
 زنده باد آمریکا!

 فاضل غیبی

 

رسی کرد؟ از آنجا که عقل نزد همگان به پدیده های سیاسی را بر  احساساتآیا ممکن است به کمک عقل و دور از 

انسان "بطور طبیعی" . اما شد دشود، نزدیکی افکار نیز ممکن خواه ممکن ، اگر خردورزیکندیکسان عمل می

 کند. را دست آموز احساس  عقلمتمایل است موجودی است احساسی و 

به ه بدین درجنشان داده است، شاید در دنیا کشوری را نتوان یافت که مردمش چنانچه تاریخ دو سدۀ گذشتۀ ایران 

 به موضع خود پایبند باشند.    اشند و بدین حّد از آشتی ناپذیریروی آورده بگوناگون سیاسی  جریانات

 اوضاع کشور و خدمت به ایران است! بهبودیسیاسی، گوناگون ریانات جهواداران  اصلیانگیزۀ  جالب است که 

ا "منافع نه ناشی از "اختالفات طبقاتی" و ی ،و عدم تمایل به تفاهم و نزدیکی آنانبنابراین شکی نیست که اختالف آرای 

 برخورد احساسی و کمبود سنجش عقالنی است. ناشی از ، بلکه در نهایت  ..گروهی" 

  یکسی بطور روزمرّه با آرا قالنی تنها سنجش مقایسه ای نیست، زیرا روشن است که هراز سنجش ع البته منظور

 توان دانست، بدینرا فعالیت عقلی نمی "سنجش"آرای خود می سنجد. اما این  برخورد می کند و  آنها را با مخالفی

  د!ا فعالیت عقلی به شمار نمی آورنآنر  منداناندیشنیز  از اینروشود و نظر نمیدلیل ساده که باعث تغییر عقیده و 

ـ 1804)امانوئل کانت  نخستین کشف بزرگ در این زمینه توسط  ؟استچه ویژگی به پس باید دید فعالیت عقلی 

، بلکه دبندنقش نمی ای خالی، بر زمینهآنچه انسان از بیرون خود درک می کندکه  صورت گرفت. او دریافت م.(1724

ی ریاضمطالب جدید چنانکه آموختن  د.شو اند مواجه میر ذهن جای گرفتهاده هایی که پیش از این دبا تصورات و د

 ود می توانیمخپیشین های تنها با توجه به آموختهو  یما تا بحال چه مطالبی را فراگرفته  دارد که کاماًل بدین بستگی

  مطلب جدیدی بیاموزیم.

وط به اعتقادات مذهبی، باورهای سیاسی و آرای هنری نزدیک شویم نقش هرچه از ریاضیات دورتر و به مطالب مرب

ل بدین متمایانسان احساس در اینکه مطلب جدید را چگونه تلقی کنیم افزایش می یابد. چنانکه در اغلب زمینه ها 

  ! د نظرش باشددر تأیی بپذیرد که است که تنها آرایی را 

د و یا انرساز مجهولی به معلومی بانسان را یا باید بتواند  یشه نیست، اندیشهعالیت ذهنی انداز نظر کانت این گونه ف 

ه را ویژگی مهم اندیش شجاعتکانت  ت و آرای موجود کند. به همین جهتبتواند نظرات و آرای نوینی را جایگزین نظرا

 ،آسان نیست ،اندکل گرفته شدر زمانی طوالنی با درجۀ باالیی از احساسات که  لبه بر آرای موجود غ، زیرا می داند

"تغییر  ضرورت وارد کند. و تحول تغییر انساندر شناخت و نظر بتواند  زاینده است کهتنها زمانی   خردورزی درحالیکه

 ترقیقیحتصورات و نظرات ما  در دنیایی متغیرباید همواره بکوشیم  حقیقت نسبی است و  عقیده" در این است که 

 : بدرستی گفته اند ویژه در زمینۀ "علوم انسانی" به حدی است کهاهمیت این کوشش بشود. 

 توانند ینم که هستند کسانی بلکه ، بنویسند و بخوانند توانند نمی که نیستند کسانی سوادان دوران ما "بی

  (1)."بیاموزند دوباره و بریزند دور را کهنه هایآموخته

انیان بنگریم، آنان را دستکم در چهار گروه مذهبی، ملی، ماعی ایر چون از این دیدگاه به آرای سیاسی و نظرات اجت 

می یابیم که در سدۀ گذشته نسل به نسل به مواضع سیاسی خود پایبند مانده اند و هر یک نسبت  خواهمشروطهچپ و 

 .  ستحفظ ا ناپذیر خود راموضع آشتی گروههابه دیگر 

ز آن فاصله گیری ا ۀ احساسات شکل گرفته و تنها راه غلبه بر بر پایتا حّد زیادی روشن است که چنین مواضعی 

بویژه در زمینۀ سیاست که نه تنها دانش نوپایی است، بلکه بررسی خردورزی است. دانش و به  و رویکرد یر پیشداو 

 صورت گیرد. به نهایت منطقی یتنها  زمانی سودمند است که با دید  تاریخ سیاسترویدادها و شخصیت های 

کمابیش شناخته را در نظر گرفت، که شخصیت سیاسی   م.(1874ـ 1965)ن نمونه می توان وینستون چرچیل بعنوا

 مرینت چنین سنجشی می تواند  چندان مورد سنجش قرار نگرفته است.  او اما  عملکرد تاریخی  ای بشمار می رود،شده

 باشد: یمفید یفکر 



به دستور محرمانۀ چرچیل کشتی های " بیسابقه ای روبرو شد. م. جهان با "جنایت جنگی1940در روز سوم جوالی 

ستقر بود یره مبدون اعالم جنگ به قسمت اعظم ناوگان جنگی فرانسه که در بندر الجز  ،جنگی انگلیسی در مدیترانه

 یروی دریایی فرانسه را نابود کرد!کل ندر چند ساعت غافلگیرانه  ایحمله کرد و در حمله

هایی از خاک فرانسه را در ماههای گذشته آلمان نازی بخش بود کهین ا  کشور دوست و همسایه "دلیل" شبیخون به 

بخشی از فرانسه حاکم بود با هیتلر قرارداد صلح امضا کرده تنها در اشغال کرده و  ده روز پیش از این "دولت ویشی" که 

وگان جنگی نا  به گمان اینکه ممکن است چرچیل ،به انگلیس اطمینان داده بوداز این بابت بود. با آنکه دولت ویشی 

 نابود ساخت!نفر ملوان فرانسوی 1300فرانسه بدست آلمان هیتلری بیافتد آنرا به قیمت کشتار 

 از جمله فرمان های مشابه بسیاری صادر کرد.جدال با آلمان نازی  رهبر طول جنگ جهانی دوم بعنوان  چرچیل در

 عنوان جنایت جنگی ارزیابی می شود:که از سوی بسیاری ب رلین،در جنوب ب Dresdenبمباران شهر 

طرف  از دو قوای متفقین از غرب و ارتش سرخ از شرق وارد خاک آلمان شده ،دو ماه و نیم پیش از تسلیم آلمان هیتلری 

ردمی که م. م بوداز دست داده و شکست آلمان مسلّرا بکلی  تش نازی قدرت حملهکردند. ار بسوی برلین پیشروی می

پناهنده می در جنوب پایتخت  Dresden شهر از برابر ارتش سرخ فرار کرده بودند، به سبب بمباران مداوم برلین به

   ست هزار پناهنده را در خود جای داده بود. یهزار نفری دو 600شهر  ، چنانکهشدند

ی هواپیمای انگلیسی و آمریکای 1250در چهار شب متوالی حدود در نیمۀ فوریه  چرچیل فرمان بهدر چنین شرایطی 

هزاران نفر را پناه داده بود با  بزرگ شهر کهدرسدن باریدند و آنرا با کلیسای  زا برتن بمب و مواد آتش 3900بیش از 

آماج خود کشتار درسدن چنان وحشتناک و "ناموجه" بود که حتی در خود انگلستان که خاک یکسان ساختند. 

 ها شده بود با اعتراض روبرو شد! نازیشدیدترین حمالت هوایی 

 ینقش او در رویدادها رعکس،آیا با توجه به رویدادهای جنگ جهانی دوم باید چرچیل را "جنایتکار جنگی" دانست؟ ب

 ن بیستمقر در  تاریخیبزرگترین شخصیت  او را بایدکه تا بدانجا  .می کند اشمقام تاریخی واالیی را نصیب ،جنگ

 !دانست

ته ۀ پایانی بر تمدن بشری گذاشها نقطای تصور کنیم که با فرو رفتن جهان در ظلمت تسلط نازیلحظه کافیست 

ار چرچیل نخستین سیاستمداری بود که خواست .داشتهایی از بربریت فاشیستی وجود نمیشد و  دیگر امیدی به ر می

لحظۀ  آخریندر  را اتحاد روسیه و آمریکا ،یارهای بسو توانست با کوشش شد "با آلمان هیتلری به هر قیمتیمبارزه "

 . نداشت موفقیتی امکانبله با دیو فاشیسم مقا های پیگیر او در داوری تاریخی، بدون کوشش و تأمین کندتاریخی 

ی دامن های بازهم بزرگتر تارها و ویرانیهرگونه "دلرحمی" در مبارزه با فاشیسم می توانست به کش تاریخ نشان داد که

هر ... ش دگان انجات اسلحه سازی و پا کارخ ،راه آهن ن سبب ضروری بود که ایستگاهبمباران درسدن بدیچنانکه  زند.

جنگ  جه و در نتی یابند ینوین تشکل درسدنبقایای ارتش نازی در  بخوبی ممکن بوددست نخورده باقی مانده بود و 

 . برای مدتی طوالنی ادامه یابد

دلبخواه بگیرد و موضعی  بتواند در آن اوهام مذهبی نیست که هر کس  ،که سیاست نمونۀ چرچیل نشان می دهد 

 ودخ در جهت امیالی مخالف منافع فرد جز این ندارد کهای نتیجه ،"تحلیل سیاسی"مایگی در میانبرخورد احساسی و 

  مورد سؤاستفاده قرار گیرد. و جامعه

 ییها اینستکه بکوشیم  بر پیشداوری انسانی، و  ظر سیاسی سالمک شدن به موضع و نبنابراین گام نخست برای نزدی

  :برای چنین پیشداوریهاای نمونه  غلبه کنیم. اند،که در ذهن جای گرفته

روت اندوزی ث مالی موفق شد وتوان در فعالیت اقتصادی و رفتار قانونی نمی سالم و  کوششیم که با اغلب بر این باور 

 ممکن است ! های ناسالمتنها از راه

چنین تصوری برآمده از اعتقاد مذهبی است و در جوامع با سرشت قرون وسطایی مانع بزرگی برای روی آوردن به کار و 

واردی را در تأیید این پیش م مداری پابرجا نشده، در آنها می توانقانونی جوامع چنیندر از آنجا که  کوشش است. 

از  داری شالودۀ هر نوع کوشش اقتصادی و مالی است و اعتماد و امانتجا همه اصل این است که  امایافت،  داوری

 به موفقیت دست نمی یابند. بدون جلب اعتمادمغازه دار کوچک تا بانکدار بزرگ 

 نگرشی که چنین ارزش هاییگردد و هر نوع میممکن  ای است که بر آن پیشرفت جامعهیهسختکوشی و راستی دو پا 

  استنع رشد اجتماعی و پیشرفت مدنی دار کند مارا خدشه



دربارۀ نظام  های سختیزدگی گسترده در میان ایرانیان پیشداوریبا توجه به مطالب باال باید گفت بر زمینۀ سیاست

اقتصادی و سیاسی ممکن و مطلوبی که در سایۀ ایران بتواند به نوسازی دست یابد در اذهان جا گرفته که غلبه بر آنها 

 در جهت تفاهم و همبستگی ملی است.  نخستین گام

 دامن زده شود:ها داوریپیش ۀ برخیبررسی خردمندانبه  در نوشتار حاضر کوشش شده

ر طبقات با استثما بلکه  ،سیستم مطلوبی نیستنه تنها داری سرمایه های یاد شده اینستکه: داوریکانون پیش 

    است. ها و بیدادهای موجود در جهانۀ نابسامانیو غارت منابع کشورهای عقب مانده، بانی هم زحمتکش

  .و دمکراسی پروریدانشدیده گرفته می شود: در این میان دو ویژگی مهم سرمایه داری نا 

ست مراکز اامروزه تحقیقات علمی امری اتفاقی و یا فردی نیست، بلکه مدته مورد پیشرفت دانش باید دانست که در

ا در هبیش از هفتاد درصد پژوهش در کشورهای پیشرفته وعمل می کنند  "د دانشکارخانۀ تولی"پژوهشی مانند 

ارند هشی برخورداز بخش پژوبدون استثنا   ،یدیتول هایواحدهمۀ  بدینصورت که .تولیدی صورت می گیرد هاینهاد

تنها  ادیبخش غیراقتصد. در نتیجه امروزه نبهتری ارائه ده بخش،  محصوالتبا تکیه بر این د نبکوشباید و هر  ساله 

 "وسیلۀ استثمار زحمتکشان و ثروت اندوزی سرمایه فقطمراکز تولیدی و  برعهده داردبخش کوچکی از فعالیت علمی را 

 سرمایه داری زاییده می شود. تولید بخش بزرگ دانش و تکنولوژی در دامن نیستند و  داران"

ع ، سختکوشی را در جوامدر تولید رقابت ضرورتشد و چه به  داری چه به آنکه در دامان پروتستانیسم متولدسرمایه

د وران و مدیران به نسبت رشبِویژه در میان دانشاین سرمایه داری به فضیلتی فردی و اجتماعی بدل ساخته است و 

 شدیدتر می شود.  تکنولوژی

بیرون و   دانش و تکنولوژی برنده اندجهانی داری در مسابقه سرمایهدریابیم، جوامع پیشرفتۀ همین دو جنبه کافیست تا 

ودند که ها بمنتقدان سرمایه داری کمونیست ترین ام اقتصادی دیگری ممکن نیست. جدیزایش نظ ،از جهان سرمایه

 و" ولتید ماشین" شکستن درهمتوسط حزب کمونیست، را تصرف قدرت سیاسی  تنها راه غلبه بر آن لنینبه رهبری 

تاریخ نشان داد که این تجربۀ تاریخی فاجعۀ عظیمی بود که نه تنها به . اعالم کردندامعه ج" سوسیالیستی" سازیباز 

نسل ه سانرژی سازندۀ  پیشرفت جهانی را دچار اختالالت عظیمی ساخت و کهبل ، ها نفر تمام شدقیمت جان میلیون

 داد. کشورها فرسود و به هدر  اغلباز جهانیان را نه تنها در "بلوک شرق"، بلکه در 

 راشور ک  اداری و اجتماعی نهادهای ونیست " ازیو بورژ  سلطۀ ابزار" فقط" دولتی ماشین" هابرخالف تصور کمونیست

. در هر کشوری دستگاه دولتی در  هست نیز جامعه نسبی رفاه و حقوقی امنیت ،قانونمداری ضامن و گیرد برمی در

 آن تنشکس درهم. آید می بشمار ملی سرمایۀ بزرگترین و است گرفته شکل مردم مشارکت با و طوالنی روندی طی

 مرانهآ راههای از تنهاآن  سریع بازسازی ،شود نمی دولت بدونحتی یک روز هم  کشور چون و است قهقرا به بزرگ گامی

 .است ممکن آمیزخشونت و

 از نوینی شکالا که پرورانندمی را باور این سفیهانه ،بیستم قرن" انقالبی" تجربیات قربانیان نادیده گرفتن   با برخی 

تنها یک راه  بشر در برابر ،بنا به تجربیات قرن بیستم و حکم عقلدرحالیکه  !شد خواهد بشر رستگاری باعث انقالب

 ! استگسترش و تحکیم نظام سرمایه داری  وجود دارد و آن

افت سرمایه، از بدو زایش، از سر تا پا خون و کث " ازبرای نخستین بار نشان داد: مارکس  چنانکهنیازی به تکرار نیست که 

با اینهمه با توجه به بهبودپذیری سرمایه داری باید پذیرفت که در مقایسه با دیگر مناسبات اقتصادی  (3)می ریزد."

 در دنیای واقعی آلترناتیوی برای آن وجود ندارد.  ،شناخته شده

ویژگی ذاتی سرمایه داری نیست، بلکه  و اجتماعی تصادیبحران اق خوشبختانه دانش امروزی نشان می دهد که

تکامل و تحول درونی سرمایه  از اینرو  .زندهایی دامن میگسست  و ناهماهنگی در راه رشد سرمایه داری به چنین بحران

ا راهی است تنه ،می گذارد و تکنولوژی پیشرفته در اختیار جوامع مدرنانباشت سرمایه داری و استفاده از امکاناتی که 

بیشتر برای شهروندانی  هرچه پرشمارتر  چهدنی و رفاه هر گسترش جوامع م بهبود شرایط کار،  که می توان در جهت

 . پیمود

هان قاد جانتبدین سبب باید  .انتقاد از سرمایه داری از موضع غیردمکراتیک به استقرار بدترین نوع آن منجر می شود

خدمت تبلیغات سیاسی صورت می گیرد و عماًل به حفظ در نهایت در  د کرد، زیرار  سومی بر سرمایه داری را قاطعانه

دنی )مانند م ماقبل اجتماعی مناسبات بازگشت به سرمایه داری لجام گسیخته و تحکیم موجود )مانند چین( و یا وضع 

 ایران( منجر می شود. 



صوری تی " در دانشگاههای ایران بیاندازیم تا کافیست نگاهی به نوشتارهای خیل عظیم "متخصصین ضد سرمایه دار  

اسفناک آنکه در این نوشتارها نسخه هایی نه تنها خیالی، بلکه ماجراجویانه    بیابیم! "نتقاد از سرمایه داریا" از سطح

بافی یئور تغلبه بر "امپریالیسم غرب"  هدفامکان اتحاد چین، هند و روسیه به دربارۀ پیچیده می شود.مثالً بطور وسیع 

 (2) شود!می

بزرگترین برتری سرمایه داری همزادی با در این کارزار تبلیغی و تحمیقی، این حقیقت نادیده گرفته می شود که 

کراسی تحقق یافت و دمبشری  سایۀ سرمایه داری بود که آرزوی دیریندر ، برای نخستین بار در تاریخ دمکراسی است.

دمکراسی نیز مانند اقتصاد سرمایه داری با آنکه به خواست و ارادۀ انسانها  . نظامبر کرسی نشستو حقوق شهروندی 

رنجور است که  ها و تضادهای بسیاریها، نارساییاعی هنوز از پیچیدگیای اجتمباز هم بعنوان پدیده  پدید آمد 

نقش  د. امااسی مفهومی ندار دمکر سیاسی"،  حزب بدون :هبزرگترین اندیشمندان نیز راه حلی برای آنها نیافته اند. نمون

 بحال نقشی منفی بوده است!  )چه دو حزبی و چه چند حزبی( تاتیک دمکراسیستم های  تحکیماحزاب در 

انیان در از جه دستکم دو میلیارد ،با اینهمه دمکراسی واالترین دست آورد بشری است و برای نخستین بار در تاریخ 

 برای خیال  ، امنیت و  رفاهی زندگی می کنند که چنان آزادیاند و در فتهسایۀ آن به زندگی در خور آدمی دست یا

      قابل تصور نبود. نیز پردازان دو سه قرن گذشته

 های انهرس و روشنفکران. آنها دمکراتیک سرشت و سالمت نشانۀ و است باز جوامع های ویژگی از هانارسایی از انتقاد

 اگر نبنابرای. بگذارند انگشت فساد و نارسایی بر جامعه بیدار وجدان وانبعن دارند وظیفه دمکراتیک کشورهای

 یژرف هایبحران با جوامع این که کرد تصور نباید ،است ها نارسایی از انتقاد از مملو کشورها این در گروهی هایرسانه

 کشورهای در ای دیدهپ چنین نبود و است پیشرفت و بهبود موتور نارسایی از انتقاد برعکس،  . هستند روبرو

ها و فساد ینارسای شاخص برعکس بلکه نیست، کشورها این در بحران نبود دلیل تنها نه (چین مانند) غیردمکراتیک

 .هستند آن خاموش قربانیان میلیونی، های توده که است بزرگی

انۀ ین نشمی گیرد و ا با شدت بیشتری صورت  رمایه داری در کشورهای عقب ماندهانتقاد از سجای شگفتی است که 

رای "تدابیر ناعادالنه" بگاهی حتی  درحالیکه در کشورهای پیشرفته ،ستناآگاهی همگانی ا استفاده تبلیغاتی از

 مورد تأیید جامعه است! نمونه:  نیز جلوگیری از بحران

 ط،متوس و چککو  اقتصادی صاحب واحدهای درگذشت با که انددریافته تجربه های پیشرفته بهدر سرمایه داری

دی را واحد اقتصا  موارد بسیاری در نوین، گذاریسرمایه برای اعتبار نداشتن به چه و تجربه کمبود به فرزندان او چه

" ارید سرمایه" کشورهای اغلب در اینرو از. شوند می باعث بیکاری گروهی کارگر و کارمند آزموده کنند وتعطیل می

 پوشی چشم ارث بر مالیات دریافت از دهد ادامه کار به سال ده تا تصادیاق واحد که شرطی به مواردی چنین در

 ( !از سرمایه داران) ارث بر مالیات یورو میلیارد ده از بیش دریافت از ساله هر هدفبدین  آلمان دولت مثالً . شودمی

 کند! می صرفنظر

های اند که بدون فرسایشرا فراهم ساختهسرمایه داری و همزادش دمکراسی برای نخستین بار در تاریخ  این امکان 

نشان  یکنگاهی به کشورهای دمکراتبگشاید. راه بهتر  ایدهبسوی آین یی واقعیدورنما ، جامعه با بزرگ اجتماعی

نیز ماعی اجتدر زمینه های  های علمیبر نتایج پژوهش چگونه با تکیهآنها، صرفنظر از پیشرفت اقتصادی، دهد که می

 :. از جملهنداهدست یافتتحوالتی غیرقابل پیش بینی  هب ار دهۀ گذشتهدر همین سه چه

م. دودکش کارخانه ها نشانۀ رشد صنعتی بود با هشدار دانشمندان در مدت کوتاهی حفظ محیط 70اگر هنوز در دهۀ ـ 

 اهداف مهم اجتماعی بدل شد. از زیست به یکی 

همجنسگرایی  داشت پس از آنکه دانش نوین اتنسگرایان مجاز ر اغلب کشورها روابط همجم. هنوز د70اگر در دهۀ ـ 

  است. هصورت قانونی یافت آنان، اینک در بسیاری کشورهای ازدواج میان شناختای طبیعی پدیده را بعنوان

همچنین  وکودکان در خانه و مدرسه مدتها طول کشید تا تنبیه بدنی  م شد،غیرقانونی اعال پس از آنکه مجازات بدنی ـ 

 در سوئیس در و شد ممنوع. م1980 در تازه آلمان در مورد دو این شود. چنانکه غیرمجازتوسط همسر  تک زدن زنک

 !است مجازهنوز هم  نگذارد بجا اثری که صورتی

معی کوشد به کمک خرد جپس از تشخیص نارسایی و فساد میکه  درک شودمهم آنستکه دینامیسم درونی این جوامع 

وین های ننه به دانش ؛هایی خدا خواسته تلقی می شوداییدرحالیکه در جوامع دیگر چنین نارسبر آن غلبه کند، 

 به خرد و ارادۀ جمعی دست یابند.بمنظور غلبه بر آنها دسترسی دارند و نه می توانند 



این باره  در. است استثمار شدید در کشورهای پیرامونی و یا رو به توسعه وارد می شودداری سرمایهی که بر انتقاد مهم

که شرایط  باشند البج گذاری خارجیبرای سرمایهرشد تنها  زمانی می توانند  به رو کشورهای شود که نادیده گرفته می

مواد  و هادستمزد بودن عماًل به قیمت پاییندر مرحلۀ نخست مناسبی برای سودهای سرشار فراهم کنند و این شرایط 

 تحکیم با بعدی مرحلۀ در درحالیکه هستیم، روبرو کار نیروی شدید استثمار با مرحله این رد .اولیۀ ارزان بوجود می آید

د در مرحلۀ استثمار شدی دیگر عبارت به. گذارد می پیشرفت به رو رفاه و یافته افزایش نیز دستمزدها ،اقتصادی رشد و

  .قیمتی است که جامعه برای پیشرفت صنعتی می پردازد ،اول

در دو سه دهۀ گذشته با رشد صنایع نساجی به بزرگترین صادر کنندۀ محصوالت ارزان نساجی به اروپا رکیه نمونه آنکه ت

خش صنعت باما صنایع نساجی هنوز هم بزرگترین  .اندگرفته بعهده چین و بنگالدشنقشی که اینک  ؛بدل شده بود

 اند. تر روی آوردهفیت بر با کی یبه تولید محصوالت؛ با این تفاوت که ترکیه را تشکیل می دهد

سالمت آمیز تنها راه موفقیت راه مبارزۀ م اینستکه آن گرفت بتوان درس بیستم یک قرن خونبار تجربیات از بنابراین اگر

 ویتتقبه تنها  بلکه داری، سرمایه شکستن هم دراز راه  نهو تحقق آرمانهای عدالت خواهانه،  بشر پیشرفتاست و 

اده وانگهی استف .ممکن خواهد بود  شهروندانتر گسترده ارکت آگاهانه و مسالمت آمیز هرچهمش دمکراتیک، نهادهای

ترقی ریانات مشق دیگری بجا نمی گذارد، جز همکاری و پشتیبانی از ج و رّد هرگونه خشونت های مسالمت آمیز از روش

 . استکه خاستگاه آنها نیز کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری  جهانی

ذهن   درجهان سومی" و "فلسفه بافی فردیدی"  ، "چپ نگریکه از "اسالم سیاسی" معجون فکری عجیبی ،نکوتاه سخ

ن که بزرگتری، فراهم آورده آورهای سیاسی و برخوردهای خسرانماجراجویی ، زمینۀ مناسبی برایرسوخ یافته ایرانی

از این  د، بلکهدار مروز کوچکترین امکان موفقیتی ندر جهان ا مشی ن خواهد بود. نه تنها چنین خطبازندۀ آن ملت ایرا

ر بشما برای ملتی که روزگاری از مهدهای  فرهنگ جهانی لح جویی و همکاری مردم جهان است نظر نیز که مخالف ص

 . ناشایست است رفتمی

انه کند و سوگمندمی را برای تحمیق افکار آماده نباشد زمینه گرایانهو واقع طلبی اگر عاقالنهخواهی و عدالتآرمان

 بزرگترین قربانیان این اشتباه در عصر حاضر به شمار آورد.باید ایرانیان را 

جهان  با همۀ کشورهای در برابر ایران تنها یک راه به سوی رستگاری گشوده است و آن تشنج زدایی، نزدیکی و همکاری

ا بدر دوستی و همکاری  ،به روشنی دیدبتوان تا  ،دهای واهی زدو پیشداوریاز را باید شست و اذهان را  هاچشم است.

بتوانیم روابط سالم و  پیشرفته ترین کشورهای جهان بیشترین سود مادی و معنوی نصیب ما خواهد شد و اگر

 . دبگشایی چهره آیندۀ نیکبرای ایران نیز برقرار سازیم دیری نخواهید پایید که "دنیای آزاد" ای با خردمندانه

  ،ولوژیپیشگام پیشرفت دانش و تکن به عنوان زادگاه دمکراسی، بزرگترین واحد اقتصاد جهانی و آمریکا ده ت متحایاال 

یرند خرد را بدست گسرنوشت خود  کمک کند. هرگاه که ایرانیانکشور ما ترقی  می تواند بهکه است ی مهمترین کشور 

 . شیمکو ببا این کشور  در راه تحکیم دوستی و همکاری حکم می کند که

 حکم هبایاالت متحده تا به امروز کمابیش مانند دیگر قدرت های جهانی مرتکب اشتباهات بزرگی شده است، با اینهمه 

ر الت متحده بدون غلبه بآن از دشمنی بهتر است. البته نزدیکی به ایادوستی با  ایران ملی منافع نظر از ،منطق

قدر مسلم اینستکه آمریکا در سه دهۀ گذشته به بیش از یک ت. هایی که در اذهان جا گرفته ممکن نیسپیشداوری

 اند و تنها راه استفاده از این سرمایه نزدیکی وبه سرمایه انسانی عظیمی بدل شده میلیون ایرانی پناه داده است که

 تفاهم با این کشور است. 

 ار  التین آمریکای که شدمی متهم بدین متمادی های دهه طول در این کشور ،آنکه پیشداوری های دیگر از جمله

 یکی در. است مشغول منطقه غارت به نشانده دست هایدیکتاتور  از پشتیبانی با و کندمی حساب خود" خلوت حیاط"

 وفاییشک و دمکراسی راه درایاالت متحده همکاری  با دیگری از پس یکی التین آمریکای  کشورهای گذشته دهۀ دو

 !همچنان به قوت خود باقی استاز این بابت نیز ، اما پیشداوری پیشین ما اند شتهبردا بلندی گامهای اقتصادی

سدۀ   " !شعار داد: "یا سوسیالیسم یا بربریت "انقالب جهانی کمونیستی"دقیقاً یک سده پیش تروتسکی در انتظار 

ا انتخاب ر  می تواند آیندۀ خود بربریت بود و اگر امروز بشر هنوزنوعی خود  ،گذشته نشان داد که کمونیسم مورد نظر او

ی از بخش بزرگ ،دمکراسی را پاسداری کرده و برای نخستین بار در تاریخ ت کهسرمایه داری اسرا مدیون  این ،کند

  بشریت در سایۀ آن از امنیت، رفاه و آزادی واقعی برخوردار شده است.
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