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ثٌیبدگزائی اسالهی جلَُای ثبرس اس پیصثُزد سیبستّبی اهپزیبلیستی

یکی از مسبئلی که امروزه افکبرعمومی بینالمللی را به خود مشغول داشته است ،بنیبدگرائی
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اسالمی میببشد .اولین سوالی که در این رابطه مطرح میببشد این است که چگونه این موضوع به
مسئلهی افکبر عمومی بینالمللی تبدیل شده است.

ادأ ٝدر صفحٝی 2

جهان در سال گذشته!
دس ػبّ  ،3122دٛیب ؿب١ذ سحٞالر ثغ ػظی٘ی ثٞد ٟاػز .اص یيػ ٞػٞداُشا ٝ ٙكبحجبٙ
هذسر ثٜٗ٠ظٞس سؼٔط یبكشُ٠ی ١ش چ ٠ثیـشش  ٝچذب ّٝثبهیٗبٛذٟی ٗیٔیبسد١ب اٛؼبٗ ٙحشٕٝ
ثش سؼشم اكؼبس ُؼیخش٠ی خٞد اكضٝدٟاٛذ  ٝدس ػٞی دیِش ٗیٔی١ٙٞب اٛؼبٛ ِٙبساضی اص
ٝضؼیز ًٜٛٞی ث ٠خیبثب١ٙب ػشاصیش ؿذٟاٛذ  ٝخٞا١ب ٙدبیب ٙاخحبف  ٝاػشث٘بس اص خبٛت
ادأ ٝدر صفحٝی 5

ًبسكشٗبیب ٝ ٙكبحجب ٙسٓٞیذیاٛذ.

بیهالمللیشدن سرمایهی اوحصاری

(قسوت سَم)

ای ٚؿشًز١ب ث ٠ؿٌٔی اكشاطی ثیبُٙش ثیٚآ٘ٔٔیؿذً٘ ٙذبٛی١ابی چٜاذٗٔیشی رٗشیٌابمی ٗایثبؿاٜذ.
ثشای ً٘ذبٛی١بی چٜذٗٔیشی ایبالر ٗشحذ ٟثٗ٠ثبث ٠یي ًْ (ً ٠ؿبْٗ ؿشًز١بی ًٞچايساش ٗ ٝابٓی ٝ
٘١یٚطٞس ٗؤػؼبر ؿیشٗبٓی اػز) ،دس ػبّ  3112ؿشًز١بی ٗبدس رٗشیٌبمی ٜٞ١ص ثیؾ اص دٝػٕٞ
ٗد٘ٞع ١ضی١٠ٜبی ػشٗبی٠ای ،اسصؽ اكضٝد ٝ ٟاؿشـبّٝ ٝ ،اثؼشُ٠ب ٙخبسخی ًٖسش اص یيػ ٕٞر ٙسا ث٠
خٞد اخشلبف ٗیدادٛذ.

ادأ ٝدر صفحٝی 7

هغبلت ایي ضوبرُ:

بنیادگرائی اسالمی جلوهای بارس اس شیپربد
سیاستاهی امپزیالیستی
جهان رد سال صذشته !
نیباللملیشدن سزماهیی انحصاری

هزگ ثز رصین ٍاثستِ ثِ اهپزیبلیسن جوَْری اسالهی!

پیبم سیبّکل

ارگبى سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي

بنیادگزائی اسالمی جلوهای بارس اس پیشبُزد سیاستهای امپزیالیستی
ادامه از صفحهی 1

سحزسبثیش هشاسداد ٙاكٌبسػ٘ٗٞی ثیٚآ٘ٔٔی  ٝث ٠طٞس ًٔی
ٗٞضٞػی سا ثٗ ٠ؼئٔ٠ی اكٌبسػ٘ٗٞی ثیٚآ٘ٔٔی سجذیْ ًشدٙ
كوط  ٝكوط اص ػ٢ذٟی رطاٛغ١بی ثضسٍ خجشی ً ٠س٘بٗب ٖ١
ٗشؼٔن ثٗ ٠حبكْ ٗخشٔق اٗذشیبٓیؼشی ١ؼشٜذ ،ثشٗیریذ .ثٜبثشایٚ
هجْ اص دشداخش ٚث١ ٠ش ٗٞضٞػی دس ای ٚخلٞف ،ث ٠ػبدُٟی
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دیذایؾ اػالٕ  ٝسٞػؼ ٝ ٠سٌبْٗ ػیؼشٖ اخش٘بػی ،دیِش اخشاء س٘بٕ
ً٘ ٝبّ هٞاٛیٗ ٝ ٚوشسار اػالٗی ؿیشٌٗ٘ ٚؿذ ٟاػز.
اٗب اص ر ٙخبمی ًٖ٢ٗ ٠سشیٞٗ ٚضٞع دس ثشسػی ١ش دذیذٟی
اخش٘بػی سؼیی ٚخ٢زُیشی ر ٙدذیذ ٟدس چبسچٞة ٜٗبكغ طجوبسی
ٗٞخٞد دس خبٗؼ ٠اػز ،ثٜبثشای ٚاػبػیسشیٞٗ ٚضٞع دس اسسجبط
ثب دذیذٟی ثٜیبدُشامی اػالٗی ٗـخقػبخشٜٗ ٚبكؼی اػز ً٠
سٞػط ای ٠ُٛٞٚخشیبٛبر سأٗیٗ ٚیُشدد.

ٗی سٞا ٙدسیبكز ً ٠ػشٛخ س٘بٕ ای ٚخشیبٛبر ثٜیبدُشای اػالٗی

ثب ای ٠ً ٚثٜیبدُشامی اػالٗی ًُ ٠ب ٚ١ثب اكطالح دب - ٙاػالٗیؼٖ

ٗطٔوب دس دػز ٗحبكْ ٗخشٔق اٗذشیبٓیؼشی ١ؼشٜذ.

 ٖ١ػٜٞاُ ٙشدیذ ،ٟدذیذٟای ًبٗال ػیبػی اػز  ٝدهیو ٚث٠

ثٜیبدُشامی دس هٔ٘ش ٝاٛذیـ ٠یب سلٌش ،ث ٠ػٜٞا ٙثبصُـز ث ٠اكّٞ
آٝی ٝ ٠اثشذامی یي ػیؼشٖ كٌشی ،دذیذٟای اػز ً ٠اص اثشذاء
سبسیخ سلٌش اٛؼبٛی ٝخٞد داؿش ٠اػز .ای ٚاٗش ٞ٘١اس ٟث ٠ایٚ
كٞسر اٛدبٕ ؿذ ٟاػز ً ٠یي ػیؼشٖ كٌشی دغ اص ؿٌُْیشی
 ٝدس خشیب ٙسـییش  ٝسحٞالر اخش٘بػی ٛبُضیش ٗشح ّٞؿذ ٝ ٟث٠

٘١ی ٚخبطش  ٖ١اٗشٝص ٟاكطالحبر "اػالٕ ػیبػی" " ٝاػالٕ
ؿیشػیبػی" سٝاج كشاٝاٛی یبكش ٠اػز ،اٗب چ ٙٞثٜیبدُشامی اػالٗی
خٞد سا ثب ٗز١ت اػالٕ سؼشیق ٗیًٜذ ،ثبیذ هجْ اص ١ش چیض دس
چبسچٞة ٢ٛبد ٗز١ت  ٝدس اسسجبط ثب ٗز١ت اػالٕ ٗٞسد ثشسػی
هشاس ُیشد.

ٗشٝس صٗب ٙسـییشاسی دس ای ٚػیؼشٖ كٌشی ایدبد ٗیُشدد ٝ

ٌٛش٠ی هبثْ سأْٗ ای ٚاػز ً ٠دی ٚاػالٕ اص اثشذاء دیذایؾ

ٞ٘١اسٛ ٟیض ًؼبٛی ثٞدٟاٛذ ً ٠خٞاػشبس ثبصُـز ث ٠ثٜیبد١بی

ٞ٘١اس ٟیي دی ٚػیبػی ثٞد ٟاػز .دی ٚاػالٕ ث ٠ػٜٞاٙ

آٝی ٠ثٞدٟاٛذ  ٝث ٠ثٜیبدُشایبٗ ٙؼشٝف ؿذٟاٛذ  ٝای ٚخشیبٙ

ٝػیٔ ٠ای ًٜٗ ٠بكغ سدبس ػشة سا دس سهبثز ثب سدبس ایشاٛی  ٝسٗٝی

ثٜیبدُشامی دس هٔ٘شٗ ٝزا١ت ثضسٍ ػبثو٠ای ٝػیغ ُ ٝؼششدٟ

سأٗی٘ٛ ٚبیذ ،اص ٘١ب ٙاثشذا ثبیذ ث ٠سـٌیْ دٓٝز دػز ٗیصد.

داسد.

صیشا سدبس ػشة ،س٢ٜب ثب ح٘بیز دٓٝشی هبدس ث ٠سهبثز ثب سدبس

ثٜیبدُشامی اػالٗی ثذی ٠ُٛٞٚسؼشیق ٗیؿٞد ً ٠ثٜیبدُشایبٙ

ایشاٛی  ٝسٗٝی ً ٠اص ح٘بیز دٓٝشی ثشخٞسداس ثٞدٛذٗ ،یؿذٛذ.

اػالٗی خٞاػشبس ًؼت هذسر ػیبػی ثشای اػ٘بّ  ٝاخشاء س٘بٕ ٝ

ٗح٘ذ  ٝیبساٙاؽ دغ اص ١دشر ثٗ ٠ذی ٠ٜثالكبكٔ ٠دس اٗٞس

ً٘بّ هٞاٛیٗ ٝ ٚوشسار اػالٗی ١ؼشٜذ .ثخؾ ا ّٝای ٚسؼشیق ً٠

ػیبػی ؿ٢ش ٗذی ٠ٜث ٠دخبٓز دشداخشٜذ  ٝثٞٛ ٠ػی حبً٘یز

ثٜیبدُشایب ٙاػالٗی دسكذد ًؼت هذسر ػیبػی ١ؼشٜذ ًبٗالً

ػیبػی دس ٗذی ٠ٜسا ث ٠دػز ُشكشٜذ  ٝدغ اص ر ٙث ٠ث٢ب٠ٛی

دهین ٗیثبؿذٓٝ ،ی ثخؾ د ٠ً ٕٝدس دی اخشاء س٘بٕ ً٘ ٝبّ

ُؼششؽ دی ٚاػالٕ ثب حبً٘ب ٙؿ٢ش ٌٗ ٠ث ٠خ َٜدشداخشٜذ  ٝدغ

هٞاٛیٗ ٝ ٚوشسار اػالٗی ١ؼشٜذ ،یي دسٝؽ ًبٗال رؿٌبس

اص كشح ٌٗ ٝ ٠ػبمش ؿ٢ش١بی ؿج٠خضیشٟی ػشثؼشبٗ ٝ ٙشحذ

ٗیثبؿذ .صیشا اص یي ػ ٞثش اػبع اػٜبد ٗؼشجش سبسیخی ،اص صٗبٙ

ػبخش ٚهجبمْ ٗخشٔق ػشة ،ث ٠خ َٜثب حٌٗٞز١بی ػبمش خٞاٗغ

ٗح٘ذ دیبٗجش اػالٕ سب ث ٠حبّ دس ١ش یي اص خٞاٗغ اػالٗی  ٝسحز

دیشاٗٛٞی ٗــ ّٞؿذٛذ  ٝدس ٢ٛبیز ثب سؼخیش ای ٚخٞاٗغ ث٠

حبً٘یز ١ش یي اص حٌٗٞز١بی اػالٗی ،هٞاٛیٗ ٝ ٚوشسار

دبی٠سیضی حٌٗٞز اػالٗی ٛبمْ ُـشٜذ.

ؿشیؼز اػالٗی ٗطبثن ثب ٜٗبكغ طجوبر حبًٖ سؼجیش  ٝسلؼیش
ُشدیذ ٟاػز  ٝاص ػٞی دیِش ث ٠خبطش ُزؿز ػبٓیب ٙطٞالٛی اص

سًدُثبد هجبرسُی هسلحبًِ کِ تٌْب راُ رسیدى ثِ آسادیست!

پیبم سیبّکل

ًطزیِ سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي
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دغ اص رٛ ٙیض ٞ٘١اس ٟهٔ٘ش ٝحٌٗٞز اػالٗی ُؼششؽ یبكشٝ ٠

اخٞاٙآ٘ؼٔ٘ی ٚدس ػبمش ًـٞس١بی ػشثی  ٝث٠خلٞف ٗلش،

سب حبّ حبضش ،حبً٘یز١بی ػیبػی س٘بٕ ای ٚخٞاٗغ ثب ١ش ؿٌٔی

اح٘ذی ٠دس دبًؼشبٛ ٝ ٙوؾثٜذی ٠دس ًـٞس١بی رػیبی ٗیب.٠ٛ

ً ٠داؿش٠اٛذ٢ٛ ،بیش ٚحبً٘یشی ثب سٝثٜبی ٗز١جی  ٝر ٖ١ ٙاص ٞٛع
اػالٗیاؽ ثٞدٟاٛذ.
چً ٙٞؼت هذسر ػیبػی دس اسسجبط ٗؼشویٖ ثب سأٗیٜٗ ٚبكغ یي
طجو٠ی ٗؼی ٚاخش٘بػی  ٝیب ثخـی اص یي طجو٠ی ٗؼی ٚاخش٘بػی
اػز ،ثٜبثشایً ٚؼت هذسر ػیبػی سٞػط ٗؼٔ٘بٛب ٝ ٙسالؽ دس
خ٢ز حلظ ر ٙدهیو ٚث ٠خبطش دكبع اص ٜٗبكغ طجوبسی ٗؼیٜی اػز.
اٗب ؿٜبخز كحیح اص خشیبٛبر ثٜیبدُشای اػالٗی دس ػلش حبضش،
ثشسػی ٗ ٝطبٓؼ٠ی سبسیخ دیذایؾ رٛب ٙث ٠ػٜٞا ٙخشیبٛبر
ػبصٗب ٙیبكش٠ی اػالٗی سا ایدبة ٗیًٜذ.

دس خٞاٗغ اػالٗی ،دشٝػ٠ی ػبصٗب ٙداد ٙس١جشی ٗز١جی سٞػط
أِٛؼشب ٙاص صٗب ٙسلشف ٜ١ذ رؿبص ٗیُشدد  ٝدغ اص ر ٙدس
ؿ٢ش١بی ٛدق دس ػشام  ٝهٖ دس ایشا ٙاداٗٗ ٠ییبثذ.
دس اٝاػط هش 22 ٙسٛٝذ كؼبٓیز١بی اػشؼ٘بسی أِٛؼشب ٙرؿبص
ٗیُشدد  ٝأِٛیؼی١ب ث ٠ثشٝر ػشؿبسی ً ٠دس ٜ١ذ ٝخٞد
داسدٝ ،اهق ؿذ ٝ ٟدس اٝاػط هشً 22 ٙبٗٔ ٚثش ٜ١ذ ٗؼٔط
ٗیُشدٛذ.
دس ایشا ٙای ٚػیبػز أِٛؼشب ٙثشای آٝی ٚثبس سٞػط كشدی ثٛ ٠بٕ
ػیذ خ٘بّآذی ٚاػذرثبدی رؿبص ٗیُشدد .ػیذ خ٘بّ دس ػبّ

ٗطبٓؼبر سبسیخی ٛـبٗ ٙید١ذ ً ٠آٝی ٚخشیبٛبر ػبصٗبٙ

 2242دس ایشاٗ ٙشٓٞذ ٗیؿٞدٝ .ی ثشای دیؾثشد كؼبٓیز١بی

یبكش٠ی اػالٗی ثب هذسرُیشی اػشؼ٘بس أِٛؼشب ٙدس اٝاػط هشٙ

خٞیؾ ٞ١یز ایشاٛی ثٞد ٝ ٙؿیؼ ٠ثٞد ٙخٞیؾ سا د٢ٜبٙ

ٗ 22یالدی دس ػشك٠ی خ٢بٛی ٗلبدف اػز .دس ای ٚدٝساٙ

ٗیػبصد ،صیشا اًثش خٞاٗغ اػالٗی ػٜیٗز١ت ١ؼشٜذ .ػیذ خ٘بّ

اػشؼ٘بس اػذبٛیب ثش خ٢ب ٙحٌٗٞز ٗیًٜذ ٖ١ ٝچ ٙٞس٘بٕ

دس  22ػبُٓ٠ی ثٜ١ ٠ذٝػشبٗ ٙیسٝد ػذغ ث ٠ػشثؼشب ٙػؼٞدی

هذسرٗذاسا ٙدیؾ اص خٞد ،یٌی اص اثضاس١بمی ً ٠خ٢ز دیؾثشد

 ٝاص ر ٙخب ث ٠اكـبٛؼشبٗ ٙیسٝد .دغ اص چٜذ ػبّ اهبٗز دس

ػیبػز١بی اػشؼ٘بسیاؽ ثً ٠بس ُشكش ٠اػزٗ ،ز١ت ٗیثبؿذ.

اكـبٛؼشب ٙثٜ١ ٠ذ ٗیسٝد .دس ٜ١ذ ث ٠أِٛیؼی١ب دیـ٢ٜبد ٗیًٜذ

اػشؼ٘بس اػذبٛیب  ٝث ٠دٛجبّ ر ٙث ٠خلٞف اػشؼ٘بس كشاٛؼ ،٠ثب

ً ٠ث ٠ػٜٞاٗ ٙأٗٞس اطالػبسی أِٛؼشب ٙثٗ ٠لش ثشٝد .أِٛیؼی١ب اٝ

اسػبّ ١یئز١بی ٗز١جی ٗؼیحی سحز ػٜٞآ" ٙظیٛٞش١ب" ث٠

سا ثب ًـشی دٓٝشی ثٗ ٠لش ٗیثشٛذ .ػذغ ث ٠سشًی ٠سكشٝ ٠

خٞاٗغ دیِش ،صٗی١٠ٜبی ٝسٝد خٞد سا ثشای ؿبسر ثشٝر١بی ایٚ

دٝثبس ٟثٗ ٠لش ثبصٗیُشددٝ .ی ثً ٠ـٞس١بی كشاٛؼ ،٠أِٛؼشب،ٙ

خٞاٗغ كشاٗ ٖ١یػبصٛذ.

سٝػی ،٠رٓ٘ب ٝ ٙایشاٗ ٙؼبكشر ٗیًٜذ .یٌی اص ؿبُشداٗ ٙلشی

اٗب اػشؼ٘بس أِٛؼشب ٙثشخالف سهجبی اػشؼ٘بسیاؽ دس اػشلبد ٟاص
ٗز١ت ،ثذی ٠ُٛٞٚػْ٘ ٗیًٜذ ً ٠ث ٠خبی ػشض٠ی ٗز١ت
خذیذ ،اص ٗز١ت ٗٞخٞد دس ر ٙخٞاٗغ دكبع ٗیًٜذ  ٝسالؽ
ٗیًٜذ ً ٠ثب ایدبد ػبصٗب١ٙبمی ،س١جشی ٗز١جی دس ای ٚخٞاٗغ

ػیذ خ٘بّ ثٛ ٠بٕ ؿیخ ٗح٘ذ ػجذٗ ،ٟأٗٞس ایدبد سـٌیالر
ٗـبث٠ای دس ٗلش ٗیؿٞدٗ .ح٘ذ سؿیذ سضب ،ؿبُشد ػٞسی٠ای
ٗح٘ذ ػجذ ،ٟثب اٛشـبس ٛـشی٠ی ثٛ ٠بٕ "كبٞٛع دسیبمی" دس
ػٞسیٗ ،٠أٗٞس ایدبد سـٌیالر ٗـبث ٠دس ػٞسیٗ ٠یؿٞد.

سا ث ٠دػز ُیشد .طجیؼی اػز ً ٠دیؾثشد چٜی ٚػیبػز١بمی ثب

دغ اص خ َٜخ٢بٛی د ٕٝػیبػز١بی ثیٚآ٘ٔٔی أِٛیغ سٞػط

ٌ٘١بسی اكشادی اص ٗیب٘١ ٙب ٙخٞاٗغ ث٢شش كٞسر ٗیُیشد سب

رٗشیٌب اداٗٗ ٠ییبثذ .دغ اص "ًٜلشاٛغ ثبٛذ "َٛٝدس ػبّ 2511

ػبصٗب١ٙبمی سا ٜٗطجن ثب كش٘١ َٜ١ب ٙخٞاٗغ ایدبد ًٜٜذ؛ ٗبٜٛذ:

ً ٠سٞػط خج٠٢ی ٗشحذ ًـٞس١بی ؿیشٗشؼ٢ذ رػیب  ٝركشیوب

دیٞثٜذی ٠دس ٜ١ذ ،ؿیخی ،٠ثبثی ٝ ٠ث٢بمی ٠دس ٜٗبطن ؿیؼٛ٠ـیٝ ٚ

ثشُضاس ُشدیذ ،رٗشیٌب سٞػط دٓٝز١بی دبًؼشب ٝ ٙػشثؼشبٙ

ث٠خلٞف ایشا١ٝ ٝ ٙبثی ٝ ٠ػٔلی ٠دس ػشثؼشب ٙػؼٞدی،

ػؼٞدی "ًٜلشاٛغ اػالٗی" سا ػبصٗبٗ ٙید١ذ.

تجییي ّزگًَِ تغییزٍتحَلی در جبهعِ ،ثدٍىآىکِ ثِ تضبد اصلی ًظبم هَجَد یعٌی تضبد ثیي خلق ٍ سلغِی اهپزیبلیستی تَجِ ضَد ،تجدیل ثِ یک چیش پَچ ٍ هْول هیگزدد!
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دس ای ٚػبّ١ب ،ػال ٟٝثش اسحبد ؿٞسٝیٛ ،بػیٛٞبٓیؼٖ س ٝث ٠سؿذ

ُشدیذ  ٝرٗشیٌب اص ح٘بیز ایُ ٚش١ٟٝبی ثٜیبدُشا دػز ًـیذ ٝ

دس ًـٞس١بی ػشثی  ٝث ٠خلٞف دس ٗلش  ٝثٞسطٝاصی ٗٔی سٝ

ث٘١ ٠ی ٚدٓیْ ٛیض ایُ ٚش١ٟٝبی ثٜیبدُشا ث ٠خ َٜثب رٗشیٌب

ث ٠صٝاّ دس خٞاٗؼی ٗبٜٛذ ایشاٜٗ ،ٙبكغ اٗذشیبٓیؼٖ  ٝث ٠خلٞف

ثشخبػشٜذ.

ٜٗبكغ أِٛیغ  ٝرٗشیٌب سا دس ػشاػش خ٢ب ٙثٗ ٠خبطش ٟاكٌٜذٟ
ثٞدٛذ .ث٘١ ٠ی ٚخبطش رٗشیٌب  ٝأِٛیغ ثب سوٞیز اخٞاٙآ٘ؼٔ٘یٚ
 ٝػبمش خشیبٛبر اػالٗی ُ ٝؼششؽ ثٜیبدُشامی اػالٗی دس
خبٝسٗیبً ٝ ٠ٛـٞس١بی ػشثی ثٞٛ ٠ػی ث ٠دكبع اص ٜٗبكغ خٞد
ثشٗیخیضٛذ .دس ٝاهغ ح٘بیز اص خشیبٛبر ٗز١جی  ٝث٠خلٞف
ح٘بیز اص خشیبٛبر اػالٗی دس خٞاٗغ اػالٗی ٗٞثشسشی ٚؿیٟٞی
خُٔٞیشی اص ُؼششؽ ً٘ٛٞیؼٖ ث ٠ػٜٞا ٙػٖٔ ٗجبسصٟی طجوبسی ٝ

ایِٛ ٠ُٛٞ ٚشؽ ثٗ ٠ؼئٔٛ ،٠بؿی اص ػذٕ دسى كحیح اص
اٗذشیبٓیؼٖ ٌٗ ٝبٛیؼٖ١بی حبًٖ ثش ر ٙاػز .ػبصٗبٛی ً ٠سٞػط
اٗذشیبٓیؼٖ ایدبد ٗیُشدد داسای ر ٙچٜبٜٗ ٙبػجبسی اػز ً ٠ثب
١ضاسا ٙسؿش١٠بی ٗشمی ٛ ٝبٗشمی ث ٠ػبصٗب١ٙبی ٗبدس ٝاثؼش٠
اػز  ٝث ٠خبطش ٘١یٜٗ ٚبػجبر ،هبثٔیز ػشدیچی ،ػذٕاطبػز ٝ
یب ٗوبثٔ ٠ثب ػبصٗب١ٙبی ٗبدس سا ٛذاسد.

اػششاسظی ٗجبسصاسی ًبسُشا ٝ ٙصح٘زًـب ٙای ٠ُٛٞٚخٞاٗغ ثٞدٟ

ثشػٌغ ادػبی كٞم ،دغ اص كشٝدبؿی اسدُٝب ٟؿشم  ٠ٛس٢ٜب

اػز.

ضشٝسر ٝخٞدی خشیبٛبر اػالٗی ٜٗشلی ٛـذ ،ٟثٌٔ ٠ای ٚخشیبٛبر

ػیبػز ایدبد خشیبٛبر اػالٗی سٞػط رٗشیٌب دس هبٓت ػبخشٚ
احضاة  ٝسـٌْ١بی ػیبػی دٛجبّ ٗیُشددٗ ،بٜٛذ" :حضة ْٗٔ

ٛوؾ ٖٗ٢سشی سا دس ٜٗبػجبر ثیٚآ٘ٔٔی ٗحبكْ اٗذشیبٓیؼشی ث٠
ػ٢ذُ ٟشكش٠اٛذ.

اػالٗی" ث ٠س١جشی ػیذًبظٖ ثدٜٞسدی" ،كذامیب ٙاػالٕ" ث٠

كشٝدبؿی اسدُٝب ٟؿشم ػالسؿٖ ٜٗبكغ ػشؿبسی ً ٠ثشای ٗحبكْ

س١جشی ػیذ ٗدشجی ٞٛاة كلٞی" ،اٛد٘ ٚحدشی ٝ "٠اص سشًیت

اٗذشیبٓیؼشی ث٘١ ٠شا ٟداؿز ،ای ٚضشس سا ٛیض داؿز ً٠

ُش١ٟٝبی "ٌٗشت سٞحیذ" ٗ" ٝح٘ذ ثخبسامی" سـٌیالر

ػیبػز١بی ٗجشٜی ثش خ َٜػشد دیِش ًبسًشد خٞد سا اص دػز

"١یئز١بی ٗؤسٔل٠ی اػالٗی"" ،ػبصٗبٗ ٙخلٞف اسحبد  ٝػْ٘

دادٛذ ٗ ٝحبكْ اٗذشیبٓیؼشی دیِش دؿٜ٘ی دس ٗوبثْ خٞد ٛذاسٛذ

(ػ٘بع)"" ،حضة آ "٠دس ایشاٙ؛ "حضةآذػٟٞی اػالٗی" دس

 ٝثشای خجشا ٙایً٘ ٚجٞد ،دی ٚاػالٕ ،خشیبٛبر اػالُٕشا ٝ

ػشام ؛ "خج٠٢ی ٛدبر اػالٗی" دس آدضامش؛ "اخٞاٙآ٘ؼٔ٘ی ٚدس

حبً٘یز١بی اػالٗی سا خبیُضیٗ ٚیًٜٜذ.

ٗلش سٞػط حؼ ٚاّثٜب  ٝدس ػبمش ًـٞس١بی ػشثی؛
"اخٞاٙآ٘ؼٔ٘ی" ،"ٚحضة اػالٗی" " ٝطبٓجب "ٙدس اكـبٛؼشبٙ؛
"ُش ٟٝاػالٗی" سٞػط اثّٞػال ٗٞدٝدی ؿبُشد حؼ ٚاّثٜب دس
دبًؼشبٙ؛ "خٜجؾ ٗوبٗٝز اػالٗی (ح٘بع)" دس كٔؼطیٝ ٚ
"حضة آ "٠دس ٓجٜب.ٙ
اٗب ٗٞضٞع اصدیبد ُ ٝؼششؽ خشیبٛبر اػالٗی ث ٠ای ٚسشسیت ٛیض
سحٔیْ ٗیُشدد ًُٞ ٠یب خشیبٛبر اػالٗی ٛیش١ٝبمی ١ؼشٜذ ً ٠دس
سوبثْ ثب خ٢ب ٙؿشة ث ٠طٞس ًٔی هشاس ُشكش٠اٛذ .ثٛ ٠ظش ای ٚػذ،ٟ
اًثش ٛیش١ٝبی ثٜیبدُشای اػالٗی دس ًـٞس١بی ٗخشٔق ،سٞػط
رٗشیٌب  ٝثشای ٗوبثٔ ٠ثب ؿٞسٝی ایدبد ُشدیذٛذٓٝ ،ی ثب كشٝدبؿی

هذسر١بی اٗذشیبٓیؼشی أِٛیغ  ٝرٗشیٌب ٗ ٝحبكْ ٗشحذؿب ٙدس
ًـٞس١بی اسٝدبمی ،ثب سوٞیز ػبصٗب١ٙبی ثٜیبدُشا دس ًـٞس١بی
اػالٗی ،خ٢ب ٙاػالٕ سا دؿ٘ ٚهذسرٜٗذ  ٝػ٘ذٟی خ٢ب ٙؿشة
خٔٗ ٟٞیدٜ١ذ  ٝثش ٘١ی ٚثٜیب ٙس٘بٕ ػیبػز١بی اهشلبدی،
ٛظبٗی  ٝكشِٜ١ی خٞیؾ سا ث ٠دیؾ ٗیثشٛذ.
اح٘ذ سؿیذ ،سٝصٛبِٗٛ٠بس دبًؼشبٛی ٞٛ ٝیؼٜذٟی ًشبة "طبٓجب"ٙ
اظ٢بس داؿش ٠اػز ًٗ ٠یب ٙػبّ١بی  2523سب  ،2553ػیٝدٜح
١ضاس ٛلش اص چْٝ٢ػً ٠ـٞس خ٢ب ،ٙدس خشیب ٙخ١َٜبی اكـبٛؼشبٙ
ؿشًز داؿش٠اٛذ.

ؿٞسٝی ،ضشٝسر ح٘بیز اص ایٛ ٚیش١ٝب اص ػٞی رٗشیٌب ٜٗشلی

در ضزایظ دیکتبتَری اهپزیبلیستی ،تٌْب یک هجبرسُی سیبسی ًظبهی هیتَاًد پیطزٍ ٍاقعی را ثٍِجَد آٍرد!
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كشفٛظش اص سٝاثط ای ٚسٝصٛبِٗٛ٠بس ثب ٗوبٗبر اٜٗیشی دبًؼشب٠ً ٙ
ثٝ ٠ی ای ٚاٌٗب ٙسا داد ٟاػز ً ٠ث ٠چٜی ٚاطالػبسی دػز ثیبثذ،
ثبیذ ث ٠ایٌٛ ٚش ٠سٞخً ٠شد ً ٠ػبصٗبٙداد ٙػیٝدٜح ١ضاس ٛلش اص

جهان در سال گذشته!

چْٝ٢ػً ٠ـٞس خ٢ب ٙكوط  ٝكوط سٞػط د ٝ ّٞاٌٗبٛبر ثؼیبس
هبثْ اخشاػز  ٝایٛ ٠٘١ ٚیض كوط اص ػ٢ذٟی ٗحبكْ اٗذشیبٓیؼشی

ٕٝٞجا لزتا٘یاٖ ٔٙاسثات و٘ٛٙی٘ ،ظٓ سزٔای ٝرا در  ٓٞریختٝا٘ذ ٕٝٞ ٚجاا ٔازدْ

ثشٗیریذ ٘١ ٝچٜی ٚای ٠ُٛٞٚدشٝط١ٟب كوط ُٞؿ٠ی ًٞچٌی اص

عّیٝی تیعذاِتیٞای ٔٛجٛد عغیاٖ ٕ٘ٛدٜا٘ذٌ .زدا٘ٙذٌٜاٖ  ٚلذرتٔذاراٖ ،د٘یا را

دشٝط١ٟبی ثضسٍ  ٝطٞالٛی ٗذر ٗحبكْ اٗذشیبٓیؼشی اػز .حبّ

تایأااٖ

چِٗ ٠ٛٞیسٞا ٙدزیشكز ً ٠ای ٚخشیبٛبر اػالٗی ً ٠خٞد حبكْ

تٝواْ ٔیّیاردٞا ا٘ساٖ ٘ذار تّخ ٕ٘ٛدٜا٘ذ ٞ ٚیچ لطز  ٚصٙفی اس تعاز

آ٘اٖ در أاٖ ٘ثٛد٘ ٚ ٜیست .لغع أىا٘ات رفاٞی – اجتٕاعی ،واٞص تٛدجاٞٝاای
آٔٛسضی ،واستٗ حمٛق تاس٘طستٌٝاٖ  ٚافشایص ساٗ تاس٘طساتٌ ٝای ٔ ٚتعالثاا

كشف ٗجبٓؾ ِٜ١لشی اص د ٝ ّٞاٌٗبٛبر ٗحبكْ اٗذشیبٓیؼشی ١ؼشٜذ

تصااٛیة ٔاِیاااتٞااای وٕزضااىٗ ،د٘یااا را تاا ٝصااحٝٙی ر ٚدر رٚئاای ٔیّیاا٘ٛی ٚ

ث ٠سوبثْ ثب خ٢ب ٙؿشة ثشخیضٛذ؟!!!

یهپارچٝی ٔحزٔٚاٖ تا دِٚتٔزداٖ تثذیُ ٕ٘ٛد ٜاست.

دشٝطٟی ث ٠هذسر سػبٛذٗ ٙحبكْ  ٝخشیبٛبر ثٜیبدُشا دس خٞاٗغ

در حمیمت ساَ  ،2011ساَ تطذیذ تعز

سزٔایٝداراٖ تیٗإِّّی تأ ٝعیطات

وارٌزاٖ  ٚسحٕتوطاٖ سزتاسز جٟاٖ تٛد؛ ساِی تٛد و٘ ٝظاْٞای سازٔایٝداری

ٗؼٔ٘ب ٝ ٙسثجیز سطیٖ١بی ٝاثؼش ٠ثب سٝثٜبی اػالٗی سحز ٛبٕ١بی

در یٛرضی ساسٔا٘یافت ،ٝسیاست ریاضت التصاادی را تا ٝالطاار ٔتفااٚت جأعاٝ

ٗخشٔق اص خ٘ٔ ٠خ٘ٞ٢سی اػالٗی سٛٝذی اػز ً ٠ٛ ٠س٢ٜب دس

تحٕیُ ٕ٘ٛدٜا٘ذ ٔ ٚیّیٖٞٛا ٘فز را اس وار ،تیىار ٔ ٚیّیٖٞٛا ٘فز را آٚارٕٛ٘ ٜدٜا٘اذ ٚ

دبًؼشب ،ٙایشا ،ٙاكـبٛؼشب ٝ ٙػشام ث ٠اخشا دسرٗذ ،ٟثٌٜٔٞ١ ٠ص ٖ١
سٞػط ٗحبكْ اٗذشیبٓیؼشی ثب خذیز ًبْٗ دٛجبّ ٗیُشدد ٝ
رخشیٞٗ ٚسد ر ٙسب ٓحظ٠ی ًٜٛٞیً ،ـٞس ٓیجی اػز.
ث ٠طٞس خالك ،٠ػبصٗبٙد١ی ثٜیبدُشامی اػالٗی  ٝاػشوشاس

ٔیّیٖٞٛا وٛدن ،در اثز تیٕاریٞای لاتُ پیصٌیزی جاٖ خٛد را اس دست دادٜا٘ذ.
ساَ ٌذضت ٝجأعٝی ا٘سا٘ی ضاٞذ چٙیٗ ٚضعیت دٞطتٙاوی تٛد ٜاست  ٚایٗ آٖ
د٘یاییست و ٝسزٔایٝداراٖ ،حأی ٔ ٚذافعی آ٘ٙذ؛ د٘یائی و ٝتعذاد تسایار لّیّای
تز ثزٚت ٔیّیاردٞا ا٘ساٖ تسّظ یافتٝا٘ذ ٓٞ ٚچٙاٖ در پی ا٘ذٚختٗ ثزٚتِ ٞز چاٝ
تیطتزا٘ذ؛ د٘یائی وا ٝضاىاط عثمااتی در آٖ رٚس تا ٝرٚس ٌساتزدٌ ٚ ٜساتزدٜتاز
ٔیٌزدد  ٚفمز  ٚتذتختی ساس٘ذٌٜاٖ اصّی جٛأعی ا٘ساا٘ی افاشایص ٔاییاتاذ.

سطیٖ١بی اػالٗی دس خٞاٗغ سحزػٔط ،٠سایحسشی ٚؿیٟٞی

تذ ٖٚوٕتزیٗ تزدیذی تٛلع  ٚا٘تظار س٘ذٌی تٟتز تزای وارٌزاٖ  ٚسحٕتوطاٖ در

دیؾثشد ػیبػز١بی اٗذشیبٓیؼشی دس ساػشبی حلظ ػیؼشٖ

چٙیٗ ٔٙاسثاتی خاْ ا٘ذیطیست ٚ ٚظیفٝی سزٔای ،ٝچیشی جاش چاااٞ َٚاز چاٝ

ػشٗبی٠داسی ٝاثؼش ٠دس ایً ٚـٞس١ب ؿذ ٟاػز .س٘بٕ خشیبٛبر

تیطتز ا٘ساٖٞای ٔحز٘ ْٚیست  ٚدر ایٗ ٔیاٖ ٞیچٌٔ ٝ٘ٛحاذٚدیتی در تخزیاة

ثٜیبدُشای اػالٗی  ٝس٘بٕ سطیٖ١بی ػیبػی اػالٗی ،ثب ٠٘١ی

س٘ذٌا٘ی آ٘اٖ ٘ذارد.

سٜٞع دس ؿٌْ ٗ ٝحشٞا  ٝدس س٘بٕ ًـٞس١بی اػالٗی ػبخش٠ی

وٓ ٞستٙذ  ٚدر عٛ

دػز ٗحبكْ ٗخشٔق اٗذشیبٓیؼشی ١ؼشٜذ  ٝث ٠ػٜٞا ٙػٞاْٗ

اوثزیت جأع ٝسٛارا٘ذ 1 .درصذا٘ذ  ٚدر عاٛ

رٛبٗ ،ٙؼئٓٞیز حلظ ػیؼشٖ ػشٗبی٠داسی ٝاثؼش ،٠ػشًٞة

ٔسّظ ا٘ذٕٝٞ .ی تالشضاٖ تز آٖ است تا  99درصذ اس آحاد جأع ٝرا تأ ٝسایز

سٞد١ٟب ٛ ٝیش١ٝبی ً٘ٛٞیؼز  ٝدٌٗشار  ٝؿبسر  ٝچذبّٝ

ا٘تخاتی خٛد سٛق دٙٞذ .ایٗ خٛاست تااعٙی ٚ ،ایاٗ سیاسات تعزیاه ضاذٜی

ثشٝر١بی خٞاٗغ سحزػٔط٠ی اػالٗی دس خ٢ز سأٗیٜٗ ٚبكغ

سزٔایٞٝای جٟا٘یست .تا تٟذیذ  ٚارعاب  ٚتا تٕٛ٘ ًٙدٖ سیاستٞای التصادی

اسثبثب ٙاٗذشیبٓیؼزؿب ٙسا ث ٠ػ٢ذ ٟداسٛذ.
☼ ٜٗبثغ ٗٞسد اػشلبد:ٟ
.2

سؿیذ ،اح٘ذ .طبٓجب :ٙاػالٕٛ ،لز  ٝثبصی ثضسٍ خذیذ .س٢شا :ٙداٛؾ
١ؼشی .3177 ،سشخ٘ :٠اػذآ ٠ؿلبیی  ٝكبدم ثبهشی.

.3

دسیلٞع ،ساثشر .ثبصی ؿیطب .ٙسشخ٘ :٠كشیذُ ٙٝیالٛی.

.4

ًشٗبٛیٛ ،بظٖاالػالٕ .سبسیخ ثیذاسی ایشاٛیب .ٙس٢شا :ٙاٛشـبسار رُب- ٟ
ٞٛی .3132 ،ٚث ٠ا١ش٘بٕ ػٔیاًجش ػؼیذیػیشخبٛی .چبح چ٢بسٕ.

تعزض ،جَّز سیبست پزٍلتزی است !

ت ٝیُٕٗ در دست داضاتٗ اٞازْٞاای حىأٛتی تاز ٔٙاافع
تاز سازٔایٝی جٟااٖ ٔیّیااردی

در صذد حفظ ٔٛلعیات خاٛدیا٘اذ ٕٞ ٚاٝجاا تاا سٚر  ٚلّاذری در پای پیطاثزد
سیاستٞای چااٌَٚزایا٘ٝی خٛدا٘ذ.
تیٔٛرد ٘یست وٓٞ ٝسٔاٖ تا سٚرآسٔائیٞای ٔذافعیٗ جٟاٖ اساتثٕارٔ ،یّیاٖٞٛاا
ا٘ساِٖ سزتاسز جٟاٖ  ٚتٛیژ ٜتٛدٜٞای ٔحز ْٚضٕاَ افزیما در یهساَ ٌذضاتٝ
تٔٝیذاٖ آٔذٜا٘ذ  ٚحاوٕاٖ  ٚحأیاٖ ٘ظاْٞای أازیاِیستی را ت ٝچاِص وطیذٜا٘ذ؛
تٔ ٝیذاٖ آٔذٜا٘ذ ٚ -عّیرغٓ فمذاٖ رٞثزی سآِ  ٚوٕ٘ٛیساتی در در ٖٚجأعا-ٝ
لذرت  ٚعظٕت خٛد را در تزاتز سزوٛبٌزاٖ سزٔای ٝتإ٘ٝاایص ٌذاضاتٝا٘اذ ٚ
خٛاٞاٖ پایاٖ ٚضعیت ٘ىثتتار س٘ذٌی خٛیصا٘ذ .ت ٝعثاارتی حمیمایتاز د٘یاا در
ساَ ٌذضت ٝدر آضفتٌٝی وأُ تسز ٔیتُزد  ٚاِتٟاب  ٚتٙص سیاسی تز فضای -

هزگ ثز اهپزیبلیسن ٍ سگّبی سًجیزیاش!

پیبم سیبّکل

ارگبى سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي

تٕأی جٛأع سزٔایٝداری سیغز ٜا٘ذاخت ٝتٛد.
تسخیز ٚاَ استزیت ،تجٕع در ٔیادیٗ اساا٘یا ،درٌیزی ٔخاِفیٗ ٘ظااْ تاا دِٚات
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٘طاٖ ٔیدٞذ  ٚدر اساا٘یا ت 21/3 ٝدرصذ ،یعٙی ت ٝتاالتزیٗ حذ خاٛد در چٟااردٜ
ساَ اخیز رسیذ ٜاست  ٚتیص اس ٔ 5یّی٘ ٖٛفز تیىارا٘ذ.

ایتاِیا ،تظاٞزات ٌستزد ٜدر فزا٘س ،ٝاعتزاضات ٔیّی٘ٛی  ٚت ٝد٘ثاِٝی آٖ درٌیازی

در تستز چٙیٗ ٚالعیاتی ایٗرٚسٞا سخٗ ٌفتٗ اس ایجاد فزصتٞای ضغّی  ٚأٙیت

جٛا٘اٖ ٔ ٚزدْ تا ٘یزٞٚای سزوٛب ٌز ی٘ٛاٖ ،تجٕع ٔیّی٘ٛی  ٚضٛرش جٛا٘ااٖ در

واری ٌشافٌٝاٛئیسات؛ چازا وا ٝسیاسات دِٚاتٔازداٖ پایٌیازی سیاسات

اٍّ٘ستاٖ عّیٝی سیاستٞای ریاضتوطی دِٚت ،ت ٝخیاتاٖ ریختٗ ٔزدْ تّژیاه

تیىارساسیست  ٚوسی اس وسة  ٚوار فزدا خثزی ٘ذارد؛ چزا و ٝدِٚتٞا تاز آ٘ٙاذ

عّیٝی تز٘أٞٝای سختٌیزا٘ٝی س٘ذٌی تٛسظ دِٚت ،تظاٞزات ٌستزد ٜدر إِٓاٖ

تا وسزی تٛدج ٝرا تا اخزاجٞا  ٚتا ت ٝتعغیّی وطاا٘ذٖ ٔزاواش درآٔاذ ٔیّیاٖٞٛاا

ٓٞ ٚ .. ٚچٙیٗ تٙص  ٚدرٌیزیٞای خ٘ٛیٗ در تأ ،،٘ٛصاز ،اِجشایازٔ ،ازاوص،

ا٘ساٖ پاسخ ٌٛیٙذ.

تحزیِٗ ،یثی ،سٛری ٚ ٝغیز ٜحىایت اس آٖ دارد و ٝسً٘ ج ًِٙر ٚدر رٚی ٔزدْ تاا
سزٔایٝداراٖ ٔفتخٛار ت ٝصذا در آٔذ ٜاست  ٚلزتا٘یاٖ ٘ظااْٞاای أازیاِیساتی
تیص اس ایٗ خٛاٞاٖ ادأٝی ٚضع ٔٛجٛد ٘یستٙذ .چزا و ٝایٗ ٘ظاْٞا جاٖ ٔزدْ را
تِ ٝةضاٖ رسا٘ذٜا٘ذ؛ حمٛقٞا وفاط ٘یاسٞای اِٚیٝی س٘ذٌی را ٕ٘یوٙذ؛ آسادیٞاا
ٔسخ ضذ ٜاست  ٚاعتزا

تٚ ٝضعیت و٘ٛٙی لاتُ لثا٘ َٛیسات  ٚدِٚاتٔازداٖ

جٟا٘ی خٛاٞاٖ وز٘ص جأع ٝدر ٔماتُ سیاستٞای غیزا٘سا٘یضاٖ ٔیتاضٙذ.
أا در عٛ

ٔزدْ در ٕٝٞجا  ٚتٝعٙاٚیٗ ٔتفااٚت٘ ،ارضاایتی خاٛد را اس ٚضاعیت

تحٕیّی اعالْ ٕ٘ٛدٜا٘ذ  ٚخٛاٞاٖ تز وٙاری دِٚتٔزداٖ و٘ٛٙی اس تاج  ٚتختا٘اذ؛
خیاتاٖٞا ٔ ٚزاوش التصادی را تٔ ٝیادیٗ اعتزاضی خٛد تثاذیُ ٕ٘اٛدٜا٘اذ  ٚضاعار
٘اتٛدی حاوٕاٖ و٘ٛٙی را سز دادٜا٘ذ .پز ٚاضح استو ٝعأُ اصّی چٙیٗ ٚضعیتی
ت ٝتٍٙٙاٞای التصادی  ٚت ٝرٚاتظ ٙٔ ٚاسثات و٘ٛٙی تز ٔیٌزدد ٔ ٚسّٓ اساتواٝ
تا٘ی ٕٝٞی ایٗ ٘اتسأا٘یٞا سزٔایٝداراٖا٘ذ.

آیا تیدِیُ استؤ ٝزدْ ،خیاتاٖٞا را تٔٝیادیٗ اعتزاضی خٛد تا سیاساتٔاذاراٖ
تثذیُ ٕ٘ٛدٜا٘ذ؟ آیا تیدِیُ استؤ ٝیاشاٖ فماز  ٚتاذتختی  ٚفحطاا در اتعاادی
ٌستزد ٜافزایص یافت ٝاست  ٚآیا تیدِیاُ اساتوا ٝتاٛاٖ ٔااِی ٔحزٔٚااٖ تاٝ
پائیٗتزیٗ حذ ٕٔىٝٙی خٛد رسیذ ٜاست  ٚتیص اس ٘یٕی اس جٛا٘اٖ تاذِیُ ٌزا٘ای
ٞشیٞٝٙای تحصیّی  ٚافشایص ضٟزی ،ٝاس فزاٌیزی تحصیُ تاس ٔا٘ذٜا٘ذ  ٚآیٙاذٜی
تیز ٚ ٜتاری در ٔماتُضاٖ لزار ٌزفت ٝاست؟
ٚالعیت ایٗ است و ٝپیٌیزی سیاستٞای دِٚتٔزداٖ و٘ٛٙی در پاساخ تا٘ ٝیااس
فعّی سزٔای ٝاسات  ٚتایتزدیاذ جٟااٖ در ٔزحّا ٚ ٝدٚرٜی آسٔاایص ساٍٙیٙی
لزارٌزفت ٝاست .اس یهعزط ٕٝٞی تالش سزٔای ٝتز آٖ است تا اس ٚضاع وٙا٘ٛی
تذر آیذ  ٚت ٝدٚراٖ لثُ اس تحزاٖ فعّی تاس ٌزدد ٛٔ ٚلعیات عثماٝی سازٔایٝدار ٚ
ٔٙاسثات و٘ٛٙی دست ٘خٛرد ٜتالی تٕا٘ذ  ٚدر عاٛ

س٘اذٌی ٔیّیاردٞاا ا٘سااٖ

ٔحز ْٚدر ٚضعیت اسهتارتزی لزار ٌیزد؛  ٚاس عزطدیٍز سیز حمیمای رٚیاذادٞا

ت ٝعثارتی حمیمی سزٔای ٝغزق در تحزاٖ است ٔ ٚیخٛاٞذ تا لغع أىا٘ات رفاٞی

دارد خالط تمالٞا ،آرسٞٚا  ٚأیاَ دِٚتٔزداٖ جٟا٘ی را ٘طاٖ ٔیدٞذ  ٚخیششٞاا

– اجتٕاعی  ٚتا تعغیّی ٔزاوش تِٛیذی  ٚاخزاجٞای تیرٚیٝی ٔحزٔٚاٖ اس وسة ٚ

 ٚجٙثصٞای اعتزاضی تا ضتاتی د ٚچٙذاٖ ت ٝپیص ٔیر٘ٚذ.

وارضاٖ ،اس ٔخٕصٝی فعّی تذر آیذ؛ سیاستی و ٝ٘ ٝتٟٙا جٛابٌا ٚ ٛعاالج پاذیز
٘یست تّى ٝتز دأٝٙی آٖ افشٚد ٚ ٜافشٚدٜتز خٛاٞذ ٌزدیذ .چزا و ٝایاٗ ٘ظااْٞاا
تاریخا  ٚتذِیُ ٔاٞیت استثٕارٌزایا٘ٝیضاٖ ر ٚت ٝسٚاَا٘ذ  ٚلادر ت ٝپاسخٌٛئی تٝ
ٔعضالت التصادی ،سیاسی  ٚاجتٕاعی جأع٘ ٝیستٙذ  ٚعأُ اصّی روٛد در درٖٚ
جأعٝا٘ذ؛ روٛدی و ٝساسٔاٖ تیٗإِّّی وار در ٌشارش  2011جٟااٖ واار اعاالْ
ٔیٕ٘ایذ" :تمزیثا ٔ 00یّی ٖٛضغُ تاس ٜعی د ٚساَ آیٙذ ٜالسْ است تاا جٟااٖ اس
٘ظز اضتغاَ تٔ ٝیشاٖ پیص اس تحزاٖ تاس ٌزدد".

سٙتا ٍ٘زا٘یای در ایٗ عزصٚ ٝجٛد ٘ذارد  ٚتٙاتٌ ٝفتٝی صٙذٚق تایٗإِّّای پاَٛ
ایٗ التصاد جٟا٘یست وا ...":ٝتا ٝدٚر ٜخغز٘اان جذیاذ رضاذ ا٘اذن  ٚتاذٞی
رٚسافش ٖٚدِٚتی ٌاْ ٟ٘اد ٜاست"؛ تذٞی  ٚاستمزاضی و ٝوٕز دِٚات ی٘ٛااٖ را -
عّیرغٓ وٕه  ٚتخطص چٙذ ٔیّیارد یٛرٚی ٓٞپیٕا٘اٖاش  -خُزد ٕ٘ٛد ٜاسات ٚ
دأاٖ وطٛرٞائی ٓٞچ ٖٛایتاِیا ،پزتغاَ  ٚجٕٟٛری ایزِٙذ را ٌ ٓٞزفت ٝاسات .در
حمیمت عالجی تٙٔ ٝظٛر تز ٖٚاس ٚضعیت و٘ٛٙی ٘یست  ٚافشایص وسازی تٛدجاٝ
دِٚتٞا  ٚتذٞیٞای ٔاِیٌ ،زدش سیستٓٞای ٌٙذیذٜی وٙا٘ٛی را ٔختاُ ٕ٘اٛدٜ

ایٗ سیٕای ٚالعی د٘یای سزٔایٝداریست  ٚتٙاتٌ ٝفتٝی ساسٔاٖ تیٗإِّّی واار،

است  ٚت ٝتثع آٖ تظاٞزات رٚسا٘ ٝدر الصا ٘ماط د٘یأ ،ثایٗ ایاٗ حمیمات رٚضاٗ

٘یاس تٔ 00 ٝیّی ٖٛضغُ تاس ٜاست تا جٟاٖ ت ٝلثُ اس تحزاٖ اخیز سزٔایٝداری تاس

استوٙٔ ٝاسثات سزٔایٝداری ٔسیز سزاسیزی خٛد را عی ٔیوٙذ  ٚعثعاا تاا اتاذ

ٌزدد؛ أا در عٛ

ٔاضیٗ تیىارساسی دِٚتٔزداٖ دارد تا ضتاب ٞز چ ٝتیطاتزی

ت ٝپیص ٔیرٚد  ٚدر چٙذ رٚس ٌذضت ٝدِٚت اٍّ٘ستاٖ اعالْ ٕ٘ٛد ٜاستو ٝعای 5
ساَ آیٙذ ٜتیص اس ٞ 010شار ٘فز اس وارٔٙذاٖ خٛد را اخزاج خٛاٞذ ٕ٘ٛد

لاتُ اعتثار  ٚتز دٚاْ ٘یست.
ت ٝوالٔی حمیمی ایٗ د٘یا  ٚپزچٓ سزٔایٔ ٝیتایست دٌزٌ ٚ ٖٛساٛسا٘ذ ٜضاٛد ٚ
د٘یا  ٚپزچٕی جایٌشیٗ آٖ ٌزدد و ٝحافظ ٔٙافع ساس٘ذٌٜاٖ جٛأع ا٘سا٘ی تاضذ؛

ٓٞ ٚچٙیٗ ٔیشاٖ تیىاری جٛا٘اٖ تیٗ  33اِی  23ساِ ٝدر ٔ 0اٞاٌ ٝذضات ٝتا2 ٝ

د٘یائی و٘ ٝاتزاتزیٞا اس تیٗ رفت ٚ ٝتٙاتٌ ٝفتٝی ٔارو ،جأع" ٝاس ٞازو ،عثاك

ٔیّی٘ ٖٛفز رسیذ ٜاست " ٚاتحادیّٔ ٝای دا٘طاجٛیاٖ در تزیتا٘یاا ٔاذعی ضاذٜ

استعذادش  ٚتٞ ٝزو ،عثك ٘یاسش" رفتار خٛاٞذ ٕ٘ٛد.

استو ٝتعذاد تیطتزی اس دا٘طجٛیاٖ در اٍّ٘ستاٖ تزای تأٔیٗ ٞشیٞٝٙای تحصیُ
خٛد ت ٝرٚسایٌزی رٚی ٔیآٚر٘ذ  ٚصٙعت رٚسایٌازی در ٔاذت  10سااَ ،اس 3

شباهنگ راد

درصذ ت 25 ٝدرصذ رسیذ ٜاست".
ٕٝٞجا ایٗچٙیٗ است  ٚتٝعٛٙاٖ ٕ٘٘ ٝ٘ٛاز تیىااری در فزا٘سا 9/9 ٝدرصاذ را

هسئلِی سلغِی اهپزیبلیسن را ثبید ثِعَر ارگبًیک ٍ ثِهثبثِ سهیٌِی ّزگًَِ تحلیل ٍ تجییي در ًظز گزفت ًِ ،چَى یک عبهل خبرجی کِ ثِ ّز حبل ًقطی دارد!

ًطزیِ سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي

پیبم سیبّکل
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سٓٞیذًٜٜذُٟب ٙخٞدسٞ٘ٛ ٝد.
ؿشًز١بی ػُ٘ذٟی ٞ١ادی٘بمی خ٢ب ٙثب ٘١جؼشُ٠ای ُش١ٝای ثا٠
ثیيالوللیضدى سزهبیِی اًحصبری

سؼذاد اِٛـزؿ٘بسی اص اسحبد١بی ػظیٖ سجذیْ ؿذٟاٛذ .ث ٠ػٜٞاٙ
ٗثبّ ،س٢ٜب یٌی اص ای ٚاسحبد١ب ثٛ ٠بٕ اسحبد ػاشبس ،ٟخطاٞط ١اٞامی
یٛٞبیشذًٜ ،شیٜٜشبّ  ٝی ٞاع ایشٝیض( اص رٗشیٌب)؛ ایش ًبٛبدا(ًبٛبدا)؛ ثی

اثز هطتزک جبى ثلیوی فبستز ،راثزت دثلیَ هکچسٌی ٍ آر .جویل جًَب
تزجوِ :پَیبى کجیزی

(قسوت سَم)

إ ری(أِٛاایغ)؛ ٓٞكشاابٛضا(رٓ٘ااب)ٙ؛ ثشًٝؼااْ ایشالیٜااض(ثٔظیااي)؛
ػٞمیغ ایش(ػٞمیغ)؛ اػششی(ٚاسشیؾ)؛ اػاذب ٙایاش(اػاذبٛیب)؛ ساخ
دشسـااابّ(دشسـااابّ)؛ اّ ا ٝسااای دااآٞیؾ(ٓ٢ؼاااشب)ٙ؛ ًشٝیـاااب

ثب ای ٚحبّ ،ػاً٘ ٖ٢ذابٛی١ابی ٗابدس اص اسصؽ اكاضٝد ٟدس ػابّ

ایشالیٜض(ًشٝٝاػی)؛ ادسیاب(اػأٛٝٞی)؛ ػابع(اػاٌبٛذیٜبٝی)؛ ثٔاٞ

 3112حذٝد 21دسكذ طی ثیؾ اص د ٝد١ا٠ی ُزؿاشً ٠اب١ؾ

(1كٜالٛذ)؛ اط(ٟیٛٞب)ٙ؛ سشًیؾ ایشالیٜض(سشًی)٠؛ ایدذز ایش(ٗلاش)؛

یبكش ٠اػز  ٝای ٚخٞد ٛـبٙدٜ١ذٟی سٛٝذی هٞی ث ٠ػٞی ثای-ٚ

ساابی(سبیٜٔااذ)؛ ػااِٜبدٞس ایشالیٜااض(ػااِٜبدٞس)؛ ساابٕ(ثشصیااْ)؛ ایااش

آ٘ٔٔیؿذ١ ٙشچ ٠ثیؾسش ؿشًز١بی چٜذٗٔیشی ایابالر ٗشحاذٟ
ث ٠ػٜٞا ٙیي ًْ ٗیثبؿذ22 .

ٛیٞصیٜٔذ(صالٛذ )ٞٛ؛ ػبٝر اكشیٌ ٚایشٝیض(ركشیوبی خٜٞثی)؛ ای اٙ
ای(طاد)ٚ؛ ایطٛب ایشالیٜض(ًش ٟخٜٞثی)  ٝچبیٜب ایاش(چای )ٚسا ؿابْٗ
ٗیثبؿذًٞ .یٓٚا ٚسٞضایح داد ًا" ٠ؿاشًز ١اٞامی یٛٞبیشاذ ٝ

هذسر اهشلبدی ٗش٘شًض ػشٗبی٠ی اٛحلبسی ثیٚآ٘ٔٔی ٖ١چٜایٚ

٘١شبیااب ٙر "ٙدس اسحاابد ػااشبس" ٟثاا ٠اهشلاابد١بمی ثااضسٍسااش دس

دس اٞٛاع ٗخشٔلی اص اسحبد١بی اػششاسظیٌی ً ٠ؿشًز١بی خ٢ابٛی

ٗوبیؼ ٠ثب اسحبد ؿشًز١ابی ػابخش٘بٛی دػازیبكشا٠اٛاذ .ادؿابٕ

ٗیػبصٛذٗ ،ـٞ٢د اػز٘١ .ی ٚاٗش ٜٗدش ؿذ ث ٠ایً ٚا ٠خاٞصف

داسامی١بمی ً ٠اػٖ اص ٞ١ادی٘ب ،هبثٔیز سوؼیٖ ًُاذ١ب ،ثشٛبٗا١٠ابی

ًااٞیٓٚاا ،)Joseph Quinlan(ٚاهشلاابددا ٙاسؿااذ ٗؤػؼاا٠ی

ٌٗشس ثشٝؿٞس سجٔیـبسی ،س٢ی ،٠طجخ  ٝسٞصیغ ؿزا ،رٗٞصؽ ،سؼ٘یش ٝ

ٗٞسُب ٙاػاشٜٔی دیاٝ ٚیشاش(،)Morgan Stanley Dean Witter

٢ِٛذاسی  ٝحشب ثشٛبٗ١٠بی خشیذ ٞ١ادی٘ب سا دسثش ٗیُیشد" .سأثیش

اكااطالح "اسحاابد ػااشٗبی٠داسی" سا دس ػاابّ  3112خٔاان ٘ٛبیااذ.

ٛ ٝشید ٠ایٗ ٚیؿٞد ًٛ ٠بُٝبٛی خ٢بٛی اص ٞ١ادی٘ب سحاز س١جاشی

ًٞیٞٛ ٚٓٚؿز" :ػشٗبیُ٠زاسی ٗؼشویٖ خبسخی  ٝسدبسرُ ،شچ٠

یي ؿشًز ح٘اْ ٛ ٝواْ ؿبٓات ،دس ایاٗ ٚاٞسد ٗـاخق یؼٜای

 ٠ٛث ٠س٢ٜبمی ،اٗب ػٞاْٗ اكٔی دس سؼبْٗ خ٢بٛی ٗیثبؿاٜذ .ػٞاٗاْ

ؿشًز یٛٞبیشذ ،هشاس ُشكش ٠اػز .اسحبد١بی ػظیٖ اص ایٞٛ ٚع ،دس

دیِش ػجبسسٜاذ اص "سٞاكانٛبٗا١٠ابی هشاسداد١ابی دػاز د ٕٝیاب

خذٗز ثُ ٠ؼششؽ  ٝاكضایؾ اٛحلبسچٜذخبٛج٠ی ثیٚآ٘ٔٔی ٗای-

صیشٗد٘ٞػ ،٠هشاسداد١بی ٗذیشیزٗ ،ؼبٗالر دػاز ثا ٠دػاز،

ثبؿٜذ.

اٗشیبص سأػیغ ؿؼجبر ،كذٝس ٗدٞص  ٝسوؼایٖ ٗحلا .ّٞثا٠طاٞس
ٗـخق ...ظٞ٢س اسحبد١بی اػششاسظیي ٗ ٝـابسًز طای د١ا٠ی
ُزؿش ،٠سوشیج ٚث ٠ؿٌٔی ثشخؼش ،٠اُش  ٠ٛحشب ثایؾساش دس ثشخای
كٜبیغ ،اٗب ث ٠اٛذاصٟی س٘ٔي  ٝادؿبٕ خ٢بٛی ث ٠اٗشی ٗ٢اٖ سجاذیْ
ؿذ ٟاػاز" .ثاشای ٗثابّ دس ػابّ ١ابی ً٘ ،51 ٝ 2521ذابٛیی
كٞسد اهذإ ث ٠سـٌیْ د١ٟب ٗٞاكوزٛبٗ٠ی سٌٜٞٓٞطیٌی خ٢ابٛی ثاب
سأٗیًٜٜٚذُٟب ٙثشای ٝسٝد هطؼبراؽ ،اسام٠دٜ١ذُٟب ٙكٚرٝسی
ػبخز  ٝسٓٞیذاراؽ ،ػشضًٜٜ٠ذُٟب ٙسد٢یاضاراؽ  ٝثاب دیِاش

ًٞی ٚٓٚاداٗٗ ٠ید١ذ ً" ٠حشب ٗبیٌشٝػبكز ًاٗ ٠ؼأ٘أ یٌای اص
هذسرٜٗذسشیً٘ ٚذبٛی١بی ٗٞخٞد دس خ٢ب ٙاػازٛ ،یاض سابًٜٙٞ
ثبس١ب ٗدجاٞس ثاٝ ٠سٝد ثا ٠اسحبد١ابی اػاششاسظیي(ثاب اسیٌؼا،ٙٞ
ٗخبثشار ثشیشبٛیاب ،ساٌْٗاغ  ٝدیِاشا )ٙؿاذ ٟاػاز٘١ ... .بٜٛاذ
ثؼیبسی اص ً٘ذبٛی١بی دیِشٗ ،بیٌشٝػبكز ٛیض اٗیذاٝاس اػاز ًا٠
خٞد سا دس ٗٞهؼیز ٗشًضی یي كٞسر كٌٔی خ٢بٛی هشاس د١ذ سب
ث ٠ایٝ ٚػیٔ ٠ثشٞاٛذ ثش ٜٗبثغ خ٢بٛی اػ٘بّ ٛلٞر ٘ٛبیذ23 ".

اس یک عزف ضزط پیزٍسی هجبرسُی هسلحبًِ ثسیج تَدُّبست  -چِ اس ًظز سیبسی ٍ چِ اس ًظز ًظبهی ٍ -اس عزف دیگز ،ثسیج تَدُّب جش اس راُ هجبرسُی هسلحبًِ اهکبىپذیز ًیست!

ًطزیِ سیبسی  -تئَریک سبسهبى  99ثْوي

پیبم سیبّکل

سبل دٍم ،ضوبرُ  -8صفحِی  ،8دی 9991

دس حبّ حبضش ثخؾ ثضسُی اص سدابسر خ٢ابٛی سحاز ػایطشٟی
ؿشًز١بی چٜذٗٔیشی هشاس داسد .یاي ثاشرٝسد خابٕ یاب سخ٘ایٚ
ػطحی حبًی اص ای ٚاػز ً ٠حذاهْ 01دسكذ اص سدبسر خ٢ابٛی
ٗشسجط ث ٠ای ٚؿشًز١ب ٗیثبؿذ24 .

زیرنویسها:

 -33تیزفٛت(ٔ ٚ)Barefootتاِ٘ٛی(" ،)Mataloniضزوتٞای چٙذّٔیتی ایاالت
ٔتحذ ،"ٜصفحٝی .207
 -32جٛسط ج .واٛیِٗاٗ( ،)Joseph P. Quinlanتعأاُ جٟاا٘ی (ضایىاٌ،ٛ
وتابٞای ٔعاصاز ،)2003 ،صافحات  17تاا  .13ضاٛرای تجاارت  ٚتٛساعٝی
ساسٔاٖ ُّٔ یا آ٘ىتاد( ،)UNCTADد٘یای تاشريتازیٗ ضازوتٞاای فزأّیتای
(٘یٛیٛرن :ساسٔاٖ ُّٔ ٔتحذ ،ساَ  ،)2007صفحٝی .1
ٚ -31الدیٕیز ا٘اذریه(ٙٔ" ،)Wladimir Andreffااتع تز٘ٚای در اساتزاتژی
جذیذ ضزوتٞای جٙذّٔیتی :سزٔایٌٝذاری خاارجی ،لزاردادٞاای دسات د ْٚیاا
سیزٔجٕٛعٝی تیٗإِّّی  ٚا٘تماَ ٔىااٖ تِٛیاذ" ،پااپّش د یٛرٚپاا( Papeles de
 ،)Europaضٕار ،31 ٜساَ  ،2007صفحٝی .37

ادامه درشمارهی بعد

رفقبی گزاهی!

با ارسال مقاالت ي مطالب خًد ،ما را در غىای بیشتز وشزیٍ
یاری رساوید .بدیُی است ،مطالبی در وشزیٍ مىتشز خًاَىد
شد کٍ در راستای اَداف ي يظائف مبارساتی ساسمان 25
بُمه قزار داشتٍ باشىد .اس اصالح امالئی ي اوشائی مطالب
رسیدٌ معذير میباشیم.

هقبالت ثدٍى اهضبء اس سَی ضَرای ًطزیِ هیثبضٌد.

ثزای ارتجبط ثب هب ،ثب آدرسّبی سیز توبس ثگیزید:

Post: Postbus 10492
1001 EL Amsterdam, Nederland
TEL.: +31 624 797 133
E-Mail: pouyan@19bahman.net
Web Site: http://www.19bahman.net

ثب کوکّبی هبلی خَد ٍ ارائِ ی ّزگًَِ سَالً ،ظز ،اًتقبد ٍ
پیطٌْبد ،هب را در اًجبم ٍظبئف هبى یبری رسبًید.

سًدُثبد اًقالة!

ثزقزار ثبد جوَْری دهَکزاتیک خلق ثِ رّجزی عجقِی کبرگز!

سًدُثبد کوًَیسن!

