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 طرحي نو ۱۲۴ شماره

 ١٣٨۶                                          تير چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى   شورا                                      ميازدهسال  

 

 سردبير

  قدرت جهاني در آلمان۸نشست رهبران 
در بندر هايليگندام   »  كلوب هشت « كشور عضو    ٨نشست امسال   

Heiligendamm   امنيت«دولت آلمان براي آن كه      .   آلمان برگزار شد «
 ميليون  ١٠٠رهبران كشورهاي شركت كننده را تضمين كند، بيش از          

 كيلومتر به دور هتل ١٢تنها هزينه حصاري كه به طول . يورو هزينه كرد
.  ميليون دالر است   ٥/١٢محل اقامت اين رهبران كشيده شد، بيش از          

 پليس و دژبان مأمور حفاظت از اين          ١٦٠٠٠هم چنين هزينه بيش از      
 ميليون يورو تخمين زده شده ٨٠بندر و محل اقامت اين رهبران بيش از 

 . است
يط زيست،  در نشست امسال درباره كمك به افريقا، حفاظت از مح        

، كاستن ٢٠٥٠ درجه از گرماي جوي تا سال ٢برنامه ريزي براي كاستن 
از نابرابري هاي جهاني سازي، تروريسم بين الملل، پروژه هسته اي ايران،        
آزادي سرمايه گذاري در تمامي كشورهاي جهان، ابعاد جهاني روند            

مت تصميم هائي گرفته شد كه در وهله اول در خد          ...  جهاني سازي و   
 . كشور قرار دارند٨منافع اقتصادي، سياسي و نظامي اين 

عالوه بر آن، امسال رهبران كشورهاي برزيل، چين، هند،               
در حال  «كشورهاي، پيشرفته ي   «مكزيك و افريقاي جنوبي كه جزو        

 هستند و رهبران كشورهائي كه رهبري           Schwellenländer »گذار
 ۱۵ بازمانده در صفحه                        اتحاديه افريقا را به عهده دارند،

__________________________________________ 
 John Perkins جان پركينز

اعتراف هاي يك مأمور ضربه زن اقتصادي در 
 خدمت مافياي اقتصادي

  از محمود راسخ به فارسيبرگردان

 مقدمه ي مترجم
ي يك مأمور   اعتراف ها« در آمريكا كتابي با عنوان       ٢٠٠٤در سال   

 به قلم جان    Confessions of an Economic Hit Man  »  ضربه زن اقتصادي  
 انتشار يافت كه نظر بسياري از محافل را به خود           John Perkinsپركينز  

نويسنده در اين كتاب پرده     .  اين كتاب بسيار آموزنده است    .  جلب كرد 
ي، از روي اسرار سيستمِ كاركردي شركت هاي بزرگ نفتي و انرژ            

آمريكايي و نقش   ...  ساختماني، تسليحاتي، بانك ها و مؤسسه هاي مالي       
دولت آمريكا و مؤسسه هاي مالي جهاني مانند بانك جهاني، صندوق            
بين المللي پول، كه در عمل تحت كنترل آمريكا قرار دارند،  بانك              
عمران اياالت متحده ي آمريكا و غيره برمي دارد و نشان مي دهد كه             

مريكا از سال هاي پنجاه ميالدي به اين طرف خود را با استفاده           چگونه آ 
از سياست مقروض كردن كالن كشورهاي جهان سوم به قدرت مسلط           
اقتصادي، نظامي و سياسي در جهان مبدل ساخته و امپراتوري جديدي را   

نويسنده خود را يكي از عامالن اجراي اين سياست         .  بوجود آورده است  
زندگي و فعاليت هاي خود در اين زمينه در نظر دارد          مي داند و با شرح     

در درجه ي اول افكار عمومي مردم آمريكا و سپس مردم ساير                 
كشورهاي جهان را به حقايق سياست ها و اهداف ويران كننده ي اين             
امپراتوري و دست هاي پشت آن و در هم آميختگي منافع كنسرن هاي           

 حاكمه ي آن جلب كرده     بزرگ آمريكايي با دولت آمريكا و هيات       
وي بر اين باور است كه اگر مردم        .  مكانيسم اين كاركرد را نشان دهد     

آمريكا و جهان به زودي در برابر اين سياست  به مقاومت برنخيزند و              
آن را دگرگون نسازند، سرنوشتي فاجعه  آميز و مصيبت بار در انتظار             

  ۶بازمانده در صفحه                                              .آنان خواهد بود
 

 :ديگر مقاالت اين شماره
 كارل كائوتسكي: ي آن انقالب پرولتري و برنامه
  برگردان به فارسي از بهروز عارفي...:يك ترامواي فرانسوي

 مجيد زربخش

 )٢(زندگي در تعليق و تهديد 

 روند تشديد بحران
 از بحران   با آغاز رياست جمهوري احمدي نژاد، دوران جديدي        

، ٢٠٠٥ل سپتامبر   ئحكومت احمدي نژاد در اوا    .  هسته اي آغاز گرديد  
يعني در همان نخستين گام هاي شروع به كار، غني سازي اورانيوم در            

 فعاليت تأسيسات اتمي نطنز     ٢٠٠٦ ژانويه   ١٠اصفهان و به دنبال آن در      
و  با وزيران خارجه سه كشور آلمان، انگليس         ٢٠٠٤را، برخالف توافق    

پس از اين اقدام و از آن هنگام تا كنون،              .  فرانسه از سر گرفت    
حاكميت، به ويژه احمدي نژاد و حاميان او در فرصت هاي گوناگون و           
هر بار به گونه اي جنجالي به بحران در اين زمينه دامن زده اند و آن را               

 . تشديد كرده اند
هوري از سوي ديگر، ديوان ساالري بوش نيز كه در چالش با جم            

اسالمي در پي جلب حمايت جامعه جهاني بود، با بهره برداري از                
رويكرد تحريك آميز حكومت احمدي نژاد، موضوع پروژة اتمي            
جمهوري اسالمي را به يكي از مهم ترين مسائل جهان و به يك عرصة             

زورآزمائي و چالشي كه هدف آن       .  زورآزمائي در منطقه تبديل نمود    
قه اي جمهوري اسالمي و برداشتن موانع سلطه         مهار جاه طلبي هاي منط  

جدال هسته اي و پافشاري بر توليد       .  بالمنازع آمريكا در منطقه است     
اورانيوم غني شده، در عين حال يكي از اهرم هاي حاكميت جمهوري            

به همين جهت  .  از آمريكا است  »  تضمين امنيت «اسالمي براي گرفتن    
 و هدف ها و منافع سلطه جويانة      دالئل بحران را بايد در سياست آمريكا      

آن در منطقه و هدف ها و مقاصد جمهوري اسالمي و جاه طلبي هاي              
 ۱۰بازمانده در صفحه                            .منطقه اي آن جستجو كرد

__________________________________________  
 )١(خسرو شاكری 

 احمد قوام» حضرت اشرف«
 گرده اي از سرگذشت

     بـه علـت بلـندي مقالـه، در ايـنجا تـنها بخـش نخست آن، پيرامون زندگي                   
در ادامه ي اين   . سياسـي قـوام تـا پايـان نخسـتين جنگ جهاني، منتشرمي شود             

 دوران نخست وزيري اش     -گَـرده، بـه زندگي سياسي قوام تا پايان حيات او            
، نخسـت وزيري اش طي جنگ جهاني دوم و          ١٢٩٩پـس از كـودتاي اسـفند        

 - ١١٣١بالفاصـله پـس از آن، و سـرانجام، دوران ناكامـي كـاملش در تيرماه              
 .خواهيم پرداخت

به ) ١٣٨٦تهران، ارديبهشت  (گـاه نــوي نـ      اين مقاله در آخرين شماره
 چاپ رسيده است

 در آمد
     ملهـم از حـال و هـواي ايـران، در دو دهـه ي اخير برخي به فكر                   

مداراني ايران افتاده اند كه، نه تنها در سراسر         پاره اي از سياست   » احـياي «
عمـر خـود جز زيان براي مردم ميهن ما چيزي به ارمغان نياوردند، كه            
آنچنان به دسترنج دهقانان فقير و ستمديده ي ايران و ثروت هاي طبيعي             
كشور دست اندازي كردند كه اعقابشان هنوز با آن ثروت هاي بيكران            

شناخت اينكه انگيزه چنين    . عمـت مـي زييند    در فرنگسـتان در نـاز و ن       
قلـم زنانـي چيسـت، كاريست به نوبه ي خود علمي و مستنلزم شناخت               
عمـيق محـيط زندگـي، نـوع تربيت، آمال و آرزوي هاي برنياورده، و            
عقـده هـاي آنان، امري كه از حيطه اي كه اين نوشته در چارچوب آن                

نويسنده ي  . ون است  بر -)بيوگرافي( سرگذشت نويسي    -نگاشته مي شود  
اين سطور به اين حيطه از كار تاريخي بي عالقه نبوده است و آن را جزئي 

از همين رو، در كتبي     . اليـنفك و ضـروري از تاريخ اجتماعي مي دانم         
كـه در مـورد تـاريخ ايران در سده ي بيستم ميالدي نشر داده ام همواره      

رد مطالعه را   كوشـيده ام گـرده اي از سرگذشـت بازيگـران قضيه ي مو             
 ۲بازمانده در صفحه                                             . به دست دهم
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 ...حضرت اشرف 
 

روشن است كه نگارش سرگذشت تمام بازيگران پهنه ي سياست و            
فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي ايران در سده ي بيستم             

دستجمعي، كه تحقق آن،    ميالدي امري است بس دشوار و نيازمند كار         
يكي از طرح هايي كه اين     .  البته، در ميان ما ايرانيان آسان نمي نمايد       

نويسنده سال ها مورد توجه داشتم، همين امر بود و ضمن پژوهش در             
منابع گوناگون و به زبان هاي مختلفِ قدرت هاي استعماري حاكم در           

پژوهش پيرامون  ايران پيرامون مسائل تاريخ اجتماعي ايران، به امر           
افزون بر گرده ي      .  هاي تاريخي ايران پرداختم       »شخصيت«

سرگذشت هايي كه در كتب منتشر شده آورده شده اند، يا كتب در             
 تنظيم شد در ١٩٩٩دست انتشار آورده خواهند شد، طرحي نيز در سال          

مورد صد و يك تن از آنان كه، نه فقط در تاريخ صد سال ايران تأثير           
بل خواستار تغيير جامعه بودند، يا مي خواستند، به لحاظ            گذاشته اند،  

منافع شخصي خود، از ايجاد تغيير جلوگيرند؛ در ميان اين سياسيون             
افرادي نيز بودند كه، برغم ميل خود براي حفظ وضع موجود سياسي و            
اجتماعي، ناچار، و زير فشار مخالفاني كه خواهان تغيير در جامعه               

تي در جامعه زدند كه وضع موجود را با شتاب           بودند، دست به تغييرا   
. ساخت)  نه ضرورتاً ترقي خواهانه   (هرچه بيشتري دستخوش تغيير       

برخورد دو جريانِ موافقان و مخالف تغيير آن ديناميسمي را به وجود            
آورد كه هيچ يك از آن دو رسته را ميسر نيفتاد تا بنا بر ميل خود بر                 

. هت خواست هاي خود برانند    آن مهار زنند و تغييرات را در ج           
نگونبختانه، با اينكه قسمت اعظم اين گرده ي سرنوشت ها به نگارش            
در آمدند، گرفتاري ها تدريس، پايان دادن پژوهش هاي پيشين، و نيز           

چند نسخه ازين طرح در اختيار       .  بيماري مانع از اتمام پروژه شده اند      
ي آنان براي   چند متخصص ادبيات قرار گرفت تا از كمك و همكار          

حال، نظر به توجهي    .  نگارش گرده هاي پيرامون اديبان بهره مند شوم      
ها داده شده است، درست آن       »شخصيت«كه اخيراً به برخي از اين        

ديدم كه گرده هايي را كه نسبتاً آماده اند در اختيار خوانندگان قرار             
 :اينك يكي از آنان. دهم

 تاريخاً خواهان تغيير     ، تني از رسته ي نخست است كه        احمد قوام 
اساسي در جامعه نبودند، و تنها در جهت بهبود وضع خود از راه                  
دست اندازي به ثروت هاي طبيعي و دسترنج مردم، بويژه فقيرترين و           

 .ناتوان ترين آنان، يعني دهقانان، تالش مي كردند
      احمد قوام فرزند دوم ميرزا ابراهيم خان معتمدالسلطنه و برادر اصغر         

پدر او به بركت ازدواجش با خواهر امين الدوله        ).  ٢(وثوق الدوله، بود   
بنا بر سرويس اطالعاتي     .  به وضعيت بسيار مساعدي دست يافته بود      

معتمد السلطنه مدت  )India Office and Records:L/P&S/20/227(  بريتانيا  
ال بود، سمتي كه در س    )  مستوفي(زماني رئيس دفتر ماليه ي آذربايجان      

او پس از سال ها كار چون      .   به فرزند ارشدش حسن وثوق سپرد      ١٨٩٦
شاهزاده « عنوان    ١٩٠٢مستوفي خرده پايي در آذربايجان، در سال          

بنابر منابع فارسي،   ).  پيشين(را كسب كرد    »  شعاع السلنطه وزير فارس  
جد مادري قوام حاج ميرزا محمد خان مجدالملك سينكي، پدر                

بنابر همين منابع، از سوي      .   مظفرالدين شاه، بود   امين الدوله صدراعظم 
پدري، او از اعقاب محمد تقي آشتياني قوام الدوله بود كه در عصر فتح             

 ٣، ج ٩٣، ص ، ١مستوفي، ج (علي شاه وارد خدمت حكومتي شده بود       
؛ صفايي، صص ٣٢٤ و ٢٨٦، صص   ٣، ج   ٩٤-٩٩،  ١؛ بامداد، ج    ٢٧٦ص  
٧-٨.( 

يران غالباً، به لحاظ اعطاي يك لقب به افراد         ا»  بزرگان«در نَسب يابي   
از خانواده هاي گوناگون و در دوران هاي مختلف، اين اشتباه پيش             

كار اصل و    -مي آيد كه بعدها نويسندگان سهل انگار و سرسري          
نسب هاي يكي را به حساب ديگري بگذارند، و ازين طريق موجبات            

رو، برخي چون مستوفي،    از همين   .  اختالل در تاريخ را فراهم آورند      
. بامداد، و، به تبعيت آنان، صفايي، قوام را از نسب قوام الدوله دانسته اند           

، كه بايد به لحاظ      )L/P&S/20/227(اما، بنابر گزارش اطالعاتي بريتانيا       
دقتي كه استعمار در مورد كارگزاران خود به خرج مي داد و نيز                 

الدوله لقب ميرزا محمد علي      نزديكي به آنان معتبر دانسته شود، قوام        
، فرزند قوام الدوله اي بود كه از شغل منشيگري           ١٨٤٧خان، متولد    

.  به سمت وزارت خارجه رسيد     ١٨٩٧سفارت فرانسه آغازيده بود و در       
 به وزارت گمركات رسيد، به سمت حسابدار        ١٨٩٨قوام الدوله پسر در    

طئه اي  متهم به شركت در تو     ١٩٠١وزارت جنگ منصوب شد، و در        
در .  او پس از تحقير در مالء عام به خارج از پايتخت تبعيد شد             .  شد

 پس از سقوط امين السطان، وي به تهران بازگشت و در فوريه              ١٩٠٣
، كمتر از يك سال پيش از آغاز جنبش مشروطيت، به مقام               ١٩٠٥

 براي مدت كوتاهي    ١٩٠٨ و   ١٩٠٧وزير لشگري رسيد و در سال هاي       
  ).٣(ه عهده داشت وزارت ماليه را ب

در مورد ثروت اندوزي از طرق نامشروع در خانواده ي معتمدالسلطنه           
ما به يكي دو مورد از      .  بسيار نوشته اند )  ٤)  (»!نام زنگي نهند كافور   «(

، مأموران اطالعاتي بريتانيا حقوق       ١٩٠٩در  .  آن ها اشاره مي بريم   
 آذربايجان پنج   ساالنه ي پدر قوام و وثوق را به هنگام مستوفيگري در         

امالك وي در تهران در آن سال صد           .  هزار تومان ثبت كردند    
اما حقوق او چون مأمور حاكم فارس در تهران .  هزارتومان ارزيابي شد  

به ده هزار تومان در سال بالغ مي شد، كه وجه بسيار عظيمي به حساب              
همو و هم دو پسرش، حسن و احمد، شهره ي اين بودند كه از  .  مي آمد

 .يت المال ثروت هنگفتي به هم زده بودندب
» دوستان«،كه قوام را از     )LP & S/20/223(     گزارش اطالعاتي بريتانيا    

 .ارتشاء متهم مي ساخت آورد، نيز او را به حساب مي خود به
 وزير  ١٩١٤، وزير داخله، و در      ١٩١١ وزير جنگ، در     ١٩١٠     او در   

 .تي جمع كردماليه بود، و در آن هنگام پول هنگف
كه در خدمت   )  ٢١٤و  ٢١٠صص  (     مورگان شوستر آمريكايي     

مجلس دوم براي سروسامان دادن به وضعيت ماليه ي ايران بود، در              
 :مورد پدر قوام مي نويسد

در طرز تلقي وزير خارجه وثوق الدوله و برادرش وزير داخله           «     
اين دو تا   قوام السلطنه من متوجه سردي مشخصي شدم، با اين كه              

اين تغيير  .  پيش ازين نسبت به من برخوردي دوستانه داشته بودند            
(برخورد هنگامي رخ داد كه آنان دريافتند كه من آقاي لـُكـُفر                 

Lecoffre  (                    را به تبريز اعزام داشته بودم تا در مورد تقلبات و
سوءاستفاده هاي مالي اي كه طي يك سال پيش از ورودم به تهران و             

درآمدهاي ايالت   .  روي مي داده بود، تحقيق كند         از آن پس       
با اين همه،   .  آذربايجان به مقدار يك ميليون تومان برآورد شده بود         

طي ماه ها پيش از آن كه من قبول مسؤوليت كنم، و طي تمام                      
] آذربايجان[تابستاني كه من خزانه دار كل بودم، بنابر گفته ي پيشكار      

اين امر از آن رو      .  شده بود  براي دولت اخذ ن     هم  حتي يك شاهي  
حائز اهميت بود كه تابستان فصل خوبي براي جمع آوري ماليات               

از طريق اطالعات خصوصي مطلع شدم كه مستوفي                 .  هاست
ثروتي براي خود به هم زده بود، و دولت مركزي در             ]  آذربايجان[

اين كه او   .  تهران، و از جمله خزانه دار كل، را به استهزا گرفته بود            
را در امان مي ديد، شايد ازين رو بوده باشد كه وي پدر دو                  خود  

اين كه ايشان، پس از     .  وثوق الدوله و قوام السطنه   :  وزير نام رده بود  
اطالع از مأموريت آقاي لـُكـُفر به تبريز، ناگهان نسبت به من                    

 .خصومت ورزيدند، شايد از همان رو بوده باشد
ده و منافع شخصي آنقدر            در ايران دسيسه چيني آنقدر گستر        

بزرگ اند كه بسيار براحتي مي توان ديد كه چگونه اين دو وزير                
روسيه گرايشي مثبت داشتند    ]  ١٩١١[حتي نسبت به قبول التيماتوم       

بركنار كردن فوري آقاي     «يكي از مواد آن عبارت بود از          ...  كه  
 ».لـُكـُفر از خدمت نزد دولت ايران

رش وثوق الدوله به انگليسيان طي عقد              چون ايران فروشي براد   
، كه بنابر آن ايران تحت الحمايه ي بريتانيا مي شد، يكي          ١٩١٩قرارداد  

از موارد مشهورتر چپاول هاي اوست، نياز پرداختن به ديگر موارد فساد 
 .او را مرتفع مي سازد

     احمد قوام در سال هاي پيش از مشروطيت و در عهد مبارزه براي             
نام داشت، يعني » وزير حضور«و سپس » دبير حضور«انون  حكومت ق 

منشي امين عين الدوله صدراعظم شديداً مستبدي بود كه، به علت              
در اين سِمت   .  فشارهاي غيرقابل تحملش، نهضت مشروطه زائيده شد       

نمونه ي .  بود كه وي در پيگرد مشروطه خواهان شركت فعال داشت          
-١، صص   ٢ج  (االسالم كرماني   بسيار شناخته شده ي آن توسط ناظم        

در زماني كه سيد    .  آورده شده است  )  ٢٦٨، ص   كتاب نارنجي ؛ و   ١٠٠
جمال اصفهاني، از مشروطه خواهان مبارزه رده ي اول، تحت پيگرد            
عين الدوله قرار داشت و توسط مشروطه خواهان ديگر پنهان شده بود،           

اهراً از  دبير حضور، قوام، با كمك جاسوس خود مجد االسالم، كه ظ           
مشروطه خواهان بود، به خفاگاه وي پي برد و آن را به عين الدوله                

در واقع در اين زمان وي نقش رئيس پليس سياسي             .  گزارش كرد 
 .عين الدوله ي مستبد را ايفا مي كرد

     پس از انقالب مشروطيت او لقب قوام السلطنه را اختيار كرد              
دفترِ »  عمله يِ«ن كه   تا پيش از اي    ).  ٩٩-٩٦، صص   ١بامداد، ج    (
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صدراعظم مستبد شود، او نخست از پيش خدمتان دربار ناصرالدين شاه           
 قمري چند سالي هم منشي دايي خود امين الدوله در            ١٣١٤بود و از    

پس از اين كه دايي او به صدارت عظما رسيد         .  حكومت آذربايجان شد  
عين وي را دبير حضور خود ساخت، شغلي را كه وي بعدها در زمان               

الدوله، سلطان عبدالمجيد ميرزا، تا سقوط او و استقرار مشروطه ادامه             
 ).٩٤، ص ٦بامداد، ج (داد 

     اينكه آورده اند قوام به دليل خوشنويسي اش فرمان مظفرالدين شاه          
 -!)از آن فرمان دو نسخه به دو خط مختلف وجود دارد         (را تحرير كرد    

رخي عوام ناآشنا با تاريخ      موجب شده است ب    -چه درست، چه نادرست   
چنان كه  .  مشروطيت قوام را عنصر موثري در جنبش مشروطه بدانند         

دبير «آورديم، راستي اينست كه در آن سال ها قوامِ معروف به                
. در خدمت استبدادي بود كه ايران مشروطه را مديون اوست          »  حضور

ي حتي بدين معناي منفي نيز ميرزا احمد دبير حضور در مشروطه نقش            
هاي سياسي كشور   »شخصيت«ناچيز بودن نقش او در ميان        .  نداشت

ازين نيز استباط مي شود كه گزارش اطالعاتي مأموران بريتانيا به سال            
١٩٠٩) L/P&S/20/227 ( از وثوق الدوله به عنوان نماينده ي مجالس نخست

و دوم ياد مي كند، و حتي از پيشينه ي پدر او معتمد السلطنه، كه                 
مهمي نبود، سخن مي راند و، چنان كه ديديم، از درآمد و            »  شخصيت«

ثروت اوسخن به ميان مي آورد، اما از احمد دبير حضور، قوام بعدي،              
ذكري نمي كند، چه او از افرادي نبود كه كوچكترين تأثيري سياسي            

در .  در وضع مملكت داشته بوده باشد، مگر در پيگرد مشروطه خواهان         
امون مشروطيت، چون نوشته هاي آدميت و      آثار كالسيك و جدي پير    

تنها ناظم االسالم كرماني    .  كسروي، سخني از دبير حضور نمي رود       
به هنگام تشريح پيگرد سيد جمال واعظ از        )  ١٠١، ص   ١.  ، ج ١بخش  (

ازو همچنين به عنوان عضو      .  او به نام منشي عين الدوله ياد مي كند        
، كه  )٤٩٥ش دوم، ص    پيشين، بخ (كميسيون احكامي نامبرده مي شود     

پس از فرار محمد علي شاه با عضويت مشروطه خواهان تشكيل شد، و            
اين هم از آن دسته       .  برادر او وثوق هم در آن عضويت داشت          

هاي رايج جامعه ايران است كه چگونه وثوق الدوله اي كه حتي           »راز«
كوچكترين نقشي در مقاومت عليه محمدعلي شاه نداشت، و از سوي            

 امري كه براي ديگر      -ادي كُش وي در امن و امان بود       حكومت آز 
 توانست به عضويت هيأت     -نمايندگان مجلس منحله ي اول صادق نبود     

مديره ي جريان هاي پيروز بر محمد علي شاه وارد شود و برادر اصغر             
خود، عمله ي استبداد تا آخرين لحظه، را نيز به كميسيون احكام آن،             

يكي ديگر از   .  وزارت بعدي، وارد سازد   چون تخته پرشي به معاونت      
طرقي كه او خود را النسه كرد، ورود به حزب جديدالتأسيس دمكرات 
بود، كه اعضاي انشعابي سوسيال دمكرات هاي ارمنيِ ايران تشكيل            

 ).٧، فصل پيشينه هاشاكري، (دادند 
     پس از بركناري محمدعلي شاه، در كابينه ي سپهدار اعظم، كه             

ه سمت وزير ماليه منصوب كرد، سردار اسعد بختياري، از           وثوق را ب  
جمله فاتحانِ در رأس قدرت جديد، قوام را به سمت معاونت وزارت             

؛ دولت آبادي مي نويسد    ١١١، ص   ٤، ج   كتاب نارنجي (جنگ برگزيد   
سپس، وي در كابينه ي       ).  ٢٦٩، ص    ٤معاونت وزارت ماليه، ج       
.  به وزارت جنگ رسيد    ١٢٨٩تير  /  ١٩١٠مستوفي الممالك در ژوئيه     

 مسؤول  ١٩١١ژوئن  /١٢٩٠آنگاه در كابينه بعدي سپهدار اعظم در تير         
پس از آن در كابينه ي بعدي صمصام در آذر          ).  ٦(وزارت عدليه شد    

 در اثر فشار - در بحبوحه ي اجراي التيماتوم روسيه-١٩١١نوامبر /١٢٩٠
 به او داده    مجلسيان منتظر الوكاله ي مجلس سوم، سمت وزارت داخله        

در اين سمت وي مجري قانون جديد انتخاباتي شد، كه در آن              .  شد
نسبت به انتخابات قبلي تغييراتي به وجود آمده بود، از جمله تغيير               
انتخابات غيرمستقيم به مستقيم در اوضاع احوال كشوري كه آمار             

اين انتصاب برغم   ).  ١٤٣٠-٣٣، ص   ٦، ج   كتاب آبي (درستي نداشت   
زير صورت گرفت كه، به دليلِ قرارگرفتنِ در آستانه ي          ميل نخست و 

انتخابات مجلس سوم و نزاع قوام با او، نمي خواست قوام را به سمت               
وزارت داخله منصوب كند، اما اكثريت مجلس منتظرالوكاله اين             

 ).١٤٤٣-٤٤٣، صص ٦، ج كتاب آبي(انتصاب را به او تحميل كرد 
 كه روسيه دومين التيماتوم خود           جالب اين است كه در اين زمان      

را به ايران داده بود، وزراي كابينه صمصام، از جمله برادران وثوق و              
قوام، سعي داشتند تن دادن به تهديد روسيه را، كه با زور سرنيزه ابالغ              
مي شد، به مجلسيان بقبوالنند، التيماتومي كه عامه ي مردم، بويژه در             

فت ورزيدند و با خون خود در مقابل        آذربايجان و گيالن، با آن مخال     
براي اين كه مجلس التيماتوم روس را بپذيرد، صمصام          .  آن ايستادند 

قوام را مجدداً به سمت وزير داخله و حكيم الملك را به وزارت ماليه              

يكي از مواد ). ١٥٤٨، ١٥٣٢-٣٥، صص٧، ج  كتاب آبي (منصوب كرد   
 برادر، بعد از روسيان،     التيماتوم اخراج مورگان شوستر بود و دو وزير       

سرانجام، دو سال بعد، در      .  از همه در بركناري شوستر ذينفع بودند        
، او به مقام وزارت ماليه اي دست يافت كه طي اداره ي             ١٩١٤/١٢٩٣

 & LP(آن، به قول دوستان انگليسي اش، پول كالني به جيب زد               
S/20/223    يكتاب آب ؛  ٩٢،  ٨٩،  ٨٤،  ٨٣،  ٧٥،  ٦١، صص   ٣؛ شجيعي، ج ،

 ).٩٠٦ و ٨٥٥، صص ٤ج 
قوام در اين   »  خدمات«يكي از   .       خلع سالح ستارخان و مجاهدين     

زمان شركت فعاالنه ي وي در خلع سالح ستارخان و مجاهدين اش بود           
تنها نكته اي كه بايد به   .  كه قصه ي غمناك آن را كسروي نوشته است       

 كه مدافع   اين قصه افزود اين است كه خلع سالح ستارخان و يارانش،          
مشروطيت بودند، تحت اين بهانه صورت گرفت كه بعضي به نام               

خلع سالح به   .  مجاهدين به برخي عمليات غيرقانوني دست مي زدند         
دستور مستقيم دو دولت ذينفع بريتانيا و روسيه ي تزاري صورت              

سفير بريتانيا در سن پترزبورگ در ماه هاي فوريه و مارس            .  گرفت
مردم »  مزاحم«چون ستارخان و باقرخان        گزارش داد كه       ١٩١٠

مي شدند، وي به وزير مختار روسيه در تهران دستور داده بود تا دولت             
در اقدام براي مطيع ساختن فوري «ايران را به اين كار تشويق كند كه  

دولت ايران اين كار را       ستارخان و باقرخان هيچ اهمالي نكند، و اگر       
دولت بريتانيا  »  . اقدام خواهد زد   نكند خود دولت روسيه دست به اين      

 طي تلگرافي در حمايت از خواست دولت          ١٩١٠ مارس   ١٣نيز در   
روسيه از دولت ايران خواست كه ستارخان و باقرخان را از تبريز               

سرانجام، آنان را به باغ اتابك در تهران        .  يعني تبعيد كند  »  دور سازد، «
چون .  نان به عمل آمد   اعزام داشتند و در آنجا اقدام براي خلع سالح آ          

نيروهاي دولتي تحت فرمان يفرم خان يا از عهده ي اين كار بر                 
 تن از همان قزاقاني كه       ٣٢٠نمي آمدند يا مايل به اين كار نبودند،          

سر .  كودتاي عليه مشروطيت را انجام داده بودند، مأمور اين كار شدند          
ن انجام، مجاهدين محاصره وخلع سالح شدند كه طي آن ستارخا              

بدين سان، با ازبين . ، و در اثر همان جراحت جان سپرد)٧(مجروح شد   
بردن مجاهدين و فدائيان، دولت روسيه در حمله اي به منظور تحميل             
التيماتوم خود به مجلس براي اخراج مستشار آمريكايي مورگان و نيز           
بستن مجلس، براحتي توانست مقاومت مردم مبارز گيالن و آذربايجان          

قوام در اين امر به عنوان معاون وزير جنگ سردار           .   بشكند را درهم 
اسعد بختياري نقشي كليدي ايفا كرد؛ از همين رو، چند ماه بعد، در               

 .تابستان، به مقام وزير جنگ ارتقاء يافت
     روشن نيست كه وي طي سال هاي نخستين جنگ جهاني به چه             

ه ي برادرش   از پيوستن به كابين     ١٩١٦در سال   .  كاري مشغول بود  
خودداري كرد، بنا بر شايعاتي، ازين رو كه در زمان جنگ وثوق               

اما چنين امري مانع از آن نشد كه          .  حامي بريتانيا و متحدانش بود     
سمت والي خراسان را از سوي كابينه ي صمصام السلطنه، ولينعمت اش          

 نشان  ١٩٢٠/١٢٩٩در سال هاي دست يابي به قدرت، بپذيرد و در سال          
بنگريد .  (ونري عالي ترين لژ امپراتوري بريتانيا را دريافت دارد        فراماس
 .) كه در زير چاپ شده است٢به متن

مخالفت والي خراسان قوام با رئيس دولت        .       نخستين وزيري قوام  
، كه منجر به     )٢٣٩، ص    ٤دولت آبادي، ج     (كودتا، سيد ضياء     

ا سيد ضياء   دستگيري او توسط كلنل پسيان شد، از روي مخالفت او ب           
به عنوان دست نشانده ي بريتانيا نبود، بلكه همانند مخالفت همه ي             
صاحبان مكنت در ايران بود كه از او در هراس بودند، چه اعالم كرده              

دولت (بود كه مي خواست بر اموال بادآورده ي آنان چنگ اندازد              
از همين رو، هم بريتانيا و هم رضا خان           ).  ٢٤٧، ص   ٤آبادي، ج   

تنها كسي كه از روي        .  ار آزادي دستگير شدگان بودند       خواست
ميهن دوستي و دمكراتيسم با سيد ضياء در افتاد، دكتر مصدق بود، كه             

پس از  .  تاريخش بسيار شناخته شده است و نيازي به تشريح ندارد            
دستگيري قوام توسط كلنل محمد تقي خان پسيان و اعزامش به زندان            

 اي به روي كاغذي كاهي خطاب به وزير         در تهران، قوام با مداد نامه     
متن اين نامه كه در     .  مختار بريتانيا نوشت، و از وي طلب كمك كرد        

به چاپ مي رسد در خدمت او به منافع بريتانيا آنقدر گوياست           )  I(زير  
 كه نيازي به تشريح ندارد

     پس از اين كه رضاخان شريك نابرابر خود سيد ضياء طباطبايي را 
) Grey( با مأمور اطالعاتي بريتانيا سرگـرد گْــْرِي           مرخص كرد، 

چه كسي بايستي نخست وزير آينده       «:  مشورت كرد و از او پرسيد      
گري برادر وثوق، احمد قوام، را پيشنهاد كرد، كه گري گفت     »  شود؟

بود كه، اگر كسي مي توانست     »  مطمئن«و  »  بسيار خوب مي شناسم  «
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-Armitage(در ايران، آرميتاژ سميت      ادامه ي كار مشاور مالي بريتانيا       
Smith(      اما گري به رضا خان گفت كه        .  ، را تأمين كند، قوام مي بود

ديكتاتور نظامي جديد رضا خان اظهار داشت    .  قوام در زندان تهران بود    
كه او را بالفاصله آزاد خواهد كرد، و سپس او را به مقام                      

م به وزير مختار    نامه ي عاجزانه قوا  ).  ٩(نخست وزيري منصوب كرد    
خود را گذاشت و او را به صدرات اعظم        »  مثبت«بريتانيا در تهران اثر     

 ...ادامه دارد                                      .                     رساند
 

 :پانوشت ها
مؤسسهء تحقيقات عالي علوم اجتماعي،     (خسـرو شـاكري، استاد بازنشستهء تاريخ         -۱

 )پاريس
 خـان وثـوق در سِلك مشروطه خواهان در آمد و هم به مجلس اول و هم                  حسـن  -۲

او حتي از اعضاي هيأت مديره بود، با اينكه كوچكترين          . مجلـس دوم راه يافـت     
 . دنقشي در نهضت مقاومت عليه محمد علي شاه نقشي نداشته بو

مورد خانوده  در  .   نبايد قوام الدوله را با قوام الملك چهارم در اين عصر اشتباه كرد             -٣
دانشنامه همچنين بنگريد به    ).  IOR, L/P&S/20/ 227:  (ي قوام الملك ها بنگريد به       

 )..Ebrahim Kalantar,” Encyclopaedia Iranica, N.Y., 1998, VIII, pp. 66ff“( ي ايرانيكا
 اين ضرب المثل ازين روست كه نام يكي سالطين مملوك مصر در سده ي                    -٤

 .بود و خودش زنگي) كه سفيد رنگ است(ر پانزدهم ميالدي كافو
 براي درك بـعد اجتماعي اين در آمد و ثروت كافي است به برخي از قيمت ها و       -٥

(در سال گزارش باال توسط مأمور اطالعاتي بريتانيا :  مواجب كارمندان اشاره بريم   
 تا پنج تومان؛ يك من نان       ٤گندم چهار )   كيلو ٣٠٠(، قيمت يك خروار     )١٩٠٩
 قران؛ و نيز حقوق     ١،٣ قران؛ گوشت كيلويي     ٢٥،٥؛ برنج صدري كيلويي     ٥،٧٥

 تومان، يك معاون     ٣٠٠ تومان، يك معلم مدرسه        ١٢٠ساليانه ي يك فراش      
 تومان، يك   ٧٢٠ تومان، رئيس كالنتري     ٣٦٠ تومان، يك حسابدار     ١٤٤كالنتري  

 به تفاوت بين    خواننده مي تواند با اين مقايسه     .   تومان بود  ١٢٠٠نماينده ي مجلس    
بنگريد به مجيد پور شافعي،     .  درآمد پدر قوام و كارمنداني ازين دست پي ببرد          

، پول ملي، هزين هاي زندگي و دستمزد ها در دو سده ي گذشته       .  اقتصاد كوچه 
 .١٣٨٥تهران 

او را در كابينه ي سپهدار به عنوان وزير ماليه            )  ١٢٠٥، ص   ٥ج  (كتاب آبي       -٦
 .معرفي مي كند

7- ٍSir Arthur Nicolson to Sir. E. Grey, Persia No. 1, Further Correspondence respecting 
the Affairs of Persia, London, 1911, pp. 24, 26, 27, 33, 77; & C. Chaqueri, La Social-

Démocratie en Iran, Florence, Nouv. Ed., 2000, pp. 310-11. 
به دست آمده و ترجمه آن براي         )  FO 248/1350, xk 2059(اصل اين متن در        -۸

 . منتشر شد١٣٥٧ كتاب جمعهنخستين بار پس از انقالب در 
9- W.G. Grey, “Recent Persian History,” Royal Central Asiatic Society 13, 1926, p. 37. 

 :اين نوشته بر كتب و اسناد زير هم مبتني است
گزارش هاي محرمانه ي وزارت امور خارجه     كتاب آبي،   ،  )به كوشش (احمد بشيري   

. كتاب نارنجي ؛  ١٣٦٣ جلد، تهران    ٨ن،  ي انگليس در باره ي انقالب مشروطه ي ايرا         
گزارش هاي سياسي وزارت خارجه ي روسيه ي تزاري در باره ي انقالب مشروطه                

تاريخ بيداري  ؛ ناظم االسالم كرماني،      ١٣٦٧، به كوشش احمد بشيري، تهران       ايران
١٣٦١ جلد، تهران ٤، حيات يحيي؛ يحيي دولت آبادي، ١٣٤٦ بخش، تهران  ٣،  يانايران

شرح ؛ مهدي بامداد،    ١٣٧٢ جلد، تهران،    ٤،    ...نخبگان سياسي ايران  ؛ زهرا شجيعي،    
، تهران   وثوق الدوله  ؛ ابراهيم صفايي،  ١٣٤٧-٥٧ جلد، تهران،    ٦،  ...  حال رجال ايران  

ي من، يا تاريخ اجتماعي و اداري ي دوره ي          شرح حال زنگان  ؛ عبداهللا مستوفي،    ١٣٧٤
 ج، تهران،   ٤،    ...نخبگان سياسي ايران  ؛ زهرا شجيعي،    ١٣٦٠ جلد، تهران    ٣،  قاجاريه
اجتماعي جنبش مشروطيت و انكشاف      -پيشنه هاي اقتصادي  ؛ خسرو شاكري،    ١٢٧٢

 .١٣٨٤، تهران، سوسيال دمكراسي در آن عصر
 

India Office and Records (L/P&S/20/1227; LP & S/20/223; L/Mil/17/15/23; L/P&S/20 C 
207; George P. Churchill, Biographical Notices of Persian Statesmen and Notables, 
September 1909, Calcutta (Government of India), 1910. Military Report on Tehran and 
Adjacent Provinces of N.W. Persia, including Caspian, Littoral, General Staff of 
Mesopotamia, 1920, Calcutta 1922 George P. Churchill, Biographical Notices of Persian 
Statesmen and Notables, September 1909, Calcutta (Government of India), 1910. Military 
Report on Tehran and Adjacent Provinces of N.W. Persia, including Caspian, Littoral, 
General Staff of Mesopotamia, 1920, Calcutta 1922; W. Morgan Shuster, The Strangling 
of Persia, New York, 1912; E. Browne, The Persian Revolution, 1905-1909, London, 
1910; C. Chaqueri, The Soviet Socialist Republic of Iran, 1920-1921. Birth of the Trauma, 
University of Pittsburgh, Pittsburgh, 1995 

 I سند
نامهء قوام السلطنه به وزير مختار بريتانيا در تهران پس از دستگيري و زنداني شدنش 

 *توسط كلنل محمد تقي خان پسيان

فدايت شوم، پس از عرض ارادت و تأسف از اينكه از سعادت مالقات محروم هستم،                
ا  روز است كه بدون هيچ گونه تقصير و گناه خودم ر           ٥٠قريب  .  زحمت افزا مي شوم   

در حبس، و كسان و بستگانم قسمتي در مشهد محبوس و قسمتي متفرق، تمام اموال و           
يقين دارم كلنل   .  عالقه، حتي اثاثيهء منزل كه همراه بوده است ضبط و غارت شده             

پريدكس شرح حال و گزارشات مرا در ايام حبس كامالً به عرض نرساند، زيرا از                  
اجماالً از  .  لبته بي اطالع بوده است     داخل محبس و طرز فشار و سختي مأمورين ا           

بيشرفي و بي احترامي آنچه ممكن بود نسبت به من و خانواده ي من فروگذار نشد و                  

فعالً بعد از تحمل صدمات و مشقات يك هفته است وارد طهران و در عشر آباد                    
محبوس هستم و با كمال حيرتي كه از اين پيشآمد دارم اين مختصر را به جناب                    

الي عرض مي كنم هر چند ممكن است بفرماييد مداخله در امور داخلي                مستطاب ع 
ايران نخواهيد فرمود ليكن نظر به درستي و روابط صادقانه و صميمانه كه در اين سه                 
سال با مأمورين دولت فخيمه داشته و در هيچ موقع از حفظ منافع آن دولت كوتاهي                 

 جناب مستطاب عالي در اين مورد       نكرده ام و از طرف ديگر هم تصور نمي كنم اقدام          
حمل بر مداخله شود زيرا آن چه بدون جهت و دليل بر من وارد شده است جز بر                     

نمي تواند كرد و در اين صورت اقدام جناب عالي          ]  حمل[اشتباه و عدم تحقيق محلي      
با كمال اميدواري از مراتب     ]  كه[اين است   .  براي رفع اشتباه است نه براي مداخله       

خيرخواهي جناب مستطاب عالي مسئلت مي كنم اقدام مؤثري در جبران و             شفقت و   
اصالح اين احوال كه اساس زندگي مرا به كلي پاشيده است بفرمائيد كه زودتر به                  
منزل خود رفته باتوجه و مساعدت عالي ترتيبي در زندگاني من داده تا بلكه بتوانم با                 

از اين احسان و شفقت جناب مستطاب       خانواده و بستگانم از ايران مهاجرت نمايم و          
 . عالي مادام العمر رهين امتنان و تشكر باشم

خواهشمندم اين مكتوب در خدمت عالي محرمانه بماند و هر اقدامي مي فرمائيد                  
مستقيماً از طرف خودتان باشد زيرا در صورتي كه معلوم شود در اين حال با جناب                  

 .ورين و گرفتاري من افزوده خواهد شدعالي مكاتبه كرده ام بيشتر بر فشار مأم
 احمد قوام.        با ارادت سرشار احترامات فائقه را تقديم مي دارم

 IIسند 
 *نشان فراماسونري قوام السلطنه

 ١١٣دكوراسيون شماره 
 امپراطوري هند به فرستادهء مخصوص ماژستهء بريتانيا و وزير          Orderاز دبير عاليترين    

 .مختار در دربار ايران
 ١٩٢٠ اكتبر ١٧ مورخ -سپتامبر

 عاليجناب
بريتاناي [ِ عاليترين لـژ امپراطوري هند      )گراندماستر(من از طرف جناب استاد بزرگ       

از براي تحويل به جنابعالي احمدخان قوام         ]  مطالب زير را  [مأموريت دارم   ]  كبير
 .والي خراسان براي شما ارسال دارم) .K.C.I.E(السلطنه 

 ) Knight Commander of Order: ( فرماندهء لـُژنشان شواليه) ١(
 ١٦ميثاقي حاوي شرطي از براي استرداد مقتضيِ نشان كه من بايد پيرو بخش                 )  ٢(

امضا شود، مگر آنكه شما عدم لزوم آن را   ]  قوام[مقررات لـُژ بخواهم از طرف او       
 .توصيه كنيد

 .رونوشتي از مقررات لـژ) ٣(
 Star of(ات مربوط به عمل دكوراسيون لـژ ستارهء هند          يادداشتي پيرامون اطالع  )  ٤(

India  (           اين لژ و   ]  غير نظامي [و امپراطوري هند و مدال از طرف اعضاي شخصي
 .حاملين اين مدال ها

 .رسيد لطفاً درخواست مي شود) ٥(
بايد تقاضا كنم كه گزارشي در بارهء تشريفات اعطاي اين نشان براي ثبت به من               )  ٦(

 .دفرستاده شو
تقاضا شود كه به هنگام تميزكردن      ]  قوام[بايد درخواست كنم كه از آن جناب         )  ٧(

 .از دقت دريغ نفرمايند] به آن[نشان براي پرهيز از صدمه 
 با اخترامات فائقه

 ]بريتانياي كبير[دبير عاليترين لُـژ امپراطوري هند 
*) FO 248/1350.xK 2059 

 

 ...يك ترامواي 
  

نيات .   در مورد  شهر مقدس نيز صادق است        ضرب المثل فرانسوي 
چرا که اين طرح هدف هاي     .  خير نيز ممکن است به جهنمي بي انجامد     

دليل اين امر، . متعددي از نظر شهرسازي و به ويژه سياسي دنبال مي کند   
 است که   ٦٠پيش از همه، عبور اين تراموا از روي جاده شماره               

 - و فراتر از آن-حياتي در شهرفلسطيني ها را از يک راه عبور و مرور 
سخنگوي شرکت  .  بين شمال و جنوب کرانه باختري محروم مي سازد        

ما به هر دو بخش از جمعيت بيت المقدس «: براي آن هم دليل مي تراشد    
نشانه هاي مختلفي وجود دارد که  در اين          .  »خدمات ارائه  مي کنيم    

 ٢/١ معادل   Shekel شکل   ٨/٥(قيمت بليط   .  مورد ترديد ايجاد مي کند   
بهاي .  براي اسرائيلي ها مناسب و براي فلسطيني ها گران است         )  اورو

اما چگونه مي توان امنيت    .   شکل مي باشد  ٥/٣بليط اتوبوس فلسطيني    
تراموا را تامين کرد؟ اهالي يهودي شهرک هاي استعماري هنگام سوار          

تي شدن عرب ها چه واکنشي نشان خواهند داد؟ يکي از مخاطبان ما ح           
تا آنجا پيش رفته که پيشنهاد مي کند واگن ها يک در ميان به يهودي ها 

 ...و اعراب اختصاص يابد
برنامه ريزان اين طرح براي ايستگاه شوئافات شمالي يک              

. براي ساکنان فلسطيني حومه پيش بيني کرده اند» پارکينگ جايگزين«
انسيل اش ما  شموليک تسابري، مدير اسرائيلي طرح در اتومبيل دو ديفر        

او وانمود مي کرد که از اين امر       .  را براي بازديد از محل تراموا مي برد      
بي اطالع است که محل سکونت بخش بزرگي از مسافران بالقوه               
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فلسطيني يعني اهالي راس خميس و اردوگاه هاي شوئافات و عناطه در           
) چک پوينت (با وجود يک پاسگاه بازرسي      .    پشت ديوار قرار دارند   

البته نبايد فراموش   .  ي توان به بازشدن آن در آينده اطمينان داشت        نم
کرد که در ساعات شلوغي رفت و آمد، ارتش آن را مي بندد تا اهالي            

 .شهرک هاي استعماري راحت تر عبور کنند
در چنين صورتي، چه کساني مي توانند به پارکينگ مورد نظر             

توقف نمايند؟ محمد    برسند تا بتوانند در آنجا        )  به شرط بنا شدن   (
 ٥به وسعت پنجاه دونوم يعني (زمين «اظهار داشت که ) وکيل(المشني  
به ده ها خانوار فلسطيني تعلق دارد و شهرداري مذاکرات را            )  هکتار

شناخته شده،  »  سبز«بايد اين قطعه زمين که ناحيه       .  بلوکه کرده است  
» سبز«واحي  زيرا به لحاظ قانوني، در ن     .  اعالم گردد »  قابل ساختمان «

را براي  »  سبز«شهرداري بخشي از اين ناحيه       .  نمي توان بنائي ساخت  
ايستگاه پارکينگ اختصاص داده و به صاحبان زمين اجازه خواهد داد           

اما .  که در باقيمانده اين زمين يک مرکز تجارتي و مسکن بسازند             
صاحبان اين زمين ها توانائي مالي چنين امري را ندارند و حتي قادر               

ميزان اين ماليات ها براي     .  ه پرداخت ماليات ضروري نيز نيستند      ب
 درصد ارزش آن    ٦٠مالکان بايد   .  زمين هاي قابل ساختمان باالتر است    

 درصد آن را    ٢٥را دريافت کنند، در حالي که شهرداري سخاوتمندانه         
 .»اعطا مي کند«

تعدادي از ناظران به اين نتيجه مي رسند که مسئله پيچيده است،             
زيرا به داليل امنيتي، به محض رخداد کوچک ترين حادثه اي تراموا در          

» مسير فرعي «شوآفات توقف نکرده و حتي امکان دارد که از يک            
البته در آن صورت بايد در مورد ساختاري که با هزينه گزاف   .  رد شود 

بر .  اما اصل مطلب جاي ديگري است     .      ساخته شده، حساب پس داد    
تراموا با  .  للي، مسير کنوني تراموا غيرقانوني است      طبق حقوق بين الم  

مرتبط کردن مستعمرات اسرائيلي در بيت المقدس شرقي به مرکز شهر          
در قسمت غربي بيت المقدس، گسترش مستعمرات را تسهيل               

، پيشگات  )تپه فرانسوي (اين خط قرار است ابتدا از فرنچ هيل         .مي کند
وط جديدي که پيش بيني شده زئو، و سپس نوايعقوب و در آينده با خط

 .است، از نقط ديگري بگذرد
) ١٩٤٩ اوت ١٢مصوبه (در حالي که برطبق کنوانسيون چهارم ژنو       

که شورای امنيت  سازمان ملل بارها اعتبار آن را تاييد کرده است، از              
: که در آن آمده است    )  ١٩٨٠مصوبه اول مارس      (٤٦٥جمله قطع نامه   

ي تغيير فيزيکي، ترکيب جمعيتي، ساختار      کليه اقدامات اسرائيل برا   «
از جمله بيت المقدس   (...)  اداري يا وضعيت سرزمين هاي فلسطيني        

لذا دولت ها موظف اند که هيچ گونه      .  »هيچ گونه ارزش حقوقي ندارند   
خدماتی که به طور ويژه براي استفاده ساکنان مستعمرات اختصاص           

 .مي يابد، ارائه ندهند
هي را هر وقت که از آب بگيري تازه            ما«بسان ضرب المثل   

، فلسطيني ها که مدتي ساکت بودند، نگراني خود را پنهان              »است
، پرزيدنت محمد عباس نگراني اش را ٢٠٠٥ اکتبر ١٧در روز . نمي کنند

. به اطالع هم تراز فرانسوي اش که آشکارا معذب جلوه مي نمود، رساند         
در نامه اي  ]  ارجه فرانسه وزيرخ[ بالزي   -چهار هفته بعد، فيليپ دوست    

 فلسطين که همراه با      -به برنار راونل رئيس انجمن همبستگي فرانسه      
تشکيالت ديگر کارزار متحدي عليه طرح تراموا به راه انداخته بودند،           

شرکت مؤسسات خصوصي فرانسه در       «:  به نوعي بندبازي پرداخت   
ير موضع  چنين طرح هائي را نمي توان به هيچوجه به عنوان نشانه تغي          

او اضافه مي کند   .  »تلقي کرد ]  بيت المقدس[فرانسه در مورد اورشليم     
 وفادار  ١٩٤٧که پاريس به وضعيت بين المللي شهر بر طبق طرح تقسيم          

در مورد وضعيت غيرقانوني فعاليت هاي مستعمره سازي در          «.  است
 و در مورد اين واقعيت       ١٩٦٧سرزمين هاي اشغالي توسط اسرائيل در       

ر ديوار امنيتي که اسرائيل مي سازد، در تضاد با قوانين                که مسي 
 »)١(بين المللي است، فرانسه و اتحاديه اروپا موضع روشن و ثابتي دارند

اين يادآوري مانع نشد که ناصرالقدوه وزيرخارجه وقت فلسطيني         
 در نامه اي خطاب به پاتريک کرون مدير عامل           ٢٠٠٦ ژانويه   ٦در  

 دخالت شرکت نام برده تنها امري بازرگاني شرکت آلستوم بنويسد که   
نبوده بلکه ابعاد فوق العاده مهمي در هم دستي با اسرائيل در زمينه ادامه             
سياست غيرقانوني مستعمره سازي آن دولت در داخل و اطراف شهر            
بيت المقدس شرقي در بر دارد و به مثابه اقدامي جهت مشروعيت دادن            

مواضع اصولي که فرانسه در طي       «ف  و بر خال  .  »به آن تلقي مي شود  
در شهر مقدس، دو تن از مشاوران هيئت . »سال ها اتخاذ کرده، مي باشد

فواد حالق و وسيم      )  ساف(مذاکرات سازمان آزادي بخش فلسطين      
تراموا پس از اتمام ساختمان آن بيت المقدس       «خزمو به ما گفتند که      

 بيت المقدس نزديک   غربي را به تمام شهرک هاي استعماري يهودي در      
لذا اين خط تراموا در غير بازگشت شدن انتقال سهيم            .  خواهد کرد 

زيرا بدون بيت المقدس شرقي، دولت فلسطين وجود نخواهد           .  است
 »...داشت

 در  ٢٠٠٦در اين مدت، طي کنفرانس سران عرب در مارس              
کرده »  محکوم«تراموا را   »  غيرقانوني«خارطوم، جامعه عرب ساختمان     

انصراف فوري از   «به  »  دعوت«شرکت آلستوم و کونکس را       و دو   
اتخاذ شود و از    »  اين طرح کرد، اگر نمي خواهند اقداماتي عليه آن ها        

دولت فرانسه نيز خواست که در مورد اين مسئله، موضعي هماهنگ با            
در همين راستا،   .  مسئوليت هاي آن دولت و حقوق بين المللي اتخاذ کند       

شت پرده و علني ديپلمات هاي فرانسوي هرگز       اختالف ميان سخنان پ   
چنان چه مشاور اقتصادي سفارت فرانسه در تل       .  تا اين حد عميق نبود    

business is business«مي خواهد تلقين کند، از مثل معروف       )  ٢(آويو  
. بسيار دور هستيم   ]  حساب تجارت از امور ديگر جداست         [»  

بيت المقدس )  ن اوروئي  ميليو ٤٠٠(به خصوص که پيمانکاران ترامواي     
اميدوار بودند قرارداد ترامواي تل آويو به ارزش يک ميليارد را نيز              

 روشن شد که آرزوي آن ها       ٢٠٠٦ دسامبر   ٣١ولي در   .  کسب کنند 
 از نيکوال   - بالزي، وزيران ديگري   -پيش از دوست  .  اميد باطلي بود  

 -سارکوزي گرفته تا پاتريک دووجيان و نيز وزيرکمونيست ژان           
 .مسئله منفعت طلبي را پيش کشيده اند) ٣(لود گسو ک

 ژاندرو يادآوري مي کند -حقوق دان فرانسوي، خانم مونيک شميليه
هر دولتي مسئول فعاليت    «که در پشت سر پول، قانون هم وجود دارد          

شرکت هاي بزرگ کشور خويش است، در مواردی که اين شرکت ها          
 اگر آن دولت به وظيفه       حقوق بين المللي را نقض کنند وهم چنين       

» .خويش در ممانعت از اقدامات خالف اين شرکت ها عمل ننمايد            
يکي از مقامات کنسولي فرانسه در بيت المقدس بدون ترديد بخاطر            
آگاهي از مخاطرات تاکيد مي کند که آلستوم و کونکس نه از اعتبار             
صادرات بهره برده اند و نه از ضمانت شرکت بيمه فرانسوي براي              

يک ديپلمات مقيم پاريس که نخواست      ).  COFACE(تجارت خارجي   
به عقيده او، وزارت   .  هويت اش فاش شود حتي فراتر از اين مي رود         

خواسته است احتماال اين شرکت ها را از  ورود در «امورخارجه فرانسه 
ولي چرا سفير وقت فرانسه ژرار ! بسيار خوب. »چنين عملياتي باز دارد

مضاي رسمي قرارداد در دفتر آريل شارون حضور          آرو در هنگام ا    
 داشت؟

او . ديپلمات ديگري در يک ديدار خصوصي پاسخ ديگري مي دهد 
همواره شک و ترديد خود »  وزارت امور خارجه  «نيز تاييد مي کند که     

را در مورد مشارکت شرکت هاي فرانسوي به صراحت بيان کرده             
ضع ممکن است بحراني اين و«به دليل خطرات درگيري در محل .  است

و عالوه بر آن،     .  »به گستردگي ماجراي کاريکاتورها بوجود آورد     
او . به اين دليل که فرانسه بدين ترتيب حقوق بين المللي را نقض مي کند

حتي کارشناسان  .  »اين تراموا، ترامواي آپارتايد است      «مي افزايد  
عتراف ا» دو دل بودن«مسئول حفاظت از حقوق آلستوم و کونکس به 

از آن گذشته، واکنش هاي اخير دو شرکت نام برده نيزمويد          .  مي کنند
 )٤. (اين نکته است

اين قضيه براي ديپلمات مخاطب     .  با وجود اين ، قرارداد بسته شد      
هنگامي که  .   را تداعي مي کند   ٢٠٠٤  �  ٢٠٠٥سال هاي  »  فضاي«ما  

مه مي دهد که   او ادا .    با تل آويو بود   »  آشتي کنان«فرانسه دنبال رابطه    
را توجيه نمي کند، زيرا اين      »  حماقتي«چنين اولويتي به هيچوجه هر      

عمدتا به شخصيت  «اين قرارداد   .  »!تراموا واقعا حماقت بزرگي است     
در اين نقطه عطف در روابط، سفير       .  آرو سفير فرانسه مربوط مي شود    

ر بدون شک، او به ابتکار شخصي د     .  نقش معمار معتقدی را داشته  است      
 ...» مراسم امضاي قرارداد شرکت کرده است

اگر تراموا واقعا پاسخ مناسبي به نيازهاي اهالي بيت المقدس است،          
چرا دولت اسرائيل در اين مورد با تشکيالت خودگردان فلسطين              
به مذاکره نپرداخته است؟ در شرايطي اين دولت به چنين اقدامي دست           

قعي او از ساختمان تراموا،     زده است که مي توان حدس زد که نيت وا         
تحکيم سياست اشغالگرانه، مستعمره سازي و انضمام اراضي فلسطيني          

از اين رو، استفاده از چهره      .  چه در زمينه محلي و چه بين المللي است        
تئودور هرتصل بر روي پوستر معروف، شايد کنايه به اين است که             

 يته به مردم بقبوالنند؟بنيان گذار صهيونيسم را به عنوان حماسه سراي مدرن
 : فلسطين نقل شده اند    - اين نقل قول ها از سايت انجمن همبستگي فرانسه            �  ١ :پانوشت ها

org.palestine-france.www 

http://www.france-palestine.org/
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 ...انقالب پرولتري و 
  

در نتيجه تبديل فوري آن به مالكيت دولتي مي تواند به يك باره انجام            
شيوه نادرستي خواهد بود كه در اين رابطه و نيز در رابطه با                .  گيرد

به راستي از ميان برداشتن      .  حقوق فئودالي، گام به گام پيش رويم       
اين گونه مالكيت بر زمين مي تواند پژواكي از انقالب بورژوائي باشد            

 .براي انجام آن مناسبند] همان انقالب[كه شيوه هاي 
بر اين روال، هرگاه از مالكين چنين زمين هائي بدون پرداخت            
هرگونه تاواني سلب مالكيت شود، در روند توليد اجتماعي اختاللي رخ   

در برخي از موارد ممكن است انصاف و هوشمندي سياسي . نخواهد داد
ليكن در اينجا قصد پرداختن     .  دامي شوند دليل مخالفت با انجام چنين اق     

در اين جا ضرورت  اقتصادي براي پرداخت تاوان          .  بدان را نداريم   
مالكين زمين هاي زراعي از هيچ گونه كاركرد     .  به هيچ وجه وجود ندارد  

اقتصادي برخوردار نيستند كه تعطيل آن بتواند روند توليد را تهديد             
 .كند

ي كه داراي سيستم هاي       اما اين امر فقط براي كشورهائ          
اين وضعيت جزئي از نكاتي     .    مستأجري اند، از اعتبار برخوردار است    

است كه انقالب اقتصادي پرولتري را در انگلستان اين چنين هموار             
ساخته  است و به همين دليل اين كشور، با تمامي احتياطي كه نسبت              

ز هم چون  به تئوري هاي سوسياليستي از خود نشان مي دهد، امروز ني          
دوراني كه ماركس در بين الملل تأثيري تعيين كننده داشت، براي             

 .  پيش تاختن به سوي سوسياليسم برگزيده شده است
يك رژيم پرولتري در انگلستان مي تواند در كنار زغال سنگ،           
آهن و راه آهن، آري شايد هم پيش از آنها بزرگ ترين بخش از                

را از طريق مصادره دولتي سازد      مالكيت زمين هاي روستائي و شهري      
و به اين ترتيب تمامي عناصر تعيين كننده زندگي اقتصادي را در دست           

مي تواند مالكيت زمين هاي زراعي را بدون        ]  چنين رژيمي .  [گيرد
پرداخت تاوان دولتي كند و با اين كار درها را براي به دست آوردن              

آن مي توان  يكباره درآمد سرشاري به روي خود بگشايد كه با              
 . به كارهاي اجتماعي سترگي دست زد

ليكن در بيشتر كشورهاي قاره اروپا و هم چنين در اياالت متحده           
صاحبان زمين ها خود بر    ]  كشورها[در اين   .وضع به گونه ديگري است   

 روي زمين هاي شان كار مي كنند و عالوه بر آن تعدادشان زياد است و
در دمكراسي، طبقه سياسي نيرومندي     از نقطه نظر اقتصادي و هم چنين      

با خطر سياسي بزرگي روبرو خواهيم شد، هرگاه         .  را تشكيل مي دهند  
بخواهيم بر مالكيت بر اين زمين آنها چنگ اندازيم و هم چنين انجام              
اين كار ممكن است سبب اختالل  سنگين در اقتصاد شود، امري كه              

ه مردم شهرنشين را با      مي تواند تأمين مواد غذائي توده خلق و به ويژ         
حتي دولتي سازي ساده زمين هاي بزرگ       .  زيان بزرگي روبرو سازد    

مالكان ارضي تحت چنين شرائطي مي تواند به عملكردي پر از ماجرا            
منجر گردد، و فقط زماني بايد به اين كار دست زد كه بتوانيم اداره                

اري كه  چنين كارگاه هائي را با امر اجتماعي سازي منطبق سازيم، ك          
 . همين االن خواهيم ديد، آن چنان هم ساده نيست

و بدون تاوان تمامي     ما نمي توانيم به دولتي سازي فوري، همگاني    
زمين هاي كشاورزي و تبديل تمامي روستائيان به مستأجرين دولت           

 . بي انديشيم
با اين حال بايد در جهت مالكيت دولتي  زمين هاي كشاورزي            

نگامي كه قدرت الزم را به دست آورده ايم، هر         بكوشيم، آن  هم در ه    
چند كه شرائط اجتماعي سازي كارگاه هاي كشاورزي هنوز فراهم           

 . نگشته نباشد
هرگاه دولت در هنگام خريد و فروش زمين ها  و يا مزرعه ها از             
حق پيش خريد برخوردار باشد، در آن صورت دولتي سازي گام به گام و         

امروزه .  هاي كشاورزي فراهم گشته است    بدون پرداخت تاوان زمين    
مالكيت بر زمين از تحرك زيادي برخوردار است و اتفاقأ مزرعه هائي           

با تغيير هر باره تصاحب زمين، دولت مي تواند           .  فروخته مي شوند 
حتي هنگامي كه   .  را گسترش دهد  ]  زراعي[مالكيت خود بر زمين       

ي كشاورزي  دولت در پي تحقق اقتصاد سوسياليستي بر زمين ها           
خريداري شده نيست، زيرا زمين هاي دهقانان براي اين امر بسيار              
كوچك اند، با اين حال مالكيت بر اين زمين ها براي دولت امتيازي             

با بهره اي كه دولت از مستأجرين زمين هاي دولتي         .  محسوب مي شود 
ما اما در   .  دريافت مي كند، مي توان بهره پول خريد زمين ها را پرداخت        

ارتقأ مي يابد  )  Grundrente)  ۱۳۸دوراني زندگي مي كنيم كه بهره زمين      
و هر گونه رشد بهره زمين نه  به مالكين شخصي آن زمين ها، بلكه                

عالوه بر اين امتياز،    .  نصيب  دولت مي شود كه مالك زمين شده است        
در مقايسه با مقدار محصول      )  اداره دارائي (اداره هاي دريافت ماليات     

ه هاي كشاورزي، آشكار تر مي توانند درآمدهاي نأشي از بهره          كارگا
 .زمين هاي زراعي را مورد بازرسي پايه اي قرار دهند
يعني فروشندگان و   [با وجود اين امتيازها براي دولت، ديگران،         

در رابطه با اجراي حق پيش خريد دولت چيزي را از دست           ]  خريداران
فاوت است بهاي مزرعه خود را از       براي فروشنده مزرعه بي ت   .  نمي دهند

اما حتي كشاورزي كه     .  يك شخص و يا از دولت دريافت كند          
را بگيرد نيز از امتياز نپرداختن بهاي         ]  فروشنده[مي خواهد جاي او     

مگر آن كه بپذيريم كه چنين شخصي محتكر        .  زمين برخوردار مي شود  
بلكه زمين است و با خريدن زمين  زراعي در پي كشاورزي نيست و              

 .خواهان فروش سودآور شتابان آن است
 كشاورز محترم اگر بتواند زمين را اجاره كند، مي تواند پول             
خريد آن را پس انداز كند و يا آن كه با آن پول ابزارهاي بهتر براي               
كارگاه خود خريداري نمايد تا بتواند بهتر كشاورزي كند و يا آن كه             

چه .  وانست بخرد، اجاره كند    مزرعه بزرگ تر از آن چه را كه مي ت        
به اين و يا به آن كار دست زند، در هر دو صورت به درآمدش افزوده              
خواهد شد، در حالت نخست حتي مي تواند نيروي مولده كارگاه خود            

 . را انكشاف دهد
اين چنين مي توانيم حتي در سرزمين هائي كه در آنها سيستم             

الكيت دولتي رشد يابنده بر      استجاره اي وجود ندارد، به  تدريج به  م        
 .زمين هاي كشاورزي دست يابيم

اما هر اندازه نيز اين امور مهم باشند، ليكن ما اصالح گر زمين هاي     
ما نمي خواهيم در اين مرحله بايستيم و بلكه بايد           .  كشاورزي نيستيم 

 . كشاورزي را در  اقتصاد تأمين نيازهاي خود جذب كنيم
 .ودو اين كار دشواري خواهد ب

  دنباله در شماره آينده
 ...اعتراف هاي يك ضربه زن 

. آن طـور كـه شنيده ام اين كتاب به فارسي نيز ترجمه شده است               
ولـي از آن جـا كه من به آن ترجمه دسترسي نداشتم و از سوي ديگر              

و همچنـين به آن     »  طرحـي نـو   «خوانـندگان  رابـه  كـتاب  معرفـي ايـن   
ق و برق ظواهر دمكراسيِ جوامع      كه زر » سوسياليست هاي نئوليبرالي  «

امپرياليسـتي و در رأس آن ها اياالت متحده آمريكا چشمشان را كور             
كـرده و آنـان را شيفته ي عوام فريبي هاي بشر دوستانه ي آنان ساخته                
است، سودمند مي دانم، پاره هائي از دو بخش آن را،  مدخل و پيشگفتار،    

 .به فارسي برگرداندم
نقش كمپاني هاي بزرگ آمريكائي و ديگر        البته نزد بسياري     

كشورهاي پيشرفته ي صنعتي، كشورهاي امپرياليستي، و دولت هاي         
آن ها در به بند كشيدن كشورهاي جهان سوم و چپاول ثروت ها و               

بيش از سه قرن است كه ثروت از          .  منابع طبيعي شان دانسته است    
ت، كشورهاي عقبمانده به سوي كشورهاي پيشرفته سرازير اس            

ولي هر چند چگونگي اين غارت و چپاول         .   كلنياليسم و نئوكلنياليسم  
به طور كلي دانسته است، اما اطالع دقيق از مكانيسم و جزئيات آن               
براي فهم اين رابطه و ضرورت فعاليت و مبارزه با آن هيچ گاه اهميت   

اين كتاب درباره ي شرحِ اين مكانيسم در        .  خود را از دست نمي دهد    
و شنيدن اين واقعيات از دهان يك آمريكائي كه نه .  آن استجزئيات

چپ است و نه ماركسيست و خود عاملي بوده است از اين سياست،               
خواندن اين كتاب را به همگان توصيه       .  اعتبار و سنديت ديگري دارد    

 .مي كنم
تقريباً تمامي آن ها مربوط . من زيرنويس ها را در ترجمه نياورده ام

 .خذهاي آماريمي شود به مأ
 
 مدخل

مأموران ضربه زن اقتصادي كارشناساني هستند با حقوق هاي            
گزاف كه ميلياردها دالر سِر كشورهاي گوناگون را در سراسر جهان           
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آنان از بانك جهاني، آژانس بين الملِي عمراِن اياالت . كاله مي گذارند
خارجي به حساب بانكي       »  سازمان هاي امدادي  «متحده و ساير       

ن هاي بزرگ و جيب تعداد كمي خانواده هاي ثروتمند كه منابع كنسر
. خام طبيعي كره ي زمين را كنترل مي كنند، پول سرازير مي كنند             

ابزار كاِر مأموران ضربه زن اقتصادي تحليل هاي اقتصادي تقلبي،             
بازي اي .  دست كاري در انتخابات، رشوه، تهديد، سكس و قتل است          

ولي اين بازي امروزه،   .  به قدمت قدرت است  كه آنان بدان مشغول اند     
 .در عصر گلوباليزاسيون، ابعاد وحشت انگيزي يافته است

چون خودم يك مأموران ضربه زن اقتصادي       .  اين را من مي دانم   
 .بوده ام

 به عنوان مقدمه براي كتابي نوشتم ١٩٨٢جمالت باال را من در سال 
آن كتاب را   .  »وجدان يك مأمور ضربه زن اقتصادي        «با عنوان   

به خاطره ي دو رئيس جمهور تقديم كرده بودم كه براي شان احترام             
 ،Jaime Roldosخائيم رلدس   :   قائل بودم و با خود هم فكر مي دانستم        

، رئيس  Omar Torrijos رئيس جمهور اكوادور، و عمر توريخوس        
. ودندهر دو در آن زمان به طور قهرآميز به قتل رسيده ب          .  جمهور پاناما 

چون با  .  آنان را كشتند  .  ولي مرگ آنان نتيجه ي يك تصادف نبود       
توطئه ي رؤساي اقتصادي، دولت ها و بانك ها كه هدف شان سلطه بر           

ما مأموران ضربه زن اقتصادي      .  جهان مي باشد، مبارزه مي كردند     
نتوانسته بوديم رلدس و توريخوس را با وسايلي كه به كار مي برديم،             

شغال هايي :  به اين دليل ضربت زنان ديگر دست به كارشدند     .  قانع كنيم 
 .كار مي كنند و همواره در پشت صحنه دركمينند» سيا«كه با موافقت 

در .  مرا تحت فشار قرار  دادند كه از ادامه  نگارش خودداري كنم           
تصميم من  .  بيست سال بعدي چهار بار نگارش مجدد را شروع كردم          

 طور مستقيم در رابطه با يك رويداد سياسي        به نگارش مجدد، هر بار به    
، ١٩٨٩تجاوز نيروهاي نظامي آمريكا به پاناما در سال        :  روز قرار داشت  

ولي، هربار تهديدها  .  نخستين جنگ خليج، سوماليا، فراز آمدن بن الدن       
 .و رشوه ها مرا قانع مي ساخت كه از اين كار صرفنظر كنم

ي بزرگ، كه به يك      رئيس يك بنگاه انتشارات      ٢٠٠٣در سال    
كنسرن بزرگ بين المللي تعلق دارد، طرح كتاب مرا كه در اين ميان             

تغيير نام يافته بود،     »  اعتراف هاي يك مأمور ضربه زن اقتصادي      «به
بايد بازگفته  «ناميد كه   »  داستاني شگفت انگيز «وي آن را     .  خواند
 كه  ولي سپس با لبخندي غم انگيز سر خود را تكان داده گفت           .  »شود

رؤساي كنسرنش احتماالً با اين كتاب مخالف خواهند بود و به اين              
به من پيشنهاد كرد كه اين     .  دليل نمي تواند ريسك چاپ آن را بپذيرد      

ما مي توانيم آن را به عنوان       «.  داستان را به صورت رماني درآورم      
 يا  Johk Le Carrنوشته ي نويسنده ي رماني مهيج به سبك جان لِ كار          

 » . به بازار بياوريمGraham Greenهام گرين گرا
بلكه داستان  .  ولي آن چه من روايت مي كنم، يك رمان نيست          

يك ناشر با جرأت كه به هيچ كنسرن          .  واقعيِ زندگي من است    
بين المللي تعلق ندارد، آمادگي خود را براي كمك به من اعالم كرد تا            

 .ممن بتوانم داستان خود را براي مردم تعريف كن
ما در زمان دگرگوني هاي بزرگ      .  اين داستان بايد گفته مي شد     

ناگهاني و بحران ها زندگي مي كنيم، كه هم چنين فرصت هاي مثبت           
كاري يرِ من به عنوان مأموران ضربه زن . عظيمي را به ما عرضه مي كنند   

اقتصادي نشان مي دهد كه چگونه به اينجا رسيده ايم و چرا اكنون با              
اين داستان بايد   .  برو هستيم كه كه به نظر الينحل مي رسد       بحراني رو 

گفته مي شد، زيرا فقط زماني كه اشتباهاتمان را در گذشته بفهميم،              
اين داستان بايد   .  مي توانيم از فرصت هاي مناسب آينده استفاده كنيم       

 سپتامبر روي داد و پي آمد آن، ١١گفته مي شد به اين دليل كه حادثه ي 
اين داستان بايد گفته مي شد، چون،       .   عراق منتهي شد    به جنگ دوم 

 به دست تروريست ها   ٢٠٠١ نفري كه در سپتامبر        ٣٠٠٠افزون بر    
هر .   نفر ديگر در اثر گرسنگي و بيماري مردند         ٢٤٠٠٠كشته شدند،   

و .  چرا، چون غذا براي خوردن ندارند      .   انسان مي ميرند  ٢٤٠٠٠روز  
 دليل بايد گفته مي شد چون امروزه      بيش از هر چيز، اين داستان به اين       

براي نخستين بار در تاريخ، يك كشور وجود دارد كه  امكانات، پول             
آن كشور  .  و قدرت آن را دارد كه اين همه را دگرگون سازد              

سرزميني است كه من در آن تولد يافتم و به آن در مقام مأمور ضربه               
 .اياالت متحده ي آمريكا: زن اقتصادي خدمت كردم

چه چيزي سرانجام مرا قانع ساخت كه تهديدها را ناديده بگيرم           و  
 و رشوه هاي پولي را نپذيرم؟

پاسخ به طور خالصه اين است كه تنها فرزند من، دخترم جِسيكا،            
تحصيالت اش را در كالج به پايان رسانيد و زندگيِ خودش را آغاز              

اب را  هنگامي كه من به تازگي به او گفتم خيال دارم اين كت            .  كرد
پدر، خودت را   «:  منتشر كنم، ولي از اين كار مي ترسم، او به من گفت          

. اگر آنان تو را نابود سازند، من كار ترا ادامه خواهم داد           .  ناراحت نكن 
ما بايد خطر را بپذيريم، اگر فقط به خاطر نوه هايي كه اميدوارم روزي             

 .اين است پاسخ مختصر» !داشته باشي
ي شود به سرزميني كه من در آن بزرگ        پاسخ مفصل تر مربوط م   

به وظيفه ي عميقي  .  به ايدآل هاي اجدادمان كه بنيان گذار آن بودند     .  شدم
كه من در خود نسبت به جمهوري آمريكا احساس مي كنم، كه امروزه           

زندگي، آزادي و كوشش براي دستيافتن      «به تمام انسان ها در هر كجا      
 سپتامبر  ١١اين تصميم كه پس از      را وعده مي دهد، و به     »  به خوشبختي

ديگر نبايد منفعل دست روي دست گذاشت و نظاره كرد كه چگونه             
مأموران ضربه زن اقتصادي اين جمهوري را به يك امپراتوري جهاني           

اين روايت كوتاهي از پاسخ طوالني است كه جزئيات . تبديل مي سازند
 .آن در فصل هايي كه مي آيد عرضه خواهد شد

ان، داستاني واقعي است كه من هر لحظه ي آن را زندگي           اين داست 
وضعيت ها، آدم ها، گفتگوها و احساس هايي كه من شرح           .  كرده ام

اين داستان، داستانِ   .  مي دهم، تمامي جزئي بوده است از زندگي من         
ولي در بافتي از حوادث روي داده است كه نشان            .  شخص من است  

اين حوادث ما را به جايي     .  ته است خود را بر گذشته ي ما به جاي گذاش      
آورده اند كه امروز در آن قرار داريم و بدين سان زمينه ي آينده ي              

كوشيده ام تجربه ها، آدم ها و گفتگوها را در        .  فرزندان ما را مي سازند   
در اين راه از وسايل گوناگوني استفاده        .  حد امكان، دقيق بازگو كنم    

خاطره هاي (داشت هاي شخصي، خاطره ها    اسناد انتشار يافته، يا   :  كرده ام
، طرح هاي پنج نوشته اي    )خود و كساني كه با آنان سروكار داشته ام        

كه با آن ها آغاز كرده بودم، و شرح هاي تاريخيِ نويسندگان ديگر،             
به ويژه آن هايي كه اخيراً انتشار يافته اند، كه در گذشته ممنوع االنتشار           

مأخذها .  دسترسي به آن ها ممكن نبوده است    بوده اند يا به داليل ديگر     
در توضيحات آمده است تا خوانندگان عالقمند بتوانند مطلب مورد            

در چندين مورد گفتگوهاي متعددي را با       .  عالقه شان را پي گيري كنند   
 .يك فرد در يك گفتگو آورده ام تا روايت را روان تر سازد

مأموران ضربه زن    «ناشرم از من پرسيد كه آيا واقعاً خودمان را          
من به او اطمينان دادم كه ما اين كار را              .  مي ناميديم»  اقتصادي

در آن روز   .  مي كرديم، منتها معموالً فقط حروف اول را بكار مي برديم        
 هنگامي كه من با مربي خود خانمي به نام كالدين                ١٩٧٩در سال   
Claudine      م از شما   من وظيفه دار  «:   به كار آغاز كردم، وي به من گفت

هيچ كس نبايد از .  بسازمan Economic Hit Manيك ضربه زن اقتصادي   
در اين موقع قيافه اي جدي     »  .كار شما اطالع پيدا كند، حتا همسر شما       

كسي كه وارد اين كار مي شود، تا آخر          «:  به خود گرفت و گفت     
 ».عمرش در آن مي ماند

 بخش چه   نقش كالدين نمونه اي است جالب از اين كه در اين           
كالدين زني بود زيبا و     .  گونه كار و به ويژه چگونه حقه بازي مي كنند      

باهوش و بيش از همه بسيار كارآمد؛ نقطه ضعف هاي مرا خوب               
روش .  دريافته بود و از آن ها حداكثر استفاده را به سود خود مي برد            

كار او زيركي و باريك بينيِ اشخاصي را كه در پشت اين سيستم قرار             
 .ند، نشان مي داددار

كالدين با صراحت و بدون هيچ مالحظه اي آن چه را من در آينده            
رؤساي «به من گفت فعاليت من بايد     .  بايد انجام دهم برايم شرح داد      

كشورها و دولت ها را جلب كند تا جزيي از شبكه ي گسترده اي شوند            
. كه در خدمت منافع اقتصادي اياالت متحده ي آمريكا قرار دارد             

ه طوري كه سرانجام سران كشورها خود را در دامي از بدهكاري               ب
اين وضع به ما   .  گرفتار يابند كه وابستگي آنان را به ما تضمين كند          

امكان مي دهد تا هر زمان كه بخواهيم آنان را وادار سازيم نيازهاي               
در عوض سياستمداران    .  سياسي، اقتصادي و نظامي ما را برآورند         

ساختن كارخانه ها، نيروگاه ها ي برق و فرودگاه ها      موقعيت خود را با     
و صاحبان شركت هاي مهندسي و ساختماني        .  تثبيت خواهند  كرد   

 ».آمريكايي ثروت هاي كالني به جيب خواهند زد
. امروزه مي بينيم كه اين سيستم دچار چه جنون زدگي اي شده است

طي رؤساي شركت هاي معتبر از كاركنان خود در آسيا در شراي              
غيرانساني در كارگاه هايي با شرايط هولناك با مزدي كه حتا كفاف            

شركت هاي نفتي شيطنت وار   .  معاش آنان را نمي دهد، كار مي كشند      
مواد سمي در رودخانه هاي جنگل هاي باران خيز پمپ مي كنند و             

ساكنان .  آگاهانه باعث مرگ انسان ها، حيوان ها و گياهان مي شوند         
شركت هاي داروسازي مانع رسيدن دارو به ميليون ها      .  دبومي را مي كشن  
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حتا در كشور خودمان    .  تن مبتاليان به بيماري ايدز در آفريقا مي شوند      
دوازده ميليون خانوار در اياالت متحده ي آمريكا        .  وضع بهتر نيست  

در بخش انرژي   .  نمي دانند غذاي بعديشان چگونه تأمين خواهد شد        
و  . امري است روزمره    Enronگيِ اِنرون    رسوايي ها مانند ورشكست   

 سكوت  Andersonشركت هاي حسابداري مانند شركت اَندِرسون         
شكاف ميان درآمد يك پنجم از جمعيت جهان در            .  اختيار كردند 

ثروتمندترين كشورها و يك پنجم در فقيرترين كشورها پيوسته            
 به  ١٩٩٥ بود، در    ١ به   ٣٠ اين نسبت    ١٩٦٠در سال   .  عميق تر مي شود 

 ميليارد دالر   ٨٧اياالت متحده ي آمريكا    .   تغيير يافت  ١ به   ٧٤نسبت  
براي جنگ در عراق هزينه مي كند، در حالي كه سازمان ملل تخمين             
مي زند كه با كم تر از نصف اين مبلغ آب پاكيزه، غذاي كافي، وسايل             
بهداشتي و آموزش ابتدايي براي خواندن و نوشتن براي هر انسانِ اين             

 .ن مي تواند فراهم آورده شودجها
 .و ما تعجب مي كنيم كه چرا تروريست ها به ما حمله مي كنند

برخي ها توطئه اي سازمان يافته را علت معضالت كنوني ما              
اعضاي هر توطئه اي را مي شود يافت . كاشكي اين طور مي بود .  مي دانند

از هر  ولي اين سيستم خطري است بس عظيم تر        .  و تسليم دادگاه كرد   
اين سيستم را گروه كوچكي از مردان هدايت          .  توطئه ي تروريستي 

نمي كند، بلكه انديشه اي آن را هدايت مي كند كه به مثابه يك آيه ي             
اين انديشه كه رشد اقتصاد هميشه       :  آسماني مورد قبول همگان است    

به سود بشريت است و اين كه رشد هر چه بيشتر باشد سود آن به افراد     
و آن اين كه اشخاصي كه       :  اين باور دنباله اي دارد   .  مي رسدبيشتري  

بهتر از ديگران در كوره ي اين رشد مي دمند، بايد مورد تمجيد قرار              
گيرند و بهترين پاداش را دريافت دارند، در حالي كه آناني كه در               

 .حاشيه پا به اين جهان مي گذارند، مورد استثمار قرار گيرند
مي دانيم كه در بسياري از . اسر اشتباه استآشكارا اين برداشت سر  

كشورها رشد اقتصادي فقط به بخش كوچكي از مردم سود مي رساند و         
. در واقع موجب بدتر شدن شرايط زندگي براي اكثريت مردم مي شود           

اين امر همچنين اين باور را تقويت مي كند كه ناخدايان صنايع كه اين 
. ز موقعيت ممتازي برخوردار شوند     سيستم را به جلو مي رانند، بايد ا       

باوري كه ريشه ي بسياري از مشكالت كنوني ماست و شايد توضيحي           
وقتي به مردمان به خاطر   .  است براي وجود تئوري هاي جوراجور توطئه     

حرص و آزشان پاداش داده مي شود، حرص و آز انگيزه اي فاسد               
مرز تقديس  وقتي مصرفِ بيش از حد منابع طبيعي به         .  كننده مي شود 

اوليای ديني مي رسد، وقتي به كودكان مان مي آموزيم كه با كساني كه          
نامتعادل زندگي مي كنند، چشم و هم چشمي كنند، و وقتي بخش               
عظيمي از مردم را چون خدمتگذاران اقليتي نُخبه تلقي مي كنيم، به دنبال           

 .و دچار دردسر مي شويم. دردسر مي گرديم
در مجموع كُرپراتُكراسي     (دولت ها   كمپاني ها، بانك ها و       

corporatocracy  (          در كوشش خود براي پيشبرد امپراتوري جهاني از
قدرت مالي و سياسيِ خود براي تضمين اين كه مدارس و دانشگاه ها و          
وسايل ارتباط جمعي آن مفهوم اشتباه آميز و پي آمد آن را تقويت              

اي آورده اند كه فرهنگ     آنان ما را به نقطه     .  كنند، استفاده مي كنند   
جهاني ما به صورت ماشين غول آسائي درآمده است كه به صورت             
تصاعدي به سوخت و نگهداري نياز دارد، تا بدان اندازه  كه در نهايت             
هر چه را به چشم مي خورد، مصرف كرده و سرانجام چاره اي نخواهد             

 .داشت مگر آن كه خودش را ببلعد
يست، ولي اعضايش ارزش ها و        كُرپراتُكراسي يك توطئه ن     

يكي از كاركردهاي كُرپراتُكراسي اين      .  هدف هاي مشتركي دارند  
است كه اين سيستم را ابدي سازد و به طور مستمر آن را گسترش دهد        

، طرز لباس   »آن را مي سازند  «شيوه ي زندگيِ آناني كه     .  و تقويت كند  
واپيماهاي  خانه هاي بزرگ و مجلل شان، كشتي ها و ه          -پوشيدنشان
 به نمايش گذاشته مي شود تا ما را برانگيزند كه مصرف              -جتِ شان

از هر فرصتي استفاده مي شود تا ما       .  كنيم، مصرف كنيم، مصرف كنيم    
اين كه تاراج   .  را متقاعد سازند كه خريدن اشياء وظيفه ي مدني ماست        

كره ي زمين براي اقتصاد خوب است و بنابراين در خدمت منافع               
به آدم هائي مثل من حقوق گزافي مي پردازند تا سيستم را    .  ماستمتعالي  

اگر ما موفق نشديم، شكل خطرناك تري از          .  به مردم عرضه كنيم   
و اگر شغال ها . مأموران ضربه زن اقتصادي، شغال ها، وارد عمل مي شوند     
 .نيز موفق نشوند، آن گاه نوبت به نيروي نظامي مي رسد

 است كه زماني كه يك مأمور         اين كتاب اعتراف هاي مردي    
اكنون .  ضربه زن اقتصادي بود، جزئي از گروهي نسبتاً كوچك بود          

آنان .  افرادي كه نقشي همانند را بازي مي كنند، بيشتر از آن زمانند            

عنوان هاي خوش آهنگ تري دارند و در راهروهاي كمپاني هائي مانند         
 -ل موتورز، وال  ، جنرال الكتريك، نايكه، جنرا     Monsantoمونسانتُو  

مارت، و تقريباً هر كمپانيِ بزرگ ديگر در سراسر جهان رفت و آمد             
 داستان »اعتراف هاي يك مأمور ضربه زن اقتصادي«در واقع . مي كنند

 .من و آنان است
داستان جهان شما و من،      .  اين داستان، داستان شما نيز هست       

 ما مي آموزد كه   تاريخ به .  داستان نخستين امپراتوري في الواقع جهاني     
اگر اين داستان را تغيير ندهيم، به طور حتم به گونه اي تراژيكي پايان             

هر يك از آن ها عاقبتي     .  امپراتوري ها هرگز نمي پايند  .  خواهد يافت 
آن ها در شتاب به سوي سلطه ي بيشتر           .  هولناك داشته است    

. فرهنگ هاي بسياري را نابود مي كنند و سپس خود سقوط مي كنند            
هيچ كشوري يا مجموعه اي از كشورها نمي تواند براي مدت زمان             

 .درازي از طريق استثمارِ ديگران كامياب شود
اين كتاب با اين هدف نوشته شده است كه به خود آئيم و                  

من مطمئن هستم زماني كه      .  داستان مان را در قالب ديگري بريزيم      
ي چگونه استثمار   تعدادي كافي از ما دريابند كه ما را ماشين اقتصاد           

مي كند، ماشيني كه اشتهائي سيرنشدني براي منابع طبيعيِ جهان              
مي آفريند، و منتج به سيستمي مي شود كه برده داري را مي پروراند، آن           

در نقش خود در جهاني كه      .  گاه ديگر حاضر به تحمل آن نخواهيم شد      
تعداد كمي در ثروت و ناز و نعمت شناورند و اكثريت در فقر                  

وطه ور است، در آلودگي محيط زيست و زور و خشونت تجديدنظر            غ
 . (...)خواهيم كرد
 پيشگفتار

كوئيتو، پايتخت اكوادور، گستره اي است در دره اي از كوه              
آتش فشاني در بلندي هاي كوه انديز، در ارتفاعي نزديك به سه هزار            

ساكنان اين شهر كه زمان درازي پيش از آن كه كلمبوس پا               .  متر
ه آمريكا گذارد بنا شده است، به مشاهده ي برف هاي روي قله هاي            ب

اطراف خو گرفته اند، به رغم آن كه در چند كيلومتري جنوب خط              
 .استوا زندگي مي كنند

شهركي مرزي و پايگاهي نظامي كه از دل جنگل    ،  Shellِشل  شهر  
آمازون اكواتور براي سرويس شركت نفتي كه نام آن را دارد، كنده             

شهري .   متر پائين تر از كوئيتو قرار دارد       ٢٦٠٠ه است، نزديك به     شد
 كارگران نفت و مردم بومي گرم و دودآلود كه ساكنان اش را سربازان،

 كه براي شاغالن شركت نفتي      Kichwa  كيچوا  و Shuar  شوآراز قبايل   
براي سفر از   .  به عنوان فاحشه و كارگر كار مي كنند، تشكيل مي دهند        

شهر ديگر بايد از جاده اي عبور كنيدكه هم عذاب آور          يك شهر به    
اهالي محل مي گويند كه در حين سفر هر چهار         .  است و هم بسيار زيبا    

 .فصل را مي شود در يك روز مشاهده كرد
اگر چه من بارها اين راه را رفته ام، منظره ي زيباي آن مرا هرگز              

چ و خم با    در يك طرف دره هاي تو در تو و پرپي          .  خسته نمي كند 
در طرف ديگر، كوه    .  آبشارهاي بسيار و پوشيده از گياه قرار دارد         

به طور عمودي به ورطه اي عميق منتهي مي شود كه در آن رود پاستازا،           
رود پاستازا  .  سرچشمه ي آمازون مارپيچ وار از كوه انديز روان است        

عال  را، يكي از كوه هاي آتش فشان فCotopaxiآبِ توچال كُوتُوپاكسي 
جهان كه در زمان اينكاها يكي از خدايان بوده است، به سوي اقيانوس            

 .اطلس در سه هزار كيلومتري حمل مي كند
 در  ِشل من با اتوموبيل سوبارو از كوئيتو به مقصد          ٢٠٠٣در سال   

مأموريتي كه مانند هيچ مأموريت ديگري كه تا كنون انجام داده بودم،    
 بود كه جنگي را كه من نيز سهمي          اميد من اين    .نبود، حركت كردم  

از اين جنگي كه، موردي است كه ما        .  در شروع آن داشتم، پايان دهم     
مأموران ضربه زن اقتصادي بايد مسؤليت آن را بپذيريم، تقريباً هيچ            

من .  كسي خارج از كشوري كه در آن جريان دارد، اطالعي ندارد             
مسايگان آنان، آچوآرها   و ه  مي رفتم تا با قبايل شورائي ها، كيچوائي ها     

Achuars    و زاپاروها Zaparos    و شيويارها Shiviars    مالقات كنم، قبايلي 
كه مصمم هستند تا مانع از آن شوند كه كمپاني هاي نفتي ما زمين ها،              
خانواده ها و خانه هاي آنان را نابود كنند، حتا اگر اين امر به قيمت جان     

ه معناي تضمين آينده ي فرزندان    اين جنگ براي آنان ب    .  آنان تمام شود  
و حفظ شيوه ي زندگي شان است، در حالي كه براي ما به معناي قدرت،            

اين امر جزئي است از نبرد براي تسلط بر          .  پول و منابع طبيعي است    
 .جهان و آرزوي تعداد كمي آدم هاي حريص، براي امپراتوري

 خوب اين آن چيزي است كه ما مأموران ضربه زن اقتصادي خيلي
ما گروهي از    .  ساختن بناي يك امپراتوري جهاني      :  انجام مي دهيم 
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نخبگان هستيم، زن و مرد، كه نهادهاي مالي جهاني را به كار                  
مي گيريم تا شرايطي را گرم نگاه داريم كه ملل ديگر را به خدمت                
كُرپراتُكراسي، اداره كنندگان بزرگترينِ كمپاني هاي ما، دولتِ  ما و          

مانند همتاهايمان در مافيا، مأموران ضربه زن      .  ا درمي آورند بانك هاي م 
اين لطف و مساعدت    .  اقتصادي، به ديگران لطف و مساعدت مي كنند      

 نيروگاه هاي توليد برق، جاده سازي،     -در شكل قرضه براي ايجاد روبنا     
يكي از شرايط   .  بنادر، فرودگاه  يا مجتمع هاي صنعتي، انجام مي گيرد       

ن است كه شركت هاي مهندسي و ساختمانيِ آمريكائي اعطاي قرضه اي
در واقع بيشترين بخش پول هيچگاه از . بايد اين پروژه ها را انجام دهند 

اياالت متحده خارج نمي شود؛ بلكه فقط از بانك هاي واشنگتن به دفاتر          
 .مهندسي در نيويورك، هوستُن يا سان فرانسيسكو منتقل مي شود

پول ها تقريباً بالفاصله به كمپاني هائي كه      به رغم اين واقعيت كه      
هستند، پرداخت مي شود، دريافت     )  طلبكاران(عضو كُرپراتُكراسي    

در .  كنندگان قرضه بايستي تمام آن پول را بازپس دهند، اصل و بهره           
صورتي كه مأموران ضربه زن اقتصادي كامالً موفق بوده باشند، مقدار           

 بود كه كشور مقروض پس از چند         قرضه تا بدان اندازه زياد خواهد      
هنگامي كه كار   .  سال ديگر از عهده ي بازپرداخت آن برنخواهد آمد        

اين پاداش  .  به اينجا مي رسد، ما مانند مافيا، خواهان پاداش مان مي شويم        
كنترل ِ رأي در سازمان ملل،  تأسيس       :  معموالً شامل اقالم زير مي شود    

نابع طبيعيِ گرانبها مانند نفت يا پاناما       پايگاه هاي نظامي، يا دستيابي به م    
 و يك كشور    -البته بدهكار هنوز هم قرضه را بدهكار است        .  كانال

 .ديگر به امپراتوري جهاني ما افزوده مي شود
در حالي كه با اتوموبيل از شهر          ٢٠٠٣  در روزي آفتابي در سال    

كه براي  ياد سي و پنج سالِ پيش افتادم          مي راندم به  ِشلكوئيتو به شهر    
خوانده بودم كه اكوادر با     .  اين بخش از جهان مي آمدم     نخستين بار به  

 بيش از سي كوه      ،اندازه ي ايالت نِوادا دارد     آن كه مساحتي فقط به     
درصد از انواع پرندگانِ جهان و بيش از هزار           ١٥  فشان، بيش از   آتش

ست بندي نشده اند و اين كه سرزميني ا       نوع گياهي دارد كه هنور طبقه     
 زبان اسپانيولي همان تعدادِ با فرهنگ هاي گوناگون كه در آن تقريبآ به

در آن زمان اين سرزمين را    .  زبان هاي مردم بومي سخن گفته مي شود      به
سحرآميز و غريب يافتم؛ و واژه هاي بكِر، دست نخورده و            سرزميني

 .بيگناه به ذهنم مي آمد
 .استدر اين سي و پنج سال خيلي چيزها عوض شده 

 تكزاكو تازه در     ١٩٦٨  افرت من در سال    سدر زمان نخستين م    
اكنون نفت بيش از    .  منطقه ي آمازونِ اكوادر نفت كشف كرده بود       

 از لوله ي نفت      تاكنون .نيمي از صادرات كشور را تشكل مي دهد        
 ،سراسري كوه هاي انديز كه كمي پس از نخستين ديدار من ساخته شد           

 حساسِ اطراف    خيزِجنگل هاي باران  فت به بيش از پانصد هزار بشكه ن     
 دو برابر بيش از مقداري كه از كشتيِ نفت كشِ            -نشت كرده است  

 ٤٥٠اكنون لوله ي نفت    .  دريا ريخت   به   Valdez�Exxon اِكسون
دست كنسرسيومي كه     كه به   ميليارد دالر  ٣/١ با هزينه ي    كيلومتري

دست ساختمان   در   ،زن اقتصادي ترتيب آن را داده       يك مأمور ضربه  
يكي از ده عرضه كننده ي اصلي        را به    نويد مي دهد اكوادر    كه است

 مساحت   درختانِ  براي اين كار    .تبديل سازد اياالت متحده     نفت به 
طوطي هاي بزرگ و    .  بزرگي از جنگل هاي باراني را انداخته اند         

 همه نابود شده اند، سه فرهنگ بومي در لبه ي نابودي  اًيوزپلنگ ها تقريب 
 .قرار گرفته اند و رودخانه هاي كهن به حوضچه هاي كثافت بدل شده اند

. مبارزه با اين وضع كردند      فرهنگ هاي بومي شروع به    همزمان  
گروهي از وكالي مدافع آمريكايي       ٢٠٠٣،   ماه مه  ٧  براي نمونه، در  

مبلغ يك  بيش از سي هزار بوميان اكوادر اعالم جرمي به نمايندگي از  به
 كه  -ر عليه كمپاني شِوران تكزاكو به دادگاه عرضه كردند        ميليارد دال 

  تا ١٩٧١   سال زاعالم جرم ادعا مي كند كه ا      .  هنوز در جريان است    
 غول نفتي روزانه بيش از هيجده ميليون ليتر مواد سميِ آلوده به             ١٩٩٢

باز و رودخانه ها     نفت، فلزات سنگين، مواد متعفن در چاله هاي سر         
 پر از   بازِ  گودالِ سر   ٣٥٠ي مزبور نزديك به    ريخته است و كمپان    

جاي گذاشته است كه به كشتن مردم و حيوانات ادامه            ه  فضوالت ب 
 .مي دهد

بيرون از پنجره ي ماشينم قطعات بزرگ از ابرهاي مِه روي               
عرق از  .  ال مي رفتند اب pastaza دند و از دره ي پاستازا    تيدرختان مي غل 

 ولي نه   ،هم  خوردن كرد   روع به به  پيراهنم چكه مي كرد و معده ام ش      
فقط به خاطر گرماي شديد منطقه ي حاره و پيچ و خم هاي جاده ي               

وقوف بر اين واقعيت كه من در نابودي اين سرزمين زيبا              .  مارپيچ
خاطر من و     به.  ن خود را مي گرفت     اسهيم بوده ام، بار ديگر تاو      

ن در وضعي بسيار    زن اقتصادي ام، اكوادر اكنو    همقطارانِ مأموران ضربه  
بدتر از پيش از زماني قرار دارد كه ما آن را با معجزات اقتصادي،                 

در دوراني كه آن را  ١٩٧٠  از.  يمساختبانكداري و مهندسيِ مدرن آشنا      
به درصد ٥٠زخوشبينانه دوران رونق نفتي مي نامند، سطح رسمي فقر ا         

 ١٦ ر به ميليون دال   ٢٤٠ از   درصد افزايش يافت و بدهكاريِ كشور        ٧٠
در همين زمان سهم منابع ملي كه به           .  ميليارد دالر افزايش يافت    

 .درصد تقليل يافت ٦به  ٢٠فقيرترين بخش اختصاص داه مي شود از
 هر كشوري را    اًبريتق.  متاسفانه اكودار يك مورد استثنايي نيست     

زير چتر امپراتوري جهاني       زن اقتصادي به    كه ما مأموران ضربه     
/٥  بدهكاري جهان سوم به   .  ر سرنوشتي مشابه شده است     دچا ،آورده ايم

 ٢٠٠٤   تا سال  -تريليون دالر رسيده است و هزينه ي سرويس آن           ٢
 بيش از مبلغي است كه تمام كشورهاي جهان - ميليارد دالر٣٧٥ ساالنه

سوم براي بهداشت و آموزش هزينه مي كنند و بيست برابر مبلغي است 
. نددار هاي خارجي دريافت مي    كه كشورهاي در حال رشد از كمك       

بيش از نيمي از مردم جهان با كم تر از دو دالر در روز زندگي                   
 ٧٠اي   سال ه  اوانِ  همان مقداري است كه آنان در       اًمي كنند كه تقريب  

 تماميِ  درصدِ ٩٠ا  ت  ٧٠  در همين زمان  .  نداشتميالدي دريافت مي د  
ز خانوارهاي  يك در صد ا    زمين ها و دارايي خصوصي اين كشورها به       

ممتاز كشورهاي جهان سوم تعلق دارد، در صد واقعي بستگي به كشور      
 .معين دارد

 Sanos ماشين سوبارو آهسته از خيابان هاي شهر زيباي سانوس        
 محل گذران تعطيالت كه براي حمام هاي آبگرمي كه     مي گذشت، شهرِ 

فشان فعال تونگوراگوآ       رودخانه هاي زير زميني كوه آتش          
Tungurahgua  در كنار ماشين   كودكان  . مشهور است  ،د مي كنند ايجا

 ما مي دويدند و با تكان دادن دست سعي مي كردند شيريني ها و             همراه
در حالي  .  سانوس را پشت سر گذاشتيم     .  آدامس هايشان را بفروشند   

كه سوبارو از بهشت وارد منظر مدرني از دوزخ در كمدي الهي دانته              
 .ناگهان قطع شد شايي بهمي شد، منظره ي زيباي تما

برآورد، يك ديوار      غولي بي شاخ و دم از رودخانه سر             
ديوار خيس ِسمنتيِ ناجورش، بكلي غير طبيعي . عظيم الجثه ي خاكستري

البته ديدنش در آن محل       .  و ناسازگار با منظره ي اطراف است        
در تمام مدت مي دانستم كمينگاه در      .  نمي بايست مرا غافلگير مي كرد   

پيش از اين بارها با آن روبرو شده بودم و در گذشته آن             .  ار است انتظ
زن اقتصادي ستوده    عنوان سمبولي از دستاوردهاي مأموران ضربه      را به 
 .با وجود اين، مو بر اندامم راست شد. بودم

اين ديوار زشت و ناجور سدي است كه كه آب رودخانه ي شتابان 
 ، كه در دل كوه حفر شده است       مييتونل هاي عظ  را به  Pastaza پاستازا

 ١٥٦ ي  اين پروژه .  برق تبديل مي كند    مي اندازد و انرژي آن را به       
برق اين سد صنايعي    .  است Agoyan  هيدروالكتريك آگويان  مگاواتيِ

را بكار مي اندازد كه مشتي از خانواده هاي اكوادري را ثروتمند مي كند           
ن و بومياني است كه     و منشاء درد و رنج هاي ناگفتني براي كشاورزا        

اين نيروگاه هيدروالكتريكي   .  در كنار اين رودخانه زندگي مي كنند      
  ديگر تنها يكي از پروژه هاي زيادي است كه در اثر كوشش من و             

اين پروژها علت آن    .  زن اقتصادي انجام گرفته است      مأموران ضربه 
است كه اكوادر اكنون عضوي از امپراتوري جهاني است و دليل آن             

ت كه چرا شوآرها و كيچواها و همسايگانشان كمپاني ها نفتي ما را            اس
 .جنگ تهديد مي كنند به

زن اقتصادي، اكوادر در قرض       دليل پروژه هاي مأموران ضربه     به
خارجي غرق شده و مجبور است بخش نامتناسبي از بودجه اش را               

جاي آن كه اين سرمايه را صرف         به ،يص دهد صبازپرداخت آن تخ   به
طور رسمي در شرايط     ميليون ها تن از شهروندانش كند كه به        به كمك

تنها امكاني كه براي اكوادر وجود       .  بندي شده اند  خطرناك فقر طبقه  
 اين است كه جنگل هاي     ، رها سازد  هدارد كه خود را از شر اين قرض       

در واقع يكي از داليلي كه      .  باراني خود را به شركت هاي نفتي بفروشد      
 درياي نفتي   ،اكوادر چشم دوختند   زن اقتصادي به   ضربهچرا مأموران   

بود كه در منطقه ي آمازون آن قرار داشت كه حدس زده مي شود با               
امپراتوري جهاني سهم    .  مخازن نفتي در خاورميانه برابري كند         

 .گوشت اش را در شكل امتياز نفت مطالبه مي كند
تر شد چون   مصرانه   ٢٠٠١  ويژه پس از يازده سپتامبر      مطالبات به 

واشنگتن از اين هراس داشت كه ممكن است دريافت نفت از                 
افزون بر اين، ونزوئال، سومين صادر كننده ي       .  ميانه متوقف شود  رخاو

 رئيس جمهوري پوپوليست را انتخاب كرده بود،           اًما، اخير  نفت به 
هوگو شاوِز، كه موضع شديدي عليه آن چه وي امپرياليسم اياالت              
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كرد كه صدور نفت را      مي   اتخاذ كرده بود؛ وي تهديد     ،متحده مي ناميد 
زن اقتصادي در عراق و        مأموران ضربه .  اياالت متحده قطع كند     به

 ولي در اكوادر موفق بودند و اكنون تا آنجا كه مي شد      ،وفقمونزوئال نا 
 .آن را مي دوشيدند

اكوادر نمونه اي است از شمار كشورهايي در سراسر جهان كه             
از .  اقتصادي گردآورده اند   -زن اقتصادي در آغل سياسي     همأموران ضرب 

خيزِ اكوادر بيرون    دالر نفت خامي كه از جنگل هاي باران          ١٠٠  هر
سه چهارم  .   دالر دريافت مي كنند   ٧٥  آورده مي شود كمپاني هاي نفتي   

. دالر باقيمانده صرف پرداخت قرضه ي خارجي مي شود            ٢٥  از
صرف هزينه هاي نظامي و      دالر ٢٥  بيش ترين بخش باقيمانده از اين     
 و براي مخارج بهداشتي، آموزش و        -ديگر هزينه هاي دولتي مي شود   

٥  فقط،مستمندان است پرورش و برنامه هايي كه هدف از آن كمك به
بدين ترتيب، از هر صد دالر نفتي كه از آمازون          .  دالر باقي مي ماند    ٢/

ي رسد كه بيش ترين نياز    استخراج مي شو، كمتر از سه دالر به مردمي م        
زدن ها، حفر چاه هاي نفتي،      پول دارند، مردمي كه در نتيجه ي سد       را به 

لوله كشي ها زندگي شان به گونه اي آسيب ديده است كه در اثر فقدان            
 . قابل خوردن و آب قابل نوشيدن در حال احتضارندخوراكِ

 اطراف و   ها در اكوادر و ميلياردها در      نو ميلي -تمامي اين مردمان  
اين خاطر كه     نه به .   تروريست هاي بالقوه هستند     -اكناف جهان 

 شرورند، بلكه   اًكمونيسم اعتقاد دارند يا آنارشيست هستند يا ذات           به
با مشاهده ي اين سد از     .  آينده ندارند  اين دليل كه اميدي به      به يسادگ به

ن  در جاهاي گوناگون در سراسر جها      اً پرسشي كه غالب   -خود مي پرسم 
 كه اين مردمان چه زماني قيام خواهند كرد، آن طور           -از خود مي كنم  

 ني ها در اوايلي عليه انگلستان يا آمريكاي الت١٧٧٠ كه آمريكايي ها در
 .عليه اسپانيا كردند ١٨٨٠

كار   مدرن به  ظرافت و زيركي كه در بناكردن اين امپراتوريِ          
 اييِان اسپاني  فاتحcenturions  يوزباشي هاي رومي    ،گرفته مي شود  

و ديگر استعمارگران قرن هاي هيجده        conquistadors نيآمريكاي الت 
زن اقتصادي آدم هاي پر     ما مأموران ضربه  .  و نوزده را شرمنده مي كند    

امروزه ما با خود شمشير     .  مكر و حيله اي هستيم؛ از تاريخ آموخته ايم       
در  . نما سازد  ما را انگشت   هپوشيم ك  زره يا لباسي نمي   .  حمل نمي كنيم 

 آموزگاران و     مثلِ سرزمين هايي مانند اكوادر، نيجريه و اندونزي        
در واشنگتن و پاريس مانند كارمندان      .  ي لباس مي پوشيم  مدكانداران بو 

خود ظاهر آدمي متواضع و        به.  دولتي و بانكداران ظاهر مي شويم      
روستاهاي  از محل پروژه ها ديدن مي كنيم و به          .  معمولي مي دهيم 

ادعاي نوعدوستي مي كنيم درباره ي كارهاي       .  قيرنشين سرمي زنيم ف
 انساندوستانه اي كه انجام مي دهيم با روزنانه هاي محلي           انگيزِ شگفت

روي ميز كميته هاي دولتي را با طرح هاي پروژه هاي        .  گفتگو مي كنيم 
 دانشكده ي اقتصاد هاروارد درباره ي         در مالي خود مي پوشانيم و     

 .سخنراني مي كنيم macroeconomics ادِ كالنمعجزات اقتص
ما خود را اين چنين عرضه مي كنيم       .  همه ي كارهاي ما علني است    

ندرت  ما به .  گونه عمل مي كند   اين   سيستم.  و مورد قبول قرار مي گيريم    
چون سيستم بر اساس حيله بنا شده     .  كارهاي غير قانوني ميزنيم    دست به 

 .وعيت دارداست و سيستم بنا بر تعريف مشر
 اگر ما موفق نشويم موجوداتي       - و اين اخطار مهمي است      -ولي

بس شرآفرين تر وارد عمل مي شوند، موجوداتي كه ما مأموران               
طور مستقيم   زن اقتصادي آنان را شغال ها مي ناميم، مرداني كه به          ضربه

شغال ها هميشه حضور دارند، در       .  وارثان امپراتوري هاي پيشين اند   
سران دولت ها سقوط  وقتي آنان ظاهر مي شوند. ين كرده اندتاريكي كم

و اگر شغال ها   .  هاي سخت كشته مي شوند    »تصادف«مي كنند يا در     
فق بودند،  مو ناموفق بمانند، آن طور كه در افغانستان و عراق نا          اًتصادف

 جوانان  ،وقتي شغال ها ناموفق مي مانند   .  الگوهاي كهنه ظاهر مي شوند   
 . فرستند تا بكشند و كشته شوندآمريكايي را مي

  يدر حالي كه آن غول عظيم الجثه، آن ديوار عظيم بدقيافه               
م، عرقي ت ش گذا مي را پشت سرخاكستري رنگِ سربرآورده از رودخانه

 من.  هايم را خيس كرده بود و دلتنگي ام را حس مي كردم          را كه لباس  
تا آخرين نفر   سوي جنگل براي مالقات با بومياني كه مصمم هستند           به

  ساختن اين امپراتوري كه من در ايجاد آن سهيم بودم            فبراي متوق 
 .دمنمو، حركت كردم و در خود احساس جرم شديدي مي بجنگند

چگونه يك جوانان مهربان روستائي از نيو         از خود مي پرسيدم     
 .توانست در چنين داد و ستدهاي كثيفي درغلتد هامپشاير مي

 ...زندگي در تعليق 
  
 ياست آمريكا، هدف ها و منافع سلطه جويانهس

نگاهي گذرا به تاريخ پس از جنگ دوم جهاني، به طور                  
انكارناپذيري نشان مي دهد كه آمريكا به مثابه يك قدرت بزرگ             
امپرياليستي و بعدها به عنوان يك ابرقدرت اقتصادي و نظامي، در              

صادي،  ساله پيوسته در پي گسترش نفوذ اقت          ٦٠تمامي اين دوران     
سياسي و نظامي در كشورها و مناطق مختلف و در پي سلطه بر جهان               

اهرم هاي تحقق اين اهداف نيز به طور عمده عبارت بوده اند         .  بوده است 
از توسل به جنگ و نيروي نظامي، مداخله در امور كشورها، كودتا و             

به سخن ديگر تاريخ   .  تغيير رژيم ها و يا تحميل رژيم هاي دست نشانده       
ناسبات آمريكا با خارج به ويژه با جهان سوم، تاريخ جنگ و تجاوز و م

زورگوئي و سرشار از جنايت عليه كشورها و ملت هاي كوچك و              
كره، ويتنام، كامبوج، اندونزي، ايران، شيلي، گواتماال،        .  ضعيف است 

نمونه هاي اين جنگ و تجاوز و       ...  پاناما، سودان، افغانستان، عراق      
 به منظور سركوب خلق ها و تغيير دولت ها، تحميل          مداخله است كه  

رژيم هاي ارتجاعي و مستبد و غارت منابع و ثروت اين كشورها انجام            
در .  گرفته و بهاي آن قتل چند ميليون ساكنان اين مناطق بوده است            

اندونزي در كودتاي نظامي عليه سوكارنو رهبر استقالل طلب اين             
م ميليون نفر توسط دولت نظاميان      كشور، در همان سال اول قريب ني      

در ويتنام، ارتش    .  كودتاگر مورد حمايت آمريكا به قتل رسيدند        
آمريكا با بمباران مستمر شهرهاي ويتنام شمالي، ريختن بمب هاي            
ناپالم بر روي مردم و قتل عام صدها هزار تن از ساكنان بخش شمالي              

مال و جنوبي آن سرزمين و طي چند سال جنگ و كشتار و اع                  
شكنجه هاي تكان دهنده، همه امكانات خود را براي درهم شكستن            
 .مقاومت مردم و تحميل رژيم فاسد دست نشاندة خويش به كار گرفت

، با پول و برنامه ريزي     ٣٢ مرداد   ٢٨در كشور ما ايران، با كودتاي       
مشترك با انگليس و هم دستي دربار پهلوي، تالش مردم براي كسب            

را متوقف ساختند و پس از سقوط حكومت ملي           استقالل و آزادي     
دكتر مصدق و دستگيري او و هم كارانش، موج اختناق و سركوب را             

 .  در سراسر كشور حاكم كردند
پس از سقوط شوروي و پايان دوران جنگ سرد، ابتدأ اين پندار             
رواج يافت كه با پايان رقابت ميان دو ابرقدرت، دور جديدي از صلح             

اما ديري  .  دي و دمكراسي در جهان آغاز خواهد شد        و آرامش و آزا   
نپائيد كه جورج بوش اول، رئيس جمهور آمريكا، در آستانة آغاز اين            

نظم نوين «عصر جديد، مناسبات دنياي پس از جنگ سرد را در فرمول 
اعالم كرد و چند و چون آنرا در عمل، در جنگ خليج فارس، » جهاني

شتار ده ها هزار سرباز عراقي در حال       بمباران عراق، قتل عام مردم، ك     
 كه  -فرار و پس از جنگ با اجراي طرح محاصره اقتصادي اين كشور           

نتيجه آن مرگ نيم ميليون نفر از مردم عراق و به ويژه كودكان بود،              
 . نشان داد

بدين ترتيب در مدتي كوتاه، توهم ها فرو ريخت و آشكار گرديد           
» نظم نوين «به دنبال اعالم   .  رخدكه در هم چنان بر همان پاشنه مي چ       
آمريكا رهبر  .  تعيين شد »  نظم«بالفاصله جايگاه قدرت ها در اين        

بالمنازع جهان در شرائط تاريخي جديد است و ديگران با ميل، با                
آقاي . بي ميلي و يا با زور بايد اين نقش را به پذيرند و به آن گردن نهند

 در تدوين   ١٩٩٢در سال   پاول ولفوويتس استراتژ آن روز پنتاگون        
لزوم حفظ برتري جهاني و     «طرح استراتژي آمريكا، ضمن تأكيد بر        

تجديد «، شرط تحقق و دوام آنرا        »موقعيت ابرقدرت توسط آمريكا   
تجديد حيات  «مي داند و در عمل نيز اين        »  حيات قدرت نظامي مؤثر   

 .در ابعادي جديد انجام گرفت» قدرت نظامي
مناسبات با كشورهاي بزرگ و رقيب نيز در اين استراتژي، اساس 

اياالت «: در طرح نام برده تصريح مي شود كه. مبتني بر منطق زور است
متحده بايد رهبري الزم براي برقراري و محافظت از چنان نظم نويني             
داشته باشد كه بتواند به رقباي بالقوه خود بفهماند هوس دنبال كردن             

 را براي دفاع از منافع مشروط        نقشي بزرگ تر يا موضعي تهاجمي تر     
ما بايد وسائل و ابزار الزم براي مقابله و دفع           ...  خود در سر نپرورانند   

رقباي بالقوه را حتي اگر بخواهند هوس بوجود آوردن نقشي بزرگ تر، 
 ).١(» چه منطقه اي و چه جهاني در سر بپرورانند، داشته باشيم

ت گذاران، رهبران و    نه تنها استراتژ پنتاگون، بلكه ساير سياس         
طراحان سياست خارجي آمريكا هم همواره ضرورت رهبري آمريكا و 

آقاي كيسينجر  .  ضرورت سياست ميليتاريستي را خاطرنشان ساخته اند     
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شرط «نتيجه مي گيرد كه     »  تحليل چهار قرن سياست بين المللي     «با  
رامسفلد وزير دفاع مستعفي     .  رهبري آمريكا است  »  حفظ نظم نوين  

در مقابله با   »  لزوم و اهميت اولويت دادن به قدرت نظامي       «ا بر   باره
ديك چني معاون     .  تأكيد كرده است    »  كشورهاي تبه كار  «

رئيس جمهور آمريكا به كرات از ضرورت طرح و اجراي پروژه هاي          
 .سخن گفته است» ايفاي نقش ويژه آمريكا«جنگي براي 

بدين ترتيب در دوران پس از جنگ سرد، طراحان و                   
سياست گذاران آمريكا با توجه به شرائط جديد و موقعيت جديد اياالت          
متحده به مثابه يگانه ابرقدرت، سياست كهنه را بدون هيچ ابهامي در             
فرمول هاي جديد و با خشونت بيشتر به جهانيان اعالم داشته و به آن              

 . عمل كرده اند
 جورج بوش دوم بر اساس همين سياست زور و قدرت، بالفاصله           

پس از آغاز دوران رياست جمهوري به اجراي يك رشته اقدامات در            
 و ادامة   ABMلغو يك جانيه قرارداد     .  زمينه هاي گوناگون دست زد    

آزمايش ها براي ايجاد حفاظت در برابر راكت هاي اتمي، خودداري از          
 كشور جهان   ١٦٤امضاي قرارداد منع كامل آزمايش هاي هسته اي كه        

ند، خارج شدن از قرارداد كيوتو و بي اعتنائي نسبت          آنرا امضاء كرده ا  
به نابودي محيط زيست، افزايش بودجة نظامي، سرازير كردن سرمايه ها         
به سوي تسليحات و كشاندن جهان به مسابقة تسليحاتي، خارج شدن از           
گفتگوهاي مربوط به منع سالح هاي بيولوژيك و كنترل بين المللي آن          

پاياني خود را مي گذراند، مخالفت با       كه پس از شش سال مراحل         
بخشي از اين   ...   كشور جهان آنرا پذيرفته اند    ١٢٢پيمان ضد مين كه     

 . اقدامات بود
 رهبران كاخ سفيد با بهره برداري از خشم ٢٠٠١ سپتامبر ١١پس از 

و انزجار جهانيان، به ويژه مردم آمريكا، نسبت به جنايت هولناك             
ا در ابعادي به مراتب گسترده تر از پيش        نيويورك، سياست نام برده ر   

جنگ عليه تروريسم و كشورهاي      «آمريكا اين بار به نام    .  ادامه دادند 
 اقتصادي خود را در       -، ظرفيت هاي عظيم نظامي    »حامي تروريسم 

جنگي كه محدوديت زماني و مكاني نمي شناسد، به كار انداخت و به             
 جنگي بايد جاي خود همه كشورها اعالم داشت كه در اين صف آرائي  

 !»هر كس با ما نيست، عليه ما است«را تعيين كنند و 
نتيجة تداركات جنگي پر دامنه و اعالم جنگ همه جانبه، ابتأ              

 و سپس لشگركشي تاريخي به عراق      ٢٠٠١حمله به افغانستان در اكتبر     
 . بود٢٠٠٣در مارس 

جنگ عليه تروريسم، عليه     «گر چه اين جنگ در زير پرچم           
م هاي ديكتاتوري، عليه كشورهاي حامي تروريسم و توليد كننده          رژي

 حتي براي بسياري از     -آغاز شد، اما بزودي   »  سالح هاي كشتار جمعي  
 روشن گرديد كه در پوشش اين توجيهات، مقاصد           -موافقان جنگ 

سلطه جويانه و استراتژي جنگي نويني نهفته است كه هدف آن تأمين            
آمريكا، كنترل منابع نفت و گاز جهان و         منافع صنايع نفتي و نظامي      

كنترل آب ها و مناطق استراتژيك خليج فارس و خاورميانه و آسياي            
 .مركزي است

با آغاز اين جنگ، آمريكا به اتكاء امكانات عظيم اقتصادي، نظامي          
و تكنولوژيك، قلمرو يكه تازي افسارگسيخته خود را هر روز بيشتر           

، »استراتژي جنگ پيشگيرانه   «ي  شعارها و پرچم ها   .  گسترش داد 
و اقدام و دخالت    »  اولويت منافع آمريكا  «،  »استراتژي امنيت ملي  «
، ماشين جنگي را هدايت      »در هر جا كه منافع آمريكا اقتضا كند         «

ريچارد پرل  .  ، زبان و منطق مسلط به شمار مي رفت       »جنگ«.  مي كرد
: م داشتمشاور امنيتي آن روز جورج بوش در توضيح اين سياست اعال

ما در مقابله با دشمنان، در پي طرح ديپلماسي هوشمندانه نيستيم، بلكه       «
مستقيمأ به سراغ جنگ مي رويم، يك جنگ كامل، جنگي كه در آن            

در اين استراتژي جنگي از همان آغاز       .  »مراحلي وجود نخواهد داشت   
مورد تهديد قرار گرفتند و از احتمال       »  محور شر «چند كشور به عنوان    

پس از لشگركشي به عراق بر فهرست      .  مله نظامي به آنها سخن رفت    ح
كشورهاي مورد تهديد هر روز افزوده مي شد، به طوري كه در مدتي             
كوتاه برخي مقامات آمريكائي قريب پنجاه كشور را به عنوان               

در ...  »  توليدكننده سالح هاي كشتار جمعي   «،  »رژيم هاي ديكتاتوري «
با اين سياست گسترش و     .  يد قرار دادند  فهرست كشورهاي مورد تهد   

حضور نظامي در مناطق نفت خيز، آمريكا عمأل حوزه هاي نفت و گاز            
. را از خليج فارس تا آسياي ميانه به محاصره نظامي خود درآورد               

 حضور نظامي چنداني در آسياي       ٢٠٠١آمريكا كه تا قبل از سپتامبر        
انستان، گرجستان،  ميانه نداشت، به حضور نظامي چشمگيري در افغ         

در قرقيزستان  .  پاكستان، ازبكستان و جمهوري آذربايجان دست يافت      

و قزاقستان پايگاه نظامي تأسيس كرد و زمينه هاي الزم را براي كنترل  
بدين ترتيب قلمرو   .  مسير لوله هاي نفت و گاز آسياي ميانه ايجاد نمود        

يائي و زميني قبأل حضور نظامي آمريكا با توجه به پايگاه هاي هوائي، در
مستقر شده در تركيه، عربستان سعودي، كويت، قطر و بحرين، از              

 .خليج فارس تا درياي خزر گسترانده شد
گر چه سياست جنگ و تجاوز در عراق با شكست روبرو گرديد            
و بحران ناشي از اين شكست و وضعيت بوجود آمده در عراق،                 

جهاني و منطقه و هم     دستگاه بوش را با مشكالت متعدد هم در سطح           
در درون آمريكا مواجه ساخته است، معهذا منطق زور و تهديد                
به قدرت نظامي كماكان يكي از پايه هاي سياست آمريكا را تشكيل            
مي دهد و كشورهاي مورد تهديد بايد با هشياري تهديدات و خطرات            

در چنين شرائطي مسئله حياتي      .  ناشي از اين سياست را خنثي كنند       
مردم اين گونه كشورها، چگونگي جلوگيري از تجاوزات و           براي  

 .مداخله احتمالي است
، همانگونه كه اشاره شد، سياست مداخله       ٢٠٠١ سپتامبر   ١١پس از   

برانداختن رژيم هاي ديكتاتوري و     «و تهاجم نظامي آمريكا به نام         
و »  رژيم هاي حامي تروريسم   «و يا مقابله با       »  استقرار دمكراسي 

اين گونه .  توجيه شده است   »  ة سالح هاي كشتار جمعي    توليدكنند«
توجيهات هنوز هم مي توانند بخشي از مردم را هم در آمريكا و هم در              
كشورهاي مورد تهديد به حمايت از سياست هاي مداخله گرانه آمريكا         

 . بكشاند
طبيعي است به رغم سياست نظامي گري و مداخله جويانه آمريكا،          

ك كشور دمكراتيك و برآمده از آراء آزادانه          به سادگي نمي توان ي  
مردم و متكي به مردم را، در شرائط كنوني جهان، مورد تجاوز قرار داد             

حلقه ضعيف و آسيب پذير،     .  و يا در امور داخلي آن مداخله كرد          
كشورهائي هستند كه در آنها رژيم هاي استبدادي و فاسد حاكم اند و            

، ماجراجويانه و تحريك آميز    يا حكومت گران سياست هاي غيرشفاف   
دنبال مي كنند و زمينه هاي اقدامات تجاوزكارانه و مداخله جويانه را            

به همين جهت ضامن اصلي جلوگيري از تجاوز و          .  هموار مي سازند 
دخالت خارجي استقرار نظام دمكراتيك و مردمي در اين گونه كشورها 

هم مانع دخالت و    به هر حال مردم و رژيم هر كشوري مي توانند         .  است
 گردند  - و بطور مشخص خطر تجاوز و دخالت آمريكا        -خطر خارجي 

 . و هم مي توانند آنرا تسهيل كنند و حتي زمينه ساز آن شوند
ايران به دالئل گوناگون، امروز يكي از حلقه هاي آسيب پذير و از           

 استبدادي حاكم   -در ايران رژيمي ديني    .  مناطق مورد تهديد است    
ژيم با سازمان هاي راديكال اسالمي رابطه دارد، به حماس،         اين ر .  است

جهاد اسالمي، حزب اهللا لبنان كمك هاي گوناگون، از جمله كمك            
در ميان گروه هاي مختلف شيعه در كشورهاي مختلف از         .  مالي مي كند 

. سومالي تا افغانستان نفوذ و پايگاه دارد و به آنها كمك مالي مي رساند           
» المهدي«يت شيعه، از نيروهاي حاكم تا جنبش          در عراق، در اكثر   

 -سپاه قدس و نيروهاي امنيتي      .  مقتدا صدر نفوذي گسترده دارد      
جمهوري اسالمي  .  اطالعاتي رژيم در اين كشور حضوري فعال دارند        

به عنوان يك نيروي قدرتمند شيعه در منطقه و رويدادهاي آن نقشي             
كه اسرائيل بايد از صفحه مهم ايفاء مي كند و رئيس جمهور بر آن است 

اين رژيم در عين حال در پي دستيابي              .  روزگار حذف شود   
به تكنولوژي هسته اي است كه مقاصد صلح آميز آن مورد ترديد              

 .مي باشد
 اين تصويري است كه آمريكا از جمهوري اسالمي ترسيم مي كند      

طبيعي است كه سود آمريكا در      .  و  كم و بيش تصويري واقعي است       
م زدن اين معادالت و در صورت امكان نفوذ در ايران است، به ويژه            به ه

اين كه ايران يك كشور بزرگ منطقه است، داراي منابع سرشار نفت            
و گاز و موقعيت حساس استراتژيك و ژئوپلتيك و كنترل كننده              

بهانه ها و توجيه هاي درست و نادرست      .  گذرگاه مهم نفت منطقه است    
دامن زدن به اختالف هاي   «،  »ايران از تروريسم  حمايت رژيم   «از قبيل   
و » توليد سالح هسته اي«و يا »  مذهبي و جنگ داخلي در عراق-قومي

غيره شمشيرهاي داموكلس در چالش با رژيم و خطرهاي بالقوه اي             
بديهي است زماني مي توان خطرها     .  هستند كه ايران را تهديد مي كنند     

ه بودن ادعاها را روشن ساخت،      را خنثي كرد كه تا حد ممكن بي پاي        
به دخالت ها و ماجراجوئي ها در منطقه پايان داد و به ويژه هدف هاي            

 امري كه مي تواند حمايت جامعه       -صلح آميز و هسته اي را نشان داد      
جهاني و افكار عمومي را به همراه آورد و عاملي مهم در دفع خطرات              

 .  و تهديدها است
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 به اقتضاي منافع و      -اسالمياما آن چه حاكميت جمهوري        
 انجام مي دهد و سياستي را كه در رابطه با مهم ترين             -هدف هاي خود 

موضوع چالش، يعني پروژه هسته اي اتخاذ كرده است، نه در اين               
 .جهت، بلكه در راستاي تشديد بحران و خطر است

  سياست جمهوري اسالمي در مسأله هسته اي
جاوزكارانه و مداخله گرانه كشوري كه در معرض تهديد سياست ت

آمريكا قرار مي گيرد، بايد طبعأ با استفاده از همة امكانات با اين                
بي ترديد راه مقابله   .  تهديد، به منظور جلوگيري از انجام آن، مقابله نمايد       

 مؤثر با خطر و جلوگيري از آن نه سياست تسليم و تن دادن                   
ك و منفرد شدن در     به خواست هاي زورگويانه است و نه سياست تحري      

شرط اثربخشي اين مقاصد خنثي كردن تهديدها و           .  جامعه جهاني 
خطرها، پيگيري سياستي سنجيده و عاقالنه، سياستي روشن وشفاف           
است، سياستي كه بتواند پشتيباني واقعي مردم و حمايت جامعه جهاني           

  .و افكار عمومي را جلب كند
ع، نه در شعارهاي     دفاع از منافع كشور و قاطعيت در اين دفا           

ظاهرأ تند و يا موضع گيري هاي افشاءگرانه و قدرت نمائي، بلكه در            
اتخاذ سياست و رفتاري است كه سرانجام آن تحقق منافع ملي و                

اما آن چه احمدي نژاد و    .  جلوگيري از وارد آمدن آسيب به كشور باشد      
 اصفهان حاميان او در دو سال اخير، به ويژه با بازگشائي تأسيسات اتمي

و نطنز و پس از آن انجام داده اند، تنها چيزي كه در بر نداشته است،                
اساس اين سياست در عرصه      .  دفاع و حراست از منافع ايران است        

خارجي و در پروژه اتمي كه زمينة چالش با خارج را تشكيل مي دهد،             
 . ماجراجوئي و بحران سازي و تشديد خطر بوده است

ات غني سازي اورانيوم، نه تنها با واكنش       اعالم از سرگيري عملي   
شديد آمريكا، بلكه با اظهار نگراني آژانس بين المللي اتمي، كشورهاي          

اين گونه واكنش ها با توجه    .  اروپائي و كشورهاي منطقه روبرو گرديد     
 و با توجه به عدم      ۲۰۰۳به فعاليت هاي هسته اي پنهاني ايران تا سال         

 پس از آن اقدام به از سرگيري غني سازي        شفافيت آن در سال هاي بعد،    
اورانيوم، بدون ايجاد اطمينان از هدف هاي صلح آميز فعاليت هاي             

با اين اقدام، موضوع برنامه اتمي      .  هسته اي، به هيچ وجه غيرمنتظره نبود   
ايران و احتمال دست يابي جمهوري اسالمي به سالح هسته اي و يا ماده            

ه يك موضوع مهم جهاني و به عاملي       الزم جهت توليد بمب اتمي، ب      
 . براي تشديد درگيري ايران با خارج تبديل گرديد

كه )  آلمان، انگليس و فرانسه   (وزيران خارجه سه كشور اروپائي      
، پس از آشكار شدن فعاليت هاي پنهاني جمهوري           ۲۰۰۳در سال    

اسالمي با ايستادگي در برابر آمريكا و كشورهائي كه بر ارجاع                
 شوراي امنيت پافشاري داشتند، از راه حل گفتگو و مذاكره با پرونده به 

ايران دفاع كردند و به پاي اين گفتگو رفتن، اما با اعالم از سر گيري               
فعاليت هاي غني سازي توسط احمدي نژاد، از ارجاع پرونده به شوراي          

در واقع اقدام زمامداران ايران، به جاي خنثي         .  امنيت حمايت كردند  
 هاي آمريكا و منفرد ساختن آن، شرائط را به سود آمريكا          كردن تالش 

بردن پرونده  «تغيير داد و براي اجراي خواست هاي آن از قبيل               
اتخاذ تصميمات  «و  »  بررسي موضوع تحريم ايران   «،  »به شوراي امنيت 

شروع دوباره عمليات غني سازي اورانيوم . ، زمينه را مساعد نمود    »شديد
يه اروپا اكثريت كشورهاي جهان، از          و بن بست ابتكار اتحاد     

كشورهاي غيرمتعهد تا اروپا و حتي چين و روسيه و افكار عمومي را             
كه تا آن هنگام با ارجاع پرونده به شوراي امنيت مخالف بودند، عمأل             
در موضع آمريكا قرار داد، به طوري كه طرف دعوا، ديگر نه آمريكا،            

 . بلكه اين اكثريت بزرگ بود
ادعي مدير آژانس بين المللي كه از مخالفان تهديد و           آقاي البر 

بردن پرونده به شوراي امنيت بشمار مي رفت، پس از راه اندازي               
پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت ارجاع        :  غني سازي، اظهار داشت  

و »  اشپيگل«وي در گفتگو با رسانه ها و از جمله در مصاحبه با             .  شود
ژانس انرژي اتمي كماكان در        اعالم داشت كه آ     »  نيوزويك«

صلح آميز بودن پروژه هسته اي ايران ترديد دارد و نمي تواند صلح آميز          
او در اين گفتگوها تصريح كرد كه براي ايجاد         .  بودن آنرا تأئيد كند   

اطمينان، آژانس انرژي اتمي نيازمند آزمايش در محل و در تأسيسات            
 .هنوز ممكن نشده استو دسترسي به اسناد و افراد است و اين امر 

بدين ترتيب حاكميت جمهوري اسالمي بجاي شفاف سازي و           
ايجاد اطمينان خاطر نسبت به صلح آميز بودن پروژه اتمي، اسباب ارجاع 

با وجود اين، كشورهائي كه با      .  آن به شوراي امنيت را فراهم ساخت     
ا كوشش كردند ب  ...)  اروپا، چين، روسيه    (تحريم ايران موافق نبودند     

 كشور  ۵وزيران خارجه   .  آغاز دوباره گفتگوها مانع تحريم ها شوند      
 ۲۰۰۶عضو دائمي شوراي امنيت و آلمان در ديدار خود در اول ژوئن             

در وين، مجموعه اي از پيشنهادات را به عنوان پايه گفتگو با ايران و              
مبنائي براي يك موافقت نامه، تهيه و امضاء كردند و آنرا به تهران ارائه        

ما «:در اين مجموعه پيشنهادات، از جمله خاطرنشان شده بود كه . دادند
حق ايران را در توليد انرژي هسته اي به منظور استفاده صلح آميز و              

مورد تأكيد دوباره قرار داده و در اين راستا،           .N.P.Tمطابق با الزامات    
حمايت خود را از ايران در توسعه يك برنامه انرژي اتمي هسته اي               

تعهد خواهيم كرد كه     .  غيرنظامي مورد تأكيد دوباره قرار مي دهيم       
فعاالنه ساخت راكتورهاي آب سبك در ايران را از طريق پروژه هاي            
مشترك بين المللي، مطابق با قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد   

موافقت خواهيم كرد كه با شروع مجدد مذاكرات،        .  حمايت قرار دهيم  
ه برنامة هسته اي ايران را در شوراي امنيت به تعليق              بحث دربار 
در اين مجموعه پيشنهادي از ايران خواسته شده است متعهد . »درآوريم

كلية موارد باقي مانده نگراني هاي آژانس بين المللي انرژي        «شود كه   
اتمي را در همكاري كامل با اين آژانس مورد توجه قرار دهد و كليه              

ني سازي و فرآوري را كه مورد راستي آزمائي          عمليات مربوط به غ   
آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار خواهد گرفت و طبق درخواست            
شوراي حكام و شوراي امنيت سازمان ملل متحد به حالت تعليق درآورد 
و متعهد شود كه اين وضعيت را در طول مذاكرات هم چنان ادامه                

 . »دهد
برابر اين پيشنهادات،     واكنش مقامات جمهوري اسالمي در         

سه دور گفتگو ميان سوالنا، مسئول        .  متناقض، مبهم و دوگانه بود     
دبير شوراي  «و علي الريجاني،    »  كميته سياست خارجي اتحاديه اروپا    

نيز به نتيجه اي منتهي نشد و هيچ نشاني حاكي         »  عالي امنيت ملي ايران   
هفته پس از   پنج  .  از آمادگي جدي ايران براي توافق مشاهده نگرديد        

تسليم پيشنهادات به تهران و ناكامي تالش ها، شش كشور نام برده در            
 در نشست خود در پاريس، مجددأ پرونده را به شوراي          ۲۰۰۶ ژوئيه   ۱۲

بدين گونه يك بار ديگر چين و روسيه و اتحاديه        .  امنيت برگشت دادند  
اروپا در كنار آمريكا قرار گرفتند و تصميمي مشترك كه آغاز               

 . ازات هاي اقتصادي ايران به شمار مي رفت، گرفتندمج
 ژوئيه در جلسه شوراي امنيت بر سر         ۳۱به دنبال اين تصميم، در     

در اين قطعنامه از ايران خواسته      .  قطعنامه اي درباره ايران توافق كردند    
شده بود عمليات غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق درآورد، در غير           

. نيت به اتخاذ تصميمات مجازاتي اقدام خواهد كرداين صورت شوراي ام
به جز قطر، چهارده كشور ديگر عضو شوراي امنيت، همگي به اين             

 .قطعنامه رأي موافق دادند
در روزهاي پيش از اجالس شوراي امنيت، باز هم در اظهارات و            
اقدامات مقامات جمهوري اسالمي همه چيز نبود، به جز تالش براي             

جاد يك اجماع همگاني و جلوگيري از تصويب            جلوگيري از اي   
پاره اي از اطهارات فقط تحريك و تقويت مواضع آمريكا و           .  قطعنامه

فرمانده سپاه  «آقاي رحيم صفوي    .  ياري رساندن به تصويب قطعنامه بود   
 ژوئيه اظهار   ۳۰در روز قبل از صدور قطعنامه، يعني در           »  پاسداران
ايران خود را براي يك تسويه       بسيجيان و سپاهيان قدرتمند      :  داشت

زمان اين .  حساب اساسي با صهيونيست ها و آمريكائي ها آماده مي كنند
 . »تسويه حساب را رهبر انقالب اعالم مي كند

حاصل سياست ماجراجوئي و بحران سازي، همان طور كه اشاره          
. شد، ايجاد اجماع عليه پروژه هسته اي و انزواي جمهوري اسالمي بود           

ران ايران براين تصور بودند كه با تمركز حمله بر روي آمريكا، زمامدا
با مانور و وقت كشي و از آن مهم تر با باج دادن به روسيه و چين                  
مي توانند مانع ايجاد توافق در شوراي امنيت گردند، اما در عمل با               
واقعيتي مغاير با اين پندار روبرو شدند و برندة اين سياست نه                  

همان گونه كه مقامات آمريكائي    .   بلكه آمريكا شد   جمهوري اسالمي، 
نيز خاطرنشان ساختند، برخالف تالش و تصور جمهوري اسالمي براي          
ايجاد شكاف ميان آمريكا و اروپا، چين و روسيه، ائتالفي واحد از همة  

 .اين كشورها بوجود آورد
پس از تصويب اين قطعنامه، آمريكا سياستي دوگانه در برابر             

از يك سو موافقت خود را با ادامة تالش هاي           .  ش گرفت ايران پي 
ديپلماتيك و ادامة كوشش هاي اتحاديه اروپا براي گفتگو با ايران             
اعالم داشت و از سوي ديگر فعاليت براي اعمال مجازات هاي اقتصادي     

) هم مستقل از شوراي امنيت و هم توسط شوراي امنيت            (ايران را   
 و حاد شدن بحران بر اقدام نظامي         گسترش داد و متناسب با شرائط      

 .به مثابه يك گزينه احتمالي هم تأكيد مي كرد
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، ماه هاي  )۱۶۹۶قطعنامه  (ماه هاي پس از تصويب قطعنامه اول         
مسأله مورد اختالف در شوراي . كشمكش بر سر مجازات اقتصادي بود

. امنيت، نه اصل مجازات اقتصادي، بلكه موارد و حدود آن بود                
وپائي كه خود نيز از تحريم ايران متضرر مي شدند،             كشورهاي ار 

هم چنين چين و روسيه كه در مناسبات با ايران منافع سرشار دارند، با              
اين امر كار توافق در      .مجازات هاي مورد نظر آمريكا موافق نبودند      
سرگئي الوروف وزير . شوراي امنيت را براي چند ماه به تأخير انداخت

 در عمان   ۲۰۰۶ دسامبر   ۱ با اين اختالف ها، در      خارجه روسيه در رابطه   
روسيه مخالف مجازات ايران نيست و از تحريم          «اظهار داشت كه     

صدور مواد و تجهيزات اتمي و نيز تكنولوژي حساس به ايران حمايت           
اما مجازات هائي كه آمريكا پيشنهاد مي كند، بسيار سنگين          .  مي كند
 . »است

 به اتفاق آرأ قطعنامه    ۲۰۰۶سامبر   د ۲۲سرانجام شوراي امنيت در     
در اين قطعنامه پس از     .  پيرامون برنامه هسته اي ايران را تصويب كرد      

خطرات ناشي از برنامه هسته اي ايران و          «ابراز نگراني نسبت به       
كوتاهي مستمر ايران در برآوردن خواست هاي شوراي حكام آژانس          

 به مقاصد صلح آميز   بين المللي انرژي اتمي و در ايجاد اعتماد نسبت         
، ۲۰۰۶ مصوبه ژوئيه    ۱۶۹۶برنامه هسته اي خود و عدم توجه به قطعنامه        

بدون تأخير بيشتر، تمامي فعاليت هاي     «تأكيد شده است كه ايران بايد       
بازفرآوري و مرتبط با غني سازي از جمله تحقيق و توسعه، به گونه اي            

ي آزمائي قرار گيرد، كه توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد راست
هم چنين كاركردن بر روي تمامي پروژه هاي مرتبط با آب سنگين، از           
جمله ساخت راكتور تحقيقاتي كه با آب سنگين كار مي كند، را تعليق   

اقدام «شوراي امنيت در اين قطعنامه از كليه كشورها خواست          .  »نمايد
تقيم و  الزم را به منظور ممانعت از عرضه، فروش يا انتقال مس               

غيرمستقيم كليه اقالم، مواد، تجهيزات، كاالها و فناوري كه مي تواند           
به فعاليت هاي مرتبط با غني سازي، بازفرآوري يا آب سنگين ايران يا           
به توسعة سيستم هاي پرتاب سالح هسته اي كمك نمايد، از سرزمين شان 

 تحت  يا بوسيله اتباعشان، يا با استفاده از كشتي ها و هواپيماهاي             
، هم چنين كليه كشورها بايستي اقدامات        »پرچمشان، به عمل آورند   

ضروري به منظور جلوگيري از فراهم شدن هر گونه مشاركت فني و            
يا آموزشي، كمك مالي، سرمايه گذاري، واسطه گري يا ساير خدمات          
و انتقال منابع مالي يا خدمات مرتبط با عرضه، فروش، انتقال، توليد يا             

ز اقالم، مواد، تجهيزات، كاالها و فناوري ممنوع شده را              استفاده ا 
 .»به مورد اجراء گذارند

افزون بر اين شوراي امنيت تصميم گرفت اعتبارات و دارائي هاي          
اشخاص و نهادهائي كه در فعاليت هاي هسته اي ايران شركت مستقيم           

شده در اين ارتباط در قطعنامه تصريح        .  يا غيرمستقيم دارند را به بندد    
تمامي دولت ها بايد كليه اعتبارات، دارائي هاي مالي و ساير         «است كه   

منابع اقتصادي اشخاص و نهادهائي كه در فعاليت هاي مربوط به اشاعه           
هسته اي يا گسترش سيستم هاي انتقال سالح هاي هسته اي ايران              
مشاركت دارند يا مستقيمأ با آن مرتبط هستند يا به اين برنامه كمك             

 نهاد كه در     ۷به پيوست اين تصميم از      .  »سانند را مسدود كنند    مي ر
 نفر  ۱۳ نهاد كه در برنامه موشك هاي باليستيك و         ۳برنامه هسته اي و    

كه در اين فعاليت ها شركت دارند، نام برده شده كه مشمول اين                
تصميم اند و تمام دولت ها موظفند اعتبارات و دارائي هاي آنها را               

 . مسدود كنند
يكرد حاگميت جمهوري اسالمي نسبت به اين قطعنامه، قبل و          رو

در هفته هاي  .  بعد از تصويب آن كمك به بحران و تشديد انفراد بود           
پيش از اجالس شوراي امنيت، حكومت احمدي نژاد در ادامة يك رشته 
تحركات در اول دسامبر با هزينه كردن قريب  يك ميليارد تومان،              

 دسامبر بار   ۱۴هران برگزار كرد و در       كنفرانس هلوكاست را در ت     
غربي ها اسطوره كشتار يهوديان را اختراع         «:  ديگر اظهار داشت   

حتي حاصر  «:  و در ارتباط با پروژه هسته اي اعالم نمود         »  كرده اند
اين .  »نيستيم يك روز و به عنوان تبليغات، فعاليت ها را تعليق كنيم           

س شوراي امنيت حتي    گونه برخوردهاي تحريك اميز در آستانة اجال      
اعتراض برخي نيروهاي دروني نظام و روزنامه هائي چون جمهوري           

 . اسالمي را برانگيخت
بجاي تدبير براي «پس از تصويب قطعنامه نيز، آقاي رئيس جمهور

هرگاه قدرت هاي  «:  خروج از بن بست تحريم و تهديد، اظهار داشت        
 مخالفت كنند، ضربه اي    ]بخوانيد اراده من  [متجاوز با ارادة ملت ايران      

پاسخ ديگر او به قطعنامه اين بود       .  »تاريخي به آنها وارد خواهيم كرد     
 . ايران اعتنائي به قطعنامه ندارد و به غني سازي ادامه مي دهد:كه 

 ۲۰۰۷ از ايران خواسته بود تا آخر فوريه               ۱۷۳۷قغطنامه  
را فعاليت هاي غني سازي را متوقف كند و مدير كل آژانس اتمي               

 فوريه گزارشي پيرامون    ۳ ماه، يعني تا      ۲موظف كرده بود تا مدت       
در اين  .  اجراي خواست هاي شوراي امنيت توسز ايرانبه شورا ارائه دهد        

را »  تعليق در برابر تعليق   » ژانويه پيشنهاد    ۱۶فاصله آقاي البرادعي در     
نيز   ۱۷۳۷داد، يعني در برابر تعليق غني سازي در ايران، اجراي قطعنامه           

گرچه تعليق قطعنامه كاري دشوار و منوط به موافقت          .  متوقف شود 
آمريكاست، معهذا اتحاديه اروپا و روسيه موافقت خود را با آن اعالم             
كردند و زمينه پذيرش آن و وادار كردن آمريكا به موافقت را ايجاد             

اما مقامات جمهوري اسالمي، به جز پاره اي موضع گيري هاي دو . نمودند
 . لو، گام مشخصي در پاسخ به آن بر نداشتنده۱پ

، در گزارش   ۲۰۰۷ فوريه   ۲۳آژانس بين المللي انرژي اتمي در       
خود پيرامون اجراي خواست هاي شوراي امنيت توسط ايران، اعالم            
كرد كه ايران همكاري الزم را با آژانس به عمل نياورده است و                

. ه گسترش داده است   فعاليت غني سازي را نه تنها متوقف نساخته، بلك       
 درصد رسانده و تصميم دارد به توليد صنعتي        ۲/۴ميزان غني سازي را تا     

با اين اقدامات و چاشني احمدي نژاد مبني بر اين كه           .  اورانيوم بپردازد 
قطار اتمي ايران دنده ترمز ندارد، زمينه تصويب قطعنامه ديگري عليه            

 . ايران بوجود آمد
مدير آژانس اتمي به شورا، نشست       روز پس از ارائه گزارش        ۴

 عضو دائمي شوراي امنيت و آلمان در لندن تشكيل شد و            ۵نمايندگان  
دو هفته بعد   .  گفتگو درباره قطعنامه بعدي و مفاد آن آغاز گرديد          

در آستانة تهيه قطعنامه كوشش       .  پيش نويس قطعنامه تهيه گرديد    
م در اين   حاكميت جمهوري اسالمي جلوگيري از تصويب قطعنامه سو       

» ورق پاره«خالصه شد كه آقاي احمدي نژاد قطعنامه شوراي امنيت را          
 . ناميد

، به اتفاق آرأ سومين    ۲۰۰۷ مارس   ۲۴سرانجام شوراي امنيت در     
را عليه ايران تصويب كرد، مجازات هاي        )  ۱۷۴۷قعطنامه  (قطعنامه  

 نفر را ۱۵ شركت و نهاد و    ۱۳جديدي را اعالم نمود، حساب هاي مالي       
كه در برنامه هسته اي و موشكي ايران شركت دارند، بست و مسافرت            

 . افراد نامبرده را به خارج ممنوع كرد
بدين ترتيب حاصل ماجراجوئي ها و اعتراضات نابخردانه در            
برنامه غني سازي كه به نام خلق ايران دنبال گرديد و مردم ايران به جز             

 : اززيان سودي در اجراي آن ندارند، عبارت بود
تصويب سه قطعنامه عليه ايران توسط شوراي امنيت، اعمال                -١

تحريم ها و مجازات هاي اقتصادي و ممنوعيت صدور و فروش            
. تجهيزات و تكنولوژي هسته اي كه در قطعنامه ها مقرر شده است          

افزون بر ايجاد اختالل در برنامه هسته اي، عاملي در به خطر انداختن           
د خطر تشعشعات اتمي و گسترش آن        ايمني نيروگاه اتمي، تشدي   

است و اين از مواردي است كه هر دو طرف كمتر از آن سخن                
 .گفته اند

در مورد مجازات هاي مالي و اقتصادي نيز، با توجه به وخامت              
اوضاع اقتصادي،فساد اقتصادي دو سياست هاي ناكارآمد و زيان          

كشور  بخش حكومت در اين عرصه و با توجه به اتكاء و دلبستگي            
به واردات و قراردادهاي خارجي، مجازات و تحريم مقرر شده، ايران 
و اقتصاد آنرا در معرض خطرهاي جدي قرار داده است و به ويژه             
اين كه افزون بر مجازات هاي شوراي امنيت، آمريكا نيز بر               
فعاليت هاي جداگانه اي براي تنگ كردن عرصه بر اقتصاد نظام            

ر كردن حكومت ها و نهادهاي مالي و       وادا.  بانكي دست زده است   
به قطع روابط پولي و همكاري هاي       ...  بانكي اروپا و ژاپن و        

اقتصادي، لغو ضمانت هاي بانكي به صادركنندگان كاال و جلوگيري 
از رفتن سرمايه به ايران و لغو قراردادهاي جاري شركت ها با ايران           

حتي .   برده شد  از جمله اين فعاليت ها بود كه با موفقيت به پيش          
شركت توتال با همة پيشينه و منافع آن در ايران، به علت نداشتن             
. اعتبار بانكي، ناگزير اجراي قرارداد خود با ايران را متوقف ساخت

در نتيجه تحريم هاي شوراي امنيت و فعاليت هاي مستقل آمريكا،           
ا  بانك و مؤسسه مالي بين المللي معامالت خود را ب۴۰در اين فاصله 

 . ايران قطع و يا محدود كرده اند
اين وضعيت و نتايج واقعي و رواني آن، هم اكنون به ايجاد حالت             
بالتكليفي و تعليق در فعاليت هاي اقتصادي و توليدي، به كاهش           
سرمايه گذاري و تشديد فرار سرمايه از ايران منجر شده است و              

ري از  مردم در زير فشارهاي گوناگون، در شرائط تعليق بسيا            
فعاليت ها و پيامدهاي آن و در اضزراب و نگراني از تهديد و                

 . خطرهاي احتمالي بسر مي برند
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يكي ديگر از نتايج بحران سازي در پروژة اتمي، انفراد ايران در              -٢
همان گونه كه قبأل اشاره شد، هنگامي كه         .  عرضة جهاني است  

قرار كشوري در معرض خطر ناشي از سياست سلطه جويانه آمريكا          
مي گيرد، يك شرط اصلي خنثي كردن خطر نشان دادن بي پايه             
بودن بهانه ها و توجيه ها و اتخاذ سياست سنجيده است كه حمايت            

را جلب و   )  كشورها، نهادهاي بين المللي و افكار عمومي     (جهانيان  
در حالي كه   .  آمريكا را منفرد و زير فشار همه جانبه قرار دهد          

ر عمل تقويت مواضع آمريكا و هم صدا     سياست جمهوري اسالمي د   
كردن كشورها، نهادهاي بين المللي و بخش بزرگ افكار عمومي با          

 صرف نظر از غيرضروري و زيان آور      -غني سازي اورانيوم .  آن بود 
 به هر حال مستلزم آن است كه جامعه جهاني از ماهيت            -بودن آن 

مهوري اما حاكميت ج  .  صلح آميز بودن آن اطمينان حاصل نمايد      
اسالمي بجاي برآوردن اين خواست و نشان دادن مقاصد صلح آميز          
پروژة هسته اي، سياست بي اعتنائي به خواست  نام برده، ماجراجوئي و        
بحران سازي را در پيش گرفت و ترديد و سؤظن نسبت به                 
 هدف هاي برنامه اتمي خود را تشديد كرد و شرائطي بوجود آورد            

يت و حتي كشورهائي كه از تحريم        كه همه اعضاي شوراي امن     
ايران زيان مي ديدند، به قطعنامه ها، تحريم و مجازات ايران رأي            

به عبارت ديگر پيامد اين سياست و راهكار، نه انفراد              .  دهند
آمريكا، بلكه انفراد جمهوري اسالمي و آسيب و ضربه پذيري             

 . بيشتر ايران بود
شرائطي كه امروز در    صرف نظر از اين پرسش كه آيا آمريكا در           -٣

آن قرار دارد، اصوأل قادر به اقدام نظامي عليه ايران است يا نه؟،               
سياست هسته اي جمهوري اسالمي عمأل زمينه را براي چنين اقدامي          

انفراد ايران، تشديد سؤظن ها نسبت به پروژه      .  مساعدتر كرده است  
هسته اي، ترس از قدرت يابي و هدف هاي جمهوري اسالمي در            

طقه و در ميان شيعيان جهان از جمله زمينه هاي مساعد و عوامل             من
 . برانگيزندة اقدام نظامي است

آمريكا از همان آغاز جدال هسته اي با ايران، به موازات قبول             
تالش براي حل مسأله از طريق ديپلماتيك و يا پافشاري براي بردن             

ت هاي پرونده به شوراي امنيت و اعمال فشارهاي سياسي و مجازا            
اقتصادي، هيچگاه گزينه نظامي و تدارك آنرا از دستور كار خارج             

 آمريكا، حمله   ۲۰۰۱ سپتامبر   ۱۱در استراتژي پس از      .  نساخته است 
به ايران به منظور تأمين منافع و مقاصد سلطه گرانه يكي از مؤلفه هاي            

توجيه گر اين حمله و مداخله،     .  اين استراتژي را تشكيل مي داده است      
ميت استبداد ديني در ايران و هدف ها و سياست هاي جمهوري            حاك

 . اسالمي در منطقه بوده است
 بر اين   - از جمله در درون حاكميت جمهوري اسالمي         -برخي

نظرند كه اين تهديدها جدي نيست و به منظور اعمال فشار انجام                
. بدون ترديد يكي از هدف هاي تهديدات، اعمال فشار است         .  مي گيرد
ساده لوحانه خواهد بود اگر هدف تهديدها را در اعمال فشار             معهذا  

خالصه كنيم و مؤلفه هاي ديگري را كه مي تواند به اقدام نظامي منتهي            
 : اين عوامل عبارتند از. گردند را ناديده گيريم

  نفوذ جانبداران جنگ در دستگاه بوش -الف
ني واقعيت اين است كه در ميان نزديكان و مشاوران بوش كسا           

هستند كه بطور كلي از بكارگيري زور و قدرت نظامي جانبداري              
با توجه  .  مي كنند و در باال به پاره اي از آنان و نظراتشان اشاره كرديم           

به همين امر است كه پس از اعالم موافقت آمريكا با گفتگوهاي               
اتحاديه اروپا با ايران و استقبال از تالش براي يافتن راه حل سياسي،              

ي بر اين عقيده  بودند كه ديك چني و گروه سخت سران در               بسيار
كاخ سفيد و پنتاگون به اين دليل به ادامة مذاكره روي خوش نشان              
دادند كه برآنند گفتگوها نتيجه نخواهد داد و پس از شكست                 
فعاليت هاي ديپلماتيك راه براي گزينه نظامي مورد نظر آنها هموار            

 . خواهد شد
  تدارك نظامياقدامات عملي و: ب

، روبرت گيت وزير دفاع      ۱۷۳۷دو هفته پيش از تهيه قطعنامه        
به ايران «  «آمريكا در جلسه كميته نيروهاي مسلح سناي آمريكا گفت        

سه هفته پس از    !!.  »نبايد حمله كرد، مگر اين كه چاره ديگري نباشد        
ايران پا را از گليم خود فراتر نهاده         :  تصويب قطعنامه اخطار كرد كه    

 .تاس
، قواي آمريكا در عراق     ۱۷۳۷دو هفته پس از تصويب قطعنامه        

 تن از   ۵ ژانويه با حمله به محل كنسولگري ايران در اربيل             ۱۱در  
 از جمله افرادي از سپاه را دستگير و ادعا           -مأموران جمهوري اسالمي  

كردند كه بر اساس مداركي حاكي از مداخله اين افراد در عراق و در              
 .  ها به شورش، به اين اقدام دست زده استبرانگيختن گروه

، بوش در   ۲۰۰۷ ژانويه   ۲۳يك ماه پس از تصويب قطعنامه، در        
جهان :  كنگره آمريكا ضمن حمله شديد به ايران، از جمله اظهار داشت         

هفته اي پس از   .  به رژيم ايران اجازه نمي دهد به سالح اتمي مجهز شود        
تش آمريكا در عراق دستور     اين حمله شديد، گفته شد كه بوش به ار        

داده است كه عوامل رژيم ايران را كه با شورشيان عراقي همكاري              
 . مي كنند، دستگير نمايند و يا به قتل برسانند

يك ماه پس از تصويب قطعنامه، آمريكا در دو نوبت نيروهاي            
ديك چني معاون   .  هوائي و دريائي جديد به خليج فارس اعزام داشت        

 هفته پس از تصويب      ۵  (۲۰۰۷ ژانويه   ۲۹كا در   رئيس جمهور آمري 
، اعالم كرد آمريكا ناو هواپيمابر ديگري به خليج فارس اعزام          )قطعنامه

آمريكا «:  كرده است و آنرا اخطاري جدي به ايران خواند و افزود            
 . »مصمم است جلوي نفوذ ايران در منطقه را بگيرد

همراه وارد خليج   در ماه فوريه ناو هواپيمابر استينس با ناوگان          
. فارس شد و به ناو هواپيمابر آيزنهاور كه قبأل مستقر بود، اضافه شد             

بدين ترتيب آمريكا با استقرار دو ناو هواپيمابر و دو گروه ناوهاي              
 -! به گفتة ديك چني براي مقابله با تهديد ايران-جنگي در خليج فارس 

اند هدف هاي  حضور نظامي خود را بيش از پيش و به گونه اي كه بتو            
 . گوناگون را مورد حمله قرار دهد، گسترش داد

همه اين اقدامات كه بنام جلوگيري از تحريكات ايران توجيه            
مي شود، زماني انجام گرفته است كه ظاهرأ تالش ها بر روي راه                 
حل هاي ديپلماتيك متمركز است و كشمكش ها شدت گذشته را             

 ژانويه با   ۳۱اركات، گاردين در    هم زمان با اين تحريكات و تد     .  ندارند
تدارك جنگ عليه   «استناد به اظهارات پاره اي مقامات آمريكائي از         

گزارش »  نيوزويك«دو هفته پس از آن مجله          .  »ايران خبر داد   
 ۱۹ تا   ۱۲ديگري از تدارك آمريكا براي جنگ با ايران در شماره             

مله مشاوران بوش او را به ح     «:   منتشر ساخت و نوشت     ۲۰۰۷فوريه  
به ايران تحريص مي كنند و به دنبال بهانه اي هستند كه اقدام نظامي را             

با توجه به وضعيت سخت آشفتة عراق و منطقه،           .  ناگزير بگرداند 
احتمال وقوع حادثه اي كه بهانه الزم براي حمله به ايران گردد، بسيار            

در همين زمان   ).  ۶۶۵به نقل از انقالب اسالمي، شماره       (  »زياد است 
ي بي سي نيز به استناد منابع ديپلماتيك، از احتمال حمله هوائي آمريكا           ب

طبق اين گزارش عالوه بر تأسيسات اتمي اصفهان و         .  به ايران خبر داد  
نطنز و اراك، پايگاه هاي دريائي و تأسيسات موشكي ايران نيز هدف            

 .حمله اند
  فشار اسرائيل و البي اسرائيل در آمريكا-ج

اسرائيل بيش از هر كشور ديگري خواهان تضعيف در خاورميانه، 
دولت اسرائيل به ويژه در يك سال اخير      .  ايران و ضربه زدن به آن است    

با توجه به شدت بحران هسته اي ايران و با دستمايه كردن گفته هاي              
احمدي نژاد در مورد از بين بردن اسرائيل و نفي هلوكاست، مي كوشد            

هوري اسالمي بوجود آورد و آمريكا را       اجماع هر چه بيشتري عليه جم     
اسرائيل كه خود هم بمب هسته اي و هم        .  به حمله به ايران ترغيب نمايد   

زرادخانه  عظيم تسليحاتي پيشرفته در اختيار دارد و استراتژي آن              
همانند آمريكا اعمال زور و قدرت نظامي است و به اتكاء اين قدرت             

اي عربي همسايه و از هيچ       نظامي از هيچ گونه تجاوز عليه كشوره       
جنايتي عليه مردم فلسطين و لبنان ابائي نداشته است، با همه امكانات             

ايران مجهز  «اسرائيل  .  در پي دامن زدن حمله آمريكا به ايران است         
. خود مي خواند »  بزرگ ترين تهديد براي موجوديت   «را  »  به بمب اتمي 

فشار آنها بي شك عاملي با توجه به نفوذ اسرائيل و البي آن در آمريكا، 
 . است در تشديد خطر اقدام نظامي عليه ايران

  مشكالت آمريكا در عراق-د
جنگ عليه عراق پيامدهاي غيرقابل پيش بيني و غيرقابل تصوري         

يكي از نتايج اين جنگ قدرت يابي       .  را براي آمريكا به همراه آورد     
به گونه اي كه  جمهوري اسالمي ايران و نيروهاي شيعه ي متحد آن بود،          

امروز خروج از باتالق عراق بدون همكاري جمهوري اسالمي ممكن           
شكست آمريكا در عراق، گسترش جنگ داخلي و جنگ            .  نيست

 هزار تن از ساكنان اين سرزمين و        ۷۰۰مذهبي در اين كشور، مرگ      
هزاران سرباز آمريكائي، مشكالت روزافزون در ساير مناطق، به ويژه          

الفت روزافزون مردم آمريكا، مجلس نمايندگان و         در افغانستان، مخ  
سناي اين كشور با ادامة جنگ و توسعه آن، هم چنين كاهش                 

... توانائي ها، از جمله توانائي نظامي براي دست اندازي به ساير مناطق            
عوامل بازدارنده اي است كه احتمال ماجراجوئي هاي نظامي ديگري           
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 معهذا باتالق عراق و مشكل       .چون حمله به ايران را كاهش مي دهد      
در عين حال كه عوامل بازدارندة گسترش جنگ اند،            ...  افغانستان

اين احتمال را نمي توان ناديده       .  مي توانند برانگيزندة آن نيز باشند      
گرفت كه با وجود عواقب وخامت بار حمله به ايران و پيامدهاي               

مريكا و اقتصاد ويرانگر آن براي منطقه و امنيت آن و براي اسرائيل، آ 
غرب، آمريكاي در محاصرة تنگناها، به حمله به ايران به مثابه مفري            
براي خروج از تنگناها متوسل شود و با استناد به ادعاهائي از قبيل                

عدم انعطاف حاكميت جمهوري      «،  »خطر پروژه هسته اي ايران     «
با حمله  ...  »  تحريك و خرابكاري رژيم ايران در عراق        «،  »اسالمي

به ايران، توجه ها را از عراق و شكست و          )  هوائي يا دريائي  (مينظا
اين احتمالي است كه     .  گرفتاري در عراق، به ايران معطوف نمايد       

پاره اي از تحليل گران سياسي و كساني چون برژينسكي، مشاور امنيتي          
 . كارتر نيز به آن اشاره كرده اند

  ساز و كار باالگيري كنش ها و واكنش ها-ه
. ل باال پيامدهائي هستند كه گزينه نظامي را متحمل مي كنند         عوام

آن چه مسلم است، شرائط و امكانات هم چنان به سود راه حل سياسي             
با همه اين ها نبايد احتمال گزينه نظامي را منتفي دانست و از              .  است

تالش در جلوگيري از آن بازماند، به ويژه اين كه باالگيري بحران و             
 خود بالقوه عاملي است كه        -ر از موارد باال     صرف نظ -كشمكش

نه تنها برنامه و تصميم قطعي به جنگ،       .  مي تواند به جنگ منتهي گردد   
بلكه تهديدها و تحريك ها و مكانيسم ناشي از باالگيري كنش ها و             
واكنش ها و يا يك اشتباه از يكي از دو طرف درگيري، مي تواند كار             

 . را به برخورد نظامي بكشاند
ر چنين شرائطي، مردم ايران نه تنها نمي توانند نظاره گر حوادث           د

مقابله با سياست   .  باشند، بلكه وظيفه و سهم اصلي را در تغيير آن دارند          
جنگ افروزانه آمريكا و تهديدهاي مداوم آن و برانگيختن اعتراض           
همه مردم صلح دوست جهان عليه آن، يكي از ابزارهاي اين مبارزه              

 مبارزه اي فعال عليه سياست     - حال بايد در داخل كشور     در عين .  است
. هاي حاكميت جمهوري اسالمي و بحران سازي هاي آن سازمان داد          

طبيعي است مردم ايران زماني مي توانند خود را از حالت گروگان اين            
رژيم بودن و ماجراجوئي هاي آن رها سازند كه خود حاكميت خويش           

معهذا تا  .  اتيك را در ايران حاكم كنند     را مستقر نمايند و نظامي دمكر     
آن زمان و به موازات تالش براي اين منظور، بايد عليه سياست هاي              
زيان بخش و ماجراجويانه حاكميت به اعتراض برخيزند و بخواهند           
سياست هسته اي بر اساس منافع كشور، به دور از جنجال آفريني، با             

 صلح آميز آن پيش برده     شفاف سازي و ايجاد اطمينان نسبت به مقاصد     
 . شود و به شرائط  بحراني و تهديدآميز كنوني خاتمه داده شود

ايران تا كنون فرصت ها و شرائط مساعد متعددي را براي حل             
مسأله از دست داده است و امروز از امتيازاتي كه مي توانستد دو سال              

ر قبل تحصيل كند؛ نه تنها عقب تر است، بلكه با تصويب قطعنامه د             
شوراي امنيت، در زير فشارهاي گوناگون، به ويژه فشار اقتصادي و            
تعليق و اختالل در فعاليت اقتصادي، مالي، بازرگاني و توليدي قرار             

اگر چه نسبت   »  تعليق در برابر تعليق    «با همة اينها پيشنهاد      .  دارد
به فرصت هاي قبلي گامي به عقب مي باشد، معهذا مي تواند به شرائط و           

اي كنوني پايان دهد و آغازي براي حل مسأله از طريق گفتگو            فشاره
همه شواهد حاكي از آن است كه ادامة بحران و تشديد آن، نه              .  باشد

كسب امتيازهاي بيشتر، بلكه پذيرش خطرها و آسيب هاي بيشتر را در           
 . پي خواهد داشت

  
 ...نشست رهبران  

  
نيز به آلمان دعوت     يعني نيجريه، مصر، افريقاي جنوبي و الجزيره          

شدند تا در مذاكرات غيررسمي حضور داشته باشند و خواست هاي             
 .     مطرح كنند» كمك به افريقا«خود را در رابطه با پروژه 

آمريكا، آلمان، انگليس، ايتاليا،    ( كشور سرمايه داري     ٦رهبران  
كه صاحب اقتصاد برتر در بازار جهاني بودند،         )  روسيه، ژاپن، فرانسه  

 تصميم گرفتند هر سال يك بار گرد        ١٩٧٥ي نخستين بار در سال      برا
هم آيند و آينده بازار جهاني را در رابطه با منافع اقتصادي، سياسي و               

» كلوپ«يك سال بعد كانادا به اين      .  نظامي خويش برنامه ريزي كنند   
پيوست و پس از فروپاشي شوروي و پيدايش روسيه سرمايه داري، اين         

 از حقوق يك عضو      راه يافت، بي آن كه   »  كلوپ»ن  كشور نيز به آ  
كه بايد بر مبناني      ش از اقتصاد  بطور كامل برخوردار باشد و يا آن كه       

 شكوفان و پيشرفته   و مكانيسم شيوه توليد سرمايه داري عمل كند،           
اقتصاد روسيه بسيار عقب مانده و هم چون برزيل در حد               .  باشد

به طور »  كلوپ«وسيه به اين   ورود ر .  است»  كشورهاي در حال گذار   «
عمده به خاطر قدرت نظامي برتر و منابع طبيعي سرشاري است كه در             

 . اين كشور وجود دارند و صنايع كشورهاي اروپائي بدان نيازمندند
 سبب باال رفتن    ١٩٧٥ در سال     و سوريه  جنگ اسرائيل با مصر   

 در همان سال  »  ٦كلوپ  «تشكيل  .  ناگهاني بهاي نفت در جهان گشت     
به اين خاطر صورت گرفت تا اين كشورها بتوانند با اجراي سياست             
پولي مشتركي درآمدهاي كالن ارزي كشورهاي اوپك را به  بازارهاي 

جلوگيري »  سوسياليستي«خود برگردانند و از انتقال آن به كشورهاي         
اما به تدريج موضوع هاي ديگري نظير اقتصاد جهاني، آموزش و         .  كنند

جمعيت، محيط زيست، دگرگوني هاي جوي، سياست      پرورش، تكامل   
در دستور كار اين       نيز...  خارجي، تروريسم، حقوق بين الملل و        

قرار گرفت و به همين دليل نيز بسياري از مردم جهان بر اين » كلوپ«
» حكومت جهاني «خود را به  »  كلوپ«باورند كه كشورهاي عضو اين      

 منافع و خواست هاي اقتصادي،   بدل ساخته اند و مي كوشند در تناسب با        
نظامي و سياسي خود سياست هائي را براي جهان برگزينند و با                

در اختيار  كه  ...  ابزارهائي چون بانك جهاني، اتاق بازرگاني جهاني و         
 . دارند، آن را بر ديگر كشورهاي جهان تحميل كنند

از مردم جهان     %  ١٤ تا   ١٣در حال حاضر در اين هشت كشور         
نيروي خريد  «كنند و در عوض اين كشورها با توجه به            زندگي مي  

قيمت هاي «از بازار جهاني و با توجه به       %  ٥٠  Kaufkraftparität»  متعادل
را در اختيار   »  توليد ناخالص جهاني  «بيش از سه چهارم از      »  واقعي

از اقتصاد جهاني را توليد و         %  ٧٥از مردم جهان      %  ١٤دارند، يعني   
 . از بازرگاني جهان را به خود اختصاص داده اند%  ٥٠مصرف مي كنند و 

هم چنين بودجه نظامي تمامي كشورهاي جهان در سال گذشته           
 كشور فوق هزينه    ٨از آن را      %  ٧٥ ميليارد دالر بود كه      ١٠٠٠  بيش از 
به اين ترتيب آشكار مي شود كه برتري نظامي اين هشت             .  كردند

آور و باور نكردني     كشور در برابر ديگر كشورهاي جهان سرسام         
 . است

 كشور با برخورداري از يك چنين برتري اقتصادي و نظامي ٨اين 
مي توانند سياست هاي دلخواه خود را بر مردم جهان تحميل كنند و              
مي كوشند مكانيسم هائي را بر اقتصاد كشورهاي عقب مانده و در حال           

قرار توسعه حاكم سازند كه در خدمت شكوفائي اقتصاد برتر آنان              
بطور مثال، بانك جهاني از كشورهاي عقب مانده مي خواهد كه          .  دارد

ورود كاالهاي صنعتي را در كشور خود آزاد سازند و هرگاه بدان تن             
در ندهند، از پرداخت وام به آنها خودداري مي كند و هم زمان                 
كشورهاي صنعتي از ورود حتي كاالهاي كشاورزي كشورهاي جهان         

 .ود جلوگيري مي كنندسوم به بازارهاي خ
» نهادي غيرقانوني «به همين دليل نيز مخالفان اين نشست، آن را          

مي دانند، زيرا جهان به رهبران اين هشت كشور حق تدوين سياست            
. جهاني را نداده و براي اين هدف سازمان ملل را بوجود آورده است             

در آلمان يك هفته پيش از و در هنگام برگزاري اين نشست                  
، سازماني كه عليه نظم اقتصادي كنوني مبارزه        ATTAKري آتاك   به رهب

مي كند و خواهان تقسيم عادالنه تر ثروت جهاني است، تظاهرات             
برگزار شد كه در آن بيش از چند  صد          »  ٨نشست  «گسترده اي عليه   

هزار تن شركت جستند و توانستند نفرت خود را نسبت به رهبراني              
 ميليارد انساني   ٦ي خود را فراسوي منافع      ابراز دارند كه منافع كشورها    

ند و بيش از نيمي از      زيقرار مي دهند كه در ديگر كشورهاي جهان مي        
 .ندبر مي بسرآنان زير خط فقر 

 Globalisierung»  جهاني سازي«با اين حال به خاطر پيدايش روند        
و توسعه توليد صنعتي در كشورهاي پيراموني و جهان سوم، از سهم              

بطور مثال در سال    .  ن هشت كشور با شتاب كاسته مي شود       توليد اي 
از توليد ناخالص ملي جهان را توليد كرده  % ٧/٦٥ اين  كشورها     ٢٠٠٤

كاهش يافت، يعني در      %  ٧/٦٣ سهم آنان به     ٢٠٠٥بودند و در سال     
با توجه  .  از قدرت اقتصادي آنها كاسته شد       %  ٢مقايسه جهاني به ميزان    
 آور چين، هند و برخي ديگر از كشورهاي          به رشد اقتصادي سرسام  

 به كمتر ٢٠١٠جهان سوم، بايد پذيرفت كه سهم اين كشورها تا پايان         
در تناسب با اين    .  كاهش يابد   %  ٥٠ به كمتر از     ٢٠١٥و تا     %  ٦٠از  

دگرگوني روشن است كه به قدرت اقتصادي، سياسي و نظامي                
ديري .  واهد شد كشورهائي چون چين و هند در بازار جهاني بيشتر خ          

نخواهد كشيد كه چين و هند در عرصه جهاني به مثابه دو ابرقدرت               
اقتصادي، سياسي و نظامي برخواهند خواست و به دوران تك ابرقدرتي          

اما پرسش اساسي آن است كه آيا تا آن          .  آمريكا خاتمه خواهند داد   
 ؟  روز شيوه توليد سرمايه داري خواهد توانست به زندگي خود ادامه دهد
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 در سايه ديوار
 يک ترامواي فرانسوي بنام شيزوفرني

 بهروز عارفيبرگردان به فارسي از 

 شروع  ٢٠٠٩پوسترهاي تبليغاتي تراموائي که قرار است در سال           
تصاوير .   کرده اند بکار نمايد، از هم اکنون ديوارهاي بيت المقدس را پر        

در .  رنگي تبليغاتي، تراموا را در طول حصار شهر قديمي نشان مي دهند           
عجيب ترين پوسترها، تراموا را به تئودور هرتصل متفکر مرتبط              

هرتصل درست دو   .    اين انتخاب به هيچوجه تصادفي نيست     .  ساخته اند
 که]  سرزمين جديد قديمي    [Altneulandسال پيش از مرگش در کتاب       

را نماد مدرنيته اي مي داند که وي      »  راه آهن سبک « منتشر شد،    ١٩٠٢در  
 . براي بيت المقدس آرزو مي کند

را »  محيط زيستي و اقتصادي   «يک قرن پس از آن، اين راه حل         
شموليک الگرابلي سخنگوي اسرائيلي    .  براي بيت المقدس ارجح دانسته اند   

. ال خفگي است   شهر ما در ح    «موسسه تراموا توضيح مي دهد که        
قيمت اتومبيل هم پائين آمده و ميزان . اتومبيل ها آن را به ستوه آورده اند

 درصد  ٤٠کاربران وسائل نقليه عمومي در ميان اهالي بيت المقدس به            
پس چگونه  .    » درصد بود  ٧٦،  ١٩٨٠رسيده است، در حالي که در سال        

 به پايان  بايد مقابله کرد؟ ساختمان جاده هاي نوساز به مجردي که           
بيشتر خيابان ها  .  مي رسد، آن جاده ها از ترافيک اشباع مي گردند          

ساختار .  باريک اند و نمي توان راهرو ويژه اتوبوس در آنها ايجاد کرد          
چرا بايد مانع از «زمين شناختي محل براي ايجاد مترو مناسب است ولي    

ا را تماشا ، زيباترين شهر دني]وسايل نقليه عمومي[اين شد که سرنشينان 
 »  کنند؟

ده سال پيش، اين استدالالت شهردار شهر را که کسي جز ايهود              
اعتبار اين طرح نياز به استمداد از بخش          .  اولمرت نبود، قانع کرد    

شرکت هاي .  به اجرا درآمدBOTاين عمليات به صورت . خصوصي داشت
را سازنده، به مدت سي سال از آن بهره برداري خواهند كرد و سپس آن             

شرکت فرانسوي آلستوم برنده مناقصه     .  به شهرداري تحويل خواهند داد   
 براي ساخت تراموا و شرکت کونکس از          ٢٠٠٠بين المللي در سال     

. براي بهره برداري از آن شد     )  نيز فرانسوي (شاخه هاي کمپاني وئوليا    
اين دو شرکت کنسرسيومي بنام سيتي پاس با همکاري شرکت هاي            

و پوالر اينوست منتس و هم چنين بانک هاي هاپوآليم        اسرائيلي آشتروم   
هدف .   امضاء شد  ٢٠٠٥ ژوئيه   ١٧قرارداد در   .  و لئومي ايجاد کرده اند   

/٨ واگن در مسيري به طول       ٢٥ مسافر در هرکدام از      ٥٠٠اصلي، حمل   
 .   است٢٠٠٩ کيلومتراز پيسگات زئو تا کوه هرتصل درسال ١٣

يت اين طرح دو شرط الزم       آلگرابلي معتقد است که براي موفق      
تضمين امنيت آن و به ويژه آن که تراموا هدف سوءقصدهاي           «:  است

انتحاري قرار نگيرد و هم چنين مسير آن به نيازهاي عده زيادي از               
مديران شرکت، بر روي جايجائي صدوپنجاه هزار . شهروندان پاسخ دهد

ان از محالت   به همين دليل، تراموا هم زم   .  مسافر در روز حساب مي کنند    
] اصطالح سياسي مودبانه براي مستعمرات بيت المقدس شرقي       [يهودي  

در .  نظير پيسگات زئو و محالت عرب نشين نظير شوئافات عبور مي کند         
زمان حاضر، دو خط اتوبوسراني به موازات هم فعاليت دارند، ولي               

تراموائي .  نمي توان دو خط ترامواي جداگانه در بيت المقدس بنا کرد          
 ۴ بازمانده در صفحه»      .ه ما مي سازيم ، ترامواي دوران صلح استک

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 انقالب اقتصادي

 كشاورزي  -۹
  بر زمينGemeineigentum مالكيت همگاني -ب

يت مساعدي  برعكس جنگلداري، كشاورزي در واقع از وضع         
  و تصاحب  زمين با اين حال در آنجا نيز بايد ميان           .  برخوردار نيست 
فعاليت در برخي از مناسبات اجتماعيا     .   تفاوت گذاشت  استفاده از زمين  

Betrieb   تصاحب   و Besitzدر هم  تنيده شده اند، به طوري كه        به سختي 
  اجتماعي اجتماعي سازي مالكيت اين  زمين ها با دشواري مشابه اي براي       

سازي كارگاه هاي كشاورزي روبرو خواهد شد و اين دو را مي توان             
 . فقط با هم انجام داد

مناسبات در  .  اما اين امر تحت هر شرائطي امكان پذير نيست          
 كارگاه و زمين كشاورزي به طور          Pächter-verhältnis  استجاره اي

كه با  )  ۱۳۷(به طور مثال مالكيت التيفوندي      .  هويدائي از هم جدايند    
اقتصاد خُرد حقيرانه همراه است، آن گونه كه در ايرلند و بخش هاي              
مختلف ايتاليا در سطح باالئي وجود داشت و هنوز نيز تا اندازه اي                

 .موجود است
 كشاورزي براي زندگي مهم است و به همين دليل  كارگاهكاركرد

ي  زمين ها مالك شخصي بر عكس،   .  نبايد سهل انگارانه مخل آن شد     
كشاورزي كه با كارگاه در هيچ ارتباطي قرار ندارد، از نقطه نظر                

اما از آنجا كه     .  اجتماعي غيرضروري ترين شخص در جهان است       
يك چنين شخصيت غيرضروري مهم ترين سرچشمه زندگي اجتماعي را        
در دستان خود انحصار كرده است، مي تواند در عين حال به شخصيتي             

 .آورترين شخص جامعه بدل گردد  زيان آور، آري به زيان 
آنجا كه صاحب زمين كشاورزي خود به زراعت اشتغال ندارد و            
بلكه در هيبت ارباب در برابر مستأجري قرار گرفته است كه بر روي              
زمين كار مي كند و يا آن كه كار بر روي آن زمين را هدايت مي كند،            

رين خواست  از ميان برداشتن موقعيت سلطه گر مالك زمين به فوري ت         
مستإجر زمين زراعي آرزوي ديگري ندارد،       .  اجتماعي بدل مي گردد  

مگر آن كه خود به مالك زمين بدل گردد و درك ليبرالي نيز براي               
 .چنين آرزوئي فضاي مساعدي به وجود آورده است

اما حتي در راديكال ترين كشور بورژوائي كه در آن پرولتاريائي           
انگلستان داراي كارخانه  هاي بزرگ     نيرومند وجود دارد و هم چون        

است، راه حل ديگري براي مشكل زمين هاي كشاورزي  يافت و آن را            
نه از  .  دولتي سازي زمين هاي كشاورزي  :  به خواست خود بدل ساخت     

ميان برداشتن مناسبات استجاره اي، بلكه تبديل روستائي از مستأجر            
 . مالك خصوصي به مستأجر دولت

ر دستور كار حزبي پرولتري قرار گيرد كه در         چنين هدفي بايد د   
پي از ميان برداشتن مالكيت شخصي بر ابزار توليد است و هرگاه امكان   

 مهم ترين  ابزار  ]  دولتي سازي[دولتي سازي  وجود داشته باشد، فقط به         
چنين وضعيتي در سطح باالئي در كشورهائي         .  توليد بسنده نمي كند  

 مستأجري بر زمين هاي كشاورزي      موجود است كه در آنها سيستم       
مالكيت شخصي بر زمين از     ]  كشورها[از آنجا كه در اين      .  وجود دارد 

                    ۶ بازمانده در صفحهكاركردي اجتماعي برخوردار نيست،                


