از ﻃﺮف هﻴﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ﺕﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺵﺪیﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺪهﯽ هﺎی ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻝﯽ ،ﺑﺪون ﺵﮏ ﺑﻪ ﻧﺰول هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺪرت ﺧﺮیﺪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺵﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﻗﻬﻘﺮایﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل در ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری،
هﻤﻮارﻩ ،ﺁﺑﺴﺘﻦ ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺵﯽ از ﭘﺪیﺪﻩ هﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺕﻮﻝﻴﺪ و ﺕﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻣﯽ ﺑﺎﺵﻨﺪ ،ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دادﻩ اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﻣﺎﻝﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ی ﺧﺮیﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک و ﻣﺒﺎدﻝﻪ اوراق ﻣﺎﻝﯽ ﺧﺎﻝﯽ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ی ارزش واﻗﻌﯽ ﺵﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺵﺮوع ﺑﻪ ﺕﺮﮐﻴﺪن ﻧﻤﻮدﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ یﮑﯽ از
ﺑﺪﺕﺮیﻦ رﮐﻮدهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ورﺵﮑﺴﺘﮕﯽ ﺕﻌﺪادی از ﺑﺎﻧﮏ هﺎ در اﻣﺮیﮑﺎ و
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎی دیﮕﺮ ﮔﺮدیﺪﻩ اﺳﺖ.
اﻝﺒﺘﻪ راهﮑﺎرهﺎی اﻋﻼم ﺵﺪﻩ از ﻃﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریﺰان رژیﻢ ﺑﻮش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ
 150ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﮐﻪ اﺧﻴﺮًا ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﺎﻝﻐﯽ ﺟﺰیﯽ )در واﻗﻊ ﺕﺨﻔﻴﻒ در
ﻣﺎﻝﻴﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ( ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﺑﺎ درﺁﻣﺪ ﮐﻢ ﺕﺨﺼﻴﺺ یﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮدﻩ
و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ هﺪف ایﺠﺎد ﻓﻀﺎی اﻃﻤﻴﻨﺎن در اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺧﻮد
ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﺣﮑﻮﻣﺖ اذﻋﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ هﺎی
ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺳﺎیﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻝﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .وزیﺮ ﺧﺰاﻧﻪ داری،
هﻨﺮی.ام.ﭘﺎﻝﺴﻮن ) (Henry. M. Paulsonاﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺕﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
"ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی وﺿﻊ ﺵﺪﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دوﻝﺖ ﺑﻮش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻬﺎدهﺎی
ﻣﺎﻝﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ" .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ایﻦ دوﻝﺖ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎیﻪ
هﺎی ﮐﻼن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی "ﺕﺼﺤﻴﺤﯽ" ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی اﺳﺘﻔﺎن ﻝﺒﺎﺕﺎن
) (Stephen Lebatanیﮑﯽ از ﻧﻮیﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﻮیﻮرک ﺕﺎیﻤﺰ ﻋﻤﺪﺕ ًﺎ ﺑﺮ روی
هﻤﺎن ﺑﺎزیﮕﺮان ﻗﺒﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻧﮏ هﺎی ﺕﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ی اﻗﺴﺎط  ،ﺁژاﻧﺲ
هﺎی اﻋﺘﺒﺎری و دیﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت وال اﺳﺘﺮیﺖ ) (Wall Streetﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻝﺖ و دیﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺎﻝﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺮیﻦ اﺻﻠﯽ در ﻇﻬﻮر ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﻠﯽ ﺵﻨﺎﺳﺎیﯽ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ
)ﻧﻴﻮیﻮرک ﺕﺎیﻤﺰ  14 ،New York Timesﻣﺎرس  .(2008راﻩ ﺣﻞ هﺎی
اﻋﻼم ﺵﺪﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ریﻴﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﻦ ﺑﺮﻣﮑﯽ )(Ben Bermaky
ﺟﻬﺖ "درﻣﺎن" ﺑﺤﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎیﻪ هﺎی ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺎﻝﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدیﺪﻩ اﻧﺪ .یﮑﯽ از راهﮑﺎرهﺎی ﺁن ﺕﺨﺼﻴﺺ  400ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺮای اوراق ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی "ﭘﻞ ﮐﺮوﮔﻤﻦ"،
دوﻝﺖ ﺑﺎ ﭘﺬیﺮش ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ ﺑﺮای ﺕﻀﻤﻴﻦ ﺑﺪهﯽ هﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏ هﺎ
و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ در ﺧﻄﺮ ورﺵﮑﺴﺘﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﺁﻧﻬﺎ
را ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ از ﺕﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )هﻤﺎن( .ﺣﺮﮐﺖ اﺧﻴﺮ )15
ﻣﺎرس (2008 ،از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻣﺮیﮑﺎ ،یﻌﻨﯽ ﺕﺨﺼﻴﺺ  30ﺑﻴﻠﻴﻮن
دﻻر ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻝﯽ ﺕﻀﻤﻴﻦ ﺵﺪﻩ ﺑﺮای ﺑﻴﺮ اﺳﺘﺮﻧﺰ Bear
) ،(Stearnsﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ در وال اﺳﺘﺮیﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﻧﺤﻼل ﮐﺎﻣﻞ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺕﺼﺎﺣﺐ ﺁن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﯽ.ﭘﯽ .ﻣﻮرﮔﺎن ﭼﻴﺲ (J.P.
) Morgan Chaseیﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﻋﻈﻴﻢ دیﮕﺮ ﻣﺎﻝﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ی دیﮕﺮی از
ﻣﺎهﻴﺖ رژیﻢ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎیﻪ هﺎی ﮐﻼن در اﻣﺮیﮑﺎ و ﺟﻬﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺵﺪ )وال اﺳﺘﺮیﺖ ژورﻧﺎل 18 ،ﻣﺎرس.(2008 ،

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اهﻤﻴﺖ در ایﻨﺠﺎ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ و دو ﮐﺎﻧﺪیﺪای ﻓﻌﻠﯽ ﺁن
ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن و اُﺑﺎﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺁﻝﺘﺮﻧﺎﺕﻴﻮهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دیﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺣﺰب
ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاهﺎن و ﻃﻴﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻧﻮی ﺁن در ﻗﺪرت ﺕﻔﺎوت هﺎی ﺟﺪی
داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ در هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ هﺎیﯽ از ﺳﺮﻣﺎیﻪ هﺎی
ﻋﻈﻴﻢ و ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺑﺴﻴﺎر رﻗﻴﻖ از ﻧﻔﺘﺎ )ﻗﺮارداد ﺕﺠﺎرت ﺁزاد ﺑﺮای اﻣﺮیﮑﺎی ﺵﻤﺎﻝﯽ
 ،(NAFTA,و از ﻣﻨﻈﺮ دﻓﺎع ﺕﺰیﻴﻨﯽ از ﺻﻨﺎیﻊ داﺧﻠﯽ و اﺕﺨﺎذ ﻣﻮازیﻦ ﺣﻤﺎیﺖ
ﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻝﺤﺎظ ﻣﺎﻝﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻃﺮف دوﻝﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﺮوج ﺑﺨﺸﯽ
از ﺳﺮﻣﺎیﻪ از داﺧﻞ اﻣﺮیﮑﺎ و ﻧﻬﺎیﺘ ًﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺤﯽ از اﺵﺘﻐﺎل در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزﻩ
هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺧﻮد را ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﮐﻞ هﺪف ﺁﻧﻬﺎ
ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری و ﺕﺪاوم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎیﻪ هﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽ
ﺑﺎﺵﺪ .ﺟﺎی ﺕﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺎوریﻦ هﺮ دوی ﺁﻧﻬﺎ اﻋﻀﺎی ﺵﻮرای
رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ) ،(Council On Foreign Relationsیﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﺎر ﮐﻪ
درژورﻧﺎل ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﻓﻮریﻦ اﻓﻴﺮز) (Foreign Affairsﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﺳﺘﻴﻼ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺁﻣﺮیﮑﺎ را ﺕﺮویﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺵﺨﺼﻴﺖ هﺎیﯽ ﮐﻪ
در دوﻝﺖ هﺎی ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮال ﭘﻴﺸﻴﻦ ،دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ و ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻩ ،ﻣﺴﺌﻮﻝﻴﺖ هﺎی
ﻣﻬﻢ داﺵﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ راﺑﺮت روﺑﻦ ) ،(Robert Rubinوزیﺮ ﺧﺰاﻧﻪ داری در
زﻣﺎن ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻴﻞ ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن ﮐﻪ ﭘﺎیﮕﺎﻩ ﻣﺤﮑﻤﯽ در وال اﺳﺘﺮیﺖ دارد و
اﮐﻨﻮن یﮑﯽ از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﺎن اُﺑﺎﻣﺎ اﺳﺖ ،یﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن و اُﺑﺎﻣﺎ ﺻﺪهﺎ هﺰار
و ﺣﺘﯽ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر از ﺳﺮﻣﺎیﻪ هﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎﻝﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ هﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ،
ﺑﻴﻤﻪ و ﺧﺮیﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک ﺳﻮدهﺎی ﮐﺎﻻن ﺑﺮدﻩ اﻧﺪ و در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺕﻮان
از ﻣﻮرﮔﺎن اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ) ،(Morgan Stanleyﮔُﻠﺪﻣَﻦ ﺳﮑﺰ) ،(Goldman Sachsﺳﯽ
ﺕﯽ ﺑَﻨﮏ) (Citi bankﻧﺎم ﺑﺮد ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻝﯽ دریﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ )ﻣﺠﻠﻪ زی
 ، Magazineﻓﻮریﻪ  ،2008ﻻرﻧﺲ.اچ.ﺵﻮاب .(Laurence H. shoup
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در واﻗﻊ ﺣﻀﻮر ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻘﺶ ویﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩ ی ﺁن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺕ ًﺎ ﻧﺎﺵﯽ از ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﺁزادﺳﺎزی/ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﯽ رویﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺵﺪ،
ﺑﺨﺶ هﺎیﯽ از ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎیﻪ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺕﺨﺎذ ﻣﻮازیﻦ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﻨﺪﻩ ی ﮐﻴﻨﺰیﻦ ) ،(Keynesianو ایﺠﺎد ﺣﺪی دیﺴﻴﭙﻠﻴﻦ در ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ
هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮق دادﻩ اﺳﺖ .ﺟﺎی ﺕﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﻤﮏ هﺎی ﻣﺎﻝﯽ از ﻃﺮف
ﺵﺮﮐﺖ هﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻴﻦ هﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﯽ ﮐﺎﻧﺪیﺪهﺎی ﺣﺰب دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ،
ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن وُاﺑﺎﻣﺎ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﮏ ﮐﻴﻦ )ﮐﺎﻧﺪیﺪای ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻩ( اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن و اُﺑﺎﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻨﻴﺎدی ﺕﺮیﻦ ﺿﺮورت هﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای اﮐﺜﺮیﺖ
ﺕﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم و از ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻴﻄﻪ هﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺁﻣﻮزش و درﻣﺎن،
ﺁﻝﺘﺮﻧﺎﺕﻴﻮهﺎی ﭼﻨﺪان ﻣﺘﻔﺎوﺕﯽ از ﮔﺬﺵﺘﻪ ارایﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮﮔﺎﻩ هﺎی
ﺖ ﺟﻨﺒﻪ هﺎیﯽ از
ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ایﺠﺎد اﺵﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺜﺒ ِ
ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﻴﻨﺰیﻦ ﮐﻪ در دوران ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری روزوﻝﺖ در
دهﻪ ی  1930و اوایﻞ  1940اﺳﺘﻘﺮار یﺎﻓﺖ اﺵﺎراﺕﯽ ﻣﯽ ﺵﻮد .وی ﺣﺘﯽ در
ارﺕﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ
اﻗﺴﺎط از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺁﻧﻬﺎ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد یﮏ دورﻩ "اﻧﺠﻤﺎد" و ﻋﺪم اﻗﺪام ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺎزل ﻣﯽ ﺑﺎﺵﺪ ،را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ﺑﺎ ﺕﺎﮐﻴﺪ
ﺑﺮ ایﺪﺋﻮﻝﻮژی ﺑﺎزار ﺁزاد ﻣﺨﺎﻝﻒ دﺧﺎﻝﺖ ﺟﺪی از ﻃﺮف دوﻝﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺵﺪ و اُﺑﺎﻣﺎ ،ﺧﻴﻠﯽ
ﻣﺤﺘﺎط و ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﭘﺮاﮔﻤﺎﺕﻴﮏ ﻋﻤﺪﺕ ًﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻔﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺮرات اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻮیﮋﻩ در ﺣﻴﻄﻪ ی ﺻﻨﺎیﻊ ﻣﺎﻝﯽ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دهﺪ ،ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن ،ﻗﺪری ﻣﺤﮑﻢ ﺕﺮ ،ﺑﺮ
ﺿﺮورت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺎﻝﯽ ) 30ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر( و ﻣﻘﺮراﺕﯽ از ﻃﺮف دوﻝﺖ ﻓﺪرال و
ﻧﻬﺎدهﺎی ایﺎﻝﺘﯽ )ﻧﻴﻮیﻮرک ﺕﺎیﻤﺰ  28، New York Timesﻣﺎرس ،(2008
ﺟﻬﺖ ایﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪیﺪﺕﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ ورﺵﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻧﺠﺎت
ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﻢ درﺁﻣﺪ ﻣﻨﺎزل ﻧﻈﺮ ﻣﯽ دهﺪ .اُﺑﺎﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی ایﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ی ﺣﺪاﻗﻞ هﻢ ﻧﻤﯽ رود اﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دیﮕﺮی دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
ﻣﻴﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اُﺑﺎﻣﺎ ،اﻓﺰایﺶ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ  $ 9.50در ﺳﺎﻋﺖ ،ﺕﺨﻔﻴﻒ
در ﻣﺎﻝﻴﺎت ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎیﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎیﻴﻦ و یﺎ
ﻣﺸﻐﻮل ﺕﺤﺼﻴﻞ در ﮐﺎﻝﺞ هﺴﺘﻨﺪ و یﺎ ایﺠﺎد اﻣﺘﻴﺎزات اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ هﺎیﯽ
ﮐﻪ در ﺧﻮد اﻣﺮیﮑﺎ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دیﺪﻩ ﻣﯽ ﺵﻮد .وﻝﯽ ﺣﺘﯽ از دیﺪﮔﺎﻩ
یﮏ ﺕﻔﮑﺮ ﻝﻴﺒﺮال /ﮐﻴﻨﺰیﻨﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎیﺪ ﺕﺎ ﺑﺤﺎل روﺵﻦ ﺵﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺕﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی و ایﺠﺎد اﺵﺘﻐﺎل ،ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ دﺧﺎﻝﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دوﻝﺖ ﺑﻮیﮋﻩ
در ﺣﻮزﻩ هﺎی ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری از ﻣﻮازیﻨﯽ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺕﺨﻔﻴﻒ در اﺧﺬ ﻣﺎﻝﻴﺎت از
ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻣﻮﺙﺮﺕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺵﺪ .در ﮐﻞ ﺑﺎ
ایﻨﮑﻪ هﺮ دوی ﺁﻧﻬﺎ از ﺿﺮورت دﺧﺎﻝﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﻝﺖ ﺟﻬﺖ ایﺠﺎد ﭘﻮﺵﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم و وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی یﺎری ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و
ﮐﺎرﮔﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ هﻴﭽﮑﺪام از راﻩ ﮐﺎرهﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی از ﻃﺮف ﺁﻧﻬﺎ
ﺣﺎﻣﻞ ﺧﺼﻠﺖ رادیﮑﺎل ﺑﺮای ایﺠﺎد ﺕﻐﻴﻴﺮ ﺟﺪی در زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮیﺖ ﻣﺮدم در ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺵﺪ .اﻣﺎ ﭘﺪیﺪﻩ ی ﺟﺪیﺪ در ایﻦ دورﻩ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر اﻣﮑﺎن ﭘﻴﺮوزی ﺑﺮای یﮏ زن و یﺎ ﺳﻴﺎهﭙﻮﺳﺖ
وﺟﻮد دارد و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻧﮋاد درﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب هﺮ ﮐﺪام
از ﮐﺎﻧﺪیﺪاهﺎی دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ ،ﺑﻪ روﺵﻨﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺟﺪیﺪ در ﻓﻀﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻣﺮیﮑﺎ
رخ ﺧﻮاهﺪ داد .یﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای اداﻣﻪ ی ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﮐﺎرزار ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻴﻦ
هﺮ دوی ﺁﻧﻬﺎ ،ﺕﺎ ﺑﺤﺎل ،هﻤﺎن ﺣﺴﺎب ﺑﺎزﮐﺮدن ﺑﺮروی ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﺑﺮاﺑﺮﻃﻠﺐ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ،زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺵﺪ .ﻧﺒﺎیﺪ ﻧﺎدیﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل درﺻﻮرت
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻠﻴﻨﺘﻮن و یﺎ اُﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﮏ ﮐﻴﻦ ،ﺑﺮای
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ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺕﻌﻤﻴﻖ ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ ﺑﺨﺸﯽ از اهﺪاف ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﻓﺮاهﻢ ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دیﮕﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ هﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دﻧﻴﺎی ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ و اﮐﺜﺮیﺖ ﻣﺮدم ﮐﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺕﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺑﻪ
ﭘﻼﺕﻔﺮم هﺎیﯽ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺵﻨﺪ .اﮔﺮ
واﻗﻌﻴﺖ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮیﮑﺎ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ هﻨﻮز ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺒﺶ هﺎی
ﺑﺴﻴﺞ ﺵﺪﻩ و ﺳﺎزﻣﺎن یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ایﻨﮑﻪ ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﭼﭗ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ هﺴﺘﻨﺪ و
ﺕﻮدﻩ هﺎ هﻨﻮز ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻼم ﺳﻴﺎﺳﺖ هﺎی
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ )ﺕﺮﮐﻴﺒﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( و ارﺕﻘﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ )ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻝﮑﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار و ﻓﻌﺎﻝﻴﺖ
هﺎی ﻋﻤﺪﻩ ی اﻗﺘﺼﺎدی( ﺑﺮای ایﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺁزاد ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺜﻤﺎری ﭘﯽ
ﻧﺒﺮدﻩ اﻧﺪ و یﺎ ﺑﻪ راﻩ ﮐﺎرهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ/اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺁﻧﻬﺎ
دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺎی اﻣﻴﺪواری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺵﻬﺮوﻧﺪان ﻓﻌﺎل و درﮔﻴﺮ در
ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﺿﺪ ﺟﻨﮓ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﻄﺎﻝﺒﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻠﺢ
ﺟﻮیﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺐ و درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﺎﻧﺪیﺪهﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺜﻞ راﻝﻒ ﻧﺎدر ) ،(Ralf Naderﮐﺎرزار ﻣﺆﺙﺮ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺸﯽ را
ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﺮﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎیﻪ و رژیﻢ اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺪیﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ هﻨﻮز در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ،اﻣﮑﺎن دﺳﺖ
یﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق رادیﮑﺎل دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ )ب.م .ﺑﻴﻤﻪ وﺳﻴﻊ ﺕﺮ ﺑﻴﮑﺎری،
درﻣﺎن ﻣﺠﺎﻧﯽ هﻤﮕﺎﻧﯽ( و ﻣﻄﺎﻝﺒﺎت ﻋﻤﻴﻖ ﺕﺮ اﻗﺘﺼﺎدی )ب.م .ایﺠﺎد ﺕﻌﺎوﻧﯽ هﺎ و
ﻣﺎﻝﮑﻴﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی( وﺟﻮد دارد .اهﺪاﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺵﺘﻐﺎل و
درﻣﺎن ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای هﻤﻪ ،اﻓﺰایﺶ در ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﻣﺰد ،ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری دوﻝﺘﯽ در
رﺵﺘﻪ هﺎ و ﺻﻨﺎیﻊ اﺵﺘﻐﺎل زا ،ﺧﺎﺕﻤﻪ ﺟﻨﮓ و اﺣﻀﺎر ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن از ﺕﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط
ﺟﻬﺎن ،ﺕﻘﻠﻴﻞ ﺵﺪیﺪ در ﺑﻮدﺟﻪ ی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ایﻨﮑﻪ هﻨﻮز ﺑﺎ ﺧﺼﻴﺼﻪ هﺎی یﮏ
ﻧﻈﺎم ﺁزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زیﺎدی دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ارزﺵﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻩ،
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﺳﮑﻮهﺎی ﭘﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی ایﺠﺎد یﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی واﻗﻌﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺆﺙﺮ
هﺴﺘﻨﺪ.هﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  700,000ﻧﻔﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻃﺮف دوﻝﺖ
اﻣﺮیﮑﺎ در ﭘﺎیﮕﺎﻩ هﺎی زﻣﻴﻨﯽ و دریﺎیﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ هﺴﺘﻨﺪ )ایﻦ
دیﺲ ﺕﺎیﻤﺰ  ،In These Timesﺁوریﻞ  ،(2008ایﻦ ﭘﺎیﮕﺎﻩ هﺎ ﻋﻤﺪﺕ ًﺎ در
اروﭘﺎ ،اﻣﺮیﮑﺎی ﻻﺕﻴﻦ ،ﺁﺳﻴﺎ ،ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ در اﻃﺮاف دریﺎﭼﻪ ﺑﺤﺮﺧﺰر
ﺑﻮدﻩ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﺵﺒﮑﻪ هﺎی واﮐﻨﺶ ﺳﺮیﻊ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺳﺮﻣﺎیﻪ هﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻩ هﺎ ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻝﯽ وﻝﯽ در واﻗﻊ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﻣﺮیﮑﺎ ﺑﻪ رژیﻢ
هﺎی ﻏﻴﺮﻣﺮدﻣﯽ در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ دوﻝﺖ هﺎی اﺳﺮایﻴﻞ ،ﻣﺼﺮ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دادﻩ ﻣﯽ
ﺵﻮد .ﺑﻴﺶ از یﮏ ﺑﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻪ اﺳﻢ "ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر" در ﮐﻠﻤﺒﻴﺎ و
ﺕﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرهﺎی اﻣﺮیﮑﺎی ﻻﺕﻴﻦ در دﺳﺘﺮس ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺑﺮای
ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﻋﺪاﻝﺖ ﺟﻮی ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و هﻤﻪ ی ایﻦ هﺎ در
ﺣﺎﻝﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺧﻮد ﻣﺮدم اﻣﺮیﮑﺎ ،در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ اﻗﻠﻴﺖ هﺎی
ﻧﮋادی و ﺑﻮیﮋﻩ ﺳﻴﺎهﺎن اﻣﺮیﮑﺎ در ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺮدﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن دریﺎیﯽ رخ دهﻨﺪ اﮐﺜﺮیﺖ ﺁﻧﻬﺎ هﻤﭽﻮن
ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﻧﺌﻮاورﻝﻴﻦ) (New Orleansو ﭼﻨﺪ ﺵﻬﺮ دیﮕﺮ در ﺳﺎل هﺎی اﺧﻴﺮ
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ هﺎی ویﺮان ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺕﺮ ﻣﯽ ﺵﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﻣﺮدﻣﯽ
و ﺑﻮیﮋﻩ ﺟﺮیﺎن هﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ در اﻣﺮیﮑﺎ ،دﺳﺖ ﺁوردهﺎی ﻧﺎﺵﯽ از
ﻣﺒﺎرزات ﻧﺴﻠﻬﺎی ﮔﺬﺵﺘﻪ در ﺧﺎﻃﺮﻩ هﺎ و ذهﻨﻴﺖ هﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ،هﻨﻮز
زﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻘﻮق دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ و رﻓﺮﻣﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻘﺮار یﺎﻓﺘﻪ ﺕﺎریﺨﯽ ،ﺑﺨﺸ ًﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی وﺟﻮد ﻗﻴﺎم هﺎ و اﻧﻘﻼﺑﺎت
ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  1917روﺳﻴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺕﺎ ﺕﺤﻮﻻت رادیﮑﺎل ﺁزادیﺨﻮاهﺎﻧﻪ
و ﻋﺪاﻝﺖ ﺟﻮیﺎﻧﻪ در ﺁﺳﻴﺎی ﺵﺮﻗﯽ ،اﻣﺮیﮑﺎی ﻻﺕﻴﻦ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎرزات
ﺕﺪریﺠﯽ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اروﭘﺎ و اﻣﺮیﮑﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در ﺕﺎریﺦ ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺮدم اﻣﺮیﮑﺎ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮازیﻦ
دﻣﮑﺮاﺕﻴﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﮑﺎری ،وﺿﻊ ﻣﺎﻝﻴﺎت ﺑﺮدرﺁﻣﺪ و
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺕﺎ ﺣﺪی ﺕﺤﻘﻖ یﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،از درون ﭘﻼﺕﻔﺮم هﺎی اﻋﻼم
ﮔﺸﺘﻪ از ﻃﺮف ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ و ﮐﺎﻧﺪیﺪهﺎی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ یﻮﺟﻴﻦ دﺑﺰ )
 ،(Eugene Debsو ﻧﻮرﻣﻦ ﺕﺎﻣﺲ ) ،(Norman Thomesدر اوایﻞ
و اواﺳﻂ ﻗﺮن  20و هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻴﺎن ﻣﻄﺎﻝﺒﺎت ﻃﺮح ﺵﺪﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ی ﺟﻨﺒﺶ
هﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﻃﻠﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ) ،(Civil Rights Movementداﻧﺸﺠﻮیﯽ و
ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ویﺘﻨﺎم در ﭼﻬﺎر دهﻪ ی اﺧﻴﺮ ﺕﻐﺬیﻪ ﺵﺪﻩ ،ﺑﺨﺸ ًﺎ ﻧﻬﺎدیﻨﻪ ﮔﺮدیﺪﻩ اﻧﺪ.
درس ﺕﺎریﺦ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺮیﮑﺎ و هﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دیﮕﺮ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و
ﺕﺤﻮل ﺑﻪ ﺳﻮی ایﺠﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺁزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﻀﻮر هﻤﻴﺸﮕﯽ ﺕﻮدﻩ
هﺎ و ﺟﻨﺒﺶ هﺎی ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ی ﺁﻧﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪ هﺎی ﮐﺎرزارهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﻴﺎﺕﯽ اﺳﺖ.ﺁوریﻞ 01-04-2008

" دیﺪﮔﺎﻩ "
ﻧﻘﺶ» ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ دوﻝﺘﯽ « در ﺕﺒﺪیﻞ ﭼﻴﻦ
ﺑﻪ یﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری
ﻳﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﻨﺎب

ﺑﺨﺶ دوم و ﭘﺎیﺎﻧﯽ
ایﻦ واﻗﻌﻴﺘﯽ اﺳﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬیﺮ ﮐﻪ ﮔﺬار یﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﻩی ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﭘﺮ از ﺕﻀﺎدهﺎ و راﻩهﺎی ﭘﺮ ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﻣﯽﺑﺎﺵﺪ .در ایﻦ دورﻩی ﮔﺬار ،ﺑﻪ
ﻣﺪت زﻣﺎن زیﺎدی اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖهﺎ در درﺟﻪی اول ،ﻧﻴﺮوهﺎی ﺕﻮﻝﻴﺪی
ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻩهﺎ و واﺣﺪهﺎی ﺕﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن ﺕﺒﺪیﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﺳﭙﺲ در ﻗﺪمهﺎی دوم ﻧﻴﺮوهﺎی ﺕﻮﻝﻴﺪی ﻧﻮیﻨﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﺁوردن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺳﺎﺳﯽ
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ایﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در ﻗﺪمهﺎی ﺑﻌﺪی یﮏ روﺑﻨﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ  -ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ﺕﻌﺎوﻧﯽهﺎی ﻣﺸﺘﺮکاﻝﻤﻨﺎﻓﻊ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ایﺠﺎد ﺳﺎزﻧﺪ .ایﻦ ﻗﺪمهﺎی
ﻣﻬﻢ در ﺳﯽ ﺳﺎل اول ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب در ﭼﻴﻦ ﺑﺮداﺵﺘﻪ ﺵﺪ .در ایﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل در ﭼﻴﻦ
ﺳﺮﻣﺎیﻪ داران و ﻣﺎﻝﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺕﺪریﺞ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ و ﺻﻨﺎیﻊ در ﮐﻞ و زﻣﻴﻦ
ﻋﻤﺪﺕﺎ ﺕﺤﺖ ﻣﺎﻝﮑﻴﺖ دوﻝﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واﺣﺪهﺎی ﺕﻮﻝﻴﺪی ﺧﻮد
ﺵﺪﻧﺪ و ﺣﻖ ﮐﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن ﺣﻖ ﻣﺴﮑﻦ،
ﺑﻬﺪاﺵﺖ و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺁزاد ،اﺟﺒﺎری و رایﮕﺎن
ﮔﺸﺖ .در ایﻦ دورﻩ روال و روﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺕﻼش در ﺟﻬﺖ ایﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮی در ﮔﺴﺘﺮﻩهﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺕﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم ﺑﻮد .در اواﺳﻂ
دهﻪی  ،١٩٧٠ﭼﻴﻦ از ﻧﻈﺮ درﺟﻪی ﺑﺮاﺑﺮی در ﺕﻮزیﻊ درﺁﻣﺪ و ﺕﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻣﺒﺮم ﻣﺮدم ،ﺑﯽهﻤﺘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺵﺪ .ایﻦ وﺿﻊ را در ﭼﻴﻦ ﺁن دورﻩ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺎﺳﻪی
ﺁهﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺞ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .هﺮ ﮐﺴﯽ یﮏ ﻧﻮع ﻝﺒﺎس ﺁﺑﯽ ﭘﻮﺵﻴﺪﻩ و ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ هﻤﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﺎوی ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻝﯽ در ﺁن دورﻩ ﺑﻪ ویﮋﻩ در دهﻪهﺎی  ٦٠و  ٧٠از
ﻗﺤﻄﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺤﺸﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد و ﻣﺮدم در ﮐُﻞ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎدرهﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ
از ﻧﻌﻤﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺧﺪﻣﺎت دوﻝﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دیﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻝﯽ هﻴﭻﮐﺲ
ﺻﺎﺣﺐ وﺳﺎیﻞ ﺕﻮﻝﻴﺪ ،زﻣﻴﻦ و ﻏﻴﺮﻩ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ هﺮ رو ایﻦ دورﻩی ﺳﯽ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻘﻴﺪﻩی ﭼﻴﻦﺵﻨﺎﺳﺎن در ﺣﻴﻄﻪی اﺳﺘﻘﺮار ﻋﺪاﻝﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺕﻌﺪیﻞ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎ در ﺕﺎریﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﯽﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮد ،در ﺳﺎلهﺎی  ١٩٨٠ - ١٩٧٧ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن
ﻋﻤﺮ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ .در ﺳﺎلهﺎی ﺁﺧﺮ دهﻪی ١٩٧٠یﮏ ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮی در ﺣﺮﮐﺖ
ﺣﺰب و دوﻝﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭼﻴﻦ را از ﺟﺎدﻩی »ﮔﺬار ﭘﺮ ﭘﻴﭻ و
ﺧﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ« در ﺁوردﻩ و ﺑﻪ ﺟﺎدﻩ »ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر« ﺙﺮوتاﻧﺪوزی اﻧﺪاﺧﺖ! دن
ﺵﻴﺎﺋﻮﭘﻦ در ﺳﺎل  ١٩٧٨ﺑﺎ اﻋﻼم ایﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﺕﻮاﻧﻨﺪ »ﺙﺮوت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ«
ﭼﻮن »ﺙﺮوتاﻧﺪوزی اﻓﺘﺨﺎرﺁﻣﻴﺰ اﺳﺖ«
) (To get rich is gloriouseهﻢ در ﺕﺌﻮری و هﻢ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ
ﺕﺎریﺨﯽ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻴﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ داد .او ﮐﻪ ﺑﺪون ﺕﺮدیﺪ رهﺒﺮ ﺑﻼﻣﻨﺎزع و
ﻣﻘﺘﺪر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺣﺎﮐﻢ در ﺳﺎل هﺎی  ١٩٩٢ - ١٩٧٨در ﭼﻴﻦ ﺑﻮد ،ﻣﯽداﻧﺴﺖ
درب ﭼﻪ ﻧﻮع »ﺟﻌﺒﻪ« و یﺎ ﮐﻮزﻩی »اﺳﺮار ﺁﻣﻴﺰی« را ﺑﺎز ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .وﻝﯽ او ﺑﺎ
اﺣﺘﻴﺎط روﺳﺎی ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ را در ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻝﺘﯽ و ﺣﺰﺑﯽ از درﮔﻴﺮی در »ﺕﺠﺎرت« ﺑﻪ
ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺳﺎﺧﺖ .ﻣﻨﻈﻮر دن ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی رﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ
ﻧﻤﯽﺕﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪداران ﺕﺒﺪیﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.
دن ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮیﻖ رﻓﺮم و ایﺠﺎد »ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﺑﺎزاری«
ﻣﯽﺕﻮاﻧﺪ در ﭼﻴﻦ ﺑﺪون ﺳﺮﻣﺎیﻪداران ﺑﻪ ایﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ »ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« در
ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدد .وﻝﯽ ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ اﺕﻔﺎق اﻓﺘﺎد ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺳﻮﺳﺎﻝﻴﺴﻢ«
یﺎ ﺑﻪ وﺟﻪ ﺁﺵﮑﺎر »ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ دوﻝﺘﯽ« در ﺧﺪﻣﺖ ﺕﻮﺳﻌﻪ و رﺵﺪ ﺳﺮﻣﺎیﻪداری در
ﭼﻴﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺮمهﺎی ﺑﺎزاری و ﭘﺮوﺳﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در
ﭼﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ دن و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن او هﻴﭻوﻗﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪی اﻧﺒﺎﺵﺖ
ﺳﺮﻣﺎیﻪ را از ﻃﺮیﻖ »ﺑﺎزارﺳﺎزی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ« ﺕﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻗﺮار
دهﻨﺪ .هﺮ یﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ رﻓﺮم ،ﺕﻀﺎدهﺎ و ﺕﻼﻃﻤﺎت ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺰب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁوردﻧﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ یﮏ یﮏ ایﻦ ﻣﻌﻀﻼت ،رهﺒﺮی ﺣﺰب
ﻣﺠﺒﻮر ﺵﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺪرت ﺑﺎزار ﺕﻦ دردهﺪ .در ایﻦ راﺳﺘﺎ ﺕﻤﺎﻣﯽ
رﻓﺮمهﺎی ﺑﺎزاری ،ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﻗﺘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﮔﺸﺖ .در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻋﻮض ایﻦﮐﻪ »از ﺳﺮﻣﺎیﻪداری اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ را ﺑﻨﺎ
ﺳﺎزیﻢ« در واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎیﻪ »از ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎیﻪ
داری« در ﭼﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ،اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻴﻦ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ از ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻬﻢ »رﻓﻮرمهﺎ« ﮔﺬﺵﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ از هﻢ دیﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺕﺸﺨﻴﺺ هﺴﺘﻨﺪ .در ﻓﺎز اول ) ،(١٩٨٣-١٩٧٨ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﻦ »اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ایﺠﺎد یﮏ »اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار
ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ« ﺟﺪیﺪ و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮ ﺑﻪ ﺕﺪریﺞ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺎﺧﺖ .در ﻓﺎز دوم )-١٩٨٤
 (١٩٩١ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی درون ﺑﺎزار در ﻣﻘﺎﺑﻞ »اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« اﻣﺘﻴﺎز دادﻩ ﺵﺪ .در
ﻓﺎز ﺳﻮم ) ،(٢٠٠٧- ١٩٩٢ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﮐﺎرﮔﺎﻩهﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻣﺘﻴﺎز دادﻩ
ﺵﺪ و ﺕﻔﺎﺿﺎی ﺑﺎزارهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺕﻘﺎﺿﺎی داﺧﻠﯽ ارﺟﺤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد.
درﺁﺧﺮ ،اﺻﻞ ﺣﻖ ﻣﺎﻝﮑﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺕﺼﻮیﺐ رﺳﻴﺪ .ﺵﺎیﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ایﻦ ﺳﻪ ﻓﺎز ﻣﻬﻢ ﮐﻪ رﻓﻮرمهﺎ واﻗﻌﺎ ﮔﺬار ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻴﻦ را از یﮏ ﮐﺸﻮر »ﭘﺴﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ«
ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ یﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،رهﺒﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ
داﺋﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮیﻦ راﻩ ﺑﺮای ﺕﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮیﻦ
درﺟﻬﺎن ﻗﻠﻤﺪاد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻮع ﺕﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ  -ﮐﺸﻮری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ »ﻣﺪل«
و »ﺑﺪیﻞ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮددﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺕﻨﻈﻴﻢ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺁن ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎ ،ﺑﻪویﮋﻩ در
ﺣﻴﻄﻪهﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و اﺕﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ »ﺑﺎزار ﺁزاد ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ« ،را ﺕﻼش

ﭘﺎﻧﻮﺵﺖ هﺎ را در ﺳﺎیﺖ :
 http://www.rahekargar.deﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

.................................................

8

اﺻﻞ »ﺕﻨﺎزع ﺑﻘﺎء« در ﺕﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ و »ﻣﻘﺮرات ﺣﺰﺑﯽ« و دوﻝﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎیﺶ
ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ و ﭘﻴﺎدﻩ ﮔﺸﺖ .ﺑﺪیﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻴﻦ ،ﺳﺮﻣﺎیﻪداران ﺕﺎزﻩ ﺑﻪ دوران
رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻤﺎﻝﮏ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﮐﻪ در ﺁنﺟﺎ ﺑﻪ »ﺧﺎنهﺎی راهﺰن« و در روﺳﻴﻪ ﺑﻪ
»ﻣﺎﻓﻴﺎی روﺳﯽ« ﻣﻌﺮوف ﺵﺪﻧﺪ ،در ﭼﻴﻦ »ﺑﻮرژوازی ﺳﺮخ« ﻝﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
»ﺑﻮرژوازی ﺳﺮخ« ﭼﻴﻦ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺕﻌﻮیﺾ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻝﺘﯽ و از ﻃﺮیﻖ ﺧﺮیﺪ و
ﻓﺮوش ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺵﺎن ﺙﺮوت اﻧﺪوﺧﺘﻪ و ﻣﺘﻤﻮل ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪهﺎ و
ذﺧﺎیﺮ دوﻝﺘﯽ را از ﻃﺮیﻖ ﻣﻘﺮرات ﺣﺰﺑﯽ و دوﻝﺘﯽ )اﺧﺘﻼس ،اﺣﺘﮑﺎر و ارﺕﺸﺎء( ﺑﻪ
ﺕﺼﺮف ﺧﻮد درﺁوردﻧﺪ .ایﻦ روﻧﺪ و روش در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎیﯽ ﻧﻴﺰ ﺕﻮﺳﻂ ﮐﺎدرهﺎی
ﺣﺰﺑﯽ اﺕﻔﺎق اﻓﺘﺎد .در ﻓﻀﺎ و ﻣﻴﺪان ﺳﻘﻮط ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﻝﺠﺎم
ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ،دیﮕﺮ ﺑﻪ هﻴﭻوﺟﻪ روﺵﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و وﺳﺎیﻠﯽ
ﻣﯽﺵﺪﻧﺪ .در یﮏ ﮐﻼم ،ﻣﺜﻞ روﺳﻴﻪ ،ﮔﺬار ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد »ﺑﺎزار ﺁزاد« ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪان ﭼﻬﺎرﭼﻮب رﺳﻤﯽ و ﻓﺮﻣﺎیﺸﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮرژوایﯽ ،ﭼﻴﻦ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﯽ از ﻓﺴﺎد اداری ،ﺟﻨﺎیﺖ ،ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻠﮏ و ﺙﺮوت ﺳﻮق داد .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف روﺳﻴﻪ ،ﮐﻠﻴﻪ ایﻦ ﻓﻌﻞ و
اﻧﻔﻌﺎﻻت در ﭼﻴﻦ ﺕﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻗﻠﺪری ﺣﺰب اﺕﻔﺎق اﻓﺘﺎد و روﺵﻦﻓﮑﺮان و
رهﺒﺮان ﺣﺰب ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﮐﻮﺵﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ درﻣﺠﺎﻣﻊ ،داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوهﺸﯽ ،ﺑﺎ
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺁﻣﻮزشهﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و در ﻝﻔﺎﻓﻪ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ و ﺑﺎ ایﺠﺎد اﻏﺘﺸﺎش ﻓﮑﺮی و
ﺁﺵﻔﺘﮕﯽهﺎی ذهﻨﯽ ،ﻋﻠﻴﺖ ایﻦ دﮔﺮدیﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ یﮏ »ﻣﺴﺦ ﺕﺎریﺨﯽ و رواﻧﯽ«
ﺵﺒﺎهﺖ داﺵﺖ ،ﻣﻮرد ﺕﻮﺟﻴﻪ و ﺕﻤﺠﻴﺪ ﻗﺮار دهﻨﺪ .در ﺵﻬﺮهﺎی ﭼﻴﻦ ،ﻣﺪیﺮان دوﻝﺘﯽ و
ﺣﺰﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ایﻦﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ وﺳﺎیﻞ ﺕﻮﻝﻴﺪ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﮔﺮان را در ﻣﻮﺳﺴﺎت،
ﺑﯽﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪیﻦ وﺳﻴﻠﻪ دﻩهﺎ هﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺵﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی
»ﺑﺎزار ﺁزاد« روی ﺁورﻧﺪ .ﮐﺎدرهﺎی ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﺕﻤﺎم ﺑﻨﮕﺎﻩهﺎ ،اﻣﺎﮐﻦ دوﻝﺘﯽ را از
ﻃﺮیﻖ »ﺕﺼﺎﺣﺐ« از ﺁن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺕﺎ از ﻃﺮیﻖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدم ،ﺕﻬﺪیﺪ،
اﺧﺘﻼس و دزدی ﺙﺮوتهﺎی هﻨﮕﻔﺘﯽ را اﻧﺪوﺧﺘﻨﺪ .در ﻃﻮل دهﻪی ،١٩٩٠
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎیﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺰب ) ﺑﻮرژوازی ﺳﺮخ( ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺤﻤﻞ ﺕﻮاﻧﺎی ﺣﺰب و
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻝﺘﯽ و ﺣﺰﺑﯽ و یﺎ از ﻃﺮیﻖ ﻓﺸﺎر و ﺕﻬﺪیﺪ
ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎیﻪ داران ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺵﺖ ﺳﺮﻣﺎیﻪهﺎی ﺵﺨﺼﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ .در واﻗﻊ
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ایﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎیﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪهﺎ در اواﺳﻂ دهﻪی  ،٢٠٠٠در درون
ﺣﺰب ،ﻻیﺤﻪی ﻣﻌﺮوف اﻋﻄﺎی ﺣﻖ ﺑﻪﺳﺮﻣﺎیﻪداران ﺑﻪ ﻋﻀﻮیﺖ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ
را ﻣﻄﺮح و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺵﺘﻨﺪ .در ﻃﻮل دهﻪی  ،٢٠٠٥-١٩٩٥رهﺒﺮان ﻧﻬﺎدهﺎی
دوﻝﺘﯽ هﻢ ﭼﻮن ارﺕﺶ و وزارت ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ هﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺕﺠﺎرت و داد و
ﺳﺘﺪ روی ﺁوردﻩ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺕﻘﺮیﺒﺎ هﺮ روز ﻣﻘﺎدیﺮ زیﺎدی از وﺳﺎیﻞ ﺕﻮﻝﻴﺪی و
ﺧﻮد ﺕﻮﻝﻴﺪات را ﺕﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .در ایﻦ دورﻩ ،در روﺳﺘﺎهﺎی ﭼﻴﻦ ﮐﻪ هﻨﻮز هﻢ
ﻧﺰدیﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ یﮏ و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎردی ﭼﻴﻦ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ،
ﻣﻴﻠﻴﻮنهﺎ دهﻘﺎن ﭼﻴﻨﯽ از زﻣﻴﻦهﺎی ﺧﻮد اﺧﺮاج و رواﻧﻪی ﺵﻬﺮهﺎی ﭼﻴﻦ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
دوﺑﺎرﻩ ﻣﺜﻞ روﺳﻴﻪ ،در ﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ اﺧﺮاج ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪی دهﻘﺎﻧﺎن و دیﮕﺮ روﺳﺘﺎیﻴﺎن از
دهﺎت و ﮔﺴﻴﻞ ﺳﻴﻞﺁﺳﺎی ﺁﻧﺎن ﺑﻪ ﺵﻬﺮهﺎ در ﺟُﺴﺖ و ﺟﻮی ﮐﺎر ،یﮑﯽ از ﺧﺼﻠﺖهﺎی
ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر اﻧﺒﺎﺵﺖ اوﻝﻴﻪی ﺳﺮﻣﺎیﻪ و از ﺿﺮوریﺎت رﺵﺪ ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮی ﺵﺪ.
اﮔﺮ در ﻣﻤﺎﻝﮏ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺳﺎلهﺎی  ١٩١٠- ١٨٧٠و روﺳﻴﻪ ﺳﺎلهﺎی ،٢٠٠٠- ١٩٩١
ایﻦ ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮهﺎ در ﺑﺪﻧﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺵﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و رﺵﺪ یﺎﻓﺘﻨﺪ ،در ﭼﻴﻦ ایﻦ ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮهﺎ
از ﺣﻤﺎیﺖ و هﺪایﺖ ﺣﺰب ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰایﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و ﺣﻀﻮر
ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮهﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ هﺪﻓﯽ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻧﺒﺎﺵﺖ ﺳﺮﻣﺎیﻪ و ﺙﺮوت ﻧﺪاﺵﺘﻨﺪ ،وﺿﻊ
ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر دهﻘﺎﻧﺎن در روﺳﺘﺎهﺎی ﭼﻴﻦ وﺧﻴﻢﺕﺮ از دهﻪی  ١٩٨٠ﮔﺸﺘﻪ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺑﻪ
ﺵﮑﻞﮔﻴﺮی و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺁراﻣﯽهﺎی ﮔﺎهﺎ ﻗﻬﺮﺁﻣﻴﺰ و ﺵﻮرشهﺎی دهﻘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺖ.
درﻣﺎﻩ ﻣﺎرس  ،١٩٩٨دوﻝﺖ ﭼﻴﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﺪ ﺑﺨﺶ دوﻝﺘﯽ را از ﻃﺮیﻖ
ﻓﺮوش ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزد .ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی یﮑﯽ ازﻣﻮﻝﻔﻪهﺎی ﮐﻠﻴﺪی و ﺕﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩی
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮاﻝﻴﺴﻢ در ﻋﺼﺮ ﺕﺸﺪیﺪ ﮔﻠﻮﺑﺎﻝﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﺕﺎریﺦ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺳﺮﻣﺎیﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮوﺳﻪی ﮔﺬار ﭼﻴﻦ از یﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی »ﭘﺴﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ  -ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ«
ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮاﺕﻴﮏ و ﺕﺌﻮریهﺎی ﮐﻼﺳﻴﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺑﻮرژوازی دوران اوﻝﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁزﻣﻮنهﺎ و »ﻣﻘﺪﺳﺎت« ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ »ﺑﺎزار ﺁزاد« ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮاﻝﻴﺴﻢ ﻋﺼﺮ ﺕﺸﺪیﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺵﺪن ﺳﺮﻣﺎیﻪ ،ﭘﯽریﺰی ﮔﺸﺘﻪ و
اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺮوﺳﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ ﻣﻮﻝﻔﻪی ﮐﻠﻴﺪی در ﺁﻏﺎز
دهﻪ  ١٩٨٠ﺑﻪ رهﺒﺮی ﺁﻣﺮیﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )راﻧﻠﺪ ریﮕﺎن و ﻣﺎرﮔﺮیﺖ ﺕﺎﭼﺮ( ﺕﺸﺪیﺪ
یﺎﻓﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺕﺤﺖ ﺵﻌﺎر ﺕﻴﻨﺎ Tinaدر ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﮔﺴﺘﺮش یﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ایﻦ
ﮐﻪ از ﺁﻏﺎز ﭘﺪیﺪﻩی ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮاﻝﻴﺴﻢ ﻧﺰدیﮏ ﺑﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ،هﻨﻮز هﻢ
ﭘﺮوﺳﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎیﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .در ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﺎزی ﺳﺮیﻊﺕﺮ از ﮐﺸﻮرهﺎی ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪی »ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ« ﺑﻪ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ،
هﻨﻮز هﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﺁﻣﺮیﮑﺎ ایﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺵﺒﺎع ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ .هﻨﻮز هﻢ
ﻧﻴﺮوهﺎی ﻃﺮﻓﺪار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻬﺎدهﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﻨﻴﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﭘﻠﻴﺴﯽ را ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑُﻌﺪ ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﺮﺑﺮیﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎیﻪ
در روﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی دوران ﻧﺌﻮﻝﻴﺒﺮاﻝﻴﺴﻢ ﺵﺎهﺪ ﻣﯽﺵﻮﻧﺪ ،ﺵﺪیﺪا ﻋﻤﻴﻖﺕﺮ از ﺑُﻌﺪ
ﻓﻼﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻧﻈﺎم در ﻗﺮون اوﻝﻴﻪ ﺕﺎریﺦ ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﺑﺎ ﺁن روﺑﻪرو
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑُﻌﺪ ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ دهﻘﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﻴﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺕﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯽﻧﻬﺎیﺖ ﺳﺒُﻌﺎﻧﻪﺕﺮ و ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮزﺕﺮ از
دورﻩهﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮔﺬار ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎیﯽ از ﻓﺌﻮداﻝﻴﺴﻢ و ﻣﺮﮐﺎﻧﺘﺎﻝﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺳﺮﻣﺎیﻪ
داری رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺵﺪ.
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در ﭼﻴﻦ درﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ازﺁﻏﺎزش ،اوﺿﺎع را ﺑﻪویﮋﻩ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﺘﻼس و اﺣﺘﮑﺎر ﭼﻨﺎن وﺧﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖوزیﺮ ﭼﻴﻦ
ﺕﺴﻮروﻧﺠﯽ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ »ﮐﻨﮕﺮﻩی ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻠﻖ« در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرس ،١٩٩٩
وﺟﻮد ﻓﺴﺎد و اﺧﺘﻼس ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﻧﺎرﺿﺎیﺘﯽ و ﺧﺸﻢ و اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁن
اﻗﺮار ﮐﺮد .در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ از ﺵﺮوع ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ،درﺻﺪ ﺑﯽﮐﺎری ﺑﻪ
ﻗﺪری اﻓﺰایﺶ ﻝﺠﺎم ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ یﺎﻓﺖ ﮐﻪ دوﻝﺖ و ﺣﺰب ﻣﺠﺒﻮر ﺵﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺕﯽ

ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﻴﮏ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪهﺎی ﺧﻮد
ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ و ﺕﺤﺴﻴﻦ و یﺎ ﺕﻮﺟﻴﻪ ﻗﺮار دهﻨﺪ .وﻝﯽ ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻌﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﭼﻴﻦ  -ﺕﺸﺪیﺪ ﺵﮑﺎف ﺑﻴﻦ ﻓﻘﺮ و ﺙﺮوت ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ و رواج ﮔﺴﺘﺮدﻩی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و
ﺑﺮدﻩداری ﺟﻨﺴﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد اداری و… .ـ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ دﮔﺮدیﺴﯽ در ﭼﻴﻦ،
ﺑﻪویﮋﻩ درﺣﻴﻄﻪی اﻣﻮراﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﻮﭼﮑﺘﺮیﻦ راﺑﻄﻪ و یﺎ ﺵﺒﺎهﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ
ﻧﺪارد .یﮏ ﻧﮕﺎﻩ اﺟﻤﺎﻝﯽ ﺑﻪ ﺕﻀﺎدهﺎی ایﻦ دﮔﺮدیﺴﯽ در ﺣﻴﻄﻪی اﻣﻮر داﺧﻠﯽ و اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻴﻦ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ هﻢ رهﺒﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﻦ و هﻢ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺧﺎرج از ﭼﻴﻦ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت و رﻓﻮرمهﺎ را در ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﺮدم و ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﺕﺮﺳﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ و ﺕﺤﺮیﻒ ﺕﺎریﺦ ﺕﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎیﻪداری و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎ را ﺑﺨﺸﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬیﺮ و ﺿﺮوری در ﺟﻬﺖ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺕﻮﺳﻌﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺵﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ در ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﭼﻴﻦ ﺑﺮﺁﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ یﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﻧﺒﺎﺵﺪ ،وﻝﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺕﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
دﮔﺮدیﺴﯽ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺵﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ یﮏ رﺵﺪ ﺳﺮیﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺳﻄﺢ
زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮیﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﻣﺮدم ﭼﻴﻦ را ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎزد .واﻗﻌﻴﺖ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮوﺳﻪهﺎی »ﺑﺎزارﺳﺎزی« و »ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی« و ﺳﻴﻄﺮﻩی روزاﻓﺰون ﻧﻴﺮوهﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻴﻦ ،ﻧﺎﺁراﻣﯽهﺎ و ﺕﻀﺎدهﺎﺋﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁوردﻩ ﮐﻪ ﺙﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺁن را ﺑﻪهﻢ زدﻩ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﻴﻦ دﺵﻮارﺕﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
درﻋﺮﺻﻪی ﺑﻴﻦاﻝﻤﻠﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻴﻦ در ﺣﻴﻄﻪهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﺎرﮔﺮان و دیﮕﺮ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ،ﺑﻪ ویﮋﻩ در ﺁﺳﻴﺎی
ﺟﻨﻮب ﺵﺮﻗﯽ را ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻀﻮر ﭼﻴﻦ در ﺁن ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺕﻮﺟﻬﯽ از رهﺒﺮان ﺣﺰب و دوﻝﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﺕﻨﺎﻗﻀﺎت و ﺕﻀﺎدهﺎیﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪهﺎی
دﮔﺮدیﺴﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﭼﻴﻦ ﺑﻪوﺟﻮد ﺁوردﻩاﻧﺪ ﺕﺎ اﻧﺪازﻩای واﻗﻒ هﺴﺘﻨﺪ وﻝﯽ
ﺁﻧﻬﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺕﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ »ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ« از راﻩ »ﺑﺎزارهﺎی ﺁزاد«
ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﺑﺮﺳﻨﺪ .در ایﻦ راﺳﺘﺎ در ﺳﺎلهﺎی ﺑﻌﺪ از ﺁﻏﺎز رﻓﻮرمهﺎی ﺑﺎزاری
) ،(١٩٨٣-١٩٧٨دوﻝﺖ و ﺣﺰب ﺕﻘﻼ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺵﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺰارع
ﮐﻮﭼﮏ و ﺻﻨﺎیﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و داد و ﺳﺘﺪهﺎی ﮐﻮﺕﺎﻩ ﻣﺪت و ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺤﺪود
ﺳﺎزﻧﺪ .ایﻦ رﻓﻮرمهﺎ در اول ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﺁﻣﻴﺰ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻨﺪ .وﻝﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﺮﻣﺎیﻪ و رﻗﺎﺑﺖهﺎیﯽ ﻧﺎﺵﯽ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار ،ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺰب و دوﻝﺖ را
ﺕﺤﺖاﻝﺸﻌﺎع ﻗﺮار دادﻩ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖهﺎی اوﻝﻴﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺕﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺵﺮوع ﺑﻪ رﺵﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﻨﺎﺑﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺕﻮﻝﻴﺪات ﺑﺎزارهﺎی روﺳﺘﺎیﯽ ﻧﻤﯽﺕﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ایﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎیﻪی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دﮔﺮدیﺴﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻴﻦ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﯽﺕﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر رو ﺑﻪ اﻓﺰایﺶ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
دراواﺋﻞ رﺵﺪ ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﺻﻨﻌﺘﯽ دراروﭘﺎی ﺁﺕﻼﻧﺘﻴﮏ )» ،(١٨٢٥- ١٧٧٥ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر رو ﺑﻪ اﻓﺰایﺶ« ﮐﻪ از ﺕﺨﺮیﺐ و ویﺮاﻧﯽ روﺳﺘﺎهﺎ و ﺳﺮازیﺮ ﺵﺪن
دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺵﻬﺮهﺎی ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﻣﺜﻞ ﻝﻨﺪن ،ﭘﺎریﺲ ،ﺁﻣﺴﺘﺮدام و… ﺑﻪوﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد،
ﺕﻮﺳﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺁن ﮐﺸﻮرهﺎی »ﻣﺘﺮوﭘﻞ« ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺧﻮد ﭼﻮن
ﺁﻣﺮیﮑﺎ ،اﺳﺘﺮاﻝﻴﺎ و زﻻﻧﺪ ﻧﻮ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ.
وﻝﯽ ﭼﻴﻦ دهﻪی  ١٩٨٠ﻧﻤﯽﺕﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ روﺵﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪداران اﻧﮕﻠﻴﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
و … در دویﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ دﺳﺖ زدﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﻧﺪاﺵﺖ .ﺑﺎ ایﻦ ﮐﻪ
رهﺒﺮی ﺣﺰب ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺵﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺻﻨﺎیﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ دوﻝﺘﯽ را رهﺎ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ در
اواﺳﻂ دهﻪی  ١٩٨٠ﻣﺠﺒﻮر ﺵﺪ ﮐﻪ »رﻓﻮرم« را ﮐﻪ در اول ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺣﻴﻄﻪی
روﺳﺘﺎیﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار دهﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻨﺎیﻊ در ﺵﻬﺮهﺎ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل
دوﻝﺖ و ﺣﺰب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻴﺰ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺪیﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﺰب و دوﻝﺖ ﺑﻪﺕﺪریﺞ ﻣﻮﻝﻔﻪهﺎی
»ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎزارﺁزاد« ﻧﻈﻴﺮ ازدیﺎد دﺳﺘﻤﺰدهﺎ ،اﻧﮕﻴﺰﻩهﺎی ﻣﺎدی )اﻧﻌﺎم ،ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
و…( را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ و رایﺞ ﺳﺎﺧﺖ .از ﺁنﺟﺎ ﮐﻪ ایﻦ ﻣﻮﻝﻔﻪهﺎ و رﻓﻮرمهﺎ ﺑﺎ روح
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻨﺘﺮلﺵﺪﻩ در ﺕﻀﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﭼﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﮔﻮار
رﻓﻮرمهﺎ و ﻣﻮﻝﻔﻪهﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﻨﺎیﻊ دوﻝﺘﯽ ﺁن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ
ﺕﻮﻝﻴﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻗﺮوض درﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻓﺰوﻧﯽ یﺎﻓﺖ ،زیﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻝﻴﻦ ﺑﺎر دوﻝﺖ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺖ .درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﺟﻤﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰایﺶ ﭼﻴﻦ ﻓﺸﺎر
ﺵﺪیﺪی را ﺑﺮ دوﻝﺖ وارد ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﺕﺎ ﮐﺎر و ﺵﻐﻞهﺎی ﺟﺪیﺪی ایﺠﺎد ﮐﺮدﻩ و درﺁﻣﺪهﺎ
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺕﻮرم اﻓﺰایﺶ دهﺪ .ﭼﻮن ﭼﻴﻦ دهﻪی ،١٩٨٠ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
هﻠﻨﺪ دهﻪهﺎی  ١٨٢٠و  ١٨٣٠ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﻧﺪاﺵﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﮐﺎران ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺁنﺟﺎ ﺻﺎدر
ﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،در اواﺳﻂ دهﻪی  ١٩٨٠دن ﺵﺎﺋﻮﭘﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎدرهﺎی ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺕﻮاﻧﻨﺪ وارد در اﻣﺮ ﺕﺠﺎرت و داد و ﺳﺘﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .از ﺁن ﭘﺲ ﮐﺎدرهﺎ
ﺁزادی ﺵﺮﮐﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎیﻪداران ﺧﺎرﺟﯽ را یﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﮕﺎﻩهﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺕﺠﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺕﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﯽﮐﺎران درون ﺣﺰب و ﺧﺎرج از ﺁن و
در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﻪ هﺮ روز ﺑﺮ ﺕﻌﺪادﺵﺎن اﻓﺰودﻩ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ایﺠﺎد ﮐﺮدﻩ و درﺁﻣﺪهﺎی
ﻣﺎﻝﻴﺎﺕﯽ دوﻝﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪﺕﺪریﺞ ﻧﻘﺶ ﺕﻮﻝﻴﺪی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽداد ،اﻓﺰایﺶ دهﻨﺪ .در
ایﻦ دورﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭼﻴﻦ ﺵﺎهﺪ ﺳﺮﻣﺎیﻪﮔﺬاریهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮی
هﺴﺘﻴﻢ .ﮐﺎدرهﺎی ﺣﺰب در ﭼﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﮐﺎدرهﺎی ﺣﺰﺑﯽ در روﺳﻴﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﺵﺨﺼﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺕﺎ ﮐﺎرﮔﺎﻩهﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺕﺠﺎری ﺧﻮد را راﻩ ﺑﻴﺎﻧﺪازﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺑﻨﮕﺎﻩهﺎی دوﻝﺘﯽ ﻧﻴﺰ )ﮐﻪ ﺧﻮد در ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ( ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ایﻦ ﮐﺎدرهﺎ ﮐﻪ
ﺕﻌﺪادﺵﺎن ﺑﻪ هﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﯽرﺳﻴﺪ ،ﺑﺪون وﺟﻮد راﻩ »ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ،ﺑﻪ
»ﺳﺮﻣﺎیﻪدارﺵﺪن« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻮرژوازی »ﺳﺮخ« ﭼﻴﻦ ﺙﺮوتهﺎی »ﺑﺎدﺁوردﻩ«
)اﻧﺒﺎﺵﺖ اوﻝﻴﻪ( ﺧﻮد را از ﻃﺮیﻖ ﻓﺴﺎد و ارﺕﺸﺎ ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺵﺎیﺎن ﺕﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺮوﺳﻪی اﻧﺒﺎﺵﺖ اوﻝﻴﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ) (١٨٤٨ - ١٨٢٠و در ﻣﻤﺎﻝﮏ ﻣﺘﺤﺪﻩ
) (١٨٩٠- ١٨٦٥و در روﺳﻴﻪ ) ،(٢٠٠٠- ١٩٩١هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ارﻋﺎب و ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻣﺮدم
ﻋﺎدی و ﺕﺎراج اراﺿﯽ و اﻣﻮال ﺁﻧﺎن ﺕﺎﻣﻴﻦ ﮔﺸﺖ .وﻝﯽ در ﭼﻴﻦ ،ﺑﻪ ﺵﮑﺮاﻧﻪی وﺟﻮد
ﺣﺰب ﻣﻘﺘﺪری در ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ،ﺁن ﻓﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺁن روﻧﺪ اﻧﺒﺎﺵﺖ اوﻝﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ ﺑﺮ
ﺧﻼف اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﻤﺎﻝﮏ ﻣﺘﺤﺪﻩ و روﺳﻴﻪ ،ﻓﻀﺎ و ﺟﻮ »ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ« ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
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دیﮕﺮ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﻏﻴﺮاز ﺕﺒﻌﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری -
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﯽﮐﺎری ،ﺕﻮرم ،اﺧﺘﻼس ،ارﺕﺸﺎء ،ﻓﺤﺸﺎء و….ـ ﻧﻴﺴﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان
ﭼﻴﻦ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﭼﻨﻴﻦ »ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻤﯽ« ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰﻧﺪ.
 - ٤در ﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ روﺳﻴﻪ و یﺎ هﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی دیﮕﺮ ﺿﺮورت رﺵﺪ ﻧﻈﺎم
ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دو ﻃﺒﻘﻪی ﺳﺮﻣﺎیﻪ دار و ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .ایﻦ دو
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ یﮏ ﺵﺒﻪ و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی و ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽﺁیﻨﺪ.
هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮون  ١٦و  ،١٧در دورﻩی اول ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪداری در اروﭘﺎی
ﺁﺕﻼﻧﺘﻴﮏ ﺵﻤﺎﻝﯽ )ﻋﻤﺪﺕﺎ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( و ﺳﭙﺲ در ﻗﺮن  ١٩در دورﻩی ﮔﺬار
دوم )در ﺁﻣﺮیﮑﺎی ﺵﻤﺎﻝﯽ( ،اﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ در دورﻩ ﺳﻮم ﮔﺬار در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺳﺎﺑﻖ
»ﺑﻠﻮک ﺵﺮق« و ﺵﻮروی ﺵﺎهﺪ هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﻄﺐﺑﻨﺪی ﺵﺪن )ﺙﺮوﺕﻤﻨﺪ ﺵﺪن
ﺑﺮﺧﯽ و ﻓﻘﻴﺮ ﺵﺪن ﺑﺴﻴﺎری( ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎ ﭘﺬیﺮی روﻧﺪی اﺳﺖ ﭘﺮ از ﺳﺘﻢ
و ﻓﻼﮐﺖ و ﻓﺴﺎد .ﺟﺎی ﺕﻌﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر و رﺵﺪ ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﺑﺎﻋﺚ ایﻦ
ﻧﻮع ﻓﺠﺎیﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﺠﻴﺐ ایﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ و ﻣﻨﺠﻤﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖهﺎ هﻨﻮز ادﻋﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺁنﭼﻪ در ﭼﻴﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺕﻔﺎق
اﻓﺘﺎدﻩ ﻓﺎزی اﺳﺖ از »ﺕﻮﺳﻌﻪ در ﺣﻴﻄﻪی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ«!
٥ـ در یﮏ ﻣﺒﺎرزﻩی ﺟﺪی ﺑﺎ روﺵﻦﻓﮑﺮان و رهﺒﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﻦ از
یﮏ ﺳﻮ و ﺑﺎ ﺕﻌﺪادی از ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖهﺎی ﻏﻴﺮﭼﻴﻨﯽ از ﺳﻮی دیﮕﺮ،
ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖهﺎی ﺟﻬﺎن ﺕﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪهﺎی ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺎهﻴﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎری
ﺟﻮهﺮ ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﮔﺬار ﭼﻴﻦ از ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﺑﻪ یﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ داﺵﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻼ و ﻓﺎش ﺳﺎزﻧﺪ .هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ
ایﻦ ﻧﻮﺵﺘﻪ ﺵﺮح دادﻩ ﺵﺪ ،رﻓﻮرمهﺎی ﺑﺎزاری و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از »ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ
ﺑﺎزاری« ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ در ﺣﻴﺎت ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ،ﺕﻮﺳﻌﻪای ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻴﺂورد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻪیﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری هﺎر و ﻝﺠﺎم ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺕﺒﺪیﻞ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺸﺮیﺖ ﺑﺎیﺪ ﺵﺎهﺪ ﻇﻬﻮر و رﺵﺪ ﺕﺒﻌﺎت ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر ﺁن در ﺳﻄﺢ
ﻣﻨﻄﻘﻪای و در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺵﺪ.
ﭘﺎﺋﻴﺰ 2007
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
 دیﻮیﺪ ﮐﻮﺕﺰ » ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ ﻓﺮﻣﺎیﺸﯽ در ﭼﻴﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ« ،در ﻣﺠﻠﻪ»ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ ریﻮیﻮ« ،ﺳﺎل  ،٥٩ﺵﻤﺎرﻩ ) ٤ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،(٢٠٠٧ﺻﻔﺤﺎت .٦٣-٥٨
 ﻣﺎرﺕﻴﻦ هﺎرت -ﻝﻨﺪﺑﺮگ )(Hart Landburgو ﭘﺎل ﺑﺮﮐﺖ )(Burkett»ﭼﻴﻦ و ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ« ،در ﻣﺠﻠﻪ »ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ ریﻮیﻮ« ﺳﺎل  ،٥٦ﺵﻤﺎرﻩ ٣
)ﺟﻮﻻی  -اﮔﻮﺳﺖ ،(٢٠٠٤ﺻﻔﺤﺎت .١٢٣- ٨
 »ﺕﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺤﺮان و ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ« ،ﻧﻴﻮیﻮرک،٢٠٠٠،ﻓﺼﻞهﺎی١١،١٢،١٣
 ﻣﺠﻠﻪ »ﻧﻴﺸﻦ« ١٠ ،ژوﺋﻦ  ،٢٠٠٢ﺻﻔﺤﻪ .١٣ ﻣﻮریﺲ ﻣﻴﺰﻧﺮ» ،ﻋﺼﺮ دن ﺵﺎﺋﻮﭘﻦ :ﭘﮋوهﺸﯽ در ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ درﭼﻴﻦ  «،١٩٩٤-١٩٧٨ﻧﻴﻮیﻮرک.١٩٩٦،
 راﺑﺮت ویﻞ )» ،(Weilﮔﺮﺑﻪ ﺳﺮخ :ﭼﻴﻦ و ﺕﻀﺎدهﺎی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢﺑﺎزاری« ،ﻧﻴﻮیﻮرک.١٩٩٦،
 ﻣﺠﻠﻪ »ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ ریﻮیﻮ« ،ﺳﺎل  ،٥١ﺵﻤﺎرﻩ )١ﻓﻮریﻪ .(٢٠٠٠ ویﻠﻴﺎم هﻴﻨﺘﻮن )» ،(Hintonﭼﺮﺧﺶ ﺑﺰرگ :ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در ﭼﻴﻦ «١٩٨٩- ١٩٧٨ﻧﻴﻮﺑﻮرک.١٩٩٠،
 ایﻮاﭼﻦ )» ،(Chengﭼﻴﻦ :ﺁیﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻝﻴﺴﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬیﺮ اﺳﺖ؟«در ﻣﺠﻠﻪ »ﻝﻴﻨﮑﺲ« ،ﺵﻤﺎرﻩ ) ١١ژاﻧﻮیﻪ  -ﺁوریﻞ  ،(١٩٩٩ﺻﻔﺤﺎت - ٥٣
.٦٣

ﮐﻮﺕﺎﻩ از ﭘﻴﺶروی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯽﺁﻣﺪهﺎ و ﺕﺒﻌﺎت ﻧﺎﺵﯽ
از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در ﭼﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪداری در ﭼﻴﻦ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﺁﮐﺎدﻣﻴﺴﻴﻦهﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ ﺁرام و ﻣﻼیﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺵﮑﻞﮔﻴﺮی و
رﺵﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺮﻣﺎیﻪداری در ﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎیﺘﯽهﺎ و ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ ﺵﺪیﺪ
هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺟﺎی ایﻦ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮیﺪ ﻣﺮدم اﻓﺰایﺶ یﺎﺑﺪ )اﻣﺮی ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﮔﺬار
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪداری ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ،ﻣﺎ ﺵﺎهﺪ ﻓﻘﺮ وﺳﻴﻊ و ﺵﻴﻮع ﻧﺎﺁراﻣﯽهﺎ و ﺵﻮرشهﺎ
و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻓﺮاﮔﻴﺮﺕﺮ از ﻃﺮف ﻣﻴﻠﻴﻮنهﺎ روﺳﺘﺎﺋﯽ )ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺴﻴﻞ از
روﺳﺘﺎهﺎ و ورود ﺑﻪ ﺵﻬﺮهﺎی ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ و ﺑﯽﮐﺎری روﺑﻪرو ﻣﯽﺵﻮﻧﺪ( در
اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﭼﻴﻦ هﺴﺘﻴﻢ.
در ﻋﺮض دﻩ ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ) ،(٢٠٠٧ - ١٩٩٨ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﻧﺰدیﮏ ﺑﻪ  ١٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ
ﺑﯽزﻣﻴﻦ و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن در ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺘﺎدﻩ و در ﺣﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯽ دیﮕﺮ )ﻋﻤﺪﻩﺕﺎ از روﺳﺘﺎهﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺵﻬﺮهﺎ( هﺴﺘﻨﺪ .وﻝﯽ ﮔﺰارﺵﺎت رﺳﻴﺪﻩ از
»ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻝﻌﺎﺕﯽ ﺁﺳﻴﺎ« ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنهﺎ اﻧﺴﺎن در ﭼﻴﻦ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ )ﮐﻪ
در ﺁن رﻓﻮرمهﺎی »ﺑﺎزار ﺳﺎزی«» ،ﮐﺎﻻ ﺳﺎزی« و »ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی« روﻧﺪهﺎی
ﻏﺎﻝﺐ هﺴﺘﻨﺪ( ،اﻧﻔﻌﺎﻝﯽ و ﺑﯽﺕﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم روﺳﻴﻪ ﮐﻪ
ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺳﺎلهﺎی ﮔﺬار  ١٩٩٨ - ١٩٨٨ﻣﻨﻔﻌﻞ و ﭘﺎﺳﻴﻮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢﮔﻴﺮی
»دیﭙﻮﻝﻴﺘﺰﻩ« ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﭼﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺵﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت و ﺕﻼﻃﻤﺎت را ﻣﯽﭘﺎیﻨﺪ.
در ﻋﺮض  ١٥ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ) ،(٢٠٠٧- ١٩٩٢ﻧﺎﺁراﻣﯽهﺎ ،ﺵﻮرشهﺎ و ﻧﺎرﺿﺎیﺘﯽهﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺕﻮرم ،ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰدهﺎ ،ﺑﯽﮐﺎری ،وﺿﻊ ﻧﺎاﻣﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﺎرﮔﺎﻩهﺎ و
رواج ﻓﺴﺎد در داﺧﻞ ﻧﻬﺎدهﺎی دوﻝﺘﯽ و ﺣﺰﺑﯽ و اﺧﺘﻼس و ﺵﺘﻞﺧﻮری و اﻧﻌﺎمﮔﻴﺮی
ﺑﻴﻦ ﺑﻮروﮐﺮاتهﺎ ،ﺵﺐ و روز درﺵﻬﺮهﺎ و روﺳﺘﺎهﺎی ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺮﺕﺐ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ .هﺰاران اﻋﺘﺼﺎب ،ﺕﻮﻗﻒ ﮐﺎر و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎیﺎن در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪهﺎی دوﻝﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺕﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎنﺵﺎن اﻓﺮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽهﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺁﻣﺮیﮑﺎیﯽ ،ژاﭘﻨﯽ ،ﺁﻝﻤﺎﻧﯽ و …..هﺴﺘﻨﺪ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﻬﺎن و ﮔﺎهﺎ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﺎپ ﭼﻴﻦ ﮔﺰارش دادﻩ ﻣﯽﺵﻮﻧﺪ .دهﻘﺎﻧﺎن در
روﺳﺘﺎهﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ و وﺳﻴﻌﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻝﻴﺎتهﺎی اﺿﺎﻓﯽ ،ﻓﺴﺎد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎیﺎن،
اﺧﺘﻼس و ﺕﺼﺮف زﻣﻴﻦهﺎی دهﻘﺎﻧﺎن ﺕﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎیﻪ داران »ﺳﺮخ« و ﺣﺎﻣﻴﺎن
ﺧﺎرﺟﯽﺵﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﺵﺪﻩاﻧﺪ .ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﻓﻌﺎﻝﻴﺖهﺎی دهﻘﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی ﺕﻮﺳﻂ
ﻣﺎﻣﻮریﻦ دوﻝﺘﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن ﻣﮑﺮرا ﺕﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺕﺤﺎدیﻪهﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورﻧﺪ .اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻝﻴﺖهﺎی ﮔﺮوهﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
دهﻘﺎﻧﺎن را ﻋﻤﺪﺕﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯽﮐﺎر ﺕﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدهﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﻴﻦ ﺑﺮ روال ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎزار و ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎیﻪ
ﺑﻪﺣﺮﮐﺖ در ﺁﻣﺪ ،درﺻﺪ ﺑﯽﮐﺎری ﮐﻪ در ﭼﻴﻦ ﻣﺎﺋﻮ ،ﺑﻪ ویﮋﻩ در دورﻩی -١٩٦٢
 ١٩٧٣ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از یﮏ درﺻﺪ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ،روز ﺑﻪ روز اﻓﺰایﺶ یﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺎل  ،٢٠٠١- ١٩٩٦ﺕﻌﺪاد  ٣٦ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ از ﻣﻮﺳﺴﺎت و
ﺑﻨﮕﺎﻩهﺎی دوﻝﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﺮوﺳﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯽﮐﺎر ﮔﺸﺘﻨﺪ .در
هﻤﺎن ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل  ١٧ ،ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ از ﺕﻌﺎوﻧﯽهﺎی ﮔﺮوهﯽ ﺑﯽﮐﺎر
ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎر ) (WTOدر ﭼﻴﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻧﺰدیﮏ ﺑﻪ  ١٨ﺕﺎ
 ٢٣درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯽﮐﺎر هﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر در ﭼﻴﻦ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺎﺁرام و رزﻣﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،هﻨﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻩ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺕﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ﮔﺮوهﯽ را ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺕﺎ ﺕﺤﺖ اﺧﺘﻴﺎر دوﻝﺖ و ﺣﺰب
هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﻦ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺿﺎﻣﻦ و ﺕﺎﻣﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﮐﺎر و رﻓﺎﻩ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺕﻨﻈﻴﻢ و ﺕﺮویﺞ
ﭘﺮوﺳﻪهﺎی ﺑﺎزارﺳﺎزی ،ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و ﮐﺎﻻﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ایﺠﺎد
ﭘﺪیﺪﻩی ﺑﯽﮐﺎری ﻣﺰﻣﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺵﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎی ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر در ﭼﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻝﯽ ﺧﻴﻠﯽ از ﮔﺰارشﮔﺮان ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﺕﻬﺎ در داﺧﻞ ﭼﻴﻦ در ﻣﻮرد
ﭘﺪیﺪﻩی ﺑﯽﮐﺎری ﭘﮋوهﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺁن هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺁیﻨﺪﻩ ﺕﺸﺪیﺪ ایﻦ
ﭘﺪیﺪﻩ و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیهﺎی ﻧﺎﺵﯽ از ﺁن ،ﺣﺰب و دوﻝﺖ ﭼﻴﻦ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻋﺪیﺪﻩای روﺑﻪرو ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی
١ـ در ﭼﻴﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮوﺳﻪهﺎی ﮔﺬار و رﻓﻮرمهﺎی ﺑﺎزاری ﺕﻮﺳﻂ رهﺒﺮان و
روﺵﻦﻓﮑﺮان درون ﺣﺰب ﻋﻤﺪﺕﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺘﻮن ﮐﻼﺳﻴﮏ ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺘﯽ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺁﺙﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻮرد ﺕﻮﺟﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪا ﭘﻴﺎدﻩ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎی ﺵﺮﻗﯽ و ﺵﻮروی ،در ﭼﻴﻦ »ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ دوﻝﺘﯽ« ﻧﻘﺸﯽ
ﺕﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﮔﺬار ﭼﻴﻦ از یﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﺴﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ  -ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ یﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﺑﺎزی ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
٢ـ ﺑﺮرﺳﯽ روال ﭘﺮوﺳﻪ هﺎی ﺑﺎزارﺳﺎزی ،ﮐﺎﻻﺳﺎزی ،و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی در ﭼﻴﻦ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ )ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎی ﺑﺨﺸﯽ از روﺵﻦﻓﮑﺮان ﮐﻪ ﮔﺬار در ﺁن
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﮏ »ﻣﺪل ﻣﻮﻓﻖ« ارزیﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(» ،ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ ﺑﺎزاری«
یﮏ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﺑﯽﺙﺒﺎﺕﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁوردﻩ ﮐﻪ در ﺁن ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ
ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎزار و اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﭘﻴﺘﺎﻝﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﺵﻴﻪ راﻧﺪﻩ اﺳﺖ.
٣ـ ﺑﺎ ﮔﺬار ﭼﻴﻦ از یﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺑﻪ یﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری و
ﻗﺒﻮل ﻣﻌﻴﺎرهﺎی رﺵﺪ و ﺕﻮﺳﻌﻪی ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ،ﭼﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺕﺎریﺨﯽ
»هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦاﻝﻤﻠﻠﯽ« را ﮐﻪ روزﮔﺎری از ﺁن ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪﮐﻠﯽ از دﺳﺖ
دادﻩ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان و دیﮕﺮ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ﭼﻴﻦ زﻣﺎﻧﯽ )در ﺁیﻨﺪﻩی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان
دور( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺙﺮی رژیﻢ و ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﻪ ﭼﺎﻝﺶ ﻃﻠﺒﻴﺪﻩ و ﻋﻠﻴﻪ
ﭘﺮوﺳﻪهﺎی ﺑﺎزارﺳﺎزی و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﻪﭘﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺧﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ایﻦ ﭼﺎﻝﺶ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖهﺎی ﻏﻴﺮﭼﻴﻨﯽ ﺁن را هﻨﻮز
»ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖ« یﺎ »ﭘﻴﺸﺮو« ارزیﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﻴﺒﺠﻪ ایﻦ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺖهﺎ
در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﯽ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ﭼﻴﻦ ﺣﻤﺎیﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺁنﭼﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺕﺤﺖ ﻧﺎم »ﺕﻮﺳﻌﻪی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﻢ« ﺑﻪ ﺧﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان و

……………………………………
* ﭘﻴﻮﻧﺪهﺎ *
ایﻤﻴﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
public@rahekargar.net
ﺕﻠﻔﻦ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
0049-69-50699530
ﺵﻤﺎرﻩ ﻓﺎﮐﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
33-1-43455804
ﺳﺎیﺖ راﻩ ﮐﺎرﮔﺮ
www.rahekargar.net
ﺳﺎیﺖ رادیﻮ ﺑﺮاﺑﺮی
www.radiobarabari.net
ﺳﺎیﺖ اﺕﺤﺎد ﭼﭗ ﮐﺎرﮔﺮی
www.etehadchap.org
ﺳﺎیﺖ رادیﻮ ﺻﺪای ﮐﺎرﮔﺮان ایﺮان
www.sedayekargaran.com
ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺪار
www.nashrebidar.com
ﻧﺸﺮیﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ایﺮان ﺑﻮﻝﺘﻦ
www.iran-bulletin.org
ﺕﻮﺟﻪ  :ﻣﻘﺎﻻﺕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺪ " دیﺪﮔﺎﻩ " ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  ،اﻝﺰاﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺎزﻣﺎن
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ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .

ایﻦ رﺳﻮایﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر اﺳﺘﺮاﺕﮋیﮏ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ ،رﺳﻮایﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت از ﺁن
ﺑﻪ یﺎری ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر و ﻣﺸﺎوران ﻣﺎﻝﮑﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﺳﺮدار
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﺁﻣﺮیﮑﺎ او را در ﻝﻴﺴﺖ ﺕﺮوریﺴﺖ هﺎی ﺧﻮد
ﮔﺬاﺵﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻴﺴﺮ ﺵﺪ.
ﻃﻨﺰ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ .ایﻦ اﺳﺖ ﺕﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺎﻝﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ زﻣﻴﻦ ﮔﻴﺮ ﺵﺪﻩ ی
ﺁﻣﺮیﮑﺎیﯽ":ﺕﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ی ایﻦ ]ﺕﺮک ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن[از ﺳﺮﺑﺎزان ﺕﺎزﻩ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺕﺎزﻩ ﺕﻌﻠﻴﻤﺎت ﭘﺎیﻪ ای را ﺕﻤﺎم
ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻋﺰام ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ زود ﺑﻮد".
ایﻦ هﻔﺘﻪ ﮐﻪ ژﻧﺮال ﭘﺘﺮیﺌﻮس از " ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺰ " ی ﮐﻪ از هﻤﻴﺸﻪ ﺳﺮخ ﺕﺮ،
و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺕﺮ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻬﻢ را ﺑﺎیﺪ در
ﺧﺎﻃﺮ داﺵﺖ:
(1اوﺿﺎع ﻋﺮاق از هﻤﻴﺸﻪ وﺧﻴﻢ ﺕﺮاﺳﺖ .هﺮﮐﺲ ﻋﮑﺲ ﺁن را ﺑﮕﻮیﺪ
ﺑﺎورﻧﮑﻨﻴﺪ .ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ژﻧﺮال ادﻋﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد در اﺙﺮاﻋﺰام ﻧﻴﺮوهﺎی اﺿﺎﻓﯽ
"ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺁن ﮐﻤﺘﺮ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ" ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ از :دوﻝﺖ ﺵﻬﺮهﺎی
ﺁﻣﺎدﻩ ی اﻧﻔﺠﺎر ،ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎهﺎی در ﺣﺎل ﺕﮑﺜﻴﺮ ﮐﻪ ﺕﺎ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ،
ﻣﺤﺪودﻩ هﺎی در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺕﺎ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ ،و ﻓﺮﻗﻪ هﺎی
ﻣﺬهﺒﯽ در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺕﺎ دﻧﺪان ﻣﺴﻠﺢ ﺵﺪﻩ اﻧﺪ .ﺑﺪﺕﺮ از هﻤﻪ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺕﺤﺖ ﻣﺪیﺮیﺖ ﭘﺘﺮیﺌﻮس و رایﺎن ﮐﺮوﮐﺮ ﺑﺰرگ ﺕﺮیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ایﻦ
ﺕﮑﺜﻴﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﻮل و ﺳﻼح ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ،ﻧﺰدیﮏ  100000ﺳﻨﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎیﯽ ﺳﺎزﻣﺎن یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺕﺎیﻴﺪ ﮔﺰارﺵﺎت ،ﻗﺼﺪ دارد
یﮏ روز "ایﺮاﻧﯽ هﺎ"]یﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻝﮑﯽ[ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .ﺁﻣﺮیﮑﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺣﺎﻣﯽ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎی ﺵﻴﻌﻪ ]یﻌﻨﯽ هﻤﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ارﺕﺶ ﻋﺮاق[ اﺳﺖ .ﺁﻣﺮیﮑﺎ
در ﺑﺼﺮﻩ در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﻴﻦ ﺵﻴﻌﻪ هﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ یﮏ ﻃﺮف وارد ﺵﺪ.
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻴﺮ روزن Nir Rosenدر ﻣﻘﺎﻝﻪ درﺧﺸﺎن ﺧﻮد در ﻧﻴﺸﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﮑﻨﺪ ،ﺑﻐﺪاد اﮐﻨﻮن ﭼﻴﺰی ﺑﻴﺶ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از " ﻓﺌﻮدال
ﻧﺸﻴﻦ هﺎ ﺕﺤﺖ ادارﻩ ﺟﻨﮓ ﺳﺎﻻران و ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ" ،ﻣﺪﻝﯽ ﮐﻪ
ﺑﻘﻴﻪ ﮐﺸﻮر از ﺁن ﺕﻘﻠﻴﺪ ﻣﻴﮑﻨﺪ .روزن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ ":دوﻝﺖ ﺑﻮش و ارﺕﺶ
ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ دیﮕﺮ از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ یﮏ ﭘﺮوژﻩ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻠﺖ ﺳﺎزی یﺎد ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،و رﺳﺎﻧﻪ هﺎی ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮاﻧﻪ هﻤﻴﻦ ﮐﺎر را ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ".
در ایﻦ ﺿﻤﻦ در ﺵﻤﺎل ﻋﺮاق ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ زیﺮ ﺕﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻩ ﻣﻴﺸﻮد ،یﮏ
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻋﺮب /ﮐﺮد ﺑﺮای ﺕﺴﻠﻂ ﺑﺮﺵﻬﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺮﮐﻮک ،و اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﻮﺻﻞ ،در ﺣﺎل ﺟﻮﺵﺶ اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﭘﭙﻪ اﺳﮑﻮﻻر در ﺁﺳﻴﺎ ﺕﺎیﻤﺰ در ایﻦ
راﺑﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺕﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ایﻦ یﮏ ﮐﺎﺑﻮس اﺳﺖ.
(2دوﻝﺘﻤﺮدان ﺑﻮش ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت یﺎدﮔﻴﺮی هﺴﺘﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺕﻮاﻧﻨﺪ واﻗﻌﻴﺖ
هﺎی ﻋﺮاق )و ﻣﻨﻄﻘﻪ(را در یﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ژﻧﺮال هﺎی ﺟﻨﮓ اول ﻓﻘﻂ
ﺳﺮﺑﺎزان ﺵﺎن را ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﯽ ﻓﺰون از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺕﺤﻤﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺕﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰیﯽ
در ﺕﺎﮐﺘﻴﮏ ،ﻣﮑﺮر و ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .در ایﻦ ﻣﻮرد ﺕﻮﻧﯽ ﮐﺎرون
در ﻣﻘﺎﻝﻪ اش در ﺕﺎیﻢ دات ﮐﺎم ﻣﻘﺎﻝﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ دارد و ﻣﻴﻨﻮیﺴﺪ ﺕﻬﺎﺟﻢ
ﺵﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻩ ﻣﺎﻝﮑﯽ "ﺕﻘﺮیﺒﺎ ﮐﺎﻣﻼ هﻤﺎن ﻣﺪل ﺟﻨﮓ هﺎی ﺑﻮش و
ﻣﻮﺕﻠﻔﺎﻧﺶ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻩ هﺎی واﺑﺴﺘﻪ از ﺁﻏﺎز "ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺕﺮور" را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎیﺶ ﻣﻴﮕﺬارد".
(3ادﻋﺎی " ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ " ﻃﺮح اﻓﺰایﺶ ﻧﻴﺮو) (surgeاز ﺁﻏﺎز یﮏ ﺕﺎﮐﺘﻴﮏ
ﻣﺪل ﭘﻮﻧﺰی ) (Ponzi schemeﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اهﺪاف ﮐﻮﺕﺎﻩ ﻣﺪت ،ﺑﻪ
ﺑﻬﺎی ﮔﺮان در ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .دوﻝﺖ ﺑﻮش ﺑﺎ ﺧﺮیﺪن زﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﻨﮓ
ﺧﻮد در داﺧﻞ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ،ﺑﺪهﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺁورد ﮐﻪ در ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﺎیﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺵﻮد .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ایﻦ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮارﺳﻴﺪن
زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺁن،از دﻓﺘﺮ ریﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ.
 (4ﺣﺎﻻ یﮏ ﻃﺮح دیﮕﺮ اﻓﺰایﺶ ﻧﻴﺮو ) (surgeﺑﻄﻮر ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ در دﺳﺖ
اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﭘﺘﺮیﻮس و ﮐﺮاﮐﺮ در ایﻦ هﻔﺘﻪ از ﺁن ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ ﻧﻴﺮوی هﻮایﯽ ﺕﻘﻮیﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ
ﺵﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻄﻮر ﻓﺰایﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد .زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ایﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺰ در ﺁیﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ.
 (5یﮏ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﺳﺮیﻊ وﻝﯽ ﻣﻌﻘﻮل از ﻋﺮاق ﺕﻨﻬﺎ راﻩ ﺧﺮوج از ایﻦ
ﺑﺎﻃﻼق اﺳﺖ )و ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺕﺎﺧﻴﺮ ﺕﺎﮐﻨﻮﻧﻲ ،ایﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﺧﻮش
ﻣﻨﻈﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد (.ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ایﻦ ،ﺣﺘﯽ یﮏ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی هﻢ در ایﻦ
راﺑﻄﻪ روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮔﺰارش وارن
اﺳﺘﻮرﺑﻞ و ﻧﺎﻧﺴﯽ یﻮﺳﻒ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ،رﺳﻮایﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر یﻮرش ﺑﻪ ﺑﺼﺮﻩ
"ﺑﺤﺚ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁﻣﺮیﮑﺎیﯽ در ﺁیﻨﺪﻩ ﻧﺰدیﮏ را در ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ".
از ﺁوریﻞ  2003دوﻝﺖ ﺑﻮش ﺑﺎ هﺮﮔﺎم ﮐﺞ در ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﻮی یﮏ ﮔﺎم ﮐﺞ
ﺕﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺤﺚ ﻧﻤﺎیﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﺑﻬﺘﺮیﻦ و
درﺧﺸﺎن ﺕﺮیﻦ " ﺁدم هﺎی واﺵﻴﻨﮕﺘﻦ هﻔﺘﻪ ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﻪ راﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺖ ،و

اﮔﺮ " ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ " ایﻦ اﺳﺖ...

اﮐﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ :ﺕﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺕﻮاﻧﺴﺖ درایﻦ ﺕﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺪار
ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰایﺪ ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر ﺑﻮد

* ﻧﺠﺎت از ایﻦ رﺳﻮایﯽ ﺑﻪ یﺎری ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر و ﻣﺸﺎوران
ﻣﺎﻝﮑﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ،ﺳﺮدار ﺳﭙﺎﻩ ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﺁﻣﺮیﮑﺎ او را در
ﻝﻴﺴﺖ ﺕﺮوریﺴﺖ هﺎی ﺧﻮد ﮔﺬاﺵﺘﻪ اﺳﺖ،ﻣﻴﺴﺮ ﺵﺪ.
* ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی اﺧﻴﺮ ﺑﻮش ،دیﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ
دروغ هﺎی او اﺵﺎرﻩ ﮐﻨﻴﻢ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺣﺮف هﺎی او را ﺑﺎور ﮐﻨﻴﻢ.
* ﺻﺪر ﺳﻴﺘﯽ ﺁﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻴﺪهﻨﺪ ،یﮏ "ﺵﻬﺮک ﺣﺎﺵﻴﻪ ای"
ﻧﻴﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺵﻬﺮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺑﻐﺪاد ﺑﺰرﮔﺘﺮیﻦ ﺵﻬﺮ ﻋﺮاق
ﺑﻮد.

روﺵﻨﮕﺮی .ژﻧﺮال دیﻮیﺪ ﭘﺘﺮیﻮس ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁﻣﺮیﮑﺎ در
ﻋﺮاق ،و رایﺎن ﮐﺮوﮐﺮ ﺳﻔﻴﺮ ﺁﻣﺮیﮑﺎ در ﻋﺮاق ،روز ﺳﻪ ﺵﻨﺒﻪ  8ﺁوریﻞ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻤﻴﺘﻪ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻨﺎی ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺵﺪﻧﺪ ﺕﺎ ﺁﺧﺮیﻦ ﮔﺰارش
اوﺿﺎع ﻋﺮاق را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻄﻮط رﺳﻤﯽ ﮔﺰارش ﻋﻤﺪﺕﺎ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﻪ ای
ﺵﺪن ﺕﻨﻈﻴﻢ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد .اﻣﺎﮔﺰارش واﻗﻌﯽ اوﺿﺎع ،ﺑﺮای ﻧﺎﻇﺮان و اﻝﺒﺘﻪ ﺑﺮای
ﺳﻨﺎﺕﻮرهﺎ ﺑﻮیﮋﻩ ﺳﻪ ﺳﻨﺎﺕﻮری ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد هﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ریﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری هﺴﺘﻨﺪ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻮط اراﺋﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد .ﭘﻴﺎم ﮐﺎﻣﻼ
روﺵﻦ و درﺳﺖ ﻋﮑﺲ ﺁن ﭼﻴﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻄﻮط رﺳﺎﻧﻪ ای ﮔﺰارش ﺑﻪ
ﻧﻤﺎیﺶ ﻣﻴﮕﺬاﺵﺘﻨﺪ:اوﺿﺎع ﺑﻄﻮر اﺳﻔﻨﺎﮐﯽ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ ،ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ
را ﺑﺎیﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد.
ﺳﻮاﻻت ﺳﻨﺎﺕﻮرهﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ای از ﺁن هﺎ روی ﺣﻤﻠﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﺼﺮﻩ
و در ﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد ﺑﻴﺶ از ﺧﻮد ﮔﺰارش ایﻦ
واﻗﻌﻴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪاد .ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺁزﻣﺎیﺶ ﻧﻬﺎیﯽ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن
ﻋﺮاﻗﯽ ﺕﻌﻠﻴﻢ دیﺪﻩ ﺕﻮﺳﻂ ارﺕﺶ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﮔﺰارش ﺑﻮد .ﺕﺎم
اﻧﮕﻠﻬﺎرت ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت او از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﮔﺰارﺵﺎت و ﺕﺤﻠﻴﻞ هﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻋﺮاق از زﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ  2003ﺕﺎﮐﻨﻮن اﺳﺖ ،در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﺧﻴﺮ ﺳﻨﺎی
ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻣﻘﺎﻝﻪ ای ﻧﻮﺵﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻋﺮاﻗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺁﻣﺮیﮑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺕﮑﺎن دهﻨﺪﻩ ای دارد .ایﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﺪﺕﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﮔﺰارﺵﺎت ﻣﻨﺪرج در رﺳﺎﻧﻪ هﺎی رﺳﻤﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻤﻊ ﺵﺪﻩ و زﻣﻴﻨﻪ ای ﺑﺮای
ارزیﺎﺑﯽ وﺿﻌﻴﺖ ,ارﺕﺶ ﻋﺮاق  ,ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻴﺪهﺪ .ﭼﮑﻴﺪﻩ ای از ﻣﻘﺎﻝﻪ را ﮐﻪ
یﮏ هﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﻼس ﻧﻮﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد،در زیﺮ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﺪ .در اداﻣﻪ ﭘﺎرﻩ
ای از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺁﺧﺮیﻦ ﻣﻘﺎﻝﻪ ﭘﺎﺕﺮیﮏ ﮐﺎﺑﺮن ﮔﺰارﺵﮕﺮ روزﻧﺎﻣﻪ
ایﻨﺪیﻨﭙﻨﺪﻧﺖ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ ﺻﻌﻮد ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ژﻧﺮال  :*Betray Usاﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻴﺪ ،اوﺿﺎع ﻋﺮاق وﺧﻴﻢ ﺕﺮ
ﺵﺪﻩ و ﻃﺮح اﻓﺰایﺶ ﻧﻴﺮوهﺎ ﺵﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ .
ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﺪﻧﺪ ،دیﺪﻧﺪ ،و در رﻓﺘﻨﺪ.
ایﻦ ﺧﻼﺻﻪ ی داﺳﺘﺎن "ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺕﻬﺎﺟﻤﯽ" اﺧﻴﺮ در ﺑﺼﺮﻩ  -و "ﺑﻐﺪاد"-
اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ روز ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ،وﻝﯽ ﺣﺎﻻ ﻋﻨﺎویﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن ،ﻗﺼﻪ ﺕﻠﺨﯽ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ .در درون ایﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎز هﻢ ﺑﺪﺕﺮی دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ .اﺳﺘﻴﻮن ﻓﺎرل و ﺟﻴﻤﺰ ﮐﻠﻨﺰ در
ﻧﻴﻮیﻮرک ﺕﺎیﻤﺰ ﺕﺨﻤﻴﻦ زدﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  1000ﺳﺮﺑﺎز و ﭘﻠﻴﺲ ﻋﺮاﻗﻲ ،یﻌﻨﯽ
ﺑﻴﺶ از  4درﺻﺪ ﻧﻴﺮوهﺎی اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺼﺮﻩ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﻩ هﺎ اﻓﺴﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ
دو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ارﺵﺪ در ﺟﺮیﺎن ﺟﻨﮓ "ﭘﺴﺖ هﺎی ﺧﻮد را رهﺎ ﮐﺮدﻧﺪ".
در ﻣﻘﺎﻻت دیﮕﺮ اﻋﺪاد وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺕﺮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ارﻧﺴﺘﻮ ﻝﻨﺪو و هﻤﮑﺎرش
در واﺵﻴﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ارزیﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  30درﺻﺪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺒﻞ از
اﻋﻼم ﺁﺕﺶ ﺑﺲ ﺕﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.ارزیﺎﺑﯽ ﺕﻴﻨﺎ ﺳﺎﻣﻦ از ﻝﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ
ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ  50درﺻﺪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﭘﻠﻴﺲ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ درﮔﻴﺮی ﮔﺴﺘﺮدﻩ در
زاﻏﻪ ﻧﺸﻴﻦ "ﺻﺪر ﺳﻴﺘﯽ"  ،ﭘﺎیﮕﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎی ارﺕﺶ ﻣﻬﺪي ،از ﺧﺪﻣﺖ در
رﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل هﺎ ﺕﻌﻠﻴﻢ ﻓﺸﺮدﻩ ﺕﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎوران ﺁﻣﺮیﮑﺎیﯽ و
یﮏ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﮔﺬاری  22ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺣﺎﻻ
یﮏ ﺑﺎر دیﮕﺮ ﺕﻼش ﻣﻴﮑﻨﺪ ﺕﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺕﻮان دارد ﻇﺎهﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای

ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت رﻣﺰ و ﻣﺸﺘﯽ ﺕﺨﻴﻼت ﺑﯽ ﭘﺎیﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺵﻨﯽ ادا ﻣﻴﺸﻮد ،ایﻦ
واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﺨﻮاهﺪ ﺵﺪ.
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ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺎدون ﻃﺒﻘﻪ ﺕﺮﻩ هﻢ ﺧﺮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ
هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ در ﮔﺰارش ﺧﻮد از ﺕﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺑﺼﺮﻩ ،ﻧﻮﺵﺖ ﺕﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺕﻮاﻧﺴﺖ درایﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺪار ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰایﺪ ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر ﺑﻮد .ﺟﺮج ﺑﻮش ﺑﺎ
اﺕﮑﺎء ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺕﺰیﻴﻦ ﺵﺪﻩ ی ﭘﺘﺮیﻮس و ﮐﺮوﮐﺮ ،ﻃﺮح اﻓﺰایﺶ ﻧﻴﺮوهﺎ را
"ﻣﻮﻓﻖ" ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﺕﻮﻗﻒ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ"اﺑﺘﮑﺎر
ﻋﻤﻞ" را در دﺳﺖ دارد و ﺑﺎیﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻬﺎیﯽ را ﺑﻪ "اﻝﻘﺎﻋﺪﻩ" وارد ﮐﻨﺪ .ایﻦ در
ﺣﺎﻝﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزیﺎﺑﯽ هﺎ از هﻤﻪ ﺳﻮ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮﺁﻣﺪ ﻧﻴﺮوی هﺎی ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮای
ﺻﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺘﺪرﺕﺮیﻦ ﻧﻴﺮوی ﺿﺪ اﺵﻐﺎل اﺳﺖ .اﮔﺮ "ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ" ادﻋﺎیﯽ
ﺑﻮش در ﻋﺮاق ایﻦ اﺳﺖ ،ﺕﺮدیﺪی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮش ﺑﻬﺘﺮیﻦ دﻝﻴﻞ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ را
ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺿﺪ ﺟﻨﮓ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ دادﻩ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ ﺑﺎ ایﻦ
ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﺑﻮش ،ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ دروغ هﺎی او ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺵﻮیﻢ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺣﺮف هﺎی او را ﺑﺎور ﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﺮای درک اوﺿﺎع وﺧﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺕﺎم اﻧﮕﻠﺒﺮت ﺕﺸﺮیﺢ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ ﻣﻘﺎﻝﻪ
ﭘﺎﺕﺮیﮏ ﮐﺎﺑﺮن در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ .ﮐﺎﺑﺮن
در ﺁﻏﺎز ایﻦ ﻣﻘﺎﻝﻪ ﻧﻮﺵﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﻞ ﺑﺮﻣﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺁﻣﺮیﮑﺎیﯽ ﻋﺮاق از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺵﺪت
ﺑﺎ ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر دﺵﻤﻨﯽ ﻣﯽ ورزیﺪ و او را ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻝﻘﻮﻩ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای از هﻢ
ﭘﺎﺵﻴﺪن اوﺿﺎع ﻋﺮاق ﻣﻴﺪاﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﺕﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻌﺪی ﮐﺎﺑﺮن ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن
ﻣﻴﺪهﺪ ﺻﻌﻮد ﺻﺪر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل از هﻢ ﭘﺎﺵﻴﺪﮔﯽ ﻋﺮاق در اﺙﺮ
ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺁن از ﻝﮕﺪﻣﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ هﺎ و ﺑﻬﺮﻩ ﮐﺸﻴﺪن از
اﻗﺸﺎر ﻓﻘﻴﺮ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺁﻧﻬﺎ اﺧﺬ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد.
ﺑﺮﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮریﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺮاق ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ایﺪﻩ ﺁل ﻧﻮﻝﻴﺒﺮاﻝﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد
هﺮﻧﻮع ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ایﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﺰام ﺵﺪﻩ ﺑﻮد" .هﺮﻧﻮع ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺤﻠﯽ" یﻌﻨﯽ
ﺣﺘﯽ یﮏ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺸﺘﺎق هﻤﮑﺎری ﻣﺜﻞ ﺻﺪام را ﺟﻨﮓ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﺪاﺵﺖ ،زیﺮا
ایﻦ ﻧﻮع ﻣﺘﺤﺪ هﻢ ادﻋﺎیﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻣﻠﯽ داﺵﺖ و ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﺪ.
ﺑﺮﻣﺮﺑﻪ ﻧﻮﺵﺘﻪ ﮐﺎﺑﺮن ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر را ﺑﻪ ایﻦ دﻝﻴﻞ ﺕﺤﻘﻴﺮ ﻣﻴﮑﺮد ﮐﻪ او را ﺁدﻣﯽ
ﻣﻴﺪیﺪ ﮐﻪ "ﻋﻮام ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎ" را ﺕﺤﺮیﮏ ﻣﻴﮑﺮد .او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻋﺮاﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺻﺪر "ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﺵﻴﻌﻪ ﻓﻘﻴﺮ را ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ" ﺑﺎ
ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺪاد ":ﻣﻦ ﺕﺮﻩ هﻢ ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﻣﺎدون ﻃﺒﻘﻪ و ایﻨﮑﻪ ﺻﺪری
هﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ﺧﺮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ" .ﮐﺎﺑﺮن ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﺪ ایﻦ در
ﺵﺮایﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ  70درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎر وزارت ﮐﺎر ﻋﺮاق ﺑﯽ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.

راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺵﻐﺎل ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﺁیﻨﺪ و ﻣﯽ ﺕﻮان ﺕﻌﺪادی ﺳﺮﺑﺎز را هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺵﻤﺎری
ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﻮل اﻧﺪوزی ﺧﻄﺮ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ،و ﺕﻌﺪادی ﺳﺮﺑﺎز ﺕﺎزﻩ وارد
ﮔﻮد ﺵﺪﻩ ی اوﮐﺮایﻨﯽ و ﻝﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮداﺵﺖ و ﺑﻪ ﺁن ﺳﻮی اﻗﻴﺎﻧﻮس هﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ
ﻣﺮدم یﮏ ﮐﺸﻮراﻣﺮ ﮐﺮد از ایﻦ ﺑﺒﻌﺪ از ایﻦ هﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺒﺮیﺪ .ﺑﻪ ایﻦ ﻗﻄﻌﻪ از
ﻧﻮﺵﺘﻪ ﮐﺎﺑﺮن ﺕﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
"ﻣﻦ ﺁن ﻣﻮﻗﻊ در ﮐﻮت در ﮐﻨﺎرﻩ دﺟﻠﻪ ﺑﻮدم.اوﮐﺮایﻨﯽ هﺎ ﺕﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎیﻨﺪﮔﺎن
ﻧﻴﺮوهﺎی اﺋﺘﻼف ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺎﻝﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﺣﻘﺎرت ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ .دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ,:ﺁﻧﻬﺎ از ﻣﺎ ﻓﻘﻴﺮﺕﺮﻧﺪ .ﺵﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ
ﭼﻨﺪ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ رﺵﻮﻩ ﺑﺪهﻴﺪ و از ایﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﮕﺬریﺪ".
و ایﻦ در ﺵﺮایﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪر ،ﺁن "ﮔﺪا ﮔﺮﺳﻨﻪ هﺎی ﻣﺎدون ﻃﺒﻘﻪ" را ﮐﻪ هﻤﻪ
رهﺎ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،زیﺮﺑﺎل ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮐﺎﺑﺮن ﻣﻴﻨﻮیﺴﺪ یﮏ ﮐﺎرﮔﺮ  23ﺳﺎﻝﻪ
از ﺻﺪر ﺳﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﻣﻴﮕﻮیﺪ":ﻣﺮدم هﺮﭼﻪ
دارﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺵﻨﺪ ﺕﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺨﺮﻧﺪ و هﻤﺮﻩ ﺑﺎ ارﺕﺶ ﻣﻬﺪی ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ ".و ایﻦ ﺑﻌﺪ
از  12ﺳﺎل ﺕﺤﺮیﻢ وﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺮدم داﺵﺘﻨﺪ را ﺑﺮای ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ای
ﻋﺰیﺰ ﺕﺒﺪیﻞ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺑﻌﺪ از ﺁن از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺮاق ﺁﻣﻮﺧﺖ و ﺕﻼش ﮐﺮد ﺑﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﻣﺤﻠﯽ
ﮐﺮدن" ﺟﻨﮓ و ﺕﻌﻠﻴﻢ "ﻧﻴﺮوهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻋﺮاق" ﺑﻴﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺤﻠﯽ یﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ایﺠﺎد ﮐﻨﺪ و "ارﺕﺶ ﻋﺮاﻗﯽ" را ﺕﺤﺖ ﭘﻮﺵﺶ ﺣﻤﻼت
هﻮایﯽ ﺁﻣﺮیﮑﺎیﻲ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ "ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺮاﻗﯽ" وادارد .اﺋﺘﻼف ﺑﺎ
"ﺟﻨﮕﺠﻮیﺎن" ﺳﻨﯽ و ایﺠﺎد ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎیﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺵﻮرﺵﻴﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﮑﻤﻞ
هﻤﻴﻦ ﺕﺎﮐﺘﻴﮏ ﺑﻮد.
ﺵﮑﺴﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﺎﻝﮑﯽ در ﺕﻬﺎﺟﻢ اﺧﻴﺮ را ﺑﺎیﺪ در ایﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داد .ﻇﺎهﺮا ﺕﺠﺮﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮﻩ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ و اﻧﮕﻠﻴﺲ
ﺑﺎیﺪ ﺧﻮد راﺳﺎ زﺣﻤﺖ ﺟﻨﮕﻴﺪن را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺵﻮﻧﺪ و از "ارﺕﺶ ﻋﺮاﻗﯽ" ﮐﺎری
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیﮕﺮ اوﺿﺎع ﺑﻪ ﺳﺎل هﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.ایﻦ
اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ "اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ" ﮐﻪ ﺑﻮش در ﺑﺎرﻩ ﺁن داد ﺳﺨﻦ داد .ایﻦ
"اﺑﺘﮑﺎر" ﺑﻪ درﺟﺎت زیﺎدی ﺣﺎﮐﯽ از "اﺟﺒﺎر" اﺳﺖ و ﭼﺎرﻩ ای ﺑﻪ ﺟﺰ "ﺕﻮﻗﻒ
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ" ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر":ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﯽ هﺎ ﻧﺰدیﮏ ﺕﺮ هﺴﺘﻢ "
هﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺁوردﻩ اﺳﺖ ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای
ﺑﺎ ﺵﺒﮑﻪ اﻝﺠﺰیﺮﻩ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﺬهﺒﯽ ﺵﻴﻌﻪ هﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﺳﻨﯽ هﺎ ﻧﺰدیﮏ ﺕﺮم .ﺑﻪ ﻧﻮﺵﺘﻪ اﮐﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ،ایﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺟﺮیﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺑﺼﺮﻩ ﭘﺨﺶ ﺵﺪ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺒﻼ ﺿﺒﻂ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد .ﺕﻨﻬﺎ هﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺪر ﻧﺸﺎن
ﻣﻴﺪهﺪ هﻤﻪ ﻃﺮف هﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ هﺎی ﺑﺰرگ در ﺁیﻨﺪﻩ و ﺳﺎزﻣﺎن دادن
اﺋﺘﻼف هﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اهﺪاف ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و اﮔﺮ در ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺕﺤﻮﻝﯽ روی ﻧﺪهﺪ ،روﻧﺪ اوﺿﺎع ﻋﺮاق در ﺁیﻨﺪﻩ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ایﻦ دارد ﮐﻪ
ﺁیﺎ ﻓﺮﻗﻪ هﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﻮد ﻓﺎیﻖ ﺁﻣﺪﻩ و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﺵﻐﺎل ﺕﺤﺖ هﺪایﺖ
ﻓﺮﻗﻪ هﺎی ﻣﺬهﺒﯽ در ﻣﺮﮐﺰ درﮔﻴﺮی هﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،یﺎ ﺁﻣﺮیﮑﺎ در ﺕﺎﮐﺘﻴﮏ
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﻪ ﺟﺎن هﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮﻗﻪ هﺎی ﻣﺬهﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺵﺪﻩ و ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﺧﺼﻠﺖ درﮔﻴﺮی هﺎ را روﺵﻦ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .در هﺮ دو ﺣﺎل ﺁزادی و
دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دوری از ﺳﻨﮕﺮهﺎی دو ﻃﺮف ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮاهﺪ داﺵﺖ و ﻋﺮاق
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ یﺎ ﺑﻪ ﺵﺮایﻂ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ از ﺕﻬﺎﺟﻢ  2003یﺎ ﺑﻪ ﺵﺮایﻂ ﺑﺪﺕﺮ ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻔﺠﺎر ﺳﺎﻣﺮﻩ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺁﻧﻮﻗﺖ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪیﺪ در واﺵﻴﻨﮕﺘﻦ
ﺑﻪ ﭼﻪ راﻩ ﺑﺮون رﻓﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺵﺪ ،ﺟﺎی ﺕﺎﻣﻞ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارد.
ﺑﺎ وﺟﻮدایﻦ در ﺟﻠﺴﻪ واﺵﻴﻨﮕﺘﻦ وﻗﺘﯽ یﮏ ﺳﻨﺎﺕﻮر دﻣﮑﺮات ،ﭘﺘﺮیﻮس را ﺕﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺧﻮد را اراﺋﻪ دهﺪ ،او ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﭘﺎﺳﺦ ﻃﻔﺮﻩ
ﻣﻴﺮﻓﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻃﺮح اﻓﺰایﺶ ﻧﻴﺮوهﺎ را ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻧﺪﻩ و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﺎدﻝﻴﻦ
ﺁﻝﺒﺮایﺖ را ﺕﮑﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ایﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺋﺒﺶ "ﻣﯽ ارزیﺪ!".
ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ایﻦ ﺳﻮال ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ :اﮔﺮ او واﻗﻌﺎ راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮیﺪ و ﺁﻣﺮیﮑﺎ
ازاوﺿﺎع ﻋﺮاق راﺿﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ایﻦ وﺿﻌﻴﺖ را
ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎورد ،ﺁیﺎ ویﺮاﻧﯽ ﻋﺮاق هﺪف از ﻗﺒﻞ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﺵﺪﻩ ی ﺕﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻋﺮاق
ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ؟ ﺁیﺎ ﺁﻣﺮیﮑﺎ از ﺁﻏﺎز در ایﻦ اﻧﺪیﺸﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺧﺮاﺑﻪ هﺎی
ﺑﺎﺑﻴﻠﻮن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ "ﮔﻨﺞ ﺳﻴﺎﻩ" ﺧﻮد را ﺑﻴﺎﺑﺪ و ﺕﺤﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﮕﻴﺮد؟ و ﮐﺎری ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ دورﮐﺮدن دﺳﺖ ﺧﺮدﻩ دزدهﺎی دیﮕﺮ ﻣﺜﻞ رژیﻢ ایﺮان و از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮدن "ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺰیﯽ" اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺵﻮرش ﺳﻨﯽ و ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺵﻮرش ﺵﻴﻌﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻣﻴﺪارﻧﺪ؟ ﺁزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻪ زیﺮ ﻣﺸﺖ هﺮدو ﻃﺮف و
ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﻴﺎهﯽ ﮐﻪ از ﺕﺤﺮیﻢ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺟﻨﮓ ﺳﺮ ﺑﺮﺁوردﻩ اﻧﺪ ،ﻓﻌﻼ ﺕﻮان و
رﻣﻖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩ و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮای رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ژﻧﺮال هﺎیﺶ ﺑﻪ
ﺵﻤﺎر ﻧﻤﯽ ﺁیﺪ.
...........................................................................................
* ,،s Betray Uﺑﺘﺮی ﺁس ,ﺑﺮوزن ,ﭘﺘﺮی ﺁس ,ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ,ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﻦ ﺑﻪ
ﻣﺎ،,اﺵﺎرﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﮔﻬﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻮو ﺁن در ﻧﻴﻮیﻮرک ﺕﺎیﻤﺰدر ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﺰارش
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ژﻧﺮال ﭘﺘﺮیﻮس ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺎیﻪ از ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ایﻦ ژﻧﺮال ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ هﺎی دوﻝﺖ ﺑﻮش و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺕﻤﺎیﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ دوﻝﺖ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از روﺵﻨﮕﺮی
ﻣﺮدان در ﮐﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ،ایﻦ ﻝﻘﺐ را ﺑﻪ او دادﻩ ﺑﻮد.

"ﺻﺪر ﺳﻴﺘﯽ" ﮐﻪ یﮏ ﭘﺎیﮕﺎﻩ ﻋﻤﺪﻩ ﺕﻮدﻩ ای ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر اﺳﺖ 2.5 ،ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﺧﻮد ﺟﺎ دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در یﮏ ﻣﺴﺎﺣﺖ  20ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ هﺎیﯽ ﻓﺸﺮدﻩ ﺑﻪ هﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﺑﺮن ﻣﯽ ﻧﻮیﺴﺪ ﺻﺪر ﺳﻴﺘﯽ ﮐﻪ
رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻄﻮر روﺕﻴﻦ ﺁﻧﺮا ﺵﻬﺮﮐﯽ "در ﺣﺎﺵﻴﻪ ﺑﻐﺪاد" ﻣﻴﺨﻮاﻧﻨﺪ ،در واﻗﻊ
ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺕﺮ از ایﻦ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ و اﮔﺮ یﮏ ﺵﻬﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد ،دوﻣﻴﻦ ﺵﻬﺮ
ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از ﺑﻐﺪاد ،ﺑﺰرگ ﺕﺮ از ﺑﺼﺮﻩ و ﻣﻮﺻﻮل ،ﺑﻪ ﺵﻤﺎر ﻣﯽ ﺁﻣﺪ .او اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﻴﮑﻨﺪ واﻗﻌﻴﺖ ﺻﺪر ﺳﻴﺘﯽ را هﻢ ﺻﺪام و هﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﺕﺤﺖ
ریﺎﺳﺖ ﺑﺮﻣﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ ،زیﺮا از اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ای ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ ﺁن ﺁﺵﮑﺎرا یﺎ ﻧﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﻴﻮرزﻧﺪ واهﻤﻪ
داﺵﺘﻨﺪ .ﮐﺎﺑﺮن ﻣﻴﻨﻮیﺴﺪ اﮐﺜﺮیﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ایﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﻪ ﺕﻘﺮیﺒﺎ ﺕﻤﺎﻣﺎ ﺵﻴﻌﻪ اﺳﺖ
ﺳﺎل هﺎی  50ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﺁوردﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ از ﺁزار ﻓﺌﻮدال هﺎی زﻣﻴﻦ دار در
اﺳﺘﺎن ﻋﻤﺎرﻩ در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﺮیﺨﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﺑﺮن در ایﻦ ﻣﻘﺎﻝﻪ ﻧﻮﺵﺘﻪ اﺳﺖ ﺕﮑﻴﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻣﺮ ﺑﺮ ﺵﻮرای ﻋﺎﻝﯽ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ  SCIRIو ﺣﺰب اﻝﺪﻋﻮﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮیﺖ در ﺵﻮرای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮاق
 Iraqi Governing Councilدر دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺪرت ﺑﺮﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﺕﻮﺳﻂ ﺁﻣﺮیﮑﺎ
ﺳﻬﻴﻢ ﺵﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ
اﺵﻐﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ .ﺑﺮﻣﺮ ﺑﻪ ایﻦ اﺣﺰاب ﺵﻴﻌﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺵﻮرش ﺳﻨﯽ
هﺎ ﻧﻴﺎز داﺵﺖ .ﺁیﺖ اﷲ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ از ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ و در ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ
ﺑﺎ اﺵﻐﺎل ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ایﻦ ﺕﺮﺕﻴﺐ ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﺣﮑﻴﻢ و ﺧﻮیﯽ دو ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺵﻴﻌﻪ ،ﮐﻪ اوﻝﯽ را ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﺻﺪر ارﺕﺒﺎط دادﻩ اﻧﺪ ،در ﺁریﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ دﺳﺘﮕﺎﻩ
روﺣﺎﻧﻴﺖ ﺵﻴﻌﻪ ،ﺕﻨﻬﺎ ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻢ ﺑﺮ وﺳﻴﻊ ﺕﺮیﻦ ﻗﺸﺮ ﺁﺳﻴﺐ
دیﺪﻩ ﺕﮑﻴﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺧﺪﻣﺎﺕﯽ را ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺁﻣﺮیﮑﺎ از ﻣﺮدم دریﻎ ﻣﻴﮑﺮد
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﻴﺪاد ،هﻢ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﺎ اﺵﻐﺎل ﻣﺨﺎﻝﻔﺖ ﻣﻴﮑﺮد .هﻤﻪ ایﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻝﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ هﻤﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺵﻴﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﻮء ﻇﻦ ﺑﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ
در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺁن هﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮی ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺕﻮاﻓﻖ ﺑﺎ هﻢ دﺳﺖ ﻣﻴﺰدﻧﺪ .ایﻦ ﺵﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﯽ
هﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺕﻤﺎیﻠﺶ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻋﺪم ﺕﻤﺎیﻞ ﺑﻪ ﺕﺸﮑﻴﻞ دوﻝﺘﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ رژیﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺪایﯽ دیﻦ از دوﻝﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد
ایﺠﺎد ﺵﺪﻩ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﻴﮕﺮد ﻗﺪرت ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﺵﻴﻌﻪ را در ﻋﺮاق
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻔﻮذ ﺁن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺵﺮیﻌﺖ را ﺑﻪ دوﻝﺖ ﺑﻴﺎورد.
ﺑﻪ ایﻦ ﺕﺮﺕﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺁﻣﺮیﮑﺎ و اﺋﺘﻼف ﺁن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺵﻮرای ﻋﺎﻝﯽ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮاق و ﺣﺰب اﻝﺪﻋﻮﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺿﺪاﺵﻐﺎﻝﮕﺮاﻧﻪ ﺳﻨﯽ
هﺎ ،ﻣﺬهﺐ را در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺸﺎﻧﺪ و در ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻧﺒﻮﻩ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر ﺑﺎ
اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻝﺠﺎم ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺬهﺒﯽ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺒﺮدﻧﺪ.
ﻣﻘﺎﻝﻪ ﮐﺎﺑﺮن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ در ﺳﺎل  2004دیﮕﺮ ﻣﻘﺘﺪا ﺻﺪر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﻋﻤﺪﻩ ای
ﺕﺒﺪیﻞ ﺵﺪﻩ ﺑﻮد .ایﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁﻣﺮیﮑﺎ دﭼﺎر ﺕﻮهﻢ ﺑﻮد و ﺕﺼﻮر ﻣﻴﮑﺮد ﻣﺮدم
ﮐﺸﻮرهﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺑﻮروﮐﺮات هﺎی ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﻗﺪرت در ﺳﺎﻝﻦ هﺎی ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ
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