اﯾــﺮان در ﮐﺸــﺎﮐﺶ دﯾﺘــﺎﺗﻮری و رﻗــﺎﺑﺖ ﻫــﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ
آﻣﺮﯾﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ
ﻧﺪارد .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗ ای ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ی اﯾﺮان )ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن( ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠ» ﺧﻄﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان« ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﺎی ﻧﺮﯾﺴﺘﻦ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ» ﻧﻌﻤﺖ« اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺗﺮاﻣﭗ ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم آﻏﺎزی ﺑﻮد ﺑﺮای اﮔﺮ ﻧﻪ اﺣﯿﺎی ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﻣﺎ دﺳﺘﻢ
ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ «اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ی »ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ«اش در ﮐﻨﺎر اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﯾﺮان در ﮐﺸﺎﮐﺶ دﯾﺘﺎﺗﻮری و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،دﯾﺪارﻫﺎی ذﯾﻞ آن و ﺣﻮاﺷ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺟﻤﻠ ﮔﻮاﻫ ﻣدﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻢ ﺗﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧ 

ﻣﻮﺳﻢ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،ﺑﻨﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻨ ﺑﺸﻮد و ﻧﻪ ﺻﻠﺤ .ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻮازﻧﻪ ی ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢآوردی ﻫﺎی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده
و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺴﺪاد ﺳﯿﺎﺳ را ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺤﻮه ی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻃ ﯾ ﺳﺎل آﺗ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮش و ﺗﻮانِ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ را از ﺟﻨﺲ در ﺣﺎلِ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻤﻦ ﺷﺪن ﻣﺬاﮐﺮه
و ﺗﻮاﻓﻖ ارزﯾﺎﺑ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ از ﺟﻨﺲ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ و ﺟﻨ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻ در دﺳﺘﻮرِ ﮐﺎرِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺒﺎرزان در داﺧﻞ ﻧﻤدﻫﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﻪ اﻓﻖ ﭘﯿﺶِ رو را ﺑﺘﻮان ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد و ﺟﻠﻮی ﻧﺎاُﻣﯿﺪی و ﯾﺄسِ اﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖِ اﯾﺠﺎد و ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸ
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﻮق دﻫﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد‐ﺧﻮاﺳﺘﻪ ی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺰشﻫﺎی
ﭘﺮﻓﺮوغ اﻣﺎ ﻧﺎﻣﺴﺘﻤﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزان.
در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺳﻠﻄﻪ ﻏﺮب ﺑﺮ ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ
اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﺮون در ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺟﻨﺠﺎﻟ» ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﻔﺖ« ﺑﻪ وﺿﻮح از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻣﺎ در
ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺳﻠﻄﻪ ﻏﺮب ﺑﺮ ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﺎﺷ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻏﺮب در ﺟﻬﺎن در
ﻗﺮن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف را ﺳﻨﯿﻦ ﺗﺮ ﻫﻢ ﮐﺮد اﺷﺎره ی ﺻﺮﯾﺢ او ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اروﭘﺎ در
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﻮد:
»دور ﮐﺮدن اروﭘﺎ از روﺳﯿﻪ ﯾ اﺷﺘﺒﺎه راﻫﺒﺮدی و ﺗﺎﮐﺘﯿ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ،ﻣﺴﻮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دوری از اروﭘﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺸﯿﻞ اﺋﺘﻼﻓ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ ،ﺳﻮرﯾﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺳﻮق دادﯾﻢ«.
ﻗﺮار دادن اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﺳﻨﯿﻦ در ﮐﻨﺎر رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻃ 3 ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﺎ در ﺳﻮرﯾﻪ و ﺷﺴﺖ اﺋﺘﻼف ﻋﺮﺑ در ﯾﻤﻦ ،ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮون ﺑﻪ ﻧﻮﻋ
ﺟﺎی آﻣﺮﯾﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف زده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ی »ﺳﺎوت ﭼﯿﻨﺎ ﻣﻮرﻧﯿﻨ ﭘﺴﺖ« ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﯿﻦ در
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل روزﻧﺎﻣﻪ »ﺟﺮوزاﻟﻢ ﭘﺴﺖ«
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ از آﻣﺮﯾﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺸ ﻣﮔﯿﺮد .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠ را ﮐﻤﭙﺎﻧﻫﺎی ﭼﯿﻨ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﻬﺎم آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎ ﻟﯿﺰر و ﮔﺮوه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷ ﻟﻮﻣﯿﻨﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو در
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﺷ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻮوا ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮرﺗﯿﺎ
)ﻧ ﺑﻪ» :ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﭼﯿﻦ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن«(.

در ﺻﺤﻨﻪ ی آﻓﺮﯾﻘﺎ ﭼﯿﻦ ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﺎ را از آنِ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﺳﻮدان درﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻤﻫﺎی ﭼﯿﻦ روزاﻧﻪ  500ﻫﺰار ﺑﺸﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ ،دوﺳﻮم آن را ﺑﻪ ﭼﯿﻦ
ﺻﺎدر ﻣﮐﻨﺪ .ﭼﯿﻦ از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺳﻮدان اﺳﻠﺤﻪ ﻣدﻫﺪ و ﺣﺘ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻫﺰاران ﭼﯿﻨ ﮐﻪ

در ﺳﻮدان ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ ارﺗﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻘﻮط ﻋﻤﺮاﻟﺒﺸﯿﺮ و ﺗﻼشﻫﺎی آﻣﺮﯾﺎ
ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺘ ﺳﻮدان را ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎزﺧﻮاﻧ ﮐﺮد .از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ زﯾﻤﺒﺎوه )ﻧ
ﺑﻪ» :اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﯿﻦ :ﻗﺪرﺗ ﺟﺪﯾﺪ در اﻓﺮﯾﻘﺎ«(.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﻗﺪرت دﻻر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺪه ی ارزش از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی آﻣﺮﯾﺎ داﺧﻞ
ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﺑﺬارﯾﻢ ،ﭼﯿﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  20درﺻﺪ ﮐﻞ اوراق
ﻗﺮﺿﻪای ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده در ﻣﺎﻟﯿﺖ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
اﯾـﻦ اﻣـﺮ در ﮐﻨـﺎر ﺗﻮﺳـﻌﻪ ی ﭘـﺮوژه ی »ﺟـﺎده اﺑﺮﯾﺸـﻢ« و ﮐﻨـﺎره ﮔﯿـﺮی آﻣﺮﯾـﺎی ﭘـﺲ از ﺗﺮاﻣـﭗ از ﻃـﺮح
ﺷﺮاﮐﺖ ﺗﺮﻧﺲ‐ﭘﺴﯿﻔﯿ (TPP) ﮐﻪ در دوران اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﻗﺪرت ﺗﺠﺎری ﭼﯿﻦ ﮐﻠﯿﺪ زده ﺷﺪ ،ﮔﻮاه
ﺣﻘﯿﻘﺖِ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺳﺨﻦ ﻣﺮون اﺳﺖ.
در ﺳﻮی دﯾﺮ ﻣﯿﺪان روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠرﻏﻢ اﯾﻨﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اروﭘﺎ ﻋﻠﯿﻪ اش و ﺗﺤﺮﯾ ﻢ ﻫﺎی ﻧﻔﺘ آﻣﺮﯾﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﻬﻤﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺎﻧ از  2013ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ژوﺋﻦ

 2019ﺑﺎﻧ ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی  2.3درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ را ﻃ 6 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺟﻬﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺮاق و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﮔﻨﺪم ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻨﺪم ﺟﻬﺎن ،ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪش را ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣرﯾﺰد ﺗﺎ اﺳﺘﯿﻼﯾﺶ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧ اﯾﻦ
ﮐـﺎﻻ را از دﺳـﺖ ﻧﺪﻫـﺪ ،روﺳـﯿﻪ ﺑـﺎ اﻓﺰاﯾـﺶ  55ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗُﻨـ ﺻـﺎدرات ﮔﻨـﺪم ﺧـﻮد ﻇـﺮف  4ﺳـﺎل ﮔﺬﺷﺘـﻪ،
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﻨﻼدش ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻟﯿﺒ ،ﻣﺮاﮐﺶ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎلِ ﺟﺎری ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را از
آنِ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻌﺎدن آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت )از ﻣﻮﺷﻫﺎی ﮐﺎﻟﯿﺒﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮐﺮوز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺖﻫﺎی ﺟﻨﻨﺪهی  SU-35و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎع ﻣﻮﺷ (S-400 ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاراﻧ ﭼﻮن ﻫﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ،
ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان ،ﮔﻮاه ﺗﻼشِ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﺒﺮانِ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾ‐آﻣﺮﯾﺎﯾ از ﻃُﺮﻗ ﻏﯿﺮ از
ﺑﺎزی اﻧﺮژی ﻣﺘ ﺑﺮ »ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎز« اﺳﺖ.
اﯾﺮان ،وﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎرﺑﻪ ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺮﺟﺎم ،ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  232ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﺎ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻤﺪه ی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ
ﻧﺪارد .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗ ای ﮐﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ی اﯾﺮان )ﺑﻪ
وﯾﮋه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن( ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠ» ﺧﻄﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان« ﺑﻪراه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﺎی ﻧﺮﯾﺴﺘﻦ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ» ﻧﻌﻤﺖ« اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺮاﻣﭗ ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم آﻏﺎزی ﺑﻮد ﺑﺮای اﮔﺮ ﻧﻪ اﺣﯿﺎی ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﻣﺎ دﺳﺘﻢ
ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ «اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ی »ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗ«اش در ﮐﻨﺎر اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در آﻏﺎز رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از آﻧﭽﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺰدﯾ آﻣﺮﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ی ﺷﺮق )ﺑﻪ وﯾﮋه روﺳﯿﻪ( را داﺷﺘﻨﺪ )ﻣﻮﺿﻮع دﺧﺎﻟﺖ روﺳﯿﻪ در
اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت آﻣﺮﯾــﺎ ]ﻃﺒﯿﻌﺘــﺎ ﺑــﻪ ﻧﻔــﻊ روی ﮐــﺎر آﻣــﺪن ﺗﺮاﻣــﭗ[ ﻫﻨــﻮز ﭘﺮوﻧــﺪه ای ﻣﻔﺘــﻮح در دادﮔــﺎه ﻫــﺎی
آﻣﺮﯾﺎﺳﺖ( ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﺸﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ﺑﺮ ﺷﺪت آن ﻫﻢ اﻓﺰوده ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اروﭘﺎﯾ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارانِ ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم در اﯾﺮان )ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﺣﻢ ﻣﻔﺮی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﻧﺎﺷ از ﺑﺤﺮان  2008ﻣﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮرﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎ زدن ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻧﺠﮔﺮی ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ایﺳﺖ از ﺷﺪت ﺑﺤﺮاﻧ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ی اروﭘﺎﺳﺖ .ﻣﺮون در ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧ» ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮوه
ﻫﻔﺖ« اﺷﺎره ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن
ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﻮر ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧ را ﺑ ﺛﺒﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﻓﻘﺪان ﺛﺒﺎت در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ی ﭘﺲ از ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺟﺒﻬﻪ ی ﺷﺮق را ﺑﻪ ﺗﺎﭘﻮی ﺗﻌﺒﯿﻪ ی
ﻣـﺎﻧﯿﺰم ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﺮخ ﺳـﻮد و ﮐﻨـﺪ ﺷـﺪن روﻧـﺪ ﺻـﺪور ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎیﺷـﺎن
اﻧﺪاﺧﺖ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮرِ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻼن ﺧﺎرﺟ در ﺻﻨﺎﯾﻊ اش ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ
اﻋﻄﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارِ رﯾﺴ ﭘﺬﯾﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد
ﻗﺮارداد اﺧﯿﺮ  400ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ای ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺘ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻫﻢ ﮔﻮاه ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ و ﻫﻢ درﺟﻪ ی زﺑﻮﻧ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﭼﻮب ﺣﺮاج زدن
ﺑﺮ ﻣﻤﻠﺖ:
 .1ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺮارداد “ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﺣﻖ رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ
در اﯾﺮان را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻨﺎوری ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﺷﻮد”.
“ .2ﭼﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ را ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه
 12درﺻﺪ ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﺑﺨﺮد”.
“ .3ﭼﯿﻦ ﺣﻖ اﯾﻦ را دارد ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨ ﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﺮان را ﺗﺎ دو ﺳﺎل دﯾﺮﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﻋﻼوه ﺑﺮ ارز راﯾﺞ ﭼﯿﻦ ،در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ارزﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔ ﺑﭙﺮدازد
ﮐﻪ از ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨ ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از دﻻر در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺷﻮد”.
 .4ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه “ﭼﯿﻦ ﻗﺼﺪ دارد از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ”.
 .5ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﭘﺮوژهای ورود ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧ ﻧﻈﺎﻣ روسﻫﺎ در اﯾﺮان و ﺗﺪاوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎیﺷﺎن در ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤـ و ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز ﺟﻠـﻮه ی دﯾـﺮی از ﺳﻮءاﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ﺟﺒﻬـﻪ ﻫـﺎی ﺷـﺮق را آﺷـﺎر
ﻣﮐﻨﺪ.

دﯾﺘﺎﺗﻮری داﺧﻠ و اﻧﺴﺪاد ﺳﯿﺎﺳ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺘ دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧــﺎﮔﺰﯾﺮ از اﯾﺠــﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗــ در ﺳــﺎﺧﺖ ﻗــﺪرت ﺣــﺎﮐﻤﯿﺘ ﺧــﻮﯾﺶ و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﻧﺤــﻮه ی ﻣــﻮاﺟﻬﻪ ﺑــﺎ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮدِ داﺧﻠ اﺳﺖ.
ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ )اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﺎر ﻋﻤﻞ در ﯾﻤﻦ ،ﺧﯿﺰِ ﺣﺸﺪاﻟﺸﻌﺐ ی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣ
ﺧﻮد ،ﻣﻮاﺟﻪ ی ﺣﺰب اﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ( ،در ﮐﻨﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﻠ از ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮاﻧ در داﺧﻞ )ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ی زﻧﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان ،اﻗﻮام
و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن( ،و ﻧﯿﺰ ﻧﺼﻔﯿﻪ ی ﮔﺮوه اﻧﺪﮐ از ﺣﻠﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺴﺎد اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻮﮐﺮات ﻫﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺪاﻟﯿﻮن و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان »ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد« ،ﺟﻤﻠ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﺳﺖ.
ﺑ ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺶِ رو ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺘﻤﺴ ﺷﺪن ﺟﻨﺎﺣﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻄﺮ ﺟﻨ «ﺑﺮای
اﮔﺮ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﺗﻮده ﻫﺎی ﻧﺎراﺿ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقِ رأی ،ﺑﻠﻪ ﻧﺎاُﻣﯿﺪ ﮐﺮدن آنﻫﺎ از
اﻣﺎن ﻫﺮ ﺷﻠ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رﯾﺸﻪ ای و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.
ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮش و ﺗﻮان ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺎن ،اﻗﻮام ،ﮐﺎرﮔﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دی ﻣﺎه  96و ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺲ از آن اُﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﻔﻆ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪه از ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب و
ﯾﻮرشﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ،در ﮐﻨﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﺑﺬر ﯾﺄس و ﻧﺎاُﻣﯿﺪی از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن و ﺗﻮده
ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺴﺪاد ﺳﯿﺎﺳ اﺳﺖ.
ﻧﺎﻫ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺮف  40ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻮاﻫ ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ
آﻣﺪﯾﻢ اﻣﺎن ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﮐﻮب و ﺟﻮﻻن دﻫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ ﮐﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﺮﺻﻪ
ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی زﻣﺎﻧ ﺑﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه و ﺗﻼشﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘ از »ﺟﻨ اﻓﺮوزی« ﺗﺎ
»ﺑﺎزی اﻧﺮژی«» ،ﺟﺎده ﺳﺎزی« و »اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ و ﻧﯿﻤﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ«
ﺑﺤﺮان اﺣﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧ را ﺣﻞ ﻧﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺤﺮان
ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ و ﻧﺎﺑﻮدی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑ ﻣﯿﺎﻧﺠ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﭗ ،ﺗﻮده ﻫﺎی وﺳﯿﻌ از ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﯿﺎت و ﺑﻘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺣﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﺮﺻﻪ ی
داﺧﻠ ﺳﺮﮐﻮب ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ و ﺻﺪور وﺛﯿﻘﻪ ﻫﺎ و اﺣﺎم ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد )ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﭙﻮ( و ﺳﺮﮐﻮب دﺧﺘﺮان ﺧﯿﺎﺑﺎن
اﻧﻘﻼب ،ﻣﺎﻧﻌ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﻖ ﺧﻮاﻫ زﻧﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧ ﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی ﭘﺲ از ﺳﯿﻞ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده و ﻧﯿﺰ ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﯿﺎﺗ ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﺎورزان در اﺻﻔﻬﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮔﻮاﻫ
ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﯿﺰش ﻫﺎﯾ ﺣﺘ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از دی ﻣﺎه را در اداﻣﻪ داﺷﺖ.
ﺑ ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،از ﻫﻤﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
ﺑﯿﺶ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﺗﻮده ﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﺸﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
آﻧ و آﺗ از ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺸ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻨﻨﺪ.
اﻣﻨﯿﺖ رواﻧ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه در ﮔﺮو ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن
ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ اﻧﺰوا ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﺸﺎن از زﻧﺪﮔ
ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﺎاﻣﻨ رواﻧ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﻨ را ﺑﯿﺶ از ﯾ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺪک

ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺰرگ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ رواﻧ را در راﺳﺘﺎی اﻧﺰوا ی ﻋﻤﻮﻣ ﻣ اﻓﺰاﯾﻨﺪ.
وﻇﯿﻔـﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺖ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن دادن ﻫﻤـﻪ ﺗﺮﻓﻨـﺪﻫﺎی ﺟﻬـﺎن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و رژﯾـﻢ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـ و اﻓﺸـﺎی
ﻃﺮاﺣﺎن آﻧﺎن اﺳﺖ.
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