ﺟﻨﮓ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻩ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ آﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻗﺘﻪ اﺳﺖ ،از یﻜﺴﻮ ﺣﺎآﻢ ﺷﺪن
ﺟﻨﺎح ﺑﻪ اﺻﻄﻼح راﺳﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺎن ﺳﻬﻢ ﺧﻮاهﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮﭼﻤﺪار ﺷﺪن
ﺑﻨﻴﺎدﮔﺮایﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ در ﺕﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ایﻨﺠﺎ وﺁﻥﺠﺎ ﺧﻮد را ﻥﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ در
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن و ﺳﻮﻣﺎﻝﯽ اﻣﺎ ﺁﻥﭽﻪ ایﻦ ﺕﻀﺎد را ﺑﺎز هﻢ ﺕﺸﺪیﺪ ﻥﻤﻮدﻩ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺕﻜﻨﻮﻝﻮزی
هﺴﺘﻪ ای و ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ دﻻر هﺰیﻨﻪ ایﺴﺖ آﻪ دوﻝﺖ ایﺮان ﺑﺮایﻦ در ﺟﻨﺪ ﺳﺎل آﺬﺷﺘﻪ اﻥﺠﺎم دادﻩ اﺳﺖ
ایﻦ ﻣﺴﻠﻪ در ﺕﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺑﺎراﻣﺘﺮهﺎی ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ و ﺕﻮازن ﻗﻮای دﻥﻴﺎی ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﺑﻮدﻩ و ﺑﺮ هﻤﻴﻦ
ﻣﺒﻨﺎ أﻣﺮیﻜﺎ و دوﻝﺘﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﻥﻤﻮدﻩ اﻥﺪ ﺕﺎ ایﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺖ را وادار ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻥﺸﻴﻨﯽ ﻥﻤﺎیﻨﺪ
روش ﻏﺮب و در راس ﺁن ﺁﻣﺮیﻜﺎ در هﻤﻪ ایﻦ ﺳﺎﻝﻬﺎ از ﻃﺮیﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و دیﭙﻠﻤﺎﺕﻴﻚ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ
ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺕﻬﺪیﺪ ﻥﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ در ایﻦ آﺸﺎآﺶ ﮔﺎﻩ یﻚ وﺟﻪ ایﻦ ﻓﺸﺎرهﺎ آﻤﺮﻥﮓ و ﮔﺎﻩ وﺟﻪ دیﮕﺮی
پﺮ رﻥﻚ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻄﻮر آﻠﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻏﺮب در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ایﻦ روش
ﺧﺎرج ﻥﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻥﻴﺰ ﺑﺎ ﺕﻤﺎم ﺕﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺁوردن ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺁﻣﺮیﻜﺎ از ﻃﺮیﻖ ﺑﺤﺮان
ﺳﺎزی در ﻋﺮاق ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻩ در ایﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﺎج
دهﯽ آﻼن ﺑﻪ آﺸﻮرهﺎی روﺳﻴﻪ و ﭼﻴﻦ آﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮاردادهﺎی یﻜﺠﺎﻥﺒﻪ
ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ دﻻر ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﺁﻥﻬﺎ ﺳﺮازیﺮ ﻥﻤﻮدﻩ اﺳﺖ از ﺑﺮﺧﻮردهﺎی ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﯽ ویﺎ ﺧﻮدداری ﺁﻥﻬﺎ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪیﺪ "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻝﻤﻠﻞ" ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در هﻤﻪ ایﻦ ﺳﺎﻝﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺸﻢ اﻥﺪاز ایﻦ ﺑﺤﺮان و آﺸﺎآﺶ ﻣﻴﺎن اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﯽ اپﻮزیﺴﻴﻮن
داغ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮ ایﻦ ﺑﺎورﻥﺪ آﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت یﺎﻓﺘﻦ ﺕﻀﺎدهﺎ آﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ
هﺴﺘﻪ ای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ در ﻥﻬﺎیﺖ ﺳﺮاﻥﺠﺎﻣﯽ ﺟﺰ ﺟﻨﮓ وﺟﻮد ﻥﺪارد در ایﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎرهﺎ ﻣﺬاآﺮات
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﻴﺪﻩ و دوﻝﺖ ایﺮان ﻋﻘﺐ ﻥﺸﻴﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝﯽ از زاویﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻗﺪرﺕﻬﺎ ی ﻏﺮﺑﯽ اﻥﺠﺎم ﻥﺪادﻩ اﺳﺖ ﺑﺮ هﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮ ایﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻩ و هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺟﻨﮓ
اﺟﺘﻨﺎب ﻥﺎپﺬیﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎیﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮایﻂ و دوران ﺟﻨﻜﯽ ﺁﻣﺎدﻩ آﻨﻴﻢ .
اﮔﺮ ﻃﻴﻒ اﺣﺰاب راﺳﺖ را آﻨﺎر ﺑﮕﺬاریﻢ اآﺜﺮیﺖ اﺣﺰاب ﭼﺐ از ﺣﺰب آﻤﻮﻥﻴﺴﺖ آﺎرﮔﺮی،
ﺣﻜﻤﺘﻴﺴﺘﻬﺎ ،اﺕﺤﺎد آﻤﻮﻥﻴﺴﻢ آﺎرﮔﺮی ،اﺕﺤﺎدیﻪ آﻤﻮﻥﻴﺴﺘﻬﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻥﻈﺮیﻪ ﺑﺮدازان ایﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﻩ
اﻥﺪ و اﺳﺘﺮاﺕﮋی ﺳﺮﻥﮕﻮﻥﯽ را ﺑﺮ ایﻦ ﻣﺒﻨﺎ و در ﺷﺮایﻂ ﺟﻨﮕﯽ ﺕﺮﺳﻴﻢ ﻥﻤﻮدﻩ اﻥﺪ ،ﺑﺎرهﺎ اﻋﻼم آﺮدﻩ
اﻥﺪ آﻪ درﺁیﻨﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﻥﺰدیﻚ ﺣﻤﻠﻪ ﺁﻣﺮیﻜﺎ اﻥﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و پﻴﺎﻣﺪهﺎی ﺁﻥﺮا ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺁﻥﻜﻪ
ﺑﻪ پﻴﺎﻣﺪهﺎیﯽ آﻪ ﺁﻥﻬﺎ پﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻥﻤﻮدﻥﺪ ﺑﭙﺮدازیﻢ ﺽﺮوری اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﭼﺸﻢ اﻥﺪاز ﺟﻨﮓ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻥﻤﺎیﻴﻢ و ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺁیﺎ هﻤﻪ ﺣﻘﺎیﻖ و واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ در ﺕﺤﻠﻴﻞ ایﻦ ﻥﻈﺮیﻪ پﺮدازان در ﻥﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ یﺎ ﻥﻪ؟
ﺷﺮایﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ایﺮان واﻗﻌﻴﺘﻬﺎیﯽ را ﺁﺷﻜﺎر ﻣﯽ آﻨﺪ آﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اهﻤﻴﺖ هﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺪرﺕﻬﺎیﯽ آﻪ در اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ) ﻃﺎﻝﺒﺎن و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺻﺪام( در ﺕﻀﺎد ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻥﺪ در ﺣﺎﻝﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﺁن وﺟﻮد
داﺷﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ و ﺕﻮازن ﻗﻮا ی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در
اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺑﺎ وﺟﻮد ﺕﻤﺎم ویﮋﮔﯽ هﺎ و ﺕﻔﺎوﺕﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺒﺮهﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ دیﺪ آﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ
از ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪایﯽ و پﺎیﻴﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮدﻩ ،در هﺮ دو آﺸﻮر ﻥﻴﺮوهﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای

ﺑﺴﻴﺎر پﺮ رﻥﮕﺘﺮ از ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ ﺕﻮدﻩ هﺎ ﺑﻮدﻥﺪ ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن پﻴﺸﺮوی ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼ ﺣﻈﻪ ای ﻥﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮﻥﮕﻮﻥﯽ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ی ﻃﺎﻝﺒﺎن و ﺻﺪام ﺑﺮ ﺁﻣﺪ ﻃﺒﻘﺎت
ﻓﺮودﺳﺖ را ﻥﻤﯽ ﺕﻮاﻥﺴﺖ در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎورد.
هﺮ ﭼﻨﺪ آﻪ ﺕﺪاوم اﺷﻐﺎل آﺸﻮرهﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﻥﻴﺰ ﺷﺪیﺪا ﺑﺮای ﺁﻣﺮیﻜﺎ و ﻣﺘﺤﺪیﻨﺶ ﭼﺎﻝﺶ
ایﺠﺎد ﻥﻤﻮدﻩ اﻣﺎ ایﻦ ﭼﺎﻝﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ پﺎیﻪ ﺕﻀﺎدهﺎ ﺑﺎ ﻥﻴﺮوهﺎی ﻣﺮﺕﺠﻊ داﺧﻠﯽ در ﺁن آﺸﻮرهﺎ اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ و ﻥﻪ ﺑﺮ پﺎیﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺒﻘﻪ آﺎرآﺮ و دیﻜﺮ ﺕﻮدﻩ هﺎ .ﺷﺮایﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ایﺮان ﺑﺎ
آﺸﻮرهﺎیﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ و هﺴﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ در ایﺮان ﻃﯽ ﭼﻨﺪ
دهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارج ﺑﺎﻻﺕﺮی ﺑﻪ ﻥﺴﺒﺖ آﺸﻮرهﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪﻩ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن رﺳﻴﺪﻩ و ﻃﺒﻘﻪ
آﺎرﮔﺮ ﺕﺤﺮك و ﻣﺒﺎرزﻩ ای ﺑﻪ ﻣﺮاﺕﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ و دارد و ﺕﺎریﺦ ﺟﻨﺒﺶ آﺎرﮔﺮی در ایﺮان ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ آﺸﻮرهﺎی ذآﺮ ﺷﺪﻩ ﻥﻴﺴﺖ .ﮔﺮایﺶ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ در ﺟﻨﺒﺶ آﺎرﮔﺮی ایﺮان هﺮ ﭼﻨﺪ
ﺽﻌﻴﻒ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻀﻮر دارد و ایﻦ واﻗﻌﻴﺘﯽ ﺧﻄﺮﻥﺎك ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﺟﻬﺎﻥﯽ اﺳﺖ .در
یﻚ ﺷﺮایﻂ ﺟﻨﻜﯽ و در ﻥﻬﺎیﺖ اﺷﻐﺎل و ﺕﺸﺪیﺪ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ واﻗﻌﻴﺘﻬﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺮ ﺁﻣﺪ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ و در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ ﻣﯽ یﺎﺑﺪ ،ﻥﻴﺮوهﺎی ارﺕﺠﺎﻋﯽ در ایﺮان از
ﺑﺘﺎﻥﺴﻴﻞ هﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺕﺐ آﻤﺘﺮی ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻥﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻥﺪ و در ﻥﺘﻴﺠﻪ ﺕﻀﺎدهﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽ آﻨﻨﺪ و ایﻦ ﭼﻴﺰی ﻥﻴﺴﺖ آﻪ اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﺘﻬﺎ ﻏﺮب ﺑﻪ دﻥﺒﺎل ﺁﻥﻨﺪ در ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﺮایﻄﯽ ﻣﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ و دیﮕﺮ ﺕﻮدﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺕﺐ ﺳﺨﺖ ﺕﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻓﻀﺎی اﻥﻘﻼﺑﯽ پﻴﺶ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ هﻤﻪ ﻣﯽ داﻥﻨﺪ آﻪ ﺕﻮدﻩ هﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻝﻬﺎی دهﻪ  60در ﺟﻨﮓ
ارﺕﺠﺎﻋﯽ ﺷﺮآﺖ ﻥﺨﻮاهﻨﺪ آﺮد و وﺽﻌﻴﺖ آﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .در آﺮدﺳﺘﺎن ایﺮان ﺷﺮایﻂ
هﻤﺎﻥﻨﺪ آﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﻥﻴﺴﺖ ﺕﺎ اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺮدم کﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺣﺮاج ﺑﮕﺬارﻥﺪ و ﺑﺎ ﺁن ﺕﺠﺎرت
آﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ آﻮﻣﻪ ﻝﻪ یﻚ ﻥﻴﺮوی ﻗﻮی ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ اﺳﺖ آﻪ ریﺸﻪ در ﻃﺒﻘﻪ آﺎرآﺮ آﺮدﺳﺘﺎن دارد .
هﻤﻪ ایﻨﻬﺎ واﻗﻌﻴﺎﺕﯽ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺣﺎآﻤﺎن ﺁﻣﺮیﻜﺎ و ﻏﺮب ﺑﺮ ﺁﻥﻬﺎ آﺎﻣﻼ اﺷﺮاف دارﻥﺪ و ﻥﺘﻴﺠﺎﺕﺎ
درﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ پﺎیﻪ ایﻦ واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﺕﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ﺣﺮآﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻥﻨﺪ
آﻪ ﺑﺎ ﺑﺮ ﺁﻣﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻥﻪ ﺕﻨﻬﺎ ایﺮان ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را دﭼﺎر ﭼﺎﻝﺶ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ.
از ﻃﺮف دیﻜﺮ ﻓﻌﻼ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﮔﺰیﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺮآﻮب ﺟﻨﺒﺶ ﺕﻮدﻩ هﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و هﺮ
ﺣﺮآﺖ و ﺷﺮایﻄﯽ آﻪ ایﻦ رژیﻢ را ﺑﻪ زیﺮ ﺑﻜﺸﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻥﻴﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻥﺪ هﻤﭽﻮن وﺽﻌﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺕﺶ اداﻣﻪ دهﺪ و ﺳﺮآﻮب و آﺸﺘﺎر وﺳﻴﻊ را در دﺳﺘﻮر آﺎر ﻗﺮار دهﺪ ﭼﺮا آﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎﻝﻬﺎ ﻣﺒﺎرزﻩ و آﺸﺎآﺶ ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ در ایﺮان ﺕﻮدﻩ هﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺕﻦ ﺑﻪ دیﻜﺘﺎﺕﻮری دیﮕﺮی ﻥﺨﻮاهﻨﺪ داد.
اﺣﺰاب و ﮔﺮوهﻬﺎ ی ﺳﻴﺎﺳﯽ آﻪ ﻥﻈﺮیﻪ پﺮداز ﭼﺸﻢ اﻥﺪاز ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻩ و هﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺕﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮﻥﺪ اول ﮔﺮایﺶ پﻮپﻮﻝﻴﺴﺘﯽ ﻃﺮﻓﺪار ﺕﻀﺎد ﺧﻠﻖ و اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ و دوم ﮔﺮایﺸﯽ آﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ اﺣﺰاب
آﻤﻮﻥﻴﺴﻢ آﺎرآﺮی اﺳﺖ و هﻤﻮارﻩ ﺷﻴﺒﻮر ﺕﻌﺮض را دﻣﻴﺪﻩ اﻥﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﺮﻓﺪاران ﺕﻀﺎد
ﺧﻠﻖ و اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ از ﻣﺮﺕﻀﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺕﺎ ﻣﺎ ﺉﻮﺉﻴﺴﺘﻬﺎ ﺕﻬﺪیﺪ و ﺕﻀﺎدهﺎی دو ﺟﺎﻥﺒﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ و ﺁﻣﺮیﻜﺎ را ﺑﻬﺘﺮیﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﺠﺪد ﻥﻈﺮیﻪ ﻣﺮدﻩ ﺧﻠﻖ و اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪ .ایﻨﻬﺎ
آﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﺕﻀﺎد آﺎر و ﺳﺮﻣﺎیﻪ را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻞ ﺕﻀﺎد ﺧﻠﻖ و اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ در ﭼﻨﺪ دهﻪ
اﺧﻴﺮ و ﺑﻌﺪ از اﻥﻘﻼب  57آﻪ ﺕﻀﺎد آﺎر و ﺳﺮﻣﺎیﻪ هﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد را در آﺸﺎآﺸﻬﺎی ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ
ﻥﺸﺎن دادﻩ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ رﺷﺪ ﺕﻀﺎدهﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺷﺮایﻂ را ﺑﺮای
ﺕﺒﻠﻴﻎ ﺕﻀﺎد ﺧﻠﻖ و اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ و در واﻗﻊ دور آﺮدن آﺎرﮔﺮان از ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎیﻪ داری ﻣﺴﺎﻋﺪ
دیﺪﻩ اﻥﺪ .ﺁﻥﻬﺎ ﺑﺎ ایﻦ ﻥﻈﺮیﻪ آﻪ ﺣﻤﻠﻪ اﻣﭙﺮیﺎﻝﺴﺘﻬﺎ ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ در واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﻮیﻨﺪ آﻪ ﺕﻀﺎد آﺎر و
ﺳﺮﻣﺎیﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش آﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻣﺒﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﺑﺎ ایﺮان ﺑﺒﺮدازیﻢ.

ﺑﺮایﻦ ﻣﺒﻨﺎ ایﻦ دیﺪﮔﺎﻩ هﺎ ﺽﺮورت ایﺠﺎب ﻣﯽ آﻨﺪ کﻪ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ را ﻋﻤﺪﻩ آﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻮدن ﺁن ﺕﺎکﻴﺪ کﻨﻨﺪ و ﺽﺮورت ﺳﺎزﻣﺎﻥﺪهﯽ در ﺷﺮایﻂ ﺟﻨﮕﯽ و ایﺠﺎد آﻤﻴﺘﻪ هﺎی ﻥﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺎ
رﻥﮓ و ﻝﻌﺎب و از آﺎﻩ آﻮﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺕﺒﻠﻴﻎ ﻥﻤﺎیﻨﺪ .واﻗﻌﺎ اﮔﺮ ایﻦ ﻓﻀﺎی ﺟﻨﮕﯽ را ﺕﺒﻠﻴﻎ ﻥﻨﻤﺎیﻨﺪ دیﮕﺮ
ﺟﻪ ﭼﺒﺰی از ﺕﻀﺎد ﺧﻠﻖ و اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻥﺪ.
اﻣﺎ دﺳﺘﻪ دیﮕﺮ یﻌﻨﯽ اﺣﺰاب ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻥﻪ آﻤﻮﻥﻴﺴﻢ آﺎرﮔﺮی آﻪ ﺳﺎﻝﻬﺎ اﺳﺖ ﺳﺮﻥﮕﻮﻥﯽ رژیﻢ را در
دﺳﺘﻮر روز ﻗﺮار دادﻩ اﻥﺪ و ﺑﺎ ﻥﻈﺮیﻪ هﺎی آﻮدﺕﺎیﯽ اﺳﺘﺮاﺕﺰی آﺴﺐ ﻗﺪرت را دارﻥﺪ و هﻤﻮارﻩ ﺑﻴﺶ
از دﻩ ﺳﺎل اﺳﺖ آﻪ ﺷﺮایﻂ را اﻥﻘﻼﺑﯽ ارزیﺎﺑﯽ ﻣﯽ آﻨﻨﺪ ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻥﺒﻮدن ﻥﻈﺮیﺎﺕﺸﺎن ﺑﺎ
واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺟﺎری ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ ﺟﻨﮓ را ﺑﻌﻮان ﻥﻘﻄﻪ ﺕﺤﻘﻖ ﻥﻈﺮیﻪ ﺷﺎن ﻗﺮار دادﻩ اﻥﺪ ﺕﺎ ﺕﻮﺟﻴﻬﯽ
ﺑﺮای ﺁﻥﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﺁیﺪ.
اآﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻥﺸﺪ ﺁﻥﮕﻮﻥﻪ آﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻜﻤﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻗﺪرت را ﺑﺎ هﻤﺮﻩ کﺮدن  3ﺕﺎ  5درﺻﺪ ﻣﺮدم
ایﺮان ﮔﺮﻓﺖ و یﺎ اﮔﺮ ﻥﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ  10هﺰار ﻥﻔﺮ آﺎخ رﻓﺴﻨﺠﺎﻥﯽ و ﺧﺎﻣﻨﻪ ای را ﺕﺴﺨﻴﺮ آﺮد)ﺁﻥﻜﻮﻥﻪ
آﻪ آﻮرش ﻣﺪرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ( ﺑﺎ ﺕﺮﺳﻴﻢ ﻓﻀﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﻏﻴﺮ واﻗﻌﯽ ﻣﯽ ﺕﻮان ﺁﻥﺮا ﺑﻪ ﺧﻮرد هﻮاداران
داد.
در واﻗﻊ ﺁﻥﻬﺎ اﺳﺘﺮاﺕﮋی ﺧﻮد را آﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﺴﺐ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻥﻴﺎﺑﺖ از ﻃﺒﻘﻪ آﺎرآﺮ ﺑﺎ ﺣﺰﺑﯽ آﻮﭼﻚ
ﺑﻮد را ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻩ دیﺪﻥﺪ و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺤﺚ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ وﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺑﺤﺚ ﺷﺎن را در اﺕﺎق اﻥﺘﻈﺎر ﻥﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺕﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ دیﮕﺮ ایﻦ اﺳﺘﺮاﺕﮋی دوام
ﺑﻴﺎورد و ﺑﻴﺶ از ایﻦ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺁن ﺁﺷﻜﺎر ﻥﮕﺮدد هﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﭙﺮیﺎﻝﻴﺴﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﺑﺮ
ﺧﻮرد ﺑﺎ ایﺮان هﻤﻮارﻩ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺕﻬﺪیﺪ را دﻥﺒﺎل ﻥﻤﻮدﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻥﻈﺮیﻪ پﺮدازان اﺳﺘﺮاﺕﮋی
ﺳﺮﻥﮕﻮﻥﯽ را در ﺷﺮایﻂ ﺟﻨﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ آﺮدﻥﺪ و هﻤﻮارﻩ واﻗﻌﻴﺎت را ﺑﮕﻮﻥﻪ ای دیﮕﺮ و در راﺳﺘﺎی
وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﻥﺸﺎن دادﻥﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻴﺶ از ﻗﺒﻞ واﻗﻌﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪﻩ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻥﻬﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺕﯽ ﺁﻣﺮیﻜﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ایﻨﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺽﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح اﺕﻤﯽ ﻥﻤﯽ
رود ﺁب پﺎآﯽ را ﺑﺮوی دﺳﺖ اﺣﺰاب ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻥﻪ آﻤﻮﻥﻴﺴﻢ آﺎرﮔﺮی ریﺨﺖ و ﺁﻥﻬﺎ را ﺷﺪیﺪا دﭼﺎر
ﺕﻨﺎﻗﺾ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻥﻤﻮدﻩ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮔﺮایﺶ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝﻴﺴﺘﯽ ﺟﻨﺒﺶ آﺎرﮔﺮی هﺮﮔﺰ اﺳﺘﺮاﺕﮋی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺕﻮهﻢ ﺳﺎزی ﻥﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وﻗﻮع ﺟﻨﮓ و ﺳﺮﻥﮕﻮﻥﯽ در ایﻦ ﺷﺮایﻂ ﺕﻌﻴﻴﻦ ﻥﻨﻤﻮدﻥﺪ و ﺁﻥﺮا ﺧﺎرج از ﻣﺪار ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺕﯽ ﺟﺎری
ارزیﺎﺑﯽ ﻥﻤﻮدﻩ و ﻣﯽ ﻥﻤﺎیﻨﺪ اﺣﺰاب ﻣﺎرآﺴﻴﺴﺖ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻥﻨﺪ ﺑﺎ ﻥﻈﺮیﺎت آﻮدﺕﺎیﯽ ﻥﻤﯽ ﺕﻮان
ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ را ﺑﻘﺪرت رﺳﺎﻥﺪ و اﻥﻘﻼب در ﮔﺮو ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺁﻣﺪن ﻃﺒﻘﻪ آﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﻝﺬا ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
وﻗﻮع ﺟﻨﮓ را ﺕﺒﻠﻴﻎ ﻥﻨﻤﻮدﻩ و ﻓﻘﻂ ﺕﻬﺪیﺪهﺎیﯽ آﻪ ﻓﻀﺎ ﺳﺎزی ﻥﻤﻮدﻩ اﻥﺪ را ﻣﺤﻜﻮم و اﻓﺸﺎ آﺮدﻩ اﻥﺪ.
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