ﻣﺮد ﺗﻨﻬﺎی ﺷﺐ!
از اﺟﻼس ﻣﻌﺮوف »ﮔﻮادﻟﻮپ« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ و ﺟﯿﻤﺰ ﮐﺎﻻﻫﺎن و
ژﯾﺴﮑﺎر دﺳﺘﻦ و ﻫﻠﻤﻮت اﺷﻤﯿﺖ در دی ﻣﺎه  ۵۷ﮐﻪ در اوج ﺑﺤﺮان در
اﯾﺮان و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،در ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺧﺮوﺟﯽاش
ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر و روی ﮐﺎر
آﻣﺪن ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﺟﻼس ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻟﻬﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻪ
ﺧﺮﺟﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ورﺷﻮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﺮان را در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو اﺟﻼس ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﺳﺎل ﺗﺄﺧﺮی
ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻘﻮل ﻫﮕﻞ ﺗﺎرﯾﺦ دوﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎر ﺗﺨﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮاژدی و ﺑﺎر
دوم ﺑﺼﻮرت ﮐﻤﺪی! ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮔﻮادﻟﻮپ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺮاژدی
ﺳﻘﻮط ﭘﻬﻠﻮی را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ اﮐﻨﻮن و ﺑﺎ »ﻧﮕﺎه ﻫﮕﻠﯽ« اﺟﻼس ﻟﻬﺴﺘﺎن را
ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﮑﺮار ﮐ ُﻤﯿﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد.
ﮐ ُﻤﯿﮏ ﺑﻮدن اﺟﻼس ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻮادﻟﻮپ
ﮐﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ در آن ﺗﺎرﯾﺦ از رﻫﺒﺮی ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺟﻬﺎن ﻏﺮب در ﮐﻨﺎر
ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻤﯽ ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
ﻗﺮار اﺳﺖ وارﯾﺘﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن را ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮدی ﭼﻪ در
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﭼﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﻧﺰوای
ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮراﻧﯽ را ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی رﯾﻞ ﻓﺎﻗﺪ
واﮔﻦ ﻣﺎﻧﺪه.
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﻣﭗ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽاش ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و آﺷﻔﺘﻪ اش
ﺷﺪه و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺨﺼﻮص در
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و  CIAاز ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺘﺪار و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
ﻧﺎﮔﺮﯾﺰ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻮوآف ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺧﺬ ﺑﺎج
از رﻗﺒﺎی داﺧﻠﯽاش ﻣُﺒﺪل ﮐﺮده.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اﺟﻼس ﻟﻬﺴﺘﺎن را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺮﯾﻨﻪای از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻠﻖ
اﻟﺴﺎﻋﻪاش ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﻮرﯾﻪ ﻓﻬﻢ و ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺮ دو ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و واﮐﻨﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻗﺪرت در ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ داﺧﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻋﻢ از
وزارت ﺧﺎرﺟﻪ و ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن و  CIAﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وارﯾﺘﻪ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﮐﻤﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
از وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺳﻮﺋﯽ
دلﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻞ آوﯾﻮ و رﯾﺎض ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮوج ﻋﺠﻮﻻﻧﻪاش از ﺳﻮرﯾﻪ را ﺗﺸﻔﯽ
دﻫﺪ و از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و  CIAرا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮاﻣﭗ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ وی را ﻃﻔﻠﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺮاﻣﺰاده در
ﻫﺮم ﻗﺪرت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﻬﺮی ﺳﺘﯿﺰﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ
»ﻣﺮد ﺗﻨﻬﺎی ﺷﺐ« ﻣﺸﻖ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻟﺞ ﺑﺎزاﻧﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ رﻗﯿﺒﺎﻧﺶ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻤﻨﻈﻮر »رو ﮐﻢ ﮐﻨﯽ« ﺑﻪ »ﭼﯿﮑﻦ ﮔﯿﻤﯽ« ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ ﻣﺒﺪل ﮐﺮده
اﺳﺖ! )*(
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* ـ ﺑﺎزی ﺟﻮﺟﻪ ﯾﺎ  Chicken Gameدر »ﺗﺌﻮری ﺑﺎزﯾﻬﺎ« و دﻧﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻣﺎراﺗﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن دو راﻧﻨﺪه در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺘﯽ زﯾﺎد ﺑﺴﻤﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزﻧﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮدروی ﺧﻮد را از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺼﺎدم و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﺪ.
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