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  ؟Kerryچرا رأي به کري
   

شتم، يعني عدم يک برنامه موثر براي تکنولوژي هاي فراصنعتي، که نيازمند طرح روشن براي  برنامه جان کري نوکمبود هاي، من درباره 2003 سپتامبر 2در
، و همچنين عدم پشتيباني وي از جنبش دموکراسي خواهي ايران و بقيه خاورميانه ، در يننوتکنولوژ به هر خانه و تعهد به مايلاحداث فيبر نوري در آخرين 

  .صورتيکه بوش در استراتژي خود، بدرستي پشتيباني از دموکراسي در ايران و بقيه خاورميانه را تأکيد کرده است
   

  .يکا رأي دهد، بهتر است که به کري رأي دهد تا به جرج بوشباوجود کمبود هاي برنامه جان کري، بنظر من اگر کسي ميتواند در انتخابات آمر
   

  رأي داده شود، نه به آن خاطر که من از همه برنامه هاي وي پشتيباني ميکردم، بلکه به خاطر آنچه که بنظر منال گوردر انتخابات قبلي، من پيشنهاد کردم که به 
مسأله کليدي در آنزمان بود، که حتي کشورهائي نظير کره جنوبي درک کرده بودند، يعني ساختن فاز بعدي زير بناي اينترنت در آمريکا و نقاط ديگر جهان، که ال 

 در استراتژي بوش، باعث عقب گردهاي اقتصاد نو، در آمريکا و  بينشگور در آنزمان تأکيد ميکرد، و امروز هر کسي ميتواند براحتي مشاهده کند که عدم اين
  . طي چهار سال گذشته شده است نقاط ديگر گيتي،

   
بنطر من بوش طي چهار سال پس از . خيلي ساده است دليل من  .دليل من براي پشتيباني از کري به اين خاطر نيست که من از همه طرح هاي وي پشتيباني ميکنم

 ولي نخواست چنين کند، و در نتيجه تنها راه   که سياست اقتصادي خود را تصحيح کند،  که گام هاي الزم را بردارد، انتخابش، هر سال امکان آنرا داشته است،
  .نه بوش است، و جان کري بهترين امکان موجود استپايان دادن فاجعه اقتصادي آمريکا و اقتصاد گلوبال، پايان دادن به کابي

   
  . کابينه بوش، نه تنها اقتصاد آمريکا را در خطر قرار ميدهد، بلکه در سطح جهاني، کل توسعه فراصنعتي را به خطر مياندازداقتصاديادامه سياست هاي 

   
اقتصادي دموکراسي هاي غرب، به نيروهاي واپس گرا در خاورميانه و نقاط ديگر جهان فرصت داده که پايه بگيرند، گوئي که بحران غرب نتيجه وضعيت بد 

فراطي راه آينده است، در صورتيکه سياست هاي ناسيوناليستي ا توسعه فراصنعتي است، و گوئي استراتژي بازگشت به گذشته اسالمگرايان و نيروهاي مشابه
  .کابينه بوش مسول اين عقب گرد ها هستند، که تأثير معکوس خود را بر روي توسعه فراصنعتي در امريکا و نقاط ديگر جهان ميگذارد

   
 به   سال اخير، براي سرمايه،50آمريکا بيش از هر زمان ديگري در "يکند،  ، استراتژيست سرمايه گذاري گلوبال مريل لينچ اشاره مديويد باوئر  همانگونه که

 وحتي باعث احتراز سرمايه داران نقاط ديگر جهان از سرمايه گذاري در  ويکسويگي استراتژي بوش، باعث بيگانگي اروپا شده است،" بقيه جهان وابسته است
  . از سوي هر ملتي مانند شليک کردن به پاي خود استunilateralي يکسويهدر اقتصاد گلوبال، اينگونه سياست ها. آمريکا شده است

   
 که باعث صدمه زدن به ايران و ايرانياني که خواهان  بيگانه کردن همکاران اقتصادي، کاري است که جمهوري اسالمي ايران مدتها ست انجام داده است،

ونه سياست ها از سوي قدرت اقتصادي برجسته جهان، آمريکا، نتايج مصيبت باري در آمريکا و نقاط  و بويژه اينگ همکاري در اقتصاد گلوبال هستند، شده است،
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 و جان کري تأکيد درستي  ايجاد رابطه با اروپا و کشورهاي ديگر جهان براي اقتصاد جهاني اهميت حياتي دارد،.  براي اقتصاد گلوبال به ارمغان مياورد ديگر،
  .بر اين موضوع کليدي دارد

   
در سطح جهاني است، که مي بايست مورد تأکيد قرار گيرد، بويژه در پرتو وجود بيکاري شديد در * عدالت* و * دموکراسي*جنبه مهم ديگر گلوباليسم مسأله 

  . توجه داشته است  بسيار بيش از جمهوريخواهان،  عدالت اجتماعي، کمپ دموکراتها به موضوع. سالهاي اخير
   

 در جامعه عدالت اجتماعيذشته نوشته ام، هردوي احزاب دموکرات و جمهوريخواه، فاقد بينش الزم براي پاسخ به موضوعات دموکراسي و همانگونه که در گ
 الزم است که به اين معضالت پاسخ درست بدهد، اما در زمان عدم وجود چنين آلترناتيوي، به نظر من مهم است که رأي ها حزب آينده نگرفراصنعتي اند، و 

، شايسته است که به جان کري  و همه آنها که برايشان اين موضوع اهميت دارد نشکند، آنگونه که در انتخابات قبلي راي سبزها بر نتايج آرأ ال گور اثر گذاشت،
  .به عنوان آلترناتيو در برابر جرج بوش رأي دهند

   
گونه تکرار کنم که من اميدوارم  به همين . بود، امروز شايد براحتي رئيس جمهور دوره بعدي آمريکا ميشد آموختهاگر بوش از ال گور در زمينه برنامه اقتصادي

 و هر رابطه اي با رژيم هائي نظير ايران   بياموزد،بوش   و پشتيباني از دموکراسي در ايران را از جان کري، سياست خود را در زمينه خاورميانه مرور کند،
  . در ايران کندحقوق بشررا منوط به شرايط 

   
  به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکوالر در ايران

   
  سام قندچی، ناشر و سردبير
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