ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن و ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎى ﻏﯿﺮﻓﺎرس اﯾﺮان
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎرس ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .وﺟﻮد ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ و
ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم در اﯾﺮان ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در ﺻﺪد
ﻧﺎﺑﻮدی زﺑﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ادب و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﻮ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎرس و
آﺳﯿﻤﯿﻼﺳﯿﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻠﻞ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ
وﻻﯾﺖ آن را اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺷﺎره ای اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﯿﺰ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ را درﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎرس را ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎرس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ "ﻣﻠﺖ" را ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ را ﻫﻨﻮز ﻫﻢ "ﻃﻮاﯾﻒ" و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ "ﻗﻮم" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﻞ ﮔﻮن
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ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و ﺳﺮآﻣﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ دو اﺑﺮ ﻗﺪرت اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺠﺪد ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام از
ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﮕﺮش و دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اروﭘﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ وی در ﺑﺮاﻧﺪازی ﺷﻮروی ﺑﻮد،
ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮد.
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺘﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﻮﮔﺴﻼوی و ﮐﻮﯾﺖ و اﺧﯿﺮا ﻋﺮاق ،ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ
و آﻏﺎز اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺴﻠﻂ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮرج ﺑﻮش و ﻣﻌﺎوﻧﺶ و
ﺑﺴﯿﺎری از وزرا و ﻣﺸﺎورﯾﻨﺶ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻮرج ﺑﻮش از آﭘﺮﯾﻞ  1993از زﻣﺎن ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﭘﺪرش ﺑﻌﺪ از آزاد ﺳﺎزی
ﮐﻮﯾﺖ در آﻧﺠﺎ  ،ﺻﺪام ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .وی ﮔﻒ "ﺻﺪام ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﭘﺪر ﻣﺮا ﺑﮑﺸﺪ".
اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  %20اﻓﺰاﯾﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف آن در اروﭘﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی زا و ﺑﺎ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان دﻫﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻼدی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﮕﺰاس و آﻻﺳﮑﺎ رو ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ
و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و واردات آن واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از وﻧﺰوﺋﻼ و ﺧﻠﯿﭻ ﻓﺎرس ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد .وﻧﺰوﺋﻼ دارای
ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻫﻪ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ .در ﻗﺒﺎل ﻧﻔﺖ اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرن و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻌﺪ از واﻗﻌﻪ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻦ ﻻدن از  19ﻧﻔﺮ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ آن  15ﻧﻔﺮ ﺗﺎﺑﻌﻪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺿﺪﻏﺮﺑﯽ در آﻧﺠﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارد ،ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﺑﻮس وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﺪﺳﺖ آورد .دوﻟﺖ ﺑﻮش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺿﻌﯿﺖ
دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی را ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آورد .ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2007ﻣﯿﻼدی واردات ﻧﻔﺖ از
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺮاق ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺮاق ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ را داراﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺄ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج آن
ﺳﺎده و ارزان ﺑﻮده و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق ﺑﺮای ﻏﺮب ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ وارد ﺑﺎزار
ﮔﺮدد .رﻓﻊ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺪام ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻔﺖ از ﻋﺮاق ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪام ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮔﺮدد .رﺋﯿﺲ ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ  :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ در ﻋﺮاق ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ روزاﻧﻪ  3ﺗﺎ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد .ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

ﺑﺎﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻬﺎی اﺻﻠﯽ اروﭘﺎ،
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و آﻟﻤﺎن ،ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻋﻼم دارﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺻﺪام ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﯿﻪ اش ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻤﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل آن ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ
داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﻧﺠﺎ را اداره ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎری را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان ،اﺷﻐﺎل ﮐﻮﯾﺖ و ﺑﻤﺒﺎران ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﻄﻮر ﺧﺸﻨﯽ ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮﮐﻨﺎری رژﯾﻢ ﺻﺪام و اﯾﺠﺎد
ﻋﺮاﻗﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﻋﺮاق و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺻﺪام ﻋﻤﻼ ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
وﻟﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻤﺒﻬﺎ ،ﻣﻮﺷﮑﻬﺎ و ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻣﺪرن
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻧﻪ
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻋﺮاق ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺷﺎره ای ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎری اﺳﺖ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺮاق و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ در "ﻣﺤﻮر ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ"
ﻗﺮارداده ﺑﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺮاق ﻧﻮﺑﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻃﻠﺒﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﺎ
"ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ" .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﻻﯾﻞ
ﻓﺮاواﻧﯽ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎرس را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﭼﻨﺪ زاوﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
اول اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد؟
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی آن و ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻃﻬﺎی ﻻزم ﮐﺪام اﺳﺖ؟ دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺎ ﻓﺮض ﻗﺒﻮل ﻣﻮرد اول،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان در ﭼﻪ رواﺑﻄﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻘﺶ
آﻧﻬﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ﺿﺪ
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری
را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮﺿﻮح دﯾﺪه اﯾﻢ .ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪرﺳﺘﯽ و دﻗﯿﻘﺎ اﺟﺮا ﻣﯿﮕﺮدد.

ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯽ ﻓﺮﺿﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و آﻧﻬﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای
"ﻧﻔﺖ" ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﺮف ﻋﺮاق ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎز
ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺿﺮورت ﻻزم و ﻋﺎﺟﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻔﺘﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﻋﺮاق ﺑﺤﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻋﺮاق ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺠﺪد از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ و
از ﻧﻈﺮ اﻓﮑﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺲ از
ﺗﺼﺮف ﻋﺮاق و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ رﯾﺴﮏ ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ رﻗﯿﺒﺎن در "ﺑﺎزی ﺑﺰرگ ﻧﻮﯾﻦ" ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﺮان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﻋﺮاق ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارای وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم در اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ را ﻧﻤﯿﺘﻮان در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﯾﺎ در ﻋﺮاق در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪام ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﯿﮕﺮﻓﺖ ﻣﺮدم آن ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از ﻗﯿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد .در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺒﯿﻠﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ دﻫﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﮕﻬﺎی
داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،آن ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﭘﻮل و ﺳﻼح ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺧﻮد
ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد .وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ رخ ﻧﻤﯿﺪاد و اﮔﺮ
"اﻟﻘﺎﻋﺪه" در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﻤﯿﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﻃﺎﻟﺒﺎن در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺐ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻇﺎﻫﺮا اﻋﻼم ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﻋﺮاق ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق در ﻣﻮرد اﯾﺮان
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ اوردن آن ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﭘﯿﺶ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد.
ﺟﻮاﻧﺎن ،زﻧﺎن و دﯾﮕﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ و اﺑﺪاع راﻫﻬﺎی
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﻮد از ﻣﺒﺎرزه دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪارﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺟﺎری ﺑﻮده و دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ،ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان و اﺷﻐﺎل آن و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﯽ
ارزش ﻧﻤﻮدن آن ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در داﺧﻞ اﯾﺮان اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺼﻮص
از ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎرس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎرس
ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻟﺬا ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و آرزوﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻠﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت در ﻣﺮﮐﺰ را
ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻠﯽ اﻣﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی در ﻃﯽ  50ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻠﯽ را دارﻧﺪ .اﺳﺎﺳﺎ
وﺟﻮد ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم در اﯾﺮان ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده
اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در ﺻﺪد ﻧﺎﺑﻮدی زﺑﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ادب و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﻮ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎرس و آﺳﯿﻤﯿﻼﺳﯿﻮن آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻠﻞ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اوج درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻫﯿﭽﺠﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎی اﺳﺎﺳﯽ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ و آن ﻣﻨﺎﻃﻖ را "ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه" ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
در ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ آن را اداﻣﻪ
ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺷﺎره ای اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻧﯿﺰ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ را درﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد
را ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺮان ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎرس را ﻟﻬﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎرس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ "ﻣﻠﺖ" را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ را ﻫﻨﻮز ﻫﻢ "ﻃﻮاﯾﻒ" و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ "ﻗﻮم" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدن
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻫﻤﺮاﻫﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﺒﺎرزات ﻣﻠﯿﺘﻬﺎی
ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ ،ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا ،اوﺿﺎع ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎﺷﺎه ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا ﺑﻪ
ﺗﺼﺮف رﺿﺎﺧﺎن درآﻣﺪ و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎری ﮔﻤﺎرده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  28ﻣﺮداد
زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ از ﻃﺮف ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ اﻓﺴﺮان و درﺑﺎرﯾﺎن ﻫﺪﯾﻪ داده ﺷﺪ.
ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻫﺎ ﻣﻠﺘﯽ وﺣﺸﯽ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺷﺮح دردﻫﺎ وﺳﺘﻤﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و دردآور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮش اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺒﯽ و ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮی و رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ وزﺑﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺮای اداره اﻣﻮر وﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ "ﺧﺎک" ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ارزش دارد و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ

ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻓﺮﯾﻨﺪ .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در اﯾﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﺮار ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﺷﺎره ﮐﻨﻢ.
ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﯾﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺧﻮاﻫﺪ داﺳﺖ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﺑﺨﺼﻮص
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل و ﺑﺎ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻼش دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان و ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان راﺑﻂ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﮕﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ در آﻏﺎز ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎﯾﯽ
داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﻬﺎ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﺬرد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ازﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از اﯾﺮان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ اورده اﻧﺪ،
رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻃﻨﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﻤﻮردی
اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﻨﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ ،ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺘﻤﻬﺎ و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﺗﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن آن ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮد وﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎز ﮔﺮدد .اﻣﺎ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺻﻼ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻤﻬﻮری اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی و ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﯿﺮدﻫﺎی ﺣﻮل و ﺣﻮش آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ در ﻓﮑﺮ اﺣﯿﺎء ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻠﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺮﮐﻤﻨﻬﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻃﻠﺒﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺋﺘﻼف و ﻫﻤﮑﺎری در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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