ﻧﻈﺎم ﻟﯿﺒﺮال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ در
ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ رﺳﻮل ﺻﻔﯽ زاده ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ارﺷﺪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت
اﺧﯿﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻮﺷﺖ :ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن اﻋﻢ از ﻏﺮب و ﺷﺮق اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از درون در ﺣﺎل ﺧﺮد ﮐﺮدن ﺑﻨﯿﺎن
ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﮑﻮﻻر و ﺟﻬﺎن ﺧﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در واﻗﻊ اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﮐﻪ ﺗﯿﺘﺮ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ؛ وﯾﺮوﺳﯽ
ﺑﺪﺗﺮ از ﮐﺮوﻧﺎ وارد ﺳﺮازﯾﺮی اﻓﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮادث و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم در ﻗﻠﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن از ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رو ﺑﻪ اﻓﻮل اﺳﺖ اﻣﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﯿﺪ آن ﭘﯿﺶ ﺗﺮ
ﺑﺎ ﺣﻮادﺛﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان زده ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻟﺮزه
ﺑﺮ اﻧﺪام ﻧﻈﺎم اﺳﺘﮑﺒﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺪاﺧﺖ اﻣﺎ ﺑﺮوز ﺣﻮادﺛﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﮐﺸﺘﺎر ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎن در دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ و ﺧﻮی
اﺳﺘﮑﺒﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
روﻧﺪ اﻓﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی )ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ( ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ؛ روی
ﮐﺎر آﻣﺪن ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻓﻮل آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮﮐﻼس ﮐﻼن
ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻗﻢ زده اﻧﺪ و
اﻋﺘﺮاض در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﻧﮋادی ﻫﻤﭽﻮن آﺗﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﯾﺪ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺒﺎر ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ.
و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺰم آن را ﻧﻈﺎم ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺣﺘﯽ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن
در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﺪرت ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺼﺐ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﻮادﺛﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻢ از ﺑﺮده داری ،ﺟﺪاﺳﺎزی
ﻧﮋادی ،ﻣﺪارس ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺮخ ﭘﻮﺳﺘﺎن و اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﮋادی و … ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﻼﻃﻢ ﯾﺎد ﮐﺮد و اﯾﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺷﺎﻫﺪ
ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﻧﮋادی و ﻗﻮﻣﯽ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺰﻟﺰل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﻔﻪ
ﺗﺮازوی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق
ﻣﺮدم و ﻣﻠﺖ ﻫﺎ را دارد و ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮﯾﺰی ﺳﻔﯿﺪﻫﺎ و ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺗﻮزﯾﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺒﻘﺎت ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ و رﻧﮕﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ
و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﻧﮋادی در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ
وﺟﻮد رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺮوز ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮاﺑﺮی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮوﮐﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺣﻮادﺛﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶ واﻟﺴﺘﺮﯾﺖ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاه
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮده از ﭼﻬﺮه واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺳﺮدﻣﺪاران ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ و دوﻟﺘﻤﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق
اﺳﺖ و ﻋﻼﺟﯽ داﺋﻤﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺣﻮادث اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
و ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ آن در ﮐﻨﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

