
ایران سکولر دموکرات و قدرتهای
جهانی

ضمن عرض سلم خدمت همه طرفببداران سببکولر دموکراسببی در ایببران. افتخببار دارم بببرای بببار دوم
سیاست خارجی یک ایران سببکولر دمببوکراتامسال در این کنگره صحبت کنم. میخواهم از چشم انداز 

بگویم و روابط آن با همسایگان و قدرتهای جهانی بگویم. از مشکلت و فرصببتهای پیببش رو. بزرگببترین
مشکل قاجاریه که منجر به از دست دادن بخشهای زیادی از خبباک ایببران شببد، عببدم اطل ع از منببافع و
مشکلت کشورهای دیگر دنیا بود. بهمین جهت حکام وقببت هیببچ تببوجیهی بببرای نیببات پشببت اتحادهببا و
خیانتهای دول دیگببر نداشببتند. همچنیببن هیببچ وقببت از سببمت ایببران پیببش نهببادی بببرای اتحبباد بببا حکببام
هندوستان برای مبارزه با انگلستان نشد. هرگز از طرف شاه ایران هیئببتی بببرای دیببدار بببا بلشببویکهای
روسیه برای همدستی با آن ها در سرنگونی حکومت تزار فرستاده نشد. گویا شخصی بببر زمیببن افتبباده
لل بی دفا ع و بی خبر از همببه جببا دراز کشببیده پاها را جمع کرده و صورت خود را با بازوانش پوشانده کام
باشد و مردمی مشغول زد و خورد کور با یک دیگر هر از گاهی لگدی هم بر وی بزنند. این تجربببه نبایببد

تکرار بشود. یک ایران سکولر دموکرات باید از قدرتهای منطقه ای و جهان بخوبی مطلع باشد.
تفکر در جهان هرگز نمیمیرد. این برای تفکر خوب و تفکر بد صدق میکند. اتفاقی که بعد از جنگ جهانی
دوم و بعد از فروپاشی شوروی افتاد این بود که دو تفکر یوگنیکس و کمونیسببم بببه نببوعی تببابو شببده و
دارندگان این تفکر اگرچه هنوز حضور دارند، امببا تفکببرات خببود را پنهببان میکننببد. امببا همچنببان هسببتند
کسانی که جهان را مسابقه برای کشتن مردم ضعیف توسط مردم قوی می بینند و هسببتند کسببانی کببه
جهان را مسابقه برای به بردگی کشیدن و سلب آزادی مردم ضعیف توسط مردم قوی می بینند و البتببه
هستند کسانی که جهان را مسببابقه ای بببرای تولیببد بیشببتر میداننببد و همکبباری مببردم بببرای نببو ع آوری و
دست یابی به رفاه بیشتر. دانستن این تفکرات به ما برای تحلیل انگیزه های پشببت دشببمنیها و خیانتهببا و

در مقابل دوستیها و اتحادها کمک میکند.

درباره یوگنیکس

یوگنیکس مجموعه ای از عقاید برای بهبود کیفیت ژنتیک نژاد بشر از طریق تشویق ازدیاد جمعیت مردم
) بنیانگذار یوگنیکس در آمریکا سببر۲)(۱از ژنتیک برتر و کاهش زاد و ولد مردم از ژنتیک پست تر است.(

). پیشروان یوگنیکس در آمریکا معتقببد بببه اصببل ح نببژادی بشببر۳ میلدیست(۱۸۸۰فرانسیس گالتون در 
بودند. آن ها از محدودیت مهاجرت و قوانین ضد اختل ط نژادی و عقیم سببازی اجببباری فقببرا و معلببولین

). در آلمان اما جنبش یوگنیکس نازی سیاستهای اجتمبباعی مبتنببی بببر۴جسمی و ذهنی حمایت میکردند(
نژاد آلمان نازی برای بهبود نژاد آریایی بود.

یوگنیکس مدرن

جان توماس در نشریه هلف ایمپکت میگوید «یوگنیکس مدرن به دنبال ایجاد یک نژاد برتر نیسببت. بلکببه
پتانسیل ایجاد یک طبقه برتر از مردم را دارد که به وسببیله فقببدان بیماریهببای خبباص شببناخته میشببوند.
چیزی که آن ها «سلمت» میخوانند. آن ها مجموعه مشخصی از صفات را برمیشمرند کببه افببراد شببامل

) در کتاب سوداگران یأس پروفسور رابرت زوبریبببن۶آن ها به عنوان بهترین بشریت شناخته میشوند.»(
پرده از بسیاری از برنامه های نهادهای یوگنیکس آمریکایی برای کاهش جمعیت جهان سببوم بببرمی دارد.
پروفسور زوبرین میگوید «پیش از کشف ویتامینها میلیونها انسان فقیر با رژیمهای محدود بببر اثببر سببوء
تغذیه تضعیف شده یا کشته میشدند. حال این مردم نجات پیدا میکنند و [البتببه دی اکسببید] کربببن زیببادی
هم تولید میکنند. [روشهایی مثل] تحلیلهای غیر مستقیم مارو هدایت میکنند به اینکببه نببتیجه بگیریببم کببه



) ۷[لبد] ویتامینها بد هستند و آنتی بیوتیکها و واکسنها بسیار بدتر».(

یوگنیسها در دولت اوباما

 مشبباور ارشببد ببباراک اوبامببا رئیببس جمهببور آمریکببا در مسببائل علببم و۱۹۴۴جان پائول هولدرن متولببد 
تکنولوژی است. وی چندین بار فجایع و مرگ میر و قحطی بر اثر افزایش جمعیت را پیش بینی کرده کببه
به حقیقت نپیوسته اند. وقتی در جلسه کمیته اقتصاد، علوم و حمببل و نقببل سببنا، سببناتور دیویببد ویببتر از
جان هولدرن میخواهد که گفته های سابق خود در باره فجایع محیط زیستی که هرگز بوقو ع نپیوسببتند را
توضیح دهد و  جان هولدرن همچنان از مواضع خود دفا ع میکند، بعدتر سناتور جان کری از هولدرن دفا ع
کرده میگوید سوال پیچیهای پی در پی در اساس حقببه جمهوری خواهببان در مقابببل سببابقه خببوب هولببدرن

)۱۰بود. (

دانستن در مورد تفکر یوگنیکس صرف نظر از اینکه چه کسانی پیرو این تفکر هستند و تا چه حد در دنیا
قدرت تصمیم گیری دارند از این نظر مهم است که برای برخی از تصببمیمات سیاسببی کشببورها تحلیببل

 از جنبببش سبببز و دموکراسببی۸۸بهتری ارائه میدهد. ازین منظببر عببدم حمببایت ببباراک اوبامببا در سببال 
خواهی مردم ایران بهتر توجیح میشود.همینطور چشم پوشی دولت آمریکا از سرنگونی بشار اسد حببتی
با وجود ادامه رژیم اسد به بمباران شیمیایی مردم سوریه. با تجربه ای که داشته ایم، آیا دولت دموکراتها
ایت خواهنبد وم حم ان س در آمریکا از سکولر دموکراسی در ایران یا بطور کلی از پیشرفت مبردم جه

کرد؟

اتحاد شوروی نوین

 در نشببریه میلیتبباری رویببو نشببریه حببرفه ای۲۰۱۶دکتر سباستین گورکا در شماره سپتامبر - اکتبر سال 
ارتش ایالت متحده از استراتژی همه جانبه روسیه و چین برای جنببگ بببا غببرب می گویببد. یببک سیاسببت

 درجه ای که تمرکز همه جانبه بر همه فاکتورهای مربو ط به جنگ را تضمین میکنببد. وی بببرای مثببال۳۶۰
از این تاکتیکها نام میبرد: ایجاد بی میلی در مردم برای دفببا ع یببا هرگببونه مببداخله دولتشببان در مناقشببه،
ایجاد شک و شبهه در مردم هنگام مببواجهه بببا اخبببار مناقشببات، لبببی گببری در حکومتهببا بببرای تشببویق
سیاست مداران کشورهای دموکراتیک به عدم مداخله و در نهایت تاکتیکهای نظامی برای کشورگشایی.

ما شاهد بکارگیری همه این تاکتیکها در روابط روسیه و چین با همسایگانشان هستیم.

لا کم عمق به نام دریای چین هست. برخی کشببورهای همجببوار بخشی از جنوب کشور چین دریایی نسبت
چین از جمله فلیپین و تایوان در این دریا بشببکل جزایببری حظببور دارنببد. بببر اسبباس قببوانین بین المللببی
فاصله ای از خط ساحلی هر کشور جزو آبهای آن کشور به حساب می آیند. حال چیببن ببا سباخت جزایببر
مصنوعی در دریای چین گام به گام به سمت این کشورها پیش رفته و بتدریببج حلقببه محاصببره ای بببدور
آن ها بوجود می آورد. اختلفات با چین تا استرالیا هم کشیده شده تا جایی که «وزیر امور خارجه سببابق
استرالیا گرت اونس به ترنبول نخست وزیر در باره خطرات پیگیری تفکر جنببگ سببرد بببا چیببن  هشببدار

)۱۱میدهد». (

لا شبه جزیره کریمه روسیه هم که آبخازیا و اوستیا از خاک کشور گرجستان را هنوز در اشغال دارد اخیر
ر را هم به اشغال خود درآورد. جنگ روسیه با اوکراین هنبوز در جریانسبت. روسبیه ببا ژاپبن هبم ببر س
جزایری اختلف دارد. ما همچنین شاهد دخالت نظامی مستقیم روسببیه در سبوریه و کشببتار مببردم ایببن
کشور هستیم. در این میان هم، در حالی که حکومت اسلمی مشغول تحلیل بردن توان نظامی خود در
سوریه است روسیه در ایران پایگاه هوایی در اختیار میگیرد. تجربه گرجستان و اوکرایببن خطببر اشببغال
بخشهایی از ایران توسط روسیه در صورت سقو ط حکومت اسببلمی را آشببکار میکنببد. بایببد بببرای ایببن



رویارویی با یک قدرت اتمی آماده باشیم.

مردم

حکومت اسلمی در حال حاضر مسئول ناآرامی و جنگ در عراق، سوریه، بحریببن و یمببن اسببت. صببدام
حسین منتخب مردم عراق نبود ولی وقتی سقو ط کرد ما از دولت انتقالی عراق انتظار داشتیم غرامت
لا مردم کشورهای جنگ هشت ساله را به ما پرداخت کنند. اکنون اگر حکومت اسلمی سقو ط کند مسلم
همسایه از دولت بعدی ایران انتظار پراخت غرامت خواهند داشت. امببا در مقابببل مببا فرصببتهای بسببیار

 تن از نخبگان و روشنفکران لبنانی با صدور بیانیه ای بببا۹۰گرانبهایی پیش رو داریم. به گزارش جرس «
علم حمایت از جنبش سبز ملت ایران تأکید کردند که چه بسیار تلشها نمودند تا حببافظه تبباریخی مببا و
شهرهایمان را به نیستی بکشانند. ولی بنگرید که چگونه امروز یک دل و یکصدا از بیروت تا تهران فریبباد
آزادی خواهی و استبداد ستیزی سر می دهیم». این نامه سرگشاده نشانه بسیار خوبی از اعلم آمادگی
این مردم برای دوستی با مردم ایران و اتحاد علیبه دولبت اشبغالگر روسبیه و رژیمهبای دسبت نشبانده
آنست.  ما ایرانیها امروز فرصت داریم به همسایگان حسن نیت خود را نشببان داده بببر مشببترک بببودن

مشکلمان با حکومت اسلمی تأکید کرده با آن ها متحد شویم.

آمریکا برای جنگ با صدام خاک عراق را اشغال کرد. امببروز مببردم سببوریه تنهببا کسببانی هسببتند کببه بببا
لا در حال جنگ هستند بدون اینکه خاک کشور مارا اشغال کرده باشند!  حکومت اسلمی مستقیم

همینطببور مببردم کشببورهای روسببیه و چیببن و همسببایگان آن هببا قربانیببان ایببن نظامهببا یببا حکومتهببای
دست نشانده آن ها هستند. مشکلت ما مشترک هستند، استعدادهای ما متفاوت. بنابراین فرصت طلیی

برای اتحاد وجود دارد.

نظام سرمایه

لا همیشببه بببه منبافع خبود فکبر در مقابل نظام سرمایه هم هست. نظام سرمایه مرز نمیشناسبد. طبیعتب
میکند.اما این به این معنا نیست که ما نمیتببوانیم انتظببار کمکببی از ایببن سیسببتم داشببته باشببیم. تجربببه
دن نسببی التی نوشبتند و بتدریببج بباعث گشبوده ش موفق اقتصاد دانانی که در باره منافع مهباجرت مق
دربهای کشورهای غربی به روی مهاجران در قرن بیست و یکم شدند نشان میدهد جایی که پببای منببافع
ثروتمنببدان در میببان باشببد خیلببی از کارهببا شدنیسببت. ایببده اینسببت، طرحببی تببوجیهی بببرای برقببراری
دموکراسی در خاورمیانه ارائه بشود تا قدرتهای غرب منفعت خود را در عقب ماندگی مببردم ایببن نبباحیه

ندانند.

پاسکال امانوئل گوبری ژورنالیست مقیم فرانسه در مقاله چرا اروپا باید یک هنگ کنگ در سوریه بسازد
در نشریه ویک، به تجربه موفق هنگ کنگ اشاره کرده و به منافع برقراری دموکراسی تحت نظر اتحادیه

) نه اینکه این نسخه برای کشوری مثل ایران مناسبب باشبد. بلکببه بایبد ببا۱۲اروپا در سوریه میپردازد.(
دولتهای غربی از زبان منافع آن ها وارد گفتگو شویم. باید مشببخص کنیببم یببک ایببران سببکولر دمببوکرات
بیشتر میتواند به اقتصاد غرب کمک کنببد تببا یببک ایببران تحریببم شببده، جنببگ افببروز، مسببلح بببه موشببک،
تهدید کننده و هر لحظه در آستانه اتمی شدن. آنگاه سر و کله کمکها بتدریج پیدا شده و میتببوانیم ببببینیم

که تنها نیستیم.
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