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خواهد ایران جهان بدون امریکا می  

 دیدگاه  .1

 
 امیر طاهری 

جهانی است. و بدتر   ایاالت متحده درآستانه ازدست دادن جایگاه خود به عنوان ابرقدرت

ترین ایالتش از جهت جمعیت یعنی  ازآن اینکه شاید با نواختن ساز جدایی توسط بزرگ 

امریکایی افریقایی   کالیفرنیا به عنوان یک ملت به سمت تجزیه برود درحالی که اقلیت

پی. آنچه قطعی  سی سی تبارتمایل دارند کشوری مستقل برای خود تأسیس کنند، شاید در می 

متحده قدرت اول اقتصادی جهان نخواهد بود  ایاالت 2025اینکه با فرارسیدن سال  است . 

 

رود منعکس کننده نظرات و  این تصویر بزرگی است که روزنامه »کیهان« که گمان می 

  باشد، برای وضعیت کنونی داخل »شیطان ای می خیاالت »رهبر بزرگ« آیت هللا علی خامنه

کندی زرگ« ایاالت متحده ترسیم م ب . 

 

طی یک هفته گذشته، این روزنامه دست کم چندین تیتر اصلی صفحه اول خود را به مسائل  

 .جنجال برانگیز درباره »فروپاشی قریب الوقوع امریکا« اختصاص داد
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پرسد منبعی که »کیهان« از آن به عنوان » اطالعات موثق« درباره »شیطان  آدم از خود می 

کند چیست؟بزرگ« استفاده می   

 

از جمله تیترهایی که روزنامه منتشرکرد این بود»ریچارد هاس:)کرونا( سقوط امریکا را  

تسریع کرد!« شاید شهروند ایرانی از خود بپرسد این هاس کیست؟ روزنامه »کیهان« او را  

رفی کرده استالمللی معبه عنوان رئیس شورای روابط بین  . 

 

عطیل کامل اقتصادی امریکا!« و تیترسومی  زد»تتیتر دیگری هم انتخاب کرد که فریاد می

امریکا در مشت فاجعه ملی ایالت 50شود، »همه مدعی می  !» 

 

کنند توجه  گان آن تالش می تیتر دیگری باز مدعی شد »امریکا در تابوت« درحالی که شیفته

 .آن را جلب کنند

 

سان برجسته  برای تقویت این تیترها روزنامه دیدگاه چند نفر از کسانی که »کارشنا 

خواند از جمله نوام چامسکی، فرید زکریا، باربارا ساالوین، لوئیس فاراخان،  امریکایی« می 

پرسد، اینها کیستند  کند. اما شهروند ایرانی می برنی ساندرز و ایمانوئل ویلرستاین را نقل می 

کندولی روزنامه هیچ پاسخی ارائه نمی  . 

 

ایی نشان دهنده عقالنیت خمینی است که از سال  در حقیقت داشتن ولعی برای چنین امریک

بر صحنه سیاسی ایران چیره شده است. وقتی در دهه هشتاد روی زندگینامه آیت هللا    1978

های او حداقل یک اشاره  درصد سخنرانی   60کردم، از دیدن اینکه دربیش از  خمینی کارمی 

ای  لعه مشابهی درباره علی خامنه توهین آمیز به امریکا دارند، تعجب کردم. با اینکه من مطا

کنم کاستن از ارزش امریکا نشانه اساسی همه  ام، اما احساس می جانشین خمینی انجام نداده

های اوست حداقل در طول چهار پنج سال گذشتهسخنرانی  . 

 

در حقیقت کینه نسبت به امریکا پدیده جدیدی نیست و شاید بتوان گفت از زمان تولد ایاالت  



ود داشته استمتحده وج . 

 

شان به ایاالت  برخی متفکران اروپایی به خصوص بریتانیایی و فرانسوی نگاه  19تا قرن 

کردند، بود. آنها به این  متحده به عنوان تهدیدی برای نظام جهانی که آن را طبیعی فرض می 

ای گذرا در تاریخ نخواهد بودنتیجه رسیدند که این قدرت جدید جز لحظه  . 

 

اند و با ایاالت متحده دشمنی  های انگلیسی و فرانسوی نوشته شده هایی که به زبان ب ادبیات کتا

های غربی است از جمله آنها این ادعا که مردم و حیوانات در  دارند شامل انواع اندیشه 

چیزی جز   کنند و نظام حکومتی امریکایی تر رشد می »دنیای جدید« با حجم کوچک 

نتیجه بی شک عمرش کوتاه خواهد بود  »آنارشیسم قانونی« نیست و در  . 

 

نکته قابل توجه اینکه شاخصه بسیار مدرن امریکا به عنوان یک اندیشه که تا حدودی هنوز  

ادامه دارد این است؛ تهدیدی برای انواع تفکرات مرتجعانه از ژوزف دی مایستر گرفته تا  

ای نوام چامسکیمعشوق خامنه  . 

 

ساالنه میزبان همایشی با عنوان »پایان امریکا«   1989سال  به استثنای این سال، ایران از 

کنند که با امریکا دشمنی دارندهایی از گوشه و کنار جهان درآن شرکت می بود که شخصیت  . 

 

های پیاپی محقق نشده است و این ولع بی هیچ  با این حال این »پایان« ادعایی هرگز درسال 

شود.  بینیم مسئله از کنترل خارج می ر»کیهان« می تغییری باقی مانده و آن طور که اکنون د

یابد با اتکا به خود تا ابدا  گردد به اینکه هرگاه گفتمانی به همآهنگی داخلی دست می این برمی 

یابدادامه می  . 

 

بینی »پایان امریکا« را  نگاری افراد بسیاری را دیدیم که پیش طی چندین دهه کار روزنامه 

ای براساس این پیش بینی دست و  نها برای خود تاریخچه حرفه کردند، حتی برخی ازآمی 

ایگور پانارین یکی از متفکران دفتر سیاسی به نوشتن   پاکردند. در اتحاد جماهیر شوروی، 



تحقیقاتی درباره »پایان امریکا« عادت داشت. همچنین نیکیتا خروشچف رهبر کرملین دارای  

را به عنوان پایان امریکا مشخص    2000شخصیت متغیر پس از گریگوری کالینگف، سال  

کنیمکرده بود و وعده داد که:»شما را دفن می  !» 

 

یاو وین یوان شهردار شانگهای و »مغزمتفکر« »باند چهارنفره« در یک   1971سال 

وگوی مطبوعاتی خبر داد که »ببرکاغذی« امریکا قرن آینده را به چشم نخواهد دید.  گفت 

تر پیش بینی کرد،  نده »مؤسسه ران« هرمان کان، با لحنی نرم دانشمند متخصص مطالعات آی

دهدایاالت متحده رهبری جهان را به سود فرانسه از دست می  2000با فرارسیدن سال  . 

 

 :با این حال، رؤیای »پایان امریکا« محقق نشد و شاید هرگز محقق نشود، حداقل به دو دلیل 

 

ر ابرقدرتی را به دست دارد. همین طور  اوال: امریکا تنها یک کشور نیست که ابزا

های  امپراطوری به معنای کالسیک آن به شکل امپراطوری ایران و رم باستان یا امپراطوری 

جدیدتر مانند امپراطوری سزاری روسیه یا بریتانیا نیست. در حقیقت شاید امریکا پیش  

. همان طور که بیشتر  ای باشد حتی اگر ساختار آن نزدیک به افسانه باشدازهرچیز اندیشه 

های و نژادها و  ها را از فرهنگهای عظیمی از انسان افکار بزرگ هستند و هنوز بخش 

کنند. تنها شبه ایدئولوژی مسلکانی همچون  جوامع و اقتصادهای مختلف به خود جذب می 

زنند که هیچ وقت وجود نداشته است و در  چامسکی سخن از »امپریالیزم امریکایی« می 

امریکا هرگز امپراطوری به معنایی که مد نظر لنین یا دیگران بود وجود نداشته  حقیقت 

 .است

 

دلیل دیگر که خالی از تعجب نیست، آن ولع خصومت با امریکا به آن مرکزیت محوری در  

دهد، جایگاهی که شاید خود شایسته آن نباشدهای سیاسی می همه سخنرانی  . 

 

فهمند، اما عمربخشیدن به این افسانه که امریکا  له را نمی ای و » کیهان« این مسئشاید خامنه 

های جمهوری اسالمی است، به ایاالت متحده جایگاهی  ای همه مشکالت و ناکامی عامل ریشه 



بخشد که همه کلیدهای سعادت را در دست دارد. به همین دلیل فرصت طلبانی  جادویی می 

ها که با  بیاندازند با دادن این وعده همچون حسن روحانی موفق شدند جریانی سیاسی راه 

توانند در چشم به هم زدنی همه مشکالت ایران را  امضای »توافقاتی« با ایاالت متحده می

شود اگر امریکا با آن مخالفتی نکند، با  شان موفق می گویند انقالب حل کنند. وقتی مالها می 

ها با ه جای غرقه کردن ایرانی کنند. و باین حرف، خود را به اشیایی قابل کنترل بدل می 

ای و همدستانش هرماه روزی را  های خصمانه علیه امریکا، شاید بهتر باشد خامنه سخنرانی 

به عنوان »بدون امریکا« تعیین کنند. درآن روز کلمه »امریکا« درسراسر ایران به زبان  

 .نیاید یا نوشته نشود

 

ز به اندیشیدن درباره این سئوال صرف  ها توان فکری خود را درآن روبه جای آن ایرانی 

تواند به آنها کمک کند از آن  کنند: به جای بیشتر حفرکردن آیا کار دیگری وجود دارد که می 

 حفره که برای خود کندند بیرون بیایند؟ 

 

ها به همراه نداشته است،  سال از افسانه »پایان امریکا« چیز مفیدی برای ایرانی   41امروز،  

شدشد حال و روزشان بهتر می »بدون امریکا« تصویب می شاید اگر روز   . 

 


