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  جهان در گذرگاه امپرياليسم
  

ی تمدن گردانهاز  دورماندن خود را که استبوده همين   ايمشتهدا ،مردم وامانده از پيشرفت ،که ما ایهتنها گزينشايد 
برای سوار  و دويمبه دنبال اين گردانه می ی خودترس از پسماندگی با با شگفتی از اين تمدن و ما اکنون .يمپذيرب

 ما از اين روی. شويم وارد *اين انجمن به بتوانيم بچرخيم تا آن گردش در سوی گردانه بايد همگام وشدن به اين 
خود را  *هایو کاستی ی آنها برخوردار شويماز پشتيبانی تاکنيم  را اجرا هانجپيشتازان دستورهای  يم کهچارنا
  .وشانيمپب

  

 گزيريمناشايد هم  .کندمیآنها نزديک  کاروانبه  ما را  است کهترين راهی آساننهادن  جهاندارانسر به فرمان شايد 
ما به دانش   با اينکه .پرسيمبتمدن  فرمانرواياناز  و دستور برآوردن اين نيازها را را خودماننيازهای که ما 

که در اين  دستکم ما اجازه داريم ولی و آنها به نادان بودن ما نياز دارند کشورهای فرمانروا نيازمند *یپيشرفته
   مورد بينديشيم. 

  

به وجود  که از پسماندگی و نيازی ما و اندجهان رسيده فرمانروايیبه  ندرن از پيشرفت دانش و بينشی که دااجهاندار
با چشمان خودمان  اگر ما بتوانيم .ماست بينش خودولی نادانی و ناتوانی ما از  مايسر به فرمان آنها نهاده آمده است

 بتوانيمآنگاه شايد هم  و برايمان تفسير کنند ديگران بينيم،،آنچه را که مینيازی نباشدشايد  تی بنگريمبه جهان هس
   .   بازسازی کنيمدانايی و توانايی خود را 

  

امروز   اند آنهايی هستند کهکشورهايی که زودتر از کشورهای ديگر به دانش و ساختن ابزارهای مدرن دست يافته
مردم جهان باور دارند که "پيشرفت تمدن" تنها همان  امروز يعنی .کنندمینويس ت تمدن را پيشراه و سوی پيشرف 

  .گوينداز آن سخن میمفهومی را دارد که کشورهای پيشرو 

  

گام  جهان در راستای تمدن بتواند بايد از اين راه بگذرد تا بشودهر کشوری که خواهان پيشرفت  پندارين ابر 
های کشورهای برنامه  در ایهواماندکشور  هر بازارچون  ديگری هم وجود ندارد یگزينه ه کردارب البته. بگذارد

 به کاربرد ابزارهای مدرن روزافزونی نيازاز اين کاروان  بازمانده اجتماعدر  از سويی .پيشرو گنجانده شده است
 .ه استتر کردناچار را آنها تنگ و مردم بر آن زمان را و اين نياز ايجاد شده

   

بسيار  ،آيددر برابر ميزان توليدی که از به کاربردن ابزارهای مدرن به دست می ،پيشينابزارهای  یبازده چون
دورنمای را در  زندگی هایشادی و داردبرمی دوش انسان ازاست و از سويی ابزارهای مدرن سختی کار را ناچيز 

به کشورهای پيشرفته در  که هستندی يهاآوردی دستفته و فريفتهاين است که بيشترين مردم شي .دهدآينده نشان می
 . گذارندنمايش می

  

ی زيستن خود را با که شيوهاين است ی کشورهای جهان دارند ای که همه چارهتنها  :توان گفتخيلی کوتاه می
اين پيشرفت نه تنها  مند شوند.بهره ابزارهای مدرن برآيندهای تمدن پيشرفته همآهنگ سازند تا بتوانند از آوردهفر

داده به يکديگر پيوند میرا خانواده و شهروندان  ی کهيهاارزش بلکه سازدمیهمسان  جهان را در زيستنی شيوه
 .دنکمیبه تکاپو وادار  با بندهای قانون اند،مردم را، که در انديشيدن پراکنده شده و پاره است

  

 مدرن نشان دهند بايد ی زندگانیشيوه ی خود را درشايستگیبتوانند  ،تمدن ناي مانده ازوا ،برای اينکه مردمان
سياسی، اجتماعی، اقتصادی،  هایيعنی سازمان .اندشدهقانون بندی در سامان جهانی  که کنند هايی را برپاسازمان

 . نداهددادستور  در هر کشوری بايد در پوششی باشند که فرمانروايان تمدن، تاريخی و فرهنگی قوقیح
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مرزبندی  ی اجتماعی راهر پديدهراستا و گسترش  ،آرايیهای جهانبرنامهبرای پيشبرد  ،پيشرفتگان تمدن همچنين
دانند آنها می .دکننمینويس پيش آنها حقوق را و دانشسياست، تاريخ، هايی بسان ی پديدهمايهيعنی درون .اندکرده

بر همين اساس هم آنها در  بکار برد. توانمی نه بايد آموخت و در کجا و چگونهها را در کجا و چگوکه اين آگاهی
  .دهندپرورش می و همانديش همپايه را انو حقوقدان ان، دانشمندانسياستمدار همسانی يهادانشگاه

  

 باشدوند برون از اين ر انديشه هر کس آزاد است که در هر موردی انديشه کند ولی اگر آن در اين سامان  البته
انديشه بايد بازارساز يا بازارياب باشد و باالخره انديشه بايد در بازار  .نخواهد کردپيدا  پيوندی با اين کاروان

   .شودهرآنچه که خريدار نداشته باشد بی ارزش شمرده میبه فروش برسد و  هاانديشه

  

توان آنرا کشور بنامند، می ایويژه هاینکه سازما خواندتوان کشور سرزمينی را می آرايی،در رهگذار جهان 
. جهانداران بپذيرندهای فرمانروا اگر سازمان چسپانيدکرد يا کشورهايی را به هم  بخشکشوری را به چند کشور 

به   کمک کرد تا ایدر چه زمينه بايد کشور کدام بهدانند آنها می، کجا آزادی و آزادی چگونه است در سنجند کهمی
 نيز و کنندنشانه گذاری می هر کشوری را در آنها هستند که راستای پيشرفت و رفت تمدن نزديک شودکاروان پيش

  ه کسانی بشر هستند و حقوق بشر چيست.چدانند که آنها می

  

اين زشتی نشان بدبينی  ولی باشد دلخراش و زشت برای برخی آرايی يا امپرياليسمگسترش جهان از اين ديدگاه شايد
ای هدر سامان سازمان کاستی يا نارسايی گونههيچ است که  روشنفکران جهان ی بيشتربينیاز خوشيد هم شا نيست.
 .شودآشگار نمی جهانی

  

 زمانی اند که نيازهای اقتصادی و اجتماعی آنهاچنين برداشت کرده حکمرانان ،اين پيشرفت گذرگاهدر به هر روی 
هموند  آنهاسامان در بسازند تا  جهاندارانکشوری را براساس دستورهای  هایسازمان یکه پوسته شوندبرآورده می

زندگی  کشورهای پسمانده در، برای مردمی که را ی زيستنشيوه به درستید باي حکمرانان از سويی ديگر. شوندب
د. اشنبهمآهنگ  انداستاندارد شده کشورهای فرمانروا که در یيهاتوليدبا  تا نيازهای آنها زندسادگرگون  ،کنندمی

 .شوندبرآورده می تمدن پيشرفتهآوردهای دست به کاربردندر  نيازهای خانوادگی يا اجتماعی تنها يعنی

  

 کارکرد است که ين ابه کاربردن ابزارهای پيشرفته نشان پيشرفت بينش و فرهنگ مردمان نيست.  با اين وجود
 در مردم از ديرزمان که است ی اشيوه همان بر اساس، دشونبرپا می در کشورهای پسمانده که تازه، هایسازمان

 به اسالمی پرپا شود کارکرد آن مملکتدر  "عدليه"يعنی اگر سازمانی به نام  .اندهداشت اجتماعیهای بخشديگر 
   .نه دادگستری است "قصاص" نسبت احکام اسالمی

  

 د،نشوايجاد می در کشورهای پسمانده ، کهمايشین هایسازمان یتنها به پوسته پيشرفت هم فرمانروايانبه راستی 
 ،های باربریشرکت همانگونه که ی اين کشورهای کاری ندارند.ی حکومت واماندهمايهو با درون کنندبرخورد می
به آسانی بر  و سيگار را ، مس، فوالد، نشادرکاالهای گوناگونی بسان سنگ، روغن، گاز، پارچه بتوانند برای اينکه

درازا، پهنا  که ، )Contaier( يیهاجعبهدر  را هر کااليی که خواهندمی ، از مشتريانسوار کنند خودهای یتروی کش
در  يکسان و يکنواخت ند کاالهای گوناگون رابتوان کارکنان تا بگذارند ،هستندبرابر  با يکديگر آنها یو بلندی

با  توانمی ی کاالهای گوناگونبا همسان کردن پوسته .انبار کننديکديگر و بر روی يکديگر  کنارهای بزرگ کشتی
توان گفت که  می .يکسان جا به جا کردهايی کاميون با به آسانی آنها را توانمی و آنها يکسان رفتار کرد یهمه 

به  اراندازیهای يکسانی را از بکنند بلکه آنها تنها جعبهی را بارگيری نمیگوناگونباربری کاالهای های سازمان
 ند.انرسديگر می باراندازی

  

آسان  که دسته بندی کردن آنها جايگزين بشوندهمسان  ایحکومت کشورها در پوستهی به همين سان هم بايد شيوه
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بهتر  يا تمدن زه هم که وامانده باشداهر اند یاجامعه  هروانند در تمی کشورهای فرمانروا . از اين همسانیباشد
که ی يهاسازمان کارکرد ، همانگونه که اشاره شد،البته .دهند سترشگخود را  هایفروش کاال بگويم بازار

 سان همبدين .اندبرداشت کرده مذهبی هایمعياراز  که مردم است تصويری گذارندمیبه نمايش  نوآموزهای حکومت
 يعنی ذهن مردم مسلماندر  مفهوم آزادی هم .مخلوق برخالق  حاکميت از است تصويری نيزحکومت با مردم  رفتار

بينش مفهوم آزادی، در ولی  .و آزاد بودن در سرکوب کردن آزادانديشان استاجرای احکام اسالم  آزاد بودن در
   بازگو شود. بدون ترس آزادانه بتواند انسان یانديشه سامانی است که در آن پيشرفته باشد، آنهافرهنگ  مردمانی که

کنند بيعت می وکيل هللاخليفه يا  مردم مسلمان با که در کشورهای مسلمان اين است هم های انتخاباتینمايشکارکرد 
 ی مردم.نماينده نه تاسی هللا خليفه نماينده .رانده شوندجنت  سوی مردم به آن تا کند  اجرا را اوامر اسالمی او که

   گيری کند.ها مردم را پیاو خواستهی آنها باشد تا گزينند که نمايندهکسی را برمیباشند آزاده  ی کهمردم ولی

ا کسانی که بدهند ی شرعی خود را انجام میی که از نادانی وظيفهی پيروانبرای کشورهای فرمانروا بيعت کورکورانه
به پيش برد   را آرايیجهان هایبرنامه تواندر کشوری میزيرا  .گزينند تفاوتی نداردی خود را برمیآگاهانه نماينده

 از باشدستيز و اينکه اين حکومت مردمی يا مردم بکشاند دلخواه شده به سويیمهار  را مردم بتواند کومت آنکه ح
  .کاهدنمی آرايیی جهانهاپيشرفت برنامه

  

سرکوب  که برای  ،اسالمی ابزارهای ديگر عدليه، محکمه، مدعی العموم، قصاص، ديه و هایمفهوم جهاندارانبرای 
 ديگر و بخشش، پادآفرهدادگستری، دادگاه، دادستان،  ی بسانيهاپديده با ،شوندار برده میبه ک انسان یانديشه

 . همسنگ هستند ،اندگسترش راستی و پيشگيری از ستمکاری پيدايش يافته برای که ،ی فرهنگیهاپديده

  

 .چندان وزنی ندارند ليد شدهبازار فروش کاالی تو یگرمی پيشرفت تمدن امروز جهان و در راهها تفاوت گونه اين
يا  فراهم کندند و اينکه خليفه اين بازار را شوکه مردم نيازمند آن کاال ب شودمیگرم کااليی  بازارفروش آنگاه زيرا

  .رسدکاالی توليده شده به فروش مینمايندگان مردم 

  

 بتوانند تاشوند  پيچيده انتخاباتی ششپودر  ایمايهبا هر درون های حکومتخواهند همه فرمانروايان می از اين روی
 پناهدر  يکسان و پايدار را جهانی هایپيمان حقوق بشر بگنجانند و یجعبه را درزورگو حاکم  يک نامردمی بودن

در  راها دهند يا دختربچهمیصيغه به اجاره  احکامزنانی را در اگر مردمی از پسماندگی . دهندانجام  پوششهمان 
حتا عقيده و عقيده داشتن دارد بستگی  آن مردم هایبه عقيدهاين زشتکاری  رسانندمیينان به فروش بازار عرب نش

 .  اخته شده استنبخشی از حقوق بشر ش ستيزی همبه انسان

  

  هستند، آزاده ، کهبرای مردمی دموکراسی يا هستند، برده منش ، کهبرای مردمی توانندکشورهای فرمانروا نمی
معيارهای های آن حکومت با پايهکه  ؟پابگيرد ایوهشيحکومتی براساس  تواندمی  . زيرا چگونهورندديکتاتوری بيا

ی آنها براساس عقيده آنها هم حکومت هستندای کهنه و پوسيده مردمی که پيرو عقيده .دندر تضاد باش مردم سنجش
ی نمونه. گذارده شوندبه نمايش  شکوههای باساختمان در کشور های آنسازمانچند که  پسمانده خواهد بود هر

  :زنده

 یپروانه آنکه از پيروزمندان جنگ بدون آنکه استقالل داشته باشد و بدون تلر،ي هپس از شکست کشور آلمان، 
با وجود  پس از شکست صدام، مردم عراق ولی ی آزادگان است.که شايسته رسدبه سامانی می دريافت کند آزادی

   رسند که در خور مسلمانان است.به حکومتی می امان دادن کشور،، در سدريافت آزادی

  

گوارا  ی زرين همدر پيمانه شراب ترشيده و آيدمیبر   همغان تالشاز در تاکستان خوشگذار و ی خوشگوار باده<< 
              >>.شودنمی

سامان، که تا  اين در درونآزادانه  توانندکسانی که بتوانند آزادانه در هر موردی انديشه کنند آنها نيز می به هر روی
با  اشندب ، يعنی عبد هللا،ایپيرو عقيده . البته کسانی کههای خود را شناسايی کنندخواسته ای جبری است،اندازه

  .مانندمیباز فرهنگی هایپيشرفتوجود به کار بردن ابزارهای مدرن از 
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تواند گسترش يابد که برای پايداری حکومت سودآور باشد ولی یم ای، انديشه که در حکومت اسالمی ،درست است
اين روشنفکران  مسلمان بودن نشان خشکيده است مرزهای احکام اسالمی بيشتر روشنفکران در یه انديش اينکه
آنها به اين   بلکه انديشندای نمیبه پديدهآنها  .ای ارزشمند است که سودآور باشدبرای اين کسان انديشه  .است
در خور  ای راانديشه کهزنند می  پرسهها آنها در بازار انديشه .رسندراهی زودتر به پول میچه  از انديشند کهمی

  .به فروش برسانند ديگر ه و در جايیتبرداشاز جايی  بازار

  

سان ينمبه ه گيرنددستور می افرمانرو کشورهای را ازخود های سازمانساختار  کشورهای وامانده که گونهن همآ
  .سازندی پندارهای خود میزمينه ،اند، که در کشورهای بيگانه نوشته شده ی رايهابرخی از روشنفکران آگاهی هم

 کنم.ای اشاره میروشن شود به نمونه  "پندار"" و دانستن"تفاوت  ،در اين مورد ويژه ،برای اينکه

  

های آنها پژوهشاند. های جهان پژوهش کردهی زبانهدر مورد ريشچندين سال پژوهشگران اروپايی به ويژه آلمانی 
های کتاب ی نامبرده. نوشتارهامانده است برجایتا به امروز  آنها که گويشبوده ترين نوشتارهايی کهن یبرپايه
 ينا .انددارند، نگاشته شده خويشاوندی که با يکديگر پهلوی و سانسکريت، هایبه زبانکه  اندبودهی پارسيان دينی
 . شوندهای هندوستان نگهداری میدر موزهتا به امروز  هاکتاب

  

در  هرکدام هستند که های جهان همريشهرسند که بيشتر زبانهای خود به اين برآيند میشناسان از پژوهشزبان
ی ند ريشهاهچون پژوهشگران آلمانی در اين کار کوشاتر از ديگران بوداند. ای دگرگون شدهدرازای زمان به گونه

کشورهای اروپا  نيست. های اين ريشهشاخه از یکنند که زبان هندو اشاره می نامندهای را "هند و ژرمن" میزبان
ها را ی اين زباندانند و آنها ريشه نادرست می را پذيرند ولی نام " هند و ژرمن"را می نامبرده هایپژوهشبرآيند 

  نامند."هند و اروپايی" می

  

 به شمارهای اين ريشه و زبان هندی هم از شاخه است کهن پارسيان بوده هایها کتابهشوی اين پژچه پايه اگر  
 برای زبان شناسان جهان شايد هم .رنجدنمینام "هند و اروپايی"  از وجدان پژوهشگران با اين وجود آيدنمی

وزه ی مآنها با همياری هایپژوهش چون ت.بوده اس ی فرهنگیيک دروغ زيرکانهپذيرفتن نام "هند و اروپايی" 
جاهليت و کفر ی را فرهنگ هایارزش ،از اسالمزدگی  ،ايرانيان هم کهو  است هبودانجام پذير  وستانداران هند

  .دانستندمی

  

آن کس که سودجو ولی  شوند.میپروران وامانده البته پاداش کوشندگان دانا چنين است که آنان کاروان ساالر تن
از اين پرگويی خواستم ای که میبهره .اندگستاخ پس انداخته  جويندگان هايی برداشت کند کهريزه يد ازپرور است باتن

های ريزه همين ها ازآگاهی آنکه   ايرانی استدانشدانان  يشتری ببگيرم اشاره به از خود بيگانگی و نابخردی
   گردآوری شده است.افتاده پس

  

داند، های اروپايی را به نيکويی میشناس آلمانی، که زبان فارسی و پهلوی و بيشتر زبانبانيک استاد ز از زمانی
  ؟ شدمی ناميده اروپايی"ها "پارس و ی اين زباننبود که ريشه سزاوارآيا  :مورد پرسيدماين در 

 . ی نداشته باشددروغ فرمانروايجايی پيشروی دارد که  تاولی راستی  ،به راستی حق با تو استپاسخ داد: 

  

  هم او کرد کهو گمان می بود خوانده را هاپژوهش اين برآيند ی ازيهاريزههمين پرسش را از يک ايرانی کردم، که او 
   .شودخون پيامبرانش ريخته می آوردن نام "پارس"آنچنان برآشفت که گويی با  از اين پرسش ، اواستشده زباندان 

در اين نام تا کنون من بود می اگر درست چون  است مسخرهسد در سد و اروپايی" پاسخ داد: نام " پارس  خشم با
 .خوانده بودمکتابی 
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توانيم ميزان ی جهان هستيم ولی دستکم میپيشرفتگان تمدن زنده و پيرو ريزه خوار درست است که ما ايرانيان
ايرانيان که هويت خود را   برخی از برای شايد. بررسی کنيم فروشندبه ما میهای را که ی آگاهیراستی و درستی

  ست که ا تر از آنآسان برای آنهاچون  .دنکن کششپي را هويت اسالمی به آنها اند بهتر باشد که کسانیفراموش کرده
 هم ايرانيانبا اين وجود هويت دروغين با نهادهای درون اين  هويت خود را شناسايی کنند. به راستی بخواهند آنها

 .شودی آميخته نم

  

اند به درستی اسالم را در خود بياميزند و مسلمان ههرگز نتوانست اندايرانيانی که هويت خود را در اسالم باخته چون
ان بينيم که ايرانيان مسلمانمیاکنون هم ی خود بچسپانند.گمشده هويت  ه اند که اسالم را بباشند بلکه بيشتر کوشيده

گورهای  به عبادتاند بلکه ت در کنار هللا خلق کردهنه تنها امامانی پرقدر نهاموحد. آ انهستند نه مسلمان مشرک
هرکس که سر   در برابر آنها ،از اين روی ،است پرستیبت  اين ايرانيان منش زيرا .پردازندمی ی آنهاهزارساله

به  آنان چون اهد بودخوی کس ديگر خاکسارخود نيز   استکه سر برافراشته  هم و آنکس افتندبرافرازد به خاک می
 اند.جز بردگی چيزی را نياموخته

  

برای   که مردمی است.مردم ايران ی بينش هر روی حکومتی که بر ما ايرانيان استوار شده است نمايان کنندهبه 
ا ر هاگروگان، برای گستردن ترس کنندقربانی می گوسپندان را، برای عبادت هللا کشنددگراندشان را می ی خودعقيده

 . شوندبتماشای جانکندن ديگران شادمان  از ندتوانمی هم آنها زنند،گردن می

  

 ند.نکتا جانوری را سنگسار ح انسانی دننتواولی مردمی که جان انسان را گرامی بدارند هرگز حکمرانان آنها نمی
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