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آﯾﺎ ﺣﻮادث ﯾﺎزدﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﺴﺨﺘﯽ ﺗﮑﺎن ﻧﺪاد؟
)اﺳﮑﺎری(

)اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻩای ﺑﻮد ﮐﻪ هﯿﭽﮑﺲ ﺣﺘﯽ زﺣﻤﺖ اﻧﺪ ﯾﺸﯿﺪ ن ﺑﻪ آن را  ،ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽداد .ﺑﺎ روﯾﺪاد  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ واژﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ.
ﻓﺎﺟﻌﻪ  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،ﺑﺎ هﻤﻪ اﺑﻌﺎد وﺣﺸﺘﻨﺎك آن ﺑﺴﻮد ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
ﺷﻮﺧﯽهﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ(.

در روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ دهﻪ اﺧﯿﺮ  ،دهﻪ  ٩٠ﻣﯿﻼدی  ،روﯾﺪادهﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ رخ دادﻩاﻧﺪ .از دو
ﺟﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﮐﻮزوو ﮐﻪ ﺑﺮهﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺑﮕﺬرﯾﻢ  ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻨﮓهﺎ و
ﮐﺸﺘﺎرهﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ در ﯾﻮﮔﻮﺳﻼوی و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺳﯿﺎﻩ )رو ا ﻧﺪا  ،ﺑﻮروﻧﺪی و ﮐﻨﮕﻮ( اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد .ﺑﺎ
اﯾﻨﻬﻤﻪ اﯾﻦ روﯾﺪادهﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در روﻧﺪ آرام دهﻪ  ٩٠ﺳﺪﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺪﯾﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .دهﻪ ﭘﺲ از
ﻓﺮورﯾﺰی دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ .در ﺟﻬﺎن ﻏﺮﺑﯽ  ،روﯾﺪادی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
هﻔﺘﻪهﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎهﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪهﺎی هﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺑﺤﺚهﺎ و ﻣﺠﺎدﻻت اﮐﺜﺮ روزﻧﺎﻣﻪهﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﮔﺮداﮔﺮد ﺑﺤﺚهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دور ﻣﯿﺰد
و ﯾﺎ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻮ و ﮐﻬﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ  .دهﻪ ﻧﻮد ﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ را دهﻪ "اﻋﺘﺼﺎب روﯾﺪادهﺎ" ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﻣﯿﺪﻩاﻧﺪ .از ﭼﻨﺪ ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )در ﺳﯿﺎﺗﻞ ،
ﭘﺎرﯾﺲ و ﺟﻨﻮا( ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اهﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،در اﯾﻦ دهﻪ رخ
ﻧﺪاد.
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮑﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ .ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ  ،ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺗﻤﺪن
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ )ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن( ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻏﺮﺑﯽ  ،اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ  ،اﮔﺮ ﭼﻪ آﻧﺎن ﺑﻌﺪآ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺒﺮدی ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪن ﺑﻄﻮر و ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺪن و
ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ دوﺑﺎرﻩ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ  -اﻧﮕﯿﺰﻩ دﻓﺎع از ﺧﻮد  -دﭼﺎر ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻧﺪارد  ،ﺷﮕﻔﺖ آور اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ  -دوران  -ﺑﻪ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ از ﺳﻮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺂ هﻤﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران  ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران  ،ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
در دهﻪ  ٩٠ﺳﺪﻩ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ  ،ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ را "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ

")Spass-

 (Gesellschaftﯾﺎ "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻟﺬت " ) (Lust-Gesellschaftو ﯾﺎ "ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺎﺟﺮا"
) (Erlebnis-Gesellschaftﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺎﻩ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را دﭼﺎر رﺧﻮﺗﯽ ﻟﺬﺗﻨﺎك ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و هﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﺪد ﺑﺮ آوردن
آرزوهﺎ و آﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﺮﮔﺮﻣﻨﺪ و آﻧﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺧﻄﺮی
ﺑﺮای دوام ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ را ﺑﺼﺪا ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻏﺮﻗﻪ ﺷﺪن
در ﻟﺬات و ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ راﻩ زوال و اﻧﺤﻄﺎط را ﺧﻮاهﺪ ﭘﯿﻤﻮد .ﺑﺎ روﯾﺪاد  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﻄﻖ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻟﺬت و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .و ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﻮد  ،ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ اﻟﺰاﻣﯽ در روش زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻨﻚ ﺑﻪ ژرﻓﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻟﺬت و
ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .ﺗﯿﻤﻮﺗﯽ ﮔﺎرﺗﻮن اش
)Century

)Garton Ash

 (Timothyﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ را  -ﺳﺪﻩ ﮐﻮﺗﺎﻩ -

 (Theshortﻧﺎﻣﯿﺪﻩ اﺳﺖ .او دو ﺳﺪﻩ اﺧﯿﺮ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺪﻩ ﻧﻮزدهﻢ

ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮ او از ﺳﺎل ) ١٨١٥ﺳﺎل ﺳﻘﻮط ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﮕﺮﻩ وﯾﻦ( آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد و در ﺳﺎل  ١٩١٤ﺑﺎ
ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول آﻏﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻓﺮورﯾﺰی
دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ در ﺳﺎل  ١٩٨٩ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﻧﻈﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن
ﻧﻈﯿﺮ هﻨﺮی ﮐﯿﺴﯿﻨﺠﺮ ،ﭘﻞ ﮐﻨﺪی و ﯾﻮرﮔﻦ هﺎﺑﺮﻣﺎس ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و آﻧﺎن در ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ رای
را ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺨﺶ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم آن را ﺳﺪﻩ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﺪﻩ و ﯾﺎ ﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ .در زﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎرﻩ ﮐﻮﺗﺎهﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی
اﯾﻦ دو ﺳﺪﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺎرﺗﻦ اش ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺪﻩ ﻧﻮزدهﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ در اروﭘﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﻚ ﻧﯿﺮوی آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺳﯽ
هﻤﺎهﻨﮓ اروﭘﺎﯾﯽ  ،ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻨﺰ ﺑﻪ "ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺟﻨﺘﻠﻤﻦهﺎ" ) (Gentleman Clubﻣﻌﺮوف
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .هﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
در ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﺪﻩ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﯿﺎدت ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ
دوﻟﺘﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺪﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ و ﻧﺒﻮد ﺟﻨﮓ در اﯾﻦ ﺳﺪﻩ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .از ﻧﻈﺮ اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ ﺳﺪﻩ ﻧﻮزدهﻢ  ،ﺳﺪﻩ ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
هﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ؛ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری  ،ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ  ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎل داروﯾﻨﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺷﺪ  ،هﻤﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪهﺎ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیهﺎ در ﺳﺪﻩ ﻧﻮزدهﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﺳﺪﻩ ﻧﻮزدهﻢ را "ﺳﺪﻩ ﻧﻮاﺑﻎ ﺑﺰرگ"

ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنهﺎی اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ را در اﯾﻦ ﺳﺪﻩ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ﺗﺎ "اﻧﺴﺎنهﺎی ﻋﺎدی " ﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ
ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ.
ﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺳﺪﻩ ﮐﻮﺗﺎﻩ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺗﺮﺳﻨﺎك ﺟﻬﺎﻧﯽ اول آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ "وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد"
)quo

 (statusدر اروﭘﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدهﺪ .ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻟﻨﺪن و ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ

ﻗﺪرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎن داد .در ﻧﻈﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻌﻨﻮان
ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻌﺎدﻻت را در ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ اﺷﺮاﻓﯿﺖ در اروﭘﺎ ﭘﺎﯾﺎن داد .ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
اﮐﺘﺒﺮ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در روﺳﯿﻪ رخ داد ،ﺑﻘﻮل ﻟﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ارﺗﺠﺎع در اروﭘﺎ از هﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ اروﭘﺎﯾﯽ در ﺑﺎرﻩ اروﭘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن در هﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ.
دوﻟﺘﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ از آن ﭘﺲ وادار ﺷﺪﻧﺪ  ،در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻚ دﯾﮕﺮ ﯾﻚ اﻟﮕﻮ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ،
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﺣﻖ رای هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺎزﻩ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و ﻇﻬﻮر دوﻟﺖ ﺷﻮروی  ،در
ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد  ،ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ دوران
ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ آن را "دوران ﺗﻮدﻩ هﺎ" و ﯾﺎ "ﺳﺪﻩ ﻣﺮدم"
) (ThePeople Centuryﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ دوران ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻚ وﻗﻔﻪ  ١٢ﺳﺎﻟﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ١٩٣٣_١٩٤٥ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﭘﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ _ دﻣﮑﺮاﺳﯽ  ،ﺣﻀﻮر و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮدم در ﺳﯿﺎﺳﺖ  ،رﻓﺎﻩ ﻧﺴﺒﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞ  ،و ﺑﺎﻻﺗﺮ از هﻤﻪ
اﯾﻨﻬﺎ ﭘﯿﺸﺒﻮد )ﺗﻘﺪم( ) (Primatﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .از ﺳﻮﯾﯽ آزادی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی
ﺟﻬﺎن ﺳﻮم در اﯾﻦ دوران ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ ﻧﯿﺰ وارد ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
"ﺳﺪﻩ ﻣﺮدم " ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﺎت و ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮام اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ دوران را ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ دوران ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺎرﺗﻦ اش ﺑﺎ ﻓﺮورﯾﺰی دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺒﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ
در واﻗﻊ وﯾﮋﮔﯽ دو ﺳﺪﻩ اﺧﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از دو ﺳﺪﻩ ﭘﯿﺶ ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﻈﯿﺮ آدام اﺳﻤﯿﺖ و رﯾﮑﺎردو اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻗﺘﺼﺎد دﺧﺎﻟﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ و آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ را از ﻗﯿﺪ وﺑﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻟﻬﯿﺎت ﺟﺪا ﮐﺮد و هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
دﮐﺎرت و ﺑﯿﮑﻦ و هﯿﻮم ﻓﻠﺴﻔﻪ را از از ﻗﯿﺪ اﻟﻬﯿﺎت رهﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .در دهﻪ  ٩٠ﺳﺪﻩ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﻢ آن ﻣﯿﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﻚ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ هﺴﺘﯽ ﺑﺸﺮی ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ را از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚهﺎی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﻣﺠﺮد ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺪهﺪ .ﻓﻼﺳﻔﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
و اﺻﻮل آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﻣﺮوز ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪارد .ﺑﺎ
ﺗﻈﺎهﺮات ﺟﻨﻮا  ،ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻈﺎهﺮاتهﺎی ﺳﯿﺎﺗﻞ  ،ﭘﺎرﯾﺲ  ،ﺳﻮﺋﺪن و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ،ﺑﺴﯿﺎری
از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﺑﺎرﻩ زﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﻤﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان و ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ  ،ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﮔﻔﺘﻤﺎن آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎنهﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،

دﯾﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﻨﺪﻩ ﮐﺮد .روﯾﺪاد  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﮔﺮﭼﻪ در آﻏﺎز ﺟﻬﺎن را ﺑﺴﺨﺘﯽ ﺗﮑﺎن داد  ،اﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دراز ﻣﺪت ﺑﻌﻨﻮان ﯾﻚ ﺑﺨﺖ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد و آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮان ﮐﺸﻮرهﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮدم آن ﭘﺲ از ﯾﻚ دورﻩ ﺗﺮور رواﻧﯽ در رﺳﺎﻧﻪهﺎی هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪﻧﺒﺎل رﯾﺸﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﺗﺮورهﺎ ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آن رﯾﺸﻪهﺎ را ﮐﻪ در ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ
اﺳﺖ  ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ .در هﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ  ،اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در
زﻣﯿﻨﻪ رﺳﺎﻧﻪهﺎی هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽداد .ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻗﻠﻤﺮوهﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
هﺮ روزﻩ ﺣﻮادث وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﺘﺮ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮرﺗﺮی در آﻧﻬﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎ وﯾﺮاﻧﯽ دو ﺑﺮج ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ روﯾﺪادی هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را در زﻣﺮﻩ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﺪود ﺗﺮورﯾﺴﻢ
ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮار داد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در اﻟﻤﭙﯿﻚ ﺳﺎل  ١٩٧٢در ﻣﻮﻧﯿﺦ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ١١
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٠١ﯾﻚ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺰرگ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻞ وﯾﺮﯾﻠﯿﻮ ) (Paul Virilioآن را ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﻌﺎرف ) (akziedentielle Kriegﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺳﻮای آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻼوزوﯾﺖ.س ) ، (Clausewitzﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﺑﺰرگ ﺟﻨﮓ در ﻗﺮن ﻧﻮزدهﻢ آن را ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻌﺎرف
)Krieg

 (substantielleﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻼوزوﯾﺘﺲ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺟﻨﮓ

ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرهﺎ و دﯾﮕﺮی ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ.
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖهﺎ در  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮﯾﮋﻩ از ﻣﺪرن
ﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪهﺎی هﻤﮕﺎﻧﯽ ﺗﺎ هﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ دو ﺑﺮج ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺒﮑﻪای ) (netzoekonomieﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪای
ﮐﺎری وارد ﺷﺪ .و ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن  ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺒﮑﻪای ) (netzstrategieآﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﻧﻘﻼب در اﻣﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ  ،ﭼﯿﺮﮔﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺮوی هﻮاﯾﯽ و ﻧﯿﺮوی دﻓﺎع ﻣﻮﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،در هﻢ
رﯾﺨﺖ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺒﮑﻪای ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ هﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺟﻨﮓ
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ،ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﯾﺪی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ دو ﻧﻮع ﺟﻨﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد؛ ﯾﮑﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرهﺎ
و دﯾﮕﺮی ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ .ﮐﻼوزوﯾﺘﺲ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﮓهﺎی ﻣﺘﻌﺎرف را اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرود و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﮕﯽ راﻩ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺻﻠﺤﯽ دوﺑﺎرﻩ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺮوز در ﺟﻨﮓ هﻤﻮار ﺷﻮد ٠وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ
ﺟﻨﮓهﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ؛ ﺳﺎزﻣﺎن دهﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ارﺗﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ در ﺟﺒﻬﻪ
هﺎ ،اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ،ﻗﺮارداد آﺗﺶ ﺑﺲ و ﻏﯿﺮﻩ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺧﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﺪود ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺎ وارد دوران ﺟﻨﮓ
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف  ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻞ وﯾﺮﯾﻠﯿﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻣﺬهﺒﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﻚ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺗﺮور وﻟﯿﻌﻬﺪ اﺗﺮﯾﺶ در ﺳﺎل ١٩١٤در ﺳﺎراﯾﻮو ﺑﺎﻋﺚ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺷﺪ و
ﺗﺮور  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺮآﻏﺎز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻨﮓ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎﻣﯽ رﯾﺴﮑﻬﺎی ﻣﻤﮑﻦ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮔﺮوﻩهﺎی
ﻣﺬهﺒﯽ و ﻏﯿﺮﻩ را در ﺑﺮ دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺟﻨﮓهﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺟﻨﮓ ﮐﻮزوو را در ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖهﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺟﺰای
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در وﺟﻮد و ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ ذوب ﮐﺮدﻩ و ﺑﻬﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺟﺰا ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻩهﺎی ﯾﻚ
ﭘﯿﮑﺮ هﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻚ ﻧﯿﺮوی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻔﺮت و ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻋﺼﺒﯿﺖ ﺑﺮﻣﯽ
ﺧﯿﺰد و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﻈﻢ  ،ﺳﺎزﻣﺎن دهﯽ  ،هﻤﺎهﻨﮕﯽ  ،ﺳﮑﻮت و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮی و
ﯾﻚ ﻟﺠﺴﺘﯿﻚ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی  ،ﺗﺪارﮐﺎت  ،هﻤﺎهﻨﮕﯽ  ،داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ هﻤﻪ
اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺑﺰاری از رﺳﺎﻧﻪهﺎی هﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ آن روﻧﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن اﺗﻤﯽ ) (Abschreckung nukleareﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺑﺮای وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮهﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﺪ .از زﻣﺎن اﺧﺘﺮاع ﺗﻮپ ﺷﻬﺮهﺎ در ﺟﻨﮓ هﻤﻮارﻩ در ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻞ وﯾﺮﯾﻠﯿﻮ در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎ روﯾﺎروی ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و
اﺑﻌﺎد آن ﺑﻪ هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ اﻧﮕﯿﺰ و ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮهﺎ ﺗﻮﺳﻂ
راﮐﺘﻬﺎياﺗﻤﯽ در دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﻮد.
وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮجهﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺎﺑﻮهﺎ را ﺷﮑﺴﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ هﻮاﭘﯿﻤﺎهﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن را وﯾﺮان
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺪﻩای ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ دو ﺑﺮج ﺳﻤﺒﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
وﯾﺮان ﺷﺪ و در آن هﺰاران ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﻚ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺑﺮﻣﻨﺸﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﮐﺸﺎﻧﻪ ﺑﻮد .در ﺟﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺮای ﻣﺮگ آﻣﺎدﻩ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻤﺎﻧﺪوهﺎی ﻣﺮگ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻣﯿﮑﺎدزﻩ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ ،اﺑﻌﺎد ﺗﺎزﻩای را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدهﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺪ در هﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮدﻩ درﯾﺪﻩ
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
وﯾﺮاﻧﯽ دو ﺑﺮج ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ وﯾﺮاﻧﯽ دو ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻮدا در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺎﻟﺒﺎن
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪهﺎی ﺑﻮدا را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دو هﺰارﻩ ﺳﻤﺒﻮل ﺻﻠﺢ و ﺗﺪاوم هﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺎن
ﺑﻮدﻩاﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﻢ  ،ﺑﺎ وﯾﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ  ،راﻩ ﺑﺮ ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ هﻤﻮار ﺷﺪ و ﺑﺎ وﯾﺮاﻧﯽ دو ﺑﺮج ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ راﻩ ﺑﺮ
روﻧﺪ آﻧﭽﻪ در هﻤﻪ ادﯾﺎن ﺳﺎﻣﯽ  -ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ  (Apykalypse) -ﻧﺎم دارد هﻤﻮار ﮔﺸﺖ .ﻃﺎﻟﺒﺎن و
ﺗﺮورﯾﺴﺖهﺎی ﺑﻦ ﻻدن اﯾﻦ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﯾﻚ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺠﺴﻤﻪهﺎی ﺑﻮدا در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﺗﻤﺪن و ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﺸﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و وﯾﺮاﻧﯽ دو ﺑﺮج
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻮل ﻗﺪرت  ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ آﯾﻨﺪﻩ ﺑﻮد دو روی ﯾﻚ ﺳﮑﻪ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ
از ﺑﺮﺑﺮﯾﺘﯽ ﻣﻬﯿﺐ و ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽدهﻨﺪ و ﺗﺮس اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ آﻧﮑﻪ هﻤﻪ اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﮕﺮیهﺎ ﺑﻨﺎم دﯾﻦ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺪﻩای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد؟ در اﯾﻨﺠﺎ

ﻣﺎ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ روﺑﺮو هﺴﺘﯿﻢ .ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن هﻤﻮارﻩ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﯿﺤﯽ را ﺑﻪ
ﺳﺮﺑﺎزان آﺗﻪ ﺋﯿﺴﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدهﻢ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ از درك اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﯿﺰد ﮐﻪ ﻓﺪا ﮐﺮدن ﺧﻮد
و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺬهﺒﯽ و دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺲ از روﺷﻨﮕﺮی و اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻩ و از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺷﻚ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ هﻤﻮارﻩ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ روﯾﺪادهﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﻧﯿﺮوی ﻓﺪا ﮐﺮدن ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﯾﻚ هﺪف ﻣﺎﺑﻌﺪاﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺎدت در راﻩ
ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ژرف ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﮐﺸﺘﻦ هﺰاران اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ در وﯾﺮاﻧﯽ
ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮهﺎی ﺷﮑﻮﻓﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﻚ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و اﻗﺸﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪ
اﺟﺘﻤﺎع در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و اﻗﺸﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮهﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﺑﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻬﺎن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺳﻼح ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﮓ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺒﮑﻪای  ،ﺑﺎزار ﯾﮕﺎﻧﻪ  ،ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر در آوردن ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ  ،ﻧﺨﻮت
ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیهﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﯾﮋﻩ در زﻣﯿﻨﻪ ژﻧﺘﯿﻚ  ،ﯾﻌﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻧﺴﺎن  ،ﺑﻪ ﺣﺪی
رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺎﺳﺖهﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ .ﺷﺮﮐﺖهﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﯾﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﺎﺳﺖهﺎ روﺑﺮو هﺴﺘﯿﻢ .دراﻣﺎﺗﻮرﮔﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدﻩ
اﺳﺖ .هﻤﻪ اﻧﺴﺎنهﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﻢهﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﯿﺰ را دﯾﺪﻩاﻧﺪ .ﻓﯿﻠﻢ هﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻘﻮط ﭘﻮزوﺋﯿﺪون ،
آﺳﻤﺎن ﺧﺮاش ﺟﻬﻨﻤﯽ و ﻓﺮودﮔﺎﻩ .ﺑﺎ ﺗﺮور  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﯾﻚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺎﺟﻌﻪ روی دادﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ از ﻓﯿﻠﻢهﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را رﺑﻮدﻩاﻧﺪ.
در  ١٣ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ ﻧﻮﺷﺖ " :اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد" .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﯿﻞ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢهﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﺮﺑﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ؟ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ روﺷﻦ اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻣﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢهﺎی ﻓﻨﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻏﺮب هﻤﻮارﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﺳﻼح ﺑﺮ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﻨﮓ اهﻤﯿﺖ ﻣﯽداد و ﺣﺘﯽ
در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﺟﻨﮓ ﺷﺪ ،ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽهﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ
اهﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدهﻨﺪ و در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﻩ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺳﻼحهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ اهﻤﯿﺖ ﻣﯽدهﻨﺪ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد ،ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻦ آوریهﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎ ﻧﺎﺗﻮان
اﺳﺖ و ﺑﻪ اهﻤﯿﺖ اﻧﺴﺎنهﺎ در ﺟﻨﮓ اﻓﺰود .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ  ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﻚ ﯾﻚ
ﭘﺎﺳﺦ هﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد داد؟ و آﯾﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽهﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
روﯾﺪاد دادﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﻮد؟
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ آن ﺑﺎ ﯾﻚ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺪن ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .اﯾﻦ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎزﮔﻮی ﺣﺮف ﮐﻼزوﯾﺘﺲ هﺴﺘﻢ ﮐﻪ

هﺮ ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺳﯿﺎﺳﯽ ) (repolitisierenﮐﺮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻪ او هﺮ ﺟﻨﮕﯽ اداﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎ ﺳﭙﺮدﻩ ﻣﯽﺷﺪ،
ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﯽ ﻣﯽﺑﻮد.
ﭘﯿﺶ از هﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺮ ﯾﻚ ﺟﻨﮓ دﯾﻨﯽ و ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻌﺎرف و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .و در اﯾﻦ
راﻩ ﺑﺎﯾﺪ هﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﻚ ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺸﻬﺎ ،ﻃﺮﻓﻬﺎی درﮔﯿﺮ و آﻣﺎدﻩ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮﻩ و روح
ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﮐﻼزوﯾﺘﺲ ﺟﻨﮓ ﻧﻮﻋﯽ داد و ﺳﺘﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﭘﯿﺶ از
ﺷﺮوع آن ﻃﺮﻓﻬﺎی درﮔﯿﺮ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ اﻧﺪ :اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاهﺪ آورد ،ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﻪ در ﺳﺮ دارد و ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺳﺨﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺰد ﮐﻼوزوﯾﺘﺲ ﻧﻮﻋﯽ داد
و ﺳﺘﺪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎ اﻣﺎ ﭘﺎی هﯿﭻ داد وﺳﺘﺪی در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد .ﭘﺮدﻩ ﺣﺮﻣﺖ درﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد.
وﻇﯿﻔﻪ دﻣﮑﺮاتهﺎی ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .هﺪف اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮای اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن دﻣﮑﺮاﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎن وارد دوران
هﺮج و ﻣﺮج ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ در ﺟﻬﺎن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺎس هﺎﺑﺲ آن را "وﺿﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ "
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮓ هﻤﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ هﻤﻪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻪ در ﯾﻚ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ .ﻃﺮف ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﻧﻪ ﺑﻦ ﻻدن و ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﯾﺎ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ رو در درون ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ اﺧﯿﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻚ اﺑﺮﻗﺪرت ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﻚ
ﻓﺮد ﻣﯽرﻓﺖ .ﻧﺒﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺑﻦ ﻻدن و اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ.
ﺗﻼش آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای راﺿﯽ ﻧﮕﺎﻩ داﺷﺘﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽهﺎ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﻘﻮط اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﺒﮑﻪای در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .ﭼﺮا؟ زﯾﺮا ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
اﻗﺘﺼﺎدی در اﻣﺮ "هﻤﺘﺎﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ" ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻮال رﻓﺖ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ  ،در اروﭘﺎ و در روﺳﯿﻪ
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺻﺮف ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ هﻤﺘﺎﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
آﯾﺰﻧﻬﺎور آن را ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ هﻤﺘﺎﻓﺖ
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ در آﻏﺎز ﮐﺎر اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﺟﺐ دادن اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮنهﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺸﺖ وﻟﯽ در دراز ﻣﺪت ﻏﺮب و در راس آن آﻣﺮﯾﮑﺎ وادار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺎزﻩای در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﺗﺎزﻩای از ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ .و اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮری اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮدﻩ ﮐﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﻮد را هﻢ در ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی و هﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﯽ و ﭼﻪ اﻗﺘﺼﺎد
زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎد آوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ هﻤﺘﺎﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریهﺎی ﮔﺴﺘﺮدﻩ در اﻣﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ هﯿﭻ ﺳﻮدی درﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ

اﺿﻤﺤﻼل ﺷﻮروی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺎ روﯾﺪاد  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریهﺎی ﮔﺴﺘﺮدﻩ در
هﻤﺘﺎﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ  -ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻮال رﻓﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن در ﻣﯿﺎن
ﺑﻮد.
اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺧﻼء ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ" دﯾﮕﺮ ﻣﻮردی ﻧﺪارد
و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻚ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﭽﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ را از دﯾﮕﺮ ﻓﺠﺎﯾﻊ دهﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﺪاد  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩهﺎی ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺪرن  ،ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽدهﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ارزشهﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻓﻦ ﺳﺎﻻری اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺑﺮﺟﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ .هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را هﻤﺎﻧﻨﺪ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ _ ﯾﺎ ﺗﻤﺪن ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ _ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻏﺮب اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را اﻋﻼن ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺪن
ﺑﺮﺷﻤﺮد ﺧﻮد ﺟﺎی ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ،زﯾﺮا هﺪف اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در درﺟﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺴﺮنهﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ روﺑﺮوی وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻤﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﯾﻚ دﺷﻤﻦ ﻧﺎﭘﯿﺪا رﻓﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﮔﺮ ﭼﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﺿﻌﯿﺖ دوران ﭘﺴﯿﻦ ﺳﺪﻩهﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﯿﺎد
ﻣﯽآورد ﮐﻪ دﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ در آﻣﺪﻩ ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﻚ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬهﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و
ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺷﻚ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرهﺎی وﺳﯿﻊ ﮐﻔﺎر و ﺟﺎدوﮔﺮان
ﻣﯽزدﻧﺪ.
ﺗﻤﺪن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎور ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ از دﺳﺖ دادﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﯾﻚ دﺷﻤﻦ
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را هﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ هﺪف اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﺳﻤﺒﻮل ﻗﺪرت و ﺛﺮوت
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺟﻬﺎی ﻣﺎﻧﻬﺎﺗﻦ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ دادﻩاﻧﺪ.
در دهﻪهﺎی  ٦٠و  ٧٠ﺳﺪﻩ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭼﭗ اروﭘﺎﯾﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و درك "ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ "
ﻣﺎرﮐﺲ  ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزد .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﭼﭙﻬﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ در آﻏﺎز دهﻪ ٨٠
ﺳﺪﻩ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﻧﻮﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدی _ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﺮﺗﻮن وودز )(Bretton Woods
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز  ،دوﻟﺘﻬﺎی ﻣﻠﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ درﺟﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻨﺘﺮﺗﯿﺐ
آن ﻏﻮﻟﯽ ﮐﻪ او را "روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن " ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ  ،از ﺷﯿﺸﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﻚ ﺑﺼﻮرت
ﻏﻮﻟﯽ اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ در آﻣﺪ ﮐﻪ هﯿﭽﯿﻚ از دوﻟﺘﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ هﯿﭽﯿﻚ از دوﻟﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ آن را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ دﺳﺘﮑﻢ اﻓﺴﺎر آن را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی اﻓﺴﺎر

ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﭘﯽ آن ﺑﻮدﻩ و هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن را زﯾﺮ ﻣﻬﻤﯿﺰ ﺧﻮد در ﺑﯿﺎورﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎزﻩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد ﻏﯿﺮ از ﺑﯽ ﻗﺪرت ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺪرت ﻧﻈﯿﺮ دوﻟﺖ  ،ﮐﺸﻮر  ،ﻣﻠﺖ  ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎهﺎ و ﻏﯿﺮﻩ .ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪهﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺪﯾﻨﺘﺮﺗﯿﺐ از درون ﺟﻮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮﺗﻮن وودز در دهﻪ هﻔﺘﺎد ،اﮔﺮﭼﻪ در آﻏﺎز ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ،
ﭼﺎرﭼﻮبهﺎی ﻧﻈﻢ ﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﻌﺮوف آن در هﻢ رﯾﺨﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ از آن ﭘﺲ ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺟﻬﺎﻧﯽ روﺑﺮو هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ ﭼﻬﺮﻩ هﺴﺘﻨﺪ و درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن  ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﭼﻬﺮﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ "ﺑﯽ ﭼﻬﺮﮔﯽ ﻗﺪرت ﺟﺪﯾﺪ " را ﮐﺎﻓﮑﺎ در آﻏﺎز ﺳﺪﻩ
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد.
ﺗﻮﺻﯿﻒ وﯾﮋﻩ ﮐﺎﻓﮑﺎ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﯾﻚ "هﺰارﺗﻮ" ) (Labyrinthهﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﺼﻮرت
ﻣﺘﺮادﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻮچ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن در آﻣﺪ .ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺗﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﺗﻢ اﺻﻠﯽ آﺛﺎر ﮐﺎﻓﮑﺎ
را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدهﺪ  ،در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ" .هﺰار ﺗﻮی " )ﻻﺑﯿﺮﻧﺖ( ﮐﺎﻓﮑﺎﯾﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮑﯽ
از وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ  ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ "هﺰارﺗﻮ" ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻤﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺠﺎ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در دوران ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﺎهﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ "ﻣﺴﺦ " ﺷﺪﻩاﻧﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ
و اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ دادﻩاﻧﺪ" .دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ« ) (Maschinerieﮐﺎﻓﮑﺎﯾﯽ را ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻨﺘﻘﺪان ادﺑﯽ  ،ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎمهﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﻮن
وودز ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را روﺑﺮوی اﯾﻦ "دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ"  ،اﯾﻦ "ﺑﯽ ﭼﻬﺮﮔﯽ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺳﯿﺎﻩ " و اﯾﻦ
"هﺰارﺗﻮ" ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.
از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﻮن وودز ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻮرت ﺳﻤﺒﻠﯿﻚ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران دﯾﮕﺮ
از ﻗﺪرت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻮﯾﮋﻩ در ﻗﺮاردادهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (WTOﺧﻮد را
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﻚ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﯽ را ﻧﺪارد ،زﯾﺮا اﯾﻦ "ﺑﯽ ﭼﻬﺮﮔﯽ ﻗﺪرت" ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ هﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻧﺎن ﺻﻮرت ﺑﯽ ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺨﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ" .ﻣﺎﺷﯿﻦ" ﺗﺮور ﻧﯿﺰ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻮرﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺨﻼف ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﭼﭗ ﮐﻪ هﻤﻮارﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺑﺎﻧﮑﺪاران ﺑﺰرگ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻤﺘﺮ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺮای
"ﻣﺎﺷﯿﻦ" ﺗﺮور ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪن هﺰاران اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭼﻨﺪان اهﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ هﺪف
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮ آوردﻩ ﺳﺎزد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺟﻨﮕﯽ ﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﯿﺮ هﯿﺘﻠﺮ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ  ،ﭘﻞ ﭘﺖ و ﻏﯿﺮﻩ ﭼﻬﺮﻩ و ﻧﺸﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و هﻤﯿﻨﻄﻮر هﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان آﻧﺎن .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮﺗﻮن وودز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری از اﯾﻦ
ﭘﺲ ﺳﮑﻪای ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻨﺎم روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺑﺮهﺎن آوران
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﺎﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺎن ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ  ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻼف آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻩ

اﺳﺖ .روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ "ﻓﻘﺮ ﺟﺪﯾﺪ" ) (neue Armutﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم  ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ .ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎزﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬهﺒﯽ _ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻠﮑﻪ در هﻤﻪ ادﯾﺎن ﺟﻬﺎن _
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
"ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ" ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (nongovernmental Organization - NGOﺗﻮان روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن را ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ از دﺳﺖ دادﻩاﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ آﻧﺎن ﻣﻮﻓﻖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات
ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻮدﻩاﻧﺪ  ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻄﻮر
ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ از اﯾﻦ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ در ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ )آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻒ( اﯾﻦ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻓﯿﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دهﺸﺘﻨﺎك ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان را
در درون ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻣﺮدم ﻋﺎدی
دهﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺪﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﺑﺤﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺠﺎن آﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ هﻤﭽﻮن ﻃﻠﯿﻌﻪ ﻧﺠﺎت
ﺑﺨﺸﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .اﯾﻨﻚ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان  ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻣﺮدم
روﺷﻦ اﻧﺪﯾﺶ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺪﻩهﺎی روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ اﯾﺪﻩهﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر اﯾﻦ ﻧﯿﺮوهﺎی اﻓﺴﺎرﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ  ،ﺧﻄﺮ
ﮔﺰﯾﻨﻪهﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎك وﺟﻮد دارد.
در آﻏﺎز ﺳﺪﻩ ﻧﻮزدهﻢ هﻮﻟﺪرﻟﯿﻦ ﺷﺎﻋﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ هﺴﺖ  ،اﻣﯿﺪ هﻢ
هﺴﺖ .ﺑﺸﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ را ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪن آن در ﺳﺪﻩ ﻧﻮزدهﻢ ﺗﻮﺳﻂ هﻮﻟﺪرﻟﯿﻦ  ،ﺑﺎرهﺎ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن هﻢ ﺑﺎرهﺎ آن را آزﻣﻮد .در دهﻪ ﻧﻮد ﺳﺪﻩ ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﺳﺪﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی( ﺧﻼء
اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ "ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ" ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪﻩ ﺑﻮد  ،ﮐﻪ ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻤﺒﻮلهﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻟﺬت  ،ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺎﻧﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺸﺘﺎرهﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ
در روآﻧﺪا و ﺑﻮروﻧﺪی ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻩای
ﺑﻮد ﮐﻪ هﯿﭽﮑﺲ ﺣﺘﯽ زﺣﻤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ آن را  ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽداد .ﺑﺎ روﯾﺪاد  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻣﺎ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ واژﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ .ﻓﺎﺟﻌﻪ  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،ﺑﺎ هﻤﻪ اﺑﻌﺎد وﺣﺸﺘﻨﺎك آن ﺑﺴﻮد ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺷﻮﺧﯽهﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ.
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان  ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻣﺮدم ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم و از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮐﻮر ١١
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽﮔﺰﯾﻨﮕﯽ )ﺑﯽآﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻒ( ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی
ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی را ﻧﯿﺰ در درون ﺧﻮد دارد .ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﺎ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرهﺎ و ﻣﻠﺘﻬﺎ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﺮ ﮔﺮدد.
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی دﻣﮑﺮات و آزاداﻧﺪﯾﺶ در ﻏﺮب و ﺷﺮق  ،در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻩ
داری و ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻧﻈﯿﺮ آزادی  ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ  ،رﻓﺎﻩ ،ﺻﺤﺖ  ،ﺳﻮاد و … ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎی ﻗﺪرت را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯽ ﭼﻬﺮﻩ ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ واﮔﺬار ﮐﺮد .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻓﺎع از

دﺳﺘﺎوردهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﻬﺎ و ﺗﻤﺪنهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩ و رخ دارﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و از ﺗﺪاوم هﺴﺘﯽ
آﻧﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ آورد .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯽﺗﻮان هﻨﻮز ادﻋﺎ ﮐﺮد :آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ هﺴﺖ  ،اﻣﯿﺪ هﻢ
هﺴﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ  :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪازﺣﻮادث ﯾﺎزدﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،ﺟﻨﮕﻲ ﮐﻪ دﺳﺖ آورد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارد و
ﺷﮑﻮﻩ  ،ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از  ١١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ.
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