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سخن سردبير

دكتر مظفر نامدار1
جهان در چرخه دگرگونى ها 

ــت و گويى به عصرى نو در سياست هاى جهانى  ــتن تحوالت جديدى اس جهان آبس
ــويم. ارزش هاى عام غربى كه مى گفتند غير قابل ترديد و تغيير هستند،  نزديك مى ش
ــگ و اقتصاد پا در  ــت، فرهن در موقعيت متزلزلى قرار گرفته اند و مردم در حوزه سياس
كسب اولويت هاى جديد مى گذارند و نسبت به وضع موجود ترديد كرده و موضعى كامًال 
تهاجمى به اين اوضاع اتخاذ كرده اند. اين ترديد كه در اواخر قرن بيستم با انقالب اسالمى 
آغاز شد اكنون دامنه آن نه تنها جهان اسالم بلكه مناطق امن نظام سرمايه دارى در اروپا 
ــالمى در تونس، مصر،  ــت. جنبش هاى بيدارى اس و امريكا را نيز دچار بحران كرده اس
ليبى، بحرين، عربستان، اردن و ديگر كشورهايى كه هنوز با حمايت هاى غرب بر اساس 
ــيرازه اين رژيم ها را سست نموده است.  نظام قبيله اى و شيخوخيت اداره مى شوند، ش
جنبش مردمى تسخير وال استريت، نماد جهانى نظام سرمايه دارى در قلب امريكا اذهان 
جهانيان را به خود مشغول كرده است و گسترش دامنه اين جنبش در انگليس، فرانسه، 
ــيدگى نظام سرمايه دارى و  ايتاليا، يونان و بعضى از كشورهاى ديگر نشان دهنده پوس

1. سردبير و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

سياست هاى رسمى و استراتژيك امريكا و اروپا 
عليه انقالب اسالمى 

«بازخوانى راهبرد تقويت مشروعيت و قدرت دوگانه عليه ايران و جهان اسالم»
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فلسفه ليبرال- دموكراسى است. 
ــارت ترديد در گفتمان هاى  ــانى كه هنوز جس پذيرش اين تحوالت اگرچه براى كس
ــخت است اما براى ما  ــفه هاى غربى را ندارند بسيار س رسمى ولى رنگ  و رو رفته فلس
ــت با اين ترديدها درگير مى باشيم دشوار نيست.  ــلمان ها كه نزديك به دو قرن اس مس
اكنون درك سخنان عميق و دقيق معمار كبير انقالب اسالمى خطاب به گورباچف كه 

فرمود: 
... البته ممكن است از شيوه هاى ناصحيح و عملكرد غلط قدرتمندان 
ــبز دنياى غرب رخ بنمايد،  ــم در زمينه اقتصاد، باغ س پيشين كمونيس
ــما اگر بخواهيد در اين  مقطع تنها  ولى حقيقت جاى ديگرى است. ش
گره هاى كور اقتصادى سوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون 
ــه خويش را دوا  ــا دردى از جامع ــرمايه دارى غرب حل كنيد، نه تنه س
نكرده ايد، كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند؛ چراكه 
ــت  ــم در روش هاى اقتصادى و اجتماعى به بن بس امروز اگر ماركسيس
رسيده است، دنياى غرب هم در همين مسائل، البته به شكل ديگر، و نيز 

در مسائل ديگر گرفتار حادثه است...1 
ــتن آن بود، رخ  ــرمايه دارى آبس ــه نظام س ــت. حوادثى ك ــوار نيس ديگر چندان دش
ــم، سوسياليسم و  ــئله كه الزامات سكوالريسم، ليبراليس ــت. اكنون اين مس نموده اس
دموكراسى هاى متصل به آنها با بسيارى از عاليق و ساليق بنيادين انسان ها در تعارض 

هستند، در صورت بندى هاى اصلى جنبش هاى اجتماعى جديد نمود يافته است. 
اما در جهانى كه استكبار، استعمار و استبداد هنوز توانمند هستند اين ترديدها نيمى 
از معادله را تشكيل مى دهند. آغاز عصر جديد و اميدبخش را كه در آن عقالنيت، عدالت، 
آزادى و معنويت دغدغه اصلى جوامع انسانى باشد نه توليد و انباشت سالح هاى كشتار 
جمعى و تجاوز و تسخير سرزمين ها و ماجراجويى هاى استعمارى كه تماماً ميراث سه 
قرن گذشته مدرنيته و فلسفه آن بود، نمى توان صرفاً با ترديد در سكوالريسم، ليبراليسم 
و فلسفه هاى پشتيبان آنها تعريف كرد. اين ترديدها تنها سرآغاز ماجراست و وقتى منشأ 
دگرگونى هاى مباركى در جهان خواهد شد، كه به فهم نوينى از عالم و آدم مدد رساند. 

ــالم و ترديد در نظام هاى  ــالمى در جهان اس آنچه حقيقتاً در مورد پديده بيدارى اس
غربى در اروپا و امريكا تاريخى است اين است كه نياز به چنين تغيير و فهم نوين از سوى 

1. صحيفه امام، ج 21، ص221. 
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مردم درك شده است. در حقيقت يكى از بزرگترين دستاوردهاى انقالب كبير اسالمى 
ــت ضرورت اين دگرگونى و بيدارى را در  و انديشه هاى امام خمينى اين است كه توانس
كانون توجه جهانى قرار دهد. اينك كمتر جايى را مى توان سراغ گرفت كه خود را از اين 

دگرگونى ها و فهم نوين از تحوالتى كه در حال وقوع است، بى نياز بداند. 
وقتى معمار كبير انقالب اسالمى در سرآغاز اين انقالب فرمود انقالب اسالمى تمامى 
مناسبات جهان را بر هم خواهد زد، كمتر كسى مى توانست باور كند كه در طول يك دهه، 
قطب كمونيستى نظام جهانى كه هيچ گاه شكننده به نظر نمى رسيد فرو پاشد و در ظرف 
سه دهه قطب ليبراليستى ديگر جهان نيز از هم گسيخته شود و مدرنيته، مدرنيسم و 
مدرنيزاسيون نيز مورد ترديد قرار گيرد. انقالب اسالمى ساختار سخت، غير قابل ترديد 
و غير قابل تغيير جهان سكوالرزده و غرب گزيده را در تمامى وجوهات ايدئولوژيك چپ 
و راست، متزلزل كرد و تصوير خصم را كه يك قرن بود در تبليغ اسالم هراسى و در سه 
ــى را نيز بدان اضافه كرده بودند، از چهره اسالم و خاورميانه پاك  دهه اخير ايران هراس
ــى و اقتصادى را به مرجع اصلى يعنى  كرد و كانون فتنه افروزى ها و شرارت هاى سياس

غرب بازگرداند. 
ــكا ناجى آزادى، حقوق  ــاور نمى كند كه بريتانيا كبير و امري اكنون ديگر هيچ ملتى ب
ــرور و حقير اسراييل نيز به  بشر و يگانه منادى مردم ساالرى در جهان است و دولت ش
ــوزى توسط مدرن ها در اروپا  خون خواهى از يهوديان مظلومى! كه در كوره هاى آدم س
سوزانده شده اند! در خاورميانه تأسيس شده است! اكنون ديگر پرسش از هولوكاست و 
ماهيت و واقعيت هاى آن، كه روزگارى خط قرمز روشنفكران و تاريخ پژوهان بود و هيچ 
محققى جسارت طرح چنين پرسش هايى را نداشت، جرم نيست. اگرچه هنوز در اروپا 
ــارت مى خواهد و بايد براى آن هزينه پرداخت كرد ولى جايى  و امريكا اين پرسش جس
ــمى و  ــه محققان آزادند در آن به تمامى اين گفتمان هاى رس چون ايران وجود دارد ك
غير قابل ترديد، ترديد كنند. ملت هاى آزاد و بيدار جهان در پرتو آگاهى بخشى انقالب 
اسالمى، ديگر به هيچ يك از اين افسانه ها كه ساخته دست استعمارگران براى تجاوز به 

سرزمين هاى ديگر به خصوص خاورميانه اسالمى بود، اعتقادى ندارند. 
اين كه امپراتورى هاى بزرگ در حال سقوط هستند و زرادخانه هاى غول آساى اتمى 
ــاخته اند مى توان از بين برد و تمامى انحصارات  را كه استعمارگران براى نابودى بشر س
ــه در پايه ريزى  ــرار داد و اين ك ــورد تهاجم ق ــى، اقتصادى و فرهنگى آنها را م سياس
جنبش هاى رهايى بخش به سكوالريسم، سوسياليسم و ليبراليسم و فلسفه هاى ساخته 
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و پرداخته آنها مى توان نه گفت، ديگر ناممكن به نظر نمى رسند. نشانه هاى زيادى حاكى 
از آن است كه ديگر اروپا و امريكا قادر نيستند براى هميشه نقش خود را به عنوان رهبران 
ــر را به  ــى و حقوق بش دنياى آزاد حتى در ميان ملت هاى خود حفظ كنند و دموكراس
ضرب چماق و اسلحه به ملت هاى ديگر تحميل كنند و به خود اجازه دهند به نام صدور 

دموكراسى و آزادى سرزمين هاى ديگر را اشغال نمايند.
ــت؛ براى همين  ــده اس ــفه در غرب نحيف و الغر و تبديل به بازى هاى زبانى ش فلس
ايدئولوژى ها كه تصويرهاى آرمانى برآمده از اين فلسفه براى توجيه وضع موجود هستند 
استعدادى براى نقد وضع موجود و تغيير آن ندارند. در فلسفه غرب آرمان ها مرده اند و 
اين فلسفه هيچ تجربه جديدى را برنمى تابد. ادبيات تغيير وضع موجود را نبايد با الزامات 
ــفه غربى، ادبياتى براى تغيير وضع موجود  تأسيس نظام مطلوب اشتباه گرفت. در فلس
وجود ندارد و هر چه هست الزامات حفظ نظام مطلوب به زعم سياستمداران است. نظامى 

كه در آن تمامى امتيازات متعلق به طبقه برتر يعنى ابرانسان هاست! 
ــم و غرب گرايى در ايران و جهان اسالم نيز ديگر رمقى  ــى از غرب، سكوالريس به تأس
ــعارهاى شبه روشنفكران  براى نقد و تغيير وضع موجود ندارند. بى اعتنايى مردم به ش
ــام در انتخابات 1383 و 1388 پس از  طرفدار مدرنيته و پيروزى مطلق آرمان هاى ام
ــالمى و امام خمينى در  ــكوالرهاى غرب گرا عليه انقالب اس دو دهه تهاجم سنگين س
قالب هاى سازندگى، تقدم توسعه بر عدالت، اصالح طلبى، دوم خرداد، جامعه مدنى، غلبه 
جمهوريت بر اسالميت و در نهايت فتنه سبز و از همه مهم تر، در حوزه بيدارى اسالمى 
پيروزى قاطع اسالم گرايان در انتخابات تونس و مصر و شكست مفتضحانه ليبرال هاى 
طرفدار غرب نشان مى دهد بى اعتبارى جهانى سكوالريسم، غرب گرايى و مدرنيته يك 
ــا، امريكاى التين و حتى در  ــالمى بلكه در آفريق نهضت فراگير نه تنها در خاورميانه اس

اروپاست. 
اكنون سه وظيفه استراتژيك امريكا كه پس از فروپاشى اردوگاه كمونيسم در جهان، 
به عنوان پدرخوانده اردوگاه ليبراليسم و دموكراسى ليبرال به عهده گرفته بود حتى در 

درون خود امريكا مورد ترديد و انكار قرار گرفته است: 
1. ژاندارم جهانى
2. بانكدار جهانى

3. موعظه گر جهانى
استراتژيست هايى مثل برژينسكى كه در دوره حكومت كارتر مشاور امنيت ملى 
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رئيس جمهور امريكا بود و ضرب شست هاى انقالب اسالمى به منافع امريكا در ايران 
و منطقه را از نزديك لمس كرده بود، در كتاب خارج از كنترل خود در آغاز انقالب 

اسالمى مى نويسد: 
امريكا براى ژاندارم جهانى شدن نياز به مشروعيت، براى بانكدار جهانى 
شدن نياز به نقدينگى و براى موعظه گر جهانى شدن بايد عارى از فساد و 
آلودگى باشد...1 اما جامعه اى كه در آن لذت طلبى همراه با نسبى گرايى 
ــت و هيچ گونه اصول ثابت اجتماعى را  راهنماى اصلى زندگى مردم اس
ــاى مطلق اعتقاد ندارد بلكه در  ارايه نمى دهد و به هيچ يك از ويژگى ه
عوض رضايت فردى را هدف قرار مى دهد، جامعه اى است كه در معرض 

تهديد و فساد و زوال قرار دارد.2 
جنبش 99درصدى وال استريت، بيانگر آن است كه اين جامعه همان طورى كه 
پيش بينى مى شد در معرض تهديد، فساد و زوال قرار گرفته است. امريكا در آستانه 
انقالب اسالمى گرفتار بيست معضل اساسى بود و در طول اين سى سال تالش 
كرد تمامى اين معضالت را با متهم كردن كشورهايى مثل ايران به بيرون از جامعه 
خود منتقل كند. برژينسكى در كتاب خارج از كنترل اين بيست معضل را چنين 

برمى شمارد: 
ــطح پس انداز و  ــارى 3. كاهش س ــه تج ــرى موازن ــى 2. كس 1. بده
ــطح رشد  ــرمايه گذارى 4. فقدان قدرت رقابت صنعتى 5. كاهش س س
ــى 7. كيفيت ضعيف آموزش  ــب بيمه هاى درمان توليد 6. وضع نامناس
ــالوده هاى اجتماعى و ارزش هاى مدنى 9. حرص  ــطه 8. زوال ش متوس
ــى از نظام قضايى 11. ريشه  و طمع طبقه ثروتمند 10. نارضايتى ناش
ــترش جنايت و خشونت  ــكل فقر و تبعيض نژادى 12. گس دواندن مش
ــد روحيه نااميدى اجتماعى 15.  13. گسترش فرهنگ اعتياد 14. رش
ــاد اخالقى 17. روحيه  ــترش فس ــى 16. تبليغ گس بى بندوبارى جنس
ــى بالقوه  ــور چند فرهنگ ــار جامعه 18. ظه ــان اقش بى تفاوتى در مي
ــت در نظام سياسى 20. گسترش فزاينده  تفرقه افكن 19. ظهور بن بس

احساس پوچى معنوى.3 
1. رك: زيبيگنيو برژينسكى، خارج از كنترل، ترجمه عبدالرحيم نوه ابراهيم، تهران، اطالعات، 1372، ص167. 

2. همان، ص129. 
3. همان، ص118-122. 
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ــتعدادى براى  ــت امكان ندارد اس ــورى كه گرفتار چنين معضالت سنگينى اس كش
ژاندارمى، بانكدارى و موعظه گرى جهانى داشته باشد. معضالت مذكور نشان مى دهد كه 
گرفتارى هاى امريكا در سه مقوله گسترده اقتصادى، اجتماعى و حتى متافيزيكى منتشر 
شده است و ديگر جايى براى رهبرى جهانى اين ابرقدرت پوشالى باقى نگذاشته است. 
ــادى را هدف قرار مى دهد.  ــتقيماً توان امريكا براى مقابله با رقباى اقتص مقوله اول مس
مقوله دوم به شرايط كيفيت زندگى در جامعه امريكايى مى پردازد و مقوله سوم ارزش ها، 
انتظارات و اعتقاداتى را در بر مى گيرد كه در مجموع معرف ويژگى، سرشت و ماهيت اين 

قدرت رو به زوال مى باشد.1
ــخير وال استريت به واقعيت  اكنون رؤياى زوال اين امپراتورى فرسوده با جنبش تس
ــكل امريكا در اعمال قدرت مؤثر جهانى در نظم جديدى است  نزديك شده است. مش
كه در حال شكل گيرى است. روند تسلط ثروت اندوزى بر فرهنگ غرب از نظر سياسى 
حداقل اين حقيقت را آشكار كرده است كه غرب بصيرت زندگى و مجموعه اى از ارزش ها 
ــى، فرهنگى و دينى جهان معاصر را  ــب با بيدارى سياس و حتى الگوهاى زندگى مناس
ــت. تاريخ به ما آموخته است  ــته از دست داده اس با توجه به جنون سياسى قرن گذش
ــد مگر اين كه آرمانى جهانى بر پايه  ــيطره يك ابرقدرت نمى تواند هميشگى باش كه س
عدالت خواهى، خيرانديشى و حق طلبى داشته باشد در حالي كه چنين آرمانى هيچ گاه 

در فلسفه مدرن غرب و بازى هاى زبانى آن تجلى نداشته است. 
ــم تبديل به يك  ــعار مبارزه با توتاليتاريس ــرآغاز قرن بيستم با ش امريكايى كه در س
ابرقدرت شد اكنون در آغاز قرن بيست ويكم خود به يك نظام توتاليتر تمام عيار تبديل 
شده است كه نه تنها براى ملت خود بلكه براى ملت هاى ديگر از سياست اعمال قدرت، 

تهديد، ارعاب و اعمال زور استفاده مى كند. 
ملت ما، نظام جمهورى اسالمى و تمامى كسانى كه دل در گرو انقالب اسالمى دارند در 
چنين فضايى كه يك ابرقدرت فرسوده و گرفتار، مهار خود را از دست داده است و به هر 
چيزى كه در سر راه او قرار گرفته باشد ديوانه وار حمله مى كند بايد از هوشمندى بااليى 
ــرايطى نبايد اجازه دهيم عده اى ما را به گونه اى به خود  ــند. در چنين ش برخوردار باش
مشغول كنند كه از اين تحوالت غافل شويم. متفكران ما بايد بين طبيعت بنيادين خوى 
ــى غرب و تظاهرات خاص آن كه عموماً در شعارهاى آزادى،  ــفه سياس استكبارى فلس
ــوند. طبيعت بنيادين خوى  دموكراسى و حقوق بشر نشان داده مى شود تميز قايل ش

1. همان، ص 122-123. 
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استكبارى فلسفه سياسى غرب، سكوالريسم، لذت طلبى و فردگرايى از طريق سياست 
اعمال قدرت به عنوان جوهر علم سياست مدرن است. مادامى كه اين طبيعت در مبانى 
نظام هاى سياسى غرب با گرايش هاى چپ، راست، سوسياليسم، ليبراليسم و غيره ريشه 

دارد استكبار در اشكال متفاوت بازسازى مى شود. 
ــناخت دقيق همين  ــاس ش ــالمى حضرت امام خمينى بر اس معمار انقالب كبير اس
خصلت هاى بنيادين فلسفه سياسى غرب بود كه در همان ابتداى نهضت در سال 1343 

فرمودند: 
ــوروى از هر دو  ــكا بدتر، ش ــر، انگليس از امري ــكا از انگليس بدت امري
ــروكار ما با اين  ــم پليدتر، اما امروز س ــه از هم بدتر، همه از ه بدتر، هم
خبيث هاست! با امريكاست. رئيس جمهور امريكا بداند- بداند اين معنا 
ــت پيش ملت ما. امروز منفورترين افراد  را- كه منفورترين افراد دنياس

بشر است پيش ملت ما...1 
ــى غرب كه در نظام هاى آنها متجلى است  در منظر امام شقوق متفاوت فلسفه سياس
ــاى بنيادين تفاوتى با هم ندارند؛ اگرچه به ظاهر  به دليل برخوردارى از همان خصلت ه
ــتعمار، توليد  ــت. عواملى كه جنگ، تجاوز، اس ــى آنها متفاوت اس مدل هاى دموكراس
ــا، بيمارى هاى العالج و  ــتار جمعى، بحران هاى اقتصادى، فقر و فحش سالح هاى كش
ــت خصلت ذاتى خوى  ــان ها را در معرض خطر قرار داده اس نابودى محيط زيست انس
استكبارى و توتاليتر فلسفه سياسى غرب هستند. به همين اعتبار وقتى در اول انقالب 
خبرنگار ايتاليايى اوريانا فاالچى از امام سؤال كرد: «شما خطر فاشيسم را در ايران امروز 

مى بينيد؟» امام قاطعانه پاسخ دادند: 
... هيچ، ابداً همچو خطرى نيست. مادامى كه اين ملت به اسالم توجه 
دارد و تابع اسالم است و ما حكومت اسالمى مى خواهيم درست كنيم، 
هيچ خوفى نيست. هيچ ديكتاتورى  نخواهد بود و هيچ خطرى براى اين 
مطالب نيست. ما وقتى خطردار هستيم كه كمونيسم بتواند به ما غلبه 
كند كه آن وقت اول گرفتارى و ديكتاتورى مى باشد يا رژيمى نظير رژيم 
شاه پيش بيايد. آن هم همان طور است و اما آن رژيمى كه ما مى خواهيم، 
آن رژيمى است كه ملت ما دنبالش هستند، ديكتاتورى در آن معصيت 
ــت پيش ملت ما؛ و هيچ  ــتى از معاصى بزرگ اس بزرگ است و فاشيس

1. صحيفه امام، ج1، ص420. 
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همچو خطرى نيست پيش ما... براى ملتى كه اسالم ندارد يا فرض كنيد 
كه تابع كمونيسم است، يا تابع اصول و مسالك ديگرى هست، البته اين 

خطر در آنها هست و مملكت ما هيچ خطرى به هيچ وجه ندارد...1 
در حقيقت امام در اينجا به طبيعت اختالف بنيادين معرفت سياسى در اسالم و معرفت 
سياسى در نظام هاى غير اسالمى مثل كمونيسم يا ليبراليسم يا مشروطه و امثال اينها 
نظر دارد. در نظام اسالمى به دليل اين كه يك نظام متن محور است امكان شكل گيرى 
ــم و ديكتاتورى وجود ندارد ولى در نظام هايى كه در آنها افراد محور هستند نه  فاشيس

متن، چنين خوفى وجود دارد. 
ــالمى در جهان اسالم  ــرمايه دارى در غرب و بيدارى اس با شروع جنبش هاى ضد س
ديگر هيچ كدام از تظاهرات خاص فلسفه سياسى غرب به مانند گذشته استعداد اين را 
ندارند كه خصلت هاى بنيادين اين فلسفه را مخفى نگه دارند. تضادهاى رو به  رشد اين 
فلسفه از يك طرف و بيدارى جهانى از طرف ديگر، دگرگونى هايى را سبب خواهد شد 
كه زمانى نامحتمل و حتى غيرممكن شمرده مى شد. اگرچه هنوز با قاطعيت نمى توان 
گفت كه سكوالريسم يا ليبراليسم و مشرب هاى متصل به آنها در شرف فروپاشى است 
اما مى توان با اطمينان ادعا كرد كه ديگر فلسفه نحيف و الغر غربى توان حمايت از نظام 
ــته به آن را ندارد. جهان در پرتو آگاهى بخشى انقالب  ــم وابس سرمايه دارى و ليبراليس
اسالمى به مرحله اى پا گذاشته است كه نتايج آن هر چه باشد براى اسالم و مسلمانان و 

ملت هايى كه مورد تجاوز تاريخى نظام سرمايه دارى بوده اند، خوشايند است. 
ــه و آلمان و ساير كشورهاى حامى  ــت كه امريكا، انگليس، فرانس بحث بر سر آن نيس
سرمايه دارى چقدر استعداد دارند كه خود را با اولويت هاى جديد وفق دهند؛ بحث آن 
است كه وزن انقالب اسالمى و نقش ايران در اين دگرگونى ها چگونه بايد ارزيابى شود. 
سياست اسالم هراسى و ايران هراسى امريكا و اروپا نشان مى دهد كه در اين دگرگونى ها 
ايران و اسالم در استراتژى مقابله غربى ها و غربگرايان در نوك پيكان تهاجم قرار دارند. 
همه اينها اثبات مى كند كه به رغم تبليغات دامنه دار غرب و غربگرايان داخلى در ايران 
و جهان اسالم انقالب اسالمى نمى تواند يك دگرگونى ارتجاعى و قرون وسطايى باشد؛ 
زيرا اين همه سرمايه گذارى براى يك انقالبى كه به زعم غرب ارتجاعى و قرون وسطايى 

است هيچ معنايى ندارد مگر اين كه از ناحيه آن احساس خطر شود. 
ــدارد و مجموعه اى  ــچ جذابيتى براى جهان ن ــالمى هي اگر امام خمينى و انقالب اس

1. صحيفه امام، ج10، ص98-99. 
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ــازد  ــله اى از تصورات كهنه و رنگ و رو رفته نمى س از تصورات نوين را جايگزين سلس
فتنه افروزى، تحريم، تهديد و دروغ پردازى عليه آن چگونه قابل توجيه است؟ 

ــات در ايران  ــال بود كه مدرنيته به نام تجدد، تمدن و اصالح ــت س نزديك به دويس
ــاده لوحانه اى را نيز براى هميشه صادق  ــى را ممنوع كرده بود و هر پاسخ س هر پرسش
ــختى از مدرنيته و مدرن هاى اصالح طلب ارتداد محسوب  ــؤال س ــمردند. هر س مى ش
مى شد و كمترين جزاى آن از ميان بردن شخصيت هاى گران قدرى چون شيخ فضل اهللا 
ــلمان و مبارزى چون سعيدى ها، نواب ها،  نورى، سيد حسن مدرس و ده ها مجاهد مس
اندرزگوها، سبحانى ها و... بود كه جرم آنها ترديد در كارآمدى مدرنيته در ايران و جهان 
اسالم و مبارزه با نظام هاى استبدادى و عقب مانده اى بود كه با حمايت همين مدرن ها 
ــتند به شيوه اسالمى و  بر روى كار آمده بودند. جرم اين مجاهدان آن بود كه مى خواس
ــپردگان مستبد آنها در داخل، جرم  مسلمانى زندگى كنند و اين براى مدرنيته و سرس

سنگينى بود. 
ــراى به ظاهر  ــنفكران غربگ ــاك و ناجوانمردانه شبه روش مگر مي توان ائتالف خطرن
تجددطلب را با استبداد قاجارى و پهلوى، استعمار روس، انگليس و امريكا براى چپاول 
منافع ملى و نابودى فرهنگ بومى و از بين بردن عزت ملى در تاريخ معاصر ايران فراموش 
كرد؟ نزديك به يك صد سال بود كه اين ائتالف شوم تصور نادرستى را در فكر اجتماعى 
دامن زده بود كه در نظام هاى دوقطبى يا در نظام هاى قدرت دوگانه تنها انتخابى كه براى 

جنبش هاى مردمى وجود دارد تمايل به يك قطب از دو قطب موجود است. 
ــوم را كه در دوره  ــه دار و ش ــالمى ماهيت خيانت بار اين ائتالف ريش امام با انقالب اس
ــى از  ــردان را انگلوفيل (طرفدار انگليس) و بخش ــى از دولت م قاجاريه و پهلوى بخش
ــى ديگر را آلمانوفيل (طرفدار آلمان) و  كارگزاران را روسوفيل (طرفدار روسيه) و بخش
بعدها بخشى ديگر را امريكوفيل (طرفداران امريكا) كرده بود برمال كرد. بنابراين مقابله با 
ابهاماتى كه نيروهاى سرسپرده در اين ائتالف كه هنوز هم در عصر جمهورى اسالمى به 
اشكال ايدئولوژيك و حزبي مثل ملي- مذهبي، نهضت آزادي، حزب مشاركت، سازمان 
مجاهدين انقالب و غيره در كشور ما حضور دارند، يكى از وظايف اصلى نيروهاى انقالبى 
و طرفداران نظام واليت فقيه است. مقابله با اين ائتالف شوم نه تنها تفكر نوين و خالقى 
را مى طلبد بلكه ايجاب مى كند كه نيروهاى وفادار به انقالب اسالمى فروتنى بيشترى 
ــه كردن بر  ــان دهند و كمتر به رد و نفى يكديگر بپردازند يا به جاى انديش از خود نش

روش هاى دشمنان، به خود مشغول شوند. 
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بايد جا را براى تجزيه و تحليل پوياى آسيب شناسى انقالب اسالمى باز كنيم تا مجادله 
ــروعيت- مقبوليت و جمهوريت- اسالميت تنگ تر شود.  دوگانه سازى هاى كاذب مش
ــروعيت و قدرت در نظام  ــته اين دوقطبى كردن يا دوگانه سازى مش امروز مانند گذش
جمهورى اسالمى و حتى جنبش هاى بيدارى اسالمى كمين گاه اصلى امريكا، انگليس، 

صهيونيسم و پياده نظام اينها در ايران و جهان اسالم مى باشد.
ــر تاريخى باقى بماند ديگر  ــالمى اگر مى خواهد به عنوان يك انقالب معتب انقالب اس
نبايد بازخوانى استراتژى «دوگانه سازى مشروعيت» در ايران را كه مهمترين استراتژى 
مقابله با كارآمدى انقالب اسالمى و جنبش هاى بيدارى اسالمى است، به تأخير اندازد. 
در فرمايشات مقام معظم رهبرى در سفر به استان كرمانشاه زمينه هاى امكان انديشيدن 
ــمنان انقالب اسالمى را مستأصل  ــد. اين مسئله آنچنان دش به اين بازخوانى مطرح ش
كرد كه حجم وسيعى از تبليغات خود را بر وارونه خوانى اين بازخوانى اختصاص دادند. 

امريكا و انگليس و استراتژى مشروعيت دوگانه در ايران 
ــت ترين درس هايى كه در تاريخ معاصر ايران و جهان اسالم آموخته ايم اين  از سرراس
است كه مفاهيمى چون: حاكميت، مشروعيت، مقبوليت يا حكومت دوگانه يا دوقطبى 
ــتعمار روس، انگليس، امريكا و گروه هاى  ــقوقش در سيماى اس شدن قدرت با تمام ش
شبه روشنفكر غربگراى وابسته به آنها ادغام شده است. آن خونسردى را كه همراه با آن 
نوعى شعار به ظاهر دموكراتيك و خيرخواهانه ولى مشخصاً ويرانگر در پس سياست هاى 
ــا را فريب دهد كه  ــود نبايد م انگليس و امريكا و پياده نظام آنها در داخل پنهان مى ش
ــروعيت و مقبوليت در هر جامعه اى نشان از رشد  سياست دوگانه يا دوقطبى شدن مش

توسعه سياسى و اجتماعى آن جامعه است. 
ــروعيت يا قدرت دوگانه نوعى رازورزى روباه مشربانه استعمار در تضعيف  مفهوم مش
وحدت ملى و اقتدار سياسى و ايجاد پايگاهى رسمى در دل ساختارهاى حكومتى است 
ــورهاى  ــه امكانى براى حضور و نفوذ در كش تا از طريق يك قطب يا يك قدرت هميش
ديگر وجود داشته باشد. اين رازورزى روباه مسلكانه نه تنها در مورد حكومت ها بلكه در 
ــتعمارى كشورهايى مثل امريكا و  مورد جنبش هايى كه به نوعى در مقابل با منافع اس
انگليس مقاومت مى كنند نيز اعمال شده است. مطالعه اجمالى بسيارى از اين جنبش ها 
ــه عنوان زيربناى  ــخصه هاى اين جنگ پنهان و نرم را ب در دوران معاصر، حقيقت مش
ايدئولوژيك جريان هاى غرب گرا براى پوشاندن طرح ها و نقشه هاى مخفى اربابان خود 
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نيز آشكار مى كند. 
ــت  ــالم در دويس ــدرت دوگانه در ايران و جهان اس ــروعيت و ق ــد مش رازورزى تولي
ــه حداقل ما را از  ــال اخير چنان عميق در بطن واقعيت هاى اين جوامع قرار دارد ك س
ــتراتژى و سياست كهنه در به بيراهه  خوش خيالى هاى ناديده گرفتن كارآمدى اين اس
كشاندن نهضت هاى مردمى دور نگه مى دارد و نشان مى دهد كه حداقل داليل برمالشده 
ــه دهه اخير در ايران و در جنبش هاى اخير بيدارى اسالمى بايد  اين استراتژى را در س
جدى بگيريم. خاصه آن دسته از داليلى كه به ايده استقرار مسلمانان ميانه در كشورهاى 
ــتيزه جو با منافع غربى كمك مى كند و غرب  ــلمانان انقالبى و س اسالمى به جاى مس
نزديك به دو دهه است كه اين ايده را در بستر دوگانه سازى قدرت و مشروعيت در ايران 
ــى از اثرات تخريبى اين استراتژى را در  و جهان اسالم تعقيب مى نمايد و ملت ما بخش
دولت خاتمى و جريان اصالح طلبى دوم خردادى از يك طرف و دوگانه سازى هاى مربوط 
ــبز و انتخابات 88 از طرف ديگر به خوبى تجربه كرده است همچنين انحراف  به فتنه س
در ميان دوروبري هاي دولت فعلي نيز در راستاي همان استراتژي است كه نبايد آن را 

كوچك شمرد. 
ــتراتژى دوگانه سازى قدرت و مشروعيت  براى اين كه درك تاريخى ترى از مفهوم اس
ــخورهاى اساسى اين  ــت ابتدا آبش ــيم بهتر اس ــته باش ــالم داش در ايران و جهان اس
دوگانه سازى ها را كه در مقاطع مختلف تاريخى دستاويز سياست هاى استكبارى بوده 

است برشماريم.
 مهمترين اين آبشخورها را مى توان در مؤلفه هاى زير جست وجو كرد: 

1. تقابل قوميت ها 
2. تقابل شيعه و سنى 
3. تضاد دولت و ملت 

4. تقابل هاى جريانى (چپ و راست، اصول گرا و اصالح طلب، «حيدرى و نعمتي» و...) 
5. تضاد سنت و تجدد 

6. تضاد مشروطه و استبداد 
ــت، تضاد  7. تقابل هاى دينى (تضاد دين و دولت، تضاد دين و دنيا، تضاد دين و سياس

علم و دين و...) 
8. تضاد مشروعيت و مقبوليت 

9. تضاد حوزه و دانشگاه 
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10. تضاد جمهوريت و اسالميت 
اكنون براى آشنايى با اهميت اين دوگانگى در سياست هاى استعمارى امريكا و انگليس 
عليه ملت ايران با هم اين نامه را مرور كنيم: در شهريور 1358 آندريو.دى. رسنز يكى از 
اعضاى سفارت امريكا در ايران نامه غير رسمى محرمانه اى به معاون دبير اجراى وزارت 

كشور امريكا ارسال مى كند كه در بخشى از آن آمده است: 
ــران مبنى بر  ــع امريكا در اي ــكارا بگويم من با موض جرى عزيز... آش
ــتم. من تصور  وجود يك حكومت دوگانه بازرگان و خمينى موافق نيس
مى كنم كه مفهوم حكومت دو گانه (يا دو حكومتى) بدين جهت مشهور 
ــت كه ما حداقل مى توانيم در بخشى از  ــت كه حاكى از آن اس شده اس
ــتگاه نفوذ نماييم... به نظر من حتى اگر يك حكومت  سياست هاى دس
دوگانه در ايران وجود داشته است با آمدن خمينى به عنوان منبع قدرت 

به سرعت عمر آن خاتمه داده شد...1 
ظاهراً گيرنده اين نامه يادداشتى را به اين مضمون در هامش اين نامه مى نويسد: 

ــما  ــران به طورى كه از تلگراف ش ــى اي عواقب و اثرات تركيب سياس
ــند. به نظر من شما پا را  برمى آيد كامًال صحيح و مربوط به نظر مى رس
ــقوط حكومت دوگانه ايران را روى منافع امريكا  فراتر نهاده و اثرات س

بيان كرده ايد.2
هر تفسيرى از معناى سياسى اصطالح «قدرت دوگانه» يا «دوقطبى كردن قدرت» بايد 
كار را با اين واقعيت غريب و غير قابل ترديد آغاز كند كه در زبان دانش سياسى مدرن در 
فلسفه غرب اين اصطالح همواره اصطالحى است كه سياست هاى استعمارى كشورهاى 
غربى در كشورهاى تحت سيطره را تعريف كرده است؛ همچنان كه هر تفسيرى از معناى 
سياسى اصطالح مردم در زبان هاى اروپايى مدرن و در فلسفه سياسى مدرن همواره بر 

فقيران و فرودستان و حذف شدگان از حوزه قدرت داللت داشته است.3 
ــى ايران  ــناختى فراگير و مداوم در مطالعات سياس ــد اين ابهام معناش به نظر مى رس
نمى تواند تصادفى باشد بلكه يقيناً حقيقتى را منعكس مى كند كه در سرشت و كاركرد 

1. اسناد النه جاسوسى امريكا، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام؛ تحليل هاى امريكا در مورد انقالب اسالمى، 
ش6، تهران، بى تا، ص4. 

2. همان، ص6-7. 
3. براى مطالعه بيشتر رك: جورجو آگامبن، وسايل بى هدف؛ يادداشت هايى در باب سياست، ترجمه اميد مهرگان 

و صالح نجفى، تهران، چشمه، 1387، ص37. 
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فلسفه سياسى غرب و سياست هاى اروپاييان عليه ايران و كشورهاى اسالمى ريشه دارد. 
به عبارت ديگر آنچه حكومت دوگانه خوانده مى شود نه يك موضوع و مسئله واحد فلسفه 
سياسى بلكه بر عكس نوعى سياست استعمارى و استكبارى ميان دو قطب متفاوت در 
درون حاكميت هاى ملى است. سياستى كه از يك سو مردم و جريان هاى سياسى را در 
ــى يكپارچه حاكميت قرار مى دهد و از طرف ديگر مردم را در درون  مقابل بدنه سياس
ــيخته و مطرود مى سازد. در چنين نظامى هيچ  حاكميت تبديل به گروه هاى ازهم گس
مرجعيتى براى متحد كردن مردم وجود ندارد. سياست دوگانه سازى قدرت و مشروعيت 

دقيقاً در چنين فضايى كاربرد خود را نشان مى دهد. 
با تفاصيل مذكور، شناخت تضادها و معضالتى كه مفهوم مشروعيت دوگانه براى نظام 
مردم ساالر جمهورى اسالمى ايجاد مى كند براى مدافعان اين نظام از اهميت بايسته اى 
برخوردار است. هر بار كه مخالفان اتحاد و يكپارچگى هويتى، دينى و ملى ايران در صحنه 
سياسى بدان دست يازيدند و از آن بهره جستند بايد متوجه شويم كه اينها تالش هاى 
ــكاف در وحدت فرهنگى و سياسى جامعه و  ــت براى ايجاد ش روشمند و سرسختى اس

بسترى است براى نفوذ دشمن در وحدت و همبستگى ملى و دينى. 
ــروعيت و قدرت دوگانه دامن مى زند و با توليد مفاهيمى  هر جريانى كه به مفهوم مش
ــروعيت و  ــت و ملت، تقابل مش ــالميت، تضاد ميان دول ــاوت جمهوريت و اس چون تف
ــم به فضاى  ــى و امثال اين مفاهي ــب غير ايران ــاوت مكتب ايرانى و مكت مقبوليت، تف
ــاند، خالف تصور عمومى، صرفاً در حكم كارگزار سياسى يا  ــازى مدد مى رس دوگانه س
ــل نمى كند بلكه فراتر از آن گروه هاى مذكور  فرهنگى ضد انقالب داخلى و خارجى عم
يگانه خاستگاه سياسى و فرهنگى ستون پنجمى هستند كه برسازنده فتنه هاى اجتماعى 
ــالمى مى باشند؛ تا از اين  و گروه هاى ستيزه جوى ضد انقالب براى مقابله با انقالب اس
ــم جهانى و منافقين مزدور آنها در درون مكانيسم  برآيند، امريكا، انگليس و صهيونيس
ــبت به جريان هاى  ــود پيدا كنند. اگر ملت ما نس حاكميت جاى پاى محكمى براى خ
انحرافى درون قوا حساسيت نشان مى دهد به همين اعتبار است كه اين جريان ها چه در 
دولت هاشمى، چه در دولت خاتمى و چه در دولت دهم برسازنده سياست هاى دوگانگى 

قدرت و مشروعيت مى باشند. 
ــتعمار و جريان هاى دوگانه ساز در ايران و كشورهاى اسالمى  اين هم جوارى ميان اس
ــروعيت، از دل  ــازى مش ــرا با تقويت دوگانه س ــرا جريان هاى غربگ ــت؛ زي اتفاقى نيس
ــد انگلى خود پيدا مى كنند. در يك شرايط  ــترى براى رش سياست هاى استعمارى بس
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ــى و فرهنگى فراهم نيست. متأسفانه  طبيعى هيچ گاه امكان رشد اين انگل هاى سياس
ــالمى در قرن اخير به خصوص بعد از انقالب  گروه هاى شبه روشنفكر اسالمى و غيراس
اسالمى يگانه جريان هايى هستند كه از طريق اعالم وضعيت استثنايى اجتماعى و تعليق 
اعتبار دين و فرهنگ بومى در حل مشكالت جامعه، نقطه تمايز ميان دين و دنيا، سنت 
و تجدد، دين و سياست، ملت و دولت و بسيارى از دوگانه گرايى هاى كاذب و مخرب در 
تاريخ معاصر بوده اند. اين جريان ها به تأسى از آبشخورهاى ايدئولوژيك خود در غرب، 
همواره در درون يك وضعيت استثنايى و متضاد، مثل هم عمل كردند. در دويست سال 
اخير تضاد چپ و راست، تضاد قوميت ها، تضاد مذاهب، تضاد دولت و ملت، تضاد سنت 
و تجدد و تضاد دين و سياست كه مردم را وادار مى كند در مواجهه با هر موردى مبنايى 
خاص را برگزينند كه مورد پسند اين جريان ها و اربابان آنها باشد جز تقويت استبداد و 

استعمار دستاوردى به همراه نياورد. 
از همين جاست كه نمايش دموكراسى خواهى، قانون طلبى، اسالم خواهى، انقالبى گرى، 
ــم نمايش ها به واقع فقط در  ايران گرايى و ملى گرايى اين گروه ها رنگ مى بازد. اين قس
جاهايى رخ مى دهد كه پاى منافع حزبى، جناحى و گروهى اين جريان ها در ميان باشد. 
اين همجوارى با منافع استعمار انگليس و امريكا و ضد انقالب داخلى و خارجى در قالب 
ــه بنابر عرف غربگرايان از ميرزا  آن تقدس مآبى و اصالح طلبى مبهمى تجلى مى يابد ك
ــاالر عاقد قرارداد ذلت بار رويتر تا ميرزا حسين خان موسوى رهبر  حسين خان سپهس
ــخصيت ها و گروهاى دوگانه ساز در تاريخ  فتنه سبز وجه اشتراك تمامى جريان ها، ش
معاصر ايران بود. به نظر مى رسد اين همجوارى هيچ گاه آشكارتر و رذيالنه تر از همجوارى 
ــال 88 در دامن زدن به تضاد بين دولت و  كارگزاران دولت اصالحات و فتنه افروزان س

ملت، دين و سياست، مقبوليت و مشروعيت و جمهوريت و اسالميت نبوده و نيست. 
اكنون ديگر نبايد ترديد كرد كه دوقطبى سازى مشروعيت و حاكميت به عنوان يكى از 
سياست هاى استراتژيك استعمار غرب، ضامن بقاى جريان هاى چپ و راست در كشور 
و تداوم نفوذ غرب در بخشى از بدنه نظام جمهورى اسالمى است. اگرچه نمادهاى عينى 
اين دوگانه سازى را مى توان در دولت هاشمى و خاتمى در قوه مجريه و در مجلس ششم 
در قوه مقننه تعقيب كرد اما خطر شكل گيرى مجدد اين دوگانه سازى را در بدنه دولت 

دهم نبايد ناديده گرفت. 
دولت دهم ققنوسى بود كه از آتش فتنه 88 بيرون آمد و تنها دولتى است كه با شعار 
ــران را به خود  ــالمى و امام خمينى اعتماد مردم اي ــت به آرمان هاى انقالب اس بازگش
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جلب نمود. ورود مفهوم مشروعيت يا قدرت دوگانه كه از تمايالت رهبرى ايدئولوژيك 
دولت مردان در تمامى دولت ها سر بر مى آورد و به جاى ارايه برنامه هاى استراتژيك براى 
حل مشكالت جامعه (دولت استراتژيك)، به تمايالت و تمنيات و توهمات ايدئولوژيك 
ــن دولتى به هيچ روى  ــردازد (دولت ايدئولوژيك)، در درون چني كارگزاران خود مى پ
ــت. مؤيد اين نكته همان واقعيتى است كه هنوز هم پژوهشگران را  اطمينان بخش نيس
ــگفت زده مى كند؛ اين كه دولت دهم آراى خود را از شعارهايى كسب كرد كه به زعم  ش
بسيارى از غربگرايان چپ و راست در درون جمهورى اسالمى و احزاب پيوسته و وابسته 
آنها چون حزب مشاركت، سازمان مجاهدين انقالب اسالمى، حزب كارگزاران سازندگى، 
مجمع روحانيون مبارز و احزاب مشابه، امكان كسب اين حجم از آرا با چنين شعارهايى 
ــالمى و مشروعيت دينى آن به پايان رسيده و  را در دورانى كه فكر مى كردند انقالب اس
ــه هاى امام خمينى و واليت فقيه ديگر  بايد در پى مشروعيت هاى ديگرى بود و انديش
كارآمدى ندارد و آغاز عصر جمهوريت بدون اسالميت است، باور نكردنى نشان مى داد. 
قلع و قمع انقالب و باورهاى انقالبى كه از دولت سازندگى آغاز شد و در دولت اصالحات 
ــيد به زعم اين جريان ها پايان اسالميت نظام و آغاز جمهوريت آن تلقى  به اوج خود رس
مى شد. اين قلع و قمع نشان مى داد كه بخشى از نيروهاى انقالب دست به انقالب كشى 
ــت. دولتى كه در چنين  ــترده اى يازيده اند كه ديگر براى آن بازگشتى متصور نيس گس
ــان دامى گردد كه  ــير هم ــران رأى مى گيرد نبايد خود اس ــلمان اي فضايى از ملت مس

دولت هاى گذشته را به اين دليل نكوهش مى كرد. 
ــت هاى  ــمت سياس ــه كارگزاران دولت دهم به س ــى از بدن آيا لغزش تدريجى بخش
دوگانه سازى را بايد ناشى از يك غفلت دانست؟ آنچه سردمداران اين دوگانه سازى جديد 
را با چنين تعصبى وارد ميدان مى كند هنوز كامًال برمال نگرديده است. اما آنچه اهميت 
دارد اين است كه اين دوگانه گرايى بين مشروعيت و مقبوليت و ايرانيت و اسالميت در 
تاريخ معاصر هر لحظه قادر است خود را بازسازى نمايد و نظام مقدس جمهورى اسالمى 
را هدف قرار دهد. امروز آنانى كه رداى قوه مجريه و قوه مقننه را بر تن مى كنند بايد آگاه 
باشند كه مهم ترين ركن حاكميت يك انقالب خون بار و كبير را در دست گرفته اند. آنها 
ــت در معرض اين دوگانه سازى هاى كاذب قرار گيرند و  بايد بدانند كه روزى ممكن اس

بايد انتخاب كنند. 
دشمنان انقالب هيچ بسترى را مناسب تر از بستر مشروعيت دوگانه براى تدوام حضور 
ــال ها امتحان كارآمدى خود را در  خود در يك انقالب مردمى نمى دانند. اين نظريه س
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سياست هاى استعمارى و استبدادى پس داده است. اگر استراتژيست هاى كاركشته اى 
ــى به ظاهر  ــوه را براى يك دموكراس ــور چندفرهنگى حتى بالق ــكى ظه چون برژينس
ريشه دار تاريخى مثل امريكا آفت و تفرقه افكن تلقى مى كند و اين نوع دوگانه سازى ها 
و چندگانه سازى ها را يكى از داليل افول قدرت رهبرى جهانى امريكا مى داند آيا نبايد 
در جمهورى نوپاى اسالمى خود به افراد، گروه ها و جريان هايى كه اين دوگانه سازى ها 
و چندگانه سازى را به فعليت مى رسانند و از دل آن جنبش هاى كاذب اجتماعى به راه 

مى اندازند به ديده مزدور نگاه كنيم؟ 
آيا مردم ما حق ندارند مبشران چنين سياست هايى را در هر شأن، مقام و مرتبه با هر 
سابقه انقالبى و ضد انقالبى كه دارند سرسپردگان به سياست هاى بيگانه قلمداد كنند؟ 
نبايد ترديد كرد كه دشمنان انقالب اسالمى و در رأس آن امريكا، انگليس و صهيونيسم 
همه آن عواملى را كه موجب نابسامانى هاى اقتصادى، سياسى و عقيدتى جوامع آنها شده 
است را به بيرون از جامعه خود منتقل خواهند كرد. اكنون ما بر مبناى همان مشكالتى 
كه برژينسكى معتقد بود امريكا را به انحطاط و زوال خواهد كشاند، مى توانيم برنامه هاى 
اين ابرقدرت عنود عليه انقالب اسالمى را شناسايى كنيم. در آينده دور و نزديك امريكا 
ــالمى و دور كردن جنبش هاى بيدارى جهان اسالم از الگوبردارى  براى مهار انقالب اس
ــت هاى تخريبى خود عليه مردم ايران را در سه بخش  ــالمى، تمامى سياس انقالب اس
ــامان دهى خواهد كرد. دوگانه سازى مشروعيت و  اقتصادى، اجتماعى و ايدئولوژيك س

مقبوليت در هر سه بخش در رأس اين سياست ها قرار خواهد داشت. 


