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 يها ن چالشيتر دهيچياز پ يكيكا؛ يران بعد از انقالب، با امرياي  د رابطهيبدون ترد
  . سال گذشته بوده است 32در  ياسالم يجمهور

مصدق، رابطه گسترده  يه دولت مليعل 1332 س درساليكا و انگليمرداد امر 28 يكودتا
ران، هم به لحاظ يارتش ا كا دريامر يهمراه با نفوذ نظام 1357تا  32از يكا با نظام شاهنشاهيامر
 ك طرف وياز ... و 1970منطقه پس از در هت و هم به لحاظ آموزش، ژاندارم كردن شاليحاتس

كه چالش  اند بوده ييها دهيگر؛ پديطرف د ، از1358 سال كا دريامر يها پلماتيد يريگروگانگ
  . كرده است يديوارد مراحل جد ،يدر هر مقطع زمان ،انقالب سال پس از 32 كا دريما را با امر

ها در  نجات گروگان يكا برايات امري، همچون عملينمود نظام يدارا ها ن چالشيا
هم چون  ،يران، نمود اقتصاديه ايق صدام به جنگ عليكا در تشويزمان كارتر، و نقش امر

 ياياز انتقال نفت آس يريكا، جلوگيامر ران دريا يها هيف سرمايران، توقيا يم اقتصاديتحر
وش از فر يريران، جلوگيبه ا يآالت صنعت نياز انتقال ماش يريران، جلوگيانه از ايم

 يها ران در صحنهيكردن ا يچون منزو هم ،ياسي، نمود س...ران وينو به ا يماهايهواپ
، يا سم، ساخت سالح هستهياز ترور يران با اتهام طرفداريه ايغات گسترده علي، تبليجهان
ران در يهم چون محكوم كردن ا، ي، نمود حقوق بشر...انه ويب در روند صلح خاورميتخر

  .اند بودهران، يااي  هستهي  طرح پرونده راًيو اخ... ،يجهانمجامع حقوق بشر 
صدمات و  يو مصالح مل يما به لحاظ منافع ملكا با يامر يها نكه چالشيرغم ايعل

به مردم  ياديلطمات ز گذشته سال 50كا درير داشته و عملكرد امريناپذ جبران يخسارات
سال،  32 ني، در ارانيا ياسيو سك يپلماتيدنظر از اشتباهات  ران وارد كرده و صرفيا

دفاع و كامال از موضع  قابلريغ ما كا در سرنوشتيم امريرمستقيغ م ويمستق يها دخالت
از روشنفكران و جوانان ما، به  يكرد بعضيمتاسفانه رو .است يبانه و امپراطورĤقلدرم

  .باشد مي ندهين مشكالت ما در حال و آيترگذار رين و تاثيزتريانگ از بحث يكيكا؛ يامر



12 كا، منطقه، ما و انقالبيآمر

افراد و  از يو برخ يرتبه مملكت يمقامات عال اعم از ـ رانيكا در ايمرا نيمخالف
از روشنفكران و جوانان  ياعم از بعض ـ كاين امريو موافق ـ تيوابسته به حاكم يها نسازما

و  ي، مصالح مليدر مخالفت و موافقت خود، كمتر به منافع مل ـ ييو رهبران دانشجو
  .اند كا، توجه داشتهيجهان ما و امر يها تيضرورت پرداختن به واقع

 ييو دكتر رجا يمهاجران چون عطاءاله همت، ياز درون حاكم يگذشته هرگاه كسان در
و از  اند ، به شدت مورد انتقاد قرار گرفتهاند كا را مطرح كردهي، بحث ارتباط با امريخراسان

گر يشده است و از طرف د يريجلوگ يو علم يكارشناس يك فضايطرح موضوع در 
 كارنامه خود او را در يت با تجاوزگريكا و ضديمبارزه با امر ي ساله 50كه سابقه يكسان

  !اند ت از او شدهيامكا و حياز امر يدارند، بارها متهم به طرفدار
و درك  يخيتار ي است كه با فقدان حافظه ياز كسان يريگ ن موضعيتر ان مضحكين ميدر ا

 يو آرزو اند كرده را صادر "بهار بغداد" ي هيكا، پس از سقوط صدام، اعالميت امرياز ماه يعلم
ران به يم ايرژ يكه معتقد به سرنگون يا كسانيو ! نددپروران مي دل ران را دريتكرار آن در ا

 و بعداً ادندد مي ،يهم از موضع منافع مل را در خالء، آن "رفراندوم" يو ندا بودند كايكمك امر
ل از يخود را در تحل ييكايتا دوستان امر اند وستهيپ ييكايامر يستيونيصه يقاتيتحق يبه نهادها

و يا كساني در حاكميت كه آگاهانه يا ناآگاهانه درگيري نظامي با  !ران، كمك كننديط ايشرا
  .كنند امريكا و متحدانش را مستقيم و غيرمستقيم ترغيب و تشويق مي

مسموم و آلوده،  يكار علم يده، فضايچيكا پيران و امريط اياست؛ شرا يبيروزگار غر
 يخين مسائل، كمرنگ شدن حافظه تاريتر ك به بغرنجيستري، نگاه هها اطالعات و داده يآلودگ

 يدار هيروابط سرما برقراري پليدترينكا و يامره يتند عل يباالخص نسل جوان، شعارها جامعه و
حقوق بشر و  تحديد وتهديدكا، يدر خود امرداري  هيبدتر از روابط سرما به مراتبو  ،در جامعه

.... ه وياد، فرارمغزها، فرار سرمايض، اعتي، فقر، فساد، تبعيمشروع در قانون اساس يها يآزاد
و  يكا را بشناسند و نه مصالح مليت امري، ماهينسل جوان نه به درستبخشي از كه  اند باعث شده

  .كنند ين نقش را بازياست كه روشنفكران مستقل بتوانند ا يط طوريرا و نه شرا يمنافع مل
باشد و در  مي گذشته يها سال يها كه مقاالت و مصاحبهن مجموعه يسنده، در اينو

ت ي، ماهيكرده است كه تا حدود يسع اند ، چاپ شدهاند ف شدهيتوق اكنون كه هم ياتينشر
  .رديده قرار گيد فايد است كه مفيام. را روشن كند روشنفكرانف يكا و وظايامر

  1385مهر 
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 درنظران  از پژوهشگران و صاحب را با برخي"رابطه با امريكا"مقوله :نياز پيش

اين شماره و  دو پاسخ را در. هايي متفاوت مواجه شديم با پاسخ. ميان گذاشتيم

خواهيم آورد تا خوانندگان بتوانند از زواياي مختلفي به اين  شماره بعد بقيه را در

  ايران فردا      .مسئله بنگرند

  مقدمه
ن يساله ا 25 جه رفتاريكا كه نتيران و امرياي  انقالب، بروز تشنج در رابطه يروزيپ ياز فردا

 يكا دلمشغوليران با امريقبل از قطع رابطه، تفاهم مجدد ا يكشور با ما بوده است، و حت
 ياديها و افراد ز گروه. از روشنفكران جامعه بوده است ييدولتمردان و قشرها ازاي  عده

 يها وهيگذشته و حال، به طرق مختلف و ش كا، دريران و امري، درايو علن يهم، مخف
و .كوشند مي ده وين تفاهم كوشيا يبرقرار يط مناسب برايجاد شرايا يپ متفاوت، در

  .اند جاد تفاهم بودهير مذاكره و ايم درگيرمستقيم و غيمستق يگاه دولتمردان هم گه

  يفرار از آزاد يخيتار يشناس روان
ن يگذشته ا ت از نخبگانيو به تبع يخيتار يشناس ل روانياز نخبگان كه به دل يگروه يبرا

ن دو يب يتشنج لفظ يكا و حتيباشند، نفس قهر با امر مي ت ابرقدرتانيمرزوبوم، معتقد به ابو
آور  ل و دلهرهيكا ثقيبه رفتار امر ،رانيمثل ا ،ك كشور كوچكيكشور و خاصه اعتراض 

                                                      

٭
 .چاپ شده است 1377ارديبهشت ايران فردا مورخ  42در شماره  



14 كا، منطقه، ما و انقالبيآمر

، يكاريم، تورم، بيتحر: لي، از قبيالملل نيو ب ين گروه مجموعه مشكالت داخليا. است
دهند و  مي ن قهر نسبتيرا به ا... الملل و نيب يها تي، نقض حقوق بشر، محدوديگران
بر طرف خواهند شد  ين مشكالت به كليكا ايكه پس از ارتباط با امر كنند مي ن وانموديچن

  .شرفت قرار خواهد گرفتيو كشور در راه توسعه و پ
اتر است، يخ آن گويتاركتر و ير كه به ما نزدين صد ساله اخين است كه درهميت ايواقع

. ن حكام و نخبگان، بحران داشته استيل حكام مستبد و نفوذ استعمار در ايران به دليا
اوضاع بوده است، طبقه  ير و بهبودييبه تغ يدين بحران سر باز كرده و اميا يليهرگاه به دال

. اند دهيتان دوند با استعمارگران و ابرقدريحل را در پ از نخبگان راه يحاكم همراه با بخش
  :ميكن مي ترند ذكر را كه برجسته يعنوان نمونه موارد به

  در قبل از انقالب
  .سيانگل يها استيآلوده كردن انقالب مشروطه به س  -
س در يران به مناطق نفوذ روس و انگليم اياتابك با تقس يحيموافقت محرمانه و تلو  -

 .1907سال 

 .ريت روس در استبداد صغيجلب حما  -

 س دريت انگليموميران را تحت قيالدوله كه ا توسط وثوق 1919 رش قرارداديپذ  -
 .آورد مي

 .1921دن رضاخان دريس در به قدرت رسيت از توطئه انگليحما  -

 .1320ن دريران توسط متفقيبرخورد منفعل در برابر اشغال ا  -

 .1332مصدق در  يس بر ضد دولت مليانگل ـكا يامر يكودتا  -

 .1342د شاه در سال يانقالب سف ييكايامر يها برنامهت از يحما  -

  بعد از انقالب در
  .ريدر الجزا ينسكينه مسئوالن دولت موقت با برژالمالقات عجو  -
 از يران و عراق و آثار ناشيدوران جنگ ا در ييكايحات امريد تسليكوشش جهت خر  -

 )ران كنترايا(آن 

دو ارگان عمده  ـ پول يالملل نيو صندوق ب يبانك جهان يها ت از دستورالعمليتبع  -
 .68غرب پس از سال  ياسيس ـ ياقتصاد يها استيكننده س ميتنظ
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 .كايك با امريپلماتيجاد رابطه ديدر اها  برخي از افراد و گروهو امروز فشار روزافزون   -

به زمانه  يها قدرتران به ابريكردن ا تر ها جهت وابسته ن كوششياز ا ياگرچه بعض
ق يكه توف ييآنچه در آنها ي، ولموفق نبودهاز روشنفكران  يو بعض يمردم يها مقاومتل يدل
  :مشترك است، عبارتند از ـط و اهداف يرغم تفاوت شرا به -اند افتهي

 يجابه  ،)كهنه يا نو(ت حاكمه با استعمار أهيبراي ي ديجد هايونديپ يجستجو  )1
   .وند با مردميپاستحكام بيشتر 

با ) شان از لباس نظر صرف(از نخبگان  يبخش يهمكار يو حت يو همدل ي همراه  )2
 .ت حاكمهأهي

آن، نه تنها مشكالت و بحران جامعه را حل نكرده است  يا كوشش برايوند ين پيا  )3
تر  يافتنينا توسعه را دست تر و استبداد را مستحكم تر، تر و بغرنج دهيچيط را پيكه شرا

و  يالذكر همه از موضع وابستگ است كه نخبگان فوق يگفتنن نكته يا. نموده است
 يرخواهياز آنها از موضع خ ي، گروهاند ن كار نزدهيبا استعمار دست به ا يوستگيپ

و  يروان ينيب كمك نوع خوديه يگر بر پايعبارت د و به يو ضعف معرفت يو العالج
 ده است كهن استعمارگران بوين جهان در جسم و جان ايت ايقبول وجود ابو

 ين سابقه، با همان اثر روحيامروز هم ا. ر كرديتعب "يفرار از آزاد"توان آن را به  مي
ران و ابرقدرت يات حاكمه ايروابسته به هياز روشنفكران غ يدر بعض يو روان

 ين گروه بر آن استشعاريدهد و چه بسا كه ا مي كا وجود دارد و خود را بروزيامر
 .دننداشته باش

  كاين طرف و اهداف امريا يآرزوها
  :اند ان كردهير بين ارتباط به شرح زيخود را در مورد ا يكا، آرزوهايطرفداران ارتباط با امر

  .ين جهانينظم نو ران دريسهم داشتن ا  -
 .شود مي ين جهانيكننده نظم نو نييران از عوامل تعيا  -

 .مورد عراق كا دريامر گيري ميمشاركت در تصم  -

 .كايج فارس با امريت خلين طرح امنيتدو مشاركت در  -

 .ارتباط با غرب ه درين تركيگزيجا  -

 .يشرق يحل مشكل افغانستان و امن شدن مرزها  -
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 .اند ف شدهيكا توقيكه در امر ييها هيو سرما ها نهيپس گرفتن نقد  -

 .ميكه با غرب دار ياز مشكالت و اختالفات ياريحل بس  -

 .598ه قطعنامه يبق ياجرا  -

 .تيامن يموثر از شورا يبردار بهره  -

 .رانيش جبهه متحد غرب بر ضد ايبرهم زدن آرا  -

 .منطقه ل دريف اسرائيتضع  -

 .يغرب ياز كشورها يزات فنيو تجه يالت ماليجذب تسه  -

 .يد مليو تول يرشد اقتصاد  -

 .رانيانه از ايم يايآس ينفت و گاز كشورها يها عبور لوله  -

 يكا و اروپا و ژاپن در بازرگانين امريجاد رقابت بيكا و ايواردات از امرتر شدن  ارزان  -
 .رانيا

ران را از يخود موارد مورد مذاكره با ا يكا از موضع و منافع ابرقدرتيگر، امرياز طرف د
  :كرده است )نييش تعيپ(

  )."سميترور"(جهان  منطقه و ياسالم ـ يانقالب يها ها و نهضت عدم كمك به جنبش  - 
 )."انهيصلح خاورم"( نيل و فلسطيوستن به روند سازش اسرائيپ  -

 )."يسالح كشتار جمع"( يو تدافع يموشك يها عدم توسعه ساخت سالح  -

 .يقتل سلمان رشد يلغو فتوا  -

رون از يا بيت ياز دورن حاكم ـ يو چه گروه و حزب ينكه چه كسينظر از ا صرف
كا يكند، معلوم است كه اگر امر مي را مطرحط ين شرايآن آرزوها و ا ـ ت دو كشوريحاكم

ابد، يمطرح شده دست  يران هم به آرزوهايران برسد و ايبخواهد به اهدافش در ارتباط با ا
كا وجود ندارد و يامر يبه رهبرداري  هيسرما ينظام جهان جز ادغام در يران راهيا يبرا

ن مطلب را يا. ن كشور استياكا در يت امرياهداف انقالب و قبول استمرار حاكم ينف ،نيا
  .م كرديبازتر خواه

  كايامر يابرقدرت
ن و هند، و در اروپا، يا، همچون ژاپن، چيقدرتمند در آس ياقتصاد يها قطب گيري شكل

بودن  يك طرف و منفياز ) چارچوب جامعه اروپا در(ا يتاليهم چون آلمان و فرانسه و ا
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بر  يشواهد ،گريكا از طرف ديدولت امر يبده ن كشورها و رشديكا، با ايامر يتراز بازرگان
ن يا يول .باشد مي جهان امروز در ،كايبا امر ،ها ن قطبيا يد اقتصاديك نوع رقابت جدي

 آوري فن يكا با حفظ برتريامر. ستيكا در جهان نيدست دوم شدن امر يهنوز به معن
ج يعراق و جنگ خلران و يپس از جنگ ا ،از جهانيمورد ن يو كنترل منابع انرژ ينظام

. است ت كردهيتثبداري  هيسرما يخود را بر نظام جهان ي، رهبريشورو يفارس و فروپاش
ن يا ه شده دريتصف ك بشكه نفتيدالر است و  200در اروپا  يدنيك بشكه آب آشامي اگر

تا  خام مت نفتيق يكارشناسان غرب ينيب شيو بر طبق پ ند،فروش مي دالر 100را  كشورها
باشد كه  مي كايمنازع امربال يجه رهبرين نتيد، ايدالر خواهد رس 30حداكثر به  2030 سال

رفته يرا پذ ين رهبريا يط كنونيشود و در شرا مي دركل از آن منتفعداري  هيجهان سرما
  .است

  كا در جهان امروزيرفتار امر
 ير دسته كلكا به چهايموجود در جهان امروز را در ارتباط با امر يها كشورها و نهضت

  :م كرديتوان تقس مي
 .سيا، كانادا، فرانسه، آلمان و انگليتاليژاپن، ا: 7گروه  يكا، كشورهايمتحدان امر  -

و فرانسه و ) شتريب( ا و آلمان و كانادايتاليكا به ژاپن و ايكه امر ييبازتاب فشارها
 يليمقررات تحم تيكند و آنها را در جهت منافع خود ملزم به رعا مي وارد) كمتر( سيانگل

ن كشورها در مذاكرات محرمانه و يا يها پلماتيد از زبان ديد، باينما مي ياسيس ـ ياقتصاد
هم دولتمردان  يگاه. ديد و ديشن ين كشورها در تظاهرات و اعتراضات مردمياز مردم ا

دردمندانه شوند و  مي كايامر ين قلدرمĤبيان ايمجبور به ب يجمع يها ن كشورها در رسانهيا
  .كنند مي تياز آن گله و شكا

ك، ي، مكزي، كره جنوبيه، اندونزيترك :كايجنوب به امر ين كشورهايتر وابسته  -
بخواهد در  يكا هر كاريامر. ستندياردار خود نين كشورها در واقع اختيا... عربستان 

ها،  حكومتر يين، تغي، اشغال سرزميگاه نظاميجاد پايا: دهد مي ن كشورها انجاميا
م ي، تنظييربا توسعه، آدم ين الگويي، تعيزات نظامي، فروش تجهيكاهش ارزش پول مل

، يبه خواست مردم، غارت منابع مل يياعتنا بي و يحرمت بي آنها، الملل بينروابط 
  .داند مي ن خودين كشورها را جزو سرزميدر واقع ا. ستيط زيب محيتخر
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 .يبي، ليكره شمالتنام، كوبا، يو: مستقل يكشورها  -

د، بمباران، يتهد. ستين كشورها فروگذار نيدر مورد ا يتيچ جنايكا از هيامر
ن يست ايز طيو مح يعين بردن منابع طبي، از بيم اقتصاديكردن، تحر ي، منزويتراش دشمن

  ...كشورها
 .هير و تركيسودان، الجزا :رانيپس از انقالب ا ياسالم يها جنبش  -

ن كشور يرفتار ا ياسالم يكا از توان بالقوه جنبشهايامر يو درك عمل رانيپس از انقالب ا
ك ينزد ياسيك در كشورشان به كسب قدرت سيكه به روش دموكرات ياسالم يبا جنبشها

كا را بهتر يامر "كيدموكرات"ت يو ماه هز بوديانگ ار عبرتيبس) هير و تركيمانند الجزا( شدند
  .نشان داده است

كند  مي استفاده راسوء نيشتريت و سازمان ملل بيامن يكه از شورا يكا در حاليامر
 ونسكو خارجيپردازد تا آن را دچار مشكل كند، از  نمي ن سازمانيمسلم خود را به ا يبده
 ياجرا يكه خود را متول يدر حال. رديمعرض انتقاد اعضاء قرار نگدر شود تا  مي

كند  نمي را اجرا ها نامهعل كه قطيداند، به اسرائ مي ت در مورد عراقيامن يشورا يها قطعنامه
ل و يوابسته به خود، با اسرائ يعرب يرغم مخالفت كشورها به. ديگو نمي باالتر از گل هم

 و دفاع از حقوق بشر يكه سخن از دموكراسيدر حال. گذارد مي مشترك يه مانور نظاميترك
ك به قدرت يك روش دموكراتيا را در سركوب مسلمانان كه ب يريان الجزايزند نظام مي
 ر را فراهميدر الجزا يات بعدينه جنايكند و عمال زم مي بيق و ترغيتشو ،اند دهيرس
ن يتر مرتجع. كند مي ن كشوريد مسلمانان دموكرات ايه را وادار به تحديارتش ترك. سازد مي

ن يرا از ب ياسالمزده  ن كشور محنتيكند تا تتمه ا مي زي، طالبان، را تجهياسالم يروهاين
ب را يو تخر يكشن لشكريدتريكند و بعد شد مي تيب به حمله به كويعراق را ترغ. ببرند

در . رديگ مي نيريت و عربستان و ساينه آن را هم از كويآورد و هز مي شيدر منطقه پ
لند و يو تا يمثل اندونز ،ن كشورها به خوديتر ك هفته وابستهيا در ظرف يآس يجنوب شرق

بندد تا در  مي مان نفتايك و كانادا پيكند، با مكز مي نده مواجهيرا با بحران فزا ،يجنوبكره 
 يپس از فروپاش. ك انتقال دهديساز خود را به مكز ع آلودهيمان صناين پيچارچوب ا

م يدهد تا تسل مي ه را به انحاء مختلف و از طرق گوناگون تحت فشار قراري، روسيشورو
مثل كوبا را  يكشور كوچك. دهد مي آن توسعه يرا تا پشت مرزها ن شود و ناتوينظم نو

زا و  آفت يها ن كشور را با بمبين مزارع ايكند، عالوه بر ا مي بيد و تخريانه تحديوحش
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ن كشور يكند تا ا مي يرياز رفتن ابرها به آسمان كوبا جلوگ يبرد حت مي نياز ب يكروبيم
را بر  ياسيس ـ ياقتصاد ين فشارهايدتريشد يم اقتصاديشود و با تحر يدچار خشكسال

را ) ...حماس( كاليكند كه مسلمانان راد مي به عرفات فشار وارد. كند مي ن كشور اعماليا
مت ياعضاء وابسته به اوپك، مخصوصا عربستان، ق يكه با همكاريدر حال. سركوب كند

، البته به خرج ياه نظامگيدر آن كشور پا ،دالر كاهش داده 10دالر به حدود  38نفت را از 
ار ين كشور، درصدد سلب اختيك انفجار در ايق يتحق يدر پ. كند مي سيسأن كشور، تيا

ادها يهنوز از  ها ستيساندكاراگوئه و جبهه يرفتار با كشور كوچك ن. ديآ مي س آن بريپل
كند و  مي كايكا و كاهش صادرات به امريژاپن را مجبور به واردات كاال از امر. نرفته است

 در. كند مي ن كشور حفظيخود را در ا ينظام يها گاهين كشور، پايرغم اعتراض مردم ا به
رد، يگ مي ما از پاكستانيون دالر جهت فروش هواپيليش صدها مين سال پيكه از چنديحال

كا در رفتار خود با يامر. كند مي دهد نه پول را مسترد مي ن كشوريما به اياكنون نه هواپ
و  يالملل بينن ين كشورها و قوانيه خواست ايكند نه بر پا مي تش عمليه ماهيا بر پاكشوره

كا بر يامر. طلب، طماع، آزمند، متفرعن و معتاد به تجاوز است كا، توسعهيامر. يسابقه دوست
. رود مي شتر فرويه بين روحيه تقابل و تجاوز خو گرفته است و هر روز در ايه روحيپا

 دتريه تهاجم و تجاوز آن شديشود، روحتر  فيجهان ضع آن در يهرچه قدرت اقتصاد
 ست، خود را رهبر بالمنازع جهانيبه ارتباط برابر معتقد ن. خوار است جهان ،كايامر. شود مي
  .ه خوديگران را وابسته و در حاشيشناسد و د مي

ابل و حقوق ه احترام متقيمعتقد به ارتباط بر پا ،دارد ياسيبا هركس كه رابطه س ،كايامر
 ،ز مذاكرهيدر سر م ،كايامر يها پلماتيفشار و اختناق اعمال شده توسط د. ستين يمساو

  . استمداران معروف و مشهور استيس يا برايدن در
 25كرده و سپس  ين ماديت و تامي، هدايمرداد را راهبر 28 يران كودتايا كا دريامر

و اختناق  يكتاتوريشاه بوده است، د ياسيس ـ ينظام يسال نفت ما را به غارت برده، حام
ارد دالر به يلين جنگ، صدها ميران كرده و اياو را مشوق بوده، صدام را وادار به حمله به ا

ما را سرنگون نموده، و  يمسافربر يمايكرده و هواپ يان زده، به كشور ما تجاوز نظاميما ز
كا علنا يكنگره امر ن دريهم چن. ما را بمباران كرده است ييايدر ينفت و سكوها يها چاه
او  ينما پلماتيما فقط جاسوسان د يول. ما بودجه اختصاص داده است نظام يسرنگون يبرا

ك از يپلماتيت مقررات ديجمهور ما از موضع رعا سيكه رئ يم و موقعيا را گروگان گرفته
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از  يكي يند كه برايآ مي نياز برج تفرعن پائ كايا رهبران امريكند، آ مي سفأن امر اظهار تيا
  !كنند؟ ين مردم عذرخواهياز ا. ستين گيري سه هم با گروگانيها، كه قابل مقا تيآن جنا
له يداند كه خود خان آن قب مياي  لهيا را قبيدن يكند ول مي ستيز 21كا در آستانه قرن يامر

درك  يست و برايده نيپوش يكا بر كسيو وقاحت امر ييپررو. ع او باشنديد مطياست و همه با
  .خواهد نمي هم ياديآن هوش ز

  يشه اسالميه جنگ سرد و انديروح
سم به يو عمده كردن خطر كمون "سميمك كارت"ده يدوم، با خلق پد يكا پس از جنگ جهانيامر

م يخود را تحك يرهبرداري  هيجنوب پرداخته است و در اردوگاه سرما يسركوب كشورها
ن، يچ ياست جهانير سييو تغ يشورو يبا فروپاش. غارت كشورها را ادامه داده استساخته و 

ن يدوام ا يسم، براين كمونيگزيجا يدئولوژيا .ندارد ييگر كاراياز كار افتاده و د ،ن اسلحهيا
، از جمله يدار سرمايهاستمداران معروف نظام يپردازان و س هياز نظر يه جنگ سرد، برخيروح
 ينده كشورهايآ يمشغول دل رامقابله با اسالم  خودت يه و وصيتوص با كسون،ينگون و نتيهان

  .اند كرده يمعرفداري  هيسرما
صورت  ييكايامرو ضد يستياليبا مواضع مشخص و روشن ضدامپر يانقالب ،رانيدر ا

ر و منابع يارد مسلمان و با ذخايليم 2/1با  ياسالم ين كشور جزء كشورهايا. رفته استيپذ
ن اسالم يران، تحت نام اينكه در داخل اينظر از ا صرف. باشد مي ميعظ يو انسان يماد

داري  هينظام سرما يبرا يديتواند تهد مي ن حال توان بالقوه اسالمي، با ااند مظلوم، چه كرده
شه در ين اندين انقالب و ايسال است كه ا 20 به هر حال حدود. در درازمدت باشد يجهان

ده است يآفرداري  هينظام سرما يد برايو تهد ياسالم يهاروين يطم برامنطقه تحرك و تال
  .از آن بگذرد يكا به سادگيست كه امرين يزين چيو ا

در  يموارد ست، و دريست، كه نين يمحمد مطلوب اسالم ناب ؛داري هياگر نظام سرما
از سلطه  ياسالم يب به اتفاق كشورهايباشد و اگر اكثر قر ميبا آن  يتضاد و تقابل جد

نده، هم چون يو در فشار هستند، كه هستند، در آ يكا ناراضيامر يبه رهبر ينظام جهان
ن جبهه يدر ااي  ژهيگاه ويران جايسم وجود خواهد داشت كه اياليامپرك جبهه ضديگذشته، 

مسلمان  يها ن تودهين تقابل و تضاد بيا. ياسالم ين كشورهايدر ب يتر گاه مهميدارد و جا
ن يست، البته اين يمحو شدن يزود به ـر است يانكارناپذ يتيكه واقع ـسم ياليامپر يكايو امر
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  .گردد ،يبردار بهره ،مسلمان يت شود و از آن به نفع تودهايد هدايحركت با

 كايطرفداران ارتباط با امر

و به سهم خود  اند كا بودهيم روابط با امريانقالب، دو گروه درصدد ترم ياز ابتدا
 ير و تحول طبقاتييبا گذشت زمان و تغ. اند ستادهينا ي، از پااند و اگر موفق نشده اند دهيكوش
 يت و جسارت هر دو گروه در ابراز طرفدارأان جنگ، جريران به خصوص پس از پايدر ا
است كه  يصفت وابسته دالل دار هيگروه اول طبقه سرما. شتر شده استيم بين ترميدر ا

كا ين گروه ارتباط با امريا يبرا. ده استيگرفته و به انسجام رسشكل  ريدهه اخ مشخصا در
ن دو ين ايارد دالر كاال بيلين ميچند يبه هر حال سال. دارد و قابل درك است ينفع طبقات

از  يالت ماليبا جذب تسه. ب آنها خواهد رفتيكشور مبادله خواهد شد و منافع آن به ج
كه گرچه جزء طبقه  گروه دوم. افتيخواهد  يشتري، گسترش بن گروهيدامنه كار ا ،غرب

طور كه  همان. دارند يشتر ضعف معرفتيو ب يكمتر منافع طبقات ،شوند مي د محسوبيجد
كا يامر يبرا "تيابو"ل بودن اصل يو قا "يفرار از آزاد يخيتار يشناس روان"گفته شد از 

ما . نديآ مي مك گروه اولزنند و مرتب به ك مي نهين ارتباط را به سيبرند و سنگ ا مي رنج
و با رشد  يد است كه با گفتمان و تعامل فكريام .ميك كنين دو گروه را از هم تفكيد ايبا

هم  ينظر سوم ،به هر حال. معرفت آنها به موضوع، صفشان را از گروه اول جدا كنند
  .نديب مي ،يگريطور د ،يكا را با توجه به منافع مليوجود دارد كه مذاكره و ارتباط با امر

  كايط مذاكره با امرياشر
مذاكره و . كند يست كه از انجام مذاكره شانه خالين يك كشور انقالبيبنده يالقاعده ز يعل

از مذاكره شانه  يچ كشوريامروز ه. ك نظام استيت يگفتگو ابزار حفظ قدرت و مشروع
ت خود ياحتمال موفقط مذاكره را مطلوب كند تا يد كه شراينما مي يسع يكند ول نمي يخال
كا يبا امر ياسالم يم مسئوالن جمهوريمستقريم و غيمذاكرات مستق. ش دهديافزا آندر  را

به دست داده است كه اگر مورد توجه و دقت  يدر دوران بعد از انقالب تجارب ارزشمند
. و مخرب خواهند بود يمنف ،و مثبت بودن، چون گذشته يسازندگ يرند، به جايقرار نگ

  : ن تجارب عبارتند ازيا
 ييك مورد اروپايو ( ييكايكنندگان با مسئوالن امر ه مذاكرهيكل :يا حرفه يدگيورز  - 1
ن ضعف هم در شكل و يا. كند مي تيحكا يپلماسياز ضعف مفرط قوه د) را افشا شديكه اخ
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و امضاءكنندگان  ينسكيات مسئووالن دولت موقت با برژالقاز م. هم در محتوا بارز است
آن را به عهده  يت حاكمه رهبرأين فرد هيتر يالتين و تشكيتر  كاليكه راد(ر يه الجزايانيب

تبرئه  مرداد كتباً 28 يدر كودتا كا رايلم و اقرار، امريداشت و با خروارها مدرك و سند و ف
به  يديد و لطمه شديانجام يسطح جهان در يبد ييكه به رسوا( "تيگ رانيا"ه يو قض) كرد

كا يل و پرداخت سود آن به كنتراها از طرف امريافت اسلحه كهنه از اسرائيانقالب زد كه در
ك براون ينظام با ن "پلمات باتجربهيد"ريگرفته تا مذاكره اخ) ن لطمات بودياز ا يكي

كنندگان  بودن مذاكرهاي  حرفهريش فاش شده، همه از غيوب كه كم يگريو موارد د يسيانگل
كارشناسان  يد با مشاركت تماميران بايا يپلماسيقوه د ين ضعف ساختاريا. دكن مي تيحكا

اطالعات و  ،ن ابزاريخواهد و ا مي برابر مذاكره برابر، ابزار نسبتاً. درمان شود يمستقل و مل
جه يش نتيشاپيست و پين ين ابزار فراهم شدنيستم بسته نظام، ايبا س. تواناست يانسان يروين

 .دهد مي ران شكليكا و به ضرر اينفع امرمذاكره را به 

 :ياجتماع ـ ياسير ساختار سييتغ  -2

. يقشرها و طبقات اجتماع ينده تماميباشند و هم نمااي  د حرفهيكنندگان هم با مذاكره
كننده داشته باشند و از  گروه مذاكره در يندگانيد نمايكا هم بايمخالفان ارتباط با امر يحت

مطلع شوند و با نقد و اطالعات خود گروه مذاكره كنند را در جهت  روند مذاكرات مرتباً
  .دهند ياريكمك و  يحفظ منافع مل
ن حسن را يدر گروه مذاكره كننده ا ياجتماع يها و قشرها ندگان همه جناحيوجود نما

كند و بداند كه مذاكره كنندگان مجبورند در  يش را منطقيها كا خواستهيهم دارد كه امر
ن يبد. ك گروه نباشديران با او مذاكره كنند و به دنبال بندوبست با يا ينافع ملچارچوب م

بزند كه بعدا نتواند  يتواند دست به اقدامات نمي ك گروه، با توجه به نظرات خود،يب يترت
  .جامعه باشد يه قشرهايكل يپاسخگو

 يها احزاب، تشكلجاد ينه ايدر زم يفرهنگ ـ ياسيگسترش توسعه س ها، يق آزاديبا تعم
افته يم ين حكومت و مردم تحكيو مطبوعات، رابطه ب يصنف يكاهاي، سند)شوراها( يمردم

. ن امر مهم مشاركت خواهند نموديدر ا يها و احزاب معتقد به قانون اساس و همه گروه
كا و متحدانش يمشاركت مردم در انتخابات دوم خرداد نشان داد كه لحن و انتظارات امر

ر آن يشود تاث يو فراجناح يافته و فراگروهين مشاركت سازمان ياگر ا. ده استل شيتعد
  .خواهد بود ،قابل توجه ،شدن توقعات طرف مقابل يدر منطق
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تنام، يكا را دارند، هم چون ويكه تجربه مذاكره با امر ييبا كشورها يمشورت دائم -3
 ... ن وي، چيبيكوبا، ل

  كايدات مذاكره با امريتمه
ران از موضع ضعف، يد فراهم شود تا ايبا يداتيتمه ،جاد ارتباطيكا و ايمذاكره با امرقبل از 

  :ر اعالم كرديتوان به شرح ز مي دات راين تمهيا. ندهد يان منافع مليبه ز يتن به توافق
محافل و  يها دستورالعمل مستقل از ،يك برنامه توسعه اقتصادي ين و اجرايتدو - 1
ه امكانات يو بر پا يكارشناسان مل يو به كمك تمامداري  هينظام سرما يرسم ينهادها
و قطع  ياقتصادـ  يجهت تحقق استقالل مال يو در چهارچوب قانون اساس يدرون

مت يران كه قين كار نقطه ضعف اقتصاد ايبا ا .مدت انيك دوره ميصادرات نفت خام در 
باشد، بر طرف خواهد  مي متحدانش كا ويمت آن در دست امرين قيين نفت است و تعيپائ

ن خواهد شد يتدو يو در چارچوب قانون اساس يو چون با كمك كارشناسان مل .شد
  .ن امر مشاركت خواهند داشتيدا كرده و در ايه توسعه پيجامعه روح يقشرها يتمام

مسلمان  ،هيهمسا يبا كشورها همراه با احترام و منافع متقابل يجاد ارتباط منطقيا -2
و افكندن بذر  يپاش نه سمين كار زميبا ا. گذشته يو رفع تنشها) يعرب يخاصه كشورها(

كا يق امرين كشورها از طريحل مشكالتمان با ا. ن خواهد رفتيكا از بينفاق توسط امر
. باشد مي كوچك يو عدم اعتقاد به توان مستقل كشورها "يفرار از آزاد"ه يهمان روح

داشته و  ين كشورها نقشين ما و ايوار سلب اعتماد بيجاد ديا در اكيدرست است كه امر
ن ير در اياخ يها در ماه يآثار مثبت. ميا نداشته يما هم عملكرد مناسب يبرده است، ول ها بهره

 .شود مي دهيمورد د

ن و يخاصه چ( جنوب يبا كشورها ياسيس ـ يق رابطه اقتصاديگسترش و تعم -3
ژاپن به منظور كسب استقالل و قطع صادرات نفت و استفاده بجا از ه، اروپا و ي، روس)هند

ك موضع يجاد رابطه بلكه از يكا به ايك امريكا، نه از موضع تحرين كشورها با امريتضاد ا
توسعه خود استقالل و  ين، در الگوين و هند، خاصه چيچ. ن امريبه ا يو اعتقاد جد

خود را  يريناپذ بيا آسيشرق آس يران كشورهاو در بح اند به درون را تجربه كرده ياتكا
كردن آن  يو بوم آوري فندر رشد و جذب  ن دو كشور،ي، ادر ضمن. نشان داد يبه خوب

 يرغم بحران اقتصاد ه بهيروس. ميريم از آنها درس بگيتوان مي يكه به خوب اند داشته يقاتيتوف
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تواند  مي نه كمتريو با هز يساده و متوسط و بزرگ به خوب آوري فن يها نهيخود در زم
 يرش رهبريرغم پذ اروپا و ژاپن به. ميا كرده يار كوتاهينه بسين زميدر ا. مددكار ما باشد

تواند مورد استفاده  مي يشيت و دورانديكا دارند كه با درايرو به رشد با امر يكا، تضاديامر
 .ميرين تضاد بهره گيرد و در رشد و توسعه خود از ايقرار گ

خاصه (داري  هيسرما يبا مردم كشورها يارتباط فرهنگ يبرا يطيفراهم كردن شرا -4
ان ين كشورها، دانشگاهيق مسلمانان اين كار از طريا. غات گذشتهيكردند تبل يخنث و) كايامر

 .مقدور است...  مستقل، روشنفكران، هنرمندان و

ار اندك بر يفراوان و منافع بس ياجتماع يها نهيقطع اقدامات نامتعارف با هز -5
ر ييران تغيط به نفع ايك دوره، شراي، پس از ين عملكرديبا چن. مخالفان در غربضد

 يكا از موضع كنونيانجامد، امريرد و به رابطه بيصورت پذاي  و اگر مذاكره. خواهد كرد
مردم  نين اأش افت كه هم دريم يك رابطه قابل قبول دست خواهيد و به يدست خواهد كش

 ،كايوگرنه مذاكره و ارتباط با امر. ده باشد و هم از توان انقالب استفاده شده باشديزجر كش
نظام  ران دريد كننده در دست طرفداران ادغام ايك اسلحه تهديعنوان  به  ،شهيهم

ن ي، ايط بحرانيك شراي ، دريك روزيو چه بسا كه  ،خواهد ماند يباق يجهانداري  هيسرما
 ،از موضع ضعف ،598ها و قبول قطعنامه  گروگان يكارگر شود و همچون آزاداسلحه 

  .تن دهد ،ن مذاكره، ارتباط و ادغاميبه ا ران اجباراًيا

  غات قبل از مذاكرهيتبل
له در تمام ين وسيكا از ايامر. ستيده نيپوش يبر كس يجاد افكار عموميغات در اينقش تبل

 يله كه امروز جهانين وسيد از ايما هم با. خود بهره برده است يها ييتجاوزات و زورگو
 ن موارديا. ميغ كنيشرط مذاكره تبل شيعنوان پ را به يموارد. ميشده استفاده مطلوب كن

  :تواند عبارت باشند از مي
ه نشود يتخل ،توسط سازمان ملل متحد ،يكشتار جمع يها از سالح ،ليتا اسرائ  -1

خود مذاكره نخواهد كرد و هر طور  يات نظامحيلتس يد چگونگوقت در مور چيران هيا
  .مسلح خواهد كرد ،اش را جهت دفاع ينظام يروهايصالح بداند ن

ن يش از ايخارج كند و ب سج فاريش را از خليروهايد هر چه زودتر نيكا بايامر -2
 .ست منطقه را مسموم نسازديز طيو مح ياسيط سيمح
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از  يناش يها ران را مسترد دارد و سپس خسارتيا يها نهيو نقد ها ييدارا قبالً -3
 .بپردازد الملل بينف آنها را طبق عرف يتوق

ران ياش، در مسائل ا گذشته يها نده، مانند دخالتيد تعهد كند كه در آيكا بايامر -4
ت يم شاه، حمايت از رژيمرداد، حما 28 يدخالت نخواهد كرد و به خاطر دخالت در كودتا

 .كند يخواهران عذرياز مردم ا ييايدر يما، بمباران سكوهايهواپ يسرنگون از صدام،

 .و احترام متقابل متعهد بماند يدر مذاكرات به اصل برابر -5

6- ... 

  

  گيري جهينت
 يكه تضاد روبه رشد يجهان يجهان است كه با قطبها كا هنوز ابرقدرت مسلط دريامر

كا از مذاكره و يهدف امر. رود مي شيكا پيبه ضرر امرن تضادها يروند ا. كند مي دارد، مقابله
. استداري  هيا نظام سرماي، ين جهانيدر نظم نو يران، ادغام انقالب اسالميجاد ارتباط با ايا

ن يچن يباشد و برا ين انقالب و منافع ملأد حفظ شيران از مذاكره و ارتباط بايهدف ا
هرچند، . ستين ابزار فراهم نيا يط كنونيرادر ش. ديد ابزار مناسب را فراهم نمايبا يهدف

ن آن به يمأپس از ت يش رفت ولين ابزار پيجاد ايتوان در جهت ا مي 76با واقعه دوم خرداد 
ران يبه ضرر ااي  ن ابزار، هر مذاكرهيتا فراهم نشدن ا. كا تن داديبا امر يمذاكره معقول

  .خواهد بود
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  مقدمه
عملكرد نظام "، تحت عنوان )1380ه،ينشر صمد( "رانيتوسعه ا"در فصل اول كتاب

ام كه نظام  ، آوردهيالملل بين، با آمار و ارقام مستند منابع "در جهانداري  هيسرما
 "جوهره انسان"و  "كره ارض"در مورد يالديم 20، مخصوصا در دوران قرن يدار هيسرما

  .است ن عملكردها، حاصل شدهيبا ا يجيداشته و چه نتا يچه عملكرد
عملكرد نظام حاكم بر جهان،  يگريد ديه و ديشده است كه از زاو ين نوشتار، سعيدر ا

ضرورت بحث از . رديقرار گل يه و تحليكا، مورد تجزيآمر يعني ن نظام،يا يخاصه رهبر
و  ها يو سخنران ها نده بوده است كه در چند سال گذشته نوشتهسين جهت مورد توجه نويا

منتشر شده  يرانيمداران ا استياز طرف محققان، روشنفكران و س يمتعدد يها گيري موضع
كه امروز در دستور كار  يموارد .موجود، اختالف دارد يها ت و دادهياست كه با واقع

  : كا قرار گرفته عبارت است ازيت آمريحاكم
 سميمبارزه با ترور  -

  دفاع از حقوق بشر  -
 جنوب يدر كشورها يدفاع از دموكراس  -

 دفاع از اقتصاد بازار  -

                                                      

٭
 .1382اسفندماه  33، دي و بهمن و شماره 32ي آفتاب، شماره  مجله 
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 يها تيق آنها با واقعيرد و تطبيقرار گ يابيكا مورد ارزيامر يخواهد شد كه ادعا يسع
  .جهان ما، محك زده شود

  ييكايسم امريترور

  كايدر داخل امر يسم دولتيترور
كنگره ساالنه حزب دموكرات  كسون دريكه عوامل دولت ن 1973 ت دريواترگ يهمزمان با افشا

 ياجتماع يها كه مربوط به احزاب و گروه يگريبرنامه د ؛دستگاه استراق سمع نصب كرده بودند
طور  ا بهي (Counterintelligence Program) به برنامه ضداطالعات بود افشا شد كه ياسيو س

  .ديمعروف گرد Cointelproخالصه 
وه گشتاپو، يبه ش (Black Panters)اهيس يها م رهبر پلنگين برنامه شامل ترور مستقيا

كا، حمله به ياهان امريس يها منظور نابود كردن نهضت به ينژاد يها آشوب يسازمانده
در حزب  يسال خرابكار 15حمله به جنبش زنان و كا، يسرخپوستان امر يها نهضت

به  دائماً "يآ. بي.اف"كه  ن شكل بوديعمل به اي  نحوه. كا بوديست امرياليسوس كارگران
را كرد و آن  مي حزب را سرقت يست اعضايزد و ل مي ست دستبردياليحزب كارگران سوس

نمود  مي حزب مراجعه يداد؛ به محل كار اعضا مي د مردم مورد استفاده قراريدر جهت تهد
  .كرد مي حزب يران را وادار به اخراج اعضايو مد

 عمالً يت بود ولياز واترگتر  تيار بااهمين اقدامات بسيا ياسيو س يبه لحاظ اجتماع
توانند از  مي كه در قدرت هستند يمردم: ن استيت اينداشت؛ واقعاي  انعكاس گسترده

كاست كه قادر به دفاع از ياز قدرت حاكمه امر يمين باًيحزب دموكرات تقر .كنندخود دفاع 
اه فاقد قدرتند؛ نهضت يس يها ندارد؛ پلنگ يست قدرتياليحزب كارگران سوس. خود است

سر آنها آورد، آن هم  ييتوان هر بال مي پس. ستندين ينده قدرتيكا هم نمايسرخپوستان امر
  .داريو پا ياست دائميك سيمختلف و به عنوان  يها ياست جمهوريدر دوران ر

ست مخالفان و پروژه دشمنان يل"فاش شد،  1973ت در سال يمن واترگيكه به  يگريسند د
از جمله . مختلف بود يها در دهه ييكايمنتقد امر 208ست شامل نام ين ليا. بود "ياسيس

و  يآ.يب.، اف1969دسامبر  4در ... كسون ترور شد ويفرد همپتون كه در زمان ن ،يچامسك
  .ننوشتند يزيچ ها اه را شب در حال خواب كشتند و روزنامهيس يها كاگو رهبر پلنگيس شيپل
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ام و جرج .يب.يس وقت آيكه به توماس واتسن رئ ن بوديكسون ايسقوط ن يل واقعيدل
 يرورو شدن جمهوريمفهوم ز به نيداد و ا مي دشنام) ن حزب دموكراتيشيمقام پ( يبوند

 يكا كه دارايحكومت امر ياسيحقوق قدرتمندان بود، نه ترور منتقدان س يو پا گذاشتن رو
  .ستندين ياسيقدرت س

. ، او قهرمان شديپس از ترور و ينگ نفرت داشت، ولين لوتركياز مارت يدولت كند
. دنديبه قتل رس يتيامن يروهايتوسط ن ييكاي، صدها كارگر امر20اول قرن مهيدر حدود ن

خ يتار ياالت متحده دارايا. كردند خود را سازمان دهند مي ن بود كه تالشيآنها اجرم 
 يل، نهضت كارگرين دليهم است و به يعادريصورت غ م با خشونت، آن هم بهأتو يكارگر

  .دارد 19 بدتر از قرن يطيشرا، امروزه، يرو به ركود گذاشت و حت

  كوبا: كايكا در خارج از امريسم امريترور
 كا آن را از آن خوديامر 1820از. دارد كا قراريامر ياميساحل م يلومتريك 150دركوبا 

كا، يجمهوران امر سيگر رئيآدامز و د ينسيم توماس جفرسون، جام كويتصم. دانست مي
طرح . ن الحاق بوديس مانع ايانگل ييايدر يرويدر آن زمان ن. كا بوديالحاق كوبا به امر

ده و طبق قانون جاذبه به دامان يوه رسيك مين بود كه به قول آدامز، كوبا، مثل يكا ايامر
، كوبا را اداره كرد و آن را به 1959كا تا سال يافتاد و امر تاًين اتفاق نهايا. فتديكا بيامر

  .ل نموديتبد ،)شكر( يمحصول ك كشور تكيو  ها يو غرب ها ييكايعشرتكده امر
 نشان يدولت يدر كوبا رخ داد؛ مدارك رسم يمردم يگرا يمل ك انقالبي 1959ه يدر ژانو

 ،)1960در مارس(خ يماه بعد از آن تار 15كاسترو  يسرنگون يبرا يم رسميدهد كه تصم مي
ست ي، كاسترو را ضدكمونها ييكاينبود و امر يخبر ها در آن مقطع از روس. اتخاذ شده است

گاه مورد قبول منافع  چيمستقل بود كه هر يك مسيمودن يكردند؛ كوبا در حال پ مي يتلق
كا در يك امريپلماتيق رابطه ديو پس از تعل 1961  مي كاسترو تا. كا نبوده استيقدرتمندان امر

حمله به كوبا داشتند كه  يبرااي  برنامه ها ييكايامر. متحد نشده بود ي، با شورو1961ه يژانو
ن حمله آگاه ياز ا ها روس. ه تن دادنديروس يها اجبار، به استقرار موشك ياز رو ها ييكوبا

  .بودند
 ياظهار كرد كه مباحث حقوق "كايامر يالملل بينجامعه حقوق  "ن آچسون در برابريد

ژش وجود يت و پرستيكه در برابر قدرت، موقع يچالش"متحده به  االتيدر مورد پاسخ ا
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  .كرد مي الت متحده اشارهياكوبا از  "زيآم تيتمرد موفق"او به . ستنديقابل طرح ن "دارند
زان او ير برنامه. كردن كاسترو، فرمان داد تا نابود "نيترور از راه زمبرنامه "در يكند

كاست، يز از امريآم تيموفق يانگر تمردينما ]كوبا[ مين رژيد اونفس وج":ه كردند كهيتوص
  ".داشته استطره يسال گذشته س 150با در يكه تقراي  كره مياست نيبر كل س يانكار

مشاركت داشتند، در ) يينفر كوبا 2000و ييكاينفر امر 500( نفر2500ات، ين عمليدر ا
ترور  ي، بر مال شد كه تا آن سال هشت بار تالش برا1975ته چرچ در سال يضاح كمياست

ده است؛ كوبا يمورد رس ها ترور كاسترو تا به حال به ده يها طرح. كاسترو انجام شده است
. جان .ن ترورها را منتشر ساخته استيت كرده و مدارك ايشكا يالملل بينبارها به مراكز 

ه كوبا كه يعل يستيك مبارزه تروري 1961پس از مراسم آغاز كار دولت خود در  يكند. اف
ات يچ عمليد آغاز كرد كه به لحاظ شدت با هينام يم "نيبرنامه ترور از راه زم" آن را
ات منگوز معروف يات به عملين عمليا. سه نبوديخ قابل مقايتار ، دريالملل بين يستيترور
ك كارخانه را در كوبا يا ي، سيبحران موشك يها ن لحظهيتر جانياز پره يكيدر . است

كوبا  ينفر در آن حادثه كشته شدند ول 400، ها ييمنفجر كرد، كه به گزارش كوبا
  . نشان نداد يالعمل عكس

بر اي  رات نابودكنندهيد كه تاثيگرد كوبا برقرار يمحاصره اقتصاد، 1962ه يدر فور
ق يدر مزارع كوبا از طر ينبود؛ پخش آفات نبات يتنها محاصره اقتصاد. ت كوبا داشتيجمع
از انتقال ابرها به كوبا،  يريجلوگ يو حت يكروبيم يها دورپرواز، انداختن بمب يماهايهواپ

ن يزش در سرزمير ين ابرها و باردار كردن آنها برايا يمور نقره روختن برويبا استفاده از ر
  .بودند ،كايامر يخرابكار يها از برنامه يكا، جزئيامر

ه و آموزش مردم و كمك به ينه بهداشت، درمان، تغذيت در زمي، موفق"ت كوبايجنا"
پزشك، دندانپزشك، پرستار و  51820كوبا  1963كه از  يطور به. جهان سوم بود يكشورها

ر يثأت. جهان سوم اعزام كرده است ين كشورهايرتريبه فق ير پرسنل خدمات پزشكيسا
د دست به همان اقدامات بزنند و ير كشورها كه شايت بر مردم ساين موفقيا يعيطب

  .، خطرناك بودبپاشدكا از هم يامر يامپراتور
د از خود در برابر كوبا دفاع يما با":گفتند كه مي ها ييكاي، امريشورو يتا قبل از فروپاش

 يشورو يواشنگتن پس از فروپاش ".ستها روس يگاه خارجيرا كوبا پايم، زيكن
و حقوق بشر به محاصره خود در  يخاطر عشق به دموكراس ما، كوبا را به":ديگو مي
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را به زور به اي  حهيدموكرات است، البرال ي، كه ليچليرابرت تور1992در ".ميا آورده
كه اي  حهيمعروف است؛ ال "كوبا يقانون دموكراس"د كه به نام يب كنگره رسانيتصو

كا كه در يتابعه امر يها ن قانون، شركتيطبق ا. كندتر  را باز هم تنگ ياقتصادي  محاصره
كه با  يخارج يها يكشت منع شدند و بار كنند از تجارت با كوبا مي كا عمليخارج امر

ن قانون يآنقدر ا. شوند مي فيكا، توقيامر يها كنند در صورت ورود به آب مي تجارتكوبا 
رش يمجبور به پذ بعداً يبود كه جرج بوش پدر آن را وتو كرد، ول يالملل بينن ير قوانيمغا

البته ( كا در سازمان ملل متحد محكوم شدين امريتوسط متحد ين قانون حتيا. ديآن گرد
 90د؛ حدود يد شده، موثر واقع گرديتشد يمحاصره اقتصاد ).ليكا و اسرائيه جز امرب

  : نوشتند كه يمجالت پزشك. كه قطع شد، دارو و غذا بود يدرصد كمك و تجارت
 .است يزيار خوب بود، در حال فروريبس كه يستم بهداشت عموميس  -

  .ش استيه رو به افزايتغذ كمبود دارو و سوء  -
ده يدوم د يدر جنگ جهان يران ژاپنياس يها اب كه از زمان اردوگاهيكم يها يماريب  -

 .اند افتهيوع ينشده بود، دوباره ش

 .است يفزون ر نوزادان روبهيمرگ و م  -

ن پاول يكال يكا، تحت رهبريد شده بود كه وزارت خارجه امريحصر كوبا آنچنان شد
را  ييك زن هنرمند جوان كوباي يزايكوبا، واز جانب  "يستياظهارنظر ترور"به بهانه  ظاهراً

  .افت كرده بود، لغو نموديل در رشته هنر دريتحص يبرااي  هيكه بورس
خورخه (ك محقق يه كوبا اعمال شد، به قول يعل "نيترور از راه زم"، كه 1961 از
 اًبين تقريدر ا": كرده است يكا را بررسيخارجه امر كه اسناد آزاد شده وزارت) گولزيدومن

د كه به يآ مي انياالت متحده به ميمور اأك ميك بار سخن از يهزار صفحه سند، تنها 
الت متحده، شباهت يت دولت ايسم تحت حماينسبت به ترور يميمال ياعتراض اخالق

  .كايامر يپلماسيات در دين است اخالقي؛ ا"دارد

  كيكاتول يسايو كل يمركز يكايامر
 نظراظهار يمركز يكايكا، درباره امريدولتمردان و نخبگان امركس از  چيه 1970تا اواخر

ت أيه يبرا يمركز يكايامر 1980در دهه . بود يز تحت كنترل و ستمگريهمه چ. كرد نمي
كاراگوئه سرنگون شده يسوموزا در ن. آمد ك دغدغه دريالت متحده، به صورت يحاكمه ا
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ل يسالوادور و گواتماال در حال تشك در البار  نينخست يبرا يم دهقانيعظ يها هيبود و اتحاد
االت يا. دا شدنديالت متحده، پيران ايمد يمرگ به رهبر يها رو جوخه نياز ا. بودند

سا يرا كليز. به راه انداخت يمركز يكايك امريكاتول يسايه كليعلاي  متحده، جنگ ظالمانه
بان  دهيد"سازمان . بود به راه انداخته "فقرا يبرا يحينه ترجيگز"موسوم به اي  برنامه

 يبود، پژوهش يو جنوب يشمال يكايك سازمان حقوق بشر متمركز بر امريكه  "كايامر
االت يا يستيات تروريادآور شد كه چارچوب عملين سازمان يا. انجام داد 1980درباره دهه 
 يسيانجمن ع( تيروشنفكر ژوزئ 6و كشتار 1980ن دهه با قتل اسقف اعظم دريمتحده در ا

  .اند بوده ،سالوادور در ال ،، شكل گرفته و هر دو مورد1989در )) ع(حيمس
 يسايصدها سال كل يافته بودند كه برايك دريكاتول يساين بود كه رهبران كليعلت ا

ن سرنوشت يا" :اند گفته مي آنها در خدمت ثروتمندان و ظالمان بوده است كه به فقرا
در اي  وجود آورند كه تا اندازه به ييسايگرفتند كه كل ميتا تصمينها ".ديريشماست، آن را بپذ

 ،"ها ييكايمكتب امر" .كا قرار گرفتنديفقرا باشد، اما بالفاصله مورد حمله امر يخدمت آزاد
و به موقع  ،"كرد مي بود كه طاعون منتشر يمرداب "يمركز يكايز ادعا كردند كه امريغرورآم

  .كمك كرد ،"بخش ييات رهايشكست اله"به كا يامر ،له ارتشيگان به وسيدر زمان ر

  يتيهائ
كا از يجاد توهم كرده است كه امريا ظاهراً يتيدر هائ 1990 دهه كا دريدخالت امر

  :ن بودير از ايغ يزيت چيواقع يول. كند مي دفاع يدموكراس
 40در. كرده است يبانيپشت يتيهائ يكتاتورهايسال گذشته از ارتش و د 200كا دريامر  - 

ن يتر صادرات با ارزان يك سكويرا به صورت  يتيسال گذشته، تالش كرده كه هائ
ر يوان جزايتا"درآورد و آن را به  ،كايداران امر هيسرما يبرا ،يعال يكارگر و بازده

 1990در .اند كنترل بودهريانجام شده و مردم ز ياديز يها سركوب. ل كنديتبد "بيكارائ
ن بانك يشيكردند كه مقام پ مي كا تصوريصورت گرفت، رهبران امر يادانتخابات آز

ر و يدر محالت فق. شود مي كردند، برنده مي يبانين، كه از او پشتيزي، مارك بيجهان
 در. ن بوديدر حال تكو يمردم يك سازماندهيآن  يو جوامع كشاورز يتيفرسوده هائ

ابراز وجود كردند و انتخابات را بردند؛  يمردم يها نن سازمايناگهان ا 1990دسامبر 
ن بود كه سران يسئوال ا. ك فاجعه بودياالت متحده يا ين برايد انتخاب شد؛ ايستايار
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ه يبر پا يك نهضت مردمي. د شدنن آدم خالص خواهيواشنگتن چگونه از شر ا
است، برنده  يخواه يات آزاديبه اله "آلوده"كه  يشيو كش يت مردم عاديحما

  :د كرديستايف دولت اريكا فورا آغاز به تضعيامر .انتخابات شده بودند
 يروهايتا ن يتيقطع شدند، مگر به جامعه سوداگران هائ ها و كمك يگذار هيسرما  -

  .د را متشكل كننديستايضد ار
مخالف به  يجاد نهادهايوارد معركه شد تا با ا يت از دموكراسيحما يسازمان مل  -

 يدست نخورده باق 1991 ين نهادها، پس از كودتايد بپردازد؛ ايف دولت جديتضع
 .ماندند

ل يبه دل. عمل كرد زيآم تيار موفقيد بسيستايم اريانتخابات گذشت رژ ، دوماه كه ازيكي
چند  پس از. رديوام بگ يالملل بين يحكومت، موفق شد كه از نهادها يساالر وانيد يكوچك

ظلم و . ه قاچاق مواد مخدر متوقف شديخانواده دووال يكتاتورياستفاده د دهه فساد و سوء
 يكودتا 1991 سپتامبر در. ديكا متوقف گرديبه امر يستم به مراتب كم شد، ضمنا پناهندگ

كا اعالم داشت كه محاصره يد سرنگون شد؛ به ظاهر، امريستايصورت گرفت و ار ينظام
دولت بوش پدر  .ك دروغ محض بودين يا يول م كودتا برقرار است،يرژ يبرا ياقتصاد

 800نخواهد داد؛ او  ياقتصاد يها به مجازات يتيع روشن ساخت كه اهميسر يليخ
ح محاصره يتصح"مز آن را يورك تايوين. ن محاصره استثنا كرديرا از ا ييكايشركت امر

 دتا شود،د متوجه رهبران كويبا ين استدالل كه محاصره اقتصاديبا ا! دينام "ياقتصاد
در  ينيكا با هائيجه جمع تجارت امريدر نت. در رنج به سر برند يتيم مردم هائيخواه نمي

  : رهنمود داده شد كه يتيهائ يها به ژنرال .افتيش يدرصد افزا 50نتون،يدر زمان كل ،1993
را كه ممكن است بعدا  يرا بكشند، مردم را بترسانند، هر كس يمردم يها نرهبران سازما

كه  يآنها در نظر گرفت؛ وقت يرا برا ينيب كند، نابود كنند؛ واشنگتن زمان معيآنها را تعق
 يليتوانند به جنوب فرانسه بروند و با آنها خ مي كار تمام شد، به آنها خواهند گفت و آنها

ه عمر يبق يپول خواهند داشت و برا يكل يخوب رفتار خواهند كرد؛ در هنگام بازنشستگ
است كه  يقا كارين دقيا .خواهند كرد يخود ثروتمند خواهند بود و راحت زندگ

كه موافقت كردند كه از قدرت  يهنگام. ، رهبر كودتا و همكارانش انجام دادند"سدراس"
ن يا 1994ك در اكتبر يپلماتيت ديك ماموريقرار گرفتند؛ كارتر در و دست بردارند مورد عف

  .دعفو را اعالم كر
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: تدپرس گزارش داديبروند، آسوش يتيبه هائ ييكايامر يروهايش از آنكه نيروز پ
ما به يمستق ييكايامر ينفت يها كند كه شركت مي آشكار يقات وزارت دادگستريتحق

از آن  ياست؛ هر كس يد كه تخلف از محاصره اقتصادنده مي نفت يتيهائ يرهبران كودتا
رد كه يگ مي ن سطح صورتيكا در باالتريدولت امر يرسمن كار با اجازه يا يآگاه هست ول

 ":كودتا گفتند يها رفتند و به ژنرال يتيبه هائ ييكايامر يروهاين .از آن خبر ندارد يكس
  ."ديد و ثروتمند و خوشحال باشيد برويتوان مي د، حااليا شما كار خودتان را انجام داده

مانده  ياو باق ياست جمهوريكه از دوران ر يمدت كوتاهدر افت يد، اجازه يستايار
كه او را انتخاب كرده بودند، قتل  يمردم يها كه سازمانيدر حال. به قدرت باز گردد ،بود

در  1994نتون در سپتامبر يل كليب. كا نبوديمتوجه امر يگر از آنها خطريعام شده بودند و د
  :ون گفتيزيتلو

را موافقت كرده ياست، ز يدموكرات واقع ك مرديد نشان داد كه يستايدنت اريپرز"
رسد، از  مي انيبه پا يدوره و يتيهائ يكه مطابق قانون اساس 1996ل سال ياست در اوا

د كه يگو مي بلكه. نگفته بود يزين چيچن ينيهائ يقانون اساس ".كنار رود ياست جمهورير
دهد  نمي سوال پاسخن يخواهد بود و به ا كار ساله مصدر 5ك دوره ي يبرا يجمهور سيرئ

 ،در آن مدتو به سر برده  يد اجباريسال را در تبع 5سال از  3 كه يس جمهوريكه رئ
در  ؛ده بودندياالت متحده مقام و مسند او را دزديده توسط ايد آموزش يها ستيترور
  .خواهد افتاد يرساندند، چه اتفاق مي كه او در واشنگتن بود و مردم را به قتليحال

ل يتعد يك برنامه اقتصاديكوتاه با دست بسته و با  يافت كه مدتيد، اجازه يستايار
ن يدر ا. در حلقوم او فرو كرده بودند، به كار خود برگردد يكه توسط بانك جهان يساختار

متمركز كند  يخارج يگذار هيو سرما يع صادراتيبرنامه مجبور بود كه تالش خود را بر صنا
 يك سكوي، يعني. كا بوده استيشه مورد نظر امريد كه همبرسان يتيو كشور را به وضع

االت يمطلوب به ا يمت و صادرات كشاورزيق ار ارزانياربسيبس يديبا كارگران تول يصادرات
  .متحده

ك يبا  ؛برگشته 1990ت ساليبه وضع يتيز در هائين است كه همه چيعاقبت كار ا
هزار  160نتون از عودتيو دولت كل. اند ان رفتهياز م كالً يمردم يها نهضت: تفاوت مهم

االت متحده انجام داده يا ينظام يرويكه ن يدولت يدر مورد ترورها يتيبرگ سند به هائ
 يها يمانع افشاگر"بان حقوق بشر،  دهيتا به قول سازمان د ،كرد يبودند، خوددار
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رانه به ايش يو با افزا .شود ييم كودتايكا در رژيدر مورد دخالت دولت امر "نامطلوب
درصد درآمد ناخالص  40 حدود 1987كه در سال  ،گانيدر دولت ر ،كايكشاورزان امر
كرد، بعد از كودتا  مي را يكه قبال كفاف داخل يتيشد، برنج هائ مي كا را شامليكشاورزان امر

ن يتر به عمده يكره غرب مير نين كشور فقيكند و ا مي نيرا تام ياز داخليدرصد ن 50فقط 
  .ل شديتبد ،كاياالت متحده امريبرنج ادار يخر

  كاراگوئهين
ست، يساندن يبخش مل يجبهه آزاد يبه رهبر ،كاراگوئهيانقالب ن ،1979ه يژوئ 19در 

معروف  يانقالب .، سرنگون كرديام مليك قيق ينشانده سوموزا را از طر دست يكتاتوريد
مركب از كارگران و دهقانان  يارتش 1927نو، دريكاراگوئه، ژنرال آگوستو سزار ساندين

كه  1933 سال در .االت متحده بوديا ييايدر يروهايرون راندن نيل داد؛ هدف او بيتشك
 يسوموزا را به جا يبه رهبر يشد، گارد مل ينيكا مجبور به عقب نشيامر ييايدر يروين

حكومت سال  40در. رنگ به قتل رساندندينو را با خدعه و نيساند 1934در  .خود گذاشتند
كاراگوئه يد و عالوه بر آن نيخود رس يبه حد اعال... و يسوموزا، فقر، فساد، اختالف طبقات

ه يدر ژوئ. ل شديبخش منطقه تبد يمبارزات آزاد هيكا عليامر يات ضد انقالبيعمل گاهيبه پا
ق دست يسال مبارزه، به توف 18ل شد و پس از يست تشكيبخش ساندن يجبهه آزاد 1961

  .افتي
ش به يكشور خو يش گرفتند و به سازندگيك در پيكامال دموكرات يرفتار ها ستيساندن

 يرا كامال تحت نظارت نهادها 1984آنها انتخابات . پرداختند ياقشار خلق يهمراه تمام
 يندگينما يها اتيه ،(LASA)نيالت يكايموسسه پژوهشگران امر. برگزار كردند يالملل بين

كا يامر. كردند يابيارز يح و شرعيدولت هلند، انتخابات را صح اتيس و هيرلند و انگليا
ج و يه مردم بسيكرد و كنتراها را عل يون مزدور را سازماندهيو ضد انقالب ر بار نرفتيز

ران فروختند يكه به ااي  كهنه يها از سود سالح يبخش "ران كنترايا"ه يدر قض. مسلح نمود
از  يكي "نورث"در محاكمه  .كا شديبه افتضاح در امرمنجر را به كنتراها اختصاص دادند كه 

و  يالملل بينك شبكه يبه اي  صفحه 42ك گزارش يران كنترا، در ير در مسئله ايافسران درگ
كنترا در  ياصل يرويس اطالعات نيرئ. كا اشاره شده استيامر يبه سركردگ يستيع تروريوس

به  يقانونريكا پناهنده شده بود؛ او را غيامروارچه بود كه به يهوراش به نام يكاراگوئه فردين
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  .ده بوديد ينظام سالوادور دوره آموزش شبه ن برده بودند؛ آرچه در اليآگل ييگاه هوايپا
 داد، با يكا رايه امريكاراگوئه عليدر مورد ن يدادگاه جهان 1986كه در ژوئن  يهنگام

كا، از همه يت، بدون اشاره به امريامن يكه شورا يو هنگام. واشنگتن روبرو شد يياعتنا بي
االت متحده آن را وتو كرد و ين كنند، ايتمك يالملل بيندادگاه  يكشورها خواست كه به را

ل يكا، اسرائيرفته شد، امريسازمان ملل متحد همان قطعنامه پذ يكه در مجمع عموم يهنگام
  .مخالف دادند يو ال سالوادور به آن را

دند كه يرا در زندان د ييكايون نفر از مردم، خلبانان امريليم ها ده ،C.B.Sدر شبكه
شان را با يماهايبردند و در بازگشت، هواپ مي كنتراها اسلحه يدادند چگونه برا مي شهادت

كردند و سپس  مي هيرا تخل ها نيكا كوكائيهمستر امر ييگاه هوايكردند؛ در پا مي ن پريكوكائ
د تا مردم منطقه را معتاد يگرد مي كا حمليو به خارج امر يريبارگ ها ونين مواد در كاميا

اجازه  (La Prensa)ك روزنامه مهم مخالف ياست كه به  يكاراگوئه تنها كشورين. كنند
اي  روزنامه. كه كشور از طرف كنتراها در معرض حمله بود يانتشار داده بود، آن هم هنگام

بود  يدر ارتباط با ارتش مزدوراي  روزنامه. كرد مي كه سقوط دولت را از راه خشونت دنبال
به  يشد بخش مي يكرد؛ به آن كمك مال مي شد و به كشور حمله مي كه از خارج اداره

  .يبه صورت مخف يو بخش يصورت علن
ك قدرت يكاراگوئه يدر ن ها ستيكردند كه ساندن مي ست كه همه فكرين نيقت ايحق

ل است كه آنها ين دلياست، بلكه به ا يغربم كره ير نيهستند و قصدشان تسخ يستيكمون
ن برنامه ممكن يت بود و ايدردست اجرا داشتند كه در حال موفق يمردم يبرنامه اجتماع

قاره  "نظم"رد كه به دنبال همان اهداف هستند و ين قرار گيالت يكايبود مورد پسند امر
 يكن شهير يآمد و برا سركار سميگان با اعالم مبارزه با تروريدولت ر .كا را به هم زننديامر

 يو. ، متمركز كرديشمال يقايانه و افري، خاورميمركز يكايجنگ را در امر "طاعون"ن يا
: شد كه مي د شد و گفتهيكا اعالم كرد كه هر سال تمديحالت فوق العاده در امر

و  يت مليامن يبرا ييد استثنايكاراگوئه تهديو اعمال دولت ن ياسيس يها يمش خط"
 1985در سال  يبيه بمباران ليدر توج يگان، حتير "!االت متحده استيا ياست خارجيس

كارش را يفرستد، تا پ مي كاراگوئهيسالح و مشاور به ن ]يقذاف[ن سگ هاريا": اعالم كرد كه
 يقا برايدر قاره افر يبي، مثل ليكشور كوچك يعني ."الت متحده بكشانديا ين اصليبه سرزم

سال مبارزه،  8باالخره پس از  !ن شده بوديخطرآفر يكا از منظر نظامياالت متحده امريا
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د يبا يآرامش نسب يكاراگوئه فهماندند كه برايكا به مردم نيت امريون با حمايانقالبضد
است يكا در ريطرفدار امر يدايك كانديدارند و به بر ها ستيت ساندنيدست از حما

  .شد انتخاب دهند؛ خانم چامورا يأكاراگوئه، رين يجمهور

  كايامر يطلب جنگ
. كند مي ت حاكمه، كمكأياز ه يبخش يبه رونق اقتصاد كا صنعت است ويامر يجنگ برا

 يل براين دليداند و به هم مي مار خوديق دارو به بدن اقتصاد بيكا جنگ را چون تزريامر
سه  اًبيكا در حال حاضر تقريامر. دهد مي را انجام يگذار هين سرمايشتريصنعت جنگ ب

اي  شناخته شده يها آغاز جنگ از روش يكا برايامر. جهان را دارد ينه نظاميپنجم هز
ران، يتنام، اي، كوبا، ويشورو. ك دشمن استيدن يكند كه اول از همه تراش مي يرويپ

كا در بعد از جنگ دوم يامر "دشمن "...بخش و  يون آزادياسالم، طالبان، صدام، االه
  .بودند يجهان

ه كوبا كه يات موسوم به منگوز عليدر گواتماال و عمل 1954ران، يدر ا 1953 يكودتا
در . ون دالر بودجه داشتنديليم 50بودند كه ساالنه اي  يات مخفيعمل ؛شكست خورد

 يشورا 68ادداشت شماره يدر . افته استيش ين بودجه به مراتب افزايبعد ا يها سال
ات حاكم با آن موافقت يه يها ه جناحيكل ك سند مهم جنگ سرد است ويكه  يت مليامن

، اقتصاد ينظام يها نهيبدون صرف هز"ن نكته واضح در آن وجود دارد كه ي، ااند كرده
كند  مي هيجه توصيدر نت! "االت متحده و سراسر جهان هر دو رو به سقوط خواهند رفتيا

 يآن، اتحاد شورو ابد و عالوه بريش يافزا يعيزان وسيكا به ميامر ينظام يها نهيكه هز
 يعنيمنشور سازمان ملل،  51ر ماده يدر تفس "شولتز -گانير"ن يدكتر .درهم شكسته شود

ر را بسط داد تا ين تفسيبوش اول هم. به كار گرفته شد "ندهيدفاع از خود در برابر حمله آ"
واد مخدر قاچاق كردن م ياز استفاده از قلمرو آن كشور برا"ه كند تا يحمله به پاناما را توج

  .كند يريجلوگ "االت متحدهين اروبه د
 توسعه سالح اعالم يكا برايكه امر يليدل 1990ن، در يوار برليد يتا قبل از فروپاش

اد يشرفت زيپ": ديگو مي كه يزيبعد از آن چ. "نديآ مي دارند ها روس"ن بود كه يكرد ا مي
 يدين حرف جديا. بسازد 22 ـد اف يكا بايپس امر. باشد مي "قدرت جهان سوم يآور فن

ن فرستاده يپيليتصرف ف يانش كه برايبه سپاه ينليك جمهور مك سيسال قبل رئ ها ست؛ دهين
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م، بلكه به خاطر يم، نه به خاطر آنكه خواستار جنگ بوديما به جنگ پرداخت": بود، گفت
 يت و آزاديانسانكه باشد به خاطر تمدن، ن بار هر چه يكرد؛ ا مي آن را طلب تينكه انسانيا

  ."ميديجنگ

  پاناما
كا يع و چاقوكش امريمط 1985 كتاتور فاسد و قاچاق فروش پاناما كه در ساليگا، دينور

داد و از  نمي كا گوشيعمل كرد و به دستورات امرتر  پس از آن مستقل يها بود در سال
اول كه بوش . كرد مي تي، حمايمركز يكايصلح در امر يبرا يمعاهده كنتادورا، طرح

: نكهيبا طرح ا 1989در سال  ؛منشور ملل متحد را بسط داده بود 51ماده  گان ازير ريتفس
كا را طرفدار حمله يدرصد مردم امر 80، "كند مي نيما را معتاد به كوكائ يها گا بچهينور"

كه  يدر حال. پسندند مي را ها ن نوع حملهيكا اياست كه مردم امر يعيطب. به پاناما كرد
را به قدرت رساند  يپوست بانكدار تاجردينخبگان سف ،در پاناما ،"آرمان عادالنه" اتيعمل

 GAOبودند و بر طبق گزارش  يياز آنها مظنون به قاچاق مواد مخدر و پولشو ياريكه بس
و  "ديبه اوج رس "ييو پولشو"قاچاق مواد مخدر دو برابر شد"پس از تهاجم،  ها ماه

  .افتيش يصد افزادر 400مصرف مواد مخدر در پاناما 

  سالوادور و گواتماال ال
كا از يهدف امر 1980 نفر در گواتماال، در دهه رهزا ها و كشتار ده 1954 يعالوه بر كودتا

ن دهه فقط در گواتماال يدر هم. سالوادور بود در گواتماال و ال يمردم يها ن بردن سازمانيب
 1960 هيشب يزيچ. دندينابود گرد دتاًعم يمردم يها كصد هزار نفر كشته شدند و نهضتي

كرده است  يسع يدانشگاه "ترورشناس" كيد و ينابود گرد تنام كه آن كشور كامالًيدر و
 يو. كند يابيرد يتنام جنوبيو در ن كشورياالت ايكا در اير امريتطه يرا برا "سميترور" كه
مدرن مسلح بود،  يكا كه با تكنولوژينگ بر ضدامرك تيسم ويترور يكارآمد" :ديگو يم
  !".است پذير بيزآسين ينكه نقطه تمدن غربيبر ا يخت مبنيرا برانگ ييدهايام

  گرانادا
 40پس از سه روز جنگ به مقاومت حدودا  ييكايده امريهزار سرباز برگز 7، 1983در 

مدال  8000ن شجاعت يا يان دادند و برايپا ييگرانادا يو چند نفر نظام ييسرباز كوبا



39 ...بررسي رفتارهاي سياسي

مارستان يك تيالبته . گر را كشتنديكديا يكردند  يراندازيشتر به خودشان تيگرفتند ب افتخار
  .را هم بمباران كردند

  يجنوب يقايافر
ش يب ي، مسئول اصليجنوب يقايگان، متحد واشنگتن، افريحكومت ر يها ن ساليفقط در ح

گان يو ر اش بود هيهمسا يارد دالر خسارت در كشورهايليم 60ون كشته و يليم 5/1از 
 يزده كه تلفات جان نيسف تخميونيق يك تحقي. افتي مي دور زدن كنگره يرا برا ييها راه

ون نفر يليم 5/1هزار تا  850ن كشورها بالغ به يك سال در ايسن در  نوزادان و كودكان كم
ورش كنگره ي، در برابر يجنوب يقايپنتاگون، افر 1988براساس گزارش  يبوده است؛ ول

  !پرداخت مي ، به دفاع از تمدن(ANC)ا قيافر يمل
فقط  يجنوب يقايكه افر ين بود كه تا زمانيد ايعلت موافقت غرب با حذف آپارتا

 يع داشت، وليوار مط اج به كارگران بردهيكرد، احت مي استخراج... وم ويالماس، طال، اوران
كار  يرويك نيبه  .از نداشتيل شد اساسا به برده نيتبد يك جامعه صنعتيكه به  يهنگام

از قواعد  ياز داشت و غرب مجبور بود كه بخشيل كرده، نيتحصاي  سر به راه و تا اندازه
 يت و رهبريد با درايو امروز كه ظاهرا آپارتا .ردين كشور بپذيرا در اداري  هيجوامع سرما

كا، يرت اميدپوستان مورد حمايج عملكرد سفين رفته است؛ آثار و نتاينلسون ماندال، از ب
هستند  HIVروس يدرصد مردم آن مبتال به و 50با يكه تقر اند رسانده ين كشور را به روزيا

دز از مبارزه يمتاسفانه مبارزه با ا":گفت يك كنفرانس مطبوعاتيدر  2003و ماندال در سال 
كا يامر ين است كه وقتين حرف ماندال ايا يمعن ".استتر  دهيچيو پتر  د مشكليبا آپارتا
خارج شود  ياز كشور ،جهان يو افكار عموم يمحل يروهايشود، تحت فشار ن مي مجبور

 ،ن سوختهيسرزم ،يجنوب يقايتنام و افريمانند و ،كتاتورها كاهش دهديتش را از ديا حماي
  .گذارد مي ياز خود باق

  يمورشرقي، تياندونز
به  ينظام يسوكارنو، كودتا يه حكومت مردمياالت متحده عليبا كمك ا 1965در  ،سوهارتو

هزار نفر  500در عرض چهار ماه، بر طبق آمار خودشان، حدود  يراه انداخت و ارتش اندونز
 يمتك ياسيسوهارتو، حزب س. ن بودندينش ان، كشاورزان خوشيشتر قربانيب. را قتل عام كرد

نابود  يكل ون عضو داشت بهيليم 14را كه در آن زمان  ،ستيحزب كمون يعني ،ها بر توده
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ها در روزگار  ن عوامل قتل انسانيتر از بزرگ يكيتلر يپس از ه يشود كه و مي گفته. كرد
  .ما مسئول آنستياالت متحده مستقيماست كه البته ا

داشت كه مستعمرات د ن خطر وجويد، ايپرتقال فرو پاش يكه امپراتور 1970در دهه 
ح ي، با اجازه صريلذا اندونز. "كنند سم حركتيكمون يبه سو"، يمور شرقيآن، از جمله ت

نجر محرمانه اقدام به فروش يسيك. حمله برد يمورشرقينجر به تيسيك يجرالد فورد و هنر
درصد با سالح  90تا  حدوداً ياندونز .كرد يل ضدشورش به اندونزياسلحه و وسا

 قيآن را تشون حمله از قبل مطلع بودند و يا از ايس و استراليانگل. ز شدي، تجهييكايامر
همدست بودند، آنها هر چند قبل از حمله  يكش ن نسليدر ا ييكايامر يها رسانه. كردند مي

دادند، اما پس از شروع حمله، سكوت  مي داد سخن يمور شرقيسم در تياز خطر كمون
 نيا .كصد هزار نفر كشته شدنديكه حدود  1978فروكش كرد و تا  يكردند؛ پوشش خبر

  .افتين يعكاسكا انيخبر در امر
قلمرو  يها م نفت در آبيفرستاد؛ منابع عظ مي اسلحه ياندونز يبرا كارتر هم مرتباً

تالش  يغرب ينفت يها ا و شركتي، استرال1975ش از يپ. ن حمله بوديعامل ا يمور شرقيت
دند، يچون با پرتقال به توافق نرس. كردند با پرتقال درباره استخراج آن به توافق برسند

د شد؛ سوهارتو نقش يتائ يلذا حمله اندونز. كرد مي كار را مشكل يمورشرقياستقالل ت
 يك معاهده بزرگ براي يا و اندونزياسترال 1991در دسامبر . كا را داشتيعامل امر

كه در آن  1989در  "يليد"استخراج نفت به امضاء رساندند كه درست پس از قتل عام 
كشتند؛  يك مراسم به خاك سپاريرا در  يموريكننده ت صد هزار نفر اعتراض ها ياندونز

آغاز به  ،يمور شرقيت يايدر ينفت يها حوزه ، دريشركت نفت 15": ن بوديواكنش غرب ا
  ."اند افتهيبه نفت دست  ،نكه ظاهرا در چند نقطهيكار كرده و خبر خوش ا

توسط  يافسران اندونز يآموزش نظام ،د كه كنگرهيرساي  به نقطه فشار عمالً 1992 در
 ين امر ناراحت شد ولينتون از ايكل. قدغن كرد "تخلفات از حقوق بشر"ل يرا به دل ،كايامر

تواند  نمي كاين است كه امريه نمود كه منظور كنگره اين توجيدا كرد؛ او چنيراه فرار آن را پ
آموزش افسران پول  ياگر برا. ، دهديكا، آموزش نظاميرا با پول خود امر يافسران اندونز

  .دولت كار خود را كرد يكنگره اعتراض كرد، ول. پرداخت كنند، بالمانع خواهد بود
 به "يفرصت مطالعات " يرا برا يليمقصر در قتل عام د يها از ژنرال يكي ياندونز

ه مطلع شد و به دادگاه ي، خانم هلن تاد از قضيليان دياز قربان يكيمادر . روارد فرستادها
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دادگاه پس از شهادت شهود  يقاض. ت كرد و مردم بوستن تظاهرات كردنديشكا بوستن
ژنرال از  يون دالر محكوم كرد، وليليم 14ر قرار گرفت و ژنرال را به پرداخت يتاث تحت

 يها كا هم هرگز به دنبال محكوم دادگاهينشد؛ امر ير شاكيدستگ يزيكا فرار كرد و چيامر
  !هم نرفت خود

 يكا او را براي، ژنرال گراماهو كه امرييكش گواتماال ك ژنرال آدمي ين اتفاق برايهم
دادگاه، ژنرال را  ينمك خوابانده بود، در هاروارد اتفاق افتاد؛ قاض در آب يجمهور استير

نتوانست  يكا شد و كسيز موفق به فرار از امريون دالر محكوم كرد، اما او نيليم 41به 
  .معترض او شود

 را افشا يليعام د ا، قتليبه استرال يتجو ندرو در مسافرتي، اديياياندونز ك استاد معروفي
كه  ين گزارش در پرچ باختريا يا در مورد آن سكوت كردند، ولياسترال يد اصليجرا. كرد
نترنت يگر و ايد يها سپس در رسانه. ديشد، منتشر گرد يچاپ م يك شهر دامداريدر 

  !كا منتشر نشديد امريجرا از آن دراي  كلمه يافت، وليانتشار 
به باور " :افت و گفتي، حضور يمور شرقينتون در جشن استقالل تيش كليچند ماه پ

درآن به  يمور شرقيكه ملت ت يبه رنج يگريا هر كشور ديكا يگذشته، امر يسالها يمن ط
كه بر من معلوم شد چه  ياما هنگام... داد نمي ت نشانيحساس يبرد به اندازه كاف مي سر
 ".نان حاصل كنمياطم تدرس يتاسيدهد، تالش كردم كه از اتخاذ س مي واقعا رخ يعيوقا

ن بازگو كرده يدولت را چن ينتون وضع رسمير دفاع كليوز 1999دسامبر  8كه، در  يدرحال
ت را از ين مسئوليم ايخواه نمي است و ما يدولت اندونز يها تين امر جزو مسئوليا" :بود

 1999ن يآغاز يها تا ماه يو حت 1970از دهه  يت حكام اندونزيمسئول ".ميآنان سلب كن
سپتامبر  8ن يكه ب يس بود و زمانيكا و انگليقاطع امر يبانيكشتن صدها هزار نفر با پشت

خبر داد  ياندونز يها به ژنرال يالملل بينو  ير فشار مليكا زيامر 2001سپتامبر  11و  1999
پاسدار صلح  يرويك نيكردند و به  ينيه سرعت عقب نشتمام شده است، آنها ب يكه باز

حاال در جشن استقالل . را دادند يمور شرقيا بدون مانع اجازه ورود به تياسترال يبه رهبر
مور ياالت متحده هرگز قصد نداشت كه ظلم و ستم تيا": ديگو مي نتونيكل يمور شرقيت

ست به ينبا"ه كرد كه يمعهذا، او توص ".به عمل آورد يبانيا از آن پشتيد كند يرا تائ يشرق
  !حساس شده است "ظلم و ستم"به  تاًيكا نهايرا امريز "ميعقب بنگر
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  يسومال
 يش از آنكه قحطيپ. نابود كرد ،را يكا، سوماليامر يبانيپشت با 1990تا  1978ادباره از يز

ن ستمگر يكه ا يهنگام. بود هزار نفر از مردم را به قتل رسانده 50ش ازيشروع شود، او ب
و  يجنگ داخل. خارج شد يكا هم از سوماليكا سقوط كرد، امريمورد عالقه امر ينظام

در حدود  .نكرد يچ اقداميكا هي، امر1992مه اول يد و تا نيع حادث گرديوس يگرسنگ
 يكا بود، روشن بود كه سوماليامر يجمهور استيكه مصادف با انتخابات ر 1992نوامبر 

به  ييايدر يرويهزار ن يس. باشداي  و رسانه يونيزيغات تلويتبل يبرا يتواند سوژه خوب مي
از  ييبايز يها و جنگ رو به كاهش بود، عكس يكه قحطيفرستاده شد و در حال يسومال
دادند، منتشر  مي ينيريش يكه به كودكان گرسنه سومالي، در حالييايدر يروين يها كلنل
 س ستاد مشترك وقت، هميپاول، رئ. د بوديت بودجه پنتاگون مفيتقو ين امر برايا. ديگرد
  ".پنتاگون ثمربخش خواهد بود ين كارها برايا": گفت كه مي

  1990ج فارس يجنگ خل
غات يهفته عراق را بمباران كرد و چند صدهزار نفر را به كشتن داد و با تبل 6كا يامر

ك هفته يان بمباران و يپس از پا. كرد ش بزرگ از زور و خشونت برپايك نماي، يا رسانه
. ان در جنوب و كردها در شمال، رو آورديعين، به سركوب شيجنگ، صدام حس پس از
كا درخواست كردند اجازه دهد با يدند، از امريفهم نمي استيكا، كه سيامر يها ژنرال
عربستان . رفتيد نپذيكاخ سف. ن را سرنگون كننديدست داشتند، صدام حس كه در يزاتيتجه

صدام پس از جنگ توسط  يسرنگون يرا برا يمنطقه، طرح كا دريامر ي، متحد اصليسعود
  .ديگرد ين طرح شد و موضوع منتفيا يارائه داد، دولت بوش پدر مانع اجرا ياغيافسران 
ح داد كه يمز توضيورك تايويكا در نيوزارت خارجه امر يدمن، سخنگويفر يتوما

خواهد بود كه عراق را به  "يپنجه عراق يقو يگروه نظام " كي "اين كسان در دنيبهتر"
. سر نشد، بهتر است خود صدام اداره كندين گروه ميو چون ا. ن اداره كنديوه صدام حسيش

بود كه بعد به توافقنامه اسلو در  1991د در اكتبريكار بزرگ بعد از جنگ، كنفرانس مادر
رش يعدم پذ يساله خود برا 20ر مبارزه ل ديكا و اسرائيشد كه با آن امر يمنته 1994

گر يج فارس بود؛ به عبارت ديهدف جنگ خل ن اساساًيا. ن برنده شدنديفلسط يحقوق مل
كا اعالم يتوسط امر 1823ن مونرو دريدكتر( .انه گسترش دادندين مونرو را به خاورميدكتر
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 يها و قدرتكاست، نه قلمريامر ين قلمرو انحصاريالت يكاينكه امريبر ا يشد، مبن
دان يانه ميخاورم ".م، خواهد شدييما هر چه بگو" :جرج بوش پدر هم گفت.) ياستعمار
 يم به سرنگونيتصم يل واهيكا با داليزده سال بعد، امريس. كاستيوتاز امر تاخت يانحصار

  !صدام گرفت

  )انهيخاور(لين، اسرائيفلسط
ن يمفهوم ا. اسلو را امضاء كردندنامه  اجبار موافقت ياز رو ها يني، فلسط1990پس از جنگ

ده يان رسينكه به پايشود، نه ا مي د تازه آغازيه آپارتاين است كه مبارزه عليموافقت نامه ا
را  "ها بانتونستان"كه  يجنوب يقايدر آفر 1950 ن دههيب قوانيه تصويشب يزيچ. باشد

د يآپارتاد مبارزات ضديپوست كه منجر به تشد اهيمختار س مهينمناطق  يعني. كرد يگذار هيپا
  .شد

ف ين توصين را چنيك پروفسور در كانادا، انتفاضه فلسطيبه قلم  يمجله كامنتار
خود را  يزند و بدبختير مي كنند، خون مي هستند كه زادو ولد يمردم ها ينيفلسط":كرد
 تيش و امنيل است و نه آسايكا اساسا نه طرفدار اسرائيت حاكمه امرأيه ".كنند مي غيتبل

از  يطلب، بخش مهم ل غرق در مشكالت و جنگيك اسرائيداشتن . خواهد مي ل راياسرائ
 ييكارا يكا زمانيكل نظام امر. از دارديبر جهان ن ييفرمانروا يكا براياست كه امر يزيچ

متوجه شد  1950كا در اواخر دههين را امريبه سر برد و ا يد نابوديل در تهديدارد كه اسرائ
  .انه استيكنترل نفت خاورم يد برايهمدست مفك يل يكه اسرائ

كا در يامر يوجود دارد كه دشمن اصل 1958كا در يامر يت مليامن ياز شورا يادداشتي
 "سم عربيوناليناس" انه آنها رايسم است كه در خاورميوناليگر ناسيد يا هر جايانه يخاورم

نفت  يكند كه بها مي كمكل ياسرائ ،انهيخاورم در. خواندند كه به مفهوم استقالل است
االت متحده ماندگار بودن حالت يا. پنتاگون است ييابزار اجرا يعنين نگه داشته شود، ييپا

ن يل و فلسطيخواهد مسئله اسرائ نمي داند و واقعاً مي يمنافع خود ضرور يبحران را برا
  .حل شود
 االت متحده،ياكنند، اما  مي ست استخداميگر تروريد يل است كه كشورهاين دليبه هم

قا يكا كمك كرده است تا در افريل به امرياسرائ. ست استخدام كرده استيتروركشور ك ي
سال  30انه را در يكا روند صلح خاورميسازد؛ امر يرا عمل ينفوذ كند و كشتار مردم سومال
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نجر آن را يسيك يكند كه هنر مي تيحما ياستيكا از سيگذشته متوقف كرده است؛ امر
. "كه هست نگهدار يز را به صورتيچ همه" دادن؛ بست قرار در بن يعنينامد،  مي "بست بن"

ل، ياسرائ يس سازمان اطالعات نظاميكه با رئ ها ييكايش آمد كه امريپ ين موقعيو ا
در سال  يوقت يول "ستياعراب ن يجنگ، باز" :زبان شده بودند كه هم يهوصفت هربالي

هم بلد هستند چگونه  ها يت و معلوم شد كه مصرنا، شكسيس يخط بارلو در صحرا 1973
كا ينشانده امر مصر را، كه دست يميقد يها م گرفت كه خواستهينجر تصميسيبجنگند، ك
  .كند يان اعراب را خنثيل در مين دشمن اسرائيرد و بزرگتريشود، بپذ

 يبال" 1985واشنگتن در  يكنفرانس خبر ل، درير اسرائيوز گان و پرز، نخستير
افكن  بمب يمايهواپ چند روز قبل، پرز. انه را محكوم كردنديدر خاورم "سميترور يطانيش

الت آن را يكه تسه يتيگناه كشته شدند، مامور بي نفر 75ل را به تونس فرستاد كه ياسرائ
در همان موقع . ن كرديآن را تحس) گانير خارجه ريوز( واشنگتن فراهم كرده بود و شولتر

 250كشته و 80روت يدر ب يس در مسجديجنس سرويا و انتلياز طرف س ينيك بمب ماشي
نان يروستانش" پرز در جنوب لبنان بر ضد "نيمشت آهن" اتيعمل. گذاشت يبر جا يزخم
ل بر ضد يكا و اسرائيامر 1987سال  در .را ترور كرد هزاران نفر و. ، اعمال شد"ستيترور

  .دادند يسم بود، رايد تروريمحكوم كردن شد يقطعنامه سازمان ملل كه حاو
) شاباك( لياسرائ يت مليس امنيس سرويرئ 2000تا  1996 يها ن ساليالون كه بيآ يآم

نكه يبر ترور را خواستارند بدون ا يروزيكه پ ييآنها": انه گفتيگرا واقع ينحو بود، به
: ديگو مي يو ".كنند مي ان را مطالبهيپا بي يساز آن كنند، جنگ نهياز مصائب زم يذكر

م كه به حق يابيب ها ينيفلسط يشرافتمندانه برا يحل ن است كه راهياسم يحل مشكل ترور راه"
س سازمان يش، رئيسال پ 20ن مطلب را يمشابه ا ".، احترام بگذارديخودمختار يآنها برا

كا، همان ياست امريس يهم اظهار كرده بود، ول يهوشافت هاركابيل، ياسرائ ياطالعات نظام
 ،شيسال پ 50 !انهيداشتن خاورم بست نگه در بن يعنياست،  1970 نجر در دههيسياست كيس
 ان ازيجو يزاريكار با بيپ"را مطرح كرده است كه او آن را  ياستينه خود، سيكاب زنهاور دريآ

  .دينام "عرب بلكه از طرف مردم آنها يها ما، نه از طرف دولت
ت يكا به عنوان حمايامر ييشناسا"سپتامبر را  11 يل اصليدل (NCS) يت مليامن يشورا

ن يا يو اقتصاد ياسيشرفت سيكا با پيمخالف امر"و  "فاسد و سركوبگر يها كننده دولت
د، يبه قول ادوارد سع .داند مي "انهيمنابع خاورم كشورها به خاطر حفظ منافع خود در
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مصوبه سازمان  17صدام از  كهير پا گذاشته در حاليمصوبه سازمان ملل را ز 64ل ياسرائ
اي  داند، وارد منطقه نمي را يعه وسنيكرده است و جرج بوش كه تفاوت ش يچيملل سرپ

عراق قصد  يها ب موزه بغداد و كتابخانهياو با تخر شده كه هزاران سال قدمت دارد؛
به هنگام حمله به عراق، از  ييكايسربازان امر .ن منطقه را دارديهزارساله ا 7تمدن  ينابود

موزه بغداد را كه آثار  يكردند ول مي ينگهبان ياريوزارت نفت عراق به دقت و هوش
كرد بدون محافظت رها شد و  مي ن را در خود حفظين النهريهزار ساله ب 7 يباستان

كا يمراروپا و ا يمنحصر به فرد را به تاراج بردند و در بازارها ين آثايااي  غارتگران حرفه
  .به فروش رساندند

ث، جان بولتون و يچاردپرل، داگالس فيتز، رين نكته هم مهم باشد كه پل ولفوويد ايشا
برنامه  1996بودند كه در سال  يونيسيگر از مشاوران بوش پسر، جزء كميچند تن د

 كه بعداًاي  م كردند، برنامهير شود تنظيوز خواست نخست مي اهو را كهينتان يانتخابات
گرفتن؛  يانه و ماهيآلوده نگه داشتن در خاورم كا شد؛ آب را گليدولت امر ياست رسميس
  .بست نگه داشتن بن در

شده  "يال دموكراسيسوس" يعنوان الگو ل بهياسرائ يها بوتصيا از كيدر دن ياديغ زيتبل
 يبرا يرانياز روشنفكران جوان ا يليخ ياحسان نراق يبه ابتكار آقا 1340در دهه  .است
 ها بوتصيكه ك يدر حال !ل شدندياسرائ ي، راهيدموكراسال يسوس ين الگوهايد از ايبازد
. ل وجود داشته باشدياسرائ يها بوتصيك عرب در كي يد است كه حتيبع. پرستندنژاد اريبس

ن زوج در يد ايرد، بايك عرب صورت گين و ينش بوتصيك يهوديك يان يم ياگر ازدواج
است كه دولت در  يديسوبس ها بوتصيت كيل موفقيدل .كنند يعرب زندگ يك روستاي

. كند مي ل، پرداختيبه ارتش اسرائ ها بوتصيك يل محصوالت كشاورزيعوض تحو
روند تا به ترور و استبداد  مي ييو كماندو يآموزشاي  بوتص به مدارس نمونهيك يها بچه

 يبوتصيكه در ك يكچامس .ار مستبدانه استيآن بس يخواه يساختار آزاد. كمك كنند
آنان مدرك  از يشمار قابل توجه و اند در آن بوده يان آلمانيجو كرده است كه پناه يزندگ

ك روزنامه يبوتص فقط مجاز به خواندن يساكنان ك": ديگو مي ،اند داشته يدانشگاه
  !"اند بوده
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  ييگرااديبني  القاعده ،الدن ان بنافغانست
ج كرد و آنها را يبس ياريبس يان تندرو را از كشورهايگرا اسالمكا، يا همراه با متحدان امريس
را در  يطرفدار شورو يستيتا حكومت كمون سازمان داد يستيترور ينظام يرويصورت ن به

انگذار ما از يارز پدران بن هم" :س كردينگونه تقديگان آنها را اير .افغانستان سرنگون كنند
ورك در يوين يستيش و تالش تروريسال پ 25سادات در ا از زمان ترور يس. "يلحاظ اخالق

از رهبران  يليخ يكرد و با آنها رابطه داشت و برا مي كنترل را ها ن گروهيبه شدت ا 1993
. ننديو در آنجا آموزش بب كا مسافرت كننديه كرده بود تا به امريپاسپورت ته يآنها حت

ته سنا يك كميرابرت مولر فقط توانست به  ،FBIس يسپتامبر رئ 11ماه بعد از  8هذا،  مع
آن، در  يو اجرا يسپتامبر در افغانستان و طراح 11 ياطالعات يهماهنگ"اطالع دهد كه 

زخم در  اهيكروب سينكه منبع حمالت با ميپس از ا ها مدت ".بوده است يگريمكان د
قرار  ييد شناساشد، هنوز عامالن مور يابي كا، مكانيدولت امر يكروبيشگاه سالح ميآزما

كا ينكه امريشود و ا مي "ياسالم ييادگرايبن"كا راجع به يدر امر ياديصحبت ز !اند نگرفته
سال  50در يعربستان سعود يعنين كشور مسلمان يادگراتريبن يول. د با آن بجنگديبا

  .كا بوده استيامر يميگذشته جزء متحدان صم
ك يش از يار است كه بين حكمتيدر جهان، گلبد ياسالم ييادگرايبنترين  متعصب

 يآدم خوب"افت داشته است؛ يكا و عربستان دريامر سال گذشته از 25ارد دالر در يليم
 ".خواهد مي كايدهد كه امر مي انجام يكار" يست وليمواد مخدر، ترور ي، قاچاقچ"است

ت ك درسينيك كلير و فرسوده قاهره يدر محالت فق ين اسالمياادگرايدر مقابل، اگر بن
  .آنها نابود شود يالت مذهبين بروند و تشكيد از بيكنند، با
، يل، عالمان اسالميدان قبايش سفير از رهبران افغان، از هزار نفر ،2001 اكتبر انيپا در

شاور يطالبان بودند در پ يكه متعهد به سرنگون يكين چريشيمداران مبارز و فرماندهان پ استيس
را متوقف كند؛  يياالت متحده خواستند كه حمالت هوايمصرانه از االقول و  گرد آمدند و متفق

ن، عبدالحق، يهمچن. گرفته شوند كار طالبان به يسرنگون يل براير وسايآنها تقاضا كردند كه سا
كا به خاطر عدم يرهبر مخالفان طالبان كه جانش را از دست داد بمباران را محكوم كرد و از امر

به . كرد به وجود آوردن شورش از درون طالبان، انتقاد يگران براياو و د يها تالش ت ازيحما
كند  مي ياالت متحده سعيا" :گفت مي او "بود ها ن تالشيا در يبمباران شكست بزرگ" :قول او

  ".جهان بترساند برسد و هركس را در يروزيكه قدرتش را نشان دهد، به پ
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كا به افغانستان يامرافغانستان قبل از حمله  مشاه مسعود، رهبر محبوب مردرور احمدا تيآ
كه ير حالد :ديو مستقل افغانستان نبود؟ به قول ادوارد سع يحذف رهبران مل يدر راستا
درباره اسالم  يين پرسروصدايكه عناواي  خصمانه يها كا پر است از نوشتهيامر يها يكتابفروش

است يس يها يچ غاتيتبل جلدشان حك شده است، يد اعراب و خطر اسالم رويو ترور، تهد
آن  يرو "ستيترور"چسب ناشناخته كه بر ين بردن دشمنياز ب يكا برايامر يخارج

كه  ها يچ غاتين تبليا ،و مضطرب نگه دارند يعصبان كا رايخورده الزم است كه مردم امر
تا  اند را آماده كرده ين بازيزم. مردم منطقه ندارند ياز زبان واقع ين اطالعيكوچكتر

  .خود را در آن بنا كنند يبازار آزاد تقلب "يدموكراس"مدل  ييكايمقامات امر
 كا سخنيطرف از رشد تنفر مردم منطقه از امر بي است كه گزارشگران ين در حاليو ا

 11پس از ،شده يت ژورنال نوشت كه در مسلمانان ثروتمند غربيند؛ وال استريگو مي
ن و عراق، احساسات يل، فلسطيمنازعه اسرائكا در مورد يامر يها استير سسپتامبر، در اث

ا هم خبر داد كه نفرت يد خبرنگار شبكه آسياحمد رش. به وجود آمده استاي  نانهيخشمگ
تر،  د شده است؛ و از همه مهميت از مشرف، تشديل حمايدل كا بهيمردم پاكستان از امر

 يها ميرژت از يحما: كا گفتيامر يروابط خارج يسم در شورايس برنامه تروريرئ
 يايدر دن ييكايامراحساسات ضد يبرا يعلت مهم ناًيقيمانند مصر و عربستان  يسركوبگر

 ين حتيگزيجا يها ، انتخابها ن دولتيا يهر دو"هشدار داد كه در مورد  يعرب است؛ و
  ".استتر  ندين هم ناخوشاياز ا

، يجهان يكردهايموسسه پروژه سنجش رو"نتون، ير خارجه كليت، وزيبه قول آلبرا
به عمل آورده  ينظرسنجمي  ا در ماهيكشور دن 20 هزار نفر مردم جهان در 16كه از  "ويپ

االت متحده، نظر مساعد يكه نسبت به ا يده است كه از درصد كسانيجه رسين نتياست، به ا
شتر يا بيدرصد  15زان يه به ميتركه و يه، روسيجريل، فرانسه، آلمان، اردن، نيبرز دارند، در

 83تا  2003تا  2000 يها ان ساليدر م يكا در اندونزيهواداران امر. كاسته شده است
. كنند نمي درصد تجاوز 20كا از يدر پاكستان، هواداران امر. داشته است يدرصد رشد منف

باالتر از بوش  ين در مقاميپوت را انگلستان، فرانسه، و آلمان: ناتو يشهروندان كشورها
 ينابه استث(كشور مسلمان  8تا  7 ه و دريروس در. اند كرده يتلق يجهان ك رهبريعنوان  به
كند،  مي ديكا جوامع آنها را تهديكه از جانب ارتش امراي  خطر بالقوهاز ت ياكثر ،)تيكو
  .ار نگراننديبس
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د، اسامه بن الدن گران به او اعتماد دارنيش از ديكه پاي  "يرهبر جهان" ها ينيفلسط
با . داشته باشد يستيتوانند همز نمي ليمعتقدند كه با اسرائ ها ينيدرصد فلسط 80است و
تازه  يكندوكاو در مورد كاربردها"خواست تا به  ياراتيكنگره اخت نها، بوش ازيهمه ا
به  كا خواستيعهد عربستان، كه از امريبه شاهزاده عبداهللا، ول ".بپردازداي  هسته يها سالح

ر ياالت متحده به نظرات او و سايا": گفته شد ؛ل و واكنش اعراب توجه كنديات اسرائيتعد
داند كه در زمان  مي ]عبداهللا[اگر او ": ح داديه توضيپا ك مقام بلنديو  "ندارد ياعراب توجه

شتر يم، امروزه ده بار بيما قدرتمند بود ]به عراق 1990حمله [ات توفان صحرا يعمل
ما بروز  ييدر مورد آنچه افغانستان در برابر توانااي  دهيسه به او اين مقايا .ميقدرتمند

ما به ما  يسختگران به خاطر سريد": كا گفتيامر يلگر ارشد دفاعيك تحلي ."،خواهد داد
  !"احترام خواهند گذاشت و در مقابل ما قرار نخواهند گرفت

  )تناميو(ن يهندوچ
خانمان  بي ونيليم ها ده. دنديشتر، به قتل رسيا بيون نفر، يليم 4ن يدر طول جنگ هندوچ

مجبور  ،يفروش به تن ،مهاجر ييهزار زن و دختر روستا 500گون، يفقط در سا. شدند
  .شدند

تنام، كامبوج و الئوس و يدر و 1970و 1960كا در دهه يامر ييهوا يها ل بمبارانيبه دل
سال كه از  28 پس از (Agent Orange) مخصوص سوزاندن جنگل يها به كار بردن بمب

 ، توموردار و كج و كوله، متولديالخلقه، سرطان گذرد، هنوز نوزادان ناقص مي ها ن بمبارانيآخر
ط آشوب ين است كه در شرايجان سالم به در برد ا يتنام شمالينكه فقط ويل ايدل. شوند مي

كا از زمان ياست امريس .اند مردمترين  سختخواهد ماند، سر يكه باق يزيالعاده، تنها چ فوق
در . گردد يه جهان منزويرنج ببرد و از بق ،شتريهر چه ب ،تنامين بوده است كه ويجنگ ا

ن دوره يد و در هميرس ،ت توحش خوديبه نها، 1973ر كشورها كه دريبمباران كامبوج و سا
جاد يعامل مهم ا كيمطمئنا  ييكايامر يها بمباران. پوت آغاز به كسب قدرت كرد بود كه پل

كسون كنگره را در يكه چرا نبود كا آمده يامر يق سنايدر تحق ياز خمر سرخ بود ول يبانيپشت
را  يك كشور كشاورزيهزار نفر كشته و  150 نكه چرايبمباران كامبوج آگاه نكرده است، نه ا

مردم شهر  نه صد هزار نفر ازايكا از كامبوج خارج شد ساليكه امر يهنگام !نابود كرده است
  .ن رفته بوديات آنها از بيادامه ح يمردند و تمام امكانات برا مي يپن از گرسنگ پنوم
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ك مدل يتنام به صورت ين شود كه وين جهت صورت گرفت تا مانع ايتنام از ايجنگ و
 ها كنگ تيل كه وين دلينه به ا. ديجهان سوم درآ يبرا يو اقتصاد يموفق توسعه اجتماع

اي  ن مضحكهيد كردند، كه اياالت متحده را تهدين ايرند و سرزميا را بگيخواستند دن مي
توان  مي نيتنام را از اير و آزاده ويكا به مردم فقينه امريو عمق ك يدياوج پل .ش نبوديب

را نژاد يتنام بفرستد، زيبه و "بافالو"ش از نوع يس گاومأكصد ريد كه هند تالش كرد يفهم
دكننده كود يتنام هم تراكتور است، هم توليبافالو در و. نابود شده بود عمالً ؛تناميبافالو در و

خود به هند  يها دست بزند، كمك يد كرد كه اگر هند به چنان كاريكا تهديو هم باربر؛ امر
كا تالش كرد از فرستادن گندم ين امريچن هم. صلح، قطع خواهد كرد يرا در برنامه غذا برا

نتوانسته است مجموعه  ،يچ نهاد و سازمانيهنوز ه. دينما يريوگتنام جليها به و توسط منون
كه  يكا برآورد و لطمات و صدماتيتنام را در حمله فرانسه و امريخسارات وارد شده به و

  .دينما يابيرا ارز ،اند ر و آزاده پرداختهيك ملت فقي

  يكره شمالاي  سالح هسته
دا شدند، يدوم در كره پ يجنگ جهان انيدر پا 1945در  ييكايامر يروهايپس از آنكه ن

ك مقاومت يدر كره، . در آنجا شكل گرفته است يك دولت فعال محليمتوجه شدند كه 
ره را در يو غ يمردم يها تهيو كم ين مقاومت ادارات محليوجود داشت و ا يضدژاپن

د، كا به جنوب كره وارد شيكه امر يهنگام. سراسر شمال و جنوب كره به وجود آورده بود
  .كار انداخت و با زور نابود كرد الت را ازين تشكيهمه ا

س يكرده بودند استفاده كرد و در واقع پل يهمكار ها يكه با ژاپن ييها يا كا، از كرهيامر
سال  35ژاپن . را نابود كند يمردم يزهايژاپن را دوباره در كره به راه انداخت تا همه آن چ

در واقع، . دوم شكست خورد ينكه در جنگ جهانياكره را در اشغال خود نگه داشت تا 
بود،  يك جنگ داخليدر  يكا به حركت ضدژاپنيحمله شمال به جنوب، پس از حمله امر

  .كننده جنگ بود شروع ينكه كره شمالينه ا
ك مبارزه يك مرحله از ي قتاًيمعروف شده است حق "جنگ كره"ا به يآنچه در دن

 1940 در كره، در دهه يبوم يجنبش مل ينابود يكا برايبود كه با دخالت امرتر  يطوالن
 يخ رسميتار! كرد نمي دايبمباران در كره پ يبرا يگر هدفياالت متحده ديا. آغاز شده بود

ن يبمباران سدها، از ب. ستها يناز يگانيمانند با يزيكا در جنگ كره چيامر ييهوا يروين
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ن يجاد سرزميا. بود ها يهم مانند ناز يجنگران يرفتار با اس .بردن مزارع برنج، كشتن مردم
  .اتيح يهر ذ ينابود يسوخته برا

كرده است، در  مي ديتهد يرا با اسلحه اتم يكره شمال 1960كم از دهه  كا دستيامر
چون استفاده از آن . دارد ي، نقش بازدارندگيدست كره شمال دراي  كه سالح هسته يحال

دارد و با كمك اي  ل سالح هستهياسرائ. دشدهم خواه يخود كره شمال يباعث نابود
اگر ما : دهد كه مي امين سالح به غرب پيل با اياسرائ. كا هم آن را به دست آورده استيامر

سر همه شما  ييبال تاًيم و نهايشو مي خود يوار از خود ب وانهيد ما ديرا تحت فشار قرار ده
ه عرب در ماه اوت يكه اتحاد يهنگامل، يبه گفته روزنامه حزب كارگر اسرائ. خواهد آمد

اف  يها ل جنگندهيشنهاد كرد، اسرائيصلح پ يبرا يبه ابتكار عربستان سعود يطرح 1981
غرب هشدار  ياطالعات يها عربستان فرستاد تا به سازمان ينفت يها حوزه يرا به باال 14

 يليك اسرائيستراتژلگران ايتحل 1980ل دهه يدر اوا ".ديل باشيمواظب منافع اسرائ"دهد كه 
 يبا كالهك اتم ييها ل موشكياسرائ": د كهيگفتند كه همه آن را بشنو مي سيبه انگل علناً
كا يامر ين بود كه اگر روزين حرف ايا يمعن ".رسد مي يسازد كه به اتحاد شورو مي

 يبازه حمله خواهند كرد و قواعد ينكند، آنها به روس يبانيل پشتيرد كه از اسرائيم بگيتصم
 يشمال ل و كرهين رفتار با اسرائين تناقض را بيكا ايامر !جنگ سرد را به هم خواهند زد

 يدارد و سالح اتم يل نقش بازدارندگياسرائ يه كند، كه چگونه سالح اتميتواند توج نمي
  !ينقش تهاجم يكره شمال

  ايانقالب اسپان
ا يا را از درون انقالب اسپانياسپان يجمهور ،كرد مي تالش ،كه دولت روزولت 1930در دهه 
تگزاكو  .فا كرديا يتگزاكو نقش مهم يف كند، شركت نفتيتضع 1937و  1936 يها در سال

كه  يتيرهبران كودتا در هائ ينتون برايدوران بوش پدر و كل است كه در يهمان شركت
جبهه در آن زمان،  .كرد مي نفت حمل ،داشتند قرار كنگره يم اقتصاديدر تحر ظاهراً

 يها هي، طرفداران اتحادها ستي، انقالب آنارشيك انقالب مردميا؛ با يخواه اسپان يجمهور
شه گرفته به يممكن بود انقالب ر .ا به راه افتاده بود، همراه بوديكه در اسپان يصنف

 يها سازمان. ن انقالب را گرفتيا يلذا دولت روزولت جلو. ت كنديگر سرايد يكشورها
و  ينيلنريسم غياليسوس يها نوع ن سازمانيا(منحل شدند  ،به زور ،يستيكاليسند يستيآنارش
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كه انقالب يحال در .ندادند يتيكا، اهمين اقدام امريبه ا يغرب يها و قدرت) ش بودندياند آزاد
خواه در جنگ با ژنرال فرانكو و ارتش  يجمهور يروهايان داشت و نيا جريدر اسپان

و  يغرب يبود، كشورها ينيتلر و موسوليه يبانيمورد پشتست او بودند كه فعاالنه يفاش
 ييها از راه يكي. خواه مستقل خالص شوند يجمهور يروهايخواستند از شر ن مي ن،ياستال

 قانون"بود به نام  يزيق چين هدف برسند، از طريكه دولت روزولت كمك كرد كه به ا
همه  ها ستيفاش. درصد اجرا شد 50فقط  يطرف بي نيا. ميطرف هست بي ما يعني ،"يطرف بي

. نفت نداشتند يبه اندازه كاف يكردند، ول مي نيخود را از آلمان تام يحاتيتسل يازهاين
 بر ادارهيلد ريتان توركيكاپ يعنيار، يع تمام يك نازيشركت تگزاكو، درآن زمان توسط 

ا فسخ كرد و ياسپان يخود را با جمهور ينفت يقراردادها ين شركت به راحتيا. شد مي
ه يژوئ(نفت برسانند  ها ستير داد تا به فاشير مسييانوس تغيخود را در وسط اق يها نفتكش
نكرد  يقانون پافشار يدولت روزولت هرگز در اجرا يبود، ول يرقانونين عمل غيا ).1936

بزرگ د يجرا. افتيراژ انعكاس يت كم يد چپيكا فقط در جراين امر خالف قانون در امريو ا
  . ن باره ننوشتنديدر ااي  كا، هرگز كلمهيامر

كشور جهان حضور و  130 در ييكايامر يروهايان جنگ سرد، نيپا پس از ،اكنون هم
گاه يپا يواگذار ياز كشورها در حال مذاكره برا ياريدارند و با بس يگاه اتميكشور پا 40در

 يها جنگ ي، بلكه برااند نشدهجاد يا "سميترور"مبارزه با  يبرا ها گاهين پايا. هستند
و  يخواهند بود كه در هر گوشه از جهان از جنبش مل "يخطرناك"و اي  كوچك، منطقه

 يگاه دائميجاد چهار پايا. نديكا را حفظ نمايامر يكنند و هژمون يريطلبانه، جلوگ استقالل
 ين تهاجم نظاميااز اي  در عراق، نمونه يگاه دائميپا 6 يكا در افغانستان و مذاكره برايامر
   .جنوب است يكا به كشورهايامر

  حقوق بشر

  دمهمق
ه يش عليش از پيدن كارتر بيبا به قدرت رس 1976است كه از  ياز موارد يكيحقوق بشر، 

در صفحات . كار گرفته شده است طور عام مخالف غرب، به كا و بهيمخالف امر يكشورها
ن نكته مورد توجه است كه با وجود يا يان شد، وليب ييكايسم امرياز ترور يگذشته بخش
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 يها ا نهضتيمستقل و  يكا در كشورهايم امريرمستقيم و غيمستق يها دخالت
ست سال گذشته در يدر دو يحت و(دوم  يدوران بعد از جنگ جهان طلبانه، در استقالل

از  يكيكا در مورد حقوق بشر، يغات امريسال گذشته تبل ي، در س)نيالت يكايامر
 ،غاتين تبليعمده ا ،يشورو يتا فروپاش. ن كشور بوده استيا يغاتيوجوه تبلرين ت عمده

 يپس از فروپاش. گرفت مي وابسته به آن صورت يبلوك شرق و كشورها يمتوجه كشورها
 يهمچنان متوجه كشورها ،غاتين تبليا ،"ين جهانينظم نو" يكا برايج امريو بس يشورو

عنوان  بوده و امروز به... ران، عراق صدام و ي، كوبا، ايشمالكا، از جمله كره يامر مستقل از
ن كشورها، با ينكه در ايا .مانانش قرار دارديپ كا و هميو متشابه در دست امر يك حربه قوي

كا ينكه امريا يست، وليبحث و جدل ن يشود جا مي درجات مختلف، حقوق بشر نقض
و  يمل و ناباورأت يكشورها شود، جان يطرفدار حقوق بشر و دفاع از حقوق شهروندان ا

  !دارد يشياند ساده
كه  يجنوب عالوه بر موارد يم، در كشورهاينگاه كنتر  جانبه و همهتر  عيوس يدياگر با د

ل ياز قب يتياهمشود، موارد با مي دهيشرفته نقض حقوق بشر ناميپ يدر عرف كشورها
د افراد يتورم، كاهش قدرت خر ،يد كم ناخالص ملي، تولياجتماع ـ ياقتصاد يگماند عقب

توان از جمله موارد  مي را هم... اد وي، اعتيادار يجامعه، وضع بهداشت و درمان و فساد مال
، يط اقتصاديشرا "رانيتوسعه ا"در كتاب  .كرد ين كشورها معرفينقض حقوق بشر در ا

 يالؤس يول ان شده،يب يبا مدارك و مستندات رسم ياسالم يجمهور... و ي، اخالقياجتماع
 يجاد شده برايا در معضالت اين است كه آياست، اداري  هيسرما ينجا متوجه كشورهايكه ا

 يبه رهبرداري  هيسرما يا نظام جهاني ،فقط زمامداران آن كشور مقصرند ،رانيمثل ا يكشور
نقش  ين كشورها واضح است، ولير دارد؟ ضعف و بد عمل كردن ايكا هم تقصيامر
رگذار يتاث يرونيالذكر عوامل ب با مقدمه فوق .ده گرفتيتوان ناد نميرا  يخارج رگذار عامليتاث
 شود را بر مي قدرتمند جهان اعمال شده و يتوسط كشورها ران كه عمدتاًيدر ا حقوق بشر بر

  :ميشمر مي
  يه نفتيپا اقتصاد تك -الف

كشورها شده ن يران وارد بودجه ايا يسال است كه درآمد نفت خام صادرات 80حدود 
ن كشور كودتا كرده يران دوبار در ايبه منظور تسلط بر نفت ا ينظام حاكم جهان. است
به منظور به قدرت رساندن رضا شاه كه كشور ) 1299( 1920سال  بار در كي. است
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و  يك قدرت مركزيجاد ين كودتا بوده و هدف از آن ايا يس مسبب، طراح و مجريانگل
كا و يتوسط امر) 1332( 1953در سال  يگريران بوده است و ديا يكننده مناطق نفت كنترل

 ندرضا شاه را مستقر ساختمحمد يكتاتوريمصدق را سرنگون و د يس كه حكومت مليانگل
ان يمعروف شده كه تا پا يوم نفتيبا كنسرس يديمنجر به بستن قرارداد جد بالفاصله، كه

 ،الذكر فوق يعالوه بر دو كودتا .ادامه داشته است) 1357( 1979در سال  يحكومت پهلو
 ين كااليمت ايد نفت خام، قيق نفوذ در بازار مصرف و تولياز طرداري  هيسرما ينظام جهان

با  يچ تشابه و نسبتيكنترل كرده كه ه يسال گذشته به شكل 80غرب را در يبرا ياتيح
شده در  هيك بشكه آب تصفيمت يعنوان مثال ق به. اردجهان ند يمصرف ير كاالهايسا

كصد دالر در ين يدالر است و از ا 100ه شدهيك بشكه نفت تصفيمت يدالر و ق 200اروپا 
ه به شكل يو بق 1شود مي كننده نفت،ديتول يهاب كشوريدالر نص 25ن حالت حدود يبهتر
مت با يسه قيمقا. گردد مي ليتحم يكننده غرب به مصرف ينفت يها ات و سود شركتيمال
م اشاره يدان مي است و الزمتر  ن هم ناعادالنهيساخت غرب به مراتب از ا ير كاالهايسا
ه نفت خام است، ياز تصفتر  ه آب ارزانيشونده و تصفديم كه آب در غرب فراوان، تجديكن

ه يجنوب وجود دارد كه در واقع سرما يدر كشورها ر و عمدتاًيناپذديكه نفت تجديدر حال
 دامكانات بالقوه خو ييت و شكوفاياز خالق ،ياقتصادن روش يفروشند و با ا مي خود را

  .كنند مي يريجلوگ ،هم
  جنگ  - ب

جنگ خانمانسوز با  5كنون تا "ـ عراق رانيا ـ افغانستان" سال گذشته در محور 25در 
م آنها يكا اتفاق افتاده است كه آثار مستقيامر يبه رهبر يخارج يم كشورهايدخالت مستق

  .باشد مي ران مشهوديدر ا
كا و يش آمد كه امريسابق پ يدر افغانستان و پس از تهاجم شورو ين جنگ داخلياول

ن جنگ يفصل اجه بالينت. م داشتنديه آن در آن دخالت مستقيو حاش يغرب ير كشورهايسا
 2/3ه افغانستان، يب كامل كشور همسايد، ضمن تخريسال طول كش 25كه حدود  يداخل

ن حجم از يا يو اخالق ياسي، سي، فرهنگيآثار اقتصاد. شدران را سبب يبه ا ،ون مهاجريليم
ط يآمار و ارقام مربوط به شرا نطور كه دريبوده و هم يران، كامال منفيمهاجران در جامعه ا

                                                      

 .دالر هم كاهش يافته است 5هاي گذشته اين رقم تا  مواردي كه در سال در - 1
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ران مشخص يافغانستان بر ا يداخل يج جنگ طوالنينتا يران آورده شده، تا حدوديا يفعل
ل شده و طبق اسناد و يران تحمير ان جنگ كه توسط تهاجم عراق بيدوم. ده استيگرد

سال  8ش از ين حمله نقش داشت، بيبه ا ،ق عراقيب و تشويكا در ترغيامر ،مدارك مستند
 و حدود يارد دالر خسارت ماليليتا هزار م 500نين جنگ بيجه ملموس ايد، نتيطول كش

. داشته است در بر رانيا يبرا) ييايمياز جمله معلول ش(هزار معلول  420 د ويهزار شه 190
ح سالح يك طرف عراق را عالوه بر تسلياز  يغرب ياست كه كشورها امروزه مشخص شده

ران را در كشور يا ييايمين شيگر معلوليكردند و از طرف د مي زين ييايميح شيمتعارف، تسل
 داشتند و از هر سه سود مي ن نگهييمت نفت را پاين حال قينمودند و در ع مي خود معالجه

ت توسط عراق شروع شد و سپس با تهاجم غرب ين جنگ كه با اشغال كويسوم .بردند يم
ب يضمن تخر افت،يعراق تداوم  يدم اقتصايكا به عراق ادامه و با تحريامر يبه رهبر

ت مخرب بر كشور يبه غا يآثار ران،يبه ا يش مهاجران عراقيج فارس و افزايست خليز طيمح
  .ديد مي دهيفا بي آن هم نپرداخت، چون آن را يابيبه ارز يحت يگذاشت كه كس يما باق

كا به افغانستان و سرنگون كردن طالبان يع امرين منطقه، تهاجم وسين جنگ در ايچهارم
كا در افغانستان يوابسته به امر ير كشورهايكا و سايگذشته توسط امر يها بود كه در سال
ن يسم انجام شد، در عيمبارزه با ترورعنوان  ن جنگ كه تحتيا. ده بودنديبه حكومت رس

م يمستقدخالت اد گذاشت كه يدر افغانستان بن يمدت داخلدراز يريك درگي يها حال هسته
رانگر بر كشور ما يمخرب و و يه خواهد كرد و آثاريران توجيكا را در شرق ايامر يو دائم

  .خواهد گذاشت
حزب بعث حاكم بر عراق  او و يه صدام و سرنگونيكا علين جنگ، جنگ امريو پنجم

 عراق انجام ياسير حاكمان سييمنظور تغ ن جنگ بهين جنگ هم چون چهارميا. است
نظر از  منطقه ماست كه صرف ير حاكمان كشورهاييكا در تغين اراده امريشود و ا مي

كا و متحدانش يم امرين دخالت مستقين كشورها داشته و دارند مبيكه حاكمان ا يمشكالت
ن سوال يا ايآ. باشد مي ادآور دوران استعمار كهنين منطقه بوده و يمردم ادر سرنوشت 

ك يكا از يامر يع نظاميبه منظور توسعه صنا ها ن نوع جنگيا يازاند شود كه راه نمي مطرح
  مسلمان است؟ يب و مستهلك كردن كشورهايطرف و تخر

  قاچاق  -ج
 يو كاالها يواردات يمصرف يكاالهاطور عام، اعم از قاچاق مواد مخدر،  ده قاچاق بهيپد
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 يرويكننده بر اقتصاد، ن رانيار مخرب و ويبس يره؛ آثاري، فحشاء و غيداخل يصادرات
كا با در يو مشخصا امر يغرب يكشورها. ران گذاشته استيجامعه ا... ات وي، اخالقيانسان
دف دو تصا يشرفته كه قادرند به سرعت حتيپاي  ماهواره يها ستميار داشتن سياخت

 يريمنطقه كو يانواع مارها تر، قيران گزارش كنند و از آن دقيا يها خودرو را در جاده
كنند كه با  نمي رانيبه ا يص دهند، در امر مبارزه با قاچاق نه تنها كمكيتشخ ،ران رايا

 قاچاق مواد مخدر كه. كنند مي ت هميده شوم حماين پدياز ا يطور ضمن سكوت خود به
افغانستان  يبرند و در منطقه ما در كشورها مي هم از آن رنج يغرب يكشورها شهروندان

 يه افغانستان به كشورهايهمسا ير كشورهايران و سايق ايد و از طريو پاكستان تول
زات آنها قابل كنترل و مبارزه يو تجه يغرب يها شود، به كمك ماهواره مي منتقل يياروپا

با  شود و عمدتاً نمي دهين كشورها دياز ا ،يكمك ،وردن ميكن در ايل. با آن مقدور است
اعالم  يبر طبق آمارها .شود مي بسنده يانتظام يروين يران و شهداير از اين و تقديتحس

اك در افغانستان در سال يد تريتول) 15/11/81آفتاب ( شده از طرف سازمان ملل متحد
حدود  يكشاورزان افغان يبرا اكيلو تريهزار تن بوده است كه سود هر ك 4گذشته حدود 

 200حدود  يدرآمد خالص كشاورزان افغان 2003گر در سال يدالر است، به عبارت د 50
ون دالر يليم 200اقتصاد غرب مبلغ  يا براين است كه آيسوال ا. ون دالر بوده استيليم

پرداخت شود، سرچشمه  ياست كه اگر به كشاورزان العالج و مستمند افغان يرقم
اك به ين تريد شده از اين توليد؟ هروئيمواد مخدر در افغانستان خواهد خشك قاچاق

خواهد با مواد مخدر انجام  ياصول مبارزه كيغرب نخواهد رفت و  يه و كشورهايروس
كشتن  يرا برا ،افغانستان يعيطب يغارها ،ت شوندهيهدا يها كا كه با موشكيا امريشد؟ آ

ا يآ كند؟نابودتواند  نمي كند، مزارع خشخاش افغانستان راتواند بمباران  مي رهبران طالبان
 يها نيخود سرزم يها غرب كه به كمك ماهواره يو ضدجاسوس يجاسوس يها سازمان

 ،نيتر و كوچكترين  فيتا ظر ،كنند مي ران را اسكنيا يعراق و افغانستان و مرزها
و نابود  ييقاچاق مواد مخدر را شناسا يها توانند كاروان نمي .نديتحوالت را ضبط نما

اطالعات بدهند كه آنها نابودشان  ،همجوار يو كشورها يرانيبه مقامات ا ا بهيو كنند 
  سازند؟

ن يا. كا خود مروج و مشوق قاچاق مواد مخدر استيامر جهان و مشخصاًداري  هيسرما
مواد مخدر . د فروختيتوان با مي را كه يزياست كه هر چداري  هيسرما يفلسفه اقتصاد در
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 يان غربدار سرمايهكند كه عمدتا  مي جاديدر جهان ا يارد دالريليم 800تا  500ك اقتصاد ي
ق سازمان ملل يك تحقيطور كه از  عالوه بر قاچاق مواد مخدر، همان .شوند مي از آن منتفع

 رانيوارد ا قاچاق يارد دالر كااليليم 2/11، ساالنه ييانجام پولشو يد برايآ مي متحد بر
ها  ونيليصفت را پروار كند و م طانيك عده دالل شيب و يرا تخر يد مليشود، تا تول مي

ن يدر اداري  هيسرما يكشورها يها ا شركتيآ. سازد يمار و روانيكار، معتاد، بيجوان را ب
 يها ا دستگاهيگر، نقش عمده ندارد؟ آيا هر كشور ديران و يقاچاق به ا يم كااليحجم عظ

را  يرقانونيمشروع و غريات غين عمليا يتوانند جلو نمي ها يغرب يو ضدجاسوس يجاسوس
ن يران اطالعات بدهند و از آنها بخواهند كه با ايمثل ا ييا حداقل به كشورهايكنند؟  سد
مواقع كه در چارچوب منافع مشخص  يند؟ چرا در بعضيمخرب مقابله نما يديپد

 گريد يدر مورد مواد مخدر و قاچاق كاالها يند ولده مي ن اطالعات رايآنهاست، ا
تا نحوه . ل شده استين تبدين به هروئيا، مرفيس يها شگاهيبار در آزما نيدهند؟ اول نمي
 يها شركت. ش دهنديآن را افزا يكنندگ بير و حد تخريياد به مواد مخدر را هم تغياعت
ن يدست به قاچاق ا يرانيا يدالالن داخل يخود و همكار يبا كمك مقامات دولت يغرب

 يك كشور جنوب را به نابودين كار عمد هم دارند تا اقتصاد يزنند و در ا مي حجم كاال
آور توسط  يشاد يها انواع قرص. ندينما يريآن جلوگ يزا بكشانند و از توسعه دورن

شمال  يجنوب و حت يكشورها ع دريبه طور وس يط كنونيو در شراساخته شده  يها يغرب
  .كنندتر  ن كشورها را كوتاهيجوانان ا يشوند تا زمان نابود مي عيتوز

  سكس "عتصن"  - د
ل يجنوب، به دل ياز كشورها ون زن مفلوك و بدبخت جهان و عمدتاًيليم 3تا  2حدود 

 يها تيو سااي  ماهواره يها كانال. شوند مي يفروش مجبور به تنداري  هيعملكرد نظام سرما
در . پردازند مي ن صنعتيمربوط به ا يغ فحشاء و فروش كاالهايبه تبل و رسماً علناً ينترنتيا

ن خود از يبودند كه به كمك متخصصداري  هيسرما يكشورها يها ن شركتيستم، ايقرن ب
ا يآ ،ارد دالر ببرنديليم ها ساختند تا ساالنه ده ي، صنعتيو سالم و منطق يعيزه طبيرغك ي

ست؟ كه ي، جزء حقوق بشر نيالت خانوادگيب تشكدر چارچو يرابطه سالم سكس
د تا دهن مي جيب و صنعت سكس را ترويخانواده را تخر يها انيبنداري  هيسرما يكشورها

ه يذهن آنها را از مبارزه عل ،جنوب يخود و كشورها يبا به فحشا كشاندن جوانان كشورها
  .ندانآنها بكش خود روانب تن و يتخر يبه سوداري  هياز نظام سرما يناش يها ضيتبع



57 ...بررسي رفتارهاي سياسي

 يها ب شركتيكه به ج ين صنعت است و منافعير ايكه درگ ياز حجم پول يقيآمار دق
 ن عمق فاجعهيكه منتشر شده است مب يمعدودست، و آمار يدست ن رود در ميداري  هيسرما

درصد درآمد ناخالص ژاپن را كه معادل  كي درآمد حاصل از صنعت سكس. باشد مي
. سال ارد دالر دريليم 40 حدود يرقم يعني. دهد مي لين كشور است، تشكيا يبودجه نظام

فقط در شهر لندن هر . است يژاپن يها هيسرما ينيپيليف يها خانه پشتوانه اغلب فاحشه
ون يليم 200 حدود يزيخرند كه چ مي و خدمات سكس يسكس يكاالهزار مرد،  80هفته
  .كند مي ن بازاريد گردانندگان ايعا ،ارد دالريليم 15ا يارد پوند در سال يليم 10 يعنيپوند 

 (Peep Show) زدند يپورنو، د يدئوهايو يارد دالر فقط برايليم 10ساالنه  ها ييكايامر
درصد درآمد  14تا  2كار  يالملل نيسازمان ب بنابر گزارش. كنند مي بر سكس خرجيو سا

شود و در  مي نياز فحشا تام يو اندونز ين، مالزيپيليلند، فيچهار كشور تا يناخالص مل
به . درصد كل بودجه آن كشور بوده است 60تا  59لند از فحشا معادل يدرآمد تا 1995سال 

دالر  5/2باشد، فقط  مي دالر 30ن كشورها كه حدود يدر ا يعنوان نمونه از هر رابطه جنس
نظام  يها دالالن و شركتب يه به جيشود و بق ميداري  هين زنان محكوم نظام سرمايب اينص

زن سهم منطقه بالكان  هزار 200 د و فروش زنانياز رقم ساالنه خر .رود ميداري  هيسرما
 د و فروشيون نفر خريليم 4هزار تا  700كا ساالنهيامر در 2002است و طبق برآورد سال 

روزنامه  كيگل و يمجله معروف اشپ. داند مي ون نفريليم 3تا  2ن يكاسترو آن را ب. شود مي
 يها شگاهيساخته و پرداخته آزما HIVروس ين بار فاش ساختند كه وياول يبرا يگر آلمانيد
كا يدز به امريروس ايساخت و اشاعه و يبرا 1983در سال  يا بوده است و شورويس

هزار  16رند و يم مي ايهزار نفر در دن 8روس روزانه ين ويامروزه با پخش ا. اعتراض كرد
ن يدرصد مردم مبتال به ا 50حدود  يجنوب يقايفقط در افر. شوند مي النفر به آن مبت

. از شونداند روس خانمان برين وي، گرفتار ااند د رها شدهيروس هستند تا اگر از شر آپارتايو
مطمئنا  يست، ولين رابطه در دست نيغرب در ا سازي دارو يها از سود شركت يقيآمار دق

غرب صرف  يكشورها ياز بودجه دولت يميحجم عظ. زند مي ارد دالريليم ها سر به ده
سود آن  يبخش خصوص يها نده شركتيشود تا در آ مي يمارين بيمبارزه با ا يق برايتحق

  . ب بزننديرا به ج
ك گزارش يدر  "كند مي رانيكا را ويسكس امر يايماف"تحت عنوان  C.B.Sرسانه 

نه سكس يبزرگ در زم يها ت شركتيجناخود پرده از  "قهيدق 60"مستند در برنامه مشهور 
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، "جنرال موتورز"چون  يمشهور يها از شركت ييكايامر يونيزين شبكه تلويا. برداشت
 يايپشت پرده ماف ياصل يها عنوان چهره به "VCA"،" VIVID"، "م وارنريوت تيمار"

ار در باز يون نسخه از محصوالت پونوگرافيليم 800فروش ساالنه . نام برد يپونوگراف
صورت  ن محصوالت بهيل ايخالف اخالق، تحو ينترنتيا) ونديپ( Linkون يليم 180كا،يامر

د يارد دالر صرف خريليم 10ساالنه  ها ييكاينكه امري، برآورد اها و اتاق ها م به خانهيمستق
ش يب "الس وگاس "در .عمق فاجعه را نشان دهند يتا حدود كنند، مي ن محصوالتيا

اجاره  ،ون مورديليم 800كا، ين محصوالت وجود دارند، در امريدكننده ايشركت تول 200از
 C.B.S كه گزارش مستند يمستهجن وجود دارد، مطالب يها يد يو س ييدئويو يها لميف

 هزار نسخه ديتول از ،سال گذشته 10ن گزارش آمده است كه در يدر هم. اعالم شده است
اكنون  هم پورنو"نكه يافته و ايش يون نسخه افزايليم 80سال به  18 يافراد باال يلم برايف

 ".شود مي ليكا تبديمجموعه فرهنگ امرريكم به ز آنقدر قابل دسترس است كه كم
ن يا .پورنو مورد قبول واقع شده است يها لميه فيته ،سال 25تا  18 يرده سن ازخصوصا 
دالر در دو ساعت،  1000دست آوردن "به  يراه براترين  دانند كه راحت مي يگروه سن

ن كار يك تجربه ايشوند، تنها با  مي ن صنعتيكه وارد ا ياز دختران ياريبس ".ن استيهم
گر يآور است كه د آور و شرم آنان دردناك، وحشت ين تجربه آنقدر برايكنند، ا مي را ترك

  .اند و تا آخر عمر از آن شرمنده كنند نمي ن كار رايا
 ن كار رويكه به ا يصدها نفر از هزاران مردم":همان گزارش آمده است كهباز در 

ن عوامل باعث طالق و از يو ا "شوند مي ياجتماع يآورند دچار اختالالت رفتار مي
: ديگو مي ايلوانيپنس يگزارش از قول دادستان بخش غرب. شود مي ها خانواده يختگيگس هم
ست كه ين ين معنيكنند، به ا مي است و مردم آن را تحمل ين مسائل، قابل دسترسينكه ايا"

  .دهد مي كا را نشانين اوج تناقض در امريو ا ".آن را قبول هم دارند
  گار و توتونيصنعت س ـهـ 

وع يش. اك استيشتر از تريب يانسان حت يگار برايامروزه ثابت شده است كه ضرر س
 ون نفر را در جهان نابوديليم 5/4ساالنه گار يس از يناش يها يمارير بيو سا ها سرطان

غ يتبل. گار وجود دارديدر س يب سمينوع ترك 400خطرناك و  يمارينوع ب 40. كند مي
با  يممنوع است، ول يصنعت يدر كشورها ياجتماع يها رويل فشار نيگار به دليم سيمستق

ا صرف يارد دالر در دنيليم 5م، ساالنه يرمستقيغ غيجاد تنوع در محصوالت ارائه شده و تبليا
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فقط . درگرديان سرازدار سرمايهب يدالر به جارد يليشود تا صدها م مي ن صنعتيا غاتيتبل
ارد دالر يليم 30، 1995گار مالبرو است، در سال يكننده سديس كه توليپ موريليشركت ف

  .سود خالص داشته است
كه تا سال گذشته دو شود  مي گار مصرفيارد نخ سيليم 50ران ساالنه حدوديفقط در ا

مردم  يون دالر، برايليم 500حدود يشد و رقم مي رانيسوم آن به صورت قاچاق وارد ا
 ينهايزمترين  هزار هكتار از مرغوب 28ش از يب 1375در سال . نه داشتيران هزيا

ران يات در ايبرآورد انجمن مبارزه با دخان. افتيران به كشت توتون اختصاص يا يكشاورز
ي  هنه معالجيارد تومان هزيليم 4گار و يكنندگان س نه مصرفيارد تومان هزيليم 2روزانه 

ن يطور سرانه روزانه از ا به يرانيگر هر ايبه عبارت د. ات استياز دخان يناش يها يماريب
 3/2ا يارد تومان يليم 1800حدود يمتيساالنه ق يعني. نديب مي ال خسارتيق، هزار ريطر

ن رقم يا ايسراسر دن در. باشد مي رانيمردم ا ين صنعت برايا ياجتماعنه يارد دالر هزيليم
رود كه  مي يداران هيب سرمايبه ج ،ن پوليا. خواهد شد ارد دالريليم 400ش ازيب يزيچ

  .ارزش ندارد ،آنها يو سالمت مردم جهان برا يزندگ
ل ياوا ران را كه دريخواستند بازار ا مي يغرب يها كه شركت 1368در بعد از سال 

ساخت غرب عادت دهند، در  يگارهايمجددا به س ،انقالب مصرف آن محدود شده بود
را به  يغرب يگارهاي، مجانا سيمدت يگر برايد يشهرها يتهران و بعض يها نيپمپ بنز

را عادت دادند، فروش و  يرانيكننده ا كه مصرف يپس از مدت. كردند مي ان ارائهيمشتر
تهران  يها نيدر پمپ بنز يتراش هم مدت غ صورتيت !توسعه مصرف آن را شروع كردند

  .ع شدنديتوز يمجان
  و حقوق بشر يدموكراس  -و

ن يتر شه بزرگيشد، هم يالملل بيناست يدان سيم ءشايسال گذشته كه فعال ما 50كا، دريامر
ن يدر ا. آن در صفحات گذشته آمده يدهااز عملكر يبخش .ناقض حقوق بشر بوده است

گردد، هر چند  مي انيكا بيتوسط امر ياز نقض حقوق بشر و دموكراس يگريسطور موارد د
وجود  يميرابطه مستق) كه قبال گفته شد(سم يو ترور يدموكراس ين نقض حقوق بشر، نفيب

  .ستندير نيناپذ كين دو از هم تفكيدارد و ا
ش يسال پ 15، حدود يشمال ينايدر دانشگاه كارول بشرالرز شولتز متخصص حقوق 

جه گرفت ين، منتشر كرد و نتيالت يكايكا به امريامر يها قات خود را در مورد كمكيتحق
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 يها ادتر شود، تخلفات از حقوق بشر و كمكيزان شكنجه دادن مردم زيهر چه م": كه
در مورد حقوق بشر و ترور ن تخلف يشتريب ".ادتر استيز زيكا به آن كشور نيامر يخارج

كره  مياالت متحده به نيا يها از كمك يميش از نيب"رد و يگ مي ا صورتيكلمب مخالفان در
ش بوده ينتون در حال افزاين ارقام در دولت دموكرات كليو ا "شد مي ا دادهيبه كلمب يغرب

  . است
 يها و به اردوگاها يدهايتبع و ها از ناقضان معروف حقوق بشر است، اعدام يكين ياستال

ش كرده و يشه او را ستايهم يرهبران غرب يول. ر استينظ بي خ جهانيدر تار يكار اجبار
كه ترومن،  دهد مي نشان بندي آزاد شده از طبقه اسناد. اند او نداده يبه ترورها يتيچ اهميه

ك يرد يبم اگر" ."مييايم با او كنار بيتوان مي ما"، "صداقتبا"، "العاده بزرگ فوق"او را 
كه  يسياسناد انگل. طور بود نيل هميچرچ .ف كرده استي، توص"بت بزرگ خواهد بوديمص

 1945 هياتا در فوريدهند كه پس از كنفرانس  مي خارج شده، نشان بندي اكنون از طبقه
دهد و او را  مي ش قرارين را مورد ستايران، استاليت وزأيه يل در جلسات داخليچرچ
ل يچرچ. "غرب را به جهان تازه رهنمون است"خواند كه  مي اعتماد ف و قابليشر يمرد
س به يونان توسط ارتش انگليهنگام اشغال  يكرد كه و مي شين ستايل از استالين دليبه ا

انگشت خود را هم باال نبرد و  يحت 1944ونان در نوامبر ي يمنظور سركوب جنبش مل
عام  ك قتلي"برخورد كرد و  "زده تشمغلوب و آ يشهر"مثل  ،ل با آتنيدستور چرچ به

را به  يشكند و همدستان ناز ونان را درهمي ينازتا مقاومت ضد "بزرگ به راه انداخت
  .قدرت رساند

، يشرق ياروپا يكشورها در "ك مردميدموكرات يستياليسوس يها يجمهور"كه  يموقع
ن كشورها واقعا يا ايآ. جه ندادينت "يدموكراس"وقت غرب نگفت كه  چيدند، هيفرو پاش

ون يزاسيدموكرات روند ،همزمان ،ها كيدن بلشويا پس از به قدرت رسيبودند و  "ستياليسوس"
د، يمثل برتراند راسل و آندرژ يمستقل يها ون با هم متوقف نشدند؟ چپيزاسياليو سوس

  .استرود به تركستان  مي نين راه كه استالياد زدند كه ايهمان موقع، آن را درك كردند و فر
شوند  مي تا آنجا تحمل ها دانشگاه يتخصص يها ، از كودكستان تا دورهيبرنامه آموزش

آموزان و  دانش يشكل ظاهر .ادامه دهند ،ن شده خودييتع ينقش نهاد يكه به اجرا
هاروارد را  يان حقوق عموميدانشجو يحتكه  يطور نه شده است بهيان هم نهاديدانشجو

دا كردن يپ"، واال امكان "كنند مي مجبور به زدن كراوات"، يتابستان يدوره كارآموز يبرا
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كا يامر يات نظام آموزش عالياز خصوص يبخش. "نده را از دست خواهند داديآ شغل در
داري  هيرا وادار كنند خود را بفروشند و نظام سرما كرده ليتحص توانند مردم مي ن است كهيا

  .را منتفع سازند

  كايامر يها اهدانشگ "سازي پاك"
از  ها دانشگاه 1950در دهه. متحده صورت گرفته است االتيدر ا ،مكرراً ،يدانشگاه سازي پاك

در اواخر . س منع شدندياشخاص اخراج و از تدر. شد سازي پاك افكار مخالف كامالً
افت و اغلب يت دوباره شد ها سازي افت، پاكيگسترش  ياسيس يها يكه ناآرام 1960دهه

ن دانشمندان ياز بهتر ياديطور مثال عده ز به. بود يم و علني، مستقياسيل سيبه دال ها اخراج
دانشمندان تراز . كنند مي سيا و ژاپن تدريا، اكنون در استراليدر مسائل آس ييكايمتخصص امر

 (Herbert Bix)ن مورخ مربوط به ژاپن يبهتر. ا هستنديدرباره كامبوج در استرال ييكاياول امر
و  به دست آورد يكا نتوانست شغليكند و در امر مي سيژاپن تدر است كه در ييكايامر

  .مجبور به مهاجرت شد
خود را از دانشگاه  يكه دكترا ياسيتوماس فرگوسن، دانشمند تراز اول علوم س

استخدام شده بود و تندرو و باهوش  "يت.يآ.ام"ار در يعنوان استاد نستون گرفت و بهيپر
 دور"كنده از او خواست كه راجع به دوره  دانشكده راست و پوست سيك روز رئي. بود
كه  يچامسك يحت. نخواهد آمد دانشكده در يد واال به استخدام رسمينگو يزيچ "ديجد

علوم  يان دكترايته دانشجويعنوان مشاركت در كم چ وقت بهيهست، ه يت.يآ.پروفسور ام
  !دعوت نشده است، مگر در مورد زنان جهان سوم ياسيس

منتشر كرده كه  "انوسيعهد دق"عنوان از  تحت يترز، كتابينام پ به يفرد 1984 سال در
پست و  واشنگتن جمله از. آن نوشته شده است ن بريپر از تحس يبررس ها بار چاپ شده و ده ده
مفهوم كتاب . بوده است ياديز يها سيفاضالنه همراه با پانو يظاهر ،كتاب .مزيورك تايوين
ن ينش يهودي ي، به نواحها يسيدوره انگل در 1948تا  1920از ها ينيكه فلسط ن بوديا

وجود  ينيفلسط شد كه اصالً مي ن كتاب اثباتيجه در ايدر نت. اند ن مهاجرات كردهيفلسط
ن اخراج يرا از فلسط ها ينيتواند فلسط مي لين بود كه اسرائين كتاب ايا يام ضمنيپ. ندارد

ك يبوده و  يآمار يها ليكتاب پر از تحل. هم نباشد يچ دغدغه اخالقيكند و نگران ه
، صحت Philip M.Houser كاگو به نامياز دانشگاه ش يشناس تيپروفسور معروف جمع
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  !د كرده بودياو را تائ يآمارها
ن، مĤخذ كتاب را ينكلستاينستون به نام نورمن فيسانس دانشگاه پريل فوق يك دانشجوي

است كه احتماال  يقالب طنت و كامالًيك شيه يشود كه كل قض مي كند و متوجه مي كنترل
جه يصفحه از نت 25ن حدود ينكلستايف. شده است بندي سرهم يك سازمان اطالعاتيتوسط 

 فرستد و از مي نفر كه عالقمند به موضوع هستند 30 حدود يخود را برا يقات مقدماتيتحق
ق و در ياو را تشو يا نه؟ فقط چامسكيب دارد يا موضوع ارزش تعقيخواهد كه آ مي آنها

را، ادامه يز. هم خواهد داشت ين موضوع گرفتاريب ايدهد كه تعق مي ن حال انذاريع
 يز قابل تحملين چيداد و ا مي اد نشانيك باند شي ،كا رايختگان امريجامعه فره ؛ق اويتحق

 به نام يچپ ك مجله كوچك دستيمجالت فرستاده شد فقط  ين و برايتدواي  مقاله .ستين
In These Times ن ماجرا، يبعد از ا. ، آن را چاپ كرديه چامسكيآن هم به توص

 زدند و نه به او وقت مالقات مي ستون نه با او حرفيدر پرن ن دانشجويا يپروفسورها
  !خواندند مي او را يها دادند و نه نوشته مي

 يكند، تز او آماده شد ول مي عوض، دانشكده خود را يشنهاد چامسكيبه پن دانشجو، يا
 يمجبور شدند از رو تاًينها. دا نشد، تز او را بخوانديپ يت علمأيه ياز اعضا يكس

او  يبرااي  نامه هينستون توصيپر يچ كدام از پروفسورهايه. به او دكترا بدهند يناعالج
ك آپارتمان كوچك در شهر ياو مجبور شد كه در . شود استخدام ييننوشت تا در جا

از  ياخراج يها با بچه يك مددكار اجتماعيعنوان  دو هزار دالر حقوق، به يورك با ماهيوين
شمند برجسته يك انديكه  يدر حال. دينما يزندگاي  هيو حاش يمدرسه، كار كند و منزو

تك مĤخذ  تك يگرفت و در كتابخانه عموم يك تابستان مرخصيدر  يو .شود مي محسوب
 يافت كه باور كردني يباز و حقه يادياز شاي  ق كرد و سابقهيدق يترز را بررسيكتاب پ

 يافت، وليكا نيع شد، لذا كتاب او اجازه انتشار در امريد و تطميسنده بارها تهدينو. ستين
  .س چاپ شديبا زحمت فراوان در انگل

د و همه مجالت معتبر، آن را نقد كردند و مطالب آن را ش يبه محض چاپ، كتاب، نف
العمل نشان دهد و آن را به  ، مجبور شد عكس"وركيوينقدنامه ن"مهمل و مبتذل خواندند، 

مز يتا وكيويدر ن ينقد او را هم چاپ نكردند ول يسپرد كه نقد كند، ول يليك اسرائي
ن بود كه يل ايد اسرائيواكنش جرا. "كتاب مزخرف است"ن نقد چاپ شد كه ياز ا يبرداشت

به هر . "ان خواهد بوديهوديرا به ضرر يز"نداشته باشد  ياديدوارند كتاب خواننده زيام
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شده، كتاب  يترز موجب ناراحتيكا متوجه شد كه كتاب پيامر يجهت، جامعه روشنفكر
  .سپرده شد يبه فراموش يادين همه شينگفت و ا يسخن يد شد و كسيناپد

  كايملل و امرسازمان 
تنام، يسازمان ملل كه در مورد و يها االت متحده تمام قطعنامهيبه بعد ا 1960از حدود

 ،تيهمراه با نظر اكثر ،يشورو يول. بوده است را وتو كرده است يجنوب يقايل و افرياسرائ
كا يامر 1980و  1970در دهه . ملل است ن كشور به سازمانيكا بدهكارتريامر. داد مي يأر

و آميز  ونسكو به راه انداخت كه پر از دروغ و اهانتيه يعل يغاتين تبليمبارزه سهمگ
  .ونسكو را ترك كرديت يبود و در نها يساختگ

برد را امضاء كردند،  انيماي  هسته يروهايكا معاهده نيو امر يكه شورو 1987در دسامبر
كرد كه بر اساس آن همه صادر اي  سازمان ملل متحد قطعنامه يدر همان زمان مجمع عموم

مخالف  ين قطعنامه رايكا به ايامر. ، جنگ ستارگان، را ممنوع كرديخارج يسالح فضا
كا به آن يد كه امريب رسيبه تصو يكشتار جمع يها ه توسعه سالحيعل يگريقطعنامه د. داد
 يأبود كه سه راي  شات هستهيمتوقف كردن آزما يمخالف داد و قطعنامه سوم برا يرا

كا برخالف مقررات سازمان ملل بارها از يامر. داشت) س و فرانسهيكا، انگليامر(لف مخا
سازمان ملل  يها شركت در اجالس يجهان سوم برا يمسئوالن كشورها يزا برايصدور و

  .كرده است يريمتحد جلوگ

  كا و رفاه مردميامر
كا به سه مورد يامر. يتيملچند يها منافع شركت يعني ،رفاه ملت ،د حاكمان واشنگتنياز د

ن يتضم" ،"يو درمان يبهداشت يها ن مراقبتيمأت" :يعني ط كاريدر مح مهم حقوق بشر
 تينه تنها اهم. دهد نمي تياصال اهم "يكارگر يها هيل اتحاديتشك" و "دستمزدها

 ،ين اجتماعيتام يها نهيصرف هز ،كايامر در .رديگ مي آنها را هم ياجرا يدهد كه جلو نمي
، ييكايه امريو رقابت سرما يحفظ سودده يدهد، لذا برا مي شيرا افزا "يخطر دموكراس"
 بندي كه از طبقهاي  طبق اسناد محرمانه .كنار گذاشته شود ،ياست رفاه عموميد سيبا

ن باشد كه يد ايجهان سوم با يكا در كشورهايامر يالتزام اصل": محرمانه خارج شده است
دن به يبهبود بخش يبرا يمردم يفشارها يگرا كه پاسخگو يمل يها مياز ظهور رژ

  ".كند يرياست، جلوگ يزندگ يارهايمع
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  كايامر يف نهضت كارگريتضع
 ،توسط زنان ،كايكارگران در امر ياز سازمانده يتوجه ل قرن نوزدهم، بخش قابليدر اوا

 كه از يزنان جوان. گفتند يم "دختران كارخانه لوول"آن زمان به آنها . صورت گرفت
 يرويبخش نترين  قابل كنترل ها زن ،چون. كار كنند ها كشتزارها كنده شدند تا در كارخانه

د، يكا رسيبه امر ييامواج بزرگ مهاجران اروپا 19 مه قرنين كه در يهنگام. كار بودند
رلند، ير اروپا، مانند ايالعاده فق فوق يها از بخش يمهاجران. واقع شد روند نيا در يراتييتغ

ترين  يميرلند قديا). 1851 تا 1846 از(رلند بود يدر ا يمصادف با قحطمهاجرتشان كه 
و  يجنوب ين مهاجران همراه با مهاجران اروپايا. در جهان است) سال 800(مستعمره 

با بدون دستمزد كار يكرد كه تقر شد آنها را مجبور مي ازمند كار بودند ويسخت ن يشرق
 شد، مي يكارگر يهر وقت اعتراض. ف كرديرا تضع يضت كارگرن موضوع نهيا. كنند
  .عوض كنند عاًيرا سر يكار محل يرويتوانستند ن مي

تجربه  يبرا يرلنديمثال از زنان ا. كردند مي مثل سگ رفتار ييقايبا مهاجران افر
كه موجب نهضت  يزيچ .شد مي وانات استفادهيح يانسان زنده به جا يرو يشگاهيآزما

ر يمهاجران فق. كامال برعكس بود. اروپا نبود يكا شد، كمك نهضت كارگريدر امر يكارگر
 يبود برا ي، روشيآموزش همگان .كا لطمه زدنديامر يازمند اروپا، به نهضت كارگريو ن

ع كارخانجات و يل آنها به كارگران مطيرون آوردن فكر استقالل از سر كشاورزان و تبديب
ن رو ياز ا. هنوز ادامه دارد ها ن تالشيا و نديبارآ "عياحمق و مط"نكه كارگران يا

ان ينما، از ميون و سيزيتلو يغاتيله ابزار تبليعمال به وس ،كايدر امر يكارگر يها هياتحاد
  .ل كردير آنها به صفر ميا تاثي اند برداشته شده

  كايامر ييزدا يو دموكراس ها رسانه
كه آنگاه كه زمان كنترل مردم از راه  ن مسئله درك شده استيان نخبگان غرب ايدر م

 يكتابچه راهنما 1920در دهه . د كنترل فكر آنها آغاز شودياعمال زور مقدور نباشد، با
د يارانه عادات و عقاياداره آگاهانه و هوش" :شد مي ن آغازيكا چنيدر امر يروابط عموم

آگاه و  يها تيفه اقليوظ. است يساالر نظام مردم ياصل يها يژگياز و يكيافته عام ي سازمان
  ".ر نفوذ خود در آورنديرا ز ها د تودهين است كه رفتار و عقايار ايهوش
 يبرا يغرب يها دولت ياست و رازدار "نينو يبرال دموكراسيل" نين در واقع دكتريا
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د آن را يت نكنند، بايمثال عموم مردم از خشونت حما ،اگر. مردم است ياز آگاه يريجلوگ
از ابهام اي  د در هالهيدولت با": كه اند از دوران هرودت گفته. نگه داشت يمردم مخفاز 

تنام، يو يها آنها در طول جنگ يها يپرداز و دروغ ييكايامر يها سانسور رسانه. "باشد
  .ن سانسور در جهان بوده استينوع اترين  عيج فارس، كوزوو، افغانستان و عراق، وسيخل

عمده را در  يها كردند رسانه يسع 1775كا از يدولت امر در قدرتصاحبان منافع پر
 .اند موفق بوده يكردن آنها به خوب يرند و در انحصاريا به خدمت گيشكل دادن قضا

. فروشد مي است كه خوانندگان خود را به سوداگران يك روزنامه طوري يساختار اقتصاد
ما  يكن مي فكر": ديگو مي لياسرائه دفاع از يتوج يس بوستن گالب براينو مثال سرمقاله

كا، مردم را ينگاران امر شكسوت روزنامهيپمن پيوالترل "!م؟يدار دهنده يچند نفر عرب آگه
مال يان گله سردرگم و پايد خود را از طغيما با": خواند و معتقد بود كه "گله سردرگم"

وجود ندارد و به  "يخبرنگار كارگر"به نام  يزياالت متحده چيا در ".ميشدن حفظ كن
 كا رايامراي  رسانه يها ك از غوليچ يه. فراوان است يآن تعداد خبرنگاران تجار يجا

ك، يوزوين. چاپ كنند "يال دموكراسيسوس"در خط اي  كرد كه روزنامه يتوان راض نمي
 ها دروغ. نديق را بگويتوانند حقا نمي ...مز ويتا آنجلس پست، لوس مز، واشنگتنيتا وركيوين

. كنند مي ك عمليدئولوژيچون ا. اند ر درآمدهيرناپذييق تغيبه صورت حقا ها ن رسانهيا در
  .ف شده استيدهند تحر مي كه يپرست، الجرم اطالعاتمتعصبند و نژاد

كا در خالل و پس از جنگ دوم، يات مهم امرين عمليگفته شده، نخست كه قبالً همانطور
 يدر سراسر جهان و به قدرت رساندن دوباره ساختارها يستيضدفاش يها مقاومت ينابود
ا، فرانسه و يتاليمثل ا يياروپا يكشورها .، بوده استها تيو همدستان فاش يستيش فاشيكماب

 يو كارمند يكارگر يها هياتحاد. ات شدندين عمليلند و ژاپن شامل ايونان تا كره و تاي
ان جنگ يكه تا پا يمردم يجاد دموكراسياا، ژاپن و فرانسه درهم شكسته شدند و از يتاليا

  . كردند يريسر بر آورده بود، جلوگ
ك يد كه در يترس مي كايامر. ا بوديتاليدر ا 1948كا در سال يم امرين دخالت مستقينخست

 يقو يستيا، مقاومت ضدفاشيتاليدر ا. روز شوديپ ،ايتاليست اينهضت ضدفاش ،انتخابات آزاد
ا، شمال كشور را يتالينهضت مقاومت ا. و مورد احترام همگانبود و عالوه بر آن محبوب 

ن نهضت كه طبقه كارگر يا از يبخش. آزاد كرد و شش تا هفت لشكر آلمان را متوقف نمود
كه  يوقت .ع مردم برخوردار بوديوس يبانيافته و از پشتي ار سازمانيبس. داد مي ليا را تشكيتاليا
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ا يتاليرا كه نهضت مقاومت ا يا را اشغال كردند، دولتيتاليس شمال ايكا و انگليامر يها ارتش
را كه جهت كنترل  يدرآن منطقه به وجود آورده بود، سرنگون كردند و اقدامات متعدد

ت يع تثبيصنا را در يميت قدينمودند و مالك يع توسط كارگران برقرار شده بود، خنثيصنا
كا به لحاظ يود داشت كه دولت امرا وجيتاليا در يقيحق يرواج دموكراس "خطر". كردند

 يلژها كايامر ا،يتاليا در .كرد مي د آن را متوقفيخواند و با مي "سميكمون"آن را  يغاتيتبل
و  ها تيسپس فاش. ان نهاديرا بن ينظام شبه يستيترور يها و گروه يدست راست يماسون

  .را برگرداند ها شكن اعتصاب
ن ينخست. امتناع كرد و مطمئن شد كه اقتصاد ازكار افتاده است يياز عرضه مواد غذا

ن بود كه اگر نهضت مقاومت برنده انتخابات يكا ايامر يت مليامن يصورتجلسه شورا
م يدخالت مستق يبرا ياضطرار ريزي كا دست به برنامهيد امريك شود، بايمشروع و دموكرات

ش از يپ يكا حتيشنهاد كرد كه امريشود پ مي شناخته "دوست انسان" كيجرج كنان كه ! بزند
گران معتقد بودند كه يد يفتد، ولياتفاق ب يزينگذارد چ ا حمله كند و اصالًيتاليانتخابات به ا

بخرد  يسم گسترده و خرابكاري، تروريد به گرسنگيتواند انتخابات را از راه تهد مي كايامر
كرد و مخالفت  يريلذا از آن جلوگ). كردند كاراگوئه هم تكراريسال بعد در ن 35كه  يزيچ(

ك ي يبان 1960د كه در اواخر دهه يرساي  ا به نقطهيتاليا در يجاد دموكراسيكا به ايامر
) احزاب طبقه كاركن يعني( ها ستين منظور كه به كمونيتنها به ا. در آنجا شد ينظام يكودتا

 ياسناد. كا ادامه داشتيامر ياز سو 1970است تا دهه ين سيا .اجازه ورود به دولت ندهد
گزارش "است كه ياست و آن مربوط به زمان 1975خارج شده مربوط به  بندي كه از طبقه

االت يا يرا درباره اقدامات خرابكار يادياطالعات ز "ندگانيك در مجلس نمايته پايكم
ن يا از كل يعنوان بخش ا را بهيكا عمال مافين اطالعات، امريطبق ا .متحده منتشر كرده است

 ها ستيفاش .افكند ييكرد تا در حركت كارگران اروپا پس از جنگ جدا ي، بازسازها تالش
، "ايس". ندكرده بود يا را متالشي، مافينيتلر و موسولين برده بودند و هيا را از بيشتر مافيب

 ينهضت كارگر" يرهبر يبا همكار ،دا كرديا پيرا در ماف يخر و ناهنجار كله يها آدم
كرد و  سازي ترانه است، را بازيمد در يفرانسواي  رهيكان كه جزيكورس ياي، ماف"كايامر
افتند ياجازه  ها ييايماف فرانسه، يهم شكستن نهضت كارگردر يپاداش برا يعنوان نوع به

ده بود، دوباره برقرار يبه صفر رس باًيتقر ها ستين را كه تحت حكومت فاشيتجارت هروئ
جرج كنان از . بود ها يم آلمان ابتكار غربيتقس. فرانسه هم تكرار شدن داستان در يا !كنند
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، دو آلمان را يستيل خطر نهضت كمونيه كرد كه به دليتوص 1948كا در يوزارت خارجه امر
ن يخت، چنين فرو ريوار برليكه د يشورو يپس از فروپاش ،بعد .وار از هم جدا كننديبا د

 ينازنهضت مقاومت ضد ينابود يبرا. بوده است يشورووار ابتكار ين ديوانمود كردند كه ا
هزار  160در گرفت كه حدود  يبه قدرت، جنگ ها يدن همدستان نازيونان و بازگرداني در

  .هزار نفر پناهنده شدند 800نفر كشته و 
س يكا، اطالعات انگليكان، وزارت كشور امرين دوره كه واتيدر ا يگريد يت مخفيفعال

در جنگ و استفاده از آنها  ها يكاران ناز تين جناير بودند، نجات بدتريگكا در آن دريو امر
كار  يوالتر رائوف، محرمانه برا يعني. كه اتاق اعدام با گاز را اختراع كرده بود يمثال كس. بود

 يعني يدر جبهه شرق ها يس اطالعات نازيرئ. فرستاده شد يليبه ش يشورشات ضديدر عمل
 يشرق يكا همان كارها را در اروپايامر يوست و برايكا پياطالعات امرنهارد گهلن به ير

در رابطه با  ها ييكايامر يون مشهور است برايكه به قصاب ل يكالس بارب. داد مي انجام
كه توسط  "يپله طناب"ات موسوم به يق عملياز طر يتا ويكرد و نها مي يجاسوس ها يفرانسو

خود را به  "خدمت"د و در آنجا دوره ين منتقل گرديالت يكايشد به امر مي كان ادارهيوات
ش يو پ 1940 كشتن صد هزار نفر در اواخر دهه ين اقدامات به معنيكره ا در .ديان رسانيپا

  .بود "جنگ كره" عاز شرو
 يكارگر يها هياتحاد با ازيال دموكرات بودند، تقريسوس اريجنگ بس كا پس ازيمردم امر

كردند و  مي يالت دولت در كنترل صنعت و اقتصاد جانبداركردند، از دخ مي تيحما
سوداگران كه احساس خطر كرده بودند در . بودند يع دولتيدر فكر صنا يرياحتماال عده كث

را  يم كه نظام اقتصاد خصوصيا شش سال وقت داريپنج ": گفتند كه مي ات خودينشر
د به قرائت يكه با "مردم يها شهياند يان برايپا بي جنگ"لذا برنامه  ."مينجات ده

غات، يتبل يشورا 1950ل دههيدر اوا. آموزش داده شود را شروع كردندداري  هيسرما
آغاز به كار كرد تا به  يجامعه تجار يدوم با كمك مال يكه در دوران جنگ جهان يسازمان

 يزيغات چيرا صرف تبل يميدر كشور كمك كند، پول عظ يغاتيدولت در خدمات تبل
  .شد مي خوانده "ييكايراه امر"ه به نام كردند ك

 دكنندگانيتول .برابر شد 20،"دكنندگانيتول يانجمن مل" يبرا يبودجه روابط عموم
 درباره يغاتيتبل يها لميهمه ف ون نفريليم 20 دادند كه حدود يبيترت ،يغاتيتبل يكاالها

 يبرا يعلم يها توسعه روشغات همراه با يآن تبل. را تماشا كنند"كارگر ـ كارفرما يگانگي"
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 استفاده از يبه جا يعني. افتيبه وجود آمده بود، ادامه 1930 كه در دهه "يشكن اعتصاب"
"يژه اشرار لباس شخصيگان وي"

كارگران و روشنفكران،  يشكستن دست و پا يبرا 1
آن زمان گره  يستيكموننها به جهاد ضديهمه ا. غات اختصاص داده شديم به تبليمنابع عظ

ش از دخالت ژوزف مك يپ يلياست كه خ "سميكارتمك " ين مفهوم واقعيو ا. خورده بود
در  .كا به راه انداخته شديات حاكمه امريتاجر مسلك ه يآغاز شد وكال توسط اعضا يكارت

سم و يكالي، ضدراديروشنفكر، ضديكارگرپرده اقدامات ضد يچهره جلو يكارت واقع مك
خ يسم در تاريآنچه امروز به نام مك كارت. سم بوديدموكراتضد "نهضت" نيا يستيكمونضد
ن بحث يان ايد در پايشا. كا بوديات حاكمه امريه يكا معروف است، ابتكار همه اعضايامر

 يوقت دموكراس چي، هيدار هيدر نظام سرما": مناسب نباشد كه بي ين جمله نوام چامسكيا
  ."افتيتحقق نخواهد 

  بازار آزاد
. ر آن، اقتصاد بازار آزاد استييرقابل تغيغ يدئولوژيعنوان ا كا، بهيامر يگر از ادعاهايد يكي
 60خود در يك و ضد مردميو ضد دموكرات يعملكرد تهاجم يكا براياست كه امر يزين چيا

اقتصاد بازار آزاد، عدم دخالت  ظاهرا منظور از. غ كرده استيه و تبليشه توجيسال گذشته، هم
د، يرد و بازار نحوه توليدست بازار قرار گ باشد تا ابتكار عمل در يساز وكار بازار مدولت در 

داري  هينظام سرما يها سنياستناد تئور .ن كندييرا خودش تع... مت محصوالت ويد، قينوع تول
خواهد شد،  ين بخش سعيدرا. باشد مي )1790- 1723( تيهم به كتاب ثروت ملل، آدام اسم

. مييسه نمايكا را با آن نظرات مقايت آورده شود و سپس عملكرد امريابتدا نظرات آدام اسم
و خوش فكر را از اتهامات  ين متفكر اخالقيت ممكن است ايم به نظرات اسميمراجعه مستق

  .دهند، تبرئه كند مي كه امروز به او ييناروا
  د؟يگو مي ت چهيآدام اسم

س منتشر يدر انگل 1776را كه در سال  ثروت و مللت، كتاب يم اسمد آدايبدون ترد  -1

                                                      

وقمع  ها در تاريخ قرون جديد در اروپا، امريكا و كشورهاي پيراموني در قلع هاي ويژه لباس شخصي يگان - 1

ورهاي پيشرفته اند كه به تدريج در كش قراول مبارزه با نوگرايي بوده روشنفكران، كارگران و دانشجويان، در واقع پيش

 .ها فعال هستند هنوز هم در بخشي از زمينه. هاي تبليغاتي واگذار شد صنعتي بخشي از وظايف آنها به دستگاه
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 يو صنعت يدگيچيكه رو به پ يجوامع غرب يبهروز يت و براين كرده است، با حسن
  .، نوشته استاند رفته مي شدن

كند نه  مي غيشدن امور تبل يم كار را به عنوان ضرورت تخصصيت تقسيآدام اسم  -2
 ،لسوف و باربرين فيمثال تفاوت ب ،ها را ن انسانيا، تفاوت بياز و مزايعنوان كسب امت به

سگ "و  "يسگ شكار"ه تفاوت يشمرد بلكه آن را شب نمي ياز اخالقيموجب امت
 :داند مي "لياسپان

از لحاظ نبوغ و اخالق  يابانيخ يلسوف با باربر عاديك فيان ياز نظر خلقت تفاوت م"
ر و سگ يا تفاوت سگ اخيل و ياسپان يها با سگ يان سگ شكاريبه اندازه نصف تفاوت م

  ."ستيگله ن
 ،ها تفاوت تخصص يبرا يازيامت ،و نبوغ يت به لحاظ اخالقيشود كه اسم مي مالحظه

 زند و مي را مثال ،ك كارگريل ساده خانه يوسا ،م كاريدر ضرورت تقس. ستيقائل ن
 ك جامعه متمدنيافراد ترين  ن هزار كارگر، پستيچند يبدون كمك و همكار: ديگو مي

 .د، داشته باشدينما مي زيكه اشتباها به نظر ما آنقدر ساده و ناچ يتوانست، آن زندگ نمي
، به دنبال مطلب يموجود در جوامع بشر يخود را از اختالف طبقات يتيبالفاصله نارضا

  : كند مي انين بيفوق چن
ك كارگر يش يل خانه و آسايمردمان ثروتمند، وسا يسه با تجمالت زندگيالبته در مقام مقا"

ن باشد كه يقت ايد حقين شايبا وجود ا. رسد مي زحمت به نظر بي العاده ساده و بدون شك فوق
شتر از يب يليزحمتكش معتقد خ ييك روستايو  ييك شاهزاده اروپاي يل زندگيتفاوت وسا

قا، ين در آفرين سالطيست كه اين ييقاين آفريبا سالط يين روستايا يتفاوت درجه زندگ
  ."هستند يهزاران افراد برهنه وحش يو آزاد يفرمانده مطلق زندگ

م ين مبادله كاال موجب تقسيداند كه ا مي ديت مبادله كاال را ضرورت دوران جدياسم  -3
  : باشد مي مختلف يها كار و ظهور تخصص

شده اي  قابل مالحظه يباعث آن تفاوت استعدادها ،ل به مبادلهين ميهمان طور كه ا"
ان يتفاوت م ،مبادله ،طور هم همان. شود مي دهيا مشاغل مختلف ديها  ان انسانياست كه م
 ؛عتيك نوع هستند، از طبيوانات كه هم از يح يها رهياز ت ياريبس. دتر كردهيافراد را مف

  ."قبل از تمدن و فرهنگ كنند تا انسان مي كسب يتر زتر و برجستهيمهارت متما
ن مبادله كه از نظر او يكند، بلكه ا مي كيكامال تفك يانسان يها ضرورت مبادله را از ارزش
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 آنها سخن يصفات انسان ما از": داند مي يجوامع غرب يضرورت دارد را هم موجب خودخواه
 انيبه م يخود به آنان سخن يازهايآنان است، و از ن يم، بلكه سخن از خودخواهييگو نمي
  ."ميشمر مي شان بريبشان خواهد شد براين مبادله نصيا كه از ييايم بلكه از مزايآور نمي

  :دهد، نه مبادله و در واقع بازار مي كار قت را بهيت اصالت و حقياسم  -4
  .ه كاالهاستيكلاي  ارزش معاوضه يقيكار واحد حق  -
است كه  ياريا تنها معيح ارزش است، و ياس صحيا مقيو  ياس عموميكار تنها مق  -

سه يمختلف را همه وقت و در همه جا مقا يم ارزش كاالهايتوان مي له آنيبه وس
  .ميكن

  .آنهاست يمت اسميكاالها كار است، پول فقط ق يقيمت حقيق  -
كرد، طال و نقره نبود، بلكه كار  يداريامر خر يا را در ابتدايآنچه كه تمام ثروت دن  -

  .بود
ه بود، همه يو تجمع سرما ها نيكه قبل از ضبط زم ينيو آغاز ييدر حالت ابتدا  -

  .محصول كار كارگر متعلق به خودش بود
مولد او در اثر  يرويكه ن ييافت، مزد كارگر با تمام بهبودهاي مي ن وضع ادامهياگر ا

  .افتي مي شيم كار به وجود آمده بود، افزايتقس
شده است  يتيدار را كه واقع هيطبقه سرما گيري ر و شكلده استثمايت، شروع پدياسم  -5

  :كند مي نييتب يبه درست
از  يقرار گرفت و جمع شد، برخ ينيه در تصرف اشخاص معينكه سرمايه محض اب  -

 يرند، برايگ مي به كار گرفتن افراد با استعداد به كار يه را براين سرمايآنان طبعا ا
 ا از آنچه كه در كار آنها به ارزش مواد اضافهينكه از فروش كار آنها سود ببرند، و يا

  .كند، منتفع گردند مي
برداشت كنند، و  اند وقت كشت نكرده چيكه ه ينين، دوست دارند از زميصاحبان زم  -

  .بها دارند افت اجارهيدر يتقاضا ]ا مرتعيجنگل [ آن يعيمحصول طب يبرا يحت
بودن  يرعقالنيا غيبودن  يكاالهاست كه باالخره عقالن يمت پوليق اي يمت اسميق  -

 يداد و ستد زندگ ؛با مهميله تقرين كرده، و بدان وسيرا مع ها د و فروشيهمه خر
مت يش از قيست اگر بين يعجب. كند مي ميمت در آن موثر است تنظيروزمره را كه ق

  .شود مي بدان توجه ]كار يروين[ يقيحق
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  :كند مي نگاه ين بودن مزد آنها اخالقيبه استثمار كارگران و پائ ت،ياسم  -6
ترين  نين كشور با پائيا يچ جايوجود دارد كه مزد كارگران در ه يآشكار يها نشانه  -

  .شود نمي نييت است، تعيكه متوافق با مروت و انسان ينرخ
كنواخت با يو به طور  دائماً يشه و همه جا ساكت و خموشند، وليان هميكارفرما  -

  .آن باالتر نبرند يشوند كه فرد كارگر را از نرخ واقع مي هم متحد
داشتن مزد كارگران در مستعمرات از  ن نگهييس را در پايانگل يت، نقش استعمارياسم  -7

صد، يبا وجود تلف شدن س" :كند مي كيمتروپل تفك يان دركشورهادار سرمايهنقش 
امرار  يكه برا يم وجوهينان داشته باشياطم ديچهار صد هزار نفر در سال، باز با

ان روح يشود، فرق م مي ر كارگراختصاص داده شده به سرعت نابوديمعاش طبقه فق
كند؛  مي ت و ادارهيرا حما يشمال يكايامر يس كه كشورهايانگل يمالزم قانون اساس

 اليرا تحت است يكه هند شرق ]يهند شرق يكمپان[ يك شركت بازرگانيو مقررات 
  ."شود مي ن كشورها بهتر آشكاريكند، با مشاهده تفاوت وضع ا مي دارد و به آنها ستم

شت او و حقوق يحداقل مع يد كارگر اعتراض دارد و برايت، به استثمار شدياسم  -8
  :كند مي او استدالل يبازنشستگ

از موارد  ياريبس در. ن كنديباشد كه قوت او را تاماي  د به اندازهيمزد كارگرالاقل با  -
  .اورديل دهد و فرزند بيموت باشد تا بتواند خانواده تشكيشتر از قوت اليب

 يكه ناتوان ينه ارباب اوست، در صورتيبرده به هز يو فرسودگ يريشود پ مي گفته  -
 يو فرسودگ يريقت، پيدر حق يول. نه خودش هستينوكر آزاد به هز يو فرسودگ

  .نه كارفرماستيه هزنوكر آزاد، به همان اندازه برده و ب
  :كند مي هيكاهش سود، توص يت، رقابت آزاد را براياسم  -9

ك نوع داد و ستد سوق داده شود، ياز بازرگانان ثروتمند به  ياريه بسيسرما يوقت  -
  .گردد مي ن آمدن سودييآنان خواه و ناخواه باعث پا يعيرقابت طب

 يشرفت كشاورزيل توجه به پيدلگلوساكسون را به نا يع كشورهايسر يت، ترقياسم  -10
  :داند مي يخالقاك امر يت ين حال رعايو در ع

ن است كه يا يثروت و تعال يبه سو ها يسيع مستعمرات انگليسر يترق يعلت اصل"
ت يت و بدايچون در ماه. به كار افتاده است يكنون در كشاورزه آنها تايبا كل سرمايتقر

باشد،  مي يد اوليكه موجب تول ين كاريبنابرا ش و تجمل است،يامر، معاش مقدم بر آسا
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 ين رو كشت و آبادانيآورد، از ا مي را به وجود يباشد كه دوم يد مقدم بر كاريضرورتا با
شهرها باشند، كه فقط  يد الزاما مقدم بر ترقيكنند، با مي ديكه خواروبار تول ييروستاها

  ."آورند مي و تجمل را به وجود يل راحتيوسا
  :كند مي ليآن تحل يس را در رابطه با رشد كشاورزيت، رشد صنعت انگلياسم  -11

مت يكه پارچه خوشباف، كه فقط هشت پوند وزن آن است، نه تنها قيك تيمثال "
ن هزار پوند گندم است، يمت چنديق يمت آن مساويق يهشتاد پوند پشم را دارد، بلكه گاه

كه ممكن بود، در شكل  يگندم. آنهاستان بالفصل يكه معاش كارگران مختلف و كارفرما
دكنندگان پارچه در يق به مصرف تولين طريار دشوار باشد، بديخود صدورش بس ياصل

ن يبه دورتر يتوان آن را به آسان مي گر،يرسد و آن وقت به شكل مصنوع د مي نيجوار زم
لد، ي، شففاكسيدز، هاليبزرگ ل يها ق بود كه كارخانهين طريبد. نطقه جهان ارسال داشت

 ها ل كارخانهين قبيا. ل خود رشد كردنديو بنا به م يعيطور طب رمنگام و ولورهامپتون بهيب
  ."هستند يمولود كشاورز

گذرد،  مي تيآدام اسم "ثروت و ملل"سال از چاپ كتاب  230ش ياگر امروز كه ب
از او  يشود، و گاه مي انجام يجهانداري  هيم نظرات او را با آنچه توسط سرمايبخواه

نظرات آدام . م؛ تفاوت فاحش استيسه كنيشود، مقا مي ليتجل "بانيس پشتيقد"عنوان  به
غ و يكا تبليغرب و مشخصا امر معروف است، آنچه امروز "كيسم كالسيبراليل"ت به ياسم

اصول . ت هستيقا ضد نظرات آدام اسميباشد كه دق مي "سميبرالينئول"كند،  مي عمل
م يد آزاد باشند و تقسين بود كه مردم بايك ايكالس يها براليگر ليت و ديآدام اسم ياساس

م نامتناسب يد موجب تقسيد است نبايده جديچيدر جامعه پ يك ضرورت تخصصيكار كه 
كه بعدا به نام ماركس اي  عدالت طلبانه ها يم و تئورياز مفاه يليخ. ارزش افزوده شود

  .مطرح كرده بود ت، آنها رايمشهور شد، اول در ثروت ملل، اسم
ابد و به يك رقابت سالم، سود كاهش يكامل افراد اعتقاد داشت، تا در  يت به آزادياسم

مكتب " ياقتصاد يها براليمعتقد است كه نئول يچامسك. ل طرفدار بازار بودين دليهم
كه جرج اي  در مقدمه ،يبه قول چامسك كنند و مي فيت را تحرياسم يها حرف "كاگويش

صددرصد  يدر نكات اساس"ت نوشته است، ين سال كتاب اسميستميچاپ دو گلر برياست
  ."ت استيمخالف نظرات اسم
كا به يو مشخصا امر يجهانداري  هيم ساخت كه سرماينده روشن خواهيما در صفحات آ
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 چ، بلكه كامال متضاد و مخالف با آن عمليكه ندارد ه ياعتقاد "بازار آزاد"و  "رقابت آزاد"
آنچه امروز در . كند مي خود استفاده يكيزيف يروين عملكرد متضاد از نيا يبراكند و  مي

ن ييك را تبيكالسداري  هيت سرماين است كه آدام اسميان اقتصاددانان مشهور است، ايم
قرن  يستياليسوس يها جنبش). 1870ه دريچاپ كتاب سرما(ماركس آن را نقد نمود . كرد

ان دهند و يش از حد پاياستثمار ب يد به بازيجا رساند كه بانينوزدهم، نخبگان اروپا را به ا
ال يسوس"ك مدافع يل را كه يجان استوارت م "ياسياصول اقتصاد س"مانند  يزيچ

البته مستعمرات هم به آنها . رفتنديغالب پذ يدئولوژيك ايصورت  بود، به "يدموكراس
  .كنند "آمبورژوا"به قول انگلس  يمدت يكمك كرد تا طبقه كارگر خود را برا

طبقه كارگر و  يبخش يآگاه ست اروپا و از جمله ماركس دريالينقش روشنفكران سوس
 ينز برايوك. ستيده نيپوش يبركس "نديايسرعقل ب"نكه يبه اداري  هيجه وادار كردن سرمايدر نت

 (را نوشت  "اشتغال، بهره پول يه عمومينظر"ل كرد و كتاب يآن را تعدداري  هينجات سرما
  ).1936درسال 
ده يپد به اروپا كه "ال دموكراتيسوس" يكشورها م، دريريل را بپذين تحليا اگر

شود  مي يروينز پيه كياز نظر يتوجه شده است تا حدود... و ين اجتماعيمه، تامياشتغال، ب
ن نظرات كامال كنار يكا ايدر امرتر  و از همه روشنداري  هيسرما ير كشورهايدر سا يول

س وه مالتي، كامال به نظرسازي يجنوب در عصر جهان يكشورها مورد گذاشته شده و در
همچون "كارد و آن را يكرد و ر مي هيرا توج "يمرگ و گرسنگ"بازگشت شده است كه 

  .دانست مي يعلم"وتنيقانون جاذبه ن
 ،سم نويبراليل يعنيشود،  يم سيكاگو تدرياما امروز آنچه در دانشكده اقتصاد دانشكاه ش

، ياست كه دوباره جان گرفته كه بر كاهش خدمات اجتماع ياقتصاد يمسلك آزاد ينوع
جدهم و نوزدهم ين تفاوت كه در قرن هيبا ا. كند مي ديو تعادل بودجه تاك يثبات پول
لحاظ ر بوده و امروز كارگر به يگ نيبدون حركت و زم ه نسبتاًيار متحرك و سرمايكارگر بس

متحرك است و سرعت  آوري فنه به بركت يرمتحرك و سرمايمهاجرت غ يها تيمحدود
  .شود مي كيتحرك آن به سرعت نور نزد

  كايانگذاران امريبن
. اند متنفر بوده ياز دموكراس ،(American Founding Fathers)كا يانگذار امريهمه پدران بن
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كشور،  يعال وانيالقضات د يكا و قاضيامر يش قانون اساسيس هماي، رئيج جان
د بر آن يكه مالك كشور هستند، با يكسان" :ن بوده است كهيالمثل مورد عالقه او ا ضرب

كا را يامر يدر شكل دادن قانون اساس يسون كه نقش اساسيمز مديج. "حكومت كنند
د كرده يروشن تاك يليخ 1787ن كشور در سال يا يش قانون اساسيداشته است در هما

ت يت توانگر در برابر اكثريشود كه بتواند از اقل يطراح يد طوريستم بايكل س" :است كه
خواهند بود  "يف روشنفكريمردان شر"، "ت توانگرياقل": كرد كه مي او ذكر. "ت كنديحما

، "اند بوده يكوكاريفالسفه ن"سون يخواهان روم باستان كه به تصور مد يكه مثل جمهور
 .سود همگان در كشور مورد استفاده قرار خواهند داد يثروت خود را برا

كا يامر ين قانون اساسيمتوجه شد و پس از ده سال كه از تدو عاًيسون سريمد يول
ن افراد يتازه ا. ، محكوم كرديكا، به تلخيرا در امر "ز زنانيانگ ت شگفتيمحروم"گذشت، 
 يست، كسيبر آن مترتب ن ينترلن را كه كيريآز و طمع سا ،ت بوده و اال امروزهين با حسن

  .باشد نمي قادر به كنترل آن

  كايامر "اقتصاد آزاد"
ر ياقتصاد آزاد در سا. ت دولت باشديكه مورد حما ياقتصاد يعنيكا ياقتصاد آزاد در امر

د و همه موانع يگشا مي ييكايامر يكاالها يخود را به رو يكه درها ييجا يعنيكشورها 
. ت كرده استيكا همواره از دخالت در اقتصاد حمايدولت امر. كند مي تجارت را حذف

 5(ن يسنگ يها رشد كرد كه تعرفه يكا موقعيدر اواخر قرن نوزدهم در امر يانقالب صنعت
شد و امروز  يسيانگل يكننده دولت مانع از ورود كاالها تيحما) اروپا يها برابر تعرفه 10تا

 ،كايع برتر امريو پنتاگون داده نشود، صنا يبه بخش كشاورز يم دولتيد عظيهم اگر سوبس
  .نخواهد داشت يمفهوم
 يها تيق اعمال محدوديرا از طر خود كا توانست صنعت فوالدين اواخر، امريهم

به منظور كاهش دستمزدها و  يكارگر يها هيواردات فوالد از خارج، نابود كردن اتحاد
عمل داشته باشند،  يبازار، آزاد يروهاياگر ن. ، بهبود بخشدين وارداتيسنگ يها وضع تعرفه

ك يوتر و الكترونيپس، كامپيكروچي، مسازي ليع اتومبيتوانست صنا نمي گرياالت متحده ديا
ران دولت ين رو مدياز ا. اند داشته ين نسبين موارد مزيدر ا ها يرا ژاپنيداشته باشد، ز

به صورت  يبستند و مبالغ هنگفت ،يمحصوالت خارج يكا را به رويامر يبازارها ،گانير
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  .ق كردنديدهندگان به صنعت تزر اتيب ماليو از ج يوجوه دولت
 ييكايبود، با تبحر تمام به سوداگران امرداري  ر خزانهيوز 1987كه در سال  كريمز بيج

االت متحده داده يع ايكنترل واردات به صنا يگان برايكه رونالد راي  زان اعانهيم: گفت كه
كصد شركت ي ها يسيانگل. شتر بوده استير بيم قرن اخيدر ن يان وينيشيز كمك پاست، ا

 اند افتهيو در اند كرده يشركت مجله فورچون را بررس 500از فهرست  يالملل بين يشرويپ
كه در آنجا  يم دولت در كشوريصدگانه از دخالت مستق يها ن شركتيك از ايكه هر 

كامل نجات  يست شركت آنها با دخالت دولت از نابوديب. اند استقرار دارند، سود برده
كسون با وجوه يدچار شد و دولت ن يبه ورشكستگ 1970د در دهه يشركت الكه. اند افتهي

اكنون هم دولت . آن را نجات دادند 16-اف يماهايد هواپيخر شيران با پيو شاه ا يدولت
 ره رايو غ 22-اف يها پروژه و 16-اف يو ارتقا 130-يس ينظام يماهايكا، پول هواپيامر
  .به بازار آزاد ندارد ين عمل ربطيپردازد كه ا مي

ستم يق آن سياده كرد كه از طريرا پ يع اجتماعيك طرح وسيكا يدولت امر 1950دهه  در
ن يما از بيو هواپ يل شخصيبه اتومب يستم متكيك سيبه نفع توسعه  را يحمل و نقل عموم

ن شكل اجرا شد كه نخست با يپروژه به ا .ع بزرگ بوديصنا ن پروژه به نفعيرا ايببرد، ز
و نابود  يداريخراي  و جاده يابانيخ يل حمل و نقل عموميستم وساي، سها توطئه شركت

ل يساخته شد و استفاده از اتومب ها ستم شاهراهيس يد دولتيشد، سپس با استفاده از سوبس
ن امر موجب گسترش يا. ق شديتشوب كننده بود، يتخر يطيست محيكه از نظر ز يشخص
  .بوده است "بازار آزاد"ن عمل، ضد يا. ديمحدوده شهرها گرد يبزرگ در ورا يشهرها

). ت هم به آن اشاره كرده بوديكه قبال آدام اسم(با منسوجات جان گرفت  يانقالب صنعت
 1820 در حدود ،مصر. شوند يكردند صنعت يگر كه پنبه فراوان داشتند سعيد يكشورها

ن حالت ين هميع. آن را گرفت يس با زور تفنگ جلويانگل. كرد يشروع به انقالب صنعت
و يرابرت كل يجدهم كه به صورت مستعمره در آمد، وقتيدر سده ه. ش آمديدر بنگال هند پ

. خواند "منچستر هند"را  "داكا" يو. ف كردياده شد، آنجا را چون بهشت توصيدر آنجا پ
 شرفتهيع پي، صنايت پنبه را داشت، كشاورزيفين كيت، بهتريپرجمع ن ثروتمند وين سرزميا
ل يتعد"ه يشب يزيس كشور را استثمار و با چيانگل. كرد مي اد داشت جهشيمنابع ز و

  .ز آن را نابود كردنديچ پول، همه يالملل بينو صندوق  يامروز بانك جهان "يساختار
كند كه استعمار  مي دييآثارش تاس بود، ماركس هم در يب انگليرق يطور كل هند به
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 يها كيتكن ها يسيانگل 1820تا دهه . هند را متوقف ساخت يس، توسعه صنعتيانگل
زمان  س دريانگل ييايدر يروين يبرا هند .آموختند را از هند يفوالد يشرفته در كارهايپ

د يبود، تول يشرفته نساجيصنعت پ يساخت، دارا مي يكشت) 1803-1815( يجنگ ناپلئون
ك جامعه يو به  يصنعتريبه زور آن را غ ها يسيانگل. شتر بوديد اروپا بيآهن آن از جمع تول

، آتش زدن با ين رقابت در بازار آزاد بود؟ مرحوم گانديا ايآ. ل نمودندير تبديفق ييروستا
 1845كا در يامر. دانست مي هند يع نساجيتوسعه صنا يبرا يس را سمبليانگل يها ارچهپ

. بود19چون پنبه، نفت قرن . رديكا كرد تا انحصار پنبه را در دست گيمه امريضم تگزاس را
را اگر در دست  يكار ه عمده پنبهيك ناحيل تگزاس را گرفتند كه ين دليكا به ايرهبران امر

  .تجارت كانادا و كوبا را فتح خواهند كرد يس را شكست خواهند داد و با برتريرند، انگليگ
ت مردم سه كشور ين معاهده به ضرر اكثرينفتا اذعان داشتند كه ا دادقرار مدافعان يحت

ن يا. زند مي ماهر، ضرر مهيكا قبول داشتند كه فقط به كارگران نيمثال در امر. خواهد بود
ورك يويب نفتا، نيپس از تصو. دهد مي ليكار را تشك يرويدرصد ن 70 يبخش كارگر

و موسسات روابط  ها شركت يمشاوران حقوق يگفت كه برا مي سخن يمز از رونقيتا
 خوب، همه كه سود: سپس اذعان داشت كه. ش خواهد آمديورك پيويمنطقه ن يعموم
و كارگران  ها زبان يياياهان، اسپاني، سها معاهده چند بازنده هم خواهد داشت؛ زن. برند نمي

 يمشاوران حقوق يد وليان خواهند دين معاهده زيورك از ايوياكثر مردم ن يعني. ماهر مهين
  !سود خواهند برد ها شركت

دو روز پس از  يكيخواهند داشت،  ين معاهده چه عواقبيدانست ا مي مجلس سنا كه
د و يم شديقانون كنترل جرا" يعنيكا يخ امريحه جرم در تاريالترين  نيب نفتا سنگيتصو
س يصدها هزار پل. د نموديندگان آن را تشديب كرد و مجلس نمايتصو را "ت قانونيتقو
 يها و اردوگاه يتيامن با امكانات فوق يمحل يها زندان. ندكا استخدام شديامر د دريجد

در  ياديعده ز يكاريواضح بود كه نفتا موجب ب .احداث شد "خالفكاران" يبرا يآموزش
عندالزوم به را آنها  ،ميد جرايكا خواهد شد كه اعتراض خواهند كرد و قانون تشديامر

  !داران حفظ شود هياندازد تا آرامش سرما مي زندان
 يبه ثروتمندان، معناي  هيپوستان و هد نفتا را حكم اعدام سرخ "ها ستيارتش زاپات"
 14و  يديع توليدرصد صنا 25ك ينامه نفتا اعالم شد كه مكز تدو سال بعد از موافق. كرد

اي  نامه فشار آورد موافقتك يبه مكز"نتون يكل. درصد مشاغل خود را از دست خواهد داد
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به كشاوزران اي  هيهد. "كا خاتمه دهديارزان به امر يفرنگ امضاء كند كه به حمل گوجه
هزار شغل كشاورزان  ها خورد و ده مي ك آبيمكز يون دالر برايليم 800دا كه ساالنه يفلور

  .شود مي آن نابود
ب يد اسلحه به تصويمانند هند به علت اعتراض كشاورزان با تهد يگات در كشور

اي  واژه: ف كردين تعريع چنيت دولت را از صناينگتن حمايمياستوارت س 1948در . ديرس
ع مورد ين است كه صناين حرف ايا يمعن. ت استيست، امنيد نيرود سوبس مي كه به كار

، يبي، لها ت از جانب روسيد امنيكا تحت عنوان تهديتوان در امر مي ان رادار سرمايهعالقه 
ستم يل وجود سين منطق، دليا. هم نزند يحرف يت كرد و كسيحما... ران و يرانادا، كوبا، اگ

 توسعه ييكايدهندگان امر اتيب ماليجهان را از ج يتكنولوژترين  شرفتهيپنتاگون است كه پ
 قا انتخابيا و افرين، آسيالت يكايدر امر ياصالحات مردم يدايكه كاند يهنگام. دهد مي
هر دو در جهت منافع  ،و. افتد مي دو اتفاق كنند، معموالً مي آغاز به اصالحاتشوند و  مي

  . داران بزرگ جهان است هيسرما
اي  لهيپنتاگون وس. قرار نگرفته است يكا مورد حمله كسين سو امريبه ا 1812از جنگ 

و  ينظام يق قراردادهايطر دهنده از اتياردها دالر پول ماليليزه كردن ميكانال ياست برا
 يز بورژوازااي  ن بخش عمدهينظام پنتاگون جانش. اندار سرمايهبه  آوري فن يها پژوهش

ك يمت نفت را در ي، قييكايدهنده امر اتيبا استفاده از مال ،ستمين سيكا شده است تا ايامر
 1950به عنوان مثال، در دهه . ن كنديكنند، تضم مي نييداران تع هين كه سرمايدامنه مع

نه تكامل آنها را از يات دهندگان صددرصد هزيقابل فروش در بازار نبودند، مال يوترهايكامپ
فروش در بازار آماده  يوترها برايكامپ 1960دردهه . ، پرداختنديستم نظاميمحل اعتبارات س

پنجاه درصد  1960در دهه . د تا از آن سود ببرنديل گرديتحو يو به بخش خصوص ندشد
ك ي 1980در دهه. شد مي د پرداختيق سوبسيوترها، از طريد كامپينه توسعه نسل جديهز

ه آن را يبق ييكايدهنده امر اتيشد كه مال يوترها طراحينسل پنجم كامپ يپروژه بزرگ برا
مربوط به جنگ  ،S.D.I ،(Strategic Defence Initiative)ن همان پروژه يا. پرداخت كرد

 يل پرقدرت و خودكاريپنتاگون، به دنبال ابزار و وسا يباال يها رده .گان بوديستارگان ر
 يليكند تا خ مي وان بزرگيك ديل به يرو پنتاگون را تبد نيهستند كه مĤال گران است و از ا

كنند،  مي دهد كه محققان چه كار نمي يتيمواقع پنتاگون اصال اهم يبعض. زها را اداره كنديچ
ن موارد در يو از ا. داشته باشد يتر بزرگ يالرسا وانيكند تا د يخواهد كمك مال مي فقط
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 يها نهيدرصد هز 80، 1960در اواخر دهه  .افتد مي اد اتفاقيكا زيامر يها دانشگاه
، يت.يآ.كال توسط اميراتر شدن افكار راديشد با پذ مي توسط پنتاگون پرداخت "يت.يآ.ام"
  !افتيهم كاهش  ها ن كمكيا

كه پس از جنگ ) ترومن معروف است 4به اصلران يكه در ا(طرح مارشال  ،يحت
كا وابسته يامر يد محصوالت كشاورزياروپا اجرا شد، به خر يبازساز يدوم برا يجهان
 1950درصد در سال 50ش ازيكا از ده درصد به بيغالت امر يو سهم تجارت جهان! شد
د گندم يا تولين كاسته شد و در كلمبيجه دوسوم از صادرات غالت آرژانتيدر نت. ديرس

  .افتير يكاهش چشمگ
 ي، خشونت و قدرت دولتيتياست حمايسال س 150 پس از1846سال در انگلستان

دشوار شده  ها يكه رقابت با ژاپن يهنگام يول. آورد يرو"يبراليسم ليوناليانترناس"ظاهرا به 
صادرات محصوالت  يبه رو ير را به طور كامل و موثريكب يايتانيبر يبود، قلمرو امپراتور

  .را فراموش نمود "تجارت آزاد"ژاپن بست و
ن كشور يا يصنعت نساج. ل كرديا تحميبه دولت كناي  هين سهمنتويلك 1994سال  در

 يبا صدور حكم يسازمان تجارت جهان: پرس گزارش داد كه فرانس يخبرگزار. ديفرو پاش
درصد است را  30تا  8ن يكا بر واردات فوالد كه بيامر يوضع شده از سو يها تعرفه

كا از طرف سازمان تجارت يبار امر ها ده. ن سازمان اعالم كرده استيناقض مقررات ا
كه در فاصله  يطور ت مقررات آن، محكوم شده است، بهيبه علت عدم رعا يجهان
، يت مطرح شده در سازمان تجارت جهانيشكا 282از مجموع  2002تا  1995 يها سال
  . كا بوده استيه امريمورد عل 76

 2ت جهان با كمتر از ياز جمع يمين يرد، وليگ مي ارانهيدالر  5/2روزانه  ييهر گاو اروپا
فرانك  6معادل  يسيسوئ يگاوها يد براين سوبسيو ا! رسانند مي روز خود را به شب ،دالر

از  ژاپن. رسد مي دالر هم 5/7ن به يانگيروزانه به طور م يژاپن يگاوها يو برا) دالر 4(
از هر صد فرانك كه كشاورزان . كند مي تيحما ،دينه توليش از هزيب ،برابر 7كاران  برنج
. شود مي ارانه به آنها باز گرداندهيصورت انواع  فرانك به 69كنند،  مي نهيهز يسيسوئ

 وه و غالت پولير، مي، شيگوشت، سبز يگر مردم جهان برايدو برابر د يسيشهروندان سوئ
ن يا. ات بسته استيمال يخارج يمحصول كشاورز 1700بر  ،سيدولت سوئ. پردازند مي
درصد  100ش از يكاال ب 600درصد و در مورد  100تا  50كاال از  30ات در مورد يمال
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  .است
 يها د كه تعرفهيگو مي (Global Economic Prospect)به نام  يگزارش بانك جهان

برابر  9 يصنعت ي، در كشورهانيانگيبه طور م ،جهان سوم يمحصوالت كشاورز يگمرك
ارد يليم 350ساالنه  ،يصنعت يكشورها. است يمشابه محصوالت صنعت يها ش از تعرفهيب

حذف  ها ارانهين ي، اگر اين بانك جهانيبه تخم. دهند مي يارانه به بخش كشاورزي ،دالر
ارد دالر به يليم 60انه يافت و ساليش خواهد يدرصد افزا 17جهان  يد كشاورزيشوند، تول

 ،ارد دالريليم 500 ،جنوب ير افزوده خواهد شد و كشورهايفق يان كشورهايدرآمد روستائ
  .درآمد خواهند داشت
كا به خاطر صادرات يذرت كاران امر: اعالم كرد كه ،آكسفام ،سيانگل يسازمان امدادرسان
ش ين بيكنند كه ا مي افتيارانه دريون دالر يليم 145تا  105انه يك ساليمحصولشان به مكز

. ك استياپاس در جنوب مكزين جير نشيالت فقيذرت كار ا نفرهزار  250از درآمد كل
  .دهد مي ارانهي) هزار دالر 150به هر كشاورز (ارد دالريليم 7/3كا فقط در بخش پنبه يامر

اي  توسعه يها از برنامه يجامع و مستند يبررس ياز اقتصاددانان برجسته ژاپن يگروه
ژاپن ضمن رد : كه  اند ن گروه متذكر شدهيا. اند را پس از جنگ دوم منتشر كردهژاپن 
را انتخاب كرد كه  ياست صنعتياز س يخود، شكل ييكايمشاوران امر يبرالينئول يها نيدكتر

د يدر ژاپن با MITIطه كار وزارتخانه يبه قدرت و ح .دولت قائل بود يبرا ينقش مسلط
نتون و كارشناس يكل يمشاوران اقتصاد يس شورايرئ ،تريگليژوزف است يحت. توجه كرد

 يها نوشت كه درس Research Observerدر مجله  1996در اوت  يبانك جهان يكنون
را به عهده  يرشد اقتصاد يارتقا يت اصليدولت مسئول": ن بود كهيشرق ا يايمعجزه آس

 "و مسائل آن سازي يجهان"ن اقتصاددانان تحت عنوان يرا ترجمه كتاب اياخ. ("گرفت
  .)منتشر شده است

ا فشار يآ دارد؟ يتناسب "رقابت"و "بازار آزاد" نيبا قوان يصنعت يكشورها ن رفتاريا ايآ
ع يوصنا ي، به منظور رشد و توسعه كشاورزها ارانهيحذف  يبرا ،جنوب يبه كشورها

كشورها و  نيغات ايم كه تبليلوح هست نقدر سادهيما ا ست؟ آخر چراين يصنعت يكشورها
ك شركت كوچك و خالق بتواند يامروز اگر  م؟يكن مي را باور يالملل بين ياقتصاد ينهادها

برسد و محصول خود را به  يبزرگ به دستاورد يها از محصوالت شركت يدر محصول
 يها ق دادگاهيرا ترك نكند؛ از طر "دان رقابتيم"د يع و تهديبازار عرضه كند و اگر با تطم
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 به شكست كشانده يدادرس يها نهين وكالت و هزيسنگ يها نهيو هز يتصنع يكشورها
  .شود مي

 يها شركت 1990كنفرانس داووس در دهه يو با رهنمودها يشورو يفروپاش از پس
كا، اروپا و ژاپن در هم ادغام يدر امر... و سازي ني، ماشي، نفتييماي، هواپسازي غول دارو

و  يه جهانيبا ادغام سرما. به حداقل كاهش دهند در درون خود نه رقابت رايتا زم اند شده
ش و استثمار شهروندان يد افزايجد يها ن شركتي، سود ايدر سطح جهان "رقبا"كاهش 
  .افتيش خواهد يش افزايش از پيجنوب، ب يكشورها

  يت فرديحقوق مالك
كه  ييها يآور فنثبت شده،  يكه عبارت است ازحقوق عالئم تجار يت فرديحقوق مالك

تا  يقياز موس ،داتي، اطالعات ارزشمند توليده، حقوق چاپ انحصاريبه ثبت اختراع رس
ن حقوق يا .است كه در واقع نقطه مقابل تجارت آزاد است يتيك اقدام موثر حماي؛ ها ژن
  :ت داردياهم يليدهد كه دو مورد از آن خ مي كارها انجام يليخ

  كرده تر  يرا طوالن زمان نافذ بودن ثبت اختراعات  )الف
تا كنون ثبت . ر داده استييات تغيت اختراعات ثبت شده را از نظر خصوصيماه  )ب

ط يحال آنكه در شرا .شد مي روش آن، اطالق يعني "روند اختراع"اختراعات به 
WTO، يع داروسازين مفهوم كه مثال صنايبه ا. رسد مي به ثبت ،د كااليخود تول 

توانند راه  نمي ،نيا آرژانتيرا به ثبت رسانده است، هندوستان  ييد دارويكا اگر توليامر
  .ابنديب ،نه آنيبا نصف هز يد همان دارو، حتيتول يبرا يهوشمندانه تر

را كاهش  ياقتصاد ييكند، كارا مي را مختل آوري فنابداعات  WTOن روش، يبا ا
از تهاجم  يبخش يالملل بين يها ن موافقت نامهيهمه ا. شيه را افزايخواهد داد و سود سرما

  .بزرگ يها ت به نفع شركتيو بازار آزاد است و در نها يبه مردمساالر يكل

  يمللال بينه يتجارت و سرما
ا ي "ژاپن"، "االت متحدهيا"به نام  يزيچ. وجود ندارد يمل يبه نام مرزها يزيگر چيد
 ييها هم توسط شركت ، آناند ن كشورها استعمار شدهيت ايجمع. وجود ندارد "ستانلانگ"

كا رو به كاهش يامر يرشد اقتصاد"شود كه  مي دهيشن يگاه. اند كه منافع آنها استعمار نشده
كا يجهان كه در كشور امر يد صنعتياگر به سهم تول. كننده است ن مفهوم گمراهي، ا"گذارده
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جهان كه  يدات صنعتياگر به سهم تول يم، درست است، وليرد توجه كنيگ مي صورت
م، نه تنها رشد اقتصاد ييدارند دقت نما االت متحده استقراريكه در ا ييها توسط شركت

جهان  شتر دريد بين توليا. كند مي خوب عمل اريست، بلكه بسيكا رو به كاهش نيامر
 يكارگر يكاهايز و سنديناچ ين اجتماعين، تامييرد كه دستمزد پايگ مي جنوب صورت

ه يدرصد سرما 90 ، حدود1970 حدود در !يست فاقد متوليز طيو مح اند فيار ضعيبس
 مولد به كار يش در جهت مقاصد بازرگاني، كمابيالملل بين ير داد و ستد اقتصاديدرگ
 مورد استفاده قرار يسوداگر يد و تجارت، و حدود ده درصد آن برايرفت، مانند تول مي
 يبرا يه جهانيدرصد سرما 90حدود 1990تا. اند ن ارقام وارونه شدهيامروز ا. گرفت مي

تا چند سال  .ده استيدرصد هم رس 95ن رقم به يا 1994شود و تا  مي استفاده يسوداگر
 14نكه يا يون دالر بود، به معنيليتر 14 ياز پول سوداگر يبرآورد بانك جهان ،شيپ

كه منافع  يمبلغ. منتقل شود يگريبه عرصه د يك اقتصاد مليون دالر آزاد است كه از يليتر
 ار محدوديبس ها استيم سيرا هنگام تنظ ها شكند و دولت مي را در هم يهر دولت مل

ا ين مورد و ركورد شرق آسير محمد در ايو بحث ماهات يدر مالز يعملكرد سودده. كند مي
  . است ين پول سوداگرياز عملكرد ااي  ش نمونهيدر چند سال پ

سال  25":در دانشگاه تهران گفت كه  يانك سخنريش در ير محمد، چند سال پيماهات
 ،شتر سوروسيو از همه ب يالملل بينرا، دالالن بورس  يمردم مالز يروز زحمات شبانه

 پس از ،ر محمديبعدا نقل شد كه ماهات ".ك هفته غارت كردندي، در يباز غول جهان بورس
ك ين كشور را از يا ت توانسته بوديبا موفق كه نسبتاً ،يك كشور اسالميسال تجربه در  25

ران هم يل كند؛ به مسئوالن ايشرفته تبديك كشور نسبتا پير به يمانده و فق كشور عقب
  !ز كننديپره يخارج يگذار هيه كرده است كه از استقراض و سرمايتوص

 يون دالر در بازارهايليك تريدر اطالعات باعث شده است كه روزانه  آوري فنانقالب 
پول . كند مي و حركتيورك شبانه به توكيويكل بورس ن. گردش كند يالملل بين يسوداگر

در ) ساعت اختالف افق 14و با يروز توك(ورك يويورك است و درشب نيويدر روز در ن
  .كند مي و عمليتوك

 يها ، نشانهيافته، اگر سوداگران، در كشوريسودها اوج گرفته و دستمزدها كاهش 
منجر شود،  يمشاهده كنند كه احتماال به رشد اقتصادرا  يجاد تحرك اقتصاديا يها استيس

ا در يآس شرق يتجربه كشورها. كنند مي ه خود را از اقتصاد آن كشور خارجيعا سرمايسر
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عنوان  افته، بهيبه شدت كاهش  ها قدرت مانور دولت .ا و روشن استيگو 1990اواخر دهه 
ك تن اوراق يآن داري  خزانهاست، وزارت ين كشور دنياالت متحده كه بدهكارتريمثال ا
ت جورنال، يبه گفته وال استر. ان فروخته استدار سرمايه را به) اوراق قرضه و پته(بهادار 

 ن راه معاملهياز اداري  ارد دالر ارزش اوراق بهادار وزارت خزانهيليم 150روزانه حدود 
 يتواند بخش كم مي كا را نپسندد،يامر تدول يها استي، سيدار سرمايهاگر جامعه  .شود مي

. موازنه شود يش نرخ بهره و كسرياز اوراق قرضه را بفروشد و خود به خود موجب افزا
ك يت جورنال، اگر فروش اوراق بهادار بتواند نرخ بهره را ياستر ه محاسبه مقاله واليبر پا

  . شود مي ك شبه به كسر موازنه اضافهيارد دالر يليم 20ش دهد، يدرصد افزا
داران را  هينوشته بود و سرمااي  ست لندن مقالهيط است كه مجله اكونوميشران يدر ا

 يدر كشورها ها ستينيو استال ها ستيدن كمونيمطمئن ساخته بود كه از به قدرت رس
 كامالً يباز استياز س) به مفهوم راهبرد(است يس"چون ! نباشند "نگران" يشرق ياروپا

را  يالملل بين يها كه پول "است يه جهانيسرما ها و كشورها دست شاهرگ آدم". "جداست
گر قدرت عمل يد. ا اقتصاد كشورها را نابود كننديتوانند وام بدهند و  مي كنند، مي كنترل
كننده،  نييافته و عامل تعيبه حداقل خود، كاهش  يستيكمون يها دولت يحت ها دولت
  .است يه جهانيسرما

ك مشت ين است كه يا "كيتكنوكرات يانزوا"از اصطالح  يمنظور بانك جهان
از عموم كار كنند و  يد جدايهستند، با يالملل بينبزرگ  يها تكنوكرات كه كارمند شركت

 يادين نخبگان قدرت زيا. "نينو يعهد امپراتور" يعني. ندينما يرا طراح ها استيهمه س
  .سر خود دارند پشت
. د استيدر تجارت و تول يگذار هي، پرسودتر از سرمايالملل بين يپول در سوداگر ،يبار

 در يالملل بين يگذار هيسرما يتا سر از نهادهايرسد كه نها مي تنها به تاجر ،يسود تجارت خارج
كا رشد داشته است، طبق آنچه در كتاب يكه اقتصاد امر ،نتونيكل در دوران. آورد مي
تا آخر سال  منتشر شد، "ياست اقتصاديموسسه س"كه توسط  "كايت كار در امريوضع"

  :آمده است كه 1917
  .مردم است يك درصد بااليبازار بورس متعلق به  يها ييدرصد از دارا 50
به ده درصد  ،ن دوره رونق بازار سهاميافزوده سهام در ا درصد جمع ارزش 85حدود   -

ت تعلق گرفته يجمع يم درصد باالين ،شتر آنيكه ب(تعلق گرفته است  ،تيجمع يباال
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 ).است

 .ش استيسال پ 20كمتر از  ،درصد 30تا  20حدود  ،آغاز به كار يدستمزدها -

 .بوده است ،1989در سطح  ،ين درآمد واقعيانگيم ،1997در سال  -

 ،"جهان جنوب"كه امكانات اقتصاد  يبه قول اقتصاددان برجسته، آندرو گوندر فرانك، تا زمان
كند، امكان  مي كنترل يت اقتصاد جهانيآنها را در كل ياسيس يها انتخاب "شمال"محدود است و 

ن يبه هم. وجود دارد "مردم و از آن مردم يتوسط مردم، برا"ك يدموكرات يتحقق دولت يبرا يكم
  . نه ،"توسعه"ورد زبان است، اما  ،"يدموكراس" ،جهان جنوب يل است كه برايدل

  و استقالل يتوسعه صنعت
قرار تر  يقو يكه مورد استثمار كشورها اند افتهي سعهتو يبه لحاظ اقتصاد ييكشورها
 ،ژاپن ،19و  18در قرن  يسيانگل يكاالها يكا و آلمان به رويامر يبستن درها. اند نگرفته

وان از يكره و تا. ن كشورها شده استيباعث توسعه ا ،1870شدن خود در  يدر آغاز صنعت
بستند،  يخود را نسبت به استثمار خارج يكردند و درها يرويپ 1960مدل توسعه ژاپن تا 

ه محدود و سطح يصدور سرما. ص دادنديرا به آموزش و بهداشت تخص يعيمنابع وس
خروج مهندسان از آن ممنوع و  1960تا  ،يدر كره جنوب. داشته شد ن نگهييواردات پا

 يهان كشور، اقتصاديا در 1960پس از  ياعدام بوده است، ول يه حتيمجازات صدور سرما
شوند و  مي اداره يه جهانيبزرگ سرما يها شركت يهستند كه با همكار يافته دولتي سازمان

 استثمار داًيست، و كارگران شدين يخبر يصورت مردمساالر به ياقتصاد ياز اداره نهادها
ك بخش ثروتمند تجار، ي يدارا. رحم است بي ك كشورين ي، چيبه قول چامسك .شوند مي

پس  .شوند مي دا استثماريكارگر كه شد يرنده هستند و انبوهيگ ميكه تصم... وساالران  وانيد
ه يكرد، سرما ه غرب بازيسرما يخود را به رو يدرها 1970 ن در اواخر دههينكه چياز ا

ا به يدن در ينيچ يكاالها يارزان. كند مي ن عملين درجه استثمار در چيدتريبا شد يجهان
 ين نظام اگر به دموكراسيشود و ا مي پرداخت ينياست كه به كارگران چ يزيناچ ل مزديدل

جهان خواهد  ياستثمار يها نظامترين  انهياز وحش يكياورد، ين يرو يواقع يساالر و مردم
  .خواهد كرد يد فروپاشيشد كه بدون ترد

  يشورو ياقتصاد آزاد پس از فروپاش
ن يا يستيبلوك شرق سابق، رهبران احزاب كمون يو كشورها يشورو يپس از فروپاش
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 يغ آزاديل شدند و تبليتبدداري  هيان اقتصاد سرمايكشورها به بانكداران، دالالن و قاچاقچ
ورك هم باالتر يويد مرسدس بنز در مسكو از نيكه آهنگ خر يبه طور. اقتصاد را نمودند

 يها از سال شتريسال ب در ون نفريليم ميسف نيونين حال طبق گزارش يع در .رفته است
ن فاصله هفت تا هشت سال ير مردها در هميوم سن مرگ. رنديم مي هيروس در 1980دهه

 5/2 تيون جمعيليم 250سابق با  يم كه شورويدان مي .افته استيطور متوسط كاهش  به
  .ن نسبت در جهان بوديون پزشك داشت كه باالتريليم

در سال درصد  7/5كنند از  مي يكه در فقر زندگ يچك درصد مردم يدر جمهور
ل است كه احزاب موسوم به ين دليبه هم. ده استيرس 1992در درصد  2/18به  1989
 ين كشورها آرزويآورند و مردم ا مي يأن روزها ريه ايو روس يشرق يست در اروپايكمون
  .را دارند يقبل از فروپاش يط اقتصاديشرا

ك يل شدن به ي، شروع كرد به تبديغرب ياروپا يرونق اقتصادل يدر اوا يشرق ياروپا
نسبت . ، آن هم از راه عرضه منابع و مواد خاميغرب ياروپا يسوم برا يايدن يه خدماتيناح

سپس تا حدود . در حال كاهش بود 1913تا حدود  يغرب يبه اروپا يشرق يدرآمد اروپا
 يزمان 1960سپس در اواسط دهه . شد مي كينزد يغرب يعا رشد كرد و به اروپايسر 1950

شتر تنزل يب 1980تا اواخر دهه  ،افتين تناسب كاهش ياز رونق افتاد، ا يكه اقتصاد شورو
دچار سقوط آزاد شد و اكنون دوباره در حدود  يشورو يو فروپاش 1989پس از . كرد

  !بوده است 1913است كه در  يزيچ
ه يه در فوريپس از سقوط تزار روس. بودداري  هيك نظام سرماياساسا  ،ياتحاد شورو

قدرت  ينظام يك كودتايماه با  8 ك پس ازي، حزب بلشويك انقالب مردميتوسط  1917
كه از زمان شروع انقالب به وجود آمده بود،  يدست گرفت و همه اشكال ابتكار مردم را به

متمركز داري  هيماك مدل سري يبر مبنا ييبا دستمزدها يشيك اقتصاد فرمايرا نابود كرد و 
 يمشغول كه دل يطور اقتصاد آن رشد كرد به 1960معهذا تا دهه . ، به وجود آورديدولت

جهان سوم و از  ير كشورهايبه سا يشورو يغرب، توسعه الگو يزان سطح باالير برنامه
و گسترش  يمردم يل فقدان دموكراسيدل به يبوده است، ولداري  هيكل نظام سرما يپاش هم

در  يوگسالويست يست سابق حزب كمونيونملوان جالس، كيم( "ديطبقه جد"فساد در 
 ياين طبقه و مزايا گيري شكل يچگونگ "ديطبقه جد"كتاب ارزشمند خود به نام 

 يبه درست يشورو ست سابق و مخصوصاًيكمون ياختصاص داده به خود را در كشورها
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ش يدر جهان، راه سقوط و اضمحالل را پ ييناسركوب و خفقان استث.) ح داده استيتوض
برد و با وجود زرادخانه داري  هيسرما يرا به كشورها ييگدا ، كاسه1991گرفت تا در سال 

  .ن كشور هم نبوديشت مردم اين معيمأخود، قادر به ت ياتم

  كايجهان سوم در امر
د يجه مردم آن بايكشور جهان است، در نتترين  كا ثروتمنديشود كه امر مي غين تبليچن

شك و  ين كشور جهان است، جايدترمنكا ثروتينكه امريدر ا. مردم جهان باشندترين  مرفه
 يبرا يد ناخالص مليتول يبرا 2003ست در جهان در سال يبرآورد اكونوم. ستين يديترد

ر يدرجدول ز 2020و 2003 يها سال ين براياروپا، ژاپن و چ يها هياالت متحده، اتحاديا
  :است آورده
  

 ون دالريليتر: واحد

 نام منطقه

 GDP ينيب شيپ

  2003ساليبرا

 GDP ينيب شيپ

  2020سال  يبرا

  21 3/10 االت متحدهيا

  19 5/9 اروپا

  8 4 ژاپن

  5 3/1 نيچ

  
د ناخالص ياالت متحده به لحاظ توليشود، اقتصاد ا مي طور كه در جدول مالحظه همان

ن يهم ا 2020در سال  ن هست ويشتر و دو برابر ژاپن و چيه اروپا بياز مجموعه اتحاد يمل
 يط توسعه انسانيكند كه شرا مي تيها از آن حكا تيواقع يول. نسبت حفظ خواهد شد
ر، يك قشر فقيع ناعادالنه درآمد؛ يت كرده است و توزيكا هم سرايجهان سوم به كشور امر

ن البته يوجود آورده است كه ا به االت متحدهيگانه را در ايض، معتاد، فاسد و از خودبيمر
ت روابط يبه لحاظ ماه گرچه يغرب ياروپا. كاستيامرداري  هيجزء ذات نظام سرما

كا، يمتفاوت با امر ياجتماع يها استيو س يخيل تاريدل به يكاست، وليه امريشب ياقتصاد
  .باشد مي متفاوت

 35ش توانست قرارداد يچند سال پ ،آلمان يكارگر يها هين اتحادياز بزرگتر يكي
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ن ييباشد و قشر پا نمي كا مقدوريكه در امر يزيساعت كار در هفته را به دست آورد، چ
در هلند، . ر كننديشان را س ت كار كنند تا شكم خود و خانوادهعسا 12د روزانه يجامعه با
 يدر سوئد برا. درصد است 4ان كودكان يده و در ميان سالخوردگان به صفر رسيفقر در م

مراقبت از  يبرا يان توجه استحقاقيشا يها يت نهاد خانواده، پدر و مادر از مرخصيتقو
ات حاكمه از خانواده ياالت متحده است كه هيخالف ان برينوزادان خود برخوردارند و ا

  .ارزش است بي ك واحدي، خانواده ينظر سودده را از نقطهيمتنفر است، ز
 Ann Hewlletبه نام  ييكايك اقتصاددان امريسف كه توسط يونيق يك تحقيبر طبق 

Sylvia يسيانگل ييكايامر"و مدل "يژاپن/ يياروپااي  قاره" يرفتار ينوشته شده دو الگو" 
را  ،يده و دوميوضع كودكان و خانواده را بهبود بخش ياول يالگو. سه شده استيبا هم مقا

كه در  يكاران است كه محافظهن يا ،ل آنيدل. خواند مي ه كودكان و خانوادهيعل ،ك جنگي
جاد يم آنها به شكنجه و ايكا را به دست گرفتند، جدا از تصميزمام امور امر 1980دهه

كا هم يامر و حقوق كودكان در يخانوادگ يها در خارج از كشورشان، با ارزش يبدبخت
ودكان را ، خانواده و كاند كه به اجرا گذاردهاي  ياجتماع يها استيو س ندمخالف بود داًيشد

  .اند كشانده يبه نابود
الذكر، گناه را به گردن  ق فوقينقد تحق يد نژادپرستانه به جايك ديمز، با يورك تايوين

ن شكل كه آن يبه ا! اند ساختهداري  كا را در دوره بردهياندازد كه امر مياي  پوستان برده اهيس
االن  ها ن ژنيداند كه ا مي كودكانه خوب يل عدم تغذياهان به دليس "بد يها ژن"را معلول 
ر خط فقر رانده يورك به زيويدرصد كودكان شهر ن 40. اند پوستان غالب شده ديبر ژن سف

ب يعج. برند مي رنج ياز گرسنگ ييكايون امريليم 30د كه يگو مي ن آماريآخر .اند شده
. افتيكاهش  ييا مگر در دو مورد استثنايدر سراسر دن يگرسنگ 1980است كه در دهه 

ترين  ين و غنيرتريفق يعني. االت متحدهيدر ا يگريقا و ديافر يصحرا يمناطق فرع يكي
در  يگان، گرسنگيمن اصالحات ريبه  1990و  1985 يها ان ساليدر م! بخش جهان

 16حدود( تر مسن ييكايون امريليم 5حدود . افته استيش يدرصد افزا 50االت متحده يا
از آنها بدون اغراق  يليه دارند و خيتغذ گرسنه هستند، سوء) سال 60يت بااليدرصد جمع

دفن  يس برايپل ها بعد از هفته يرند، و گاهيم مي يگرسنگ ن شهرها، ازيرنشيدر محالت فق
  .كند مي آنها اقدام

درصد  40كا يامر ان پدر و مادرها و كودكان درين طرف، تماس ميبه ا 1960از دهه 
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 يآن نقش سرپرست يمعن. ساعت كمتر با هم هستند 12تا  10اي  هفته يعنيافته، يكاهش 
امروز پدر  .است... و  يمخرب جنس يها ، مواد مخدر، آموزشيينمايون، خشونت سيزيتلو

 يبرا ينكه نظاميساعت كار كنند، بدون ا 60تا 50يا د هفتهيو مادر خانواده، هر دو، با
است كه طبق اعالم  1990مربوط به دههن آمارها يا. ت از كودكان وجود داشته باشديحما

 ها از درآمد شركت يو درصد. ن حد بوده استيدر باالتر ها سود شركت ؛مجله فورچون
  .دهد مي ركود را نشانترين  نييرسد، پا مي كه به پرداخت دستمزدها

 يكاريوجود داشته است، ب يق اقتصاديكه ركود عم 1930 در دهه ،يبه قول چامسك
بزرگ  يف شهرهايكه امروز در محالت خراب و كثيدر حال. نبوده است يديناام يبوده ول

دار باشند يد شب بيبا ها گربزمادر. كننده شده است رانيو ،يدياحساس ناام ،االت متحدهيا
آمدند، معلمان  نمي بدون غذا به مدرسه 1930در دهه  ها بچه. نخورند را ها بچه ها كه موش

مدرسه توسط دانش آموزان متاثر از مواد مخدر،  ياز راهروهانگران نبودند كه هنگام عبور 
شهر  1940درآغاز دهه! كشور جهان وجود دارندترين  نها در ثروتمنديامروز ا. كشته شوند

كا شهرها به يامروز در سراسر امر. ل شديخصمانه تبد يك جايج به يورك به تدريوين
كا با كار كردن رو به بهبود يدم امروضع مر 1930تا دهه . اند ل شدهيخصمانه تبد يجاها

ن يبه ا يد آمد، بحران اقتصادين نظام پديك وقفه بزرگ دراي 1930در دهه يبوده است، ول
كا از بحران يزان به آن دامن زدند و پس از آن هرگز امريان داد و برنامه ريامكانات پا

  .شود نمي داران هين بحران متوجه سرمايالبته ا. خارج نشده است ياجتماع
پرداختند،  ها نينش در زاغه يجد يكا به سازماندهيمردم امر 1960كه در دهه  يهنگام

شهرها را به  يآمد و جوامع داخل به حركت در يطور ناگهان م مواد مخدر بهيان عظيجر
در عرض . دادند مي گانيبودند كه به كودكان ده ساله مواد مخدر را يافراد. كشاند ينابود

 .كرد يديكنندگان را دچار ناام تحه همه اقدامات مردم خوانده شد و اقدامچند ماه فا
 60ان يدر م يكا ممنوع است كه اوال طبق گزارش رسميل در امرين دليجوانا به ا يمار

از آن گزارش نشده  يك مرگ ناشي، هرگز اند جوانا مصرف كرده يكه مار يون نفريليم
نكه يدوم ا. برد مي انيانه صدها هزار نفر را از ميسالل آزاد است كه ين دلياست و توتون به ا

تواند آن را  مي كس د و هريآ مي ه شاهدانه به دستيشب ياهياز گ) شيا حشي(جوانا  يمار
اج به كارخانه و يار ساده است و احتيند كردن آن بسياش كشت كند، فرآ اط خانهيدر ح

 دست به يجرم نبود از آن پولاگر مصرف آن . مت ندارديق آالت گران نيكارگر و ماش
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ند در كارخانجات بزرگ ي، فرايگسترده كشاورز يها نياج به زميتوتون احت يول. آمد نمي
  .كرد يتوان آن را انحصار مي .مدرن دارد يتكنولوژبا 

 ر كارها، صنعت توتون را كنترليان سايندگان بود كه در ميدر مجلس نمااي  تهيكم
ك شركت تنباكو بر آن مسلط شد و بعد معلوم شد يرا يندارد، زگر وجود ياكنون د. كرد مي

هم . بوده است يگار منتشر كردند، تماما قالبيكه مربوط به دود س ينديكه اطالعات خوشا
را مجبور كنند  ييايآس يشود تا كشورها مي كا استفادهياكنون از قدرت دولت امر

در دانشگاه اي  مطالعه). نيمانند چ(كنند باز  ييكايغات توتون امريتبل يشان را برايبازارها
ن زنده هستند، يسال كه امروز در چ 20ر يآكسفورد برآورد كرده است كه از كودكان ز

  .از توتون خواهند مرد يناش يماريون نفر آنها در اثر بيليم 50حدود 
ش يرو به افزا االت متحده سه برابر شد و مرتباًيدر ا يت زندانيگان جمعير يكايدر امر

كصد هزار نفر يدر هر  ينفر زندان 686االت متحده با يا CPSمركز  بندي رتبه. است
در  ييكايون نفر امريليم 8/1 يعني. را درسطح جهان دارد يزان زندانين ميشتريت، بيجمع

من انگلستان و ير كيجزا ،كايجالب است كه بعد از امر. اند در زندان بوده 2002سال 
ت در رتبه دوم و يجمع ،كصد هزار نفريدر هر  ينفر زندان 628و  664ب با يبه ترت ،هيروس

 ويمالد ريجزا ،)نفر 489(، تركمنستان )نفر 522( قزاقستان يو كشورها. سوم قرار دارند
) نفر257(و ازبكستان ) نفر279( ، مغولستان)نفر388(سنگاپور ،)نفر401( ندليتا ،)نفر414(

  .هستند ،يدر مرتبه بعد
عمده  يت از رقبايمتحده از نظر سرانه جمع االتيان ايتعداد زندان، 1980هه در اواسط د

و آموختن  يشورو يپس از فروپاش يه جلو زد، وليو روس يجنوب يقايافر يعنيخود 
كه قبال به آن  1994م يقانون جرا. ده استيكا رسيه هم به امرياقتصاد آزاد، روس يها ارزش

حقوق بشر  الملل بين يها كه گروه يطور به. است يرانسانيالعاده خشن و غ اشاره شد، فوق
ن قانون پس از يطور كه گفته شد، ا همان. اند ل اعمال شكنجه، محكوم كردهيآن را به دل

 يمين .ماهر كنترل كند مهيكارگران ن ين قرارداد را رويب شد تا عوارض ايقرارداد نفتا تصو
گناه آنها عمدتا . هستند ياط با مواد مخدر زنداندولت فدرال در ارتب يها ان زندانياز زندان

ل داشتن يك سوم آنها به دلينداشته و  ،يقربان ،است و جرم آنها داشتن مواد مخدر
  .اند جوانا به زندان افتاده يمار

 ها زبان ييايپوستان و اسپان اهيطور اخص س االت متحده، بهيدر ا "ه مواد مخدريجنگ عل"
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ن يكوكائ"ن، يرنشيف فقيموارد مورد عالقه در محالت كث. استرا مورد هدف قرار داده 
مواد مخدر . ن شده استييتع يديار شديبس يها آن مجازات يشود كه برا مي دهينام "اعال

. است ،ار كميبس ،يكين ياست كه مجازات ا "نيپودر كوكائ"ن، يدنشيسف يمطلوب شهرها
 يت ماريآغار ممنوع .است 1به  100دولت فدرال  يها ن دو در دادگاهينسبت مجازات ا

. بود يكيو به هدف كنترل مهاجران مكز ياالت جنوب غربياالت متحده، در ايجوانا در ا
از  يبخش 1933تا  1919كه از  يد و فروش مشروبات الكليطور كه قانون منع تول همان

نه . وركيويدر شهر ن يرلنديمهاجران ا يها خانهيكا بود، به منظور بستن ميامر يقانون اساس
نداشته باشند  يپاتوق يرلندين بود كه مهاجران ايهدف ا. نكه خوردن مشروب منع باشديا

  .ت كننديخود را تقو يجاد كنند و بتوانند همبستگيا "يخطر" يمراكز شهر يكه برا
 اند انجام شده است، برآورد كرده OECDتوسط  يكه در سطح جهاناي  بر طبق مطالعه

درصد آن  50شود و  مي يارد دالر از پول مواد مخدر هر ساله پاكسازيليم 500كه حدودا 
پول  سازي ا به عنوان مركز پاكيهمه از كلمب. رديگ مي صورت ييكايامر يها توسط بانك

ارد آن سهم يليم 260ا و يارد دالر آن سهم كلمبيليم 10ن پول فقط ياز ا يند وليگو مي سخن
فتاده ين رابطه به زندان نيدر ا ييكايك بانكدار امريتا كنون . شود مي ييكايامر يها بانك
ش از ده هزار دالر يز پول نقد بيرا ملزم كرده بود كه وار ها كا، بانكيامر يبانك مركز !است

آن  1980خواهان در دهه  يجمهور. ف شناخته شونديكث يها انا پوليرا گزارش كنند تا اح
ه مواد مخدر را در يجنگ عل ،)گانيمعاون ر(كه جرج بوش  يهنگام .ان برداشتنديرا از م

، 1980ا در يسي  طالعهطبق م. ن برنامه فدرال را لغو كرديا عمالً ،كرد مي گان ادارهيدولت ر
رود،  مي االت متحدهياز ا ،نيالت يكايد مواد مخدر در امريتول يبرا ييايميدرصد مواد ش 90
  .نشده است يزندان ييايمير كارخانه شيك مدي يول

دانشگاه جرج  در، William Chamaliss، شناس معروف ك جرميجالب  يبررس
س كال يدهد كه اقدامات پل مي انجام شده است، نشان يس شهريواشنگتن كه از رفتار پل

نه كمك يهز. شده است گيري ، هدفها زبان يولياهان و تتمه سرخپوستان و اسپانيس يرو
از رفتار دولتمردان  يناش ،ل فقريبه دل. ل كنند قطع كردنديبتوانند تحصان را كه يبه زندان

اس ياز نظر مق "ميكنترل جرا" يها نهين كشور، هزيم متنوع در ايكا و گسترش جرايامر
نه، مطلوب دولتمردان ين هزيمعلوم است كه صرف ا. كمتر از بودجه پنتاگون است يكم
را كه  "ير ضروريغ"و  "ديزا"از افراد  يعيوسكنند بخش  مي يلذا سع .باشد مي كايامر
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 "فيمحالت كث"كه  ييها به دورن بازداشتگاهاي  ندهيطور فزا ندارند، به يدر پولساز ينقش
  .خواندند، بچپانند مي شهرها
، يياياه، اسپانيت سيون جمعيليتا چند م يحت ،فين محالت كثيا ،بزرگ يشهرها در

به  يس هم كاريبا پليو تقر اند خود جا داده را در... و  يباز، قاچاقچ كار، همجنسيمعتاد، ب
توان  مي ن شهرها رايا... ورك و يويكاگو، نيآنجلس، ش لوس يدر شهرها. كار آنها ندارد

نكه يندارد مگر ا يدارند كه كار يس اختصاصيد، پليكامال سف يبر عكس، در شهرها. ديد
پوست با  اهيك سيانا ياگر اح. نشان بسپرددا كند و به صاحبايسرگردان را پ يها سگ و گربه

رون كنند و به يكشد كه او را ب مي قه طولين منطقه شود، چند دقين قراضه وارد ايك ماشي
  .د شودياو بفهمانند كه وارد منطقه ممنوعه نبا

 ،ر نوزادانيدر نرخ مرگ و م ،يست قدرت صنعتيب اني، در من كشوريستميكا بيامر
 يخصوص يها االت متحده در شركتيدر ا ياز سهام عموم يمين باًيكه تقريدر حال. است
در . ستين يه كارگرين پول در دست اتحاديا ياست ول ي، وجوه بازنشستگيگذار هياسرم

 ران آن بخواهنديمد ياست كه هر كار ،يگذار هيسسه سرماؤدست گلدمن ساكس، م
ران يكا، مديپول كاركنان در امر در واقع از. ديآ نمي شيآنها پ يهم برا يكنند و مشكل مي

  .شوند مي منتفع ،يگذار هين موسسه سرمايا
ترين  درصد از ثروتمند 25/0ن است كه يكا اين آمار وحشتناك در مورد امريو آخر
ن نسبت در جهان يار دارند و ايمملكت را در اخت ياسيدرصد از سهم س 80كا، ياقشار امر

  .استاي  سابقه بي ركورد

  قايانه و شمال افريت خاورميوضع
را  "يقا در اقتصاد جهانيانه و شمال افريت خاورميوضع" د مناسب باشد كهينجا، شايدر ا

و صندوق  يشود و در اجالس ساالنه بانك جهان مي ران هم مربوطيبه ا ماًيكه مستق
 ـ يقينقل از مقاله كورش صد(م ياوريارائه شده است را ب ـ 2003 يدوب ـ پول يالملل بين

  ):3/3/83روزنامه شرق 
  :شاخص درآمدسرانه

و در  1985از  .داشت قرار يشرق يايدر مقام دوم پس از آس 1985تا  1965 يها سال يط
 .افتاده است ن عقبيالت يكايو امر يجنوب يايا، آسياز متوسط آس 1990دهه 
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 )با صرف نظر كردن از بخش نفت( :يگذار هيسرما
كه به  2000در سال  يخارج يم خصوصيه مستقيسرماارد دالر يليم 8/294از مجموع 

 .بوده است% 3 يعنيارد دالر يليم 3/9ن منطقه يدرحال توسعه وارد شده سهم ا يكشورها
 3/0فقط  يخارج يگذار هياز مجموع سرما) رانيشامل ا( يغرب يايسهم آس 2001سال  در
  . بوده است% 

 :كار يرويت و نيجمع
  )يجهان%  9/4(ون نفر يليم 296ت يجمع

 )جهان%  3/8( ربعون متر ميليم 11وسعت 

 %2/2ت ينرخ رشد جمع

، ن غذايكه مشكل تام ،ديون نفر خواهد رسيليم 600ت به حدود يجمع، 2025در سال 
 .خواهد داشت يو فرصت شغل آب، مسكن

 يعدم ارتباط منطق .افتهيكار به شدت كاهش  يروين يور بهره ،يكاريعالوه بر بحران ب
 .وجود دارد ياجتماع يازهايو ن يديتول يو نهادها يآموزش ينهادهان يب

 :يبحران جامعه شهر -4
 يبناها براريز يو عدم آمادگ ،شدن يند صنعتيق فرآيبدون گسترش و تعم ،ينيرشد شهرنش

  .ت مهاجريرش جمعيپذ
سال 35در . ت نهاد دولت لطمه خواهد زديقواره تعهدات دولت كه به مشروع بي شيافزا
 يت شهريجمع 2025در سال . اضافه شده است يت شهريون نفر به جمعيليم 100گذشته 

 .افتيش خواهد يون نفر افزايليم 350به  يكنون ون نفريليم 135از 

  
 انهيدر خاورميكاريب

 سال يكارينرخ ب كشور

 1999 درصد30 ريالجزا

  درصد 20برآوردها اي بر اساس پاره2000 درصد12 مصر

  )كيپلماتيلوموند د(درصد 25-2001،20 درصد16 رانيا

  )يررسميغ( درصد30-25،يآمار رسم1999 درصد15 اردن

 1998 درصد18 لبنان
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 2000 درصد29 يبيل

 2000 درصد22-15 مراكش

 1999 درصد18-14 يعربستان سعود

 1999 درصد15-12 هيسور

 1999 درصد16 تونس

 1999 درصد35 مني

  
  :غذا آب و-5

مترمكعب در  1500 به 1960 سال مكعب درمتر 3500 ر منطقه ازيدپذيسرانه منابع آب تجد
 ينيب شيو براساس پ. ر كرده استييمتر مكعب تغ 1250به يط كنونيو در شرا 1990سال

افت كه درآن سال سرانه يمكعب كاهش خواهد متر 650به 2025در سال  يبانك جهان
نه ين زميا ن كشورها دريب ييها نده بحرانيدر آ .خواهد بودمكعب متر 4780يمتوسط جهان

  .شود مي ينيب شيجنگ پ يحت و
 يطور به. رتبه را در منطقه داردترين  نيپائ ييدر محصوالت غذا ييدگاه خودكفاياز د

 يها در سال% 7/1به  1980 در دهه درصد 5/5از يافزوده در بخش كشاورز رزشكه رشد ا
% 3ساالنه  يد داخلين مصرف و توليفاصله ب يعني ييشكاف غذا. افتهيكاهش  97-1990
غالت را  يالملل بينمت يق يد سازمان تجارت جهانيافت و قواعد جديش خواهد يافزا
  .ش خواهدداديافزا

  :راه حل-6
ارد دالر يليم 31 يعنيد باشد، يدرصد با 10تا  7ساالنه حدود  يآهنگ رشد اقتصاد

ارد يليم 12و  مصر در دالر ارديليم 14مراكش،  ارد دالر دريليم 30ران، يدر ا يگذار هيسرما
  .دالر در تونس الزم است

  :كا و ائتالفيبرنامه امر  -7
مت يق سال نفت ارزان 50 يعني يعيگاز طب الحصول و بشكه نفت سهل ارديليوجود هزارم

  :باعث شده كه
 ون و ثبات درمنطقهيزاسيدموكرات  -

 كايرونق تحت امر امر  -
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از بالكان تا ( يثبات بي در قوس يدائم مهين يبزرگ نظام يها گاهيوند پايجاد و پيا  -
 ).نيچ يمرزها

 ير نفتياداره منابع و ذخا  -

 كايامر يجهان يسم اشتغال به عنوان هژمونياستفاده از مكان  -

 ل يحذف فشار اعراب بر اسرائ  -

قوم كرد در چارچوب  يها و ادغام خواسته يسن -عه يون شيشكل دادن به فدراس  -
 ياصول دموكراس

 ).سميسكوالر( ير مذهبيغ ياستقرار روندها  -

 .ندهيسال آ 10انه در يخاورم يكا و كشورهاين امريب يجاد منطقه آزاد تجاريطرح ا  -

انعقاد قرارداد دوجانبه با اردن، (جانبه دو جانبه و چند يتجار ياد قراردادهاعقطرح ان  -
 )ل و مراكشياسرائ

  ؛يو الحاق به سازمان تجارت جهان ياقتصاد يت از آزاديحما  -
 .ر سلطه خود در آوردنديرد تا منطقه را كامال به زيكا و متحدانش قرار گيدستور كار امر

  سازي يه جهانيعل ها مقاومت
 يقدرتمند يها ، جنبش"تيقدرت هو ـ عصر اطالعات" كاستلز، در كتاب ارزشمند خود،

ند يفرا در ها ن جنبشيا. ش هستنديخو "تيهو" كند كه به دنبال مي ييدر جهان را شناسا
  :بوده و عبارتند از ها ييكايامر "سازي يجهان"مبارزه با 

 )تيهوديسم و ي، بودسميهندوئ( يت كمتريو با اهم) يحيو مس ياسالم( ينيد ييگرااديبن  -1

  )اياسپان يكاتاالن ييگرا يمل ييو نوزا يشورو يدر فروپاش( ييگرا يمل  -2
 )ييكايامر ـ ييقايافر( يقوم  -3

خ بشر يطول تار يدر تمام ينيد ييادگرايبن" :ديگو مي ينيد ييادگرايكاستلز در مورد بن
ت، يعنوان منبع هو ، به]ستميقرن ب[ن هزاره يا يانيپا يها سال وجود داشته است اما در

 اشاره "يراشد غنوش"او به سخن  ".كند مي رومند و اثرگذار جلوهين يآور طور اعجاب به
ته، يل به مدرنيتنها راه ن": ديگو مي دهد و مي قرار "تيجاهل"را در برابر  "امت"كند كه  مي

ن كرده ييمان تعيخ ما، تمدن ما بر اين ما، تاريكه د يراه. راه خودمان است قدم گذاشتن در
  ".است
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او بازگشت . داند مي تيهو يابين بازيران را مصداق ايت ايانه وضعيار داهيكاستلز بس
 يحتو  1963د شاه در يالعمل انقالب سف را، عكس 1979ه يل فوريدر اوا ينياهللا خم تيآ
 .داند مي ،1976ليآور 24در  ،يم اسالميض تقويوعت

 يه نوسازيعل يواكنش "معاصر را به منزله يت اسالميهو نساختكاستلز، 
شدن و  يانبار جهانيز يامدهاي، پ)يستيتالي، خواه كاپيستياليخواه سوس(ر يناپذ يدسترس

را  ييكايامر يحيمس ييادگراياو، بن .داند مي "يمابعد استعمار ييگرا يسقوط برنامه مل
  :شمرد كه شامل مي بر يحيمس يها د و تجربهياز عقااي  مجموعه

  ،بودن آن يقيل و حقيالهام كالم انج و يرش وحيپذ  -1
 ،ياو به عنوان ناجرش يح و پذيق مسياز طر يفرد يرستگار  -2

 ،نيح از آسمان به زميانتظار بازگشت مس  -3

 ت ارتدوكسيحيمس يها ق آموزهيتصد  -4

 ياخالق يها در دفاع از ارزش ياسيس ينديفرا"را  يحيمس ييادگرايكاستلز، بن. باشند يم
 از يبراساس تصورات يو اجتماع يت شخصيبر ساختن هو"داند كه هدف آن  مي "يحيمس

ژتال ياو از قول م. است "يائيوتو پي ـ ينده آرمانيك آيگذشته و فرافكندن آنها به 
(Misztal)  و شوپ(Shupe) يكيالكتيشدن، به صورت د يجهان يها شيپو": د كهيگو مي 

  ."د كرده استيرا تشد ييادگرايبن يها شيپو
ن بحران را يا. واقعا دچار بحران است ييكايكند كه خانواده پدرساالر امر مي حيتصر ،او

، خشونت در خانواده، كودكان نامشروع، ييطالق و جدا"مربوط به  يها در شاخص
 يها ، زوجيمجرد يها ي، سبك زندگيدرمامفهوم،  يشكن هنگام، درهمريد يها ازدواج

  .ديتوان د مي "گستره اقتدار پدرانه يجنس زن و مرد و نف هم
 مبارزه ين جهانيه نظم نويكند كه عل مي ييرا شناسااي  يماعاجت يها كاستلز، نهضت

و نه اي  دارد، نه برنامهسم نو، نه انسجامي يبراليل": د كهيگو مي "تويوريد"او از قول . دنكن مي
 نام ياو از چهار نهضت اجتماع ".ناب است يك كثافت نظري، يعني. يخيتار يدگاهيد

و  اند برخاسته يت متفاوتيبه غا يو نهاد ي، اقتصاديفرهنگ يبرد كه از بسترها مي
ن يا. كنند مي ، مبارزهسازي يه جهانيعل بر يدارند ول يضبه شدت متعار ييها يدئولوژيا

  :ها عبارتند از نهضت
  كياپاس در جنوب مكزيج يها ستيزاپات  -1
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 ييكايامر يايشيليم  -2

 ژاپن يويكينريآئوم ش  -3

 ستيط زينهضت مح  -4

 يست؛ انسانيط زيستاها و محيزاپات يها ، جنبشيجنبش معروف جهانن چهار يان اياز م
ن و آئوم يكا، هنوز نامتعيامر يشايليجنبش م ياست ول يجهان يو دوماي  منطقه يهستند و اول

وجود ندارد كه خصلت ثابت هر چهار  يدين است اما ترديآفر ژاپن وحشت يويكينريش
  .م پرداختينجا به آن خواهيآنهاست كه در اداري  هيجنبش موضع ضد سرما

  كيمكز يستاهايزاپات
  :ن شده است آمده است كهيتدو 1995ستا كه در اوت ياپاتز يت جنبش مدنفسيدر مان

ت يدر قبال جنا ياجتماع ياست كه با همبستگ يستا نهضتيزاپات يجنبش مدن"
 ها ستايزاپات ."ورزد مي از قدرت پول و دولت، مخالفت يافته ناشي سازمان
برخاسته بودند  يپوست بودند و عمدتا از اجتماعات بودند كه اكثرا سرخ يانيروستائ

س شده يسأك، در مرز گواتماال تيمكز يياستوا يها در جنگل 1940 كه از دهه
ان را يپوستان و روستائ ن قرن بود كه استعمارگران و مهاجران، سرخيچند. بود

. بردند يبه سرم يدائم يآنان در ناامنن دهه بود كه يكردند و چند مي اسستثمار
، دولت دستور نقل مكان مجدد يجنگلدار يك كمپانيحفظ منافع  يبرا1972در

 20 اكثر آنها از نقل مكان امتناع كردند و مبارزه. چهار هزار خانواده را صادر كرد
ن ياول يعني، 1994ه ياول ژانو در. ن آغاز كردنديت زميحق مالك يرا برااي  ساله

حدود سه هزار زن و مرد،  (NAFTA) يشمال يكايز معاهده تجارت آزاد امررو
 يافته بودند، با سالح سبك، كنترل شهرهاي ستا سازمانيكه از طرف جنبش زاپات

از رهبران آنها به  ياپاس را به دست گرفتند كه بعضيالت چيا مجاور جنگل در
 در. بود يآنها، فرماند ماركس، در زمره روشنفكران شهر يخصوص سخنگو

كطرفه اعالم نمود و يبس  ك آتشيجمهور مكز سيه همان سال رئيه ژانودازود
امضاء اي  نامه ه توافقيژانو 27ت شناخته شد و دريبه رسم يسرخپوست يها زبان

ع يان دو طرف مبادله شدند و روند مذاكرات درباره اصالحات وسيشد و زندان
آنها در . ديآنها آغاز گرد ياجتماع يها سرخپوستان و خواسته يو حقوق ياسيس

. شدند يسازمانده يت و تا حديك حمايكاتول يسايكل ياز سو 1970دهه 
 يها بودند، نه تنها از خواسته "بخش ييات رهاياله"انگر يان كه بيشيكش

 گيري به شكلدانستند، بلكه  مي كردند و آن را مشروع مي تيسرخپوستان حما
كه ارتش  ي، هنگام1995ه يدر فور. ان كمك كردنديروستائ يه صنفيصدهها اتحاد
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ت ياز سرخپوستان حما ييت قاطع جوامع روستايآنها حمله كرد اكثر يبه روستاها
  .را تداوم دادند يام علنيم قيكردند و همراه آنها به جنگل رفتند و دو سال و ن

  ستاهاياف زاپاتت، دشمنانان و اهدي، هوها ارزش
  :ر خالصه كرديتوان به شرح ز مي ت و اهداف آنها راي، هوها ن ارزشيطور خالصه ا به
  .دانند مي ه نظام و استعماريخ پانصد ساله مبارزه عليآنها خود را وارث تار  -1
سم و افول يمرگ كمون يدر ورا يستياليانقالب سوس يايمطرح ساختن زوا  -2

  .يمركز يكايامر يكيچر يها نهضت
و  ي، اجتماعيگوناگون، بر مشتركاتشان در دفاع از منافع اقتصاد يبوم يها نهيشياز پ  -3

  .كنند مي ديشان تاك ياسيس
 يقانون اساس 39مشروع هستند و به ماده  يندارند، بلكه شورشگران يقصد برانداز  -4

 "دولتل شكل يا تعديض يتعو ،حق مردم"كه از  يدر حال اند متوسل شده ،كيمكز
  .است

 (NAFTA) يشمال يكاي، مشخصا معاهده تجارت آزاد امرين جهانيمبارزه با نظم نو  -5
  .اند مان شدهيبخش، هم پ يين رهايست و متالهيان سابقا مائوئيكه با شبه نظام

  1990در دهه  يپرست هنيو نهضت م ييكايامر يايشيليم
ك ساختمان فدرال را فرو ي يتياوكالهماسون مواد منفجره در يك كامي 1995ل يآور 19 در
كا ير خاكستر جامعه امريانگر آتش زين واقعه نمايا. دينفر را به قتل رسان 169خت و ير

نام دارند كه براساس  "پرستان هنيم ينيزمريگروه ز"ستند بلكه يست نيآنها ترور .بود
، يگذار ن بمبيچند 1994-6 يها ن ساليدر ب. اند مستقل شكل گرفته يمخف يها هسته

 ين تن مواد منفجره از اماكن تجاريوست، چنديوقوع پ آهن به راه يسرقت بانك، خرابكار
قابل حمل  يازهااند د شدن موشكيبه سرقت رفت و ناپد يحات نظاميتسل يو انبارها

كا به ادوات يدر سراسر امر "پرستان هنيم" از دهها هزار نفر. وستينگر، به وقوع پياست
  .اقدام كنند يكينبرد چر يها روش يريبه فراگ ستند و منظماًمسلح ه يجنگ
 ياست كه ادعا يعيار وسيجناح نهضت بسترين  افتهيو سازمان ترين  شا، خشنيليم

 يسنت يكار، گروهها حافظهم يافراط يها ن نهضت با سازمانيا در .دارد "پرست هنيم"
 يها ، دستهينيمتعصب د هاي دسته) هاهوديها، ضد ينئوناز( دانيسف يبرتر طرفدار
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طبق اطالعات موثق  .رنديگ مي قرار... ست ويز طيتالف ضدنهضت محئضددولت فدرال، ا
ن يرغم ايعل. ون نفر هستنديليم 5كا، بالغ بر يامر در "پرست هنيم" گزارش شده، طرفداران

متحد ساخت، دشمن  1990دهه  پراكنده را در يها ن گروهيتشتت اهداف و نظرات، آنچه ا
. بود "ين جهانينظم نو"نده يالت متحده به منزله نمايدولت فدرال ا يعني :مشترك آنهاست

  :چهار واقعه، آنها را متوجه توطئه دولت فدرال كرد

  1993ب نفتا در سال يتصو
 1994سال  نتون دريها توسط كل از سالح يت فروش برخيمحدود  -

 1992در سال  داهويدان در آيسف ياز معتقدان برتر يكيقتل همسر   -

در اي  ياف ب و همقطاران او توسط "نيديويد"رهبر فرقه  "د كورشيويد" قتل  -
 .1993سال 

ت دولت يرش حاكميو از پذ اند كا را علم كردهيه امرياول يل و قانون اساسيآنها انج
 ينترنتيشعار ا .زنند مي از فدرال سربازاند آن و اعتبار بانك پس يها ن و دادگاهيفدرال و قوان

كا يا به امريد يد و به سازمان ملل خدمت كنيبه ارتش ملحق شو" :آنها عبارت است از
حات يمسلح به تسل يگاه يد، حتنمسلح هست ".ديا خدمت كنيشيليد و به ميملحق شو

  .دارند ،وار يو ساخت سلسله مراتب نظام يجنگ
شده  يشناسا يشيليگروه فعال م 441كا، يالت امريا 50يتمام در 1995در اواخر سال 

آنها سازمان  .بودند يشبه نظام يآموزش يها گاهيالت صاحب پايا 23است كه حداقل در
 ن گروه پراكنده ويالت چنديك ايدر يالت مستقل هستند و گاهيندارند و در هر ا يسراسر

وغالبا مذكر  يحيدپوست، مسيآنها عمدتا سف ياعضا. گر وجود دارديكديارتباط با  بي
 ."وتر استي، كامپيپرست هنيادخانه نهضت مزرافزار در  جنگترين  ياتيح" .هستند

دهند، تا  مي به آنها كمك... و يونيزيتلو يها ل، كانايكابل يها ل، كاناييويراد يها ستگاهيا
 يعاتيغ كنند، شايانه را تبليگرا راست يافراط يها شهيزند، انديمردم را برانگ يزاريخشم و ب

اختن دولت اند بر يافته براي سازماناي  سهياثبات دس يهوده در پيباي  يب اف. پخش كنند
ا با ي( يچ سازمانيه بي ، و)ن ناميا با چندي( ، بدون ناميسه واقعيكه با دسياست در حال

كند و  مي هيظن را تغذ ان دارد و جنون سوءيجر ياطالعات يها ، در شبكه)صدها سازمان
  .افروزد مي آتش خشم را بر
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  نهن پرستايم يها دگاهيد
  :شوند مي ميكا به دو دسته تقسيپرستان، مردم امر هنيبر اساس نگرش م

  كنندگانديتول - 
  ها انگل - 

 يها نخبه و فاسد يمقامات دولت(كنند، تحت ستم دو قشر باال  مي كنندگان كه كارديتول
آنها فدرال است و دشمن  .قرار دارند) ها انگل(ن يو پائ) ها و شركت ها ثروتمند بانك

  :د آنها عبارتند ازيجامعه از د ياساس يواحدها
  فرد  -
 خانواده  -

 ياجتماع محل  -

  :باشد مي ريز يها ه گروهيواكنش آنها بر عل
  )ه زنانينه عل(ها  ستينيفم  -
 گرا مردان همجنس  -

  ها تياقل  -

داري  هيسرما قت ضدين نهضت، در حقيا يدئولوژيا. ل استين نهضت تفنگ و انجيشعار ا
 يدر برابر نمودها) آن يتيبه مفهوم آدام اسم( آزادداري  هيست بلكه در دفاع از سرماين

شود و شباهت به  مي بزرگ ظاهر يها ات شركتيدولت است كه در هداري  هيسرما
  .ا كمك كنديشيليتواند به گسترش م مي يمشكالت اقتصاد. سم داردياليسوس

  ٭ژاپن يويكينريآئوم ش
 يها و كه با انفجار بمبيتوك ينير زميقطار ز 3سه حمله جداگانه در 1995 مارس 20 در
 يكند و به مرگ منته مي را فلج يستم اعصاب مركزيكه س(ن يسار گاز يحاو ييايميش

ن يخود به ا يس ژاپن با تجربه قبليپل .ديباثبات ژاپن را لرزان جامعه ظاهراً يها هيپا) شود مي
اي  فرقه"صورت گرفته كه  يويكينريآئوم ش يحمالت توسط اعضان يد كه ايجه رسينت

 يو واحدها ياسيس يها و سازمان يتجار يها تياز فعالاي  از شبكهاي  و هسته يمذهب

                                                      

 واژه ژاپني به معناي حقيقت ٭
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دوره  وگا زنده ماندن درياضت و يق ريطر ن فرقه؛ ازيا ييهدف غا .است "ينظام شبه
جه يژاپن و جهان از جنگ كه نت ن نجاتيچن رسد و هم مي فرا يآخرالزمان است كه به زود

و  ين جهانيجاد نظم نويا يبرا "كايسم امرياليو امپر يژاپن يها ر رقابت شركتيناپذ اجتناب
 ينياز نوتر ، آئوم انسانيين مبارزه نهايدر ا يروزيپ يبرا .است "يدولت واحد جهان

دانشمندان و ان يخود را از م ين فرقه اعضاينكه ايآنچه مهم بود ا .دهد مي پرورش
ن سنتو ييه اعتقادات آيبر پا) آساهارا(ك كور مادرزاد ي، 1986 در. مهندسان گرفته بود

(Sento) را با  ويكينريآئوم ش يدن به كمال، فرقه مذهبيوگا به منظور رسياضت و ير و
 مراقبهاضت و يوقف ر ن فرقه همه اعضاء خود را كامالًيدر ا. س كرديعضو تاس 350 حدود

ن فرقه در يا ).به زور يگاه يحت( بخشند مي شان را به فرقه ييدارا يو تمام كنند مي
ع يار سودآور، توزيبساي  رهيزنج يها فروشگاه .كرد ،يگذار هيسرما ،گوناگون يها تيفعال
در جهت  يعنوان گام ، به1988 در .مجاز تخصص آنها بودريغ يافزارها وتر و نرميكامپ

. بنا كرد يدر دامنه كوه فوج ييخود را در روستا يفرماندهشهر، آئوم مقر  د آرمانجايا
معاف از  يانتفاعريغ يسسه مذهبؤك ميعنوان  ، رسماً بهيرغم مخالفت مقامات دولت به
ت حدود ده هزار عضو، آساهارا يت آئوم و با حمايم موقعيبا تحك .ديات به ثبت رسيمال
نفر  25 ، آساهارا و1990ر سالد. است شوديم گرفت وارد سيجامعه تصم يدگرگون يبرا
سپس تالش . كسب نكردند ييچ رايه باًيدر كنگره شدند، اما تقر يندگيگر آئوم نامزد نمايد

با  ييارويمعطوف به رو يبعد يها را رها كردند و تالش ياسيند سيمشاركت در فرا يبرا
  .دولت بود

كرد كه در  ينيب شيپ (Nostradamus)نوستر آداموس  ييشگويبا مراجعه به پ ،آساهارا
جهان  يدرصد ساكنان شهرها 90، يكا و شوروين امريباي  با جنگ هسته 2000سال 

اضت يسخت، ر ين جسمانيق تمرين كار از طريا شوند، ايد مهيدگان بايبرگز. خواهند مرد
  .سر بوديآساهارا م يها از آموزه يرويو پ

استفاده خواهد كرد، آئوم  يكربيو م ييايمي، شيا هسته يها سالح يچون دشمن از تمام
  .كند ها ن نوع جنگيد خود را آماده اينوع بشر است، با ءن شانس بقايكه آخر
ساخت اسلحه  يه برايمواد اول سازي د و فرآوردهيخر ين شركت برايجه، آئوم چندينت در

اه يسكه از بازار يپوش ارتش كوپتر و چند زرهيك دستگاه هلي. س كرديتاس يكروبيو م ييايميش
شرفته كرد كه يپ يتكنولوژ يها شروع به ساخت سالح. كرد شده بود، وارد يداريه خريروس
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در ژوئن . ل دادي، آئوم دولت مخالف تشك1994در. شد مي زيشونده ن تيهدا يها شامل موشك
نفر  7انجام گرفت و بعد به مرگ  "ماتسوموتو" اعصاب در يش گازهاين آزماياول 1994

اي  ا را به سمت دوره تازهيو چند ماه بعد، همه دنيتوك ينيرزميز يحمله به قطارها. شد يمنته
  .ش برديپ يمنج و بشارت ظهور "آخرالزمان" يها آموزه يمبنا اوضاع بر ينقاد از

  ها د آئوم و روشيعقا
  :ين به معناياز محقق يكي "ازاوا" است كه به قول يد بر مفهوم رستگاريهدف، تاك

 ي هيق تجزين كار از طريفراتر روند ا يبدن و جهان خارج يد از مرزهايبامومنان "
د كه جسم را هم يرس ييتوان به جا مي مستمر يها نيبا تمر. شود مي سريوقفه جسم م بي

ك يعنوان  كوشد خود را به مي جسم. احساس كرد ياز انرژ يا موجيال، گاز يك سيچون 
كپارچه ين جسم يا يبه قسمت درون يخودآگاه يرا ما دارايز ،كپارچه نگه دارديفرد 
ن، از هم يبنابرا. دهد مي جسم است كه مفهوم خود را سازمان ين قسمت درونيهم. ميهست
دن واز هم گش يم به معنايا گاز حس كنيال يچون سمان تا آنجا كه آن را هم دن جسميپاش

ام نگرش و روش ه انسجيگر مايدو عنصر د .است ين رستگارياست و ا يسازمان نفسان
  :شود مي آئوم

  .است يكننده رستگار نيرهبر كه تضم اعتقاد به قدرت برتر
  .كه بر سر راه تمدن است يعيبحران فج از يناش حس اضطرار

كه در حال  يمومنان وجود دارد، مومنان يان جنگ و رستگارين پايب يميوند مستقيپ
لذا، آئوم در آن . هستند يعيطبفرا يها ق كسب قدرتيآخرالزمان از طر يآماده شدن برا

 زنده ماندن در محشر سال يكه چگونگ ،ك شركت فعاليو هم  يك فرقه عرفانيواحد 
در . الن جوان دانشگاه بودنديالتحص اكثر راهبان آئوم فارغ .است ،داده مي آموزش ،را 2000
 40 بودند و يسالگ 30 درصد در دهه 28و  يسالگ 20دهه  درصد راهبان در 5/47، 1995

  .درصد آنها زن بودند
 يدرون يايدن" له دگرگون ساختنيوس به "يجنس يها محو تفاوت" از اهداف آئوم يكي
ك جامعه به ياز  يكرده ژاپن كه دچار سرخوردگ لياز زنان تحص يبرخ .بود "تيجنس

 الن علوميالتحص از مردان، فارغ يينسبت باال. ساالر بودند، جذب آئوم شدندت پدريغا
 در ،ژاپن ياجتماع يها نهضت يل ناكاميممتاز بودند كه به دل يها از دانشگاه يعيطب
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اما بدون  يدر ناز و نعمت ماداي  نسل تازه 1970 از دهه. ، جذب آئوم شدند1960دهه
 يگر يو باطن يفته تكنولوژيطور همزمان فر ن نسل بهيا. رشد كرد يو معنو يروح يمعنا
گرفت كه به  مي صورت يكيالكترون يها له كالهكيبه وس ييها موارد، تجربه يدر برخ. بود

ك يه نآئوم . افت كنندياز مغز رهبر در ماًيرا مستق يشد تا امواج ارتباط مي روان وصليسر پ
 ينيك معلم دياست كه  يكردگان شورش ليتحصآميز  اغراق ي، بلكه تجليجنون جمع

و جنگ فوق  ياست اطالعاتيت و سيك، تجارت و معنويدر تقاطع مراقبه و الكترون ييسودا
  .ك، سررشته آن را در دست گرفتيتكنولوژ

  هياول گيري جهينت
وند يدر پ ،ستاهاياز نظر ژاپات. است ين جهانيالذكر، نظم نو دشمن مشترك سه نهضت فوق

 يايشيليدگاه ميك در معاهده نفتا، از ديكا با دولت نامشروع و فاسد مكزيسم امرياليامپر
ه ياز ناح يجهان يدهايآئوم، تهد يبرا كا ويت سازمان ملل و دولت فدرال امرأيبه ه ،كايامر

س ژاپن يپلكا و يسم امريالي، امپريتچندمل يها نده منافع شركتيكه نما يدولت واحد جهان
كه با هم دارند، هر سه  يق فرهنگيرغم اختالفات عمين، عليبنابرا. شود مي است، ظاهر

، يعني. ستيش نيب يكيابند كه ي مي سازمان يحول تعارض با دشمن نهضت اساساً
اد خواهد يت همه كشورها و همه مردم را به انقيكه حق حاكم ين جهانيكارگزاران نظم نو

كند  مي يسع ين جهانيت خود هستند كه نظم نويدنبال هو ها به ن نهضتياي  هر سه. ديكش
همه  يبرا يو دموكراس ين؛ عدالت اجتماعين ببرد و تحت عناويرا از ب ها تيهون يا

كا و وارستن از يهمه شهروندان امر ياز سلطه دولت فدرال برا يفرد ي، آزادها يكيمكز
ن سه نهضت ياگرچه ا. شوند مي مورد آئوم، ابراز در يروح ييق رهايت از طريماد

كرد كه  ييرا شناسا ييها توان نهضت مي قاط جهانن يتمام در يبرجسته شدند، ول ياجتماع
  .ن سه نهضت دارنديمشترك با ا يهدف

  ستيط زينهضت مح
 خ بشرياز تاراند در چشم يگاه ممتازيستم جايقرن ب يانيربع پا ست دريز طينهضت مح

ها خود  ييدو سوم اروپا ش ازيها و ب ييكايدرصد امر 1990،80 دهه در. كسب كرده است
وارد مجالس  يصنعت يكشورها احزاب سبز در. دانستند مي ستيز طيمحرا طرفدار 

عت يحفظ طب يبرا ين متعدديها، قوان و دولت يالملل بين يها ، سازماناند شده يقانونگذار
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گذار  ست، نطفهيز طينهضت مح. اند جاد كردهيا ين و نجات نسل كنونيو نجات كره زم
 يخرابكار يو حت ين مدنياز قوان ينافرمان يدر موارد ،ن نهضتيا .است ينيفرهنگ نو

داد كه  كار خود قراردستور عت را هم دريبار و تجاوز به طب انيز يسات صنعتيه تاسيعل
را باور  تعي، اصل احترام مطلق به طب"سمينياكوفم" .ب و زندان مواجه شديبا تعق طبعاً
  .دارد

ل شد و يونكوور كانادا تشكدر  1971ست كه دريط زين سازمان محيتر صلح سبز بزرگ
ل يتبداي  و شبكه يالملل بينك سازمان يبه  1994د، در سال يسپس به آمستردام منتقل گرد

ون دالر، يليم 100ون نفر عضو در سراسر جهان داشت و ساالنه بالغ بر يليم 6شد كه 
بر علم است،  يمبتن يكه نهضتين حاليع در ييگرا ستيز طينهضت مح .دات آن بوديعا
  :است و در عمل درصدد داري هيقا ضدسرمايعم

  ارتباط با اذهان -1
 هيمهار سرما -2

 مطالبه از دولت -3

 گذار ريتاث يها از نهضت يكيد نهضت سبز يبدون ترد .، استها با رسانه يمهمگا -4
  .د داشتيد به آن امياست كه با داري هيسرماي  ختهيگس عنانبر نظام  يجد

  گيري جهينت
 ،داري هينظام سرما يوار عملكرد رهبر طور فشرده و فهرست شد به ينوشتار، سعن يدر ا

 داري هيت و جوهر سرمايان ساختن ماهيان و عرياست كه ع يعيطب. ان شوديكا، بيامر يعني
شدن تر  روشن يبرا. از داردي، نيشتريآن، به زمان، فرصت و امكانات ب يكنون يو رهبر

و  بندي ك جمعياست كه  يضرور. د نكنديجاد شك و ترديا اناًيموارد، كه اح از يبعض
  .مين مبحث داشته باشياز ا گيري جهينت

ا يك روش ندارد و ثانيك منش و يست و يكپارچه نيدر جهان  داري هياوال نظام سرما
ستم، خاصه پس از يكه در قرن ب ييمتوجه همه كشورها يعتيمورد اشاره دكتر شر ،"يديپل"

ا در ين نظام را كاهش دهند و يخشونت و استثمار ا اند كرده يدوم، سع يجنگ جهان
به عنوان . شود مي ا حداكثر، كمتريشود  نمي ل دهند،يآن را به حداقل ممكن تقل يموارد

گر يعبارت د به .باشد نمي سهيسوئد، قابل مقا داري هيكا با سرمايامر داري هيمثال، سرما
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. هم متفاوت است ،سيا سوئيا فرانسه و يآلمان  داري هيبا سرما "كنيگلو امرنا" داري هيسرما
كاست كه يامر يخته و تهاجميگس عنان داري هين نوشته عمدتا نقد ما متوجه سرمايدر ا

 يشود و كمتر متوجه كشورها مي ، شناختهداري هيعنوان رهبر بالمنازع، جهان سرما امروزه به
 در كمتر از مشكالت يزيآنها چها در  انسان ، كه مشكالتييال دموكرات اروپايسوس
ال يدوم، سوس يو مشخصا پس از جنگ جهان 1930 از دهه. كاست، بوده استيآمر

نظام  يتا حدود يستياليسوس يها شهياند يكردند با القا ياروپا، سع يها دموكرات
 يس و سوئد، حتياز كشورها، مانند سوئ يكه بعض يطور كنند، به "فيتلط"را  داري هيسرما

 شيشهروندان خو ين اجتماعيمأخود را صرف ت يد ناخالص مليدرصد از تول 25تا 
، يياروپا يدر كشورها ها هيسرما بي ن اقدام اگرچه از درجه استثمار كارگران ويا. كنند مي

 ن كشورها به دوشيرا هنوز ا يگريمشكالت د يالبته با درجات مختلف، كاسته ول
خواهد شد به آن  يسنده، سعيتوسعه مطرح شده توسط نو ينده، در الگويآدر  كه كشند، مي

  .ز پرداخته شودين
و  يشورو يژه پس از فروپاشيو كا، بهيد امريسم جدياليان ساختن چهره امپريعر

و  داري هينظام سرما يخي، اگرچه جدا از عملكرد تارين كشور به مسائل جهانيكرد ايرو
ده نوظهور يك پديعنوان  خود به يباشد، ول نمي شدن آنتر  دهيچيو پ "يتكامل"درجات 

، )1381ه، ينشر صمد ( "سازي جهان يآن سو"دركتاب . رديد مورد مداقه و توجه قرار گيبا
 يدر فاصله جنگ جهان داري هيكا و جهان سرمايت امريريتحوالت انجام شده در نگرش مد

آورده ام و به طور فشرده  سازي يا جهاني، را به منظور شكل دادن جهان 2000اول تا سال 
ا يو  "ين جهانينظم نو"جاد يو ا سازي يده جهانيان شده است كه پديدر آن كتاب ب

است كه در هر  داري هيو مستمر در تفكر سرما يخيده تاريك اي، "يل دهكده جهانيتشك"
 ن تفكر پس ازيا. اند در تحقق آن داشته يو استعمار سع داري هيران نظام سرمايمرحله مد
ل شده است يتبد ،جيتدر به ،يديوه جديبه ش يميقد يوه استعمارگرياول از ش يجنگ جهان

 ياز كشورها يليت، مشاركت، سكوت و تحمل خيكا و حمايامر يكه امروزه با رهبر
  .دهد مي ، خود را نشانداري هيسرما

كتاتورها بود، پس از سقوط يت از ديكا، بر عكس گذشته كه حمايد امريكرد جديرو
و  1991در  يشورو يكاراگوئه و مشخصا پس از فروپاشيران و ساموزا در نيشاه در ا

از  "دفاع"و  يكتاتوريبا نظام د "مبارزه"محض،  ين به سمت توسعه اقتصاديچرخش چ
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را به اشتباه انداخته كه نكند  ها يليكرد خين رويد هميشا. است يساالر و مردم يدموكراس
  !است؟ شده يكا طرفدار دموكراسيامر

ن يساالر هستند و در ع ك و مردميدموكرات يها كه فاقد نظام ييكرد در كشورهاين رويا
 كا حركتيامر يها قا در چارچوب طرحيا دقيش مسئله دارند و يوب كا هم كميحال با امر

ن در عراق و ي، طالبان در افغانستان، صدام حسيوگسالويچ در يلوسويكنند، مانند م نمي
در . كا كرده استيت امرياز ماه يتوهم و بدفهم يجاد نوعيران، ايدر ا تياز حاكم يبخش

به  يديداخل ام از مردم و مخصوصا جوانان كه به غلط در ي، بخشيين كشورهايچن
كا در يو دخالت امر ينند، دل به قلدرمابيب نمي و توسعه يساالر رات در جهت مردمييتغ
  .اند ن كشورها، بستهيات حاكمه در اير هييتغ

، افغانستان و عراق انجام يوگسالوي، يتيكا و متحدانش در گرانادا، پاناما، هائيآنچه امر
رخواهانه يك و خيت دموكراتير كشورها انجام دهد، ماهيا قصد دارد در سايداده است و 

كوشش آن  يگذشته و حت يها ن كشورها در ساليكا با ايو مساعدت امر يهمكار. ندارد
آنچه . است ،زيار توطئه آميبس ،آنها يفعل يسرنگون يد و حتيجد يها جاد حكومتيا يبرا

كا ياست امرير سيتغين رفتار متناقض را شرح دهد، اصل ثابت و اليتوان ا مي به وضوح
  .حفظ، گسترش و توسعه منافع خود در جهان است يبرا

در  يجهاد يها ، از طالبان و گروهيتو در مقابل شورويكرد كه از ت مي جابيا يزمان
ران يا يدر افغانستان، از صدام در مقابل انقالب مردم ينشانده شورو مقابل حكومت دست

چ، طالبان، يلوسويكند كه م مي جابيكا ايكند و حاال منافع امر يو معنو يت ماديحما... و
كا عوض يت امريو نه ماه ،با هم دارند ينه تناقض ،ن عملكردهايا. ساقط شوند... صدام و 

  . شده است
ب در دست يفر مردم يشعار يد وليآن كوش يد برايحق است، با يدموكراس

نسل جوان كشور ما كه در . قرار گرفته است يط جهانلن رهبران نظام مسيكتاتورتريد
ران يغات متنوع و گسترده حاكمان مسلط ايمتولد شده و تحت تبل ياسالم يجمهور
 يها كا در دههياز عملكرد امر ياطالعده است، يرس يكيزيده و امروزه به بلوغ فيد آموزش

و تطابق نداشته  يچون با عملكردها، همخوان ياسالم يغات جمهوريتبل. گذشته ندارد
نده، كه يد از آين نسل سرگردان، ناامياز ا يبخش يل شده و برايبه ضدخود تبد عمالً. است

ض، يقر، فساد، تبعكه شاهد ف خود ندارد؛ امروز انينيشياطالع از فرهنگ و مذهب و تمدن پ



105 ...بررسي رفتارهاي سياسي

ط را آن ير شراييجز تغ يزيباشد، چ مي ...المال و تيل بيف و مياد، فحشا، حي، اعتيكاريب
  .كند نمي يكا، تداعيهم با كمك امر

 يتيو ترب يغاتيدستگاه تبل. ن نسل شده استيا يآمال وآرزو ،يط به هرشكليشرا رييتغ
ن يالمال، نه خود توانسته است ا تياز ب ي، با وجود صرف ارقام نجومياسالم يجمهور

ه يسرما ه بريشان جامعه فرصت داده است تا آنها با تكيگرانديت كند و نه به دينسل را ترب
ر ييتغ يط داخل و خارج آشنا و مبانيرا با شرا ن نسل ارتباط برقرار كنند و اويبا ا يمل

  .ك كننديتفك يليو تحم يرونير بييرا از تغ يزا و بوم دورن
به  ها ر نوشتهيران و در سايارقام مستند ارائه شده در فصل چهارم كتاب توسعه ا آمار و

ن يد ايك قضاوت منصفانه بايباشند و در  مي كرد نسل جوانين رويل ايدال يايوضوح گو
 يشآن نق شده است كه خود در "يجبر"ريگناه و مظلوم قلمداد كرد كه اس بي نسل را

كه در گذشته  ير كشور افتاده باشد و هر عملكرد غلطد يمعهذا، هر اتفاق .نداشته است
نظام مسلط  "سازي ندهيآ"ت، و يت، نيتواند ماه نمي كرد نسل جوان باشد،ين رويمسبب ا

و زودگذر خواهد بود  يب، بدون شك موقتين تقليا. كا را قلب كنديامر يبه رهبر يجهان
ه نه تنها ضرورت ين توجيبا ا د،يرا نخواهد بخش ينسل كنون يان خطايرانينده ايو نسل آ

  .ن استيفه و ديمحرز است، كه وظ يجهان داري هيت سرمايان ساختن ماهيعر
را نقد كردكه آن  يمثلث يعتين است كه دكتر شريد به آن اشاره كنم ايكه با يگرينكته د

 25با عملكرد خود در يبود، تحجر مذهب "يسم تحجر مذهبيماركس داري هيسرما"مثلث 
 قرن كار 25سال به اندازه  25ن يندارد، متحجران درا اج به نقديگر احتيه دسال گذشت

 اند هان ساختيان و عريرا ع غات متفكران و دلسوزان جامعه، خوديتبل و يو روشنگر يفكر
  .اند ه خود را بروز و ظهور دادهيت و جان مايو ماه

ن يو نو يو امكانات سنت ها ق تسلط بر رسانهيان آنها از طريو سخنگو يمتحجران مذهب
و  ها و با تصاحب پست... ، فرهنگ ويدئولوژيبه لحاظ تفكر، ا يارتباط جمع يها رسانه

غ ياج به تبليكه احت اند گذاشته ياز عملكردها به جااي  كارنامه ييو قضا ييمناصب اجرا
را  يقياسالم حق ي، معرفيعتيش دكتر شرياگر چهل سال پ .ساخته است يه آنها را منتفيعل

عصران  داشت هم چشم يرا به جا يبخش يآگاه يمش د ويد مي ر و راه نقد تحجرياز مس
ت و ياز ماه ي، انتخاب كرده بود، مردم به درستياسيخود به قدرت و مبارزه با قدرت س

  .مطلع نبودند يخطرات تحجر مذهب
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 يوع در قوامتعدد و متن يها ران و عملكرد جناحيا يسال گذشته با انقالب مردم 25در 
و مصائب و  يبه مشكالت فراهم شده توسط جناح متحجر مذهب يسه گانه، مردم به درست

اگرچه از  1376طلب دوم خرداد ف اصالحيو ظهور ط اند افتهي وقوف ياجتماع يها بحران
متحجرانه  يعملكردها يجه منطقيگر نتيطرف د باشد، از مي ل اسالميپتانسك طرف نشانه ي

به شكاف  را حفظ كنند و ناچاراً خود يروهايتمام ن اند است كه نتوانسته ييروهايو صلب ن
  .خ استيتار يمند و آن ضرورت و قانون اند تن داده ها ييو انشعاب و جدا

كن يباشد، ل مي و مستمر يدائم يامر يقياسالم حق "يبازساز"لذا، گرچه نقد تحجر و 
 يهمسو شود، مشكل اصل يخارج يها برنامهرود كه با  مي ين مقطع كه تحوالت داخليدر ا
و  يكيزيدهد، هر چند به لحاظ ف نمي ليتشك يدتيو عق يرا تحجر به لحاظ فرهنگ يفكر
عملكرد  .باشد مي جاد مشكالت بوده و سد راه توسعه و تكامل جامعهيقادر به ا يالتيتشك

غات و يروت، تبله، ثيسرما يكيزيف يده و فرهنگ به قواياز عق متحجران امروزه عمدتاً
تحوالت و اصالحات را سد كند و اال فرهنگ و  يتواند جلو مي ل شده كهيالت تبديتشك

  .ندارداي  متحجران برد و جاذبه يدئولوژيا
نكه يل، اول ايشود، به دو دل نمي محسوب يخطر يشورو يسم، پس از فروپاشيماركس
نكه متفكران و يو دوم ات آن در نسل جوان زائل شده است ي، جذابيشورو يبا فروپاش

و  يبازنگر يران در پين نحله هم در سطح جهان و هم در سطح ايروشنفكران طرفدار ا
خواهند كرد  ينده خواهند داشت و سعيبهتر در آ يكردينقد گذشته خود هستند و حتما رو

د نظر يسم تجدين گذشته ماركسيدهند و از ا تسم نجاينيسم را از زندان استالياليكه سوس
ب خواهد بود و نه دشمن، لذا يهم گفته، رق يعتيطور كه شر ن، همانيبعد از ا ،دهش

  .ستين ين مقطع جديخطرات آن در ا
 يخيو تار يو مذهب يمل يها ارزش يك و برباددهنده تماميار نزديآنچه خطر بالفعل بس

ق يتشواز وزارت نفت عراق و  ييكايسربازان امر قيمراقبت و محافظت دق(ران يا يو تمدن
 ير به فرد عراق در منطقه و سوزاندن سصبه سرقت موزه منح "يتوجه يب"و  يضمن

به  ييكايمدارس امر يدرس يها ترجمه كتاب يعراق و قصد بوش برا كتابخانه معتبر
ر منابع نفت يدهند كه هدف تنها تسخ مي عراق و افغانستان، نشان يبرا يو عرب يفارس

 داري هياست، نظام سرما.) باشد مي ن منطقه هميهزار ساله ا 7تمدن  ينابود. ستيمنطقه ن
ل يتاز عرصه جهان شده و هم به دل كهيبش را از دست داده و ياست كه هم رق يجهان
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ان يرا جذب و جلب كرده است و خود را تنها راه نجات و پا ها يليب، قلب خيسقوط رق
زمان (ش يش از پينه تسلط آن بيران زمير اداند و هم با عملكرد بد نظام حاكم د مي خيتار
ط يشرا يچ وقت مانند اوضاع كنونيدوران صد ساله گذشته ه در. فراهم شده است) شاه
عدم تحقق  با !فراهم نبوده است داري هيرش نظام سرمايپذ يجامعه برا يو معنو يماد

هر  ر ازجامعه، خط يو فرهنگ يو تحوالت ماد يقانون اساس "يال دموكراسيسوس"اصول
  .تر شده است كيبه ما نزد يگريزمان د
، اگرچه همراه و يشورو يپس از فروپاش ، مخصوصاًداري هيغ گسترده نظام سرمايتبل

جوامع  يانيو اقشار م ي، دهقاني، كارگريهمزمان با موج گسترده اعتراضات روشنفكر
ان دار سرمايهرو وجود ندارد و ين دو نين ايب يهنوز تعادل يباشد، ول مي يرامونيو پ يغرب

 ران مربوطيآنچه به ا .خود، برخوردار هستند يها در تحقق خواسته يشتريجهان از قدرت ب
  :از دوران قبل از انقالب هم كرده است، عبارتند ازتر  يشود و خطر را جد مي

الت يتشك يبا فروپاش. داري هيضدسرما يها شهيساله اند 25 يبت نسبتا طوالنيغ -1
، 1360ل دههيگر در اوايد يستيالت ماركسين خلق و حزب توده و تشكيسازمان مجاهد

مدار، ضدتفكرات چپ و بخش  هيمغشوش، سرما ياتيغالب در جامعه، ادب ياسيات سيادب
 يها شهيافكار و اند. محض بوده است ياسيس عمق و عمدتاً ك، كميستريآن ه ييكايضدامر

اثر  كم يليا خياثر و  بي دامنه و در مجموع رواضح، كميغ، اند هم اگر بوده داري هيضدسرما
نكه طرفداران نظام يد برعلت شده است و ضمن ايهم مز يشورو يفروپاش .اند شده
گر هم توسط طرفداران يدانستند، از طرف د مي خود يها تي، آن را از موفقداري هيسرما
، يم، جامعه روشنفكرسياليو سوس يسم شوروينين استالينشد كه ب يست كوششياليسوس
  .را حس كند يتفاوت
قانون  "ال دموكراتيسوس"اده كردن اهداف يپ در ياسالم يت جمهوريعدم موفق-2
شده است كه  ييها جاد بحراني، موجب ايلي، به هر دلياجرا نشدن قانون اساس. ياساس
كرد يرو. رديقرار گ داري هيدست طرفداران نظام سرمائدر يغاتيتبل يتواند سند مي امروز

آن،  داري هيل سرمايبد ي، و اجراير در نقض آشكار اصول قانون اساسياخ يها د ساليشد
، تجربه يشورو ين، فروپاشيوضع چ. ساالرهاست هيسرما يغاتياز مظاهر تبل يكيخود 
  .اند د بر علت شدهيهم مز يشرق ير و اروپايالجزا
كودك بوده  1357 سالساله و گسترش نسل جوان كه در  25ن يت در ايرشد جمع -3
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و  يق حاكمان در ارتباط فرهنگيك طرف و عدم توفياز  اند ا هنوز متولد نشدهيو 
 داري هيغات سرمايتبلي  ن نسل، نفوذ و گسترهيشان با ايجاد ارتباط دگراندياز ا يريجلوگ
و  يقيشه اسالم حقياز اند يد كرده و طرفداريرا تشد يداخل داري هيو سرما يجهان

  .ف كرده استين نسل را تضعيان ايو كارساز در م داري هيسرماريغ
جامعه به  يو فوقان يانيدوران شاه توسط نسل م ياجتماع ياقتصاد "مواهب" القاء -4

دوره قبل و بعد از انقالب،  در يطبقات متوسط شهر يط اقتصاديسه شرايمقا. نسل جوان
بازگشت به آن دوران را سبب شده است و چون آن  ينسل جوان برا يبرا يزه قويانگ

كرده است، امروزه  يكا معرفيت امريمومي، دوران تحت قياسالم يجمهور دوران را، خود
  !اندينما مي مطلوب يت را هم حتيوميبازگشت كامل به آن ق

تر دك يالبته بدون عمد، خاصه آقا ياز متفكران مذهب يبعض ييزدا يدئولوژيا -5
شد كه  يشدن اذهان نسل ي، سبب خالسازي بدون ساختار يو يشكنارسروش، ساخت

  .آن را پر و اشباع ساخته است داري هيو فرهنگ سرما يدئولوژيمشكالت و القائات و ا
. داري هيو تفكر گسترده و محكم ضد سرما يدئولوژيشه، ايك سازمان، انديفقدان  -6

 يروهايو لطمات وارده به نو ضربات  60ل دهه يدر اوا "چپ" يبا حذف سازمانها
شه ين انديغ اي، طرح و تبل"يال دموكراسيسوس"طرفدار يطلب و ضدخشونت داخل اصالح

  .را جلب و جذب كند يتوجه قابل رفدارانداشت كه نتوانست ط يدان محدوديم
. داري هيبه نفع نظام سرما... و يالتي، تشكي، اقتصادياجتماع ير ساختارهاييتغ -7
و  سازي يپول، خصوص يالملل بينو صندوق  يبانك جهان يها دستورالعمل ياجرا

 يامالك و اموال عموم) يرشد بخش خصوص يط برايجاد شرايو نه ا( سازي ياختصاص
توانستند به  مي كه يمل يف نهادهاي، انحالل و تضع)يبا نقض آشكار قانون اساس يحت(

  ...كمك كنندو يقانون اساس ياجرا
ون گذشته، تملك و تصاحب اموال يشدن انقالب دار سرمايه. ديطبقه جدشكل گرفتن  -8
خته در تجارت قاچاق و يگس ، دخالت عنانيحكومت يها ، استفاده گسترده از رانتيعموم

 ياسالم يرا در جمهور يدين به قانون، طبقه جديتمك و عدم يشكن ، قانونيرقانونيغ
تجارت آزاد  يعني( داري هيجز دفاع از ناموس سرما ين طبقه راهيمتشكل ساخته است، كه ا

و  يهزار خانواده هستند كه مشاغل عمده دولت 3تا  2حدود . ندارد) و استثمار و سركوب
وابسته است  داري هيخود كه نظام سرما يمنافع طبقات يرا در راستا يعموم ظاهراً ينهادها



109 ...بررسي رفتارهاي سياسي

 يغرب و حت داري هيا نظام سرماب يچ مشكليد هين طبقه جدياز ا يبخش. كنند مي اداره
و  يمشكل او فرهنگ ،وابسته يتجار يسنت يعمدتا بورژواز ،گر آنيكا ندارد و بخش ديامر

ن يدر ا يسيدگرد. شد ، برطرف خواهديمير نسل قدييبا تغ ياست كه به زود ييروبنا
  .باشد مي بخش هم مشهود

مطبوعات،  ي، آزاديدموكراس: چون ييها ت با خواستهيحاكم يكيزيتقابل قدرت ف-9
 داري هيسرما .است يجهان داري هيو سرما يمتشابه مردم يها خواستهكه ... احزاب و يآزاد
ران يدر ا ها ن خواستهيا يطرفدار اجرا ،ت اقتدارگرايجهت مبارزه با بخش حاكم ،يجهان

 روشنفكران، مشخصاً ران ويمردم ا يكند ول مي استفاده ا سوءي ياست و از آن استفاده ابزار
ضرورت و اصالت . باشند مي ازمند آنيذاتا ن ،جامعه يان و اقشار متوسط فرهنگيدانشجو

خواهند  نمي ان چونياقتدارگرا يست، وليده نيپوش يكس ، امروز بريمردم يها ن خواستهيا
ند توان نمي ك كنند ويران را تفكيمردم ا يقياز حقياز ن يان جهاندار سرمايه يها خواسته

 را كه در يمل يكيزين كنند، قدرت فييمتشابه را از هم جدا و تب يها شعارها و خواسته
دهند  مي جامعه قرار يبر حق روشنفكران و اقشار فرهنگ يها ار دارند در مقابل خواستهياخت

د بوده يان مفياقتدارگرا يمدت برا كوتاه ن مقاومت دريا. كنند مي مقابل آن مقاومت و در
ك يتمام خواهد شد تا  يجهان داري هيمدت و درازمدت به نفع نظام سرما انيم در ياست ول

و  يسم، مفرياليجهان گرفتار ماتر يتوانست برا مي را كه يكرد مذهبيبا رو يانقالب مردم
  .م سازديباشد، عق ييالگو

سم يكاليدر مورد حقوق مردم، راد يقانون اساس يالذكر، با وجود محتوا ل فوقيبه دال
مستقل از  يزا موجود جهت توسعه دورن يه مليو سرما) رانيعه در ايش مخصوصاً(اسالم 

اد شده و يار زيبس يجهان داري هيك نظام وابسته به سرماي، احتمال استقرار داري هينظام سرما
ست كه نظام وابسته ين ين معنين احتمال، به ايا .باشد مي گريش از هر موقع ديامكان آن ب

. مدت حكومت كنددراز يران برايبدون چالش و مقاومت خواهد توانست بر ا داري هيسرما
  :ريل زيبه دال. ران كوتاه خواهد بوديدر ا ين نظاميد عمر چنيبدون ترد

ن نوشتار يبحث در ا يكه موضوع اصل يجهان داري هينظام سرما يدگيو پوس يديپل -1
  .است
ن قانون ين تناقض بيو عملكرد حاكمان؛ ا ياسالم يجمهور يتناقض قانون اساس -2
عنوان رهبر انقالب حربه  به ينياهللا خم تيمشروطه و عملكرد شاه در گفتمان آ ياساس
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ك دوره ي بندي و جمع يثاق ملياگر م يقانون اساس. سقوط شاه هم بود يبرا يمحكم
نكه يا. دست كه اگر هم اجرا نشود، فراموش گردين يزين است، چيك سرزميمبارزه مردم 

. ستيافت، هنوز معلوم نياستقرار خواهد  ران كامالًًيدر ا داري هيچگونه نظام وابسته به سرما
ص يق مجمع تشخيا به آنچه تاكنون از طريعوض خواهد شد  يا كامال قانون اساسينكه آيا

 45 كه باشد يبه هر شكل. كرد ينيب شيتوان پ نمي مصلحت انجام شده بسنده خواهند كرد،
 ياسالم يجمهور "يقانون اساس"مردم كه در  ياسيس - يمربوط به حقوق اقتصاد اصل

طلب و  توان از اذهان نسل آرمانخواه و روشنفكران عدالت نمي يآمده است را به راحت
 يها خواسته بندي ، جمعيهر نظام انقالب يبه هر حال قانون اساس. زدود يرانيخواه ا يآزاد

 .مردم كشور در آن دوران است يمبارزات

سم رضا يمدرن شبه: در حل مشكالت مردم داري هيوابسته به سرما يها نظام يناتوان -3
ران را يكه با هم داشتند، نتوانستند مشكالت جامعه ا يبا همه تفاوت ،شاه و محمدرضا شاه

هم نخواهد  ريدا هينظام وابسته به سرما ،رانيد در جامعه متالطم ايبدون ترد. نديحل نما
طرفدار  ياجتماع يروهايكنترل ن. جامعه ما را حل كند يتوانست مشكالت اجتماع

عبارت  به. هم چنانكه درگذشته هم نبوده است. ر هم مقدور نخواهد بوديياصالحات و تغ
 ين از موارد نادر است كه همه روير شده است و ايناپذ ران اجتنابيگر، اصالحات در ايد

 .آن اجماع دارند

امر بر او مشتبه شده  يط فعلين نسل در شراياز ا يبخش: سم نسل جوانيكاليراد -4
طلب و  كال، آرمانيجوان؛ راد ذاتاً .كا بستهيو مشخصا امر داري هيد به نظام سرماياست كه ام

 يبا تمام وجودش برا ،ن نسليا ،تفاهم پس از رفع سوء. است ها يطالب اصالح نابسامان
خود را  يو اجتماع ي، اقتصادياسيدان خواهد آمد و مطالبات سيمبارزه با نظام وابسته به م

 .كرد مطرح خواهد

، ها ن ساليمطرح شده در ا ي، اسالم نوگرايقي؛ اسالم حقيشه اسالميسم انديكاليراد -5
. كشد تواند آن را به بند نمي وابسته داري هيدارد كه سرما ياديل و توان بالقوه زيپتانس

شه ين انديتحقق ا يهم برا يك نفع جديكه داشته،  يسال گذشته هر ضرر 25اتفاقات 
دهد؛ مانند  مي ز ضد خود را هم پرورشيطبق قانون اصل تضاد، هر چ. داشته است

سال عمل  25ن يكه ا يتحجر... ، انقالب در دل ارتجاع وداري هيسم در دل سرماياليسوس
و اسالم مدرن را در حوزه و دانشگاه بالقوه رشد داده و  ييكرده است، در دل خود نوگرا
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 . ديم دينده خواهيكرده است كه آثار آن را در آ تر دهيبالفعل آبد

در چارچوب فرهنگ و  يحت ياسالم يها شهيمردم، نشر و انتشار اند يمقاومت فرهنگ
) رهيك و غيتئاترها، موز، يونيزيو تلو يينمايس يها لميمانند كتب، ف(ره يخ و هنر و غيتار

به رشد و ... ات، داستان وي، ادب)مشخصا قرآن و نهج البالغه(اسالم  ير متون اصليتفاس
. نده نشان خواهد دادين آثار خود را در آياسالم كمك كرده و ا يقيشه حقيشدن اند يعموم

 يكه حتن روند است يموثر در ا يها از نمونه يكي اند از آنچه مقدس نبوده ييزدا تقدس
  .كرد يابيتوان مثبت ارز مي عملكرد نسل جوان را هم

كا يامر مشخصاً داري هينظام سرما يديپردازم كه پل مي يموضوع اصل بندي حال به جمع
  : است ين رابطه ذكر چند نكته ضروريدر ا. است
 داري هيسرما. ستيكپارچه نيدر جهان  داري هينظام سرما ؛طور كه گفته شد همان-1

متفاوت ... و يو جهان سوم ييايتالي، اي، فرانسويآلمان داري هيبا سرما "يسيانگل ييكايامر"
 كرده است از ي، سعداري هياروپا در چارچوب نظام سرما يال دموكراسينهضت سوس. است

را گسترش دهد،  ين اجتماعيخشونت و شدت درجه استثمار بكاهد و خدمات تام
 25س تا حدود يال دموكرات، مانند سوئد و سوئيسوس ياز كشورها يكه در بعض يطور به

است صرف خدمات  يتوجه ار قابلين كشورها كه مبلغ بسيا يد ناخالص مليدرصد تول
ف يكث يها درصد پول 50، سيسوئ همان كشور يها در بانك يول. شود مي ين اجتماعيتام
شود،  مي دالر برآوردارد يليم 500ن هزار تا يكه ساالنه ب... از فحشاء، قاچاق، رشوه و يناش
جهان،  يهادار سرمايهن افراد، رهبران كشورها و يتكارتريجنا .گردد مي ير و پاكسازيتطه

سپارند و به اصطالح آن  مي سيامن سوئ يها ثروت چپاول كرده از مردم جهان را به بانك
  . كنند مي ريف را تطهيكث يها پول

است كه طبق قانون، افراد  يحال ن دريالخمر هستند و ا در سوئد ده درصد از مردم دائم
 يدر كشورها ين آمار خودكشيشتريب. اند منع شده ياز مصرف مشروبات الكل به هنگام كار

 يبرا يمشكل ياست كه شهروندان سوئد ين در حاليمربوط به سوئد است و ا يياروپا
 يز روابطا ،درصد نوزادان در سوئد 50ايو . امرار معاش، بهداشت و آموزش خود ندارند

 يو روان ي، روحياخالق ين مشكالت، مشكالتيا. نديآ مي ايبه دن ،يير از روابط زناشويغ
حل  افتن راهي يرا متوجه ساخته و در پ داري هيهستند كه متفكران و روشنفكران جهان سرما

  .باشند مي آن
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 يها كه نظام يال دموكرات اروپا دارند و تفاوتيسوس يكه كشورها ين همه مشكالتيبا ا
و زعامت  يرهبر .است داري هينظام سرماعملكرد آنها در چارچوب  يكا دارند، وليآنها با امر

كا، ممكن است به رضا يامر يرش رهبرين پذيا. اند رفتهيپذ داري هيسرما يكا را در اردويامر
چه نخواهند، كا، چه آن كشورها بخواهند و يامر. ت دارديواقع يا اكراه باشد، وليا اجبار و ي

  . كند مي خود را اعمال يرهبر
منجر شود، حد و  ييست كه به جداين ين كشورها درحدين اياختالفات موجود در ب

ن تضادها و يا ين و كنترل شده است و در مقطع كنونين اختالفات مشخص و معيحدود ا
به مانده،  عقب يو استثمار كشورها يتجار يها در رقابت ياختالفات در حد محدود

در مورد  ين شده، ولييتع يطور نسب منطقه نفوذ هر كشور به. ت شناخته شده استيرسم
است و  ير و قطعيناپذ كا خدشهيو زعامت امر يك رهبريو استراتژ ي، انرژيمسائل نظام

  .اند رفتهيهمگان آن را پذ
ن يمأدارد، ت يانسان يظاهر داري هي، سرمايياروپا ياز كشورها ياگر در بعض -2

ل يكا متفاوت است؛ به دليآن با امر ياجتماع يها يست و آزاديز طيمح و حفظ ياجتماع
 متفاوت از يياروپا يسابقه و تمدن كشورها. ن كشورهاستيدرا ياجتماع يها رشد جنبش

با قوم مهاجر مستقر  ،)كاينسبت به امر(خ كهن آنها يو تار ها ييفرهنگ اروپا. كاستيامر
ك طرف و ين تفاوت در نگرش به انسان و حقوق او از يدارد و اكا، تفاوت يشده در امر

  .ه استيگر، قابل توجيكا از طرف ديسه با امريدر مقا يياروپا يكشورها يكيزيقدرت ف
متفكران و  يتوان كوشش انسان مي را يياروپا يال دموكراسيسوس ،گرياز منظر د -3

 يها شهيكه تحت اند ريدا هياز سقوط نظام سرما يريروشنفكران اروپا در جلوگ
 يبعد از جنگ جهان يكايكه در امريدر حال. قرن نوزدهم محتمل بود، دانست يستياليسوس
 يكيزيبا برخورد ف يسم و دموكراسيسم و كمونياليشه ضد سوسياند -"سميمك كارت"دوم 

خشونت ... مر وين، اوپن هاين، انشتايچاپل يبا متفكران و روشنفكران خود هم چون چارل
  . ادامه دهدتر  انهياستثمار را توانست وحشو 

به سمت اصالح امور  يك تجربه بشريتوان به عنوان  مي را يياروپا يال دموكراسيسوس
سنده ينو يها ارائه شده در نوشته يالگو يهم به حساب آورد كه برا داري هيدر نظام سرما

وسعت  1980پس ازسبز را در اروپا كه  يها جنبش همچنان كه. باشد يتجرب يهم حجت
دا كند، در ذات ياروپا هم راه پ يها به پارلمان يمترق يتوانسته به عنوان احزاب يافته و حتي



113 ...بررسي رفتارهاي سياسي

  .د دانستيغرب با داري هينظام سرما يخواه ادهياز ز يريجلوگ يبرا ييها خود جنبش
به ن حال يو در ع ،ن اردوگاهيم ايبه عنوان رهبر و زع ،كاياگر نقد عمدتا متوجه امر -4

ل است ين دليباشد، به ا مي نيعنصر عامل در كره زمترين  ير انسانيو غترين  عنوان خشن
 يم"يدهكده جهان"خود را به عنوان مالك الرقاب  يشورو يكا پس از فروپاشيكه امر

دوم  يكا در دوران جنگ جهانيامر .هم هست "ام الفساد"اساند و در واقع نش مي شناسد و
ن نقش داشته و مسئول يو گسترده در تحوالت كره زم "تمام قد"و پس از آن به طور 

متهم  يخين مقطع تاريگر در ايكره ارض است و به عبارت د يها ياز نابسامان يليخ
  .باشد مي "ف اوليرد"

 يك الگويست، بلكه ارائه ين داري هين نوشتار، تنها نقد نظام سرمايدر ا يهدف اصل -5
بحث آن در  ينده خواهد بود و جايآ يسنده در نوشتارهاينو ياست كه بحث اصل يديجد

 ينظام مسلط جهان يتوانست بدون نقد و معرف نمي ن الگو،يا يطرح و معرف. باشد نمي نجايا
شرفته و يپ يدر كشورها يامروز متفكران، روشنفكران و دلسوزان جامعه بشر. انجام شود

ف يدرآنها تلط يتا حدود داري هيكه سرما ييكا و دركشورهايمانند امر داري هيخشن سرما
و  يرامونيوابسته، پ يو دركشورها ييال دموكرات اروپايسوس يشده است مانند كشورها

از  ييرها ي، مجدانه و صادقانه به دنبال راه حل براييكايو امر ييقاي، آفرييايعقب مانده آس
  .گردند داري مي هيسرما "يديپل"

، مگ داف و يد، فرانتس فانون، پل سوئزي، ادوارد سعيچون نوام چامسك ييدرد آشناها
انسان  ييكشف راه رها يو كوشش برا داري هيشمند درحال نقد نظام سرمايصدها اند

  .هستند داري هيازاختاپوس سرما
ساله  150ع و عموما اسالم و با مبارزاتيمكتب تش يخيدر كشور ما، با سابقه تار

در  يعتيد شريو كارنو و جد يو ضد استثمار ي، ضد استبداديعارضد است يها جنبش
ان مشكالت يروشنفكران و درد آشنا ،"يآزاد - عدالت – عرفان"ي  توسعه ،يالگو يمعرف

گر يبه عبارت د. ن راستا كمك برساننديدر ا يتوانند به كوشش متفكران جهان مي رانيمردم ا
هم  ين نظام ضد بشريكنند، مخالفان ا مي عملكپارچه يان در جهان دار سرمايههمچنان كه 

  .د با هم متحد شونديبا
 يها ك فرد جهان جنوب است كه زخميد ين نوشتار از دي، در اداري هينقد سرما -6
است كه با نقد روشنفكران و  يعيسم بر تن دارد و طبيالياز عملكرد استعمار و امپراي  كهنه
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نده با توجه به كار يارائه شده هم كه در آ يالگو. متفكران جهان شمال متفاوت باشد
ر يسا ياست كه متفاوت از الگو يعيان خواهد شد، طبيكصد سال گذشته بي ينيان دينوگرا

شتر يب يباشد، ول مي بشر هم يخين الگو، اگرچه متاثر از تجربه تاريا .متفكران جهان باشد
 يكردن الگو يبوم. دارد رانيدرون جامعه ا يها و ضعف ها يينگاه به مشكالت و توانا

 ياسالم ين الگو، در كشورهايحداقل ا. است يبشر يخيك تجربه تاريتوسعه هم خود 
 يعتيد نامه فرانتس فانون به دكتر شرينجا، شايدر ا .داشته باشد يشتريتواند مخاطبان ب مي

ت باشد كه ين واقعين ايمشهد او چاپ شده است، مب يشناس كه در مقدمه كتاب اسالم
 يالخصوص در كشورها يعل(نه را ين زميل كار در ايم پتانسيدان مي ش از آنچه ماياسالم ب

  :سدينو مي فانون در آن نامه به دكتر. دارد) ياسالم
 يعموم يخاطر خودآگاه ل شما بتوانند بهيكنم كه روشنفكران اص مي من آرزو"
م و وسوسه افكار و اشكال در برابر هجو يج عام آنان در نبرد تدافعيش و بسيخو يها توده

و  يرومند معنويم و نير عظي، و استخراج ذخاييمسموم و مشكوك اروپا يها حل و راه
و  يبشر ييرها يمسلمان برا يها و جامعه ها نهفته در عمق روح يو اجتماع يفرهنگ

رمق و مسموم شرق  بي ن روح را دوباره در كالبديگر ايد يگر و تمدنيد يانسان ريزي يپ
 يتوانم در آن نقش باز نمي است كه به همان اندازه كه من ين رسالتيمسلمان بدمند و ا

  ."ديكنم، معتقدم كه تو و همفكرانت به آن معبوث
. "كا استفراغ اروپاستيامر"كا شد؟فرانتس فانون گفته بود كه يكا چگونه امريامر -7

كند كه  مي حيتصر بود، يعتيمورد توجه دكتر شر يلينامه خود، كه خ تيدر وص يو
ما امروز خود ". "جست يگريد داستان ديبا. افته استيان يشه پايهم يداستان اروپا برا"

 به وزامر ."ميشدن دچارنباش يينكه به وسواس اروپايم، مشروط بر اييتوانا يبه هر كار
مهاجران كا را يامر. االت متحده، استفراغ اروپاستيا يعنيكا، يم كه واقعا امرينيب مي وضوح

بودند،  يان اساسا وحشيياروپا"معتقد است كه  ينوام چامسك. ر كردنديتسخ يياروپا
برآورد . "ز خانيه چنگيشب يزيچ. ا پخش شدند، مثل طاعون عمل كردنديكه در دن يهنگام

ن قاره يا يت بوميستف كلمب، جمعيكا توسط كرين است كه در زمان كشف قاره امريا
فقط در شمال . نمانده است ياز آن باق يزيكه در حال حاضر چون نفر بوده يليكصد مي
 يون بوميليم 15تا  12ستف كلمب آمده است حدودا يكه كر يتا زمان "و گراندهير"

كا يقاره امر يبه مرزها ها ييكه اروپا يكه در زمان يدر حال. اند كرده مي يزندگ ييكايامر



115 ...بررسي رفتارهاي سياسي

  .افته بودير نفر كاهش هزا 200ن منطقه به يا يدند، تعداد مردم بوميرس
تلر رفتار ما با يه"و  اند كرده يكش كا نسليمعتقد است كه مهاجران در امر يچامسك

كند كه  مي حياو تصر. "ديان برگزيهوديك مدل رفتار با يرا به عنوان  يبوم يها ييكايامر
در ك را يك سوم مكزي ،ها ييكايامر ،ديخ جديكا نامشروع است و در تاريخ امريهمه تار

 خ روشنيمطالعه تار. دندي، دزداند حمله كرده هابه آن ها يكيكردند مكز مي كه ادعا يجنگ
اي  هياالت متحده ناحيك صورت گرفته بود و ايدر داخل قلمرو مكز "حمله" كند كه آن مي

  .مه خود كرديضم، 1848 ك دريا را پس از جنگ با مكزيفرنيلاز تگزاس تا كا
ش يكم و ب... ن ويالت يكاي، امريوگسالويتنام، لبنان، كوزوو، يكا در كره، ويات امريجنا

ن يپر است از عملكرد ا 1340و 1330 دهه ياسيات سيادب. ران منعكس شده استيدر ا
كه  اند ف شدهيران ترجمه و تالين مورد در ايجلد كتاب در ا ها كشور در جهان سوم، ده

ممكن است نسل جوان امروز از آن هر چند . جوان آن دوره از آن مطلع هستند يها نسل
، تحوالت يشورو يو مشخصا پس از فروپاش 1970از اواخر دهه .نداشته باشد يخبر
 يضرورت ،ش آمده است كه پرداختن به آنيكا پيامر يو داخل ياست خارجيدر س يديجد

خ، يان تاريها، پا ، جنگ تمدنين جهانينظم نو. كا، دارديقبل از آن امر يش از عملكردهايب
 يها دهيپد... و (WTO) ي، سازمان تجارت جهان)اجالس داووس( ينشست اقتصاد جهان

 كا، عمليامر يبه رهبر ،داري هيد تهاجم سرمايهستند كه در دوره جد يدينسبتا جد
  : ايس مورخ ارشد سازمان سيقول جرالد هان به .كنند مي

ت نظام يت حفظ موجوديل منافع خود مسئوليكا به دليدوم، امر يبه دنبال جنگ جهان"
كا گفت يامر يها استيو جرج كنان طراح و متنفذ در س ."رفتيرا پذ يجهان داري هيسرما

  : كه
مانند حقوق بشر، باال بردن سطح  يرواقعيمبهم و غ يها از صحبت كردن درباره هدف"
ر يح قدرت درگيم صريدر عوض بر مفاه. ميدست بردار ها ك كردن نظاميو دموكرات يزندگ

خود دردسر  يبرا يكوكار جهانيو ن يدر مورد نوعدوست يستيآل دهيا يم و با شعارهايوش
 ،و ."باشند يقت الزاميخوب و در حق يعموم ين شعارها در گفتارهايهر چند ا. مينيافرين

  :نوشت كه "ييكاياست امريس"در كتاب  ها نگون، طراح جنگ تمدنيهانت
را خلق كنند كه كه حس شود اما به چشم  ييرويد نيكا، بايمعماران قدرت در امر"

د ياگر در معرض نور خورش. عمل كند يكيماند كه در تار مي يقو يقدرت هنگام. دياين
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كاگو، يسم و استاد دانشگاه شيبراليدمن، مرشد نئوليلتون فريو م ."شود مي رد، بخاريقرار گ
  :نوشت كه "يو آزاد داري هيسرما"در كتاب 

ب يضد بازار را تعق يها استيكه س ياست، هر دولت يجوهر دموكراس يسودورز"
  ."ك استيد، ضد دموكراتينما

كا را در فاصله جنگ يامر ياجتماع ـ ي، تحوالت اقتصادسازي جهان يدر كتاب آن سو
ن تحوالت همزمان با تحوالت در يدوم، آورده ام كه ا يان جنگ جهانياول تا پا يجهان

كا يامر يمستعمره باعث شده كه پس از جنگ دوم، رهبر يكشورهاس و يانگل يامپراتور
شئونات  يكا در تماميت شناخته شود و امريو وابسته به رسم داري هيسرما يتوسط كشورها

دهد كه  مي نشان ي، اجتماعيعملكرد اقتصاد. دينما ،ميرمستقيم و غيدخالت مستق ،جهان
از مردم اي  سوم را به بخش قابل مالحظهجهان  يها يو گرفتار يماندگ كا چگونه عقبيامر
و  اند داده يم طبقاتيخود را به مفاه يگر جايد يم مليمفاه .داده است يتسر ،هم ،كايامر

و  يوستگيپ. رنديگ مي آن را يجا يطبقات يروند و مرزها مي نياز ب يو كشور يمل يمرزها
در . يو كشور يهستند، نه مل يو ارتباطات طبقات يوستگيگر از نوع پي، ديارتباطات جهان

 يك؛ زندگيه و مكزيس، روسيكا، انگليم كه همچون ثروتمندان امرداري را يران هم كسانيا
گردان  يرو يچ ترفنديد و در استثمار هموطنشان از هينما مي كنند و مثل آنها فكر مي

  .ستندين
است كه با نظام  سال 40كا و اروپا يدر امراي  ختگان برجستهينكه، فرهينكته آخر ا  -8

 يختگان ممتاز، نوام چامسكين فرهياز ا يكي. كنند مي كيمبارزه تئور داري هيسرما
ش از چهار يتنام را شروع كرد و در بيمبارزه با جنگ و 1960ل دههياست كه از اوا
. امان كرده است بي سم مبارزهينيو استال داري هيسرما يكتاتورير با ديگيدهه به طور پ

و  "فهم قدرت"كتاب  يكي. اند ترجمه شده يبحث ما دو كتاب از او به فارسنه يدر زم
دكتر  انيبه ترجمه آقا "از مردم يكش بهره ـ يسم و نظم جهانيبرالينئول" يگريد

  .باشد مي گريد رسا و انتشارات از انتشاراتو  يحسن مرتضو ،يميعظ
كا از مطبوعات، يدر مورد جامعه امر ين دو كتاب اطالعات دست اوليدر ا يچامسك

دهد كه  مي كا ارائهيامر يدولت يها محرمانه دستگاه يبند روشنفكران و اسناد آزاد شده از طبقه
صفحه  500عنوان مثال، كتاب فهم قدرت، به اندازه  به. (باشد مي ران نادريع و در ايار بديبس

قابل  www.understandingpower.com ينترنتيت ايمنبع دارد كه در سا مĤخذ و
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 .)را در مبارزاتش مصون ساخته است ين منبع و مĤخذ چامسكيباشد و ا مي استحصال
است كه همچون  يديش انسان جديها ات و آرمانيبه لحاظ اعتقادات، اخالق يچامسك

چ مكتب و ياو در ه. است 21ت قرن يبشر يبخش برا ييامبران به دنبال راه نو و رهايپ
توجه به . هست ي، در هر مكتب و هر طرز تفكرها يديگنجد و ناقد تمام پل نمياي  نحله

 او كه در. است يو سرگردان كنون يبشر عاص يد برايه امينحوه عملكرد او خود ما
مروز به ا ،اش را از محافل محدود و كوچك شروع كرده است كار نقد و مبارزه 1960دهه

در چشم قدرتمندان واشنگتن  يچون خار ل شده است كه هميمشهور و مقتدر تبد يمبارز
 يد بهروزيدارد كه به آنها ام يدهد و مخاطبان انبوه و گسترده و متنوع مي به كارش ادامه

ش يها ر نوشتهين دو كتاب و سايدر ا يچامسك يها ن نوشته من از نوشتهيا در. دهد مي
 يعتيرا به قول دكتر شر يدانم و من چامسك مي ون اويام و خود را مد برده يفراوان يها بهره

  .كشد مي را به دوش "امبرانين مقطع نقش پيدانم در ا مي يروشنفكر"
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د از هم يرا با "سازي يجهان"و  "شدن يجهان"دو اصطالح  ،يشورو يپس از فروپاش
 .موجود است يايقدرتمند در دن ياسيو س يالملل بينك اراده ي، سازي يجهان. ميك كنيتفك

وارد  ،يبا توجه به منافع مل يعنيشدن  يجهان يا را دارد وليكه قصد تصرف تمام دناي  اراده
  .باشد مي شدن ،تعامل با جهان

با توجه به د، ينما مي يآن ضرور يخيذكر نكات تار سازي يورود به مباحث جهان يبرا
پنج هزار سال از تمدن اروپا جلوتر بود،  يث تمدن در حدود چهار اليانه از حينكه خاورميا

ر خود را يشگفت، تاخ يم كه اروپا با سرعتير شاهد آن بودين پانصد سال اخيا ياما در ط
سال  150كه دريدر حال. گشته است يك جهانيتكنولوژ يشرفتهايساالر پ جبران كرده و قافله

ن مرز و بوم يك كردن ايران، در جهت حركت به سمت تكنولوژير در ايكبريش كوشش اميپ
ه راندن يو بعد از رنسانس و به حاش 1800 تا 1600 يها لاز سا. ن مدفون گشتيدر حمام ف

ن اتفاق ياول. افتيز تولد يناز استعمار  ي، نوعيشياند و نو يروشن فكر يريگ سا و شكليكل
ان را باال يياروپا ييبود كه سطح توانا "مزواتيج"ن بخار توسط يك، اختراع ماشيتكنولوژ

بودند كه سبب  ييهاينها تكنولوژيهمه ا... و و يما، تلگراف، راديل، بعد هواپيسپس اتومب. برد
 رو خ استعمار روبهيبا تار يطور جد به بعد است كه به 1800از . ان شدييجهش اروپا

ش امكانات اروپا شاهد يد انبوه و افزايبه بعد و با توجه به تول 1800 يها از سال. ميشو مي
 يكشورها يعيان از منابع طبيير نقاط جهان و بهره جستن اروپايصدور محصوالت آنان به سا

خ است كه ياز همان تار. ميه ااروپا بود يه كارخانجات صنعتين مواد اوليتام يانه برايخاورم
ه در يانباشت كاال و سرما يالديم 1900در سال. ان بدون وقفه ادامه داشتييشرفت اروپايپ

طور  به .ز افتادنديه نيخود به فكر صادرات سرما يبود كه بعد از صدور كاالها ياروپا به حد
                                                      

 .متن پياده شده و خالصه سخنراني در جلسه هفتگي جبهه مشاركت كرج. 83تير  16، 233روزنامه شرق، شماره  - 1
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ن امر تا يا. كردند ...ر مصر، بنگالدش و ينظ ييمثال شروع به ساختن كارخانه در كشورها
 يخ، كشورياز تار يدينكه در مقطع جديبود تا ا به سرعت در حال گسترش 1945ان سال يپا

دوم  يخسارت جنگ جهان زكه ا يكشور .شود مي كا ظاهرياالت متحده امريقدرتمند به نام ا
 يكشور .ه راندير فرانسه و انگلستان را به حاشينظ ييدر امان مانده بود و با قدرت، كشورها

است كه  يديك مقطع جدي، 1945. باشد ،كودتا يمجر، 1332 ران در ساليكه توانست در ا
ان ياز م يكند چون در دو جنگ جهان مي ليتبد يالملل بيناالت متحده را به قدرت يا

به شدت  جنگ نيكا پس از ايدان جنگ نبود، امرياالت متحده مير تنها خاك ايدرگ يكشورها
 يبرا ريزي و شروع به برنامه شود مي كند و به قدرت مسلط بدل مي شرفتيپ ياز نظر اقتصاد

 يدر سطح جهان يك تعادلين در بلوك شرق، ياستال گيري با قدرت. كند مي ر كشورهايسا
... ه ويران و تركيچون ا يين و كشورهايب استالينص يشرق ياروپا يجاد شد، كشورهايا

 1991ن دو بلوك تا ساليان ايماي  العاده رقابت فوقن پس ياز ا. شوند مي غربب بلوك ينص
 ،سازي يجهان يندهايتمام فرآ ،آغاز شد و از آن پس) ير شوروياتحاد جماه يسال فروپاش(

  .ت شديكا كنترل و هدايت امريريتحت مد
خود را به صورت  يرفت كه كشوريتوان پذ نمي گريچ عنوان ديه امروز به يايدر دن

د با توجه به امكانات يند، كشورها باير كشورها ببياز به تعامل با سايبدون ن ،تنهااي  رهيجز
ند ينصورت در فرآير ايرند چگونه وارد جهان شوند، در غيم بگيخود تصم يدرون
م يماند و در مورد آنها تصم نمي يآنها باق يبرا گيري ميگر مجال تصميد سازي يجهان

و خارج از  ها ملت ياراده خارج از قدرت مل سازي يده جهانيدر واقع پد. شود مي گرفته
  .شود مي ه شده، شكل گرفته و اعماليتعب ييشان در جايا يمنافع مل

  رانيدر ا سازي يجهان
وجود  يعيالوصول و گاز طب ارد بشكه نفت سهليليم ك هزاريفارس معادل  جياطراف خلدر 
كا حدود يكه در آمريدالر، در حالك يانه حدود يك بشكه نفت در خاورمياستخراج . دارد
ن گاز و نفت يحفظ قدرت و تداوم تمدن خود به ا يغرب برا يايدن. نه دارديدالر هز 15

ر يدپذيتجد يار فراوان است و منبعيبس ، كهه شده در اروپايبشكه آب تصفك يمحتاج است، 
ه يكه تصف يتدر صور .مت دارديدالر ق 200حدود  العاده ارزان است، ه آن هم فوقيو تصف

شگاه يك پاالي. رسد مي كصد دالر به فروشي ر استيدناپذيتجداي  ار گران و مادهينفت بس
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ك بشكه ي ين جا است كه چرا به لحاظ اقتصاديسوال ا. نه دارديارد دالر هزيلينفت دو م
اروپا از هر صد دالر پول  در! دالر در اروپا دارد؟ 100 در حدود يمتيه شده قينفت تصف

و  ها نيدالر سهم پمپ بنز 15 يال 10شود،  مي ات اخذيدالر به عنوان مال 70يال 60نفت، 
صادر كننده  يكه به كشورها خود نفت است يمت اصلي، قياست و باق ينفت يها شركت

با يمت نفت را در جهان تقريش قيسال پ 150از حدود  يقواي  اراده. شود مي آن پرداخت
  .د دالريقدرت خر گرفتندر نظر البته با . ثابت نگه داشته است

ك يژتاسترا يك كااليست، بلكه يصرف ن ياقتصاد يك كااليد دقت كرد كه نفت يبا
ران دوبار كودتا ياست كه به خاطر آن در ا يياست كه تمدن غرب به آن وابسته است، كاال

اراده  را در ونزوئال هم قصد كودتا داشتند كهيهم كودتا كردند و اخ يدر اندونز. شده است
 ،50 يانه تنها براياست كه در خاورم ين امر ضروريتوجه به ا. آن شد مانع از ،يقو يمل

ك باره با يبه  1368مانده است و ما از سال  يباق يژگين ويبا ا يگر منابع نفتيسال د 60
مخازن نفت و گاز منطقه از آن سال به بعد شاهد توسعه . ميع متقابل روبرو شده ايده بيپد

سهم  ،...، ذوب فلزات ويميپتروش يد كاالير تولينظ ،يمتيع ارزان قين صنايو هم چن ميهست
 يقيطبق تحق. ما است يداران نفتيبا ارزش افزوده باالتر، سهم خر ييد كاالهايما است و تول

ت يون بشكه در روز در وضعيليم 20ج فارس ازيد نفت خليكه شركت توتال كرده است تول
منطقه  ينفت يها دانيد ميآخر چرا با. ديخواهد رس 2020در روز تا سالون يليم 40به  يكنون
تا به حال ثابت نگه  1858مت نفت خام از يابد و قياز غرب توسعه ين يج فارس برايخل

 "ع متقابليب"ده يپد "اختراع"باشد؟ و فورا هم با تر  داشته شود و از آب در اروپا ارزان
 يگذار هيسرما ها ر بخشيدر سا يشود، ول مي نيان تامرين توسعه در ايه مربوط به ايسرما
از جامعه به حال خود رها شده است و ين همه استعداد و نيما با ا يچرا كشاورز! شود نمي

م يتوانست مي ون تلفن همراهيليم 8فروش  يا به جاي! م؟يآن را وارد كن يم كاالهايمجبور
داد  مي ت را نانيجمعون يليم 5م كه يجاد كنيا يدار در بخش كشاورزيون شغل پايليك مي

ا يد در تهران يك زلزله نسبتا شديكردند كه اگر  نمي رشد ين سرطانين چنيما ا يو شهرها
. كشور خواهد شد يد سبب ورشكستگيايب... مثل كرج، اصفهان، مشهد و  يبزرگ يشهرها

ند يم نه فرايقرار گرفته ا سازي يند جهانيدر فرا 1368كامال واضح است كه ما از سال 
شدن قرار  يند جهانياگر قرار بود در فرا. گرانيطبق اراده د سازي يجهان .شدن يجهان

سم، ياز نفت، فرش، صنعت تور يمتيق گران تمانند محصوال، ياريم، امكانات بسيريبگ
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 ،سال 25ن يم، اما متاسفانه در ايا عرضه كنيم به دنيتوانست مي را... و  يمحصوالت كشاورز
كاالها ن يخود را در هم يجهان يكه ما سهم بازارهااست ن يا ،كه افتاده است يتفاقعمال ا

. ميا ن و هند و پاكستان واگذار كردهياز بازار فرش را به چ يم، بخشيا از دست داده هم،
 تما هم صادر شده است، به عنوان مثال با مهاجر ير كشاورزينظ بي يكاالها يتكنولوژ

ا است و يكا در حال صدور به تمام دنيامر از يرانيكا، پسته ايبه امرل پسته يچند باغدار اص
 ، عودت دادهيراه به علت آلودگ مهيشوند در ن مي ران صادريران كه از ايا يها پسته
ش از انقالب در يسه هزار سال سابقه دارد و نبض بازار آن پ ـ دو ،رانيا يقال. شوند مي

  .افته استينه كاهش ين زميامروز قدرت ما در ا يدست ما بود ول
با گسترش م يتوانست مي م، مايشو يسال وارد رقابت جهان 25ن يم در ايما نتوانست

ند ي، فرا1368از سال  ،قايدق .ميمان را توسعه ده عيزه كردن آنها صناينرامكانات و مد
 يليدوران جنگ تحمش از آن و در يپ. ش رفتيت پيران با سرعت و جديدر ا سازي يجهان

 نسب بهره يآقا عال به نام حاج ياز وجود مشاور خوب يل آنكه دولت مهندس موسويدل به
طور  بود كه به يدولت در جهت ريزي جست كه مورد وثوق مرحوم امام هم بود، برنامه مي
اما پس از . مقاومت صورت گرفت) شدن ينه جهان و( سازي يند جهانيبرابر فرا در ينسب

 سازي يند جهانيفرا ،خود را يما صنعت خودروساز. ميقرار گرفت سازي يند جهانيفرا آن در
 5/1 يبرا نده،يآ سال 5م و در يا ساخته يل سواريهزار اتومب 730 سال گذشته. ميقرار داد

  !دهند؟ نمي شيد تراكتور را افزايتول يول. شده است ريزي برنامه ،ون دستگاهيليم
 ييد كاالهايبه تول يصنعت يدارد، اما كشورها ها وجود ابانين در خينوع مدل ماش 25و حاال 

محصوالت . (كند نمي ديست را هم تهديط زيافزوده باالتر دارد و مح پرداختند كه ارزش
 ييايميد بذر و كود شياز نظر خر يحت. ما لطمه خورد يها كشاورز ن ساليدر ا) يوتكنولوژيب

 يت كشاورزيفعال ،مستقل كه در گذشته پدران ما خود،يدر حال م،يبه شدت وابسته شد
آنها را  يتوجه بي موارد با ياريم بلكه در بسيا ما نه تنها از منابع خود محافظت نكرده .كردند مي

 40ا ي 30 شتر ازيم، در حال حاضر بينوع انگور و هندوانه داشت 400 رانيم، ما در اينابود كرد
  .رفته است نيآنها از ب يكيست و مخازن ژنتينوع در دسترس ن

، توسط سازي يند جهانياست، فرا سازي يهمه اتفاقات ذكر شده، تبعات جهان
وجود دارد كه  يتيامن يشورا. شوند مي اداره يو اقتصاد ي، نظاميتيقدرتمند امن يها سازمان

ن توافق و تفاهم يبه ا ،نيبا كشور چ ي، حتاست يصنعت ير كشورهايكا و سايتابع نظر امر
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هم چون ناتو  يك سازمان نظامي. وارد نشود ياسيدر معادالت سن كشور يكه ا ،اند دهيرس
ه و يجان و تركيما از طرف آذربا يك مرزهايكند كه امروز تا نزد مي تيند حماين فراياز ا

رد يگ مي ميت تصميامن يهم چون شورا ياسيك سازمان سي. عراق و افغانستان آمده است
ند، ين فرايا يحام ياقتصاد يها زمانكند، سا مي ناتو عمل يعنيآن  يياجرا يو بازو
و  يبانك جهان ،پول يالملل بينو صندوق  ،WTO، رينظ يقدرتمند جهان يها سازمان
 كا را اعماليامر يها استيسم و عمل هماهنگ، يكا است كه در تصميامر داري خرانه

ر از يو ما غ اند را تصرف كرده يمنابع جهان؛ نگونهين است كه آنها اينكته دردآور ا. كنند مي
 4ما در سال حدود . شود مي اداره يكه آن هم به شكل سنت .ميندار يزيچ ينفت و كشاورز

شدن روستاها  ي، آمار مهاجرت و خالميكن مي وارد يارد دالر محصوالت كشاورزيليم 5 يال
درصد در  70ت در روستاها ويدرصد جمع 30 حدود بار است، در حال حاضر هم تاسف

ن و هند يكه در حال توسعه هستند مثل چ ييكه كشورها يهستند، در صورتشهرها ساكن 
ران ين و هند نسبت افراد در شهر و روستا معكوس ايدر چ. معكوس دارند كامالً يتيوضع
ن و در راكارگزا يدر ادامه برنامه اقتصاد يخاتم يآقا ياقتصاد يها متاسفانه برنامه. است

در  يافت و زندگيش يها مهاجرت افزا ن ساليدر ا. بوده است سازي يادامه روند جهان
 ياست، تصادفات رانندگ يعوارض آن جوانمرگترين  شهرها ناممكن شده است كه از مهم

 يو مغز يقلب يها افراد براثر سكته ين رتبه در جهان را دارد، جوانمرگيران باالتريدر ا
مبارزه با . دالر در سال استارد يليم 30 بار است و خسارت وارده معادل تاسف

ند يدر فرا .امده استيران نياست اما هنوز به ا گيري ا در حال شكليدر تمام دن سازي يجهان
ان، ين و كارگران، روشنفكران و دانشجويعموما زارعان بدون زم سازي يجنبش ضدجهان

چ يفراموش شود كه هد ينبا. كنند مي و در سراسر جهان با آن مقابله اند متشكل و فعال شده
 يمن به شدت از برخ. جاد شوديادر كشورها  يمل ينخواستند دموكراس ها ييكايوقت امر
. آورند مي يما دموكراس يبرا ها ييكايكنند امر مي ر هستم كه فكريان دلگيدانشجو

در مواردي ران يدرست است كه در ا. برند نمي يا دموكراسيدن يچ كجايدر ه ها ييكايامر
ام كه نقض  بوده 59خود من شش ماه در انفرادي مخوف  .ق بشر وجود داردنقض حقو

تر  حيو وقتر  شيار بيخود بس ها ييكاين فراموش نشود كه امرياما ا .آشكار حقوق بشر بود
در  ،ناقض حقوق بشر يبه مراتب بدتر از كشورها ها ييكايامر. كنند مي حقوق بشر را نقض

  .اند حقوق بشر را نقض كرده ،سراسر جهان
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  يدر بخش فرهنگ
آنها قصد دارند فرهنگ . هدف قرار گرفته است ييكاين فرهنگ امركردجهانشمول 

را بر مال  يش در سخنانش رازيپ يجرج بوش چند. را نشر دهند ييكايو امر داري هيسرما
و  ياق به فارسس در افغانستان و عريتدر يكا برايامر يدرس يها د كرد كتابيتاك يو. كرد
ر ييموزه عراق و تالش در جهت تغ يما امروز با قصه تلخ نابود. ترجمه شود يعرب
ر دهد، ييان را تغيآدم يجنس يو حت ي، فرهنگييه غذايكند سلق مي يكه سعاي  قهيسل

صنعت . داردارد درآمد يليم 500 يكه سال اند آنها صنعت سكس را درست كرده. ميا مواجه
ق صنعت مواد مخدر ساالنه ياز طر. ارد دالر گردش پول دارديليم 40 يسكس در ژاپن سال

  .شود مي ييشو پول ييكايامر يها ارد دالر در بانكيليم 150
. انه را نابود سازديه عراق عزم خود را جزم كرد تا فرهنگ عراق و خاورميغرب در قض

. بغداد بوده است موزه جهان درترين  يميقد. ز استيانگ غم يليداستان موزه بغداد، خ
من  :و گفتكرد  مي مصاحبه BBCبا  قات موزه بغداد بود،يكه مسئول بخش تحق يخانم

كردند و  مي ياز موزه از وزارت نفت پاسدارتر  چند متر آن طرف ييكايدم سربازان امريد
 يرا از بدل يقه اصليكه حمله كردند عت يكسان. اوردندياز موزه به عمل ن يچ حفاظتيه

كتابخانه را  30 .غارت شد يطور كل موزه به يدادند و در عرض مدت كوتاه يم صيتشخ
 آنها. منطقه بودند يها كتابترين  يمين و قديبهتر يدارا يدند كه همگيبه آتش كش

 .قه خود درآورنديانه را به ذوق و سليخواهند فرهنگ مردم عراق و كل خاورم مي
  .غرب كنندسم و يبراليخواهند همه را طرفدار نئول مي

  يدر بخش نظام
  :تر بودند آنها مهم يتا د شد كه دويچند هدف تاكل ناتو بر ين سال تشكيدر كنفرانس پنجاهم

  "...واي  و ماهواره يزريل يها منظور سالح" ها ق تركردن سالحيدق  -1
 .ر عضويغ يك در كشورهايدموكرات يفاع از مزرهاد  -2

  يدر بخش اطالع رسان
 يخبر و منفعل كردن افراد و به نوع ياطالعات، القا ي، آلودگسازي لي، تحلسازي خبر

  .همه را طرفدار تمدن غرب كردن
  شدن يج جهانينتا
ون يليم 30ن االن يهم. ن فقر و غنايجاد شكاف بي، اياجتماع يروهايشدن ن يقطب  -1



125 سازي و ما جهاني

جنوب گسترش  ين فقر در كشورهايكنند و ا مي ير خط فقر زندگيز ييكايامر
  .افتيخواهد 

 جهان سوم به خود  يحاكمان كشورهاوابسته كردن   -2

چون استقالل،  يميمعوج و منحرف از مفاه يها فيو ارائه تعر ها رنگ كردن ارزش كم  -3
 .ها ملت يستيوناليف حس ناسيت و تضعيعدالت، معنو

 رد كهيگ مي ا سرچشمهيدر سطح دن ياست كه از اراده قواي  دهيپد سازي يجهان
جهان سوم مانند  ين اراده كشورهايش به جهان شكل دهد و در ايبه نفع خوخواهد  مي

طرح  دره ران و عراق كين ايب توان به مسئله جنگ مي به عنوان مثال. كشور ما منفعل هستند
. ران حمله كنديكنند كه به ا مي صدام را قانع ها ييكايامر. قرارداشت اشاره كرد ينسكيبرژ

صدام . دهد مي فه را انجامين وظي، ادر اردن با صدام يدر مالقات ينسكيبرژ 59در مرداد 
ن بود كه در جنگ يا است بريالبته س. كند مي يانه معرفيخاورم ن را به عنوان رهبريحس

 ،يو فرهنگ يخيسابقه و قدمت تار باروز نشوند و هر دو كشور يك پيچ يران و عراق هيا
بعد از . ارد دالر برآورد شده استيليم 1000تا 500انيتنها خسارت ما م. مضمحل شوند

  .كنند مي كيت تحرياتمام جنگ هم صدام را به حمله به كو
از رهبران  يهم چنان كه بعض. ميمبارزه كن سازي يم با جهانيتوانست مي يما به خوب

توانستند  ينمونه رهبران هند كه به خوب ين كار برآمدند، براياز عهده ا يكشورها به خوب
ر يشتر در منطقه كشميهر چه ب يكنند و مانع از آتش افروز ييبا پاكستان برخورد عقال

 ريزي برنامه سازي ياست كه در جهت جهان يين امر خالف خواست و اراده آنهايشدند و ا
از جهان  يتواند جدا نمي يچ كشوريه يط كنونياست كه در شرا يعيطب. كنند مي و عمل
 ييرند كه چگونه با جهان همراه شوند، چه كااليم بگيد تصميشورها باخود ك يباشد ول

  . را بخرند ييد كنند و چه كااليتول
  : انهيدر منطقه خاورم سازي يعوامل بازدارنده جهان

. ستين اختالف نين رفتن ايكا خواهان از بيل كه امريين اعراب و اسراياختالف ب -1
ا و يف سياز وظا يبخش. شه به آن وابسته باشديل همييمانند اسرا يخواهد كشور مي چون

  .دهد مي ل انجامييپنتاگون در منطقه را اسرا
ن نسل جوان ما يكه از آن به جا مانده است كه هم يران و تتمه مقاومتيانقالب ا -2
شتر است و البته يل انقالب در آن بيشتر باشد، پتانسيباي  هر چه نسل جوان در جامعه. است
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ن حالت خارج ينده جوانان از ايو مطمئنا در آ. است سازي يعامل بازدارنده جهانن امر يهم
 .وستيخواهند پ سازي يه جهانيخواهند شد و به مبارزه عل

 يانه سرشار از انرژيمنطقه خاورم. آن يارديليم 1ت يانه و جمعيبازار منطقه خاورم -3
سال نفت  60يال 50دارد كهارد بشكه نفت خام و گاز در منطقه وجود يليم 1000 .است

 200انهياست، تنها سال يارديليم 1ك بازاريانه و اطرافش يخاورم. كند مي نيجهان را تام
كل . شود مي آن عوض يها شود كه مرتب مدل مي رانيق قاچاق وارد ايوتر از طريهزار كامپ

 !شود مي ارد دالر برآورديليم 2/11رانيبه ا يقاچاق واردات يكاال

كه نفوذ كرد،  يخواهد در هر كشور مي كايامر. منطقه يمولد صنعت يروهاين -4
 مثالً. ديغرب فراهم آ يبرا يرشد كنند تا بازار يك سطحيمولد آن منطقه تا  يروهاين

برسند كه  ياز تكنولوژ يا به سطحيل فروخت يجاده داشته باشند تا بتوان به آنها اتومب
 يها ب روستاها از برنامهين ابر شهرها و تخراساسا ساخت. ل فروختيبتوان به آنها موبا

 .است سازي يجهان

 "سازي يجهان"در يكنند ول مي ت خود استفادهيهمه كشورها از مز "شدن يجهان"در 
ز در داخل كشورها با ين يخود استفاده كنند و كسان يايدهند كه كشورها از مزا نمي اجازه

  .شوند مي آنها همدست
بزك كرده  يابزار يدر نزد آنها دموكراس. ستين ي، دموكراسداري هيدر ذات نظام سرما

ه و پاكستان است كه در آنجا يه تركيشب ييكايامر يدموكراس. ب جهان سوم استيفر يبرا
كا يامر. است سازي يند جهانيكا و در چارچوب فراياحزاب درچارچوب منافع امر يآزاد

اختن آتش جنگ، اند گونه با به راهنيخواست ا مي يو دموكراس يجهان سوم، آزاد ياگر برا
د يران بايبه باور بنده، ا. انداخت نمي را به فالكت) ران و عراقيا(دو كشور قدرتمند منطقه 

كه با  يبازرگان يكه قرارداهايك برقرار كند، در حالين و هند اتحاد استراتژيه، چيبا روس
ت ارتباط خود با يبه فكر تقود يما با. ستيسه با اروپا نيم اصال در مقاين و هند داريچ

  .مين باشيه و هند و چيروس
  .ميرياد بگيرا  "سازي يجهان"راه مقابله با  ها ينيو چ ها يد از هنديبا ضمناً
 "شدن يجهان"در مقابل  "سازي يجهان"ده يشتر پديح بين فصل و در توضيان ايدر پا
  . ميآور مي است را ران انجام شدهيگذشته با مطبوعات ا يها لكه در سااي  مصاحبه
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  يعين رفيبا دكتر محمد حس يعابد يهاد يگفتگو
حسين رفيعي فنود، استاد دانشگاه تهران، از جمله مبارزان پيش از دكتر محمد

. امريكا و انگليس، به اتمام رسانده استانقالب است كه تحصيالت خود را در 

هاي خود  طور جدي پيگيري كرده و بخشي از يافته سازي را به وي، مباحث جهاني

، در معرض نقد قرار داده »سازي آن سوي جهاني«و  »توسعه ايران«را در كتاب 

رفيعي از نقادان رخداد جهاني است و به ضرورت برخورد هوشيارانه ملي . است

  .خداد تاكيد داردبا اين ر

  
شروع  يبرا. دارد ياست كه موافقان و منتقدان جد يميشدن از جمله مفاه يجهان �

  .ديارائه بفرمائ سازي يشدن و در مقابل آن جهان ياز اصطالح جهان يفيبحث تعر
 يجهان. ميك كنيرا از هم تفك سازي يشدن و جهان ين دو اصطالح جهانيد ايدر ابتدا با

ن مفهوم كه با جهان يكند، به ا يناچار است خود را جهان يهر كشورنكه يا يعنيشدن 
كه اي  ، به گونهيو هم رابطه هنر يو هم رابطه فرهنگ يرابطه برقرار كند، هم رابطه اقتصاد

ا يشود به دن مي ديرا كه تول يو چه صنعت ي، چه فكرييهر كاالن رابطه بتوان يبا استفاده از ا
 يهم مورد عالقه سازمانها يليبرم و خ مي كه بنده به كار سازي يجهان يول. عرضه كرد

و قدرتمند نظام  يقوي  ادهك اريست، به مفهوم ين قسمت فعالند نيكه در ا يجهان
به عبارت . خواهد، شكل بدهد مي گونه كه خود ا را آنيخواهد دن مي است كه داري هيسرما

                                                      

 .چاپ شده است 1383ارديبهشت  8روزنامه وقايع اتفاقيه مورخ اين مصاحبه در  ٭
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 يمانده كه امروز به كشورها عقب يكشورهاقا، يا و افرين، آسيالت يكايامر يگر آنها برايد
 ،دارند يسع ،اروپا يبرا يو حتتر  شرفتهيپ يصنعت يكشورها يبرا يجنوب معروفند و حت

  .ن كنند و به آنها شكل بدهندييتع يمش خط
  كنند؟ مي تيو هدا يزير برنامه ين پروسه را چه كسانيا �

ست و شش كه معموال يگروه هفت، بعد گروه ب يكا و در مرحله بعديعمدتا امر
نها يا. كنند مي كا عمليعمدتا در جهت منافع امر ياروپا هستند ول يه صنعتيحاش يكشورها

  .هستند سازي يطرفداران جهان
ن دو اصطالح يان ايد، تفاوت ميتفاوت قائل سازي يشدن و جهان يجهانان يشما م �

  ست؟يچ
كشور هر  ران و مردميشدن، در واقع مد يدر جهان ن است كهين دو در ايان ايفرق م

د چه نكه دار ييها تيرند چگونه وارد جهان بشوند، با توجه به مزيگ مي ميهستند كه تصم
را از جهان بخرند، چگونه با جهان رابطه برقرار كنند،  ييد كنند، چه كااليرا تول ييكاال

 در. اند رندهيگ ميكشورها فعالند و تصمنجا در واقع يدر ا. يو رابطه هنر يرابطه فرهنگ
در واقع . كنند مي فين تكلييتع )كايقدرتمند مشخصا امر يكشورها( آنها سازي يجهان

  .دهندگان هستند منفعلند و تابع خطكشورها 
است  يسازمان اقتصاد جهان يكيكننده دارد،  عمل يچند ارگان قو سازي يدستگاه جهان
گر كه عبارتند از وزارت يناتو و سه سازمان د يكياست،  "وسودا" كه مركز آن در

م ييگو مي ن سه تا كه به آني، اپول يالملل نيو صندوق ب يكا، بانك جهانيامر داري خزانه
پنج كشور  ،ن شورايت كه در ايامن يكنند، بعد شورا مي با هم عمل "تفاهم واشنگتن"

ن ين مجموعه است كه اياو  فعالند سازي ين مجموعه در جهانيبزرگ دخالت دارند، ا
م كه ينيم نقش هر كدام را بهتر ببيتوان مي ميات بشوياگر وارد جزئ .دهد مي ان را شكليجر

م به يتوان مي مين ساختار را بهتر بشناسينكه ايا يبرا. نقش دارند سازي يچگونه در جهان
 زيگلتياستبه نام  يو عواقب آن كه فرد سازي يم به نام جهانيمراجعه كن يك كتابي

(Stiglitz) نه از  كند، مي را از موضع راست نقد سازي يشان مسئله جهانيآن را نوشته و ا
 يه مشاور عالكگونه است  نيشان هم به ايسوابق ا .يموضع ما و نه از موضع جهان سوم

زه يك هم جايشود، سال دو هزار و  مي ينتون بوده، بعد كارشناس ارشد بانك جهانيكل
، يدهد كه بانك جهان مي كند و نشان مي ان راين جرياو نقد ا. را گرفته است يادصنوبل اقت
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 ميبا هم تصمچگونه  يبخش اقتصاد كا دريامر داري و وزارت خزانه يالملل نيصندوق ب
 يا همان سازمان تجارت جهاني WTO يدر بخش بازرگان .كنند مي رند و با هم عمليگ مي

 يالملل بين تاسيكا هستند و در بخش سيپنتاگون امرناتو و  ينظام كند، در بخش مي عمل
  .نها با هم متفاوت استيا ت، منتها قدرت مانور هر كدام ازيامن يهم شورا

ا را به شكل اجمال ه ن قسمتياز ا يكينكه مطلب بهتر مفهوم بشود يا يبرا �
  .ديح دهيتوض

كاراگوئه كه يساموزا در نران و يدر ا 1979، بعد از سقوط شاه در سال ياسيدر بخش س مثالً
كردند و به  بندي جمع ها ييكايامركا بودند، يت كامل امريمورد حما يها يكتاتوريدو تا از د

كا مورد يرا امريست، زيكا نيگر به نفع امريكتاتورها ديت از ديدند كه حمايجه رسين نتيا
ت يمورد حما يكشورها كردند در يلذا سع .رديگ مي جهان سوم قرار يتنفر مردم كشورها

مثال ماركوس را . ت كننديآرام رعا ت شده را آراميهدا يك نوع دموكراسيخودشان 
 ياسيرد قدرت سيآنجا صورت بگ در ينكه انقالبيبركنار كردند، بدون ان يپيليدر ف يراحت به
اردن، در  در ،انهيدر منطقه خاورم يحت. قل شدتنو منيآرام از ماركوس به خانم اك يليخ

ن را به مجلس اردن يالمسلم اخوان يجاد كردند، حتيا يك نسبيدموكرات يفضاك يمصر 
 ينكه شورويگونه عمل كردند، تا ا نيگر كشورها به هميد در كاستند و ها بردند و از تنش

گر يم هم دين رفت، خطر كمونسيشد و جنگ سرد هم از ب يقطب سقوط كرد و جهان تك
 ياسيمسائل س گر درين هم ديده بودند و چيرس ن هم به توافق كامليبا چ. وجود نداشت
نجا به بعد يخودش بود و از ا يكرد و به دنبال توسعه و مسائل اقتصاد نمي جهان دخالت

  .جهان سوم در دستور كار آنها قرار گرفت يكشورها ونيزاسيدموكرات
 يسو بود كه از يزيدر جهان چ يخواه يان دموكراسيد جريدر واقع، شما معتقد �

  جهان سوم القا شد؟ يمردم به كشورها داري هيسرما يها قطب
خواستند و از گذشته همه  مي ين كشورها دموكراسياست، تمام ا ين امر متشابهيا ،نه

 تيكتاتورها حماياز د يغرب يو كشورها ها ييكايامر يخواستند ول مي يكشورها دموكراس
  .خودشان را عوض كنند ياستراتژدند كه يمشترك رس بندي ك جمعيبعد به  يول .كردند مي

 .تواند باشد نمي يز بديچ ك كشور ذاتاًيدر  يدموكراس ياما برقرار

را خودمان  يم و دموكراسيداشته باش يك سازمان قدرتمند داخلياگر ما خودمان 
ما  يرا برا يند دموكراسياياگر آنها بخواهند ب يهم خوب است، ول يليم، خيت كنيهدا
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را  يكه دموكراس يين كشور با منافع آنهايا يافغانستان، در آنجا منافع ملجاد كنند، مثل يا
ك يبا  داري هيو نظام سرما ها ييكاينجاست كه امريرد، در ايگ مي قرار جاد كردند در تضاديا

ن يچن يگاه به دنبال برقرار چيران مخالفند و هيمردم ا يق خودجوش درونيعم يدموكراس
  .ستنديجهان سوم ن يدر كشورهااي  يدموكراس

 يد ثروت برايدر تول ياستمداران هر كشور سعيس د كه معموالًيا قبول داريآ �
  مردم كشور خود دارند؟ يراحت

 يادين كشورها در رفاه زيست كه مردم اين نيهدف ا سازي ي، در طرح جهاننه لزوماً
د، يايش بيد، ممكن هم است كه پيايش نيممكن است كه پ يزين چيكنند، چن يزندگ
شده است، منتها خودش  سازي ين االن وارد روند جهانيد چينيط دارد، ببيبه شرا يبستگ

توسعه  يبرا يتواند از امكانات جهان مي يدارد، به خوب يك سازمان قدرتمند دروني
ل هم يك و برزياورد، مكزيمردم خودش را هم باال ب يرد و سطح زندگيخودش كمك بگ

ن كشورها به يدر ا يو اختالف طبقات يفقر و گرفتار يتند، ولهس سازي جهانيكه در روند 
ست، بلكه رو به يمردم آنها رو به بهبود ن ياقتصاد يها دا كرده و شاخصيش پيشدت افزا

 يحاكم است ول ييكايامر يواردات ين كشورها دموكراسينكه در ايحال ا. گرد است عقب
 ياست و دموكراس يحزب هنوز تكن يچ ياسيحاكم نشده و نظام س ين دموكراسيدر چ

ست و پنج ين كشور در طول بيمردم ا يوضع اقتصاد يول .ن كشور وجود ندارديهنوز در ا
 ياديشغل ز يك دوره طوالنين كشور توانسته در يسال گذشته بهتر شده است، چون ا

د يداشته، توانسته تول يت خوبيريخارج جذب كرده است، مد از ياديجاد كند و پول زيا
مردم باال رفته و تعداد فقرا را هم كم كرده  يش بدهد، لذا سطح زندگيرا افزا يرانه ملس

  .است
  رود؟ نمي شيپ ين به سمت دموكراسيدر چ ياسيروند تعامالت س �

ست، ممكن ين ين در حال حاضر دموكراسيچ در رود، نمي ن سمتين فعال به ايچ ،نه
  .نده بشودياست در آ

سال  يست در سين كمونيست با نگاه حاكمان چيكمون نيچ يفعل نگاه حاكمان �
 خود را كنار يحاكمان سالخورده به راحت ين فعليست، در چيش همسان نيپ

ن ياز رفتن ا يين دورنمايا ايدهند، آ مي ها تر خود را به جوان يكشند و جا مي
  آورد؟ نمي را به وجود يدموكراس يكشور به سو
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 يا دموكراسيو  وجود دارد يست كه دموكراسيمفهوم ن ن به آنيا ين كار را كردند وليا
است  ستيمجوز ندارد، تنها حزب، حزب كمون يچ حزبيه كند، هنوز مي ن رشديدر چ
  .دهند مي راهست يها را هم به حزب كموندار سرمايهمنتها 

ا ين وجود ندارد آيچ يسابق هم در حاكمان فعل يستيدگاه دگماتيدر هر صورت د �
  دانست؟ يدموكراس يرفتن به سوش يپ يبرا يتوان آغاز مي ن روند رايا

كشور خود را  يدرها 1977ست، بعد از سال ين يرشد دموكراس ينها به معنيا يبله، ول
قول  ها ييكايگر به امريد يرفتند و از سويرا پذ يه خارجيا باز كردند، سرمايدن يبه رو

ه مناقشات يكه قبل از آن در كليجهان دخالت نكنند، در حال ياسيدادند كه در مناقشات س
  .كردند مي دخالت

 يدچار نشود ناچار به قبول دموكراس ينكه به سرانجام شورويا ين هم برايا چيآ �
  است؟

آن بحث  يشود ول مي دچار يرد، به مشكل شورويرا نپذ يواقع ين دموكراسياگر چ
 ين كار را بكند، وليد اين بايم چيما است كه معتقد ياست، بحث آرمانخواه يگريد

 يست و هفت، هشت سال گذشته، رشد اقتصادين در بين است كه چيا يت فعليواقع
گر ياندازد، احزاب د مي را به زندان ها ياالن هم ناراض .هم نداشته يداشته و دموكراس يخوب

هستند كه  ييكشورهاف ن طرياز ا. آورد مي هم ممنوع هستند و به مردم خودش فشار
مثل بنگالدش و پاكستان كه  ييرهاوا كشين، يالت يكايدر امر ييآزادترند مثل كشورها

 يهم رشد اقتصاد يداشتند، بعض ينسبتا خوب يرشد اقتصاد يكرات هستند، بعضودم ظاهراً
 سازي جهانيند ين فرايكه در ا يينكه در كشورهايآنچه مسلم است ا ينداشتند، ول يخوب

ل و ي، برزگذارد مي شيرو به افزا يشود، اختالف طبقات مي وارد كشورشان يدموكراس
 ما و ماهوارهيهستند و هواپ ياز لحاظ صنعتاي  شرفتهيپ ين كه كشورهايا آرژانتيك يمكز
  .ن كشورها وحشتناك استيدر ا ياختالف طبقات يسازند، ول مي

چون  ،ديايش بيد پيجامعه هم خود به خود با يرفاه برا ،يشرفت تكنولوژيروند پ در
  .كند مي يسودآور
شرفته يپ يداشته باشد، در كشورها يرا چه كس ين تكنولوژيت ايدارد كه مالك يبستگ

 يزيكا چيان دارند، در كشور امردار سرمايهاز  يك قشر خاصيرا  يت تكنولوژيمالك يصنعت
 يار ثروتمنديك كشور بسيكا يكه امريالكنند در ح مي يون نفر در فقر زندگيليم يحدود س
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 ياردها دالر از محصوالت كشاورزيليم ها ييكايهم دارد، امراي  شرفتهيپ ياست و تكنولوژ
  .دياين نييپا ها متينكه قيا يبرازند، ير مي ايا به دريسوزانند  مي را

 ن منظوريببرد، به ا يشتريدارد سود ب يد سعيآ مي به وجود يوقت يك شركت صنعتي
هر چه  يعنيد جامعه ثروتمند باشد، ين منظور بايدن به ايرس يبكند برا يشتريد فروش بيبا

 شتريد هم بيشتر باشد توليشود و هرچه تقاضا ب مي شتريشتر باشد تقاضا بيد بيقدرت خر
  .شود مي

عمال  ي، ول18ت است در اواخر قرن يآدام اسم يد آرزوهاييفرما مي زها كه شماين چيا
شود و آنها  مي انجام يك عده خاصيد توسط يشود چون كنترل ابزار تول نمي ملن طور عيا
نتون را باز يزنم، اگر تفاوت بوش و كل مي تانيبرا يمثال .كنند مي تيد را هدايتول رن ابزايا

دموكرات  حزب. كايخواه امر يشود، حزب دموكرات و حزب جمهور ميتر  م روشنيكن
ها  دموكرات يتر، وقت ع نسبتا كوچكيار دارد، صنايرا در اخت يمصرف يكا معموال كاالهايامر
ن آوردن ييشتر و پايب يها ع را رشد دادند، شروع كردن به دادن وامين صنايكار آمدند ا يرو

جه اختالف يشتر شد و در نتيجاد شد، اشتغال بيكا ايدر اقتصار امر يك رونقيو  ها بهره
ع يمعموال صنا ها خواه يجمهور يول. دا كرديپ شيد مردم افزايكمتر و قدرت خر يطبقات
را  يجنگ ينها وقتيار دارند، ايرا در اخت يع نفتيو صنا ياطالعات يتيع امنيو صنا ينظام

ارد يليكصد و پنجاه ميبودجه پنتاگون را حدود  ،2001مثال بعد از سپتامبر  ،كنند مي شروع
 يعنيشود،  مي شان مصرف ينظام يهاجنگند كاال مي در منطقه ما يش دادند، وقتيدالر افزا

س يد تاسيبااي  ك كارخانهين كاال يد دوباره ايتول يد بشود، برايد توليزها دوباره باين چيا
 كايات را مردم امريبرد مال مي ن كارخانهيست؟ سود را مالك اين كارخانه كيشود، مالك ا

ر بشوند يك عده فقيست كه يآنها هم مهم ن يشوند، برا مي ريك عده هم فقيدهند و  مي
ن دو، سه سال به شدت رشد يدر هم ين نوع تكنولوژيبرند و لذا ا مي ع سوديآن صنا يول

  .كردند
�  ����� ��	� ��
��� ���� ����� ��
 ���	��وجود  ها دموكرات �	���� ���� 

  دارد؟
جهان ا ي ، جمهورخواهان و دموكراتها در برخورد با جهان سومياست خارجيدر س
ن گونه باشد كه يبا هم اختالف ندارند، اختالفشان ممكن است به ا يليخ جنوب،

ا ناتو را يم يكرد مي كيكشورها را هم شره يبقد يند در حمله به عراق ما بايبگو ها دموكرات
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خواهند ناتو  مي ن مطلب نشدند و حااليمنتظر ا ها خواهيجمهور يم، وليكرد مي كيد شريبا
شان با هم  همه سازي جهانيدر  يدارند ول ينين چنيا ييا اختالف جزيك بكنند، يرا شر

ن يشتريخواهان سركارند بيمنتها االن كه جمهور. برند مي ، چون كل آنها نفعاند دهيعق هم
نتون يكه كل يبرند، موقع مي يع نفتيو صنا يتيو امن يع اطالعاتي، صنايع نظاميمنفعت را صنا

 ين بستگيدادند، ا مي يع مصرفيدها را به صنايو سوبس يدولت يگذار هين سرمايشتريبود ب
  .باشد يد در دست چه كسيو ابزار تول يدارد كه تكنولوژ

� ����� �� �	� � 
 ين نابوديرود، ا مي �� ���% �� $� ��$	��& �� ��% $#!��"!�� �
ن يتوان از ا مي آن كه چگونهتر  بردارد و مهمدر داري هينظام سرما يبرا يچه سود

  چرخه خارج شد؟
 مدت هم كه در كوتاه يشود ول مي نابود داري هيم، نظام سرماييگو مي در درازمدت،

د، يكن ير را بررسياگر پنجاه سال اخ يعنيف دارد، يك تعريمدت  ن كوتاهيم اييگو مي
ارد يليم دو ميدر مجموع جهان رو به رشد بوده، مثال اگر آمارها را نگاه كن ياختالف طبقات

، يت داخليريد به مديز باين چرخه نيخروج از ا يبرا. ك دالر دارنديكمتر از  ينفر درآمد
، ها ي، هندها ينيه كرد، مثل چيدهد تك مي ن امكان رايكه ا ييها ريزي شناخت جامعه، برنامه

  .ت سالم و قدرتمند وجود داشته باشديريد مدي، باها يا كره يحت يمالز
  .دييم بفرمايكه دار يم؟ با توجه به امكاناتيخودمان چگونه عمل كنما در كشور  �

است، منظورم  يه انسانيرو و سرمايدر توسعه كشور سه فاكتور مهم است، فاكتور اول ن
مثل پول  يكيزيه فيدوم سرما. متفكر و خالق است يها ست، منظورم انسانيچه نيقدرت ماه

. زهاينجور چياست مثل مخازن و معادن و ا يعيه طبياده است و سوم سرماجو برق و آب و 
 دياگر فرضا صد ريال كاال تول مثل ژاپن يدهد كه در كشور مي ن طور نشانيا ها شاخص

است  يعيه طبياست و دو درصد آن سرما يانسان يرويشود، هشتاد درصد آن به خاطر ن مي
 يران وقتيرا در ا ها ن شاخصيا. است يكيزيه فيز سرمايگر آن نيو هجده درصد آن د

ه يو چند درصد سرما يبا با هم برابرند، سيتقر ها ن نسبتيم كه اينيب مي ميكن مي يبررس
در ژاپن  .يكيزيه فيصد هم سرماو چند در ي، سيعيه طبيو چند درصد سرما ي، سيانسان

 ييما كاال يدارد ول ييمت بااليسازد كه ق مي ييدارد، كاال يار موثرينقش بس يمغز انسان
 يروي، نيانسان يرويكند؟ ن مي ريزي نها را برنامهيا يچه كس. دارد ينييمت پايم كه قيساز مي

به انسان  يدگاهيو بعد د يو بعد منافع سازمان داند مي را محور يكه اول منافع ملاي  يانسان
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ن يداند، آن وقت امكانات ا مي را مهم يبعد منافع شخص .است يساالر دگاه انسانيدارد كه د
نفت، گاز، منابع  .ديد و در كشور ما هم به امكانات موجود توجه كنيكن يكشور را بررس

نها امكانات ما است، در واقع ي، ايميقد يع سنتيو صنا ي، بخش كشاورزي، آثار باستانيعيطب
. مين امكانات چگونه استفاده كنيم از اين كنييد تعيما با ميكن يگذار هينها سرمايا يد رويما با

شود،  مي يگريز ديان چيخواهند آن وقت جر مي م كه آنهايكن مي عمل يما طور يوقت يول
د مخازن نفت و گازشان را توسعه بدهند و يمنطقه با يند كشورهايگو مي ن معنا كه آنهايبه ا

 ييع هم ارزش افزوده باالين صنايكل جهان بسازند كه در ا يبرا يميپتروش يبعد كاالها
شود كه در واقع  مي نيجه ايكنند، نت مي بيست را تخريط زيهستند كه مح يعيصنا .ستين

ست دالر به ما يدو يد و تنيد كنيند شما آهن توليگو مي زند، آنهاير مي آنها هستند كه برنامه
ند يگو مي .فروشند مي دو هزار دالر به ما يكنند و گرم مي ديخودشان دارو تول يد وليبفروش
خودشان لنز چشم  يد وليست دالر به ما بفروشير دويز يد و تنيند كيتول ييايميكود ش
 كنند مي م كارين طور تقسيا .فروشند مي را پانصد، ششصد دالر يكنند هر گرم مي درست

ح بدهم يمن توض .دهند مي را قرار يوتكنولوژيمثل ب ييد كاالهايخودشان تول يآنها برا يعني
ق ياز طر يعنيع كامال دگرگون بشود، يصناد يگر توليكه ممكن است در پنجاه سال د

د بشود، مثال در ين اتاق در سال هزاران تن كاال توليمثل ا يكوچك يدر فضا يوتكنولوژيب
ها، مبارزه با  يماريو بخش ب ياهياهان، مبارزه با آفات گيد بذر گيدر تول يبخش كشاورز

 ييد كاالهايد در بخش توليبروند شما يگو مي به ما يول. نسونيدز، پاركيمثل ا ييها يماريب
  .ديت بكنيمت و آلوده ساز هستند فعاليكه ارزان ق

م معادل با يبشو يد قدرتيم باين هجمه مقابله بكنيم با اينكه بتوانيا يدر واقع برا �
  م؟يدار يتين قابليا ما در حال حاضر چنيقدرت مهاجم آ

را  ريزي م و برنامهيرا محور كن يانسان يرويد نيم، ما بايريشه بهره بگيد از انديما با ،نه
به تر  يقو يزنم، ما در مقابل كوبا كشور مي مثال. ميم كنيه امكانات خودمان تنظيبر پا

شكر  ها كه مدت يمحصول ك كشور تكياست،  يريفق يليم، كوبا كشور خييآ مي حساب
كه خواستند سر آنها  ييها هم هر بال ييكايامر كا هم بود،يكرد و در محاصره امر مي ديتول

بود و  يحاصره اقتصادمآوردند بعد هم كه انقالب شد و كاسترو سر كار آمد باز در 
د بود كه يشد يفشارها به قدر نيآوردند، ا مي كوبا ين فشارها را رويدتريشد ها ييكايامر
كه ن صورت يبه ا .گرفتند مي ها ييكايرفتند را امر مي كه به سمت كوبا ييابرها يجلو يحت
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به سمت  ياميلومتر است و ابرها از ميو پنجاه ك كصدي ايل يو كوبا نود ما يامين ميفاصله ب
 ابرها و برومور نقره يفرستادند رو مي خود را يماهايهواپ ها ييكايروند، امر مي كوبا
. گذاشتند ابرها در كوبا ببارد نمي كردند و مي كا بارورين امريختند و ابرها را در سرزمير مي

ختند و ير مي يختند، آفات نباتير مي كروب در مزارع شكريدورپروازشان م يماهايبا هواپ
ست و يست، بيب ها ييكوبا يول. كوبا به وجود آوردند ين دست براياز ااي  دهيمشكالت عد

 گيري چشم يكار كنند كه سودآور ييكاال يم گرفتند رويش نشستند و تصميپنج سال پ
را به  ها از واكسن يمتمركز شدند، االن كوبا بعض يوتكنولوژيب يروداشته باشد، لذا آمدند 

 يوتكنولوژيجهان سوم در صنعت ب يان كشورهايكند و كوبا در م مي ا صادريسراسر دن
  .فعال است ياز كشورها يكي
ران كشور يد، در حال حاضر مدياشاره كرد يميخود به پتروش يها در صحبت �

دانند  مي در كشور يميرا گسترش صنعت پتروش دست آمده از افتخارات به يكي
ن باره يشتر در ايب يد ممكن است كمين را داريا شما نظر مخالف ايگو يول

  .ديح دهيتوض
ما در اصل مانند صادرات  يميل كه صادرات پتروشين دليمن نظر مخالف دارم به ا. بله

  .نفت خام است
 به دست يميكه ما از صادر كردن محصوالت پتروش يديد عواييفرما مي يعني �

  د؟ياست كه درباره صادرات نفت خام گفت يم در معرض آفاتيآور مي
كننده  كه ما وارد يد زمانينيم مثل نفت خام است، ببيكن مي را كه صادر يآهن يبله، حت

م يك بوديو پالست ييايميكه واردكننده مس و كود ش يمت آهن باال بود، موقعيم قيآهن بود
ت صاد يران، عربستان، كويمثل ا ييكشورها ،كه در منطقه ين كاال باال بود از موقعيمت ايق

به شدت كاهش  ين اجناس در سطح جهانيمت ايوم شدند قينيكننده مس و آهن و آلوم
 ها ي، منتها بعضميكن مي ه نفت خام صادريشب يزيجه ما در حال حاضر چيدا كرد، در نتيپ
م يتوان نمي كه اوپك دارد، چون ما ييها تيل محدوديند به دليگو مي ارند،د يك استداللي

كه مواد خام  يكشور. ميكن مي ل به آهنيم و تبديسوزان مي م، نفتيد كنياد تولينفت خام ز
 ها ناكند و از مغز انس مي استفاده يعيمنابع طب از يعنيكند،  نمي دايصادر كند توسعه پ

 يكيكه  يران وحشتناك است، مثال طبق نظريم كه فرار مغزها در اينيب مي كند و نمي استفاده
م، االن يداشتمغز  ارد دالر فراريليو هشت م يما س 1380از مسئوالن كشور داده بود در سال
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كه از  يك مهندسي يعنيل به دالر شده است، يدا كرده و تبديمت پيهم ق يانسان يروين
ل شده باشد پانصد يالتحص اگر تازه از دانشگاه فارغمت دارد، يس قدن مهنيرود ا مي رانيا

 كايجذب امر ين فرد وقتيل به مهندس بشود و اينه صرف او شده تا تبديهزار دالر هز
  .رساند مي كا پانصد هزار دالر سوديشود به منافع امر مي
  م؟يد عمل كنيم، چگونه باياستفاده كن ها هين سرمايم از اينكه بتوانيا يما برا �

د نفت را ي، اوال باكنم مي دو مورد اشاره يكيشود انجام داد كه من به  مي ياديز يكارها
رد، يما قرار بگ يمل يازهاين معنا كه نفت در خدمت نيم به ايوند بزنيپ ياقتصاد مل ،به
  ست؟يما چ يمل يزهااين

گندم، برنج، ذرت، روغن  ؛مانند يكشاورز يارد دالر كااليلين چهار تا پنج ميب يسال -1
م نفت را در خدمت توسعه يتوان نمي ا ماي، آميوارد كن كشور يو علوفه طبق آمار رسم

هوده يم و از مصرف بين كنررا مد ياريستم آبين شكل سيم؟ به ايقرار ده يبخش كشاورز
% 30تا% 13مان كه ياريراندمان آب .مير كشت ببريرا ز يشتريب يها نيو زم يريآب جلوگ

باال  ،دا كردهيش پيافزا% 95جهان كه تا  يرا مطابق با استاندارها ياريراندمان آب ،ستا
 از يميم كه منبع عظيداشته باش يياهان دارويگ يرو يعيقات وسيم تحقيتوان مي ما. ميببر

ت از صفر تا پنج هزار متر يوضع يران دارايا .ر استينظ بي ايك است كه در دنيژنت ذخائر
پنجاه درجه تا به اضافه پنجاه درجه  يحرارت منها ياز دما .باشد مي ايسطح در يباال

ار خشك يبس ن است كه ارتفاع آنيسرزمتا اي  ترانهياز رطوبت مد. برخوردار است
ران يدر ا يياه دارويشود هر نوع گ مي باعث ييت آب و هواين وضعيبرخوردار است و ا

م كشت يتوان مي را ييدارو اهينوع گ 2100 اهيهفت هزار و پانصد نوع گ از ، مارشد كند
م ين خود را فعال كنيد تمام متخصصيآورده است، ما با يياهان دارويا هم رو به گيم، دنيكن

ت صادر يم و در نهايكن گيري كنند و كشت كنند و عصاره ييرا شناسا يياهان داروين گيتا ا
 يم كه كشورمان رويدان مي ما. ميكن يم جهانيتوان مي خود را يب اقتصاد ملين ترتيبه ا .ميكن

م كه در مقابل يدار يم واحد مسكونيد ما هفت و نيگو مي ر مسكنيخط زلزله قرار دارد، وز
م و يوند بزنيپ سازي از خانهين نيم نفت را با ايتوان مي است، پذير بيار آسيزلزله بس

باشد، هم مدرن است هم ك يهمه از پالست هاشه آنيوار و سقف و شيم كه ديبساز ييها خانه
م يساز مي ين كارها خودرو سواريا يبه جا. م داشتينخواه يزلزله مشكل وزدر صورت بر

م تا كشاورز كشت خود را ياورين بييمت آن را پايم و قيد تراكتور بسازيكه بايدر حال
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كنند و در  مي ان به شهرها مهاجرتييلذا همه روستا .ببرد يشتريزه كند و سود بيمكان
مردم در روستا % 70ن و هندوستانيهنوز در چ. پردازند مي كاذب يها رها هم به شغلشه

ص يرا تشخ ها تيد كرد و اولويچه بان كند ييد تعيشه است كه باين انديا. كنند مي يزندگ
مطبوعات  يد، آزاديداشته باش يتواند دخالت كند كه شما آزاد مي يشه زمانين انديدهد و ا

توانند  مي د، همهياحزاب داشته باش يد، آزاديداشته باشاي  رسانه يآزاد .ديداشته باش
ف ي، تضعيش اذهان عموميعنوان تشو زد به يك نفر حرفينكه تا ياظهارنظر كنند، نه ا

 ها ن انسانيتر ختهيفره يوقت. زندانش كنند ين فورا راهياست مسئولين به سيت، توهيحاكم
كنند و  مي رستند هم فراياست نيكه اهل س ييزندان هستند و آنها يها لهيو مغزها پشت م

ارد دالر بود و االن يليما تا پنج سال قبل حدود چهارصد م يفرار مغزها. روند مي به خارج
 يزيمملكت را با چه چ يتين وضعيارد دالر شده است، در چنيليم يش از سيب ساالنه

  م؟يم اداره كنيخواه مي رويف را با كدام نيرظ يها نگونه برنامهيم و ايم بسازيخواه مي
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  سخنراني در حسينيه ارشاد

  مقدمه
ن و يتر دهيچيكا، از پيران و امرياز كارشناسان، تقابل ا ياريد بسيد و تاكيبه تائ  -1

ن يا. است يشورو يدر بعد از فروپاش يجهان ةجامع ياسين مسائل سيتر بغرنج
  . دارد يخيتار ةشير يو بغرنج يدگيچيپ

دكتر مصدق،  يدولت قانون يو سرنگون 1332 يران، از كودتايكا با مردم ايروابط امر  -2
كا و يو سپاه صلح امر 4اقدامات اصل  �.وارد مرحله تقابل و تخاصم شده است

ف ين تقابل و تخاصم را تلطيكا با شاه هم نتوانست ايامر يميك و صمينزد يهمكار
 گيري ران عالوه به جهتين رو، انقالب اياز هم. شدتر  رهيروز ت به روزو . كند

 .هم داشت ييكاي، هدف ضد امريضداستبداد

كا از عراق در يت امريكا، حمايكاركنان سفارت امر گيري ران، گروگانيبا انقالب ا  -3
كا را كه در ين دو طرف، امريب يكا و جنگ لفظيعه رفتار امرران و مجمويحمله به ا

ران قرار يم اير رژييتغ يران در چارچوب منافع خود موفق نشده بود، در راستايم ايتسل
ر يين تغيا ياتياقدامات عمل يبرااي  كا به دنبال بهانهيمرتبا امر 59داده است و از سال 

شده  يران طراحيبه ا يكونوس حمله نظاميبه بهانه دادگاه م 75در سال  �.بوده است
 يطلب گفتمان اصالح. م مانديعق 76بود كه با مشاركت مردم در انتخابات دوم خرداد 

 .سال آن را به عقب انداخت 8ن عمل شد و حداقل يسد راه ا

                                                      

در حسينيه ارشاد به مناسبت سالگرد درگذشت دكتر سحابي ارائه و بعدا  1386فروردين  23اين مطلب در سخنراني  ٭

 .براي چاپ تنظيم شده است
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كا فراهم كرده است كه يامر يط را براين شرايران، بهتريم در اياوران سازي يامروزه، غن  -4
ن يم به دست آورد و در پشت اياوران سازي يرا در مخالفت با غن يجهاناجماع 

 يبه نقطه بحران يكنون يط زمانيدر شرا. برنامه خود باشد يموضوع به دنبال اجرا
 �.ميا ك شدهينزد

حكومت  يها هيم پايت و تحكيسال از انقالب و تثب 28 رغم گذشت يران، عليا  -5
روبروست كه به عنوان موارد اي  دهيعد ت، در داخل كشور با مشكالتيروحان

ن مقطع، زمان را يكا در ايل امرين دليند و به هميآ مي حكومت به حساب يپذير بيآس
ران بعد از قرارداد يا يد منافع مليتهد. ران در نظر گرفته استيه حساب با ايتسو يبرا

 �.نبوده است ي، مانند زمان كنونيچ مقطعيس و روس در هين انگليب 1907

و  ها ن حال مربوط به دغدغهيلذا، سخن، در مورد سه موضوع مربوط به هم و درع  -6
ن سه يا. ران متمركز خواهد بوديا ياسيق روشنفكران و فعاالن سيعم يها ينگران

 :موضوع عبارتند از

  آن در منطقه ما يكا و متحدان غربينقش امر  -
 يانرژن يران با ايا ةو رابطاي  هستهآميز  صلح يانرژ  -

 يدهايط با تهدين شرايا ةران و رابطيجامعه ا ياخالق ـ ياجتماع ـ يط اقتصاديشرا  -
را در كجا و چگونه  يو منافع مل ين رابطه كه مصالح مليدر ا يو كندوكاو �كايامر
  .د حراست كرد و از آن دفاع نموديبا

  ما ةكا در منطقيامر يخيسابقه تار
كا، يكا، امريس جمهور امرين پادشاه عربستان و رئيب يخيتار يدر مالقات 1930در سال  -7

م يدر آن موقع، منابع عظ. ده استيخود نام "يمنافع مل ةمنطق"ج فارس را يمنطقه خل
م در كل ين حال وجود منابع عظيو در ع. ران شناخته شده بودينفت عربستان و ا

 .شده بود ينيب شيمنطقه پ

س اخذ كرده يت را همراه با انگلينفت در كو از استخراجيكا، امتيامر 1935در سال   -
  .است

  ).كايت امريبا حما( اند ل شدهيل و پاكستان تشكياسرائ 1948در سال   -
  .داشته است يج فارس حضور نظاميكا در خليامر 1949از سال   -
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  .شد يكا، عمليم امريه دكتر مصدق با نقش مستقيكودتا عل 1953در سال   -
  . كا به لبنان كرديامر 1958در سال   -
  .منطقه را به شاه واگذار كرد ي، ژاندارمر1970در سال   -
اشغالگر  يها يرويه دولت افغانستان و نيل ائتالف علي، تشك1979پس از سال   -

 يبه ابتكار و رهبر �.ل دولت طالبان و سازمان القاعده شديكه منجر به تشك يشورو
  .كا بوديامر

با حمله صدام به  يو موافقت ضمن �1980 ان در سالريق صدام به حمله به ايتشو  -
صدام،  ير پايزاي  ران و پوست خربزهيبه عنوان كنترل انقالب ا 1991ت در يكو

  .كا اتفاق افتاديتوسط امر
ن دو كشور افغانستان و عراق پس از سال يسرنگون كردن طالبان و صدام و اشغال ا  -

 .كا اتفاق افتادنديامر يبا رهبر 	كايبه امر 2001به بهانه حمالت سپتامبر  2001

ط هر دو كشور در يدر افغانستان و عراق شرا ين قانون اساسيرغم انتخابات و تدويعل
روز  گردد و در عراق بحران روزبه ميدر افغانستان طالبان باز. است يت جنگ داخليموقع
منطقه زنده عه در يش ـ يجنگ سن. ش رو استيك در پيتار يازاند شود و چشم مي بدتر

. د آن نقش دارنديكنند و در تشد مي ل به وسعت از آن استفادهيكا و اسرائيشده است و امر
ن دو كشور است ياز اشغال ا يدر منطقه كه ناش ياجتماع يختگيالتهاب، اغتشاش و بهم ر

 .ابدي مي به شدت و به سرعت گسترش

  �كا در عراقينه جنگ امريهز
نه كرده است و خسارت يدر جنگ عراق هز ماًيد دالر مستقاريليم 500 كايتاكنون امر -8

شود  مي ينيب شيپ. ارد دالر برآورده شده استيليم 2000كا حدود يوارده به اقتصاد امر
دالر و خسارت وارده به اقتصاد  ارديليم 2000م جنگ به ينه مستقيان جنگ هزيكه تا پا

صاحبان  ها ن جنگي، در ايول. بودارد دالر خواهد يليم 10،000كا معادل يو مردم امر
  .متمركزند ها در دست نئوكان كه عمدتاً .برند مي سود يو نفت يع نظاميصنا

 يزيچ. اند هزار نفر مجروح و معلول شده 50كشته و  ييكايتاكنون سه هزار سرباز امر
. باشد نمي كا نگران آنيامر يات حاكمه فعليز است و هيتنام ناچيسه با جنگ ويكه در مقا

سوسك  يكه دارا "ديجان ر"مارستان يدر ب ييكايتوجه به درمان سربازان مجروح امر عدم
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 يمجروحان شد و پس از افشاگر يها ت خانوادهيف بود و موجب شكايو موش و كث
 يدي، مو)22/12/85يفارس BBC(د يمارستان گرديس بيرئ يمطبوعات منجر به استعفا

از آن است كه تر  ارزش بي كايامر يبورژواز يبرا ييكاينكه جان سربازان امرياست بر ا
  .تصور شود

  كا در منطقهيمنافع امر
خود اعالم  "يمنطقه منافع مل"ج فارس را يل منطقه خلين دليبه ا 1930كا در سال يامر -9

شناسان با اطالعات  نيران اطالع داشته و زميكرده است كه از ذخائر نفت عربستان و ا
دوم و  يپس از جنگ جهان. دانستند مي ذخائر نفت يحاو آن زمان كل منطقه را

ا يس شد و يك انگليا شريا يدن يكا در همه جايس، امريانگل يسقوط امپراطور
و  يقو يبا توان يسمياليامپر. سيمتفاوت از استعمار انگل يالبته، با نمود. ن آنيگزيجا


�.قدرتمند ياقتصاد  
نده نفت يسال آ 50حدود  يج فارس برايخلكشور حوزه  5ذخائر شناخته شده نفت  -10

ت ين خواهد كرد و موقعيكننده تام مصرف يكشورها يالحصول و ارزان برا سهل
ن يسال ا 75حدود  يبرا خزر كه جمعاً يايج فارس و درين خليران، در بيا ييايجغراف
 ��.كند مي دايت دو چندان پين خواهد كرد، اهميمت را تاميق ارزان نفت

ل يل شد و به دليتبد يبه امپراطور يكا، از ابرقدرتي، امريشورو يفروپاشپس از  -11
قدرت اول جهان شده  ��يو اقتصاد ��يخود، از جمله قدرت نظام يداخل يها ييتوانا

 يزه كردن جهان را در دستور كار خود قرارداده است كه حتيكائياست و امر
از ابزار تداوم  يكي. ه استداشت يرا هم در پ... و  ��راكي، ش��نياعتراضات پوت

دخالت در  يناتو برا ��.باشد مي ج فارسيمنطقه خل يكا، كنترل انرژيامر يامپراطور
چ يكا هياگر امر يحت. ورشو، حفظ شده است يمان نظاميپ يانه، پس از فروپاشيخاورم

ساله  75 يانه نداشته باشد، كنترل آن جزء استراتژيبه نفت خاورم ياج داخلياحت
 .خواهد بود كايامر

ب كشورها و كشتن يتخردر منطقه ما را دارد و نه از  ��يكا نه دغدغه دموكراسيامر -12
ره كره، يكا در شبه جزيامر يرحم بي .، نگران استييكايسربازان امر يانسانها، حت

گر كشورها، در ين و ديالت يكايامر يو كشورها يوگسالويتنام، الئوس، كامبوج، يو
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  . ت استين واقعيد ايدوم، مو يپس از جنگ جهان

  رانيكا در ايامر ياستراتژ
ت جنبش ين تفاوت در عقالنيا. ران با افغانستان و عراق كامال متفاوت استيط ايشرا -13

 60 سال يها يريآن در دوران پس از درگ ةران كه نطفيا يطلب ون اصالحيسياپوز
جنبش . باشد مي شد، يگسترده و نسبتا عموم 76و در سال  	�افتين يتكو

تا  يون و فعاالن فرهنگياسيبا آن، از زندان س يكند شد، مبارزه جد يطلب اصالح
كارگران،  يصنف يها و جنبشها  NGOيق برايو مضا ها رسانهاي  ف فلهيتوق

را ياخ يحت. افتاده استين جنبش از پانيا يان، زنان، معلمان، به عمل آمد وليدانشجو
و شوراها تابع  اند را كاهش داده يشهر يارات شوراهاياخت ياسالم يدر مجلس شورا

  .اند ضوابط وزارت كشور شده
آن را  ييت هوايكا با حمايطالبان وجود داشت كه امردر افغانستان، اتحاد شمال ضد -14

حاكمان "عنوان بعد طرفداران خود را به يد وليطلب يطالبان به همكار يسرنگون يبرا
  .كرد و جا انداخت يمعرف "منتخب

العنان  كتاتور مطلقيك ديوجود نداشت،  يون فعاليسيدر عراق، در داخل مملكت اپوز -15
. به عهده داشت يغاتيو تبل ي، اقتصاديفرد را با قدرت نظام بهمنحصر يحزب يرهبر

. نداشت يگريحل د راه. بود يآن ضرور يسرنگون يكا برايم امريدخالت مستق
عراق هم، نقش اتحاد شمال  يكردها. شد مي مام وجود وارد كارزارد با تيامپراطور با

  .ت نشان دادنديافغانستان را در عراق قبول نكردند و درا
با  يتحقق دموكراس يمبارزه برا ةك صد سالي يخياست بزرگ با تار يران كشوريا -16

از  يو بخش ـكه در ده سال گذشته  ياسالم ةشيمصمم و مسلح به اند يطلبان اصالح
به  حاكميت توانسته است آنها را افتاده است و نه ينه از پا ـسال گذشته  25آن در 

  ��.برساندنقطه صفر 
كا يت در جهت منافع امريران، در نهايدر ا يواقع يو دموكراس يطلب جنبش اصالح -17

و آن را  شده است يطلب ه اصالحيكه بر عل يغاتيتبل يرغم تماميعل 
�.شود نمي يابيارز
 استقبال نژاد آقاي احمدي ار از سخنان خشنيكا بسيامر يول اند مريكايي معرفي كردها

سخنان  يد ولينما مي آن را تكرار خود مرتباً يغاتيتبل يها كند و در دستگاه مي
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حذف "، "نفي هولوكاست"چون  يشعارها. رديگ نمي طلبانه، مورد استقبال قرار اصالح
ن خوراك يبهتر خواندن مصوبات شوراي امنيت "پارهورق "، "ل را نقشه جهاناسرائي

اين  ��.كنند يمعرف "قابل اصالحريغ"ران را يكاست كه ايامر يها نئوكان يبرا
 300لم يف. ود شده استيران هم توسط هاليخ ايف تاريساز تحر نهي، زميحت برخوردها،

  .ه استين راستا قابل توجيدر ا
ن ين، تصاحب نفت منطقه است، كه هست، اينه سنگين هزيكا با ايامر ياگر استراتژ -18

ل نفوذ در يبه دل طلبي اصالحبيان . دارد يرت جديك مغايران دموكراتيبا ا ياستراتژ
تخاصم  سال 8يك بار هم كرد و  يتوان سركوب نظام نمي جهان، را يافكار عموم

د به يان را باجه يافكار عموم. ق انداخته استيران به تعويكا را با ايامر يو جد يعلن
ك بود كه احتماال تعهد ينزد سازي طلبان با تعليق غني اصالحدر . قانع كرد يشكل

 .شد مي يكا دچار دردسر جدياخذ كنند و آن وقت امر ها ييرا از اروپا "رانيت ايامن"
  .طلبان را در ايران از سد راه برداشت طلبي و اصالح ابتدا بايد اصالح پس

  :رده استن كيير را تعيز يها كيكا تاكتيامرن كار يا يبرا -19
  ��رانيمردم ا ينه زندگيو باال بردن هز يپلكان يها ميتداوم تحر  )الف
  ��يشهر يها شورش اناًيو اح ها يتيرشد نارضا  )ب
  ��طلبان توسط حاكميت سركوب اصالح  )ج
اپوزسيون كننده  عنوان سركوب حاكميت هم بهنشان دادن  �� "طانيش"و  "ويد"  )د

  .هاي جهانيدها و استاندار عنوان مخالفت با نرم و هم به
د ي، هم به شكل تشديه اجتماعيو سرما يف توان اجتماعيمستهلك شدن و تضع  )ـه

 و يكيزيه فيب و نابودكردن سرمايو مغزها و هم تخر ها هيمهاجرت سرما
  ��).افتاد، كوزوو و عراق اتفاق يوگسالويكه در  يزيچ(مملكت  يها ساختريز

آن وقت شود،  هايي از آن ديده مي كه نشانه افتد،يالذكر اتفاق ب اگر سلسله مراتب فوق -20
سلسله  ياجرا يكا برايامر. ديخود خواهد رساي  كا به اهداف منطقهيامر يبه راحت
ه حال با موفقيت تا ب. جهان دارد يبه افكار عموم ياز جدين ها كين تاكتيمراتب ا
اجماع  "يا ساخت سالح هسته يوم براياوران سازي يغن"عنوان  تحتاست  توانسته

  .ران به دست آورديه ايموثر جهان را عل يكشورهابعضي از 
ا فراتر از ي، و "استاي  ساخت سالح هسته يوم براياوران سازي يغن"د يد ديحال با -21
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ا يآ. است يدر چه حد از ضرورت اجتماع "يا به چرخه سوخت هسته يابيدست"آن 
ن يآن چن يباشد كه مملكت برا مي ن وزنيا يو مواضع مطرح شده دارا ها ليتحل

 يكشورها يتمام NPT نيم كه طبق موازيدان مي همهانجام دهد؟ اي  يگذار هيسرما
ن حق يالقاعده از ا يران عليرا دارند و ااي  ز هستهيآم صلح يعضو حق استفاده از انرژ

 يم پهلويكه رژ 1352شود كه از سال  مي سوال مطرحن يحال ا. برخوردار است
ن ياز ا يغرب يكشورها يبود و تماماي  هزار مگاوات برق هسته 23د يدنبال تول به

افتاده است كه امروز با  ي، چه اتفاقيكردند و هم با آن همكار مي تيطرح حما
  ��؟اند ش رفتهيم پيكنند و تا تحر مي مخالفت ياسالم يجمهور

  اي هسته يانرژ

  خچهيتار
اعراب اتفاق افتاد  يم نفتيل شروع و تحريجنگ اعراب و اسرائ) 1973( 1352ز يدر پائ  -22

ور منظ و به) شاه و عربستان عمدتاً(فارس  جيكا به كمك متحدان خود در خليو امر
فارس بودند، با گران شدن  جيكننده عمده نفت خل فشار بر اروپا و ژاپن كه مصرف

  	�.نشان داد خوش ينفت رو
در . افتيش يافزا دالر 12دالر به  2 يا چند مرحله از حدود بشكه يلذا، نفت در ط

 يياروپا يل دالرهايتبد. ر شديران و عربستان سرازيبه ا ن پول عمدتاًيج فارس اي خل ةمنطق
د يبا ن دالرها مجدداًيافت و ايتحقق  �� (Euro Dollar to Petro Dollar) ينفت يبه دالرها

كه شاه تعهد كرد كه  يمهم يها نهياز زم يكي. گشت يبازم يغرب يكا و كشورهايبه امر
 يها روگاهيدر آن زمان ن. بوداي  برق هسته يها روگاهيجاد نيدالرها را به غرب بازگرداند، ا

كرد و  مي ون بشكه نفت استخراجيليم 6ران، يا 
�.بودند يمگاوات 900حداكثراي  برق هسته
. زد مي خوزستان آتش ين مقدار نفت را در صحرايهمراه ا يگازها يبا تماميتقر

ك يبه  10ش ازيب ينسبت يحرارت يها روگاهينسبت به ناي  هسته يها روگاهين يگذار هيسرما
  :م گرفت كهين حال شاه تصميبا ا. داشت

رمجموعه ياز ز KWUدر بوشهر را با شركت  يمگاوات 1200روگاه يقرارداد دو ن  )الف
بود كه تا زمان  يارد مارك آلمان غربيليم 8/7و مبلغ قرارداد . امضاء كندمنس يز
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شرفت كار يپ% 50يگريو د% 80ها روگاهياز ن يكيآن پرداخت شده و % 80انقالب 
ت، آن هم در ين ظرفيبا ا يروگاهيدر ساخت ناي  منس تا آن موقع تجربهيز. داشت

انجام آن را . ز را نداشتيخ مناطق زلزلهرو در ين مقدار نيز و انتقال ايخ مناطق زلزله
  ��.به عهده گرفت (Case Study) يك مطالعه مورديعنوان  ران، بهيبا پول ا

 يرا برااي  هزار مگاوات برق هسته 23، يعلمريك مطالعه غيدانشگاه استانفورد با   )ب
كا قرارداد و يه كرد و متعاقب آن شاه با فرانسه، كانادا و امري، توص��رانيا

  ��.ها امضاء كرد ن طرحيا يمطالعه و اجرا يبرا ييها نامه توافق
ران ينده، ايآ يها روگاهين سوخت نيتام يقا را برايوم در افرياز سهام معدن اوران يبخش  )ج

  .كرد يداريخر
و  ��امضاء ييقراردادهااي  ه سوخت هستهيو ته سازي يغن يبرا يياروپا يها با شركت  )د

ارد دالر به كشور فرانسه وام يليك مي ينمود و حت يدارياز آنها را خر يسهام بعض
در  ييك شركت بزرگ اروپايكه  "فياورد"ران در شركت يدار شدن ا با سهامداد تا 

  .وم بود، موافقت كندياوران سازي يغن
 يت داشت كه بودجه سازمان انرژيشاه آنقدر اهم يبرااي  علوم و فنون هسته ةتوسع

ن يبعد از بودجه ارتش قرار داشت و صدها نفر از با استعدادتر يسه سال متوالدر  ياتم
الت و يل تحصيتكم ي، برايا هسته يبا بورس سازمان انرژ يالن دانشگاهيالتحص فارغ

بعد از انقالب . كا و اروپا، اعزام شدنديامر يها به دانشگاهاي  نه هستهيكسب تخصص در زم
ل شدن به يالتحص ا پس از انقالب و فارغياز آنها از مملكت رفتند و  يتوجه ت قابلياكثر

  .ران برنگشتنديا
انقالب، توقف  يشورا. از بوشهر خارج شد) منسيز( KWUانقالب، يروزيبا پ -23

دچار چالش  ها يزمان شاه با غرب يقراردادها و ��ب كرديبوشهر را تصواي  هسته يها تيفعال
حل و  ين قراردادها به چه صورتيست كه ايمعلوم ن يبه روشن. شد ياديز يها يريو درگ

ن قراردادها وجود يبرخورد با ا يبرا يا راه بهتريد و يان ديران چقدر زيفصل شد و ا
بوشهر  يها م گرفتند كه طرحيمجددا مسئوالن نظام تصم 1360، در سال يول ��.ا نهيداشت 

ندگان مجلس از آن مطلع يح نشد و نمادر مجلس مطر گيري مين تصميرا فعال كنند ا
ادامه كار  يها برا يبودند كه آلمان يعراق عامل يها و بمباران يليمعهذا، جنگ تحم. نبودند

ل يبه دل... ن و ين، چيا، آرژانتيان جنگ؛ آلمان، اسپانيپس از پا. از خود نشان ندهند يليتما
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و  يسع"ده يه با ايت روسيو در نها 36ل حاضر به ادامه كار نشدنديكا و اسرائيامر يفشارها
"خطا

ك يبه مبلغ حدود  يدان شد و قرارداديوارد م يقاتيد تحقيك كار جديو به عنوان  ��
منس و يآن موقع ز ياز تكنولوژ يقيتلف يتا به لحاظ فن. ران امضاء كرديارد دالر را با ايليم

  .اتمام كار، دست و پا كند ين زمان خود برايا يتكنولوژ
ق انداخته است و يرا به تعو يازاند ر دارد و بارها، راهيسال تاخ 8ه يا كنون، روست  -24

كا و يامر ياسيط سير شرايتحت تاث يروگاه بوشهر از طرف شوروين يازاند عمال راه
 .ت قرار گرفته استيامن يشورا

در  يت مليست و امنيجدا ناي  هسته آوري فنو  يعلم ةكشور از توسع يعلم ةتوسع  -25
ع يد برق در صنايعالوه بر تولآميز  صلحاي  هسته آوري فن 	�.است يگرو توسعه علم

 يچ كشوريافته است و هي ياتيه، كاربرد حيقات علوم پايو تحق ي، كشاورزيپزشك
  .همه جانبه ندارد ة، امكان توسعيهسته ا آوري فنبدون توسعه 

، ييغذا يمني، ايو بهداشت يغالت، حفاظت غالت، بهبود محصوالت دام سازي نهيبه
، يدرمان ي، كاربردهاها يماريص بيتشخ يه، كاربردهاين و آب، تغذيدار زميت پايريمد

 يج محسوس و ضروريمن؛ از نتايز و ايع تمي، صنايو خشك ييايدر يها طيحفاظت مح
ما كه . شده است يو عمل يشرفته كاربردياست كه در جهان پ آوري فنتوسعه علوم و 

ن علم و فن را به خدمت يد ايم بايرا دار يو صنعت يشرفته علميك جامعه پيجاد يا يادعا
د به آن توجه كرد عبارت يب است و بايران غاينه، در اين زميكه در ا يزياما، چ. ميريگ

  : است از
  ت كارآ و جامعيريجاد مديو ا ها گيري مين در تصميت نويعقالن  )الف
 يها شرفتيپ ��.يو فن يجانبه علم توسعه همه يالزم برا يها رساختيجاد زيا  )ب

  .جاد كنديد غرور كاذب اينبااي  و منطقه يمقطع
 را يمتنوع يانسان يرويت نيمتنوع است و ترباي  هسته آوري فن يها نهيزم  )ج


�.طلبد مي  
  ��يقاتيها و مراكز تحق نه در دانشگاهين زميقات در ايت از تحقيحما  )د
  ��.ع كشورينه، در صناين زميدر ا يو فن يكردن هر دستĤورد علم يعموم  )ـه
اگر اي  هسته آوري فننه يران و مسئوالن در زميغات مديو تبل يعموم يها است رسانهيس

ر باشد، در دراز مدت يت هم خيد در مردم انجام شود و نيجاد اعتماد و اميبه منظور ا
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ران، به يك ايزيانجمن ف يها هيانين رابطه بيادر . جاد خواهد كرديا ياعتماد بي و يديناام
 اند افتهيانتشار  1385و آذر ماه  1382مستقل از دولت كه در اول آبان  يك نهاد علميعنوان 

  ��.د به آن توجه كننديبااي  هسته ين سازمان انرژيار قابل تعمق و توجه هستند و مسئوليبس
همگون و متوازن نباشد، نفس  ك جامعهي ياقتصاد ـ يصنعتـ  ياگر تكامل اجتماع

و  يشان مل ـ يا داشتن بمب هسته يو حت ـ يا چرخه سوخت هسته يبه تكنولوژ يابيدست
ن يكا با رهبران ايرفتار امر يدارد ولاي  پاكستان سالح هسته. آورد نمي يقدرت اجتماع

 يان ملآنچه باعث علّو ش. با مستعمرات است 19كشور محقرتر از رفتار استعمارگران قرن 
 ةو توسع يصنعت ة، توسعيعلم ة، توسعياجتماع ةيشود، سرما مي و ابهت رهبران كشورها

 يمدن يها احزاب و سازمان ي، چرخش نخبگان، آزاديدموكراس. جامعه است ياسيس
. يا بمب هسته يو حت يبرند و نه تكنولوژ مي ك جامعه را در جهان بااليهستند كه شان 

و چرخه  يتكنولوژ يتواند دارا مي هر زمان كه اراده كند ،يصنعت ةشرفتيپ ةك جامعي
، ييكشور اروپا ها و شود، چنانكه هم اكنون دهيواكتيد اجسام راديو تولاي  سوخت هسته

  .ن توان را دارنديا ييكايو امر ييايآس
سوخت  چرخه يم و كسب تكنولوژياوران سازي ي، غنياسالم ين جمهوريمسئول  -26

 اند سخن گفته يگريد يو در جا. كنند مي سهيشدن نفت مقا يمل را با نهضتاي  هسته
سال جلو خواهد انداخت و اگر ده سال همه  50ما را  ين تكنولوژيبه ا يابي كه دست

  .ميدا كنيدست پ ين تكنولوژيارزد كه به ا مي م،يل كنيز را تعطيچ
  :ومياوران سازي يشدن نفت و غن ينهضت مل  -27

البته اشاره . وجود دارد يها و اختالفات وم شباهتياوران سازي غنيشدن نفت و  ين مليب
. آموز باشد تواند راهگشا و عبرت مي القاعده، ي، عليمهم هر كشور يخيع تاريبه وقا

ن قدرت يوم با بزرگترياوران سازي غنيشدن نفت و  ين است كه در ملين دو ايشباهت ا
ران بود و يس ابرقدرت مسلط در ايانگل. مير بوده و االن هم هستيران، درگيوقت جهان، ا

هم اي  كننده نييار مهم و تعير بسينكه تاثيدوم ا. كا امپراطور مسلط در منطقه استيامروز امر
ر ين تاثيا. ران داشته و دارنديوم در سرنوشت ملت اياوران سازي غنيشدن نفت و هم  يمل
شد  مي شدن نفت موفق ياگر مل. باشد يا منفيتواند مثبت  مي توانست و مي كننده نييتع

مناقشه  ةادام. داشت ير جديز تاثيكرد و شكست آن ن مي ير جدييران تغيسرنوشت ملت ا
ان يرانيدر سرنوشت ا يرات مهمي، تاثيگريتواند، در ابعاد د مي وم همياوران سازي غني
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شدن نفت و نقش  ينهضت مل. باشند مي ار مهميده، هم بسين دو پدياما، اختالفات ا. بگذرد
  : داشت كه عبارت بودند از يژگيآن، دكتر مصدق، در آن، ماجرا سه و يرهبر
شئون جامعه نفوذ  يس كه در تماميو قطع دست شركت نفت انگل يياستعمارزدا  -

  .كرده بود
ران روشن كند يس را در ايتواند ابعاد نفوذ شركت نفت انگل مي سهيك مقايفقط 

  ):يا خامنهاقتصاد بدون نفت، انور (
شركت تابعه داشته  46ره و يون ليليم 170، )1329( 1950ن شركت در سال يسود ا  -

  .است
ارد ريال بوده است و يليم 1/22معادل ) 1329( 1950سود خالص شركت در سال   -

   .ارد ريال بوده استيليم 3/17در آن سال معادل  يرانيا يها ه شركتيكل سرما
س يك سوم شركت نفت انگليارد ريال، حدود يليم 1/8 ران در آن ساليدرآمد كل ا  -

  . بوده است
نفر و كاركنان شركت  36000ران يسراسر ااي  و كارخانه ينيع ماشيكل كاركنان صنا  -

  .نفر بوده است 61000نفت 
  .اند س بودهيشركت نفت انگل ينفر كنتراتچ 136000  -
  .اند شده مي نفرهزار  75مجموع كاركنان وابسته به شركت نفت، حدود   -
  يساالر و تحقق مردم يدموكراس  -
  .گر اقتصاد جامعهيد يها ت بخشيتقو: اقتصاد بدون نفت  -

دارد؟ و آيا اصالً دكتر مصدق عملكرد دولت نهم آيا شباهتي با استراتژي د يد ديحال با
  ؟سازي با ملي شدن نفت شباهتي دارد غني

سازي ـ و حتي اخذ تكنولوژي چرخه سوخت ـ با شرايط كنوني جهان و  غني ـ اوالً
وجود آمده است، نه تنها استعمارزدايي نخواهد كرد، كه ممكن است  اجماعي كه عليه آن به

د يخلع در حالي كه . ـ كه احتمال آن هم كم نيست ـ موجب نفوذ استعمار در ايران گردد
ران، در آن مقطع، را يس استقالل ايانگل يها يگرل كنسوليس و تعطياز شركت نفت انگل

بهتر از  يازيوم، بعد از كودتا، هم اگر امتي، در بستن قرارداد با كنسرسيو حت. ن كرديتام
  .شدن نفت بود يران دادند به علت مليگذشته به ا

در زمان دكتر مصدق در اوج خود  يجاد وحدت مليا ايو تحقق آن و  يدموكراس ـ اًيثان
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اعالم كند تا مسئله نفت حل  يرقانونيام داده بود كه مصدق حزب توده را غيكا پيامر. بود
احزاب، مطبوعات و  ين روز به آزادياصل بود تا آخر ياو دموكراس يمصدق كه برا. شود

در حالي كه در دولت نهم بستن مطبوعات،  .بند بوديپا ياسيرسيو غ ياسيس يها سازمان
حتي حمله رئيس . ها تشديد شده استNGOها و  جلوگيري از فعاليت احزاب و سازمان

سابقه  دولت و مشاوران و همكاران وي به نيروهاي درون حاكميت در جمهوري اسالمي بي
  .بوده است، تا چه رسد به اپوزيسيون و نيروهاي خارجي از حاكميت

 80ن بار درين و آخرياول يدكتر مصدق با اقتصاد بدون نفت خود توانست برا ـ ثالثاً
مثبت كند، آن هم  33و  31،32 يها لمملكت را در سا يخارج يتراز بازرگان سال گذشته،

بنا بر گزارش ": هاي آقاي هاشمي رفسنجاني طبق گفته كهيدر حال. بدون صادرات نفت
است كه در % 79به نفت ] 86سال [بودجه  يوابستگ، يدولت يها از دستگاه يكي يرسم

  )58813كد خبر  - 4/11/85مورخ  ـ بازتاب. ("عمل، چند درصد اضافه خواهد شد
جاد يس و شركت نفت آن ايه انگليعل يك وحدت مليدكتر مصدق توانست  ـ رابعاً

در  مودندت نيشدن نفت دفاع و از آن حما يكرده از مل ليو تحص يانياقشار م يكند و تمام
سازي  هايي از درون حاكميت مخالف تأكيد بر غني حاليكه در شرايط كنوني، حتي گروه

  .كنند هستند و تعليق آن را توصيه مي
مرسوم آن موقع در جهان، محافل  يو حقوق يدكتر مصدق، با برخورد منطق ـ خامساً

جهان را به  يفكار عمومكرد و متعاقب آن ا گيري ران وادار به موضعيرا به نفع ا يالملل بين
و  يس را به لحاظ حقوقيكا و انگلي، امرعمالً. ران، جهت داديا يو مصالح مل ينفع منافع مل

در حاليكه،  .شد يآنها كودتا و اقدام نظام ير كرد و تنها راه برايگ نيزم يرسم و رسوم جهان
المللي و هم افكار عمومي كشورهاي  هاي خود هم محافل بين گيري دولت نهم با موضع

 يكشورها يها مسلمان و توده يها ت تودهيحما .پيشرفته را برعليه ايران بسيج كرده است
پر  يايآنها باشد، در دن ييكايكا و موضع ضدامريامر يل قلدرمĤبيمانده اگر به دل جهان عقب

 گذار ريتاث يتوان نهادها مي يشناخته شده و استاندارد جهان يها از راه يكنون تضاد
امروز فرق  .ل كرديمنافع خود، متما ينفوذ را به سمت و سو يذ يها و دولت يالملل بين

نيت خير و زبان راديكال، . چين مائوتسه دونگ و چين كنوني، براي همه روشن شده است
  .هاي بعضي از كشورها را سمپات كند ولي حلّال مشكالت نيستند گاهي ممكن است توده

  اي گويي در مورد دستاوردهاي انرژي هسته اغراق  -28
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  :جمهوري توجه كنيد هاي آقاي رئيس به گفته
ترش  ساله كالس سوم دبيرستان در منزل با كمك برادر بزرگ 16دختر بچه يك " �

اي را  رفته يه سري قطعات را از بازار گرفته به هم نصب كرده، واقعاً انرژي هسته
 ."توليد كرده

 ."سال است 25اي ما متوسط سنشان كمتر از  دانشمندان هسته" �

رت متمركز بر روي انرژي سال بقيه كارها را تعطيل كنيم و به صو 10اگر ما " �
روزنامه . ("ارزد سال جلو برويم و اين كار مي 50توانيم  اي كار كنيم مي هسته

 )3/12/85اعتماد ملي ـ مورخ 

 )سخنراني سازمان ملل. (فروشيم تخفيف در جهان مي% 30اورانيوم غني شده را با  �

 44)اي ه پرونده هستهگفته يكي از مسئولين بلندپاي. (ايم اي شده ما وارد باشگاه هسته �

اي آنقدر مهم است كه ملت ما را در صورت  دستيابي به چرخه سوخت هسته �
روزنامه اعتماد ملي ـ مورخ . (برد سال به جلو مي 50دستيابي به آن بيش از 

3/12/85( 

شوخي گرفتن مسائل جدي قصد كند كه آقاي رئيس جمهور با  انسان در ابتدا فكر مي
شود كه مسئله از نظر ايشان  ولي وقتي مشخص مي. ربي را داردگمراه كردن مقامات غ

  ماند كه چه بگويد؟ جدي است، درمي
در حد  يو حت يقاتي، در حد تحقيا هسته يسال است كه با تكنولوژ 40ش ازيران بيا
ن يدر ا يقاتيك رآكتور تحقيآشناست و  يدر پزشك يمصرف يها زوتوپيو ايد راديتول

ن مورد در داخل و خارج كشور يو صدها نفر متخصص در ا مملكت فعال بوده است
 ياجمال ييست وجود دارد كه آشنايسيزيست و فيميو عالوه بر آن هزاران ش اند ت شدهيترب

مانند كه  شنودند درمي جمهور مي ها را از رئيس موقعي كه اين حرف دارنداي  هسته يبا انرژ
عارهاي پوپوليستي اگر براي گمراه كردن مسائل علمي و صنعتي تا حد شتنزل . چه بگويند

  .شود غرب هم باشد در ميان مردم فهميده جهان به مضحكه و تمسخر تبديل مي
و درك اي  هسته يبا انرژ يك صد سال است كه دانشمندان برجسته جهانيحدود 

ن رشته آن قدر هست كه يا يو تخصص ير هستند و اطالعات عموميساختار اتم درگ
اي  تواند انرژي هسته ساله آن هم در منزل خود نمي 16كه يك دختربچه همگان بدانند 

آموز به دركي برسد كه دانشمندان با استفاده از آن درك  توليد كند، ممكن است يك دانش
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اي با وسايلي كه از بازار عادي  داشته باشند ولي توليد انرژي هستهآوردهايي  دست
  .تر به شوخي شبيه استخريداري شده باشد و آن هم در منزل بيش

ساله كه مدرك ليسانس خود را  25دانند كه يك جوان  آشنايان به مسايل علمي مي
. توان او را دانشمند ناميد سربازي خود را طي كرده باشد، نمي گرفته و حداكثر، دوران

كنند و حتي در  سالگي خود تصاحب مي 40دانشمندان جهان، اين عنوان را در سن باالي 
  .االترسنين ب

موجب اي  ه سوخت هستهيوم و تهياوران سازي غني يدرست است كه تكنولوژ
 يبرد ول مي كشور را باال يو صنعت يشود كه توان علم مي ييها يبه تكنولوژ يابي دست

سازي به تنهايي  اگر نباشد تكنولوژي غنيكشور  يو صنعت يدر سطوح علم يهمگون
اندازد،  سال جلو مي 50سازي اورانيوم ما را  اينكه حصول به تكنولوژي غني. كارساز نيست

ها سال در اين مملكت سابقه دارند،  ما در راهبري صنايعي كه ده. اغراقي بيش نيست
ما موقعي كه . ايم درمانده در بازار رقابتي جهان.، ...چون چاي، نساجي، لوازم الكتريكي، هم

بازارهاي ما مملّو است از كاالهايي كه تكنولوژي . كنيم دارو و غذاي خود را وارد مي
اندازد؟ ما در  سال جلو مي 50سازي ما را  اي هم ندارند، چگونه تكنولوژي غني پيشرفته

با چه تخفيف % 30وعده فروش اورانيوم غني شده با . كنيم دوران پيش صنعتي زندگي مي
اي مثل  و مگر سوخت هسته 45شود؟ با كدام ذخيره اورانيوم ثابت شده؟  اي بيان مي پشتوانه

هاي  نظارت. اي نباشد نفت و گاز هست كه خريد و فروش آن تابع قوانين محدودكننده
اي است و كارشناسان  كننده براي كنترل و رديابي سوخت هسته هاي كنترل آژانس و دوربين

اي در ايران  چند سال هنوز راجع به ميزان واردات و مصرف سوخت هسته آژانس پس از
توان در جهان اورانيوم خريد و بعد غني  آيا با شرايط كنوني، مي. حرف روشن نزده است

  !تخفيف فروخت؟% 30كرد و سپس با 
  يت مليو امناي  هسته يانرژ -29
 ك عامل بازدارندهيعنوان  بهاي  سالح هسته تر، ، و از آن مهميا د سوخت هستهيتول

ل را مسلح به سالح يد اسرائين دي، با همها يغرب. ش دهديرا افزا يت مليتواند امن مي
 يگذار هيبا سرما ن موضع توانستندين و هند هم از ايمثل چ ييكردند و كشورهااي  هسته

 4حداقل، ، يت مليطور كه قبال گفته شد، امن ، همانيول. ابنديدست اي  اد به سالح هستهيز
سابق كمتر از زرداخانه  يشورواي  هسته زرادخانه. د هماهنگ باشنديمولفه دارد كه با
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نكه پس يل ايو به دل يساالر و مردم يبه علت فقدان دموكراس يكا نبود وليامراي  هسته
با يتقر 1980دهه  ك آنهم دچار كاهش شد و دريو تكنولوژ يرشد توسعه علم 1960از

 يت مليفاقد امن يولاي  سالح هسته يپاكستان دارا. ش آمديپ يفروپاشد، يمتوقف گرد
ز مشرف، به صراحت و وضوح اقرار كرد يكا به افغانستان، پرويع حمله امريدر وقا ��.است

م كه پاكستان متحد يدان مي .كا قرار گرفته استيپاكستان مورد تعرض امر يت مليكه امن
 يه شورويكا و در دوران ده ساله جنگ بر عليامر يت قبلطالبان بود، البته با اجازه و موافق

كا بدون مشورت پاكستان يامر 2001پس از سپتامبر . افغانستان يستيو حكومت كمون
ه مطلب يكند، بق مي ا ابتدا پاكستان مقاومتيرد كه به افغانستان حمله كند، گويگ مي ميتصم

چاپ  1/7/85مورخ  يكه در اعتماد ملد يبخوان CBSز مشرف در مصاحبه با يرا از زبان پرو
بمباران آماده  يتاژ گفته برايبه من خبر داد كه آرم يس دستگاه اطالعاتيرئ": شده است

ك ي. مطلع شدم، مسئوالنه عمل كردم يد، وقتيبرگشت به عصر حجر آماده باش يد، برايباش
: دهد مي ادامه مشرف. "داد مي را صورت يكرد و به نفع ملتش اقدامات مي د فكرينفر با

ارتش  يروهايم تا نيكن يمان را خاليها گاهيو پا يمرز يها كا به ما گفت قرارگاهيامر"
بوش در مصاحبه با . "ل بودميم بي ن امر كامالًيكا از آن استفاده كنند، من نسبت به ايامر

CNN  درنگ دستور  بي شده، يپاكستان مخف يالدن در كجا اگر بدانم بن": گفته بود كه
د كه متحد ييفرما مي مالحظه. "ن كشور را صادر خواهم كرديدر داخل خاك ا ياقدام نظام

كا بوده يدستورات امر يافغانستان مجر يستيم كمونيكا، پاكستان، كه در مبارزه با رژيامر
. باشد، توان دفاع از مصالح دولت خودش را ندارد مياي  بمب هسته ياست و االن هم دارا

ك را يستم دموكراتيك سيدر  يت مردمياست كه دولت پاكستان مشروع نين جزء ايا ايآ
مطمئنا اگر . آن را ندارداي  با بمب هسته يآن هماهنگ يو صنعت يفاقد است؟ و رشد علم

ر ندهند، سالح ييتغ يخود را به نفع دموكراس ياسين هم ساختار سيو چ يكره شمال
ل ياسرائ. ل استياسرائ تر، مثال ملموس. آوردت نخواهد يآنها امن يت برايدر نهااي  هسته

گذارد،  مي ار آنيكا و اروپا در اختيشرفته را امريمتعارف پ يها دارد و سالحاي  سالح هسته
 يداخل ير كشورهاست، دموكراسياز ساتر  شرفتهيآن هم در منطقه پ يو صنعت يرشد علم

 ،يهم دارد ولاي  ط گستردهرواب ـ يبه جز چند كشور اسالم ـر كشورها يهم دارد با سا
شه يساله هم 60ن يآن در ا يت مليكند، امن ييزدا چون نتوانسته است در منطقه تشنج

از  يدارتريت پايامن... و  ي، مالزيمثل كره جنوب يكه كشور يدر حال. شكننده بوده است
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  . هم ندارنداي  ل دارند، بمب هستهياسرائ
  نژاد ياحمد يآقا يانتخابات يها وعده  -30

فقر و فساد وارد مبارزات  يبا انگشت گذاشتن رو 1384نژاد در سال  ياحمد يآقا
اجرا شده از سال  ياقتصاد يها با برنامه. ت داشتندي، واقعيده منفين دو پديا. شد يانتخابات
نه يران نهاديدر ا يادار ـ ي، فقر و فساد ماليخاتم يو آقا يهاشم يدر دولت آقا 1368

 ين دو متكّيغات خود را بر ايرا داشت كه تبل يارين هوشينژاد ا ياحمد يآقاشده بودند و 
را ن دو يابزار مبارزه با ا ايشان ، عمالًيول. هم سود آن را برد و انتخاب شد كند و عمالً

و قدم اول . جاد اشتغال استيقدم اول مبارزه با فقر، ا. نداشت و يا به آن اعتقاد نداشت
با مواضع تند و خشن آقاي  .باشد مي ، مطبوعات و احزاب آزاديادار ـ يمبارزه با فساد مال

افزايش  ها هيفرار مغزها و فرار سرما اي آمد نژاد و مسائلي كه بر سر پرونده هسته احمدي
تشديد مضايق در بخش با . دوجذب ش توانست نمي هم يه خارجيسرما عتاًيطب يافت و

امكان مبارزه كردن محاكمات مفاسد اقتصادي، مطبوعات و كتاب و تحديد احزاب و مخفي 
در اين  يعموم يها رسانه هاي امنيتي و قضايي محدود گرديد و فقط به دستگاهبا فساد 

گر، ياز طرف د. نژاد از دست داد زمينه كنار گذاشته شدند و امكانات زيادي را آقاي احمدي
افت و يش يافزا يكاريو ب ينگيو پخته؛ تورم، نقد يبدون كارشناس ياقتصاد يها ميبا تصم

 روند گذشته را نشان ةادام ياقتصاد يها شاخص يتمام. سلب شد ها اعتماد به تحقق وعده
 يها و وعده يره ارزيبرداشت از صندوق ذخ. شود نمي ر مشاهدهيگ چشم يدهد و بهبود مي


	�� ����� ��.شتر كرده استيبه نفت را هم ب يگسترده، وابستگ� ��� �� ����  ���� �����

��� ���
� !�
" #�$% �!�& �'��$� �	!� �$�$�(!$� 	 )*+& .,& 
-� �/ �'0/ 	  ��!

��( 12$� �$3� 	 
4� $/ �5!$6& !� ,�'4��& �� . ��
/ )*+& �/ ��	� ,�7�4� �8��/

 9$�:;<= ,& �$>�  !�-�& �/ $� ��� ,�$?'*6� ,&$-� ,�'�&� 
�>'/ �8��/ �� ���

,7��5
4�.�	  
  د كرد؟يباچه   -31

نگاه به شرق اشتباه بود . د شكستيم را باياوران سازي غنيه يبر عل ياجماع عموم  )الف
توجه . ضادها در جهان است، شناخت حد و حدود تيط جهانيشناخت شرا. و جواب نداد

شنهاد يبا پ. ستيتوقف كامل ن يق به معنيتعل. كند بهتر ميدر مورد تضادها وضع را  جدي
ن، يازمان ملل، قدرت مانور؛ اروپا، چس يها ميق تحريو تعل سازي غنيق ي، تعليالبرادع
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ل سوخت واحد بوشهر يامكان تحو. ابدي مي شيكا افزايدر مقابل امر... ه، هند، ژاپن و يروس
، 5+1مذاكره با گروه . ن واحد حاصل خواهد شديت ايابد و امني مي شيه افزاياز طرف روس

. گردد مي توان مذاكره كرد، پرونده به آژانس بر مي زيشود و راجع به همه چ مي شروع
 يرانيطرف ا يبه كاردان يت در مذاكره بستگيباشد، موفق يممكن است دوران مذاكره طوالن

  ��.شود مي خطر، دفع. دارد
عه در منطقه يش ـ يد تضاد سنياز تشد يريجلوگ. در منطقه و در جهان ييزدا تشنج  )ب

ج يدر مورد خل يحسن روحان يآقااي  شنهاد ده مادهيپ. يبه حقوق ير لحن از شعارييو تغ
ن مورد است، هر چند يحل در ا راه يدغدغه و تقلّا برا يايگو) 21/1/86 ياعتماد مل(فارس 

  .شنهادها آماده كردين پيتحقق ا يبرا يطور جد د بهيرا با يو خارج يداخل يفضا

  :ها نوشته يحات و پيتوض
 يران عذرخواهيكا از ايامر ينتون به خاطر كودتاير خارجه دولت كليت وزيخانم آلبرا  -1

 يمسوول عدم تحقق دموكراس ها ييكايما امر"نتون نوشت كه يكل يكرد و پارسال آقا
  ."ميران سلب كردين امكان را از مردم ايا 1953 يچون با كودتا. ميران هستيدر ا

 ران به نظريحمل اسلحه به ا و "نيمك فارل"با اقدامات  1364ك بار در سال ي  -2
با شكست آن اقدامات، تخاصم  يشود ول مي كيران نزديكا به ايد كه امريرس مي
  .ران رشد كرديكا و ايامر

 مردم جهان يافكار عموم ـ يبه قول چامسك ـ جهان ين امپراطوريقدرتمندتر  -3
روزه آنها،  444 يو نگهدار 1358كا در سال يامر يها پلماتيد گيري گروگان. باشد مي

حمله . كا اتفاق افتاديخ امريكا بود كه در تاريامر ير جامعه و رهبرين تحقيتر بزرگ
كا يامر يكا داشت ولير امرياز تحق يدوم اگر چه نشان يكا در جنگ جهانيژاپن به امر

ر را ين تحقيدر ژاپن، انتقام ااي  دوم و انداختن دو بمب هسته يبا ورود به جنگ جهان
كا تاكنون در حافظه خود نگهداشته ير را امرين تحقيران ايه اي، در قضيول. گرفت
ا را، هم چون يدن يشان افكار عموميو لحن و منش ا CNNبا  يمصاحبه خاتم. است

نتوانست به  1376و  1358كا در سال يد و امري، به كمك طلبگيري دوران گروگان
ن اقدامات يه ايو در جهان بر عل رانيدر ا يكند، چون افكار عموم يران حمله نظاميا

ران به دست يه ايموثر را بر عل يكشورها يكا نتوانست اجماع عموميامر يحت. بود
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اما، . ماند يمدت، منتظر فرصت باقدراز ريزي شه كرد و با برنامهيصبر و انتظار پ. آورد
رغم يران، عليتوسط ااي  با شائبه ساخت بمب هسته. ط كامال متفاوت استيامروز شرا

را كسب كند و با  يكا توانسته است اجماع عموميدر رد آن، امر يرانيح مقامات ايتصر
  .دين تدارك ديصدام حس ياست كه در عراق برا يطيبه دنبال شرا يپلكان يها ميتحر

م شده بود يس به دو منطقه نفوذ آنها تقسين روس و انگليران بي، ا1907در قرارداد   -4
، يط فعليدر شرا. د قرار نگرفته بودين مورد تهديو وحدت سرزم يت ارضيتمام يول

از  يكيبرد كه  مي شيرا هم زمان پ يمتعدد يها انه برنامهيخاورم ةمنطق يكا، برايامر
ران يكا با ايامر ينظام يريدرگ يآمدها يپ. انه استيخاورم يياير نقشه جغرافييآنها تغ

ران با شدت و حدت ينمونه عراق، ممكن است در ا. كرد ينيب شيتوان پ نمي را
  .اجرا شود يشتريب

. ران انتخاب كرده استيد ايتهد ين زمان را، برايكا، اين است كه چرا امريال اؤس  -5
ه يكا توجيتلف امرؤو گروه م ها يغرب ياشغال دو كشور افغانستان و عراق، اگر برا

. وم بهانه استياوران سازي غنيد، يردست؟ بدون تيران چيد ايه تهديداشت، توج
به آن  است كه بعداً يعامل اصل جامعه يتيريو مد ي، اخالقي، اقتصاديط اجتماعيشرا

  .م پرداختيخواه
، 1385ه يه صمدي، نشرينگار برجسته غرب، جان كال نوشته روزنامه "ا و جهاديس"كتاب   -6

ل يافغانستان، تشك يستيه دولت كمونيل ائتالف عليدر مورد تشك ياطالعات جامع
 وستند، به دستيبه القاعده پ كه بعداً يافغانريو غ ين افغانيا، با مجاهديالقاعده و رابطه س

  . دهد مي
در مورد رابطه مقامات  ينگار معروف مصر اطالعات كل روزنامهين هيمحمد حسن  -7

ه يروزنامه سرما(. كند مي را افشاء ها يران، با عراقي، قبل از حمله عراق به اييكايامر
5/9/85(  

جه يكا نتيسال پس از اشغال عراق توسط امر 4سال پس از اشغال افغانستان و  6  -8
  .است يابين اشغال قابل ارزيملموس ا

  كا در افغانستانيكارنامه امر
كا و ناتو توسط ين كشور توسط امريسال اشغال ا 6افغانستان و پس از  يط فعليشرا
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و  Stephen Lendman (www.bellaciao-orglen)از جمله ، يخبرنگاران مستقل غرب
بهمن ماه  24و  23ه يمصاحبه با سرما(افغانستان  ير كل حزب لنگره مليف پدرام، دبيلط

  :ط عبارتند از ين شرايا. عنوان شده است) 1385
  خ افغانستانين مقدار در تاريشتريتن، ب 6200اك، يد تريتول -
در  يواردات يلنديتا يو ماساژورها ها فاحشه. فعالندفاحشه خانه در كابل  80 -
  .مجلل كابل مشغولند معدود و يها هتل

  .درصد 45حدود  يكاريب -
اك به كار يكه در تجارت تر يدالر و كسان 200كنند ساالنه مي كه كار ينصف كسان -
 ر حقوقروزانه هزار دال يكارمندان خارج. رنديگ مي دالر حقوق 300شوند ساالنه  مي گرفته

  .رنديگ مي
  .ت دارديفقر عموم -
  .در جهانترين  نيياز پا يكي. سال است 5/44 يد به زندگيام -
  .ن در جهانيباالتر. در هزار تولد 161مرگ نوزادان  -
  .رنديم مي يسالگ 5ك پنجم كودكان قبل از ي -
  .خانمان هستند بي هزار نفر 500در كابل،  -
  .دارند يدسترس يدنيافغانستان به آب آشامت يك چهارم جمعيفقط  -
  . شوند مي عمل نكرده، كشته يها ك صد نفر از انفجار نارنجكيش از يهر ماه ب -
  .كنند مي از برق استفاده ها درصد افغان 6كمتر از  -
  .درصد زنان سواد دارند 19 -
  .كنند مي يگر ا فاحشهي يياز زنان، از اجبار، گدا يليخ -
 يها توسط شركت ل شده است و عمدتاًيف و ميح يدالر كمك خارجارد يليم 15 -
  .فعال در افغانستان يخارج
  .شود مي يآموزش در افغانستان خصوص -
. ار ندارديك شهردار اختياالن در حد . كرده است مي يبا طالبان همكار قبالً يكرزا -
 50دولت را كه ماهانه دهند حقوق كارمند  نمي اجازه ها يخارج"اعالم كرده است كه  رسماً

  .ها باشديكائيد با اجازه امريبا يكرزا يخارج يمسافرتها. "ميش دهيدالر است، افزا
  . شده است يسيكارمندان دولت، دانستن زبان انگل يط استخدام برايشرا -
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. مانده هم حضور دارنديشود و در دو سوم باق مي ك سوم كشور توسط طالبان ادارهي -
  .گردند مي رب يطالبان به زود

ط محل يداشت و شراها  گيري ميدر تصم يزاد نفوذ جد ليخل يدر كنفرانس بن، زلما -
  . كنندگان مرعوب او بودند شركت شده بود كه يطراح يكنفرانس طور

  .كنند مي ربارانيت يدگيناتو در مالء عام افراد را بدون رس يروهاين -
  .كنند مي يمردان تجاوز جنسها به زنان و  كا در زندانيامر يروهاين -
افغانستان بود و چند هزار نفر از  يجنبش مل يروهايدر محاصره ن "قندوز"كه يزمان -

كا، رهبران يت امريبا حما يپاكستان يمايطالبان همراه رهبرانشان در محاصره بودند هواپ
  . طالبان را از محاصره نجات دادند

  .دارند يزندان خصوص يخارج يروهاين -
  . ك طالبان كنترل شده استيكند و به دنبال  مي كا با طالبان گفتگويامر -

. توان خالصه نمود مي ن گونهيكا را پس از اشغال به ايو در عراق، كارنامه عملكرد امر
  )نييمجله آ 6سنده در شماره يمقاله نو(

   يو غرب يعرب يون نفر به كشورهايليم 2مهاجرت  -
  ر در داخل عراق ون نفيليم 9/1 ييجا به جا -
  عهيو ش يجنگ سن -
  سال 50مدت  يعراق برا ياجتماع ـ يط اقتصاديبه عقب راندن شرا -

ون يليم 25فقط  2008پناهندگان عراق در سال  يكا برايز است كه بودجه امريانگ عبرت
نفر اجازه  466ن پناهندگان فقط يدالر و از ا 45/9هر پناهنده  يبرا يعني. دالر است
كارشناس  "لجنزيجوزف است" يآقا). 23/12/85 ياعتماد مل. (اند افتهيكا را يبه امرمهاجرت 

 ياجتماع -يت اقتصاديدر مورد وضع يزه نوبل گزارشيا و برنده جايدانشگاه كلمب ياقتصاد
عربستان چاپ شده و روزنامه  "عكاظ"ه كرده است كه خالصه آن در روزنامه يعراق ته

  : از عكاظ آورده است كه به نقل  22/1/86ه در يسرما
  . برند مي ه رنجياز سوء تغذ ياز كودكان عراق% 80ش ازيب - 
  .است% 45 يكارينرخ ب - 
  .اند محروم شده يو بهداشت ين خدمات درمانيتر يياز مردم، از ابتدا% 70ش ازيب - 
، مجبور به يو پزشك يل كرده، از جمله كارشناسان فنيتحص يها از چهره% 40حدود - 
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  .اند ترك كشور شده
حداقل دوبار در  يكه برخ اند در طول جنگ شركت داشته ييكايامر يرويهزار ن 631 -

  .اند ن جنگ شركت كردهيا
ادامه : د بوشيجد ين تحت عنوان استراتژييمجله آ 6سنده در شماره يمقاله نو -9

  .يقبل ياستراتژ
  1382ه يسنده، چاپ صمدياز نو ي، كتابسازي جهاني يآن سو -10
قابل استحصال هستند معادل  ينه كميج فارس كه با هزيدخائر نفت و گاز حوزه خل -11

خزر كه در  يايباشد اگر نفت و گاز حوزه در مي ارد بشكه نفت خاميليك هزار مي
 يم با روند كنونيباشند را هم به آن اضافه كن مي سابق يافته شوروي استقالل يكشورها

  .است ين درستيسال تخم 75و رشد مصرف،  يمصرف جهان
سال  يبرا. شتر استيجهان ب يكشورها يتمام يكا از بودجه نظاميامر يبودجه نظام -12

  )16/11/85ه يسرما. (ارد دالر خواهد بوديليم 716، 2008
 26د ناخالص ين از كل توليون دالر است و ايليتر 13كا يامر يد ناخالص مليتول -13

  .ر استشتيب ييكشور اروپا
آن را  يكا حمله كرد و امپراطوريخ به شدت به امريمون يتين در كنفرانس امنيپوت -14

ه با ين بار بود كه رهبر روسين اوليا يشورو يمورد انتقاد قرارداد و پس از فروپاش
، "ك اربابي"، "مركز زور"كا به عنوان ياو از امر. زبان دوران جنگ سرد سخن گفت

  )23/11/85ه يسرما(. نام برد... 
  . كا به فرهنگ فرانسه را مورد نقد قرار داده استيراك بارها تهاجم امريش -15
ن، هند، يروبه رشد مانند اروپا، چ ياقتصاد يها كنترل بلوك يكا برايامر يامپراطور -16

به قول . است يمتك يمنحصر به فرد خود و كنترل انرژ يبه قدرت نظام... . ژاپن
 است را دنبالين سينداشت، هم يازيانه نيكا به نفت خاورمياگر امر يحت: يچامسك

  )17/12/85 ياعتماد مل. (كرد مي
ه را در مورد عراق كنار ياول يبلندپرواز": نوشت كه "ويوپرسپكتين"ه ينجر در نشريسيك -17

در  يحت ـ يتكامل دموكراس. ديرا انتخاب كن يكيو ثبات  يان دموكراسيد و ميبگذار
 ك ملت متولديان آن ياست كه در جراي  غالبا مستلزم عبور از مرحله ـ غرب

 يخيبا حس مشترك تار يعراق كشور": گفته است گريد ييو در جا. "شود مي
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. ل شده استيتشك يعثمان ين كشور از چسباندن سه منطقه از امپراطوريا. ستين
ا مجلس يدولت  يم برايتوان مي ق روند انتخاباتيم از طريكن اشتباه است كه فكر

 يگر). 14/11/85 ياعتماد مل ـ يترجمه كاوه شجاع. ("ميدست آور ت بهيمشروع
در  يكا در مورد دموكراسيامر: كا، گفته استيامر يت مليك، مشاور سابق امنيس

 يروزها. د ناراحت نشوندياز كاخ سف يسن يكتاتورهايد خفه شود تا ديانه بايخاورم
  )5/11/85 ياعتماد مل. (انه به سر آمده استيدر خاورم يخواه يدموكراس

 ياز سازمانها ين خلق و بعضيبا شروع جنگ مسلحانه سازمان مجاهد 1360در سال -18
غ يها تبل ن سازمانيصدر، ا يو حذف بن ياسالم يت جمهوريبا حاكم يرمذهبيغ

 ياست ول ياسالم يمسلحانه با جمهور يريراه انداختند كه تنها راه، درگ يعيوس
ر ن اميبا ا يقانون يمش با خط... و يچون مهندس بازرگان، مهندس سحاب يسانك

خرداد  2در  يمش ن خطيش گرفتند، ايرا پ يطلب مخالفت كرده و راه نقد و اصالح
  .افتيت يبه به بار نشست و عموم 1376

 يمذهب ـ يو به هنگام بازداشت فعاالن مل 1380ن ير روزنامه رسالت در فرورديدبسر -19
 "ها يمذهب ـ يبه نقطه صفر رساندن مل"را  ها ن بازداشتيهدف از ا يو نهضت آزاد

بود، هدف به  ها يمذهب ـ يواضح است كه در آن مقطع اگر شروع با مل. اعالم كرد
غات يرغم تبلين پروژه جواب نداد و عليا. نقطه صفر رساندن كل اصالحات بود

كرد كه نوشته خود را  يسنده سعين نوالبته بعدا آ. با شكست مواجه شد يي رسانه
  !ه كنديتوج

چاپ  17/12/85مورخ  ياز آن در اعتماد مل يكه ترجمه بخشاي  در مصاحبه يچامسك - 20
  :ديگو مي كند و مي رو يكا را به خوبيشد دست امر

  . است يف حركت اصالحيواشنگتن تضع ياستراتژ -
  . ران استيمقامات ا يغرب عاشق تندرو -
ده يهم ا يه اطالعاتيماموران بلندپا. داند مي ران را احمقانهيكا حمله به ايامرارتش  -

 يها ستين حال استراتژيبا ا. دانند مي ر ممكن،يب، اگرنه غيران را عجيحمله به ا
  . كنند مي فكر ين مورديست به چنها وزارت دفاع سال

  .رسد مي د به نظريتابع كاخ سف] رانيحمله به ا[ن مورد ياروپا در ا -
  . ران به گوش رسدياز داخل ا يانه رويم يخواهد صدا نمي ديكاخ سف -
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نژاد  يبه اندازه احمد يچ دولتير هيشد كه در پنجاه سال اخ يآرتص مدعها روزنامه "  -21
اعتماد ـ  اض زاهديف. ("ل موثر نبوده استيت اسرائيت و مظلوميت مشروعيتثب يبرا
  )86ژه نوروز يو ـ يمل

نفت  يها ط چاهيمفصل شرااي  ، در مقالهRoger Stern، ييكاياز كارشناسان امر يكي -22
كرده و ضمن  يو روند مصرف در داخل را بررس يگذار هيد با سرمايران و رابطه توليا

، از جمله مسئله سوخت در يران در حل مشكالت داخليت ايرياشاره به ضعف مد
ران حمله نكند بلكه اوپك را بپاشاند و از يكند كه به ا مي هيداخل كشور، به بوش توص

ران از درون يا. دينما يريران جلوگيع نفت و گاز ايدر صنا يخارج يگذار هيسرما
زند كه  مي رانيم ايدست به تحر يكا در حاليامر. (www.pnas.org). ديخواهد پاش

اي  ران اگر هم قصد ساختن بمب هستهيغرب معتقدند كه ااي  اكثر كارشناسان هسته
گر، كارشناسان امور منطقه از ياز طرف د يول. سال زمان الزم دارد 15تا  5داشته باشد 

مشكالت "كا معتقدند كه ير سابق عربستان در امريصل سفيالف يجمله شاهزاده ترك
نگار  و روزنامه). 8/12/85 ياعتماد مل. ("ن و عراق به هم مربوطنديران، لبنان، فلسطيا

ران خواهد بود كه يجنگ بزرگ با ا": د كهيگو مي كل،ين هيمعروف مصر، حسن
منطقه در آستانه سقوط . افتهين امتداد يش در عراق، لبنان و فلسطيها شهيو ر ها شاخه

كا كه در مارس يامر يت مليدر سند امن). 85ور يشهر 5و  4 -ياعتماد مل. ("قرار دارد
ك كشور كه ي ياز سو يچ چالشيكا با هيامر"د، آمده است كه يمنتشر گرد 2006
ران و يم ايرژ يات واقعين"و . "ران باشد، مواجه نشده استيتر از چالش ا بزرگ

آشكار شده  ل از صحنه روزگار، كامالًيجمهور آن، در محو اسرائ سياظهارات تند رئ
  )86ژه نوروز يو ـ ياعتماد مل ـ يم متقيابراه. ("است

داده تا مشكالت مردم افزايش كاهش را  يدرآمد دولت خواهند ، ميها ميد تحريبا تشد -23
  .يابد و نارضايتي بيشتر شود

  .ساالري در مضيقه قرار گيرند طرفداران واقعي مردم -24
را به كار برده و از موضع جانبدارانه از  "طانيش" و "ويد"دو اصطالح  يچامسك -25

  .2007مارچ  9 نيگارد. كا سخن گفته استيامر يها ران و توطئهيت ايمظلوم
ج يل داشتند كه در منطقه خليتحل ييكايامر يها ستيران، استراتژيقبل از انقالب ا -26

ن دو كشور از يران و عراق بالقوه امكان توسعه دارند و استقالل ايفارس فقط ا



162 كا، منطقه، ما و انقالبيآمر

ن يعراق را با ا. كا خطرناك باشديمنافع امر يتواند برا مي كا،يامر يها استيس
ران هم يا يه براين قضيسال به عقب راندند، حال دنبال ا 50اجرا شده  يوهايسنار

  .هستند
 ـد نفوذ دارد يكه هنوز هم در كاخ سف ـ نجريسيبه عنوان نمونه به مواضع متفاوت ك -27

استفاده  ينوعاي  هسته يران، انرژيد اندكننده نفت مانيتول يبرا": دييتوجه فرما
 يبه هنگام يدر سال گذشته نوشته است ول ين را ويا. "انه از منابع استيگرا اسراف
، يا ة برق هستهعرض": بوده است، نوشته است كه 1970ر خارجه فورد در دههيكه وز
 ةمانده نفت اجازين خواهد كرد و هم به منابع باقيران را تامينده اقتصاد اياز فزايهم ن

  . "را خواهد داد يميل به محصوالت پتروشيصادرات و تبد
ساله چرا وجود  30ن فاصلهين مواضع متناقض در ايد كه ايخبرنگار از او پرس يوقت

 19ن يگارد ينوام چامسك. ("آنها متحد ما بودند": دارد؟ با صراحت لهجه پاسخ داده بود
  )2006ژوئن 

در رابطه با  "ن خلقيسازمان مجاهد"از طرف  يل مفصل و مستدليدر همان موقع تحل -28
  .دنفت منتشر ش يگران

كا به ياز امر يل عدم موازنه تجاريدل هستند كه به يي، دالرهايياروپا يمنظور از دالرها -29
 يشتريبا گران شدن نفت، اروپا و ژاپن مجبور شدند پول ب. اروپا مهاجرت كرده بودند

ن كشورها هم يج فارس پرداخت كنند و رهبران ايدكننده نفت در خليتول يبه كشورها
 كا منتقليبستند به امر مي كايكه با امر يير مقابل قراردادهابخش عمده آن را د

  .كردند مي
 يقات انرژيتوجه غرب به تحق 1974و  1973 يها پس از گران شدن نفت در سال -30

از گذشته مورد توجه تر  يطور جد بهاي  هسته يافت و منبع انرژيش يافزااي  هسته
  .قرار گرفت

در حال  يدر كشورها يصنعت يها طرح ين اجراي، در حيغرب يها از شركت يليخ -31
به  يديكنند تجربه جد مي يبار آن را انجام دهند، سع نياول ياگر برا توسعه، مخصوصاً

  .دست آورند
ن يمنس از ايداشت، شركت زاي  د برق هستهيتول يكه شاه برا ياقيبا اشت 1354در سال 

  .ها، سوء استفاده كرد يرانيا ياطالع اق و كمياشت
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سنا كه در روزنامه ي، در مصاحبه با اياتم يس سابق سازمان انرژي، رئيامرالله يآقا -32
هزار مگاوات برق  23 يطراح": ديگو مي چاپ شده است 26/10/85كارگزاران مورخ 

در منطقه خوزستان امكان "و  "نداشت يعلم ةيتوسط دانشگاه استانفورد، پااي  هسته
اما به لحاظ . د شود، وجود دارديتولاي  ستهمگاوات برق ه 4000تا 3000نكهيا

 يزان عملين ميشتر از ايره بيو غ يو انسان يطيمح ستيت در بخش آب، زيمحدود
  ."ستين

سنا كه ياصفهان در مصاحبه با ا يران مركز تكنولوژيدكتر رضا خزانه از طراحان و مد
 23يقبل از انقالب برابرنامه ": ديگو مي چاپ شده 26/10/85در روزنامه كارگزاران مورخ 

در . هستند ها ن مكانيجلگه خوزستان و اصفهان از بهتر. پروازانه بودهزار مگاوات بلند
  ."شود نمي ز هميخ در مناطق زلزله. شود نمي شمال كشور

جاد ي، بارها بر ايران، مسئوالن فعليا ياتم يبرعكس مسئوالن گذشته سازمان انرژ
آقازاده،  يآقا). 4/7/85 ياعتماد مل(د دارند يكأاوات تهزار مگ 20د يتول يبرا ييواحدها
ك يران يا سازي غنيشرق و غرب مساله " ياست كه برا برده يكند پ مي دينكه تاكيضمن ا

ما  يكنند و برا مي يكه به ما اظهار دوست يكسان يبرا يحت"، "شود مي خط قرمز حساب
 ين حال در مورد حمله نظاميدر ع يول). 17/12/85ه يسرما( "كنند مي ييها يتراش مانع
نخواهد ] جنگ[ ين اتفاقيم چنيگو مي ار دارميكه در اخت ياطالعات من با تمام": ديگو مي

حال اگر آنها ": برد كه  مي شيد خود را در ادامه كار تا آنجا پيكأ، تيو). نيشيپ( "افتاد
آنها در مغز جوانان . ستدر مغز جوانان ما ين تكنولوژيسات ما را بزنند، علم ايتاس فرضاً

شود كه ما  مي ن فرصت فراهميسات ايبكنند و تازه در صورت زدن تاس يتوانند كار نمي ما
مان يروگاهايحفاظت از ن يبرا يشتريب يتياقدامات امن. ميبسازتر  قيخود را دق يها روگاهين

دگاه متضاد ين ديا ).نيشيپ.! ("ميشه كوه بسازيمان را در ريروگاهايم نيمثال برو. ميانجام ده
د كه معتقد يسه كني، مقايروحان ي، آقايدر دوران خاتماي  دگاه مسئول پرونده هستهيرا با د
 يآقا). 14/8/85 ياعتماد مل( "رفت نمي تيامن يوه گذشه پرونده به شورايبا ش": است

 ـ يكرد، آن را در حد حقوق ينظام ـ يتيد امنيرا نبااي  آقازاده توجه ندارد كه پرونده هسته
  .ان خواهد كردي، زينظام ـ يتيامن ةك مقابليران در يا. د نگهداشتيبا يفن

  : م عبارتند ازيدان مي تا آنجا كهاي  هسته يها و توافقات شاه با غرب در مورد انرژ طرح -33
كارگزاران  ـ راد يترجمه عرفان قانع( "يرانيا يمعما"در كتاب"كنت پوالك") الف
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  :ديگو مي )26/10/85ورخ م
 يتكنولوژ يتز در زمان فورد از سردمداران واگذاريو ولفوو يرامسفلد، چن -

 بندي بر طبق اسناد از طبقه. اند ران بودهيبه ااي  سالح هسته و احتماالً سازي غني
وم ياوران يزات بازفرآوريشنهاد كرد تجهيران پيبه ا 1354فورد در سال . خارج شده
  .كند يداري، خريا م از سوخت رآكتور هستهياستخراج پلوتون يرا برا كايساخت امر

 15با دولت فورد امضاء كرد كه شامل اي  امه توافق) 1354( 1975ران در سال يا -
  .شد مياي  د برق هستهيطرح تول 8و  ينظام يدهايارد دالر خريليم

اول آذر  يروزنامه اعتماد مل(آمده است  ييامضاء شده با اروپا يدر مورد قراردادها
1385: (  
 ،Eurodifف، يورودي سازي غنيران ده درصد سهام مجتمع يا) 1975( 1354در سال -

  .كرد يداريفرانسه احداث شود، را خر "كاستنيتر"كه قرار بود در منطقه 
 كا در ساليد با امريساله قابل تمد 10اي  ك قرارداد چرخه سوخت هستهيران يا -

  .منعقد كرد 1977و فرانسه در سال  1976در سال  ي، با آلمان غرب1974
سات ياحداث تاس يقات براي، تحقيقرارداد يس طي، فرانسه و انگل1976در سال  -

  .در اصفهان را آغاز كردنداي  هسته
 900تيبه ظرفاي  روگاه هستهين 2احداث  يران و فرانسه براي، ا1977در سال  -

  .دندين به توافق رسيمگاوات در دارخو
گر از فرانسه، يداي  رآكتور هسته 12د ين سال حكومتش، به دنبال خريشاه در آخر -

  .كا بود كه محقق نشديآلمان و امر
ه ياول يها ماه يها انقالب و عملكرد يروزيتا پ 1356ران از ساليانقالب ا گيري جهت -34

رود؟ لذا  مي ران به كجايانقالب اار متوحش كرده بود كه يپس از انقالب، غرب را بس
با انقالب رفتار  ـكه متحد او بود  ـتوانست مانند زمان شاه  نمي بود كه غرب يعيطب

بوده اي  ن شائبه وجود داشت كه شاه به دنبال ساختن بمب هستهيمخصوصا كه ا. كند
س در دولت كارگر كه در يانگل ير انرژيوز Tony Ben ين مطلب را آقايا. است
شود در همان موقع به  مي ران مالقات داشته است متوجهيبا شاه در ا 1976سال

ن يا يدهد و در سال گذشته و در هنگام بازنشستگ مي س گزارشيوزارت خارجه انگل
  .منتشر ساخته استاي  مطلب را در مقاله
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كرده بود در زمان جنگ سرد اي  ل را مسلح به سالح هستهياز آنجا كه غرب، اسرائ
. ن سالح مسلح كنديبه ا يرغم مخالفت شورويج و عليتدر نمود كه شاه را هم به مي يعيطب

آب سبك  يم است كه در رآكتورهاي؛ داشتن پلوتونيا سالح هسته يو چون قدم اول برا
توانست با  مي ن دو مقوله را شاهيوم، اياوران سازي غني يد و تكنولوژيآ مي به دست
انقالب و  ين قراردادها در شورايتوقف ا. ، به دست آوردكه بسته بود يمتعدد يقراردادها

درست و عاقالنه  يكه در آن موقع رهبران جامعه، داشتند، كار يو با درك يروزيدر مقطع پ
  . بود
زمان شاه منتشر نشده است، فقط جسته و  يدر مورد سرنوشت قراردادها ياطالعات -35

انقالب مخالفت  يصوبه شورابا م يه حساب جناحيتسو ياز رو يخته و گاهيگر
  .شده است

از مشاوران  يكي. ستيران چقدر بوده است، معلوم نيا ين قراردادها برايا ةنينكه هزيا
ران وارد يان به ايارد دالر زيليم 2ه ين قضيكند كه در ا مي ، ادعا)باوند يآقا(وزارت خارجه 

د يگو مي )21/4/85( يدر مصاحبه با اعتماد مل يامرالله يعنوان مثال آقا به. شده است
ا يو  "ل نشديا انبار شده بود، تحويتاليروگاه كه در اين يديپس از انقالب قطعات كل":كه
. ".را از ما گرفتند يپول انباردار يها انبار كرد و حت روگاه بوشهر را ساليسوخت ن آلمان"
پول را هم پس  يحت. داد مي رانيشده به ا يوم غنيروگاه اورانيده ن يد برايف بايورودي"

پس از انقالب فسخ "كند كه  مي ادعا) 1385اول آذر ( يا روزنامه اعتماد مليو . "نداد
ران را به دنبال يون فرانك از طرف ايليم 900ف، پرداخت خسارت يوروديقرارداد با 

ن يست كه در اين كا، هنوز روشن نشده است و معلوميما با امر يوضع قراردادها. "داشت
  !ميده ايشاه، پس از انقالب، چقدر خسارت د يقراردادها

من كه مسئول شدم ":ديگو مي )نيشيپ( يدر مصاحبه با اعتماد مل يامرالله يآقا -36
 يروگاه اتميقات و توسعه آلمان كه ساخت نير تحقيمنس و وزير زيبا مد يجلسات

اعتراف كردند كه مانع ادامه  احتاًصر ين آلمانيطرف. ف آنهاست برگزار شديجزو وظا
  :دهد مي ادامه يو ".كاستيامر ي، فشارهايهمكار

روگاه يل نين جهت عقد موافقنامه تكميبا آرژانت يزنيپس از لغو قرارداد با آلمان، را"
د ين كانديا بهترياسپان" ".كا، ناتمام مانديت به علت فشار امريبوشهر آغاز شد كه در نها

كا از ين لحظات تحت فشار امريدر آخر. روگاه بوشهر داشتيروگاه مشابه نين 9بود، چون 
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ن آغاز شد يبا چ ها يزنيت رايدر نها"، ".با هند هم گفتگو شروع شد" ".سرباز زد يهمكار
ساله  5قرارداد ) 1373( 1994نكه در سال يتا ا"، ".ش رفتيروگاه هم پيكه تا مرز ساخت ن

  ".امضاء شد ها با روس
كار هم  ينكه از ابتدايكند كه با وجود ا مي ن اذعانيشيدر مصاحبه پ ياللهامر -37

 دايپ ها يآلمان يبرا ينيگزيجا يستيه وجود داشت اما باينسبت به روس ييها يبدگمان
  ".ميكرد مي

ران در مصاحبه با كارگزاران يا ياتم يسازمان انرژ يب از متخصصان قبليدكتر احمد قر
 يتوانستند تمام آن تكنولوژ نمي به طور كامل ها روس": ديگو مي موردن يدر ا) 21/10/85(

 ين تكنولوژيرا ب يقيدادند، تلف يكه در آن تكنولوژ يراتييپس آمدند با تغ. را عوض كنند
از  مسلماً ها روس": ديگو مي گر آن مصاحبهيد ييو در جا "جاد كردنديا يو آلمان يروس

 نامشروع يها دارند از ما استفاده يليخ ها و روس .اند برده يسود فراوان يلحاظ علم
ران، يا ياتم يسازمان انرژ يست نظر مسئول فعليبد ن. "ر كشورهايكنند، البته مثل سا مي
 ياكسپورت، كه در اتحاد مل يمورد قرارداد، اتم استرو يآقازاده، در مورد شركت روس يآقا

 8كنون ن شركت تايا": ديگو مي شانيا. مياورينجا بيآمده است را در ا 21/12/85مورخ 
 افت شده، به نظريروگاه بوشهر دريل نيتكم يران برايكه از ا ير داده است و مبالغيير تغيمد
 ينگين شركت با كمبود نقديخودش استفاده نشده و در حال حاضر ا يد در جايآ مي

آقازاده، در  يآقا. "ميا جلوتر بوده يمال يها ما درخصوص پرداخت" ،."مواجه است
 را جلوتر منتشر شده است، پا 4/7/85ه مورخ يسنا كه در روزنامه سرمايبا ا يگريمصاحبه د

قرارداد  ياگر در زمان امضا": ديگو مي مورد قرارداد يگذارد و در مورد شركت روس مي
و در همان مصاحبه . "كردم نمي هيآن را توص يروگاه بوشهر حضور داشتم، امضايل نيتكم
ست و يالزم برخوردار ن يها تياز قابل ياز نظر فن يمانكار فعليمعتقدم پ": كند كه مي ديتاك

دانم  نمي من هنوز": كند كه مي و باز انتقاد. "ت را نداردين قابلياز ابتدا مشخص بود كه ا
م، نظام در يروگاه داشته باشيساخت ن يبرا يگريد يم قراردادهايتوانست مي كهيچرا در حال

مانكار ين پيروگاه بوشهر را با ايل نياست داد و قرارداد تكمير سييك باره تغيآن زمان به 
: دهد مي حين توضيچن يمانكار روسيرا بر پ يغرب يها شركت ي، آقازاده، برتر."امضاء كرد

توان  مي ار دارديدر اخت يمانكار روسيكه پ يانسان يرويك سوم نيبا  يك شركت غربيدر "
اكسپورت از  ياسترو شركت اتم ير ساختار داخلييتغ يياز سو. تمام كارها را انجام داد
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 يرامون اقتصاد ماليمسائل پ ين شركت و برخيره ايت مدأير هييو تغ يبه خصوص يدولت
  ."جاد كردياز مشكالت را ا ياريآن بس

، "آداموف"اگر اختالس، . باشد مي ن شركت هميا "يورشگستگ"آقازاده نگران  يو حت
ه در مورد يكل كشور روس يه، كه طبق اعالم سازمان بازرسيروس ياتم ين انرژيشير پيوز

ن يها ب س بازداشت شده و مدتييون دالر بوده و توسط دولت سويليم 24ران، يپرونده ا
ن سوابق يل او بحث و جدل بوده است، را به ايه در مورد تحويكا و روسيس، امرييسو

  :د كه يم رسيخواه بندي ن جمعيم، به اياضافه كن
  .دا كنديپ "آلمان يبرا ينيگزيجا"ران مصمم بوده است كه يا -الف
 ين و هند، با ما حاضر به همكاريچ يو وابسته به غرب و حت يغرب يكشورها -ب

  .كايل فشار امريدل البته به. نشدند
ن طرح توسط يل اي، ظاهرا با تكميشورو يرغم مشكالت بعد از فروپاشيه، عليروس -ج

  .كند مي ف خود، موافقتيضع ياز شركتها يكي
كه  اند ساز شده ، آن چنان مشكليبعد ياسيه و مسائل سيروس يادار ـ يفساد مال -د

 يران برايت ايست اهميبد ن. ستين طرح روشن نيسال، هنوز وضع ا 8پس از 
  .ميه كنيه را هم توجيروس

ر خارجه يالوروف وز ياز مقاله سرگُ 86نوروز  ينامه اعتماد مل ژهيدر و ييسنا يمهد
ر خارجه يدر آن مقاله، وز. در مسكو منتشر شده استاي  نامه ه نام برد كه در هفتهيروس
  :سدينو مي هيروس

  .ميكن مي ك و قابل فهم حركتيما فقط بر اساس منافع پراگمات -
. ليهند، مصر و برزن، يچ ،8گروه : ه عبارتند ازيروس يراهبرد يو آت يكنون يشركا -

  .]ران نشده استياز ا يذكر[
به  1379ران در اسفند ماه يجمهور ا سيكند كه مسافرت رئ مي اشاره ييسنا يمهد يحت

 6ل يارد دالر و با اسرائيليم 10ه ساالنه حدوديه با تركيروس. ه بدون پاسخ مانده استيروس
ارد دالر است كه يليم 2تا  5/1حدود ران يكه با ايدارد در حال يارد دالر مبادالت تجاريليم

ران ين است كه اين حرف ايا يمعن. ه استيران به روسيستم آن سهم صادرات ايك بيفقط 
  .ندارد يگاه محكميه جايروس ياقتصاد ـ ياسيدر معادالت س

، يو اقتصاد ي، فنيعلم ة؛ توسعيها كشورها مولفه يت مليامن يها ستيامروز استراتژ -38
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و رابطه با جهان و  ييزدا ت حقوق بشر، تشنجيو رعا يو دموكراس ياسيس ةتوسع
ن چهار يهر كدام از ا. دانند مي يت مليجاد امنيدارنده را، عوامل اباز يسالح نظام

ما، در . د خواهد بوديآن كشور دچار ترد يت مليب باشد، تداوم امنيمقوله اگر غا
ار يا بسيم و يا نكرده يجه جدا توير مقوالت يران، به جز مقوله چهارم، به سايا

كند و  زدايي مي مثالً، خاتمي تشنج .بوده است يگزاگيمان كمرنگ و ز توجه
  !زايي نژاد تشنج احمدي

اد سخن گفته شده يز يو فن يتوسعه علم يالزم برا يها رساختيجاد زيدر مورد ا -39
 .است ييايميع شينجانب در مورد علوم و صنايا يقاتياست، از جمله كار تحق

(www.chem-dev.IR)  
 يميمختلف ش يها در شاخه يانسان يرويت نيترب يبرا يمتعدد دانشگاه يها رشته -40

ت شده يترب يانسان يرويو ن ها ن رشتهيجاد شوند و ايد ايبااي  ك هستهيزيو فاي  هسته
  .جامعه را برطرف كنند يازهايوند بخورند و نيبا جامعه پ

  .ب هستنديغر ها در دانشگاهاي  قات هستهيمتاسفانه تحق -41
د آن يشد و صنعت جامعه از تول مي ك ساختهيد سولفوريسال در وزارت دفاع اس ها ده - 42

امروز هم اگر . است ييايميش يمعمول يك كااليك يد سولفوريكه اسيمحروم بود در حال
را به  د آنيدارد، با يرسد كه كاربرد عموم مي يصنعت يبه دستĤور ياتم يسازمان انرژ

  .كشور شود يران هم واگذار كند تا موجب رشد توسعه صنعتيا يبازار صنعت
 يها ساختريجاد زيه به ايالذكّر ضمن توص ه فوقيانيران در دو بيك ايزيانجمن ف -43

 يمتعدد انرژ يها توجه به شاخه جاد غرور كاذب و عدمياز ا يو فن يعلم ةتوسع
كند و به  مي انتقاد... يت عقالنيريفقدان مدقات، يت از تحقيو عدم حمااي  هسته

د يجاد اعتماد و اميمنظور ا كه به يدر پخش اخبار علم يعموم يها است رسانهيس
  (www.psi.ir). دهد مي رد، هشداريپذ مي صورت

 "ميتصم يموسسه مطالعات راهبرد" سير دفاع و رئي، مشاور سابق وزيرضا اكبر يعل -44
موثر  يك دستگاه عالي يسخنگو" :ديگو مي )21/10/85(كارگزاران با اي  در مصاحبه

كه يم، در حاليا شدهاي  به اشتباه گفت كه ما عضو باشگاه هستهاي  در پرونده هسته
ز بودن يآم ت صلحينظام به دنبال آن است كه ماه. ن واژه نداشتياز ا ياطالع اصالً
م وارد يكند ما قصد دار مي انيوارد بك فرد نايرا اثبات كند، اما اي  هسته يها تيفعال
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 ريتعباي  ار گرفتن سالح هستهيدر اخت يم و غرب از آن به معنيشواي  باشگاه هسته
  ."كند مي

  .باشد مي كه تا به حال گزارش شده محدود يطور ران، بهيم ثابت شده ايذخائر اوران -45
كه در سال  ياسالم يساله جمهور 25در كتاب كارنامه  ريزي ت و برنامهيريسازمان مد

ب، از يدكتر احمد قر يآقا. كند مي تن ذكر 4200منتشر شده است، مقدار آن را  84
ت يسا). 26/10/85كارگزاران. (دارد مي انيتن ب 1500 ، آن رايا هسته يانرژ ين قبليمسئول

 870ن معدنيم خالص ايد كه اورانيگو مي در خصوص معدن ساغند ياتم يسازمان انرژ
ن ينده نگران تاميآ يها تا سال"د كه يگو مي اتيدر مصاحبه با نشر يجانيالر يآقا. تن است

ت آژانس يدر سا ."ميم معادن را به او نشان دهيهركس شك دارد حاضر. ميم نباشياوران
باشد و  مي رانيا ياتم يتن شده است كه منبع آن سازمان انرژ 3000 سخن از ياتم يانرژ

ذكر شده  (U3 O8)م يد اورانيهزار اكس 30تا  20 نيب م مورد انتظاريمقدار اوران
م، مقدار ين آمارها را كه درست بدانيبه هر حال، هر كدام از ا (www-pub.iaea.org).است
هزار مگاوات برق از  20ران بخواهد يباشد و اگر ا نمي هيران قابل تكيا ةم اثبات شدياوران

  .خواهد داشت يم جهانيبه اوران يميعظ يد كند، وابستگيق تولين طريا
خان ريعبدالقد كه يسد كه هنگامينو مي ر سابق هلنديوز نخست "رودالبارز"بازتاب از قول  - 46

ا را در يبرده بودند و س ياو پ يات جاسوسيبه عمل ها يكرده، هلند مي در هلند كار
واگذار  ايامور را تنها به س يريگيا از هلند خواسته است تا پياما، س. گذارند مي انيجر

  )50660كد خبر  22/7/85بازتاب . (كنند
توانستند با  مي شانيا ايو  شود مي نژاد ياحمد يكه مربوط به دوره آقا يبه موارد -47

ن يغ كنند، هر چند ايه آن تبليا بر عليكنند  يريكه دولت دارد از آن جلوگ ييروين
  :ميكن مي نجا اشارهيدر ا شه در گذشته دارند،يعوارض ر

اعتماد . (هزار تن بوده است 300از فقط يكه نيون تن در حاليليك ميدات برنج وار  -
  )16/12/85 يمل

  )17/12/85ه يسرما. (هزار تن 600از يون تن، نيليم 2واردات شكر   -
 ـ يم اقتصاديكل مبارزه با جراريمد. (تريون ليليم 5روزانه  ينفت يها قاچاق فرآورده  -

  )29/3/85 ياعتماد مل
وزارت  ينيمعاون كارآفر. (ان برنامه چهارم توسعهيكار دركشور تا پايون بيليهشت م  -
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  )21/8/85ه يسرما ـ كار
ان يدر م. پله تنزل كرد 13 يران در شاخص فساد مسئوالن دولتيا 2006در سال   -

  )16/8/85ه يسرما. (را داشته 93ام را دارد و سال گذشته رتبه  106كشور، رتبه  163
س سازمان يرئ. (شود مي را متحمل يساز ضرر شفاف ارد دالريليم 33ران ساالنه يا  -

  )4/10/85اقتصاد  يايدن ـاي  انهيرا ينظام صنف
ر يوز. (شود مي ران صادريمرغوب به ا يعنوان چا النكا بهيسر يعات چايضا  -

  )16/3/85ه يسرما ـالنكا يو تجارت سر يبازرگان
وزارت  يمعاون غذا و دارو. (است موجود در كشور قاچاق يدرصد چا 80تا  70  -

  )16/8/85ه يسرما ـ بهداشت
. ون تومان استيليم 300در ماه  يداخل يهزار تن چا 250 ينه ماهانه انبارداريهز  -

  )17/2/85ه يسرما(
ر يدب. (است يآن تقلب% 90شود كه  مي قاچاق وارد يون دالر دارويليم 400انه يسال  -

  )23/11/85 هيسرما -رانيانجمن دارو سازان ا
اعتماد  -وزارت بهداشت يمعاون غذا و دارو. (ر ممكن استيحذف قاچاق دارو غ  -

  )22/11/85 يمل
ن راه يارد تومان از ايليم 5. نوزاد در كشور 145ك شبكه به فروش ي ياعتراف اعضا  -

  )1/12/85ه يسرما. (اند درآمد داشته
  يبهداشت ـ يط آموزشيشرا

  :12/7/85در  )ادتيس(آباد  نده نجفينما -
  )14/10/85نده نو يآ. (ون نفر در سن آموزش، از آموزش، محرومنديليم 1/3 -
  :سه مجلسيات رئي، عضو هيبابائ يدرضا حاجيحم -

ه يسرما. (1385آموزش و پرورش در سال  يارد تومانيليم 1700بودجه  يكسر
23/12/85(  

  :يبا استناد به آمار وزرات آموزش و پرورش در سال جار -
  .اند ل كردهيتحص آموز ترك هزار دانش 488

  .اند نفر مردود شده 489،281
  .هستند يياول ابتدا ةين پاينفر از مردود 081،204
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  .اند ل كردهيتحص ترك 77-78 يلين سال تحصيهزار نفر از مردود 300حدود 
  : س اداره بهداشت و سالمت مدارس وزارت بهداشتيرئ -
  )28/11/85ه يسرما. (رممكن استيشپش در مدارس غ يكَن شهير
  :ون بهداشت مجلسيسيعضو كم -
  .به عهده مردم است] 86[نده يدر سال آ يدرمان يها نهيهز70% -
 1/5، 85است و نسبت به سال 86سال  يهزار ريال برا 39نرخ سرانه درمان كمتر از  -

 )8/11/85ه يسرما. (درصد كاهش دارد

 ياد دانشگاه علوم پزشكيمطالعات اعت يمركز مل يپزشك ار روانياستاد يمين رحيآفر -
  : تهران
  .كنند مي ك بار در ماه مواد مخدر مصرفيكشور  يهزار دانشجو 150 -
ن و يش، كوكائياك، حشيتر( يقانونرياز مواد غ يكيهزار دانشجو به مصرف  50 -
 .وابسته هستند) الكل

هوا در آبان  يدر اثر آلودگ نفر 4500مرگ: ستيز طيشهردار تهران در امور مح مشاور -
  )19/10/85ه يسرما. (85ماه 

  . هستند يس بهداشتيهفت هزار مدرسه فاقد سرو: معاون سالمت وزارت بهداشت -
هزار  17م و با كمبود يبهداشت در مدارس كشور دار يمرب 3200در حال حاضر تنها -

  )14/8/85. (ميمواجه هست يبهداشت يمرب
د يتول% 6/1ران يهوا در ا يانه آلودگيخسارت سال: متحدست ملل يط زيبرنامه مح -

  )5/7/85نده نو يآ. (ارد دالر استيليم 15 يعني ـ يناخالص داخل
 :ين اجتماعير عامل سازمان تاميمد -

نفر از خدمات ون يليم 40يدارند ول ين اجتماعيمأون نفر دفترچه درمان تيليم 28 -
 )11/6/85ه يسرما( .كنند مي استفاده ين اجتماعيتام يدرمان

 عيقاچاق توز يتهران دارو يها داروخانه% 90:وزارت بهداشت يمعاون غذا و دارو -
 )4/6/85ه يسرما. (كنند مي

 :رانيدر ا ييبايز يجراح يها نهيهز -

  ون تومانيليم 4هزار تا  600 ينيب يجراح -
 ون تومانيليتا سه م 1نگ صورت يفتيول يجراح -
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 ون تومانيليك ميهزار تا  500ها ر فرم لبييتغ -

 ون تومانيليم 3تا  2دن پلك يكش -

 ون تومان يليم 3تا  2نه يپروتز س -

 ون تومان يليم 5تا  2و كوچك كردن شكم  يبرداشتن چرب -

 .رديم مي پوساكشنيك نفر بر اثر عمل ليهر هفته  -

 .كنند مي مراجعه ها كيپوساكشن به مطب و كلنيل ينفر برا 50تا 30يروز -

ثبت  يميك و ترميپالست يتخصص جراح خصص و فوقنفر پزشك مت 100حدود  -
نه اقدام به ين زمينفر پزشك بدون تخصص و داشتن مدرك در ا 3000كه يشده در حال

 .كنند مي ييبايعمل ز

  :شهردار تهران -
  )9/5/85ه يسرما. (اند دهيون نفر رسيليم 5/3نان تهران به مرز ينش هيحاش

  :ين اجتماعياه و تامر رفيوز -
  .كشور هستند پذير بيت آسيون نفر جزو جمعيليهشت م -
 .ارد تومان استيليهزار م 7ش از يخانه ب ن وزارتيدولت به ا يبده -

ام،  101ام، بوتسوانا  91ر يالجزا. ام را دارد 107رتبه  آوري فند دانش و يران در توليا -
  )1384ماه  يد 18و  17اقتصاد  يايدن. (ام است 102لسوتو 

 : يگزارش بانك جهان -

اعتماد . (است يد ناخالص داخليتول% 7/1ران ين در ايب زميخسارت ساالنه تخر -
 )24/2/85 يمل

. است يد ناخالص داخليتول% 8/0ران ياز قطع درختان جنگل در ا يخسارت ناش -
  )9/9/84اقتصاد  يايدن(

  
  :معلمان يكل كانون صنفريدب  -

 هزار تومان حقوق 250تا  130نيب. كنند مي ير خط فقر زندگيهزار معلم در ز 700
  )15/11/85ه يسرما. (رنديگ مي

 500.نه اجاره سالن؛ معلمان معترض را به خانه معلم راه ندادنديبا وجود پرداخت هز -
با  استان كشور صبح جمعه 27 يها ندگان كانونيهزار تومان اجاره پرداخت شده بود و نما
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  )12/12/85ه يسرما. (شوند مي درب بسته مواجه
كنندگان  چاپ اي اخالق حرفه: 1385تابستان  11نامه گاما، شماره  ، فصليعتياحمد شر - 

  : كند مي ن نقديرا چن يمقاالت علم
  يشگاهيآزما يها جعل داده -
  در پژوهش نداشته يكه سهم يدرج نام كس -
  "نامه انيه مراحل پايانجام كل". ا پژوهشيد و فروش مقاله يخر -
  .اند كار بوده يكه مبنا يعدم ارجاع به مقاالت -
  .گرانيد يها دهيو ا ها رمجاز از دادهياستفاده غ -
  .چاپ يرد مغرضانه مقاالت برا -
- Pub Medن يتر ، تا امروز كوچكيعلوم پزشك يها تازه ين بانك اطالعاتي، معتبرتر
نده نو يآ. (نداشته است يانسان يها نمونه يران رويوند ايمركز پقات يج تحقيبه نتااي  اشاره

21/8/85(  
  ):30/8/85كارگزاران ( ينا، استاد دانشگاه و پژوهشگر نظام آموزشيم بهيدكتر عبدالكر -

  .ميجو دار م، نمرهيدانشجو ندار -
  .خود را دوست دارند يليان رشته تحصيدانشجو% 5ران كمتر از يدر ا -

  ):3/11/85كارگزاران ( يدانشگاه يها تيسا بندي رتبه نيتر تازه -
  )1744در جهان (انه يخاورم 29دانشگاه تهران رتبه  -
  )2089در جهان (انه يخاورم 40رتبه  آوري فنعلم و اي  كتابخانه منطقه -
  )2548در جهان (انه يخاورم 52رتبه  آوري فنتهران علم و  يعلوم پزشك -
  )2656در جهان (انه يخاورم 57رتبه  آوري فنعلم و صنعت تهران علم و  -
  )2837در جهان (انه يخاورم 67رتبه  آوري فنت مدرس تهران علم و يترب -

  ):1385ماه  يد 20و  19كارگزاران ( يدكتر محمدرضا سركار آران -
به صورت  يك طرف دنبال گسترش آموزش عالياز : شده است يبازار يآموزش عال -

 ين مسئله رويامدها و تبعات ايگر پيم و از طرف ديكردن آن هست "يمك دونالد"
  .ماند مي دستمان

  .شود مي لوكس نگاه يبه عنوان كاال يبه آموزش عال -
  ):23/10/85سنا يا(گل  يدكتر زلف -
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از  يو استاد شدن بعض) ها زهيجا( ها قيحذف تشو. افته استيچاپ مقاالت تنزل  -
  . ن تنزل استيمحققان، عامل ا

  ):4/10/85ه يسرما(ارشد و دكترا  يدوره كارشناس "سينو نامه انيپا" يها شركت -
  ."نامه از ما انياز شما، پا Proposal "."ساعت 48نامه در  انيه پايته" -
  .ردانشجو جرم استينامه توسط غ انيانجام پا: ر علوميوز يمعاون حقوق -

  ): 15/1/86ه يسرما( يفيمحمد شر "پرستارخانه "ركل يدب -
  : ها مارستانيمرگ پنهان در ب

  ها  مارستانيهزار پرستار در ب 110كمبود  -
آن  يها رو مارستانيار باالست و بيكشور بس يها مارستانيزان مرگ پنهان در بيم -

 .باشد مي از كمبود پرستار يرا ناشيگذارند ز مي سرپوش

و در  9كا ين رقم در امريا. پرستار باشد 3د يمار بايهر ب يبرااساس حداقل ا بريدر دن -
 .است 7/0ران يو در ا 8س يانگل

 .باشند نفر 000،210د يهزار نفرند كه با 100پرستاران شاغل  -

 . وجود دارد يمارستانيهزار تخت ب 120ران يدر ا -

اساس بر . كنند مي تيستم بهداشت فعاليهزار پزشك در س 75در حال حاضر  -
 .د سه پرستار كار كندياستانداردها به ازاء هر پزشك با

 ):18/1/86نده نو يآ: (تهران يهوا ير طرح جامع كاهش آلودگي، مدياهللا ام دكتر فتح  -

ون تن يليم 5/2به  81ون تن در سال يليم 8/1آلوده در كشور از  يد گازهايزان توليم -
 .افتهيش يافزا 85در سال 

  . شود مي ن در تهران مصرفيتر بنزيون تن ليليم 12تا  9هر روز  -
  :ميآور مي نجايبودجه را در ا يها از شاخص يبعض -48

  1368سال  يدولت برا يشنهاديپ ةبودجحه يال
  ٭1385نسبت به سال  يياجرا يها از دستگاه يبرخاي  نهيرشد اعتبارات هز )الف

  
 درصد رشد نام سازمان

  9/66 يانتظاميرويحفاظت اطالعات ن

  1/64 يت مليامنيعاليشورا
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  1/9 وزارت دفاع

  7/8 وزارت اطالعات

  7/13 ياست جمهورينهاد ر

  20 يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

  41 ه قميحوزه علميعاليشورا

  14 ه قميمركز خدمات حوزه علم

  27 مايسازمان صدا و س

د با يشهاد يآموزش و پرورش، بن( ياستان يياجرا يها دستگاه

 )كشوريبودجه جار% 23
)2-(  

  )- 6/1( نيكل كشور بدون واردات بنزاينهياعتبارات هز

 ٭٭)- 5/1( هابودجه دانشگاه

ه يكشور، سرما ريزي ت و برنامهيريس اسبق سازمان مديفر، رئ يمحمد ستار ٭
16/11/85  

  22/11/85، ياعتماد مل ٭٭
  

  ارز استفاده شده از نفت - ب
ارد دالر يليم 7/43، 85و در سال  33/35 ،84استفاده دولت از نفت در سال زان ارز مورديم

  ).نيشيفر، پ يمحمد ستار. (ارد دالر بوده استيليم 79جمعا معادل  يعنيبوده است، 
  يدولت يها شركت -ج

 99به  86در سال  اند شركت بوده 1385،77ان ده كه در سال يز يدولت يها شركت -
ژه نوروز يو ياعتماد مل ،1386حه بودجه يال -يكتر فرشاد مومند. (شوند مي شركت بالغ

86 (  
ان ده از كل يز يها سهم شركت: مجلس يها بر اساس محاسبات مركز پژوهش -

نسبت به سال  1386زان اعتبارات مربوط به كمك دولت در سال يو م يدولت يها شركت
  .رشد خواهد داشت% 5/41، 1385
  . ، رشد خواهد داشت85نسبت به سال % 9/83 يدولت يشركتها يافتيالت دريتسه -
  .يد داخليب توليتخر يعني. باشد مي ارد دالريليم 50واردات حدود  ينيش بيپ -
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  *1383ر در سال ينظام تدب يها شاخص - د
 +5/2از -1/ 36 شاخص حق اظهار نظر و حسابدهي - 1

 +5/2از - 91/0 شاخص ثبات سياسي - 2

 +5/2از - 66/0 شاخص اثر بخشي دولت - 3

+ 5/2از - 33/1 شاخص كيفيت قوانين و مقررات - 4

 +5/2از - 83/0 شاخص حاكميت قانون - 5

 +5/2از - 59/0 شاخص كنترل فساد - 6

*Daniel Kaufman,etal.2005 )ژه نوروز يو ي، اعتماد مليد مردوخيزيبر گرفته از با
1386(  
  .هم شده استشتر يب 1385در سال ها ن شاخصيالقاعده ا يعل
  

  ينگيتورم و نقد -ـه
كرده است مركز  ينيش بيپ% 11، 1386سال  يبه رغم آنكه دولت رشد تورم را برا

. كند مي ينيش بيدرصد پ 23و 41ب يو تورم را به ترت ينگيمجلس رشد نقد يها پژوهش
  )22/1/86نده نو يآ(

 20/1/86خير تارد ي، در مصاحبه با اعتماد ملياتم يمعاون ارشد سازمان انرژ -49
ران ساخت يكه قرار است در ا يمگاوات 360آب سبك اي  روگاه هستهياذعان دارد كه ن

روگاه ين يم برايكن مي كه مايم اياوران سازي غنيد و يسال طول خواهد كش 9تا  7شود، 
روگاه يم نيكند و اوران مي فرق سازي غني، حد يروگاهيهر ن يچون برا. ستيبوشهر ن

روگاه يم مورد لزوم در نين اورانيتام ين حساب برايبا ا. اند ن كردهيتضم ها روسبوشهر را، 
  .ميهم نداراي  عجله يمگاوات 360
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  مقدمه
خود در عراق را  يكا، استراتژيجمهور امر سيبوش، رئ، 21/10/85شنبه  در صبح پنج  -1

 ياعضا يبود كه سر و صدا ها ماه. كه از روزها قبل همه منتظر آن بودند، اعالم كرد
 يها ، مطبوعات و رسانهكاير امريكا، مخصوصا بعد از انتخابات اخيامر يكنگره و سنا

به عراق به صراحت  كا و اروپا و روشنفكران مخالف حملهيامر يداريو شن يداريد
در آن را  يبوش در عراق شكست خورده است و بازنگر ياستراتژ: شد كه مي دهيشن

ت عراق شده ين گزارش از وضعي، مامور تدوين گروه كاريچند. دانستند مي يضرور
بوش قبل . ل سازنديد تسهيحاكم در كاخ سف يها نئوكان يرا برا گيري ميبودند تا تصم

از  يكي. ض كرده بوديخود را در منطقه تعو ياندهان نظام، فرمين سخنرانياز ا
ش ي، قبال مخالف خود را با افزا)ديژنرال ابوز(كا در عراق يفرماندهان ارشد امر

شتر يب يروهايوجود ن": او گفته بود كه. كا در عراق اعالم كرده بوديامر يروهاين
  ."نتوانند مملكت خود را اداره كنند ها يدر عراق باعث خواهد شد كه عراق ييكايامر

م شده بود، يمكتوب كه با دقت تنظ يمتن يخود، از رواي  قهيدق 20 يبوش در سخنران  -2
ت يد و فقط به تقوييگذشته خود را تا يمصمم؛ استراتژاي  د و با ارادهيبدون ترد

 لناًكه ع يكار يها گروه ياصل يها هيد كرد و توصيتاك يآن استراتژ ييبخش اجرا
. رفتيبود را نپذ "لتونيمها ـ كر يب"آنها گزارش ترين  منتشر شده بودند و مهم

                                                      

 .چاپ شده است 1385اسفند ماه  ،6ن، شماره يه آئين مقاله در نشريا ٭
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 : او عبارت بودند از ياصل يها حرف

  .است ينيان دو جهان بيك عصر حاضر ميدئولوژينبرد اترين  جنگ عراق بزرگ  -
 . كند مي ران بر منطقه تالشياز تسلط ا يريجلوگ يكا برايامر  -

 . ستها ستيه از تروريران و سوريا يها تيتازه من، قطع حما ياستراتژت يد موفقيكل  - 

 .شوند مي اعزام ]فارس[ج يبه خل يشتريب يماها و ناوهايهواپ  -

 .شوند مي كا مستقريمتحد امر يوت در كشورهايپاتر يها موشك  -

 .د توسط دولت عراق محدود شونديكا نبايامر يروهاين  -

 .كا را از دست خواهد داديت امريعمل نكند، حما شيها اگر دولت عراق به قول  -

كا در يفارس بدانند كه شكست امر جيه خليعربستان، مصر، اردن و حاش يكشورها  -
آنها خواهد  يه بقايك علياستراتژ يديون و تهديافراط يبرااي  تازه يعراق، فضا

 .بود

. بهره شود بي خود ةيخواهد كه از ارث مي تواند و نه مي است كه نه يبوش، وارث نظام  -3
فارس  جيطور اخص خل انه و بهيمنطقه خاورم. د در چارچوب آن حركت كنديبا
ش در مورد آن يسال پ ها كا، دهيامر يغرب، به رهبر يدارد كه استراتژ ييها يژگيو

جمهور باشد، خود را موظف به حركت  سيكا كه رئيهر كس در امر. ن شده استيتدو
كا، ممكن ياختالف رهبران دو حزب عمده امر. داند مي يدر چارچوب آن استراتژ

سال گذشته، كامال  70 آنها در يت باشد و الّا استراتژيقابل رو ها كياست در تاكت
  .برهم منطبق بوده است

كا با پادشاه وقت عربستان، منطقه يجمهور امر سيپس از مالقات رئ 1930در   -4
كامال  "يمنافع مل"مفهوم . ف شده استيتعر "كايامر يمنطقه منافع مل"فارس  جيخل
ن يكه ا نيا. شده است بندي ها، روشن و مرز يراني، برعكس ما اييكايحاكمان امر يبرا
را در نحوه  يزين شده است، چيتدو يمĤبانه و از موضع امپراطور قدرت "يمنافع مل"

فارس،  جينفت و گاز منطقه خل. دهد نمي رييكا، تغيامر يجمهور يساؤعملكرد ر
 .كا، ساخته استيامر يك آن، آن را منطقه منافع مليك و ژئوپلتيت استراتژيموقع

 1948در . ت به دست آورندياز استخراج نفت را در كويس امتيكا و انگلي، امر1935در  -5
دكتر مصدق كودتا كردند، در  يه دولت مليبر عل 1953س كردند، دريل را تاسياسرائ

 يگريعملكرد كوچك و بزرگ د ها منطقه نمودند و ده دارمشاه را ژان 1970ل دههياوا
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 .اند ن شده بوده را اجرا كردهيتدو يآن استراتژ يكه در راستا

 يها گيري جهت با يتينشده، شاه سقوط كرد و حاكم ينيب شيك انقالب پي، در 1979در  - 6
 احتمالن يجنگ سرد هنوز وجود داشت و بالقوه ا. ران برقرار شديدر ا ييكايضدامر

ش يكا، پيامر يدر خالف جهت استراتژ يراتييج فارس تغيرفت كه در منطقه خل مي
ران و عراق يداد كه اگر ا مي ن احتمال رايا يعملكرد گذشته صدام هم تا حدود. ديايب

كا نفوذ و قدرت گذشته خود را در منطقه يكنند، امر يگيانه با هم همسايجو مسالمت
منطقه،  يگيدر همسا ينده، با حضور شوروياست در آاز دست خواهد داد و ممكن 

شود  يل دچار مشكل جديافتد و اسرائيآن به خطر ب "يمنافع مل"كا و يامر ياستراتژ
 .نديب ببيگاه غرب در منطقه آسين پايو ا

ت از حكومت ي، به حمايشورو ينظام يروهايران، نيچند ماه پس از انقالب ا  -7
ران و اشغال يانقالب ا يزمان هم .ور را اشغال كردندن كشيافغانستان، ا يستيماركس

 ـ يسم اقتصاديكاليش از خطر راديش از پيكا را بي، امريافغانستان توسط شورو
. در منطقه، ترساند ياقتصاد ـ ين اجتماعيك نظم نويجاد يو ا ـ سمياليسوس

 . كرد مي ن ترس را دو چندانيمنطقه ا يو مذهب يفرهنگ يها يوستگيپ

  1979كا پس از يامر يها طرح
زش ي، اگر چه به علت خيرضا پهلوكا در منطقه، محمديامر يحذف متحد اصل  -8

 ير استراتژييكا نه تنها قصد تغيامر ير شده بود، وليناپذ ران، اجتنابيمردم ااي  توده
اشغال افغانستان توسط . خود را نداشت، بلكه جهت تدوام آن دست به كار شد

در آن  ينسكيبرژ. كا داديه را به دست امرين توجيو موثرترن حربه ي، بهتريشورو
ك كشور مسلمان توسط ي"اد برآورد كه يكارتر بود، فر يت مليموقع مشاور امن

. "ن الحاد متحد شونديدفع ا يد برايهمه موحدان با. سربازان ملحد اشغال شده است
كا يامر ياستراتژ يراستادا كرده بود و آن را در يبا مسلمانان منطقه پ ياو نقطه مشترك

  .به خدمت گرفت
و مردم  ها ن دولتي، بيليل و تحمي، با ميو مخف يموثر، نوشته و نانوشته، علن ياتحاد  -9

فارس، مصر،  جيخل يها نينش خيل، پاكستان، شيكا، عربستان، اسرائي؛ امريكشورها
در افغانستان را  يشكل گرفت تا دولت دست نشانده شورو... ران، سودان وير، ايالجزا



180 كا، منطقه، ما و انقالبيآمر

عرب پولدار و  يپولش را كشورها. ار محكم و كارسازيبس ياتحاد. سرنگون كنند
آن را  ينيچ وهيت و ميو هدا يكا رهبريمسلمان معتقد دادند و امر يها جانش را توده

 . به دست گرفت

هزار 150هزار تا 80نيب 1983در تابستان – Edward Girardet -ك خبرنگارين يبه تخم
 يشتر از مقاطع عاديشود كه ب مي حقوق آنها پرداخت. وقت وجود داشت تمام يجوجنگ
ر ي، صدها هزار غ"منظم يروهاين"ن يعالوه بر ا. دالر در ماه متفاوت بود 300تا 100از. بود
استان  28بخش و  300كردند و در مي به صورت پاره وقت مبارزه يو پاكستان يافغان ينظام

  .افغانستان فعال بودند
) يشاهزاده ترك(اش  يسعود يو همتا) ايس وقت سيرئ( يسيام كيلي، و1981در سال

نبرد مجاهدان افغان،  يان ماليست حاميبن الدن را در ل يو مقاطع كار يشركت ساختمان
  .قرار دادند

ك ياغواكننده بود كه اي  حربه ياسيك مسلمانان افغانستان به كسب قدرت سيتحر
افغانستان  يستيپس از ده سال حكومت ماركس. جاد شوديدر افغانستان ا ياسالم يجمهور

به جان هم افتادند و بالفاصله  يافغان "مجاهدان"و  "جنگ ساالران"سرنگون شد و 
ا هم چون يدند و يا از هم پاشياروپا،  يستيكمون يد و كشورهاياز هم پاش يشورو

  .ده شدنديبه زور ناتو پاش يوگسالوي
مهار انقالب  ي، برايستيحكومت كمون يسرنگون يبا عمل در افغانستان براهمزمان   -10

به عنوان عامل بازدارنده در مقابل شاه و  1973صدام كه از. شد مي يد فكريران هم بايا
كرد، با حذف شاه،  مي عمل يمنافع شورو ل در منطقه در چارچوبيعربستان و اسرائ

او عوض شد، متحد  يجبهه باز. د شديران، كانديمقابله با انقالب ا ينه براين گزيبهتر
كا يعه، عرب و عجم اسلحه امريو ش ينجا سنيدر ا. ران قرار گرفتيغرب و در مقابل ا

كا يقانع كند كه امر ينسكي، برژ)1980تابستان ( 1359د تا صدام را در مرداد ماه يگرد
ران را كنترل يالب اكه انق يد؛ در صورتيمنطقه را به او واگذار نما يحاضر است رهبر

  . آغاز كرد يل منطقيران را بدون دليو او حمله به ا. دينما
 ةسم خارج كرد و رابطيترور يحام يگان، عراق را از فهرست كشورهاي، ر1982در

كا هفت ين عراق و امريتجارت ساالنه ب 1989تا  1983از . دو كشور برقرار شد يرسم
ارد دالر از يليم 2/5انه شد،يكا در خاورميامر يتجارك ين شري، عراق دوم1989در. برابر شد
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تا  1987از. كرد يداريارد دالر نفت عراق را خريليم 5/5كا يد و امريكا را خريصادرات امر
ون بشكه يليم 1/1هزار بشكه به 80كا از عراق از روزانه يواردات نفت امر 1990يجوال
منطقه را در  يكا شده است و رهبريرصدام باور كرده بود كه االن متحد ام. افتيش يافزا
  .ار خواهد داشتياخت
صدام گرچه . افتيان يعراق پا يروزيبدون پ 1988ران و عراق در تابستان يجنگ ا  -11

به  يكرد ول يون را بازداريران وارد كرد و انقالب و انقالبيرا به ا ياديخسارات ز
 . افتيدست ن ـه انيخاورم يرهبر ـ ينسكياهداف قول داده شده از طرف برژ

 ي، فقر، حسرت رهبريدوران جنگ سر باز كردند، خراب يها ان جنگ، زخميدر پا
، ينجوم يها برادران عرب، باال آوردن قرض يمنطقه، فروكش كردن دست و دلباز

كا در بغداد، ير امريبا سف يك مالقات خصوصيدر  1990در تابستان. ر صدام شدنديبانگيگر
 يت داشتند و منابع ماليسر مالك يخيتار يت دعوايعراق با كو .صدام باز هم گول خورد

كا رساند كه قصد حمله به ير امريصدام به اطالع سف. صدام اغواكننده بود يت برايكو
جنگ  يها و خسارت ها مه كردن آن به خاك عراق را دارد تا جبران شكستيت و ضميكو

ت را يكو 1990د و در اوت يم نفهمصدا يكا، دو پهلو جواب داد ولير امريسف. ديرا بنما
صدام  ين مرحله تحقق رهبريكا دخالت نخواهد كرد و اوليد كه امرين اميبه ا. اشغال كرد

  .افتيخواهد  ييرها يد و از مشكالت ماليدر منطقه، به انجام خواهد رس
، عمالً. يشورو يعالئم فروپاش ينيزمان شد با ظهور ع ت توسط عراق، همياشغال كو  -12

ن يد و كرمليكاخ سف يها ساخته نبود و تلفن ياز دستش كار يآن موقع شورو در
لذا، . دانست مي كا خوبين را امريو ا. رگذاريتاث يتياز گذشته بودند، نه واقع يشينما
ت را باز پس گرفته و لطمات يسخت داد و كو يباز عراق را شكست كا با دستيامر
 يسرنگون يبرا يليكا دالير آن مقطع، امرد. به ارتش عراق و مردمش وارد شد ياديز

 يام نمود وليق به قيان و كردها را تشويعيابتدا ش. ن كار را نكرديا يصدام داشت، ول
ان، يعياز ش ؛ مخصوصاًيا سابقه بي عام صدام، قتل. در وسط كار آنها را تنها گذاشت

اش را  يبازدارندگتا همچنان نقش . كا بر حفظ صدام تعلق گرفتيامر يانجام داد و را
به  ـ ران و عراقيا ـ "كنترل دو جانبه" يبرا يبهانه خوب. كند يران بازيدر رابطه با ا

 .كا افتاديدست امر

نفت در "م صدور نفت و بعد برنامه يابتدا، تحر. م شدين، ده سال عراق تحريپس از ا  -13
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. اكنون، مطرح شده استن برنامه، هم يدر رابطه با ا يد، فساد مالياجرا گرد "برابر غذا
از مرگ افراد بزرگ  يآمار. ن رفتنديدارو و غذا از ب ياز كم يون كودك عراقيليم 5/1

از  يرفت و بعضيسازمان ملل را عراق پذ يها قطعنامه. امده استيض به دست نيو مر
شروع  "يسالح كشتار جمع"كا، تحت عنوان يامر گيري بهانه يآنها هم اجرا شد ول

 گيري ز دندانيچ يعراق شدند، ول يها مشغول بازرس سازمان ملل سال بازرسان. شد
 يداشت ول يكشتارجمع يها كا اصرار بر وجود سالحيامر. امديكا به دست نيامر يبرا

 .كرد نمي ارائه يمدرك

  2001سپتامبر  11ع يوقا گيري شكل يچگونگ
ن يدست مجاهدكشور به . در افغانستان سقوط كرد يحكومت طرفدار شورو1989در  -14

 كا، متحد بودند تايت امريساله با كمك و هدا ك دوره دهيافتاد كه در  يافغان
از . دنديبه هنگام اداره كشور به اختالف خصمانه رس. را براندازند "حكومت ملحد"

كا، و ينكه امريا. نكردند يافغانستان كوتاه يه مردم عاديه هم، و برعليبر عل يتيهر جنا
د منتظر چند ده سال ي، بااند ن چقدر نقش داشتهين مجاهدياختالف بجاد يغرب، در ا

. زمانه را بر مال سازند "مكّار"ن يآزاد شوند و نقش ا يد اسناديگر بود كه شايد
آنها در اداره كشور، مردم  ييو عدم توانا ين افغانيو جنگ و كشتار مجاهد ها يريدرگ

 ي، اجتماعي، آموزشيمكانات اقتصادهم ا. افغانستان را خسته و درمانده كرده بود
، جان ياك و ناامنين برده بودند و هم با گسترش كشت و قاچاق تريمملكت را از ب

  .بودند يده و منتظر ناجيمردم افغانستان، به لبشان رس
. ديد با او بتواند كنار آيافغانستان افتاد تا شا يبرا يديكا به فكر خلق حاكم جديامر  -15

پاكستان علما  ييات اجرايبا عمل ييكاي، اسلحه و طرح امريعرب يكشورهاباز هم پول 
ك پارچه در ي يم پاكستان را علم كردند تا حكومت اسالميمق يافغان يها و طلبه

ش رفتند و فقط احمد شاه مسعود و ير كابل هم پيطالبان تا تسخ. جاد كننديافغانستان ا
و  يت ارتجاعيماه. ت بودمك حكويگر، يطالبان، د. اتحاد شمال مقاومت كردند

كا هم يآنقدر اعمالش مشمئز كننده بود كه امر. نشان داد يخود را به خوب يماندگ عقب
گر يكا نداشت و از طرف ديامر يو داخل يالملل بينت از او را در مجامع يتوان حما
ه كال بيرو و راد انهيبه منطقه و برخورد با مسلمانان م يلشكركش يبرا يبهانه خوب
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 .دست آمده بود

در افغانستان،  يمسلمان، پس از سقوط حكومت وابسته به شورو ين كشورهايمجاهد  -16
 يكا و كشورهايكه امر ينيمجاهد. خود بازگشتند يبه كشورها ،1989در سال 

ه كرده بود تا يآنها پاسپورت ته يا برايبه آنها آموزش و پول داده بودند و س ياسالم
ن كشورها را جذب جهاد در يم ايكا مسلمانان مقيو امر يياروپا يدر كشورها

ملحدان در  يپس از استقرار طالبان و سرنگون. افغانستان كنند، و در افغانستان بجنگند
 يچه دست چه كسيباز"روبرو شدند كه  يوجدان يق و نداين سوال عميافغانستان با ا

با  ييدر افغانستان و آشنا آنها، هم اكنون تجربه ده سال جنگ "؟اند چه بوده يو برا
مثال در . خود پرداختند يالعمل در كشورها به عكس. ن منطقه را هم داشتنديفرهنگ ا

در دوره اول  يكرس189، 1991نوامبر  26 ر مسلمانان در انتخاباتير به كمك سايالجزا
ت غرب وارد عمل ير، با حماي، ارتش الجزا1992 هيدر ژانو. انتخابات به دست آوردند

ع بعد ياز فجا. ل كرديرا تحم يشد، دور دوم انتخابات را لغو و قانون حكومت نظام
. ن اقدام شدنديا يگناه قربان بي هزار انسان 200 ر همگان مطلع هستند، حدوديدر الجزا

 1993 در. كه هنوز هم ادامه دارد يزيد، چيبه اوج رس يگر يخشونت و وحش
نا عمر يخ نابيحمله قرار گرفت و ش ورك مورديويدر ن يساختمان تجارت جهان

افغانستان بود و  "دولت ملحد"كا در مبارزه با يكه قبال متحد امر يعبدالرحمان مصر
 جنگ در افغانستان، مجاهد جذب يكا براين امرينش ا در محالت مسلمانيبا كمك س

به حبس ابد محكوم و  يستيبه خاطر اعمال ترور 1997كرد، متهم شد و در سال مي
 .گذراند مي تش رايكا، محكوميامر يسوريمارستان زندان مياكنون در ب هم

، يسومال. دنديكا به ظهور رسيه منافع امريبرعل ييقايافر يدر كشورها ياتفاقات مشابه
ن برادران مجاهد در افغانستان يد كه ايكا واقف گرديامر. اند از آن جمله... ا ويسودان، تانزان

آنها  يهدف برا. اند كا، وارد جنگ شدهيه كفر، امريعل االن بر دند،يجنگ مي ه الحاديبر عل
  .ر كرده بودييتغ

در انتخابات  .ش آمديپ) 1997( 1376ران، در ساليانه، اي، در قلب خاورميگرياتفاق د  -17
با زبان و  يران، محمد خاتميخارج و داخل ا يها ينيب شيرغم پي، عليجمهور استير

قبال دادگاه . انتخاب شد يجمهور استيت به ريحاكم يها گر جناحير از ديغ يا شهياند
كا آماده يارتش امر. سم متهم كرده بوديران را به تروريكونوس در آلمان رهبران ايم
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و سودان  يبيكه قبال در ل ياز نوع حمالت. ران برآمده بوديبه ا ييذايا ييضربات هوا
 يو دلسرد يدلمردگ. دندهم مطمئن بو يب خاتمياز انتخاب رق. انجام داده بودند

ران، يكار در ا ك محافظهيانتخاب . دانستند مي داخل كشور را هم ياسيس يها انيجر
 يو دموكراس ها يت حقوق بشر، فقدان آزاديرعا ، عدميط داخليكونوس، شرايدادگاه م

ران را مورد يك ايو استراتژ يكا مراكز نظاميبودند كه امراي  ع شدهيتجم يها بهانه... 
سرد  ي، آبيدر انتخابات و برنده شدن خاتم يرانيون ايليم 30شركت . حمله قرار دهد

ش، يها ش در تحقق كامل وعدهيها يرغم ناكامي، عليخاتم. كا بوديداغ امر يها بر برنامه
 .كا را به عقب اندازديامر ين خصومت نظاميا يسال اجرا 8توانست 

ران، فعال شدن يدر ا يشرفت دموكراسيپ: ك احتمال، وجود داشتي، يبا انتخات خاتم
 يك كشوريران به يل ايك، تبديانه و دموكراتيجو ك روند مسالمتيدر  ياسيس يروهاين

 ين، برايا. شود يو اقتصاد يآزاد ةتوسع يو درون يند بوميك فرايكه در منطقه وارد 
، يده خاتميپد. يدار سرمايهقدرتمند در مقابل نظام  يبيرق يعنين يا. ك فاجعه بوديكا، يامر

 ي، را هم آنچنان فعال كند كه از كودتاها كا، دموكراتيت حاكمه امرأياز ه يتوانست بخش
كا ير امريران را تقصيدر ا ينتون فقدان دموكراسيبعدا كل يكنند و حت يخواهعذر 1332

شده ران گرفته يك از ايك جامعه دموكراتيجاد يه مصدق امكان ايقلمداد كرد كه با كودتا عل
خشونت و  يگرفتند ول ميم يخود تصم يمنافع حزب يدر راستا ها اگر چه دموكرات. است

ا يند متوقف و ين فرايد ايبا. كردند نمي يابيران را در جهت منافع خود ارزيجنگ با ا
عالئم ) 1999(1378از . ن شكست هم فراهم بودنديا يعوامل درون. خورد مي شكست

ن شكست ناراحت يخواهان اگرچه لفظا از ا يد و جمهور، ظاهر شدنيده خاتميشكست پد
، باز )1997( 1376ط را به قبل از سال ياز آن خوشحال، تا بتوانند شرا قلباً يبودند، ول

  .گردانند
ربوده  يما توسط مسلماناني، چند هواپينيب شيقابل پريغ ي، در اتفاق2001سپتامبر 11در  -18

) يپنتاگون و مراكز اتم( ي، نظام)يتجارت جهان يها برج( ياقتصاد يشدند تا نمادها
موفق شدند  يب نماد اقتصاديدر تخر. ب كننديكا را تخريامر) ديكاخ سف( ياسيو س

كتاب  ها تاكنون هزاران مقاله و ده. كا، سالم ماندنديامر ياسيو س ينظام ينمادها يول
ن يجوهر ا. اند ن عمل منتشر شدهيا يالتيو تشك يعوامل فن يدهايدر مورد ترد

هستند كه  ييها ن حمالت نئوكانيم ايمستقريا غيم ين است كه عامل مستقيدها ايترد
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كنند و از حمله به  مي نفت را اداره يها يو كمپان يحات نظاميكارخانجات تسل
سال، سود  ها ده يانه برايران و به تشنج كشاندن كل خاورميا اناًيافغانستان، عراق و اح

 .خواهند برد

. ن بهانه به افغانستان حمله كرديكا به ايورك، امريوين يها روز پس از حمله به برج 22  -19
وست و يطالبان، دولت پاكستان، هم به ائتالف حمله به افغانستان پ يدوست و حام

كا يك سوپرماركت در امريصاحب  يپس از چند هفته دولت طالبان سرنگون، كرزا
ن يگزيكا هم بود به عنوان حاكم جايامر يك شركت نفتين حال مشاور يكه در ع

كمك و  يها ل و كنفرانسيتشك يانتخابات برقرار شد، مجلس مل. شد يمعرف
طرف  بي نين اقدام توسط محققيجه ايسال نت 5مساعدت شكل گرفتند و امروز بعد از 

 : محقق و خبرنگار برجسته غرب در افغانستان عبارتند از ياز جمله جان كال يغرب

  درصد 45 بيكاري حدود  -

گيرند و تعداد كمي كه در  دالر حقوق مي 200كنند، ساالنه  نصف كساني كه كار مي  -
شوند، حقوقشان ساالنه به  تجارت ترياك كه صنعت اصلي است به كار گرفته مي

  .رسد دالر هم مي 300
فقر عموميت دارد و حدود يك چهارم جمعيت به زحمت و به ندرت كمك غذايي   -

 .كنند، آن هم در كشوري كه در معرض جدي قحطي است يافت ميدر

  .ترين در جهان يكي از پايين. سال است 5/44اميد به زندگي   -
 .باالترين در جهان. در هزار تولد است 161مرگ نوزادان  -

 .ميرند يك پنجم كودكان قبل از پنج سالگي مي  -

 .ردمي دقيقه يك زن افغاني به هنگام زايمان مي 30هر   -

انگيزي زندگي  با خانه موقت و با وضع رقت اي، خانمان هزار نفر بي 500 ،در كابل  -
 .كنند مي

  .فقط يك چهارم جمعيت به آب آشاميدني سالم دسترسي دارند  -
هر ماه . دارد وجود نفر يك نرس 2500براي هر شش هزار نفر يك دكتر و براي هر   -

  . شوند عمل نكرده كشته ميهاي  يش از يكصد نفر از انفجار نارنجكب
، ربوده )كه پول خوبي است(و يا فروش اعضايشان ) برده(كودكان براي فروش   -

  . شوند مي
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  .كنند ها از برق استفاده مي درصد افغان 6تر از  كم  -
لمان عدر اين فجايع، م .شوند مي دهمدارس در جنوب سوزان. درصد زنان سواد دارند  -19

  .تندپيشاپيش شاگردان خود هس
  .كنند گري مي خيلي از زنان از اجبار، گدايي يا فاحشه  -

  صدام يحمله به عراق و سرنگون
  :دير كشيتوان به تصو مي ن شكليرا به ا انهيخاورممنطقه  2003در سال   - 19

كسب  يشترير كرده و قدرت بيگ نيرا زم يران كامال خاتميكاران ا محافظه  )الف
ت مجلس ياكثر. اند بزرگ برده يرا در شهرها يمحل يانتخابات شوراها. اند نموده
 ييزدا و تشنج يطلب اصالح يفضا. اند ران تصاحب كردهيكاران ا ران را محافظهيهفتم ا

عدم شركت مردم در انتخابات . ر كرده استييكاران تغ ران به سود محافظهيا
 يابيارز يطلب از اصالح يديل نااميالقاعده به دل يدوم و مجلس هفتم، عل يشوراها

ون و فعاالن ياسيتهاجم به روزنامه نگاران، س. شود مي غيا اقال تبليشده است و 
حقوق بشر و حقوق  "يخشونت قانون"د شده است و يتشد يعرصه عموم

 يها تينها، فعاليعالوه بر همه ا. انداخته است يران به خطر جديرا در ا يشهروند
 ة، فاش شده است و عرصيرانيون ايسياپوزك گروه يران، به ظاهر توسط يااي  هسته

  .ران فراهم شده استيبا حكومت ا يالملل بينجهت چالش  يديجد
 ـطالبان، القاعده  بندي ن كشور در صفين مسلمانان ايب يريدر افغانستان درگ  )ب

  .، ادامه خواهد داشتها ين زوديكند و به ا مي عمل يبه خوب يسربازان دولت
ت يگذشته و شكست او در حمله به كو يطوالن يها ميل تحرين، به دليصدام حس  )ج
توان  مي امروز. قرار گرفته يفيت ضعيران و اعراب در موقعينحل ماندن مسائل او با ايو ال

) ج فارسيدر جنگ اول خل( ل ياو به اسرائ ي، حمالت موشكياو به شورو يكيانتقام؛ نزد
در عراق  "يسالح كشتار جمع ةتوسع"د مقابله با يبهانه با. او را گرفت يحزب يها يو قُد
! چه باك ين سالح در عراق هستند وليفاقد وجود ا يالملل بينگزارشات بازرسان . باشد

ل شد، در عراق بدون توافق مراكز يتشك يعكس حمله به افغانستان كه به ظاهر ائتالفبر
  .شود مي عراق حمله شروع س، بهير انگليوز بلر، نخست يو فقط همراه با تون يالملل بين
و  يل مجلس ملي، تشكيب قانون اساسيل دولت موقت، تصويسقوط صدام، تشك  -20
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ا يآ. ك دارديمرسوم جوامع دموكرات يچون افغانستان به ظاهر روال انتخاب دولت، هم
ن قدر خام و ساده هستند كه باور داشته يكا و كارشناسان متنوع و متعدد آن ايامر

 نظرد به يبرقرار كرد؟ بع يتوان در افغانستان و عراق دموكراس مي ظاهرباشند با حفظ 
 يها نگاران، محققان سازمان روزنامه كه توسط خبرنگاران، يگزارشات فراوان. رسد مي
ا بوش يآ. كند مي انين را بيشود خالف ا مي غرب، منتشر ير دولتيو غ يدولت يقاتيتحق

د ي؟ بع"دروغ نگفته است ياشتباه كرده است ول"د كه در حمله به عراق يگو مي راست
ط يكا نتوانسته باشند شرايامر يتيامن ـ ياطالعات يها رسد كه گزارش مي به نظر

ن يشه در ايهم. ان كرده باشندي، بييكايمسئووالن امر يافغانستان و عراق را به واقع برا
مغفول  ياصل يافتد تا استراتژ مي حلقه حكومتترين  فيمواقع، گناه برگردن ضع

  .بماند
ن حزب در يا يالتيتشك يها ييتوانا. ون عضو داشته استيليك ميحزب بعث صدام،   -21

 د همه كارشناسان جهانييأمورد ت يو اجتماع ي، صنعتياقتصاد يها طرح ياجرا
 ـ طور عام به ـ ها يع دولت عراق، انحالل ارتش و حذف بعثيسقوط سر. باشد مي

انداخت و ) ن حاكم عراق پس از صدامياول( "برمر" به گردن توان مي كا رايتوسط امر
از تر  دهيچيكا پيامر يدستگاه حكومت يبوروكراس يبوش و دستگاه او را نجات داد ول

  .م شوديا تسليب بخورد و يفر ين سادگيآن است كه به ا

  ن كردن تضادها در منطقهيگزيجا
 "ـ مسلمانست يهونيص"ا ي "اسالم ـسم يونيصه"منطقه، تضاد،  ياسيس يتضاد اصل  -22

تاكنون . ل كنديتبد "عهيش ـ يسن"دارد كه آن را به تضاد  يكا سعيامر. است
  : عبارتند از ها تين موفقيا. به دست آورده است ياديز يها تيموفق

با سقوط صدام، مسلمانان مبارز جهان كه در افغانستان تجربه آموخته و بعد در   )الف
كرده بودند در پوشش القاعده و هر سازمان  ييتجارب كارها خود با آن يكشورها

. به مبارزه بپردازند ييكايگران امر شوند تا با اشغال مي وارد عراق ييكايگر ضدامريد
 ، قراريان، عمدتا سنين جنگجوي، عمال در مقابل ايعيت شيدولت عراق با اكثر

  . رنديگ مي
 ياند و از تجربه طوالن سال حكومت عراق را در دست داشته ها كه ده يون سنيبعث    )ب
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زه و برنامه يبرخوردارند، پس از سقوط صدام و اشغال عراق انگ ينظام ـ يتيكار امن
اگر . كا، در دست دارنديل شده و امريمبارزه با دولت تشك يبرا يو امكانات خوب

 كور مردم عراق را يها يارگذ را بكشند با گذاشتن بمب ها ييكايما نتوانند امريمستق
  . را تداوم داد يكرد و ناامن يتوان قربان مي

 رقابل كنترليغ يك بلبشويدر  ييكايو ضدامر يعه افراطيجناح مقتدا صدر، ش  )ج
 ييكاينگار امر ك روزنامهي ةدر مقال. داشته باشد يسنتواند مواضع و عملكرد ضد مي

ن يطرف. م شده استين تقسينش عهيو شن ينش يسن طقةآمده است كه عمال بغداد به من
خود را در  يها يك نفر هم از مذهبيكنند و  مي رونيشان ب را از خانه ها خانه صاحب

 يون عراقيلين شده است كه دو ميجه اينت. كنند مي آن ساكن و بعد از او محافظت
 ياز كشور مهاجرت كرده و به كشورها) دار و مغزدار هستند هيكه معموال سرما(

ون و هفتصد هزار يليك ميبروند و ... كا وياند تا از آنجا به اروپا و امر رفته يبعر
عه يو ش يعا جنگ سنيجا و آواره هستند و عمال و وس بهدر داخل كشور جا يعراق

، معاون يطارق الهاشم ين جمالت آقايبه ا. در عراق شروع شده است
گر فعال در عرصه عراق يبازن يتر ران به بزرگيا": ديجمهور عراق، توجه كن سيرئ

ه يهمسا... . داستياز عراق پ ييآن در هر جا يل شده است و آثار و رد پايتبد
قاطع و  يبه موضع. كند مي فايز در عراق ايآم نقش فاجعه) رانيا يعني(ما،  يشرق

كه در عراق  يياز اقدامات كشورها يريجلوگ يبرا يالملل نيمجامع ب يسخت از سو
. "رنديران در عراق را بگينفوذ ا يم تا جلوياز داريزنند، ن مي به مشكالت دامن

ران يا يخيرغم نفوذ تاريدهد كه عل مي عراق نشان ياست جمهوريموضع معاون ر
ر، در يپذ بيم آسيتوان مي ن حال، چقدريعراق، در ع يان و كردهايعيان شيدر م
هم صورت  ها ييكايامر ياعدام صدام اگر با طراح. ميكا باشياهداف امر يراستا

. شود مي يابيارز "عهيش ـ يسن"د تضاد يتشد يكامال در راستا ينگرفته باشد، عمل
 محاكمه ـك منطقه عراق يان يعيقتل عام ش ـك جرم ياوال صدام فقط به خاطر 

و  يكشت، كرديران و كويگر صدام، هم چون حمله به ايات ديجنا. شود مي
اعدام . شود نمي مطرح يت خُرد و درشت ويگر او و هزاران جنايد يها يكش عهيش

لم اعدام و عملكرد عمال مقتدا صدر در هنگام اعدام، يد قربان، پخش فياو در روز ع
. را اعدام كردند يان عراق هستند كه صدام سنيعين شيشود كه ا مي وانمود يطور
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راق، كه عمال دولت ع. عه استيش ـ يد تضاد سنين كار تشديجه ملموس اينت
ا يو نبوده ين سنارياز ا يريا قادر به جلوگيكند  يگران هماهنگ ر است با اشغالمجبو

  .ه نشده استيمتوجه قض
ن يد ايدر تشد يغرب ير كشورهايكا و سايل و امرياسرائ ياطالعات يروهايدخالت ن  -د

 بندي از طبقه يد منتظر بود كه اسناديباشد و با مي كننده نييتضاد بدون شك تع
 ل در عراق،يگسترش روزافزون نفوذ اسرائ. خارج شوند تا بتوان بدان استناد كرد

  .گزارش خبرنگاران آمده است مخصوصا در كردستان عراق، در
دند يكوش يليطرفدار غرب خ يها ، جناح1948ل، يل اسرائيران از زمان تشكيدر ا  -ه

 "عهيش ـ يسن"و  "عجم ـعرب "را به تضاد  "مسلمانان ـسم يونيصه"تا تضاد 
 يا در دولت ساعد مراغه. ن امر هستندياندركار ا ل كنند و هم اكنون هم دستيتبد

شود و در دولت مرحوم  مي ت شناختهيبه رسم "دوفاكتو"ل به صورت ياسرائ
مرحوم . شود مي ، پس گرفتهيين شناسايتوطئه، ا يساز يمصدق و به منظور خنث

كردند كه از  يط زمان سعياز شرا يبا آگاهخ شلتوت يو مرحوم ش ياهللا بروجرد تيآ
پس از سركوب خرداد . هم موفق بودند ياديعه بكاهند و تا حدود زيش ـ يتضاد سن

 يان علوم اجتماعياز دانشجو يا به عده يعلوم اجتماع يقاتيسسه تحقؤس ميو تاس
شد تا  هم دچار اشتباه يل ملكيل تعلق گرفت و مرحوم خليبورس اسرائ

اسالم باشند و تنها  ـسم يونيكننده تضاد صهران همواريل، سفيبه اسرائشدگان  دعوت
. ها هم پس از سال آن. احمد بود از آنها كه به خود انتقاد كرد، مرحوم جالل آل يكس

چنان تضاد  هم 1967گران پس از جنگ ژوئن يو د ياهللا طالقان تيبا اقدامات آ
هم با  ينياهللا خم تيزنده شد و آ "نيفلسط ـل ياسرائ"ا ي "اسالم ـسم يونيصه"

. ن امر كمك كردنديبه ا ها ينيت فلسطيمظلومت از يل و حمايمحكوم كردن اسرائ
كامال  ي، اقدامات"عهيش ـ يسن"د تضاد يمتاسفانه، پس از انقالب، به منظور تشد

عيد "، "شهادت حضرت زهرا"كه تبليغات گسترده در مورد  هدفدار صورت گرفت
، جلوگيري از احداث مسجد برادران "اث مقبره ابولؤلؤ در كاشاناحد"، "عمركشان

اهل سنت در تهران و مضايق فراواني كه براي اهل تسنن ايجاد شده، به اين توطئه 
  .شود دامن زده شده و مي

مشكل  يهسته اصل"در مورد عراق آمده است كه  "كريب ـلتون يگزارش هام" - و
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حل  ين مرحله برايد در اوليكا بايو امر "استل يانه اختالف اعراب و اسرائيخاورم
كند و با فرستادن  نمي يه توجهين توصيبوش به ا يآقا يول. ن تضاد اقدام كنديا
مسئله . كند مي عه عمليش ـ يد تضاد سنيبه عراق در جهت تشد يشتريب يروهاين

 رها ريتاث يك بيپلماتيد يها دها و گفتگويانه را فقط در چارچوب بازديخاورم ياصل
 كايشناس و محقق برجسته، امركاين امري، ايبه گفته نوام چامسك. كند مي

كه  يزخم تا موقع ين استخوان اليا. ل را حل كنديخواهد مسئله اعراب و اسرائ نمي
. ادامه خواهد داشت ـ تا اتمام ذخائر نفت يعني ـكا در منطقه منافع دارد يامر

كل  در ـكا يرا در منطقه به عهده دارد و امرا يف پنتاگون و سياز وظا يل بخشياسرائ
 يها و تعامل ين، با توجه به همكاريشود و الّا حل مشكل فلسط مي از آن منتفع ـ

كا را يل در امرينفوذ اسرائ. قابل حل است يراحت مرحوم عرفات با غرب، به
كا يل در امرياسرائ ين تحول برخورد البيآخر. نشان داده است يبه خوب يچامسك

در رابطه با تضاد  يرا كتابيكه اخ ـ كايس جمهور اسبق امريرئ ـ كارتر يميا جب
توان  مي نوشته است، "ديصلح، نه آپارتا: نيفلسط"ل تحت عنوان ياسرائ ـن يفلسط

عنوان اعتراض  به "سازمان حقوق بشر كارتر"شاوره ات مينفر عضو ه 140. ديد
 ن كتاب دريعمال ا و نقد نكردند و ين كتاب را معرفيات، اينشر. استعفا دادند

  . م شديكا تحريامر
 ـ يسن"با  "اسالم ـسم يونيصه"ن كردن كامل تضاد يگزيجا يكا و متحدانش، برايامر  -23

ن يتواند ا نمي ران،يا يعنيدارد،  يعيكه حكومت ش يبدون توجه به تنها كشور "عهيش
و  يعيطب ير كشورها امريان سايعيان شيران در ميبهرحال نفوذ ا. ش برديبرنامه را پ

است كه  يجهان نفوذ دارد، منطق يهوديل در جوامع يچنان كه اسرائ هم. است يواقع
ن بهانه، يبا هم. ران داشته باشنديبه ا يديمذهب ام يسن يعه در كشورهايش يها تياقل

بمباران مناطق . شوند مي ن، سركوبينش يسن يعه در كشورهايت شيجوامع اقل
با  يريبهانه درگ. اند از آن جمله... ان مصر ويعيمن، انحالل مجلس شي نينش هعيش
نژاد  ياحمد يبا انتخاب آقا. م شده استياوران يساز ي، غن2003ران، در مقطع پس ازيا

. كا و متحدانش فراهم شده استيامر يبرا يغيتبل يشان فضايا يو لحن و عملكردها
 يفرانسه در كتاب خود از قول آقاخارجه ر يوز "يپ دوست بالزيليف" يآقا

! "ديايابد تا خداوند بيد در جهان گسترش يهرج و مرج با": نژاد گفته است كه ياحمد
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كنفرانس  يبرگزار). ده باشديشن "خداوند"را  "امام زمان"البته ممكن است كه او (
 يفران معريو آن را جزء خط قرمز ا يساز يد فراوان بر غنيهولوكاست در تهران، تاك
ت؛ يامن يل از نقشه جهان، كاغذ پاره خواندن قطعنامه شورايكردن، شعار حذف اسرائ

 يها استيج سينكه نتايگر كشورها دانستن؛ ضمن ايخود را موظف به نجات مردم د
كند كه  مي جاديا ييكا فضايامر يبرد برا مي نيرا از ب يخاتم يآقا ييزدا تنش

چون عربستان،  ييترس كشورها. متحد كندران يه ايمنطقه را بر عل يسن يكشورها
ن ابزار را به دست يران بهتريشدن ا يج فارس از اتميخل يها نينش خياردن، مصر و ش

. ل و عربستان را در منطقه زنده كنديران، اسرائين ايدهد تا رقابت گذشته ب مي كايامر
وستان ما د[ا آنه":ح كرده است كهيك تصريوزوير خود با نيدر مصاحبه اخ يك چنيد

 .نگرانند -نژاد يخصوص دولت احمد ـ بهران ي، از قدرتمند شدن ا]در منطقه
ن يانه در ايخاورم يها مياز رژ يادينام ببرم اما تعداد ز يخواهم از دولت خاص نمي
ت آنها را حفظ ينان دارند كه ما امنيكا، اطميمتحدان عرب امر"و  "كنديشر ينگران
. "ميج فارس داشته باشيدر خل يجد يخواهند كه حضور مي آنها از ما. م كرديخواه

 يشتر به بازسازيما ب": اسه گفته استيالس يتيشاه عربستان در مصاحبه با روزنامه كو
ه يها توص يرانيما به ا. ميشرفت كشور و اقتصادمان توجه داريعربستان و پ يداخل
 كس مداخله چيما در مورد ه. ندازنديرا به خطر ن] فارس[ج يم منطقه خليكرد
 يگران ارتباطيد حل كنند و به ديبا ها ن را فقط عربيموضوع فلسط"و . "ميكن نمي

راهن عثمان يكنند و آن را پ مي يبردار ن به نفع خود بهرهيسطاز موضع فل يا عده. ندارد
 يبردار ر مسائل مربوطه به ما از آن بهرهه مداخالت خود ديتوج ياند و برا كرده
مز لندن، در آستانه مسافرتش يت در مصاحبه با روزنامه تاير كويتند املحن . "كنند مي

ان گفته است كه يرانيكند كه به ا مي حياو تصر. دهنده استار هشداريس، بسيبه انگل
د سالح يتول"مخالف سرسخت  يول "است يا هسته يد برق با انرژيطرفدار تول"

  .است "ياتم
ر مطالعات يمد "ن كوچيستيكر"به قلم  يشج فارس گزاريخل يعرب ياتاق فكر كشورها

 يهمكار يشش كشور عضو شورا: منتشر كرده كه "جيقات خليمركز تحق" يالملل نيب
كا يامر يكا، آنها با حمله نظاميامر يا حمله نظاميو  يا ران با بمب هستهيك اين يب"ج يخل

  ."توافق دارند
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. را ندارم يساز يغن يو صنعت ياقتصاد، ي، فنين به ابعاد علمنجا، قصد پرداختيدر ا  -24
با  "اسالم ـ سميونيصه"تضاد  ينيگزيو جا يهانفقط، از بعد اختالف با جامعه ج

 يافزار نرم يها ييكا و توانايامر يكيزيف يروياگر ن. ميپرداز مي به آن "عهيش ـ يسن"
چه ران از يس متحدا در صدد تصاحب امكانات منطقه هستند، كه هستند، با ايانگل
نجاست كه يا. انه جا به جا كننديد اقدام كنند تا بتوانند تضادها را در خاورميبا يكانال

ت يحساس. شود مي ن محمل و بستر عملكرديآنها بهتر ي، برا"مياوران يساز يغن"
م در ياوران يساز يه در مورد غنين و روسيمنطقه، چ يسن يو كشورها يجامعه غرب

 يران به تكنولوژيكامل ا يدسترس يست وليدازه نك حد و انيران، اگر چه به يا
كا و يكنند و با امر مي يابيخود ارز ين كشورها به ضرر منافع مليرا همه ا يساز يغن

ران ين ايد تضاد بيران با تشديم اياوران يساز يامروزه، غن. شوند مي دهيس هم عقيانگل
عمل . وند خورده استيعه، به هم پيش ـ يد تضاد سنيعرب منطقه و تشد يو كشورها

ن تضاد يگزيتواند از جا مي يساز يغن يعنيصالح امروز، گذشتن از حق مسلم خود 
ن يو ا. كند يرياسالم، جلوگ ـسم يونيصه يتضاد واقع يعه به جايش ـ يكاذب سن

  . م موجود باشديدواريخواهد كه ام مي تيت و دراأهمت، جر
ا يآ. كرد يگريد يد فدايكدام را با. ا حفظ نظاميخط قرمز است  يساز يا غنيآ

عه و به خاك و خون كشاندن يو ش يجنگ سن يانداز ا راهيخط قرمز است  يساز يغن
داند  مي يرا حتم يرين درگيهم ا ييمحسن رضا يآقا يحت. يك دوره طوالني يمنطقه برا
را و كدام . مملكت يت ارضيا حفظ تماميخط قرمز است  يساز يا غنيآ. دهد مي و هشدار

ب ي، غايساز ياست كه در احتجاجات طرفداران غن ينها سواالتيكدام كرد؟ ا يد فدايبا
ران يدكننده برق، ايتول ين سوخت رآكتورهايم و تامياوران سازي غنيبالفرض كه با . هستند

منتفع شود و اصال  يدا كند و هم به لحاظ اقتصاديدست پ يديجد يها يهم به تكنولوژ
ا حفظ نظام، حفظ يآ. باشد يران اقتصاديا يبرا يمگاوات برق اتمهزار  20 جاديا
ست؟ يعه و حفظ آرامش مملكت ارجح نيش ـ ياز تضاد سن يريمملكت، جلوگ يكپارچگي
ران يتواند به ا نمي كايامر": نديگو مياي  موجود است كه عده يا چه مدارك و مستنداتيآ

  ؟"حمله كند
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  جنگ يها نهيهز
دولت  ين جنگ براياست كه ا ييها نهيكا در منطقه، هزياز مستندات اهداف امر يكي  -25

جنگ را تا  يرسم يها نهيهز "لتونيهام ـ كريب"گزارش . كا در بردارديو ملت امر
ان جنگ آن را يكند و تا پا مي ارد دالر اعالميليم 400ن گزارش در عراق يهنگام تدو

نتون و يكل ياقتصاد يتز مشاور عاليگلياست .كند مي ارد دالر بر آورديليم 2000تا
 ـم يمستقريم و غيكا، مستقيمردم امر ينه جنگ را براي، هزيكارشناس ارشد بانك جهان

). يبرابر رقم رسم 5 يعني( كند  مي ارد دالر بر آورديليم 2000معادل 2006در سال 
 ـكر يشده توسط گروه ب ينيش بيپ(ان جنگ يتز را تا پايگلياست ين محاسبه آقايا اگر
ارد يليم 10000كا معادلياقتصاد امر ينه جنگ برايم، كل هزيريدر نظر بگ )لتونيهام

ك ينه فقط از ين رقم هزيا. ساله خواهد شد 5ك دوره يون دالر در يليا ده تريدالر 
كل جامعه اروپا، قادر به  يحت. ديآ مي كا، برياقتصاد گسترده و بزرگ، چون اقتصاد امر

  . باشد نمي نهين رقم هزيمل اتح
ات حاكمه يانه وجود دارد كه هيز در خاورميد كه چه چيآ مي شين سوال پيحال ا

م يدان ينه گزاف را بپردازند؟مين هزيحاضرند ا ـخواه  ياعم از دموكرات و جمهور ـكا يامر
ن يجنگ عراق را تام يها نهيكا اعالم كرده است كه هزيت دموكرات كنگره امريكه اكثر

  .خواهند كرد
بودجه  يارد دالر كسريليآموزش فرزندانش صدها م يكا برايتز امريگلياست يبه قول آقا

ك چهارم يكا، با يدولت امر. كنند مي ير خط فقر زندگيدر ز ييكايون امريليم 40حدود . دارد
ن همه ين كند، چرا ايسال تام 75 يكا را برايمه امريستم بيتوانست س مي نه جنگ تابه حاليهز
  .د مسئله را روشن كندين سوال شايكند؟ پاسخ به ا مي را در جنگ عراق تقبل ينه نجوميهز
 يها نهيهز. كا را در دست دارنديامر يو نفت يع نظاميكا، كنترل صنايد امريكاران جد افظهمح  -26

 يو نفت يع نظاميصاحبان صنا ين هستند، برايآفر كا مشكليمردم امر ياگر برا يجنگ
خود را  يها تيخ فعالين سود تاريشتريدر دو سه سال گذشته ب ينفت يها شركت. سودآورند

  . اند داشته
هستند و در دست طرفداران حزب  يكا عموما خصوصيامر يع نظاميصنا
 ها و از جنگ اند سود برده ينظام يها يريشه از درگيع همين صنايخواه، ا يجهمور
ارسال . انهيرا خاورمي، كوزوو تا اخيتنام، سومالياز جنگ كره، و. اند كرده يطرفدار
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 يها عرب منطقه و ترساندن آنها از موشك يوت به كشورهايضد موشك پاتر يها موشك
 يطلب يهژمون"كا تحت عنوان ياست كه امر يكاذب يحاتياز مسابقه تسل يگريران، بخش ديا
ران، يبود كه با حمله به ا يسن كيصدام، اول. زند مي عه به آن دامنيش ـ يو تضاد سن "رانيا

كردند و  يبردار بهره ين حماقت صدام، به خوبيكا و غرب از ايامر. كرد يمنطقه را نظام
طلبان  ن بهانه را به دست جنگيبهترآميز  كيران با استفاده از الفاظ تحريدر ا يجناح

ل يبه دل ييكايامرداري  هينظام سرما. دهند مي شتر منطقه،يكردن ب ينظام يبرا ييكايامر
 يها نئوكان يجنگ برا. ات خود را تداوم بخشديتواند ح مي خودش با جنگ يط دورنيشرا
م، عمق اهداف آنها نابود كردن يرا اگر كنار بگذار ها يلفاظ. است يوه زندگيك شيكا يامر

 اند وستهيستن به ارتش پيكه از اجبار ز ـ ييكاياز مرگ سربازان امر. منطقه ماست يروهاين
ت يالت و تربيو تحص يكا به لحاظ درك اجتماعيقشر جامعه امرترين  مانده و معموال عقب

كا، يدر امر يكه مخالفت عموماي  مگر در مرحله. ندارند ينگران ها نئوكان ـ هستند ياجتماع
شود يجد.  

  س به منطقه آمدند؟يكا و انگليچرا امر
ن يس، با ايكا، انگليامر يشگيحد همبه همراه مت ييكايامر يل و منطق نئوكانهايدل  -27

 در منطقه، را يانسان يرويالت و نيزات و تشكياز تجه يعينه گزاف و حجم وسيهز
  : ر بر شمرديتوان به شرح ز مي
، يشورو يپس از فروپاش. زمان ماست يد، تنها امپراطوريكا، بدون ترديامر  )الف

. كا بوده استيامر يامپراطور،نقطه شروع عملكرد "ين جهانينظم نو"كردن  يياجرا
چند قلم . خ استيم امپراطوران گذشته تارين، مستقل از مفاهينو يمفهوم امپراطور

  :كندتر  ن مفهوم را روشنيد بتواند ايآمار شا
ش از يب. شتر استيجهان ب يها ارتش يكا از بودجه تماميبودجه ارتش امر -1-الف

ق و يبودجه تحق 2004كا، در سال ياد علوم امرينبر اساس اعالم ب. ارد دالر در ساليليم 600
ن مبلغ از مجموع يا. ارد دالر بوده استيليم 5/301كا، يامر يها توسعه در صنعت و دانشگاه

  .شتر استيگر گروه هفت بيكشور د 6 يگذار هيسرما
د ين مبلغ از كل توليا. ون دالر استيليتر 13كا يامر يد ناخالص مليتول -2-الف

ن يچ يد ناخالص مليبرابر تول 6ش از يشتر است و بيب ييشرفته اروپايكشور پ 26ناخالص 



195 ...:د بوشيجد ياستراتژ

  .باشد مي ژاپن يد ناخالص مليت و سه برابر توليارد جمعيليم 3/1با 
شرفته يپ يكشورها يم با تكنولوژيعظاي  كا فاصلهيامر ينظام يتكنولوژ -3 -الف

د يقات قبل از توليبه عنوان مثال تحق... . ن و هند و ژاپن و يدارد تا چه رسد به چ يياروپا
در پنتاگون انجام ... دز و يروس اينترنت، ويوترها، ايكا، كامپيامر يجنگ يماهايهواپ يتمام

  . اند واگذار شده يد به بخش خصوصيتول يشده و بعد برا
كشور ترين  شرفتهيكا پيامر ها ، ماكروپراسسيوتكنولوژي، بيا ع ماهوارهيدر صنا -4ـ الف

  . و ژاپن است ييشرفته اروپايپ يم با كشورهايعظاي  با فاصله جهان
با وجود  يعني. كا سپرده شده استيجهان به امرداري  هينظام سرما يرهبر  -ب

دوم تصاحب كرده است و  يرا پس از جنگ جهان ين رهبريالذكر ا فوق يها ييتوانا
ن و هند يخطر چغات مربوط به يتبل. آن وجود ندارد يبرا يدر سطح جهان يبيرق
رغم رشد يعل يياين دو كشور بزرگ آسيا. ه و اساس استيپا بي غرب يبرا

كا يامر يمتوجه غرب به رهبر يهم خطر 2050تا سال  يشتابدار آنها، حت ياقتصاد
  .نخواهند كرد

درك  يياروپا يكا در كشورهايشود تا نفوذ و قدرت امر مي نجا ذكريك مورد در ايفقط 
ا، هزار پرواز بدون مجوز در ياشغال افغانستان و عراق سازمان س يها در سال: شود

 ار داشته كه ظاهراًين كشورها در اختيدر ا يزندان مخف ها داشته و ده يياروپا يكشورها
ن كشورها در آنها انجام ين ايخالف قوان ين كشورها از آن مطلع نبوده و كارهاين ايمسئول

زود  يلين امر اعتراض كردند، خيبه ا يياروپا يها كه روشنفكران و رسانه يوقت. شده است
  .ه را بهم آوردنديسروته قض

نده يسال آ 50 كا دريشرفته توسط امريپ ياروپا يه و حتين، هند، روسيراه كنترل چ  -ج
كا همانطور كه گفته يامر. يشرفته نظاميحات پياول نفت و دوم تسل. ز استيدو چ

خود اعالم  يخاطر نفت آن، منطقه منافع مل ج فارس را، بهيمنطقه خل 1930شد از 
ماوراء  گيري ميك تصمي، در 1945دوم، در سال  يكرده است و پس از جنگ جهان

، حفظ يمتيخود را، به هر ق يع نظاميصنا يعزم جزم كرده است كه برتر يحزب
 كايفقط چند نقل قول از راهبران امر. قا عمل شده استين دو دقيتا كنون، به ا. كند
تمام خوانندگان محترم  يد برايالقاعده با ين موضوع عليم، هرچند كه ايآور مي

  : محرز باشد



196 كا، منطقه، ما و انقالبيآمر

ت صد ساله نفت را برقرار يامن": ج فارسيكا در جنگ اول خليامر يفرمانده نظام  -
  ."ميكرد

ست كه آن ين يزينفت چ": كاران است محافظهيدر س ياصل گذار رينجر تاثيكس يهنر  -
  ."ميبسپار را به دست اعراب

ان در صورت يگرا افراط":  CBSقهيدق 60بوش در مصاحبه ماه گذشته برنامه   -
دست  يون كنند و به منابع انرژگمدرن را سرن يها توانند دولت مي شكست ما

  ."ما مربوط است ين مادريدهد به سرزم مي انه رخيهرچه در خاورم". "ابندي
را مانند  "ناتو"ال كه چرا ؤن سيدر جواب ا يشورو يخانم تاچر پس از فروپاش   -

  . "انه الزم استينده خاورميآ يناتو برا": ديكن نمي منحل "ورشو"
د كه ين سوال كه چرا به عراق حمله كردي، معاون بوش، در پاسخ اينيك چيد  -

 يد كه اقرار به داشتن سالح اتميحمله نكرد يبه كره شمال ينداشت ول يسالح اتم
  ."از نفت قرار دارد ييايدر يخر عراق روآ": كرده است

اي  صفحه 33س ينو شيپ"ن والت افشاء كرد كه يويو: نفت عراق يبرا ريزي برنامه  -
ن قانون به يان است و اگر ايكند درحال جر مي كه قانون نفت و گاز را مطرح

 ر خاتمهياخ ةچند ده يعراق ط ير نفتيبرذخا يب برسد به كنترل بخش دولتيتصو
 5/5د نفت عراق را يت توليعراق حداكثر ظرف يكه كارشناسان نفتيحال در. "دهد مي
كا يامر ي، وزارت انرژيانرژ يالملل بينكنند، آژانس  مي ينيب شيون بشكه پيليم 6تا 

  "!اند كرده ينيب شيپ 2030سال  يون بشكه در روز هم برايليم 9تا  Heritageاد يو بن
كا در يتوان آورد كه مسئله عمده امر مي ياز منابع غرب يهزاران مدرك و سند رسم

ن منبع يا "حفاظت"كمك به  يبرا 1948ل در يل اسرائيتشك يانه نفت است و حتيخاورم
  .است يانرژ

ت و امارات، معادل هزار يران، عراق، عربستان، كويج فارس، ايكشور حوزه خل 5در   -د
الحصول و ارزان وجود دارد كه  سهل يعيارد بشكه نفت، نفت خام و گاز طبيليم

 70حدود  يتواند برا مي ن مقداريو ا. نه ندارديشتر هزيدالر ب 2تا  1استخراج آن 
 مت آن را هم در هر مرحلهيق. ه كنديجهان غرب را تغذ ةسال تمدن، رفاه و توسع

با توجه به  1878مت نفت از ينوسان ق. ن كردييتوان به دلخواه خود غرب تع مي
سال  2حدود  يك مرحله و برايبا ثابت بوده است و فقط در يد دالر تقريقدرت خر
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با  1982ه ياز كنترل غرب خارج شد كه بالفاصله از ژانو ـ رانيدر انقالب ا ـ
و  1985 يها م كه در ساليديت عربستان مجددا به كنترل غرب در آمد و ديحما

  .ديدالر هم رس 5اي  به بشكه يحت 1986
انه يكه توقف ما در خاورم اند آنها اعالم كرده يسيو متحدان انگل ها ييكايبارها امر  ـه 

ا در پس يتاليهمچون ژاپن و آلمان و ا. اشغال شده است ةمنطقه، منطق. است يطوالن
  .دوم ياز جنگ جهان

 را گوشزد ين اشغال طوالنيك به صراحت ايوزوير خود با نياخ ةدر مصاحب ينيك چيد
ن جنگ شركت يكا هم در ايامر يچهار دولت بعد يا سه و حتيبه نظر من دو ": كند مي

  ."است يكار وجوديك پين يا. خواهند كرد
 يآنها اصال در كشورها. اند امدهيبه منطقه ن يدموكراس يبرقرار يس برايكا و انگليامر  -28

ر، ير، انتخابات الجزاياخ يها ن ساليدر هم. ستندين يدموكراس يد به برقراريجنوب مق
. ت نشناختنديرا به رسم... ، و نزوئال و يتي، هائ1979كاراگوئه در ين، نيفلسط

در افغانستان و . ريدر چارچوب منافع غرب است و الغ يآنها، دموكراس يدموكراس
نان آنها از حفظ منافع يل اطميكنند به دل مي تيرا رعا يعراق هم كه شكل دموكراس

اشغال به شكل  20و  19قرن  در. باشد مي اشغال شده ين كشورهايخود در ا
 الت ظاهراًيجاد تشكيبود، امروزه ا يالت دموكراسيل تشكيو بدون تشك ياستعمار
و  يدر مورد كرزا ييكايكنند و الّا االن هم لحن مقامات امر مي ك را مراعاتيدموكرات

با  20ل قرن يو اوا 19است كه در قرن  يه لحنيدرست شب يالمالك ينور
كنند، از  مي دهند، به آنها تحكّم مي به آنها مهلت. گفتند مي سخن نشاندگان خود دست

ر خود با يدر مصاحبه اخ يك چنيد. خواهند كه دستورات آنها را اجرا كنند مي آنها
ع يما سر يها يشه در پاسخ به نگراني، هم]يالمالك ينور[او "ك گفته است كه يوزوين

  ."كند مي عمل
 خود حل شده ين دخالت را برايكا و متحدانش ايهم، امر يفلسف يبه لحاظ مبان-29

 يموضوع را برا... اما و ينگتون، فوكويچون استراوس، هانت يلسوفانيف. ننديب مي
ان ينگتون و پايهانت يها جنگ تمدن. اند است سازان غرب حل كردهياستمداران و سيس

د يگو مي نگتونيهانت. نديگو مي ك سخني، هر سه يه تكامل اجتماعياما و نظريخ فوكويتار
ر يد با هم درگيالقاعده، با يدر جهان، عل ها كدام تمدن. شوند مي ريبا هم درگ ها كه تمدن
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ن يانه و تمدن هندوچياست با تمدن اسالم در منطقه خاورم يحيتمدن غرب كه مس. شوند
ست كه منافع ياو آنقدر احمق ن. ندارد ياعتقاد "ها تمدن يگفتگو"او چرا به . ايدر شرق آس

داند كه حفظ منافع  مي ياو به درست. ر مناطق جهان را نشناسديغرب در سا ياقتصاد
 يك روز نوبت جنوب شرقي. گذرد مي و اشغال يريغرب از كانال جنگ و درگ ياقتصاد

انه ين شد و امروز نوبت خاورميالت يكايبعد نوبت امر. ج بودبوتنام، الئوس و كاميا، ويآس
نگتون يهانت يجمله آقا. ه خواهد شديروس اناًين و هند و احيفردا نوبت چاست و  ياسالم
 يرياز به درگيخود ن يحفظ منافع اقتصاد يغرب برا"ح كرد كه ين شكل تصحيد به ايرا با

. داند مي "خيان تاريپا"را  يبرال دموكراسياما ليفوكو يآقا. "موجود جهان دارد يها با تمدن
است كه در آشپزخانه  يآش يبرال دموكراسين است كه لي، اير علمين حرف غيا يمعن
ست ياو هم ابله ن. ديد آن را قورت دهيبا ها يكا و غرب پخته شده و شما جهان جنوبيامر

، يدار برده يها داند كه بشر از دوران مي او. كه معتقد به رشد ذهن بشر و اجتماع نباشد
نده يگذشته است و در آ يال دموكراسيو سوسداري  هي، سرمايدار سرمايهش يسم، پيفئودال

را  يبرال دموكراسي، ليول. خواهد گذشت يگرياز مرحله د ـ بلكه حتماً ـممكن است 
مخالفت . د آن را قورت دادينگتون است، و بايهانت يگر آش آقايد ةيداند كه رو مي يآش

ه است يقض ست از خطرناك بودنين يو يران از موضع انسان دوستيامروز او با حمله به ا
ن در جامعه يه داروي، هم كاربرد نظريه تكامل اجتماعينظر. ستيكه بوش متوجه آن ن

 ين تفاوت در سلسله مراتب تكامليد با هم فرق داشته باشند، اي، بايجوامع بشر. است
عقب  يياج به كشورهايشرفته احتيغرب پ يكشورها يعني. ياست نه عرضَ يجوامع ذات

. ر دادييد آن را تغينبا توان و اصالً نمي .است يجامعه بشر ين ذاتيد و ااز خود دارنتر  مانده
ن ياصال ا. باشد يشرفته غربيخدمت جوامع پ د دريانه باينفت خاورم. رفتيد آن را پذيبا

انه حق ندارند آن را يخاورم ياهال. ستيانه نيت است، مال تنها خاورمينفت مال كل بشر
سپتامبر  5بوش در  ،Stephen Lendan يبه قول آقا .د غرب مصرف كننديبدون صالح د

ان ياست خود را جنگ با كل جهان اسالم، بيكا، سيامر ي، در انجمن فرماندهان نظام2006
با  يجنگ طوالن"، "سميه تروريعل يجنگ جهان"، يخود را رو ياو سخنران. كرده است

تهران متمركز  گفت، در مي حاًيكه تلو "يستيد اسالم فاشيتهد"و  "ياسالم يها ستيفاش
كا، يامر ين سخنان بوش، آن هم در انجمن فرماندهان نظاميان ايب. است، متمركز كرده بود

 يكه در مقاله آقا ها يسيژه انگليو يم از مكّاريبگذر. دار است يز و معنيبرانگ ار تأمليبس



199 ...:د بوشيجد ياستراتژ

 جا "ها ن ارزشيجنگ ب"جنگ منطقه را  ،Foreign Affairsه معروف يبلر در نشر يتون
و مزورانه از . كند مي فيتعر... سم و يت و بودائيحيزند و آن را مستقل از اسالم و مس مي

 !كه به مسلمانان منطقه شده است، اظهار تاسف يكند و از ظلم مي فيقرآن تعر

  ست؟يران چيانه با ايكا در خاورميبرنامه امر
ل ناوگان ياشغال افغانستان و عراق، گسكا، با يامر ينظام ـ ينفت يها ، جناحها نئوكان  -30

ران، ياطراف ا يكشورها يبا تماميدر تقر ينظام يها گاهيجاد پايم خود به منطقه، ايعظ
نده يجمهور آ سيهر كس رئ. اند به منطقه آمده ينظام يريدرگ يك دوره طوالني يبرا
ر كه ظاهرا كيب ـ لتونيم يها گزارش يحت. ن روند را ادامه خواهد داديكا شود ايامر

د و سپس ييأرا در عراق در مرحله اول ت ينظام يروهايش نيد، افزاينما مي انهيگرا واقع
را تا دو هزار  يمستقم نظام يها نهين گزارش هزيكند و هم مي هيخروج آنها را توص

جناح خود و هم  يمنافع اقتصاد يجناح حاكم، هم برا. كند مي ارد دالر برآورديليم
ران يگردد كه با ا مي كا، دنبال بهانهيت امريكل حاكم يكردن استراتژ يياجرا يبرا

 سازي غنيكونوس بهانه بود و االن ي، دادگاه م1375 در سال. جاد كنديا ينظام يريدرگ
در افغانستان و عراق  يريران از جنس درگيكا در ايامر ينظام يرينوع درگ. ومياوران

 يها ساختريب زيتخر: يعنيخواهد بود  يوگسالويدر  يرياز نوع درگ. نخواهد بود
ت انقالب يك كردن مردم و در نهايو سپس تحر يو خدمات ي، نظامي، صنعتياقتصاد
كه . موفق نشود يك مردم و انقالب مخمليكا در مرحله تحريممكن است امر! يمخمل

. تواند موفق شود ها مي رساختيب زي، در مرحله تخريول. اد نخواهد شديبه احتمال ز
ان نفت را يجر يوارد كند و حت يكا در منطقه صدماتيتواند به منافع امر مي ران هميا

، نوع ينظام يبرتر. تواند ادامه داشته باشد نمي ن امرياما، ا. متوقف سازد يمدت يبرا
هر دو  يگر چه برااب را يران امكان تخريا ةيهمسا يط منطقه، كشورهايحمالت، شرا
لومتر دور از يكا هزاران كيم و امريجنگ مي مان ةما در خان يسازد ول مي طرف ممكن

كا تنگ كردند يعرصه را بر امر 1970و  1960كنگ در دهه  تيو يها رزمنده. اش خانه
 ينيكا در پشت سرش، سرزميامر يمجبور به فرار نمودند ول 1975و او را در سال 

گر هم يسال د ها تا ده. برند مي از آن رنج ها يتناميگذاشت كه هنوز و يسوخته باق
 يسال از توسعه اقتصاد 50اكنون عراق  هم. موفق به جبران آن نخواهند شد ها يتناميو
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ران سم مهلك يا يبرا ينظام يرينكه، درگيجه اينت. مانده است خود عقب ياجتماع ـ
  .باشد مي است و جنگ با شاخ گاو

كا و متحدانش، در صورت يكنگره امر يت و حتيامن يد شوراييأا بدون تيكا، با يامر
ن را يست اين ياسيك بلوف سين يا. باشد مي يرين درگيمصمم به ا سازي غنيادامه 

د گول ينبا. كند مي كتهياو د يط منطقه و جهان برايكا، شرايط جامعه امريمجموعه شرا
 يلودگك آيدر چارچوب تاكت ها لين تحلياز ا يرا خورد، بخش يگران غرب لياز تحل يبعض

  .كند مي دايانتشار پ ،(Information Pollution)ياطالعات
 يها ساختريب زيخود، در رابطه با تخر ةجامع ةسال 40ران، با توجه به تحوالت يا  - 31

به مراتب . شده است پذير بيخود به شدت آس يو خدمات يو صنعت ي، نظامياقتصاد
وابسته  يو اقتصاد يتمركز مراكز نفت، ينينشت شهريرشد جمع. تنامياز وتر  پذير بيآس

ران را يات اين مراكز، حيعامل در ساخت اريت پدافند غيبه آن در جنوب، عدم رعا
ارد دالر از بودجه يلين گذشته، صدها مياز ا. ن مراكز كرده استيالعاده وابسته به ا فوق

نده از يآ يها و نسل ينه شده كه نسل كنونين مراكز هزيجاد اين مملكت در ايو ثروت ا
ا با بلوف ي، ياسيچكس، حق ندارد كه با اشتباه محاسبه، بلوف سيه. آنها منتفع شوند

در  ها ييكايامر. ن امكانات را به باد فنا دهديخواندن دست طرف مقابل، خطر كند و ا
ران و عراق يكه ا ده بودنديرس بندي ن جمعيبه ا يقاتيك كار تحقيدر  1970اواسط دهه 

را از عراق گرفتند، نكند كه از  يين توانايا. توسعه و رشد را دارند يينادر منطقه توا
ر يتحق. ران دارنديهم از ا يگريد ةنيكا، عالوه بر آنچه گفته شد كيامر. رنديران هم بگيا

را در  ييجو ر و حرص انتقامين تحقيتلخ ا ة، مز1358 گيري گروگان يآنها در ماجرا
كرد  يسع يخاتم. زه توجه كرديك انگيعنوان  ن امر هم بهيد به ايآنها زنده نگهداشته، با

 .شود مي هم نابود ير، كوشش خاتميط اخينه را كاهش دهد كه در شراين كيا

ران كرده است يه ايغات عليشروع به تبل (AFPC) كايامر ياست خارجيس يرا شوراياخ
ه، در يثان 30حاال دو، و تا . ران، آماده كنديحمله به ا يكا را برايامر يتا افكار عموم

غ انجام داده يتبل ،CNN, MSNBC, Head Lines News, Fox Newsيونيزيتلو يها شبكه
 و زمان... كند مي كيت كيت يساعت اتم": غات عبارتند ازين تبلياز ا ييها نمونه. است

 تيرا حما يحمالت كسان. سم استيترور ين دولت حاميتر ران بزرگيا". "گذرد مي
 يبرا يرانيا يهزار نفر 25ك گروه ي". "اند را كشته ييكايصدها امركند كه  مي
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ران در مخالفت با يا". "شوند مي كا و اروپا، آمادهيدر امر ياستشهاد يها يگذار بمب
د كرده است كه با يدهد و تهد مي خود را توسعه يخطرناك اتم ييسازمان ملل متحد توانا

د كه يد تلفن زده و بخواهيبه كاخ سف. ديزيصلح به پا خ يبرا" ."ديم شويگران سهيد
  ."د كننديران را تشديه ايعل م بريتحر

ل را از يخواهد اسرائ مي د،يگو مي او". "كند مي ران هولوكاست را انكاريجمهور ا سيرئ"
  ."نقشه پاك كند

 كايقدرتمندتر از امراي  يتواند بكند؟ امپراطور مي ران چهيا

ارتباطات و سرعت چرخش اطالعات،  يمن رشد تكنولوژيجهان؛ به  يط كنونيدر شرا-32
 يو آن افكار عموم. جهان شكل گرفته است ين امپراطوريمندتر خوشبختانه، قدرت

 يها كانال يت فرستادن رويو پاراز ينترنتيا يها تيلتر كردن سايبا ف. جهان است
د با يل باين وسايا ده مبارزه كرد، بر عكس با استفاده ازين پديتوان با ا نمياي  ماهواره

ران كه بالقوه از توان يمثل ا ييكشورها يبرا. جهان سخن گفت يافكار عموم
برخوردارند، با به بالفعل  يخوب) يراث فرهنگيخ، ميتمدن، فرهنگ، تار( يافزار نرم

ن ابزار استفاده كرد ياز ا يخاتم. ست كننديز يد در جامعه جهانين توان، بايكردن ا
 يساز نش مصمم به مسئلهيطه ما نورش محدود و مخالفيافسوس كه قدرت و ح يول
هم كرده بود، از  يخوب يها شرفتيبودند و عمال او را كه پ) ك مشكليروز  9هر (

قبل از  يو حت 1376در  يانتخاب خاتم. نجا رساندنديط را به ايعمل بازداشتند و شرا
ت قاطع از يج مردم و حمايل بسيل، به د1358درسال  گيري آن به هنگام گروگان

رد و يده گيجهان را ناد يافكار عموم يتوانست امپراطور نمي كا،يجامعه، امر يرهبر
ران، يت مردم اياستفاده شد، مظلوم يهم به خوب يجهان يها در آن مقطع از رسانه

 يبه خوب... توسط شاه و كردن منطقه ي، نظام1332 يكا، كودتايشاه به امر يوابستگ
ر را قورت دهند و دست به اقدام ين تحقيمجبور شدند كه ا ها ييكايغ شد و امريتبل

 يطراح يو اگر هم عمل نظام. نزنند و منتظر فرصت مناسب بمانند يتهاجم ينظام
، 1376در سال . ديها بود كه با شكست روبرو گرد كردند به منظور نجات گروگان

 30ل شركت يكونوس به دليدادگاه مسم و يچون ترور ييها رغم وجود بهانه يعل
افكار  يكا را در مقابل امپراطوري، امريخاتم يون نفر در انتخابات و لحن آقايليم
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  .شه نمودنديكردند و تحمل پ ينينش جهان خلع سالح كرد و تا امروز عقب يعموم
 .وجود دارد يبا اجماع جهانيران، تقريكا به اي، در مورد مخالفت با حمله امراتفاقاً
 يعدم تعهد، كشورها ين، هند، كشورهايه، چيروس ـ سيبه جزء انگل ـ يياروپا يكشورها

ران يكا به ايخود؛ مخالف حمله امر يچارچوب منافع مل ج فارس، البته دريمنطقه خل
خارجه سابق  يبازنشسته ارتش، وزرا يها ، ژنرالها كا، دموكراتيدر خود امر. هستند

كا، يامر ياما، جامعه روشنفكريفوكو ي، حت)تيآلبرا نيكر، مارليمز بينجر، جيسيك(
. اند ران اعالم كردهيكا به ايمخالفت خود را با حمله امر... نگاران و  ان، روزنامهيدانشگاه

. كا سابقه نداشته استيبرند در جامعه امر مي ن مخالفان به كاريكه ا ياتيلحن و ادب
نده خواهند بود يآ يجمهور استير يدايكه احتماال كاند ييكايمنتقد امر يها دموكرات
 ينسكيبرژ. اند را به كار برده "انت استيبوش خ يها استيسكوت در برابر س"عبارت 

. "برد مي از عراق تا پاكستان فرو يكا را در باتالقيبوش، امر يها استيس": گفته است كه
ا، يتاليس، هند، ايكا، اروپا، انگليامر يحقوق بشر و حقوقدانان جهان در كشورها يها گروه

، يدر منطقه؛ عمروموس. اند دانسته "يرقانونيغ"ران را يحمله به ا... ك و يژاپن، كانادا، بلژ
به وجود خواهد  يران در منطقه جهنميحمله به ا": ركل جامعه عرب گفته است كهيدب

ها، نيا. ار هشداردهنده استيلندن، بس Timesت با روزنامه ير كوير اميمصاحبه اخ. "آورد
ج كرد و از حمله به يكا بسيه امريجهان را بر عل يتوان افكار عموم مي هستند كه يلوازم

  .مشروط بر آنكه سالح را از دست او گرفت. كرد يريران جلوگيا
ران يا. يدموكراس. كند مي هياست كه او برآن تك يزيكا، اتفاقا، همان چينقطه ضعف امر  -33

و ارتش قدرتمند  يامروز سالح اتم. استاي  ك قدرت منطقهيط هم ين شرايدر هم
ران را يسال گذشته، آنچه ا 28در . كند نمي جنوب آن را قدرت منطقه يدر كشورها

  :كرده است عبارتند ازاي  ك قدرت منطقهيل به يتبد
به  يه بر فرهنگ بوميطلبانه و با تك كه با موضع استقالل. ران استيخود انقالب ا - اول

  . دان آمده استيم
دفاع از . ينه تهاجم يآن هم از موضع دفاع. يليعدم شكست آن در جنگ تحم - دوم

  . ت خوديمظلوم
  .منطقه در ي، زبان فارسيراث فرهنگيتمدن، فرهنگ، م: يخيسابقه تار - سوم

  ... .ن، آب، ينفت، گاز، زم: رانيا يعيمنابع طب -چهارم
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هر چند با  ـ يعال يآموزش يوجود نهادها. سواد و جوان آنت بايجمع -پنجم
  .مشكالت فراوان

آن  يو خدمات يو صنعت ي، نظامينسبتا قابل قبول اقتصاد يها ساختريوجود ز -ششم
  .سازند مي مملكت را ممكن يفرهنگ ـ ياجتماع ـ يتوسعه اقتصاد ييكه بالقوه توانا

هر  ـ انتخابات ـ پذير ديهر چند تهد ـ ها يبند آن در منطقه، آزاد مين يدموكراس -هفتم
  ... . پذير بيچند آس

. كنداي  ران را قدرت منطقهيتواند ا مي م،ياوران سازي غنيكنند كه  مي فكر ياگر كسان  -34
نتوانست . بود يپر از سالح اتم يابرقدرت شورو يها زرادخانه. كنند مي اشتباه

پس از . را حفظ كند يط را، تداوم بخشد و تعادل جهانيخود، در آن شرا يابرقدرت
ن قدرت يتر ليل شد كه با آن همه سالح تا حد ذليزبون تبد يبه كشور يروپاشف

 يماندگ د، جبران عقبيش توليافزا( يگريو امروز مجددا با روش د. خ سقوط كرديتار
 از دارد ويران به آن نيآنچه امروز ا. كند مي يدارد آن را بازساز) .... يو صنعت ياقتصاد

كند، رشد  مي تيجهان هم از آن حما يافكار عموم تواند از آن استفاده كند و مي
ر مقدور يز يها نهين رشد در زميا. خود است "يا قدرت منطقه" ةتوسع يافزار نرم

  : است
در . از سطح به عمق رفتن. آن يواقع يبه معن يساالر و مردم يتوسعه دموكراس -الف

كا، رهبران يراق توسط امرافتاده است كه پس از اشغال ع يران چه اتفاقيكال ايراد ةجامع
بهار "ن بخش جامعه باشند از آن به يتر كاليد راديالقاعده با يكه عل ييجنبش دانشجو

مهاجرت . ليبه اسرائ ران، نه لزوماًيا ها يميو كل ها يمهاجرت ارمن. برند مي نام "بغداد
، يبخش خصوص يصنعت يگذار هي، عدم سرماها هيمسلمان، فرار سرما ةكرد ليها تحص ونيليم
 يداشته، كم يگزاكيز يسال گذشته حركت 28ران در يدر ا ينكه دموكراسيهستند بر ا يليدل

  . است يدر كشور، مخالف دموكراس يقواي  اراده. گرد كرده افته و سپس عقبيبهبود 
 يها بيمبارزه با آس ي، برايستيز طي، محياجتماع يها NGO، ياسيگسترش احزاب س

 يت به دموكراسيدر نها...  يصنف ي، سازمان و نهادهايكارگر يكاهاي، سندياجتماع
جامعه را در مقابل هر كشور مهاجم قرار خواهد  ةمنجر خواهد شد كه مجموع يمشاركت

  .يت مليو حفظ حاكم يت ارضيق مردم با تماميوند ملموس منافع و عاليپ. داد
 يران با كشورهايان يب يت الفت و برادري، تقوياست خارجيدر س ييزدا تشنج ـ ب



204 كا، منطقه، ما و انقالبيآمر

ر ييتغ. هين، هند و روسيبا چتر  وند محكميكا، پيبا اروپا و امر يمذهب، تعامل منطق يسن
   .هيش زدن به توصيبه انتقاد، از ن يلحن از دشمن

به خدمت گرفتن علم در حل . كشور، رشد علم و آموزش علم يتوسعه علم ـج 
و مستقل از حكومت،  يكه با آزاد ينيد يها استقالل دانشگاه و حوزه. مشكالت جامعه

  . كنند يزير حل مشكالت جامعه، برنامه يبرا
ه فقط در حد يعلم يها مستقل از جامعه است و حوزهاي  زهيران جريامروز دانشگاه در ا

 يست كاالهايبه ل ينگاه. كنند مي و اخذ و خرج وجوهات عمل يرفع مشكالت شرع
ما در حل  يها دهد كه دانشگاه مي نشان ـ يمعنو يو كاال يكيزيف ياعم از كاال ـ يواردات

جوانان  يبه مشكالت فكر ينگاه. ف دارنديار ضعيا بسينداشته و  يمشكالت جامعه نقش
 يهم نقش ها دهد كه حوزه مي گر نشانيك آنها هم از طرف ديدئولوژيو ا ياالت مذهبؤو س

. رديحوزه را از حكومت بپذد استقالل دانشگاه و يحاكمان با. ن مشكالت ندارنديدر حل ا
  .افتيخود را خواهند  يآنها، خودشان راه واقع

خود در  يين مواد غذايل عدم تاميكشور ما به دل. يد مليش توليو افزا يصنعت ةتوسع -د
با  ها سفره. ن كرديد رنگيمردم را با نفت نبا يها سفره. برد مي به سر "يش صنعتيپ"دوره 

 يارد دالر واردات كاالهايليم 5 يسال. ن شونديد رنگيعلم با يريكارگ كار خالق و به
. دهد مي ن مملكت را نشانيا يريپذ بين بخش، آسيعات ايارد دالر ضايليم 7و  يكشاورز
ل ضعف يامكانات بالقوه به دل يكه با تمام يكشور. از بشر بوده و هستين نيغذا، اول

سازد، كشور  يم را هم غنيها تن اورانن كند اگر صديمردمش را تام يت نتواند غذايريمد
شود كه از  مي محسوب يصنعت ي، كشوريجهان بندي ميدر تقس. ديآ نمي به حساب يصنعت

 يد انبوه كاالهايخود گذشته باشد و به تول ييمواد غذا يو صنعت يد علميمرحله تول
  .ده باشديرس يمصرف

  گيري جهينت
 خود، مورد طمع غرب يانرژ يمنابع غن ج فارس بايخل ةمنطق انه و مشخصاًيخاورم  -35

خود عوامل  يخيل سابقه تاريس، به دليو انگل يكا عوامل سخت افزاريامر. باشد مي
ن دو يا ين منطقه، منطقه منافع مليا. كنند مي نين منابع را تاميتصاحب ا ينرم افزار

 يروزياز پ. ن راستاستيل هم در ايت از اسرائيل و حمايتشك. اند ف شدهيكشور تعر
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ا در شرف يدر منطقه تا كنون انجام شده اي  دهيچيپ يها توطئه 1979ران در يانقالب ا
  . كنند يريكا در منطقه جلوگيمتوجه منافع امر ياجرا هستند تا از خطرات احتمال

او، . ده استيالعنان رس مطلق يگذشته و به مرحله امپراطور يكا از مرحله ابرقدرتيامر
جهان  يخواهد تمام مي خ نه تنها مناطق همجوار خود، بلكهيران تاربرخالف روال امپراطو

ع يق صنايكا از طريامر يبرا يجهان ها قطب يراه كنترل تمام. طره خود در آورديرا به س
ك ياز اي  منطقه يها و تخاصم ها جنگ. باشد مي مقدور يشرفته و تصاحب انرژيپ ينظام

ف ي، سركوب و تضع"ها برخورد تمدن" با تز گريو از طرف د يمنظور كنترل انرژ طرف به
 يستادگياداري  هينده در مقابل سرمايكه بالقوه ممكن است در آ ييها و فرهنگ ها تمدن
ك ي يبرا يكا و متحدانش، حتيامر. دارداي  يژگين ويانه، چنيمنطقه خاورم. باشد مي كنند،
  . اند كردهن منطقه خود را آماده يدر ا يو آدم كش يريساله درگ 30دوره 

شاخ گاو هم اگر . كا، جنگ دادن شكم خود با شاخ گاو استيبا امر يمبارزه نظام -36
، اگر شكم آدم، پاره شود امعاء و يول. شود نمي به گاو وارد يجداي  بشكند، صدمه
كه  يزيچ. شود مي ات دچار مشكليو ح. رود مي نيسه بدن از بيرئ ياحشاء و اعضا

ن يهر چند ا. ش آمده استيپ... و  يوگسالوير، يتنام، كره، الجزايستم در ويدر قرن ب
  .اند كشورها داوطلب جنگ با شاخ گاو نبوده

، در سطح جهان شكل گرفته يمن توسعه علوم و تكنولوژي، به يگريد يامپراطور -37
نكه، يمشروط برا. كا قدرتمندتر استياز امر ين امپراطوريا. جهان يافكار عموم. است

ند يت بجويحما ين امپراطوريد از ايران، بايمثل ا ييكشورها. از آن استفاده كردبتوان 
 ين امپراطوريالمقدور به هنگام تهاجم از ا يكا هم، حتيامر يحت. ت كننديرا حماو آن 
سالح  و خلع. است ين امپراطوريكا، استفاده ما از اينقطه ضعف امر. كند مي استفاده

  .است يامپراطورن يكا در مقابل ايامر
مشروط . ن قدرت را دارديت ايشده است و هم توان تقواي  ران، هم قدرت منطقهيا  -38

ن يسال از ب ها ده يا برايف و ين قدرت را ضعيكا؛ ايبا امر ينظام يرينكه با درگيبر ا
 يران كمك كند وليااي  ت قدرت منطقهيم ممكن است به تقوياوران سازي غني. نبرد

ت يتنها راه تقو. كا به آن، خطرساز شده استيل تقابل امريبه دل يكنونط يدر شرا
  . باشد نمي مياوران سازي غني، يا قدرت منطقه

ش و يتوان خود را افزا ـاوالتواند  مي يداخل يافزار ران، با توسعه چهار عامل نرميا -39
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 ـ اًيثانو . ت كنديتثب ـ ن و هندي، چيچون ژاپن، كره جنوب ـخود را اي  قدرت منطقه
 يريكا را از تهاجم به خود و جلوگيان، امريجهان يافكار عموم يبا استفاده از امپراطور

  . ن قدرت، باز دارديت اياز تثب
 ة، توسعياست خارجيدر س ييزدا ، تشنجيدموكراس ةتوسع: ن چهار عامل عبارتند ازيا -40

  . يمولده داخل يروهايو رشد ن يصنعت ةعلوم و توسع
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 Stephen Lendman*:سندهينو

 حسين رفيعي :از  لخيصترجمه و ت 

درصد ترياك جهان است كه در زمان طالبان در يك  90افغانستان توليدكننده  -1
سال بعد از اشغال   يك. موفق با ترياك توليد آن تا پنج درصد كاهش يافت ي مبارزه

 .به سطح قبل بازگشتافغانستان توليد ترياك 

سلطنتي  ي دقت و شديداً توسط خانواده اساله ب 200 ي تجارت ترياك در يك دوره -2
 .شده است انگلستان كنترل مي

بلر با همتاي . سپتامبر شرايط را براي بازگشت انگلستان به افغانستان آماده كرد 11 -3
دايي قرن بيستم را به عقب درتدارك اين هستند كه استعمارز - هوارد –استراليايي خود 

 .ا دارفوري راني، ادر عراق .برگردانند

تزاري شد  ي امپراتوري بريتانيا و روسيه "بازي بزرگ"افغانستان قرباني 19در قرن  -4
هاي مجاهدين را براي  آمريكا چريك 1980 ي هدر ده. كه در تقابل براي كنترل منطقه بودند

از  1990 ي هجنگ با شوروي استخدام كرد و خسارت آن را افغانستان پرداخت و در ده
 ي هدر حمل. به وقوع پيوست ،تخريب يك جنگ داخلي رنج برد كه پس از خروج شوروي

در حالي كه دهد  افغانستان را اشغال كرد و همچنان به تخريب آن ادامه مي ،آمريكا 11/9
 .انداز روشني براي آن متصور نيست هيچ چشم

گذشته  "ساالران جنگ"امروزه در افغانستان نه امنيت است و نه آزادي، بخشي را  -5
قاچاقچيان  .ور سازد كنند و طالبان در حال بازگشت است تا تخاصم را دوباره شعله اداره مي

 .كنند يم ترياك همه جا غير از كابل را كنترل

، كاريكاتور و UNOCAL و مشاور عالي شركت نفتي آمريكايي "سرمايه سيا"كرزاي-6
خارج از كابل نه . كند تر از شهردار يك شهر عمل مي ي كم شمشير كندي است كه به اندازه
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نفوذي دارد و نه طرفداري و بدون حفاظت ارتش آمريكا و پيمانكار خصوصي حفاظتي 
 .دوام آورد تواند يك روز هم نمي DynCorp ،خود

گويد كه  ، رييس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل ميAntonio Maria Costa آقاي -7
درصد  30درصد توليد جهاني رسيده كه  92تن، يعني  6100توليد ترياك در سال جاري به 

ميليارد دالر  500تا  400 ،تجارت جهاني مواد مخدر. بيش از مصرف جهاني آن است
اين . 2005ر فروش كارخانجات بزرگ داروسازي آمريكا در سال يعني دو براب ،است

. هاي آمريكايي و ساير مراكز پولي جهان، يك مركز پولساز حتمي است تجارت براي بانك
كامالً مستند شده است كه سيا در ترافيك مواد مخدر، مستقيم و غيرمستقيم در تمامي 

اها در نيكاراگوئه مشاركت نتركو جنگ  1980خود مخصوصاً از  ي ساله 50دوران عمر 
افغانستاني و سنديكاهاي جنايتكار در قاچاق  "جنگ ساالران"امروزه سيا با  .داشته است

براي رهبران جنايتكاران، ورود به بازار پرمنفعت  ،اين مشاركت. هرويين شريك شده است
بوده و توسط  كند كه محرمانه عظيمي براي سيا فراهم مي ي آمريكا را ساده كرده و بودجه

 National Intelligmce Forنايب رييس موسسه ،Mary Margaret Graham خانم

Collection  بيليون دالر بوده است 44، 2005افشا گرديد كه براي سال. 

 ؟را اشغال كرد چرا آمريكا به افغانستان حمله و آن 
شده بود و به دقت طراحي  11/9آمريكا به افغانستان يك سال پيش از  ي هحمل -8

بخشي از طرح استراتژيك آمريكا بود تا كنترل منابع نفت و گاز آسياي مركزي را به دست 
 .گيرد

ي بزرگ  صفحه"عنوان  اين مطلب در كتاب برژنيسكي، مشاور امنيت ملي كارتر، تحت
مركز قدرت "عنوان  به "اوراسيا"او از . چاپ شد، آمده است 1997كه در سال  "شطرنج

آلمان و لهستان، در شرق از روسيه و چين تا اقيانوس كبير و خاورميانه و  جهاني كه از
ابتدا، آمريكا خيلي تمايل داشت كه با طالبان كار . برد ، ادامه دارد، نام مي"ي هند قاره شبه

كه هيچ  بدون اين. كند، چون اعتقاد داشت كه اقتدارگرايي آن، ثبات ايجاد خواهد كرد
بود كه طالبان در ايجاد ثبات ناموفق شد و  1999در . ره اندازداي آن را به مخاط نقشه

 .سياست بر محو طالبان در آمريكا، تغيير كرد

9- Marc Herold از دانشگاه New Hampshire شدگان و مجروحان افغاني  تعداد كشته
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چيزي كه به شدت رو به . زند تخمين مي 000،32و  000،12به ترتيب  2004را از جوالي 
  .افزايش است و آمار دقيقي از آن در دست نيست

 شرايط كنوني افغانستان
در بخشي . است (Surreal) آلود شرايط زندگي امروزه در افغانستان خيالي و وهم -10

اند و  از كابل يك اليت توانگر ظاهر شده است كه از فساد و قاچاق موادمخدر ثروتمند شده
 و Roshan plaza در مراكز خريد. ندـرس فروش مي س بهـدر بازار اين محل كاالهاي لوك

Kabul City Center Plaza كاپوچينو و  "بار"هاي گرم دارد، يك  كه در سه طبقه مغازه
در شب، خاموش و  "زده شخم"هاي  خيابان. اولين پله برقي كشور، در آن نصب شده است

در . شوند ها ديده مي آن هاي اشرافي در ها و ليموزين  متروكه هستند ولي در روزها جيپ
 ( AKDN ) "آقاخان ي توسعه ي شبكه"كه توسط  Serena هاي پنج ستاره، از جمله هتل

هاي اشرافي براي مالقات اشخاص عالي مقام، تجار غربي و ساير  ساخته شده، آپارتمان
شود ولي شهر در فقر و  پرداخت صورت حساب برآيند، ارايه مي ي هافرادي كه از عهد

نوكيسه، در عمارات مجلل منظمي  ي هطبق. برد ها جنگ، به سر مي تخريب حاصل از سال
ها  دهند و ذائقه ها خدمات مي هاي خارجي به آن ها ساخته شده و شعبات بانك كه براي آن

در كشوري كه . كنند زندگي مي ،كنند مي ها را، برآورده گرايي آن هاي اصراف و درخواست
اي براي  كننده و فساد سيستماتيك است، بازار آماده قاچاق مواد مخدر، صنعت هدايت

ها  يديـچنين يك بازار آماده براي تبعـهم .آيند اين تمناها برمي ي هكساني است كه از عهد
، مديران )مندانشانبا مهمانسراي اختصاصي براي كار( ه� NGO گران ماهرـجذاب و بازي

ها، نيروهايي با دستمزدهاي باال، ساير  شكارچيان فرصت استعماري، مزدوران،
اي است كه براي بلعيدن اين كشور استثمار شده، هر چه  وجور شده هاي جفت شكارچي

ها را متوقف كند،  تواند آن چيز نمي ها نيست و هيچ چيز جلودار آن هيچ. كنند توانند، مي مي
اي براي رشد مقاومت و كسب  انفجار به هر بهانه ي هراد عصباني و مايوسي كه آمادبه جز اف

الكل در يك كشور  ي ههيچ كمبودي در تهي .قدرت و حمايت از بازگشت طالبان، هستند
ها در دسترس  ترين فاحشه گران. مسلمان بنيادگرا كه مصرف آن ممنوع است وجود ندارد

ها و ماساژورهاي تايلندي وارداتي  فاحشه. كنند عاليت ميخانه در شهر ف فاحشه 80. هستند
 Fix در دسترس هستند كه صاحب آن را آقاي Mustafa Hotel در هتل مجلل و اشرافي
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پايين آن قرار دارد كه ارتباطات  ي هدر طبق ( Internet Cafe) "كافي نت"نامند و يك  مي
بهترين "غانستان تا استيك و پيتزا وو رستوراني كه از غذاهاي بومي اف اي ارايه ماهواره

 .كند را ارايه مي "همبرگر در تمام كابل

 :توان خالصه كرد نتيجه آنچه در افغانستان اتفاق افتاده است را در جدول زيرمي

 درصد 45 بيكاري حدود -

گيرند و تعداد كمي كه در  دالر حقوق مي 200كنند، ساالنه  نصف كساني كه كار مي -
دالر  300شوند، حقوقشان ساالنه به  كه صنعت اصلي است به كار گرفته ميتجارت ترياك 

 .رسد هم مي

فقر عموميت دارد و حدود يك چهارم جمعيت به زحمت و به ندرت كمك غذايي  -
 .كنند، آن هم در كشوري كه در معرض جدي قحطي است دريافت مي

 .ترين در جهان يكي از پايين. سال است 5/44اميد به زندگي  -

 .باالترين در جهان. در هزار تولد است 161مرگ نوزادان  -

 .ميرند يك پنجم كودكان قبل از پنج سالگي مي -

 .ميرد دقيقه يك زن افغاني به هنگام زايمان مي 30هر  -

انگيزي زندگي  خانمان با خانه موقت و با وضع رقت هزار نفر بي 500 ،در كابل -
 .كنند مي

 .ه آب آشاميدني سالم دسترسي دارندفقط يك چهارم جمعيت ب -

 .دارد وجود نفر يك نرس 2500براي هر شش هزار نفر يك دكتر و براي هر  -

 .شوند هاي عمل نكرده كشته مي يش از يكصد نفر از انفجار نارنجكبهر ماه  -

و يا فروش اعضايشان كه پول خوبي است، ربوده ) برده(كودكان براي فروش  -
 .شوند مي

 .كنند ها از برق استفاده مي درصد افغان 6ز تر ا كم -

لمان عدر اين فجايع، م. شوند مي دهمدارس در جنوب سوزان. درصد زنان سواد دارند19
 .پيشاپيش شاگردان خود هستند

  .كنند گري مي خيلي از زنان از اجبار، گدايي يا فاحشه -
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 تجارت سودمند جنگ سودآور
. كند عنوان يك تجارت سودمند ارزيابي مي را بهدليل نيست كه آمريكا، جنگ  بي -11

افغانستان و عراق انتخاب  "بازسازي"كه دستگاه مديريت بوش براي  تمامي پيمانكاراني
اي وجود دارد كه  آوردهراي خيلي از پيمانكاران ثروت بادب. كند، براين باور هستند مي

گيرند و اين  روزانه هزار دالر ميكنند،  ها كار مي مشاوران، مهندسان، مزدوراني كه براي آن
توانند شغلي پيدا كنند و روزي فقط پنج  هاي خوشبختي كه مي مبلغ را مقايسه كنيد با افغان

 .كنند دالر دريافت مي

است كه  شركت آمريكايي شده 70در افغانستان و عراق ميلياردها دالر نصيب  -12
 :هستندها امروزه مشخص  اند و نام آن ارتباط سياسي داشته

 Bechtel، Fluor، Show Group، SAIC، CH2M Hill، DynCorp، Black Water،  

 The Louis Berger Group، The Rendon Group ها ها از جمله در راس آن و خيلي 
Halliburton هاي فرعي آن و شركت Kellogg، Brown و .Root  ها  اين شركت 2001از

 اند و كارهاي ميليارد دالر به دست آورده 20 -جنگ مرتبط با -هاي خود  در مقاطعه كاري
 .اند برداري صورت حساب داده باالي قيمت، كارها را گرفته و با كاله ،بنجل انجام داده

13-Halliburton دهند كه دايماً در عراق و  كاران طوري ترتيب مي و ساير پيمان
ها، هركس را بخواهند  سازند تا آمريكايي افغانستان براي پنتاگون، پايگاه نظامي و زندان مي

چيزي نيست ولي آن را  "ابزار جنگي"ها جز ساختن  كار آن. بازداشت و شكنجه كنند
 ،هاي نفتي عراق ، تعمير ميدان!كوچك ك كاري Halliburton در عراق. نامند مي "بازسازي"

ايجاد ! يك كار ساده ديگر. را گرفت كه ارتش آمريكا آن را هشت ميليارد دالر تخمين زد
 !گيري نفت صادراتي عراق بود تا از قاچاق آن جلوگيري شود سيستم اندازه

موزش در جهت آ 2005ميليون دالر از طرف آمريكا در سال  7/17وان مثال به عن -14
 ،به دانشگاه انتفاعي آمريكايي افغانستان ،اين مبلغ. افغانستان اختصاص يافته است

توانند از آن  مي ،آيند اين دانشگاه برمي  ي هزينه ي هايي كه از عهده اختصاص يافته كه افغان
 .استفاده كنند

يون تريل 30تا  15ميليارد بشكه نفت و  5/1گزارش شده است كه در افغانستان -15
اگر اين درست باشد، مصيبت ديگري خواهد . فوت مكعب گاز طبيعي، كشف شده است

 .بود كه مردم افغانستان به آن دچار خواهند شد
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  يجنگ يها تيرشد مقاومت در مقابل اختناق و جنا
در اين شرايط بلبشو ظهور مجدد پيدا  ،همچون ظهور ققنوس از خاكستر، طالبان -15

طالبان، علناً بخشي از ناحيه را كنترل . هاي جنوبي افغانستان شود بخشكند تا مدعي اكثر  مي
 25در  "رالوگ"به استان . ها يك دولت سايه را ايجاد كرده است كند و در ساير قسمت مي

 .تواند به پايتخت ورود كند مايلي كابل رفته است كه به سادگي مي

Sirolaf Caroe، گويد مي ،جنوب غربي استان در مرز پاكستان ي هفرمانده انگليسي جبه :
 ."شوند ها، جدي مي هاي افغانستان، فقط پس از پايان آن ها، جنگ برخالف ساير جنگ"

ي كه هم اكنون نتخابرسد، دوباره، مردم افغانستان قوانين طالبان را بر تنها ا به نظر مي
زانه به شكل يك مقاومت كار اين است كه خشونت، رو ي هنتيج. دهند دارند، ترجيح مي

گذرد، مملكت را ناامن و  رشد است و به آرامي شبيه آنچه در عراق مي جنگي چريكي، روبه
 .كند غيرقابل حكومت كردن، مي

Semlis Council Think Tank"" در يك  ،كند كه مسايل افغانستان را وسيعاً تعقيب مي
ن يا ،"بازگشت طالبان":استنوشته  "افغانستان پس از پنج سال" ،گزارش تحت عنوان

د و در ايجاد ناند با فقر مبارزه كن كند كه نتوانسته كنندگان را سرزنش مي اشغال گزارش،
افغانستان مجدداً به دست ": كند اين گزارش ادعا مي. اند ثبات و امنيت، شكست خورده

قطع كرده و  هاي جنوبي را هاي منتهي به ايالت ها نصف راه مقدم آن افتد و خط طالبان مي
 ،Emmanuel Reinert ."ها كنترل بسيار محدودي يا اصالً كنترلي ندارد دولت مركزي بر آن

جامعه طالبان دارد كنترل افغانستان را به دست ": كند كه گيري مي نتيجه ؛مدير اجرايي
افزايد  او مي ".دهد جهاني به سرعت دارد كنترل كشور را از دست مي ي گيرد و جامعه مي
 ،با يك بحران گرسنگي ،زده هاي قحطي انساني است و با بچه ي افغانستان يك فاجعهكه 

  .روست روبه
توسط  رزمندگان طالبان هستند، ،شد آتش زدن علني و كشتن افرادي كه تصور مي -16

 اين. اين عمل در قوانين اسالمي قدغن است. در غرب قابل فهم نيست ،سربازان آمريكايي
اين امر مانند . ها بربر هستند كند كه آمريكايي اسالمي را تهييج مي ي سراسر جامعه عمل

احترامي به قرآن، مقابله با اسالم است، همچون بازداشت نامحدود، تحقير، شكنجه و  بي
 ،به هر دليلي ،طور عادي در افغانستان و عراق در مورد زندانيان ساير اعمال سبعانه كه به

جنايات و تجاوزات اعمال شده به زندانيان قبلي را مستند  ؛الملل عفو بين .شود انجام مي
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زانو بزنند، براي مدت طوالني در  ها كه ي، مجبور كردن زنداندرست مانند عراق .كرده است
موقعيت دردآور ايستاده بمانند، در آپولو قرار گيرند، بيدار نگه داشته شوند، لخت شوند، 

بدون اتهام زنداني شوند و مجاز به ديدار با اقوام خود نباشند،  .تحقير شوند و اهانت ببينند
مقامات رسمي آمريكا مرگ هشت  2004در دسامبر . از حق داشتن وكيل برخوردار نشوند

در اوايل اكتبر، بخش .زنداني را در زندان ارتش آمريكا بدون ذكر جزييات تاييد كردند
سرباز آمريكايي، متهم به كتك زدن دو  28تحقيقات جنايي ارتش آمريكا توصيه كرد كه 

اند كه پس از كالبدشكافي علت مرگ  زنداني تا حد مرگ در پايگاه هوايي بگرام شده
 .اعالم شده است "ي جسم سنگين عمدي ضربه"

محوله،  آميز و ترك خدمت در پايان سال يكي از سربازها به علت تجاوز، رفتارخشونت
آمريكا، هشت سرباز  ي هنشان داد كه نيروهاي ويژ گزارش ديگري در سپتامبر .متهم شد

زده و شكنجه داده كه يكي از  ، كتك"گاردز"افغاني را به مدت دو هفته در نزديك پايگاه 
ارتش آمريكا از يك تحقيق مستقل در مورد شكنجه و مرگ .ها فوت كرده است آن

مر تحقيق تحت خودداري كرد و در عوض ا اند، شده كه در زندان نگهداري مي كساني
ي ماست  نجام شد،به اين معني كه واقعاً قضيها (DOD) سرپرستي دپارتمان دفاع آمريكا

و ها  NGOهاي حقوق بشر،  مسووالن آمريكايي، مرتباً از درخواست تحقيق گروه .مالي شد
ها وضعيت و  كنند تا اين گروه امتناع مي (AIHRC) كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

 .ها را بررسي كنند نشرايط آ

هاي ويژه،  الملل، همچنين از محكومان به مرگ، محاكمات غيرعلني در دادگاه عفو بين
 ي ههاي به سرقت رفت امكان تصاحب اموال و زمين بدون داشتن حق وكيل براي متهم و عدم

الملل، همچنين از مرگ  عفو بين .دهد پناهندگان افغاني به هنگام بازگشت، خبر مي
اند با اين  هوايي آمريكا قرار گرفته ي هدهد كه متناوباً مورد حمل دان فراواني خبر ميشهرون

اند و  گناه را كشته اين حمالت مكرراً صدها افغاني بي. اند بوده "مسلح ي هرزمند"فرض كه 
در  .اند فقط بر عليه القاعده و طالبان بوده ،كند كه اين حمالت هميشه ارتش آمريكا، ادعا مي

ل اشغال، دسامبر يك، در اواياز اتفاقات درامات يكي. كه شواهد چيز ديگري است يحال
نفر از  ها ده. در شرق افغانستان بود "كاال يازين"ه يكا به قريامر يي، حمله هوا2001

، "ندپندنتيا"و  "ن لندنيگارد" يها را، كشت و باعث شد روزنامه يشهروندان افغان
كصد نفر يش از يكا متهم به كشتن بيامر". خود را به آن اختصاص دهند ياصل يترهايت
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كصد يكا متهم به كشتن يامر"ن بود و يگارد يتر اصليكه تـ "شد ييدر حمله هوا ييروستا
. ندپندنت بوديدر صفحه اول ا يتر اصليكه ت. "شد ييك بمـباران هوايدر  يشهروند افغان

Rupert Murdoch در حمله ييكصد روستايمز لندن گزارش داد كه يه تايوابسته به نشر ،
كا يامر يعنوان روزنامه مل كه به(مز يورك تايويبرعكس، ن. كا، كشته شدنديامر ييهوا

رهبر ": تر را انتخاب كندين تيد كه ايمجبور د ، به زحمت خود را)شود يشناخته م
شه جامعه يمز، هميتا كوريوين. "ت كرديكا را حمايكارانه بمباران امر افغانستان محافظه

مطابق "كا يقدرتمندان امر يق را برايدارد و در واقع حقا يق نگاه ميكا را دور از حقايامر
  .كند ياعالم م "ياصول بهداشت

له سربازان اتحاد شمال يف به وسي، در مزار شر2001ر طالبان در نوامبر ياس 800كشتن 
  .امدنديكا، به حساب نيامر يها به دام افتاده بودند، اصال در رسانه يك قلعه نظاميكه در 

ها، كمك  كوپتر يهل يها را توسط مسلسل ين قصابيا، ايكا و افراد سيژه امريو يروهاين
كه هزاران نفر طبق برنامه  تناميدر و "My Lai"ه ين رفتار،خاطره كشتار قريا. كردند يم

ا از كشتار يس ين ماليو تام يزير دند، و برنامهيرس به هالكت ،" Phoenix" يكشتار جمع
و هزاران نفر كه بعدا  1980ل دهه يدر اوا " Salvadoranجوخه مرگ "هزاران نفر توسط 

انه و قصابانه به بهانه كشتار يانه انتقام جويك عمل وحشيدر  2004در فلوجه در نوامبر 
   .كند يم كا، قتل عام شدند، را زندهيامر يچهار نفر شبه نظام

گناه و  يطالبان و شهروندان ب يگر از اعضاينفر د 3000از كشتار  يچ گزارشيه
ا محاصره شده بودند، يل انتخاب شده و يدل ي، بينفر زندان 8000ان يرزمنده كه از مريغ

دند، به شهر بشرقان منتقل شدند و در ين افراد كه آنها را كاروان مرگ ناميا. اعالم نشد
ان يه، در مينصف آنها خفه شدند و بق. ته و بدون هواكش، قرار گرفتندبس ينرهايكانت

فرمان آتش داد، در  "اتحاد شمال"به سربازان  ييكايك فرمانده امريكه  يشدگان، موقع خفه
  .نرها به مسلسل بسته شدنديدرون كانت
ل يدر اوا. ناتو در افغانستان است يروهايس ني، فرمانده انگلDavid Richardsژنرال 

سال گذشته، كه او  60ن در ين و مداوم تريتر ين، طوالنياوت او جنگ افغانستان را؛ بدتر
كنند و از طرف  يت ميتبع "بزن و فراركن" يك دائمياو از تاكت يروهاين. ركرديداند، تعب يم
كنند، سپس پراكنده  يطالبان با مسلسل و نارنجك عمل م يكيچر يها گر جنگندهيد
از زمان جنگ كره و جنگ ": او گفت. گردند يـشتر جمع ميحمله ب يبراشوند و دوباره  يم
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در  يك دوره اي يبرا. فتادهيدار باشد اتفاق نيكه قائم بالذات و پا ين جنگيدوم، چن يجهان
اما . ش آمدي، پ]فارس[ج يك دوره كوتاه درد و جنگ خلي ياتفاق افتاد و برا "فالك لند"
ماند كه منظور ژنرال از  يآدم در م. "ف استين و كثييپاا و مداوم، سطح آن ين جنگ پايا

 3000مرگ بار از ارتفاع  يها ر سالحيو سا يخوشه ا يها ختن بمبيز، البد ريدن تميجنگ
  گناه در روستاهاست؟ يو كشتن شهروندان ب يفوت

ك دولت يآرام كردن افغانستان و كنترل آن به شكل  يكا براينقشه امر
  ينئواستعمار

او از درك . خ در مورد افغانستان نداردياز قضاوت تار يچ احساسيگاه بوش، هدست -17
  .تنام و كره هم عاجز استيو يها تجربه آموخته شده در جنگ

است خود را جنگ با كل يكا، سيامر يسپتامبر، در انجمن فرماندهان نظام 5او در  -18
د بوش پدر را نگران كرده باشد ين بايج به كار برد و ايياو زبان ته. ان كرديجهان اسالم، ب

آنكه بالغت  ياو به جا يسخنران. كه پسرش حواس خود را كامال از دست داده است
با  يجنگ طوالن"، "ه تروريعل يجنگ جهان"دوباره داغ كردن  يداشته باشد؛ حاو يرهبر
گفت، در تهران متمركز  يحا ميكه تلو "يستياسالم فاش"د يو تهد "ياسالم يها ستيفاش

ه اسالم، قدم يمقدس، عل "يجنگ طوالن"ك ياو به سمت گسترده كردن . است، بود
  .برداشت

 ييگرا د و منتقد راستيمعاون كاركنان كاخ سف[ Karl Roveد، دست يبدون ترد
است، ين قضاي، پشت ا]ها از طرفداران جنگ تمدن يكيو  11/9با واقعه  "يبراليبرخورد ل"

  .كند ين جنگ طوالنيكا و جهان را آماده، ايامر يافكار عمومتا 
ن تر يشده اند، خشمگ يارد مسلمان را كه از برخورد پاپ، عصبانيليم 8/1ن برخورد يا

ن سخن را يشده است، پاپ ا يح پاپ كه حرف او بدفهميرغم توضيعل. خواهد كرد
دانست كه حرف او به سرعت  ين عصر ارتباطات، مياو در ا. اورده استيبر زبان ن يتصادف

به آن  يش از، هر موقعيانجام داد كه ب ين كار را، پاپ، در زمانيا. شود يدر جهان پخش م
مان خشن است وجنگ و يك ايد كه به اعتقاد او، اسالم يگو ياز بود و او به مسلمانان مين

دس از جنگ مق يك عمل مقابله به مثل بوده و پاپ بخشين مسلمانان ياشغال سرزم
  .باشد يه آنها، ميان، عليغرب
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  نده افغانستانيبه آ ينگاه
خواهد  يشتر آنها را درپيدر افغانستان، مرگ ب ييكايان امريتر نظام يتوقف طوالن -19

كا، از يت از امريبه حما يليگانه شده، تماياز خود ب يازكشورها يشتريداشت و تعداد ب
 ياقتصاد يجنگ، كشور را به ورشكستگ نهيش هزيتداوم و افزا. خود نشان نخواهند داد

. ديك منفـور و دولت ترور، خواهند ديجهان ما را به عنوان  يخواهد كشاند، افكار عموم
ك ين كنـنده، نزديـيرود كه مقاومـت به مرحله تع يش ميپ يط، در افغانستان، به شكليشرا

ن تحول يا يورنسم ديناميرا ديز. خورد يم كا رقميامر يبرا يگريشود و باخـت د يم
  .شود ير ميبا برگشت ناپذيتقر

ت ممتاز كه بر خر مراد سوارند و توسط خود يال ير قلوب و مغزهاييهرگز، تغ
شوند و توسط همه  يمتحد، پر و اشباع م يها زم شده اند و توسط رسانهيپنوتيها ه يچاپلوس
ر يك مسيم يترس. نبوده است يشود، كارآسان يانده ميها، اعمال آنها درست نما فيفن حر

ر يكشاند، غ يم يدرجه ا 180را به چرخش  يجنگ يتند، كشت يد كه هم چون بادهايجد
امپراطوران بر امواج حكومت : ميديم كه قبال رسيرس يم يجه ايبه همان نت. ممكن است

 يقعكنند و مو ينم هرگز، زمان را درك. رنديگ ير خود به خدمت ميكنند و آنها را در مس يم
 يا زود، غرورشان، كشتير يد. كنند يه آن شنا ميكند بر عل ير مييان آب شروع به تغيكه جر

ام كرده و آنها را عوض يد قيجد يروهايكم عمق، خواهد شكست، ن يها آنها را در آب
پادشاه مرده است، ": د كه يآشنا به گوش خواهد رس يميقد يك صدايخواهند كرد و 

  ".زنده باد شاه

  
  

*http://bellaciao-org/en/imprimer.  
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 ٭د اعلمينوشته شه

  يعين رفيحس، يلپانيمحمد : ينمترجم
  

م يخواه يم. ميندار يما با سنت كار. ك سنت استي] صرفاً[ش مهمل است يخ كمابيتار"

كه ما  است يخيارزش دارد، تار يك پاپاسي كه يخي، و تنها تارميكن ين امروز زندگيهم

   .1916فورد  يهنر –. "ميجادش هستيدر حال ا اكنونهم 

شوند  يمنتشر م يغرب يها يخبرگزار به سرفصل اخبار كه توسط يروزها، وقت يبعض
نطور يا. اند هوانه شديد -هر نوع آنها  جا و از همه ـم، انگار كه مسلمانان يانداز يم ينگاه

  . اند هرسد كه آنها عقل خود را از دست داد يبنظر م
، در يك هدف غربيه يبر عل ،ديجد يك حمله انتحارياز  ،گريد يهر هفته با گزارش

كه  يسميترور. ميشو يمواجه م يغرب يها در خود كشور يعراق، افغانستان، پاكستان و حت
 يستيكه متهم است، ترور يستيمنحرف شده، ترور يسميقبل از عمل برمال شده، ترور

ا ربوده شده است، يكه توسط سازمان س يا مشكوكيكه شكنجه، و  يستيمحكوم، ترور
به ما مكرراً . ميكن ي، برخورد مها ستيالوقوع ترور بيحمله قر يبرا يالاقل، با اخطار

 يآنانكه در غرب زندگ ي، حتيچ علتيجهت و بدون ه يجا، بمسلمانان در همه  ـ نديگو يم
از مردم غرب، بخصوص در  ياريبس. كوبند يغرب م يمدن يكنند، بر تمدن و زندگ يم

                                                      

٭
] كايامر[استاد اقتصاد در دانشگاه نورث وسترن ] اصالً از بنگالدش[ ،(M. Shahid Alam) اعلمد يشه .م 

ق ياز طر توان يم، با او )2007( نينو يشناس ه شرقيمبارزه عل عنوان است تحت ياو مولف كتاب. باشد يم
alqalam02760@yahoo.com يو ينترنتيت ايتماس گرفت و در سا، .http://aslama.org:  اطالعات

 .افتيدرباره او  يشتريب
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ه تمدن يجهان اسالم به جنگ بر عل يكه تمام اند هدين باور رسيكا به ايالت متحده امريا
م كه مسلمانان واقعاً يباور كنخواهند همه ما  يم يمتخصص غرب نيمفسر. برخواسته است

نكه تا بحال يطور ا نينكه آنها اصالتاً و ذاتاً فاسدند و هميا اي، اند هرا از دست داد شان عقل
عتاً شهروندان يطب. گناه اعمال نشده است يه مردم بيات برعلينگونه جناين مقدار و ايا

  .هستند "گناه يب"شه يده هميد بيآس
 يكش نسل يخود، و حت ياز محل زندگ طرد شدن، يبردگ ز، استعمار،يگر نياقوام د

ن شدت با ينطور و به ايچكدام ايه يول: اند هرا قرنها تحمل كرد يغرب يها توسط قدرت
چگاه، نه يه. يغرب يه شهروندان معموليبخصوص با خشونت بر عل. اند هغرب برخورد نكرد

مردم  ها ينيا چي، و ها يهودي، ها كا، هندويامر ي، مردم بومها ييقايا، افرياسترال يها ينيجيابور
چوقت يه ،اند هحمله نبرد يك فرد غربيهدف به  يچگاه بيآنها ه. اند هرا هدف قرار نداد

   .اند هگناهان مورد تجاوز قرار نگرفت يب
سر بلند  يگر در سراسر ممالك اسالميد ييا در جاين جا و يكه ا "يوانگيد"ن يا ايآ
ن يا ايآ است؟ يده اختصاصاً اسالميك پدين جنون يا ايآ فرد است؟ هبواقعاً منحصر ،كرده

  ل است؟يدل ين جنون واقعاً بيا ايده نوظهور است؟ آيك پدي
خود  يرهايم كه در تفسيانتظار داشته باش ييكايامر يخبر يها م از بنگاهيتوان يعتاً نميطب
خود، بتوانند كماكان  يمقام واال نكه دريا يبرا. ع برسنديشه وقايخ توجه كنند تا به ريبه تار
 يج حرفيدهند درباره تار يح ميترج ـ گر سلطه ياقشار زورگو ـ گناه بمانند يب يانيمدع

   .ل و منافع خود بسازنديباب م يخيكنند تار يم ينكه سعيا اينزنند و 
ان ياز م يپردازان، حت از سخن ينستكه فقط عده كميآور است، ا آنچه كه تعجب

خ استفاده ير خود از تاريرساز تفاسيز انات ويه روند جريتوج يف چپ، برايط روشنفكران
توانم  يفقط م ـا يتانين و بريدرباره اسالم، چ ـ ستميخدان نيك تارياز آنجا كه من  .كنند يم

ارم يرا در اخت يخيع تارياز وقا ي، كه اطالعات اندكيتصادف يها كرديرو ياز بعض
آنچه كه در جهان اسالم در شرف رخ  يربنايز درك و شرح يبرا. متشكر باشم ،اند هگذاشت

 يخ براياز تار يكم استفادهبا نجا، يدر ا. استناد كنم ها ين آگاهيتوانم به ا يدادن است، م
  :باشد يم ، مورد توجه مناواسط قرن نوزدهم نيارتباط دادن جهان امروز اسالم با چ

 ـ قابل قبولريغ يا عده يد برايشا ـ ش انگلسيدرياز قول فر،خينجا استناد به تاريدر ا
ق كارل يرف. نوشت 1857خ يدر تار سم رايفست كمونيكه مان يبله، همان شخص .كنم يم
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معروف به جنگ دوم  ين بود، جنگيه چيا مشغول جنگ برعليتانيكه بر يزمان. ماركس
. اك منع كرده بوديدن ترياتباع خود را از كش يفرمان ين طيزمان امپراتور چ در آن[اك يتر
را در  كردند تا آن يم يدارياك را ارزان خريران و هندوستان ترياز ا ها يسيزمان، انگل آن
 ياريبا هر مع ـن يفرمان امپراتور چ يدر پ]. معاوضه كنند ينيارزشمندتر چ يها ن با كااليچ
ن حمله يبار دوم به چ يو برادند ي، منافع خود را در خطر ديان رسميقاچاقچ ـ

، يخين اطالعات تارين، ايتر از ا رقابل هضميغ يحت. كردند يانه و خانمانسوزيجو انتقام
 ،ونيبيتر يليورك ديوي، نييكايك روزنامه معتبر امريچاپ شده در  يا نقل قول از مقاله

NYT، )ن يامروز ناشر .باشد يم )ماركس و انگلس ينترنتيو ايدر آرش يقابل دسترس
ن ياد آوردن اياز ب يمز، مسلماً حتيآنجلس تا لوس واشنگتن پست، و ،NYT يها روزنامه

  . شوند ينوشته از خجالت سرخ م
اك به يقاچاق تر يخود برا "حق"دند تا از يجنگ يم ها يسي، كه انگل1840- 1842اك يدر دوران جنگ اول تر

ن يمردم آرام بودند، آنها گذاشتند تا سربازان امپراتور با مهاجم" - : ن نوشتيش انگلس چنيدريداخل دفاع كنند، فر
 ، در آنيبل. "م شدندين تسليا به قدرت مهاجميان رسم بود، به سرنوشت خود و يان شرقيبجنگند و آنچنان كه در م

 از ـفراموش نشود ـ  و يماندگ ، عقبيان، از تعصب، تنبلير شرقيم به تقدياز عادت تسل يروشنفكران غرب يزمان حت

   .گفتند يسخن م ،انيبخصوص مورد توجه و عالقه آنها، از استبداد شرق يموضع
جنگ دوم  را در دورانيشدند، ز يگريد يها انسان ها ينيسال بعد، چ 15تنها  يول

بطور متعصبانه، در  يآنها، حت يها توده": سدينو ين ميش انگلس چنيدرياك، همان فريتر
شده، در نان  يزير كامل و برنامه يآنها با خونسرد. كنند يگانگان شركت ميه بيجنگ عل

به داخل  يمخف يها آنها مجهز به سالح....  زندير يم كنگ سم ان هنگيغرب جامعه
از لنگرگاه  ينكه كشتيبمحض ا. شوند يكنند و در آنجا پنهان م ينفوذ م يخارج يها يكشت

 آنها هر. دزدند يرا م يرا قتل عام كرده، كشت يو مسافران غرب يخدمه كشت رود يرون ميب
ن يا ايآ. "رنديگ يا به گروگان ميكشند و  يرد ميشان قرار بگ را كه در دسترس يا بهيغر
ر را با تعصب؟ ياعتقاد به تقد: معاوضه كرده بودند؟ يگريرا با د يك مرض شرقي ها ينيچ

مانده بودند چقدر تسلط  يراض "اعتقاد به قسمت" اگر آنها با همان !ها ين شرقياز دست ا
  ! شد يتر م ما راحت يافتن بر آنها براي

به  ها ينين چيخود، ا يها خارج از مرز يحت. نداشت ياما، تعصب آنها حد و مرز
ش انگلس ادامه يدريفر. دنديورز يمبادرت م ها يه غربيطلبانه بر عل شهادت يها حمله
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گر يد يها كار به كشور يهم كه برا ـ ها يكول -حمال آنها يها كارگر يحت ": دهد يم
 يرو ي، دستجمعيقرار قبل دارند و انگار طبق يم ان بريكنند، ناگهان سر به طغ يمهاجرت م
در صورت موفق [رند و يكنند فرمان آنرا بدست گ يم يسع ،مهاجربر يها يعرشه كشت

ز به يخود ن يا با كشتيسوزند و  يدر آتش م ،يدن كشتيم، با به آتش كشيتسل يبجا] نشدن
سر به  ، ناگهان شبانهاند هن، آنها كه مهاجرت كرديدر خارج از چ يحت. روند يا ميقعر در

   "....برند يشورش م

  از ما متنفرند؟  ها ينيچرا چ
و مانند . كردنديان آن زمان از خود مياز اروپائ يارين سوال را بسيبدون شك ا

خ يتار ـ كنند يرا بررس يا شهيل ريخواهند داليكا، كه نميفروشان امروز امر يدموكراس
ن را يآتش يها گلوله "ند كه هم آنها بودند كهيد نمايستند تائيآماده ن ـ ح خود رايات فجيجنا

"كردند يبه عنف را با كشتار همراه م يانداختند و زنا يها م دفاع شهر  يمردم ب يبررو
. ٭٭

                                                      

٭٭
در اينجا براي خوانندگاني كه در نيات و عملكرد خير تاريخي غربيان ترديد ندارند، جدا از متن مولف، شايد بجا 

از ": در البالي تاريخ درخشان و تمدن گسترشان از خود نگاشتند اشاره كنيمباشد به چند مورد از آنچه كه آنها 
اي از خاك دنيا به كافران تعلق  اعالم نموده بود كه قرار نيست هيچ ذره 1498كه پاپ مارتين پنجم، در سال  آنجا

، تجارت با و كاركشي از ) .Weltgeschichte, Afrika,Welt bild Verlag, 1998, p. 149(  "داشته باشد
هاي انجيلي نه تنها مجاز، بلكه طبق فرمان پاپ الزم شمرده  مطابق با آموزه] و در صورت لزوم، كشتار آنها[برده 

  . شوند مي

و ديگران؛ فرستادگان آنها، از همان ابتداي ورودشان به آسيا، اقدام به كشتار  Boorstinاين بود كه طبق گفته آقاي 
شان را  هرچند سال يكبار نمايش ،شرقيانبراي يادآوري ما  و انتشار رعب و وحشت نمودند و از آن موقع تا حال

در سراسر دنيا به نمايش هاي وحشت، شبهاي بمباران بغداد بود كه بطور شفاف  آخرين اينگونه نمايش. كنند تكرار مي
زمين محصور كنند، بلكه  ايران قلعهگذاشته شد و هم اكنون برآنند كه ايرانيان را براي عبرت سايرين در دنيا، نه تنها در 

  : اند كه  نوشته Boorstinمحققين زيادي از جمله . اي، ما و متعاقباً ديگران را به اطاعت وادارند با تهديد بمباران هسته
ي از خصوصيات او اين بود كه مسلمانان را از دكل كشتي آويزان كرده و با تير يك..."

ولي اين حركت وحشيانه از روي خباثت نبود، بلكه . كمان هدف تمرين تيراندازي خود نمايد
پرتقالي ) Vasco da Gama(واسكو دا گاماي . كامالً حساب شده و بخشي از سياست بود

آتش را ببينند و صداي التماس و عذاب را ) شدت(محلي،  خواست كه مردم و حكمرانان مي
. فرماندهان پس از گاما فرقي نكردند. كرد تا به تسليم دست يابد او با ترور حساب مي. بشنوند

عام پس از ديگري را با همان  يك قتل (Alfonso de Albuquerque)آلفونزو د آلبوكرك 
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حد و  يب يياروپا يها حكمرانان و روزنامه. شدند يم يداً عصبانيآنزمان هم شدان ياروپائ
بزدل،  "را  ها ينيچ. نوشتند يگفتند و م يم ها داستان ها ينيچ يها يگريت درباره وحشينها
 ييخواستند، جنگها يرا م يشتريب يها ز جنگيان نياروپائ .دانستند يم ".... رحم و  ير، بيشر

ش انگلس، با يدريفر !ع شوند، كامالًيم و مطيكامالً تسل ها ينيكه چيزمانانتها، تا  يب
 هنوز ها ينيبله، چ. خورد يگول نم ،سيرخواهانه مطبوعات انگليبظاهر خ يها حتينص
ه همه يبر عل ها ينيچ يهمگان يها شورش"ن يمنشاء ا آنها يبرا يول. هستند "بربر"

غارتگرانه؟  يها استيس. بود "سيغارتگرانه دولت انگل يها استيعلت س"به  ،"انياروپائ
 يت فرهنگيمامور. ميما جهت متمدن كردن مردم در آنجا حضور داشت! چوقتينه، ه
   !موقع و نه حاال نه آن. ام خود دست بر نداشته استين پيغرب از ا، تا امروز. ياروپائ

از رشك  يك خشم ناشين يا ايه در كجا بود؟ آن سبك مبارزه را انتخاب كرده بودند؟ اشتبايا ها ينيچرا چ
نابود شود؟  اروپا] تمدن[ ،ن خشميا قرار بود با ايبود؟ آ ها ينير از فرهنگ چيناپذ يجدائ ين بخشيا ايبود؟ آ

 يشبانه، از نامرد يدستجمع يها ن كشتاري، اها ر كردنيگ ن غافلي، اها ييربا ن آدميهستند كه ا يمدع ها يغرب
د فراموش كنند كه طبق يفروشان نبا تمدن"دهد كه  يش انگلس جواب ميدريفر يول. شده است يم يناش ها ينيچ

 ين جنگينبودند تا در بتوانند مقابل ماش يتيدر موقع ،ار داشتنديكه در اخت ي، با ابزارها ينيان، چيگفته خود غرب
، يا در هر مبارزه. جنگ نامتقارن بود كين يگر ايعبارت ده ب. "بپردازند يمعمول يا ان به مبارزهيمخرب اروپائ

موقع،  آن. را ابد و به آن حمله كند، نه نقاط قدرت اويدارد نقاط ضعف دشمن خود را ب يتر سع فيطرف ضع
 يها يبرتر يكه دشمن تمام يتا وقت ،غرب. كرد يرا ناراحت م ها يغرب ،نامتقارن يها ن جنگيچون اكنون، ا

] مردانه[ك مقابله يچوجه به يكه دشمن به يشود وقت ي؟ چه متواند ببرد يگونه مچ ،كند يم ياو را خنث يتكنولوژ
، و يباك يب ـوجودش  يكه با تمام يوقت. دهد يك هدف ثابت و مشخص تن در نميعنوان  هرودررو و ب

كه  يك لشكر در مقابله با دشمني"كند كه  يآماده است جان و تن خود را فدا كند؟ انگلس سوال م - ياريهوش
                                                                                                                                  

 در Goa(پس از فتح ايالت گوآ . ب شدساديسم جالب توجه و حساب شده دا گاما مرتك

من شهر را به آتش كشيدم و  ‘: ، در گزارشي براي شاه خود چنين نوشت)ساحل هندوستان
هر . وقفه خون ريختند را از دم تيغ شمشير گذراندم و بمدت چهار روز افراد تو بي) مردم(همه 

كرديم  مساجد آنها را با آنها پر ميما . يافتيم از گرفتن جان مسلماني نگذشتيم كجا كه آنها را مي
اقيانوس هند تا آن زمان چنين خشونت ) هاي كناره(مردم . ’....كشيديم و سپس به آتش مي

 ."........اي را بخود نديده بودند، و از آن خرد و تسليم شدند ي حساب شده وحشيانه

http://www.themodernreligion.com/pol/euro-democracy.html  

   .D.J. Boorstin in the Discoverers, Vintage, Books, 1985, pبه . ك.همينطور ر
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تواند و صالح است كه به داخل  يتواند بكند؟ كجا و تا چه حد م يبرد چه م يپناه م يوه جنگين شيبه چن
ن سواالت مواجه ين، با هميگر، در عراق، در افغانستان، در فلسطياكنون غرب بار د "ن دشمن رخنه كند؟يسرزم
. دارد تا در آنجا ماندگار شود ،مشكل ،شتريهرچه ب ين دشمنش رخنه كرده است وليغرب به داخل سرزم. است

 يشترينكه مورد حمالت بين حضور را، بدون ايتوانند ا يا ميآ: كنند ينده سوال ميبطور فزا ياستمداران غربيس
   رند، حفظ كنند؟يقرار بگ

درس اخالق درباره "خواست كه در دادن  يم ييايتانيش انگلس از مقامات بريدريفر
 ياست برا ين جنگيا"آن قبول كنند كه  يبجا. كوشش نكنند "ها ينيح به چيات فجيجنا

با  ينيت چيحفظ مل ياست برا يمردم ـ يك جدال مليگر، يبعبارت د. راب و اجاق خانهحم
 يك، وليكالس يها تي، بربرينهاد يها ياخذ شده، كودن يها يتعصب، نادان يهمه روبناها
ن كلمات را ينهفته در ا يگند تعصبات غرب يبو ياگر لحظه ا. "يك جنگ مليدست آخر 

. وجود دارد كه بهتر است آنرا درك كنند يكنون يها يغرب يبرا ياميم، در آنها پيريده بگيناد
ن و وقار أحفظ ش يبرا يباشند، جنگ يخلق يز مشغول جنگيا ممكن است كه مسلمانان نيآ

  . ت مردم مسلمان بر خودشانيحاكم يبرقرار يو برا يمل
 يبرا يول". نيچ يجنوب ها محدود بود به مناطق يغرب، جنگ ضد1857سال در 

ن تعصب و نفرت به مردم دورتر از مناطق يشود، اگر ا يتر م خطرناك يليها خ يسيانگل
ممكن  ها يسيانگل ."دهند يدر داخل تسر رسوخ كرده و آنها مجبور شوند جنگ را يساحل

ا يآ يحمله كنند ول يساحل ير شهرهايبه سا كسره نابود كنند ويالت كانتون را ياست ا
ز صرف ياگر همه توان خود را ن ن گسترش دهند؟ آنهايتوانند جنگ را به داخل چ يواقعاً م

را تصرف كرده،  يسـ   الت كوانگ تونگ و كوانگيدو ا يتوانند حت ين جنگ كنند، نميا
ل، يكا و اسرائيامر ؛حاالن يهم "ش بروند؟يتوانند باز هم پ يا مي، آيبعد چ. نگهدارند

بر جا است؟ از  ين تسلط چقدر كامل و پايا. دست دارند ن، عراق و افغانستان را دريفلسط
زمان در  آن يها يسيتر از انگل يار قويبس يتيدو در موقع نيرسد كه ا يكطرف بنظر مي

ب خود يرا در ج...  يمانند مشرف، مبارك، ملك ينها اكنون همكارانيا. ن، قرار دارنديچ
  توانند در مقابل مردم خود مقاومت كنند؟  يم ين، تا كين خادميا يدارند ول
ره در آسمان يك لكه ابر تياكنون فقط بسان  ن ممالك كه هميان در اياغيشود اگر  يچه م

ن، ين متعصبيشوند؟ چه خواهد شد اگر ا يم مردميك شورش عظيشوند، باعث  يده ميد
مجدد  يجهت برقرار يو مردم يك جنگ همگاني يباشند برا يقراوالن شين مبارزان، پيا
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ك يه يبرنده جنگ بر عل ،باز هم ،ليكا و اسرائيوقت امر ا آنيمردم مسلمان؟ آ يت مليثيح
 بزحمتش: دن را دارديارزش جنگ ين جنگيا چنيخواهند بود؟ آ ،چهارم مردم جهان

   ارزد؟ يم
 يد برايانگلس توجه كنند؟ نبا شيدريفر د به سخنانيبزرگ نبا يها ن قدرتيا ايآ

دادن همه  يك چهارم قرن تالش، با فراري، بعد از ها ينيل شوند؟ چيخ ارزش قايتار
امروز . افتندياستقالل خود را دوباره باز  1948ال از سواحل خود در سال يامپر يقدرتها

ش يها هيك از همسايچ يه يبرا. شده است ،يستيتاليكاپ يتوسعه ن موتور ين بزرگتريچ
ا ياز دن يچ كشوريدر ه يداريجاد ناپايآن در ا يس جاسوسيسرو. شوديمحسوب نم يخطر

   !الاقل هنوز نه. كند يتالش نم
م با آنچه كه يسه كنيم، مقايشصت سال گذشته داشت يرا كه در ط ييايامروز و دن يايدن

ن كشور متمدن يا يد و اتحاد سنتيانجام يم نيه چيتجزكا و ژاپن به يت امريدرصورت موفق
ون يليچند م. ديمال يم گل و كثافت ها ينيچ يروبه  ،ندين فرايارا شكسته و در ادامه  يميقد

ن، عراق، پاكستان يت، اردن، مصر، فلسطيعربستان، كو يها الزم بود تا معادل يسرباز غرب
ادن در ر افتيجه گيخته شد، نتيها آنقدر ر ييكايتنام خون امريو را حفظ كنند؟ اگردر ....

نه يكه با هز - آشفته را  يتكه شده ول ن تكهيكا، چيا امريآ !دين را تصور كنيمرداب چ
 يها تابع، جنگ يها در كشورك ينظام يها گاهيجاد انواع پايهنگفت خون و پول، با ا

 ين موجود، كشوريبه چ ـا يه منافعش در سراسر دنيبر عل يستيترور يها مختلف و حمله
 يك تجارين شريتر اما بزرگ ـب يك رقي ،شرف ثروتمند شدن و در صلحكپارچه، در يكه 
   دهد؟ يح ميترجـ  كايامر

است ين سيخواهند ا يم يو تا ك يا نهيل با چه هزيكا و اسرائياروپا و امر يها كشور
شروع شد،  يجنگ اول جهان را، كه بعد از يم، اشغال و استثمار كردن ممالك اسالميتقس

كرده، از آنچه كه در  ينينش عقب يكنند كه كم يجاب ميط ايو شراادامه دهند؟ مسلماً زمان 
  . افتند، استفاده كننديگذشته به آن دست 

  .ده استيفرا رس ين زمانيكنون چنا
چه موجود ين دريآنوقت ا –ل يا اسرائيكا يگر امريك حمله ديچ فشار، يگر پيك گردش دي
و  يتشاشات داخلغاگر جنگها، ا. ، بسته شودير قابل بازگشائيمجدداًً و بنحو غتواند  يم

نكه ياحتمال ا -نيبر عكس انقالب چ –ابند يمسلمان ادامه  يانقالبات در سراسر كشورها
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 ،ديايش بيكه پ يهر حالتا محدود نگهداشته شوند، كم خواهد بود، ياز آس يآنها به منطقه ا
آن و  يها امديتصور پ يحت. ر خواهد كرديرا در گرداب خود درگ اين اغتشاشات تمام دنيا

  !مشكل است، يرين درگيچن يانسان يها نهيهز
ن يل را مهار كرد تا ايكا و اسرائيشود امر يا ميآ: ن استين سوال ايا مهمتريدن يبرا

  جدال را آغاز نكنند؟ 
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ك يش از يب ،يطوالن يدوران. راحت نبودند يچگاه با اسالم و جماعات اسالميهها  يغرب

جهت . شد يغرب نظر م يبرا يد اساسين دو به صورت تهديهزاره، وجود داشت كه به ا
مقدس، و  يها نيابتدا از سرزم ـن خطر يمحصور كردن ا يبراها  يانرژ يج تماميبس

 يها ، اسالم را به گونهين غربيكاتب ـ اروپا ياز جنوب شرقها  ز بعديو ن يغرب جنوب
است  ينيگر ديرافض است، بار د يتيحيكبار، اسالم ؛ مسي. كرده اند يمختلف دلخواه معرف

بوجود  ]ص[محمد  ]حضرت[ يجادوگر يپرستد، اصالً اسالم در اثر نوع يطان را ميكه ش
. يبدو يفتوحات مشت فتح و يبرا يرنگيباشد، ن يجو م ن مبارزهيك آئينكه، يا اي. آمده است

. اند اه اضافه نمودهيست سين ليگر به ايد ي، تعداديمتفكران عصر رنسانس و روشنگر

                                                      

٭
] امريكا[استاد اقتصاد در دانشگاه نورث وسترن ] اصالً از بنگالدش[، (M. Shahid Alam)شاهيد اعلم . م 
توان از طريق  ، با او مي)2007(شناسي نوين  او مولف كتابي است تحت عنوان مبارزه عليه شرق. باشد مي

alqalam02760@yahoo.com ي، تماس گرفت و در سايت اينترنتي و.http://aslama.org:  اطالعات
ها انتشار  هاي امريكا قرار داد، كه توسط نئوكان استاد خطرناك دانشگاه 101ضمناً او در ليست . بيشتري درباره او يافت

 . يافته است
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، و يعيركنجكاو، مخالف علوم طبي، غيرمنطقي، جبرگرا، غياجتماعات مسلمان، استبداد
افت، ي يبرتر 19در قرن  يكه اروپا بلحاظ نظام يوقت. شدند يم يشرفت معرفيمخالف پ

ر و به استعمار يه تسخيتوج يده بود، برايشناسان آنها رس فكر شرقه ن مجموعه كه بيهمه ا
ل از يقل يا ، عده19ل قرن يدر اوا. شدند يمطرح م ياسالم يها نيزميدن سركش

ر يرا ز ين اسالم و جوامع اسالميج از شرق و دير راين تصويشناسان شروع كردند تا ا شرق
آمده  ينند كه در منابع اسالميطور بب آنها شروع كردند اسالم را آن. كنند رد سوال برده و

 ي، هنر و معماريعيفلسفه، علوم طب يها نهيمسلمانان در زم يها تيآنها از موفق. بود
 يشتر با جوامعيز تعامل بي، و نيض نژاديها، نبود تبع ن انسانيب ينوشتند، و قبول روح برابر

دگاه ين ديكه ا يانين اروپائياز ا ياديتعداد ز. را ستودند ـان خود يدر م ـگر يان دياد از
 يها بودند كه تازه از حصار] ييده اروپايزجرد[ يهودين يكردند، متفكر يد را دنبال ميجد

اروپا راه  يعلم يها طين بار به محياول يدرآمده و برا (Ghetto) نينش يهودي يها محله
با ] يسام[ ينژاد هم يخواستند از راه ادعايان ميهودين يزمان ا در آن در واقع. افته بودندي

ن اسالم و يدر فلسفه د ينژاد ـ ينيزان تسامح ديف از ميبا تعر. اعراب، به افتخار برسند
ك جامعه يدن به يكنند، كه آنها تا رس يادآوريان يخواستند به اروپائ يم ياسالم يها طيمح

 يرخواهيبا خ. ش دارنديدر پ ي، راه درازيانسان يها ه ارزشيافته بر پايبورژوا، سازمان 
خواستند با  يزمان، م حاكم در آن يان فكريان مخالف جريهودين يشود گفت كه ا يكمتر، م
آبرو و شرمنده  يرا ب يحيان مسي، اروپائيو شرق يدن و جلوه دادن دشمن اسالميبرخ كش

  . كنند
از . افتيدا كرد و گسترش يت پياهم 1950 يها شناسان در سال گر شرقيك حركت دي

ر يكردند از مس يشناس سع اسالم ياصل ياز فضال يادترين زمان به بعد تعداد زيا
ن آن مبارزه يمهمتر. داشت يل اصلير جهت سه دليين تغيا. م جدا شونديشناسان قد شرق

در . وغ استعمار بودير ياز ز يآزاد يدوم برا يمردم استثمارشده جهان بعد از جنگ جهان
كرد كه نسبت به فرهنگ،  يجاب ميغرب ا يها ط حاكم بر جنگ سرد، منافع قدرتيحم
ر شده بودند، يش از چهار قرن تحقيب يها، كه تا آنموقع و در ط خ مردم مستعمرهين، و تاريد

اتباع استعمار شده، در  ياز احترام برا يزانيسوم، ابراز م. نشان بدهند يشتريت بيحساس
  . شد يم شمرده ياگهان حسنشناسان ن نوشتجات شرق
 يالبرت هوران،) Phillip K. Hitti( يتيه. پ كيليمانند ف ينين و فاضليورود متفكر
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)Albert Hourani (يزي، ژرژ ماكد)George Makdisi (ن نصر، يد حسي، سي، محسن مهد
غرب، كه  يعلم يا به سازمانهايانه و جنوب آسيمخاور يها از كشور ـفضلور رحمان 

 يبا خود آورده بودند، خود هشدار يو فرهنگ جوامع اسالمها  شهيتر با اند كينزد ييآشنا
سهم مشخص . ن گروه بوديا ياز اعضا يكيز يد نيادوارد سع. يشناسان سنت شرق يبود برا

. بود يبكار برده شده توسط شرق شناسان سنت يها ر و عالمانه، از روشيگياو در انتقاد پ
 يها از كشور ،از آن توسط دانشمندان يبخش بود كه يا روشنفكرانهك تحرك يد يانتقاد سع

و ها  فيو تحر يساز از كج يارين جنبش نه تنها بسيا. شد يم هيتغذ ،غرب يايخارج از دن
ح كرده، ينمود اشتباهات آنها را تصح يرا برمال كرد، بلكه سع يشناسان سنت مهمالت شرق

ز شروع به برمال نمودن يو ن. سديبنو ييقايو افر يائيآس يها كشور يبرا يتر ميخ ماليتار
رخنه كرده بود را  يغرب يعلوم انسان يها شتر جنبهيكه در ب يو تعصبات يضات نژاديتبع

   .نمود
، ين غربيتوجه چند تن از متفكر بود كه اسالم مورد 1950دهه  يها ن ساليدر هم

ود خود را در غرب ت در اجتماعات موجيمعنو يواقع يها كه كمبود يجستجوگران
 ياز فلسفه اسالم ييها از جنبه يافتن دركي يآنها در پ. كردند، قرار گرفت ياحساس م

ت يكه عالوه بر رعا ي، مسلمانانيان واقعياز صوف يا ن افراد، با همراه شدن با عدهيا. بودند
ن يچندده بودند، موفق شدند يبه اعماق تفكر در اسالم رس كامل از دستورات شرع اسالم،

ت در اسالم، چه آنچه كه توسط ينده معنويجلد كتاب ارزشمند درباره حكمت و آ
، و در يگردد، و چه آنچه كه در متون، در معمار ياجرا م يان كنونيطرفداران و عملگرا

 Rene( رنه گوِنون يها نوشته. سنديجهان اسالم موجود است، بنو يسنت يدست عيصنا

Guenon(توس بوركارتي، ت )Titus Burckhardt(وف شونيثي، فر )Frithiof Schuon( ،
گران يو د) Charles Le Gai Eaton( تونيا ي، چارلز له گا) Martin Lings( نگسين ليمارت

 ،ينيق ديعم يك زندگي يبرا ،كامل ييدورنما ،شك اسالم ياند كه ب طور قاطع نشان داده هب
  . دارد

. شكل گرفت يديجد يشناس ، شرقيجنگ جهان يان فوق، در پيخالف جر يدر حركت
 يد از شرق شناسيجد يبند ك بستهيدرباره اسالم نداشت، بلكه صرفاً  يديجد يمحتو

كا و يو دوگانه امر يتهاجم كسب كنترل و تسلط يبرا ـ.ديجد ياهداف يبود برا يسنت
كه  ده بودنديد بر آن عقيجد شناسان شرق. سيبرنارد لو يتحت رهبر. انهيمخاور ل برياسرائ
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ن مصراند كه جوامع يگر، بر ايد يها از جمله ادعا. باشد يخورده م ك تمدن شكستياسالم 
 ياست با دموكراسيرا تداخل مذهب و سيزه كنند، زينتوانستند خود را مدرن ياسالم

نطور حقوق يهم. شناسد يت نميزن و مرد را به رسم ياسالم برابر. ناسازگار است
ه كفار بجنگند تا يكند كه عل ين حكم مينكه، اسالم به مومنيا زيو ن. را يمذهب يها تياقل
ر است و قادر يناپذ بطور خالصه، اسالم انعطاف. ا با احكام اسالم اداره شودينكه تمام دنيا
متمدن  يايدن ين خطر برايب اسالم بزرگترين ترتيبد. ديĤيا كنار بيد دنيط جديست با شراين

  .شود يم يمنافع غرب تلق يا بهتر، برايو 

 يكه برا يباشد و دشمنان يم ن، اهداف آنيشناسان نو شرق يبند د در بستهيبخش جد
ج كند تا روند يو بس مردمش را آماده خواهد افكار يكا ميامر. اند در نظر گرفته شده ينابود
تابع، نوع  يها و كشورك يا فرقه ـ يانه در چارچوب مناطق قوميزه كردن خاورميبالكان
ل بر منطقه را يل تسلط اسرائيرا باشند؛ تسهيتر پذ ع را كه راحتيمط يها از دولت يديجد

در  ينين برنامه بازبيا يكه بر حسب تصادف، دانشمندان حام ب استيعج !به اجرا در آورد
اش پس از استقرار دولت  است كه همه ير جهتييتغ هستند؛ يهودي، اكثراً يسنت يشناس شرق
ن يكه ا يوقت. انه بوجود آمده استيدر قلب خاورم ـ گراستثمار ينيمهاجر ـ يستيونيصه
كشورشان  يدانستند كه بقا يل شدند، آنها ميم دولت اسرائيستها موفق به تحكيونيصه

ن اسالم، مردم منطقه و غرب خواهد ين ديجاد نفاق و جنگ بيتشان به ايبه موفق يبستگ
را آغاز كردند كه به اشغال  ييها جنگ 1967ن هدف از سال يستها با هميونيصه. داشت

كا را به يخود را كردند تا امر يسع يهمزمان تمام. ديرود اردن و غزه انجام يساحل غرب
  . وادارند يل در ممالك عربيغارتگرانه اسرائ يها استيبا س يهمراه

: چون ينيد در همه آنچه كه تحت عناويشناسان جد ن شرقيا ياهداف جنگ
ا باالخره ي، ياسالم يها ستي، فاشين اسالمي، مبارزيادگران اسالميبن ان،يگرا اسالم
دن يرد هدف كوبيكه مورد استفاده آنها قرار گ يگريد يا هر عنواني، ياسالم يها ستيترور
و رابطه ها  جنبش ياسيس يها دگاهيبدون توجه به د ـمردمان مسلمان  يها جنبش يتمام

كه بعد از  يمختلف يها ها، با جنگ ن گروهياست كه ا يكاف. باشد يم آنها با مبارزه مسلحانه
اند، مرتبط  ن منطقه رواج داده شدهيه مردم ايكا بر عليل و امريتوسط اسرائ 1945سال 
 يها شينكه گرايگرا هستند ضمن ا يكه مل يمقاومت اسالم يها ن جنبشيا. شوند يمعرف
اند كه در جهت  شده يگرائ يملكامالً سكوالر و  يها ن نهضتيگزيز دارند، جاين يمرزفرا
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سكوالرها و (دارند آنها  يكا سعيل و امريحاال اسرائ ـخود ناموفق بودند  يها خواسته
   .ب كننديترغ يد اسالميجد يها جنگ با جنبشه را ب )گراها يمل

كا ين امريك بياستراتژ يها، همكارگرا زش جنبش اسالميـ خ ريچند دهه اخ يها رخداد
 ـاند  ه جهان اسالم براه انداخته شدهيكه بر عل ييها د و جنگيجد يشناس ل، شرقيو اسرائ
مصمم ها  يسيشده بودند؛ همان زمان كه انگل ينيب شيبوده و در واقع هم پ ينيب شيقابل پ

 يها ك مفسر رخدادي. كنند يبانين پشتيدر فلسط يهوديك دولت ي شدند از استقرار
زمان  ، كه در آن) Herbert Adams Gibbons(بونزيبنام هربرت آدامزگ ييكايامر يالملل نيب

نقشه  ي ندهيآ يها زشيزمان نسبت به ر استمداران آنيشتر از سيب يو حضور ذهن ييآشنا
اگر كنفرانس صلح ": ن نوشتيچن 1919ه سال يسم داشت، در ژانويهونيا و صيتانيبر
رد، مهاجرت، و توسعه ين بگيبه فلسطها  يودهيم به بازگرداندن يتصم] سازمان ملل آنزمان[
ر خواهد يپذ ان، امكانيپا يب يمدت يو برا يميعظ ينظام يروين تنها با وجود نين سرزميا

 يها ونيليو مسلمان كه ساكن آنجا هستند، بلكه م ينيون عرب فلسطيليم مين نينه تنها ا. بود
آوردن به  يق و رويبه تحم يد با سعيكنند، با يم يكه در اطراف آن زندگ يگريد

)1(ال شونديگاه، وادار به تن دادن به است هب گاه يها جنگ
تر، نوشته حاكم  امبرانهين هم پياز ا ."

 يك اول، آن استراثر مك ين اشغال شده در دوران جنگ جهانياز فلسط يبخش ينظام

)Anstruther Mackay (، مقاومت ...": نوشتن يها چن ستيهونياو درباره برنامه ص. باشد يم
ت ين پروژه حمايكه از ا ييها ه دولتيد و توأم با تعصب، مسلمانان را عليشد يو دشمن

ن، يرهالن نيه، بيانه، سوريخاورم يدر تمام يدشمنن ياثر چن. ج خواهد نموديكنند بس يم
خواهند  ين زمانيمورخ: د اضافه شودين بايبه ا. مصر، و هندوستان احساس خواهد شد

رنگ  يا با پوست قهوه يپوستان و مردمدين سفيم، به جنگ بزرگ بين تصمياه نوشت ك
از [ده خواهد شد يز به آن كشيكا نيكه بدون شك كشور امر ياغتشاشات شده است؛ يمنته

كرده  يشگوئيپ يك بون و مكيكه گ يا ندهياكنون ما در آ .")2(]در آنزمان يك نظرگاه مك
به . افته استياكنون توسعه  ير شروع شد، وليد ياسالممقاومت . ميكن يم يبودند زندگ

ن يو هندوستان گذشته و به آخر ن، مصريرهالن نيه و بيسور يها اشكال مختلف از مرز
اشاره [Ĥسپورا يكه، در د يان مسلمانانيم هب يحت ـده است يز رسيجهان اسالم ن يها گوشه

   .كنند يم ياكنون در غرب زندگ ،]ان سرگردانيهوديسنده به ينو
 ،ييزدا مهمالت ،ح و از آنين را مدلل تشرينو يشناس د شرقيمتفكر و طلبه معترض، با
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 يريمجذوب شده با تصاو غرب، يايخصوص در دن هشود، ب يم يادآوريما ه مرتب ب. كند
پشت سر  ـگذرانند  يچشمان آنها م ي، از جلويا ون، بطور لحظهيزيتلو ي صفحه يكه رو
، يجمع ، كشتار دستيدار ، جنگ، استثمار، بردهيغارتگر يخ بلند بااليتار رين تصاويهمه ا

هم  هز بين ينكه صلح و آرامش افراديو ا. پنهان شده است ييانت، و دوروياستمالك، خ
  .شده است يعدالت يخورده است كه به آنها ب

 نيا. توانند آنچه كه بوده بازگو كنند يمتحد مردم شكنجه شده است؛ آنها م ،خيتار
خ بسازند تا شكنجه را يد تاريكنند؛ با يخ خود را انكار ميدهندگان هستند كه تار عذاب

 يها ها، حمله انقطاع از لزوم خواباندن شورش يد دائم حرف بزنند، بيآنها با .بپوشانند
د مدام به يز بايت، ما نيه تمدن و مدني، اغتشاش بر عليصلح جهان ي، خطرات برايستيترور

م، تا يكن ينيچهار قرن گذشته باز ب يغرب را در ط يد غارتگريمراجعه، با ها يخ زشتيتار
فقط در صورت . ميخ مربوط كنين بدنامان تاريم، به ايآنها را به آنچه كه اكنون شاهد هست

آن  يجلو يرود تا باالخره زمان يد ميام ،خ در وجود خود، و تكرار مرتب آنين تاريق ايتعم
كنند تا ترس و وحشت را  يكر استلس استفاده ميپ غول يها افكن ها كه از بمب قدرت

  . گسترش دهند، گرفته شود
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  : آغاز سخن
در آخرالزّمان، به  ينبرد يخ بشر در طياعتقاد دارند كه تار "افته يات نو يح"ان يحيمس  -

  .ح استيرسد و نقطه اوج آن ظهور دوبارة مس ان مييبه پا "هار مجِدون  "نام 
  : باور داشتند كه  يان شهر ما، همگيحيمس  -
  .سال است  6000عمر جهان حدود   -
  .دة خدا هستند يان، امت برگزيهودي  -
  .دة خود داده است ين قدس را به امت برگزيخداوند، سرزم  -
، در 1985لسن در سال يق نيكه بنا به تحق(شان پروتستان يكش ييكايون امريزير تلود  -

ند كه خداوند از ازل مقرر فرموده است يگو ، مي)ننده داشته استيون بيليم 60حدود 
دست  يا د به جنگ هستهيم، بايكن مي ين زمان زندگيكه در ا ين ما مردمانيقاً هميكه دق

  .باشد ح ميين ظهور مسيدوم "آمدنمقر فرود "ل ياسرائ. ميبزن
ن به احتمال ياره زميس«: ند كهيگو ، مييندسي، از جمله ل)Evangelic(ل يواعظان انج

  .»بدل خواهد شد "نياره بزرگ، زميمرحوم س"ما، به  ياد، در دوران زندگيز
  ".آورد در دل مردم ترس به وجود مي "هار مجِدون  "واژة" -
  .شود مي ي، عمل)نبرد هار مجدون ( داد ين رويط ايهمه شرا -

                                                      

٭
 .Prophecy and Politics: the secret alliance between Israel and The U.S :اي از كتاب خالصه 

Christian right . نويسنده :Halsell Grace  1383رسا چاپ دوم : خسرو اسدي نشر: ترجمه . 



234 كا، منطقه، ما و انقالبيآمر

  .ر استيجنگ ناگز: هار مجِدون روشن است يام خداشناسيپ -
  : ندگان اظهار داشتيته نماياالت متحده، در كمير كشور ايمس وات، وزيج -

 يعيمنابع طب يدر بند نابود يليتوانم خ ينم ح،يالوقوع مس بيبه علت ظهور دوباره و قر
  .خودمان باشم

ن يا در. ل شديم، تشكيست در اورشليونيان صهيحين كنگره مسي، نخست1985اوت در  -
  : ديب گردير تصويكنگره موارد ز

ل يرود اردن را به كشور اسرائ يخواست كه كرانه غرب ل مصرانه ميياز دولت اسرائ -
ك سوم يم شود چون ينامه مال شنهاد كرد كه لحن قطعيپ يلياسرائ يهوديك ي. ملحق سازد

ها  ينيدر مقابل صلح به فلسط 1967سال  يهاي اشغال نيل دارند كه سرزميها تما يلياسرائ
! ندارد  يتيچ اهميان هيلياسرائ يما رأ يبرا": گفت يحياز رهبران مس يكي. ه شوددبر گردان

  "!ان دادهيهودين را به ين سرزميو خداوند، ا! ما آنچه خدا فرموده، مهم است يبرا
، درباره خاستگاه ياستاد خداشناس)  Dr. John Walvoord(وال وورد ، جان 1985در  -

راستش، خداوند در طرح ": ن گفتيهاي مردم فلسط ، درباره رنج"هار مجِدون" يخداشناس
ان است، يهوديتوجه خداوند معطوف به . نان در نظر نگرفته استيا يخود، جايي برا يكل

   ".ن قدس را به آنان دادهيكه سرزم
كا يته منتخب كنگره امري، در برابر كم"ران كنترايا"نگ دوم نورث، دربارة مسئله سره -

ها با آنها دو دوزه  يليياند كه اسرا ا مطلع بودهيس سي، اعالم كرد كه او و رئ1987ه يژوئ 8در 
را قبول كردند  يبكارين فريا ييكايامر يها بودند، مقام يليياما چون آنها اسرا. كنند مي يباز

  . اوردنديخود ن يو به رو
ون يزينندگان تلويدرصد همه ب 40خود نشان داد كه  1985ق سال يلسن در تحقين -

 يبرا"ند كه يگو دهند كه به آنها مي كا، بطور منظم به سخن واعظان گوش مييآمر
   "ستياز ما ساخته ن يچ كاريعمر خودمان، ه يدر ط يا ك جنگ هستهياز  يريجلوگ
 Christian Broadcasting Network) "يحيمس يپراكن شركت شبكة سخن" -

Corporation) CBN  جاد آن كمك يا يكه برا يا هينفر اول 700به اسم ( 700شامل باشگاه
ك يان،  يب يس ي، كانال تلگرافيوئيستگاه راديك اي، يونيزيستگاه تلوي، سه ا)اند كرده

ك يك دانشگاه، يكشور،  60ش از يدر ب يپراكن در جنوب لبنان، سخن يونيزيستگاه تلويا
 1980ون دالر در دهه يليم 200حدود  يك گروه فشار كه درآمديه، و يريخ يمنظومه جهان
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  .شدبايداشته است، م
 Praise of Lord Inspirational) ") حيمس يسيگان عيحمد خدا(ز يآم يشبكه وح" -

Network) درصد همه  8/6(ون خانوار يليم 77/5، 1980او را در دهه  يونيزيها تلو برنامه
  . اند كرده تماشا مي) نندگانيب

ل يتحص 1980كصد هزار دانشجو در اواخر دهه يل، حدود يهاي آموزش انج در مدرسه
  .اند كرده مي

 يليما 15فا و يح يجنوب شرق جنوب ـ يليما 20و، يآو تل يليما 55درة هار مجدو، 
 :دربارة آن عبارتند از يليان انجيحياعتقادات مس. ترانه قرار دارديمد يايدر

  .دان جنگ بوده استيشه مين محل هميا -
  .گذشته ساخت از مجدو مي كه مصر را به دمشق و مشرق مربوط مي يجاده باستان -
  .كرده است يداريدر گذشته هر كه مجدو را داشته، در برابر همه مهاجمان پا -
) ملك مجِدو يكيملك تَعناك و يكيو: 21ه ي، آ12باب (نون  وشع بنيفه يدر صح -

  .ان را شكست دادندينجا كنعانيان در ايليوشع در اسرائيم كه يخوان  مي
كه، مجِدون . ها را شكست داد ، در مجدو، تركيب ، آلنيسي، ژنرال انگل1918در  -

  . ميكن ترجمه مي
ان ين نبرد ميآخر. شوند ر مييها در آن درگ ملتاست كه همه  يدان نبردين ميا -

  . دجال يبه رهبر يطانيش يروهايح و نيمس يبه رهبر يكين يروهاين
ه يوحنا باب شانزدهم، آيل آمده است، در كتاب مكاشفة يكبار در انجيواژه مجِدون،  -

16.  
و دجال را به  ان خواهد برديها را از م ونيليخ، مين نبرد تاريتر نين خونيح در ايمس -

  .ديقتل خواهد رسان

  ك است يان نزديپا
شاه ": نوشت 1977، در سال يليشان پروتستان انجين انجمن كشيشيس پيب، رئيكر.س.س
تارومار  يصفت، دجال را، به سخت طانيكتاتور شيگرد آمده توسط د يها نظام ونيليح، ميمس

   "خواهد ساخت
  : ديگو مي "ارة بزرگ مرحومين، سيزم"سنده كتاب پرفروش ي، نويندسيهال ل
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رسول  يوحنايمثالً، . كند رسول را، استنباط، مي يوحنّايالذكّر، واژگان  فرد فوق"
هاي  كوپتر ي، آنها را هليندسيده بود كه ليهايي را با دم عقرب د در مكاشفه، ملخ

  : تن اسيوحنّا چنيباب نهم مكاشفات  7تا  3ها  هيكه متن آيدر حال. داند كبرا مي
 داده نيزم هاي عقرب چون يقوت آنها به و آمدند نيزم به ها ملخ دود، انيم از و"

 به نه و يسبز چيه به نه و اهيگ به نه نرسانند، ضرر كه شد گفته شانيبد و*  شد

] امر[ آنها به و*  ندارند خود يشانيپ بر را خدا مهر كه يمردمان آن به بلكه ،يدرخت
 مثل آنها تياذ و بدارند معذب ماه پنج مدت تا بلكه نكشند، را شانيا كه شد داده

 موت طلب هردم اميا آن در و*  زند شين را يكس كه يوقت بود عقرب تياذ

 از موت اما داشت خواهند موت يتمنّا و افتي نخواهند را آن و كرد خواهند

  * "  ختيگر خواهد شانيا
ا آمده است، شاهد ين سو به دنيبه ا 1948كه از  يكند نسل ت اظهار مييبا قاطع يندسيل

 "أجوج و مأجوجي"د هم جنگ يش از آن، ما باياما پ. ح خواهد بودين ظهور مسيدوم ينيع
  :ن گونه آغاز خواهد شد يبد يهم سوز. م و هم نبرد هار مجِدون راينيرا بب

   ".بردل هجوم خواهند يه، به اسرائيون روسيهمه عربها به اضافه كنفدراس"
ون سرباز از يليم 200كند كه  مي ينيب شي، پ"رسد دارد فرا مي ينينو يايدن"او در كتاب 

 ياروپا يعني( "نوزاد روم يدجال امپراطور" يها نفر از غرب به رهبر ونيليشرق و م
ح در هار مجدون آنها را به هالكت يمس يسيم حمله خواهند كرد و عيبه اورشل) يغرب

ا نابود خواهند شد و فقط يبزرگ دن يتمام شهرها يا ا جنگ هستهخواهد رساند و ب
  .ح يمس يسيخواهند شد و مبلغ ع يحيزنده خواهند ماند كه مس يهودي 144000

كه در  يا دهد در جزوه م مييهاي كتاب مقدس را تعل ييشگويول كه پ فال يدكتر جر
 يح، بر رويمس يسيكه خداوندگارما، ع يتا روز ": ديگو منتشر كرده است مي 1979سال 

او در  ".انه، برقرار نخواهد شديدر خاورم يم جلوس نكند، صلحيتخت داوود در اورشل
 ييگو شيه را پيبا روس يا ، جنگ هسته1981مارس  4م در يآنجلس تا مصاحبه با لوس

ل يد، به اسرائشو ازش به نفت، كه نفتش دارد تمام مييل نيه به دليد كه روسيگو كند و مي مي
كه در سال  يا فال ول، در جزوه يجر يآقا. حمله خواهد كرد و در آنجا نابود خواهد شد

  .را آورده است " حين ظهور مسيو دوم يي جنگ هسته"منتشر كرده است  1983

   ميمسلح شو يك هار مجدون واقعي يبرا: گانير

ابراز  1970گان در سال يكه ر يمطالب": ديگو ك مييستيتو كريقات انستير تحقيالنگ، مد
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، يت الهيكند كه او، هواخواه مشّ افشا شد، ثابت مي 1985بار در سال  نينخست يكرد و برا
گان شخصاً اعتقاد داشته است كه ير ".هارمجدون بوده است يدئولوژيمعتقد به ا يعني

ت كه گفته اس شه ميياو هم. را مقرر فرموده است يي ك جنگ هستهيش، يخداوند از پ
گان ير. "خداوند بر من آشكار ساخت" يبه جا "ن مشاورم، بر من آشكار ساختينخست"

صحبت كرده  يبيست شدن ليا دربارة كمونيفرنيالت كاليخود در ا يدر دوران دوم فرماندار
گان، در ير "ستيدن هار مجدون دور نين، عالمت آن است كه زمان فرا رسيا"و گفته بود 

. ال.يت.يپ يونيزيبا شبكه تلو يا بود در مصاحبه ياست جمهوريركه نامزد  1980سال 
و در همان سال باز  "نديب م كه هار مجدون را مييباش يممكن است، همان نسل": گفت

م به آن، به عنوان يتوان دار است كه ما مييپا يل تنها كشور دموكراسياسرائ": گفته است كه
   "ميه كنيد، تكيايش بيكه در آن هار مجِدون، ممكن است پ يمحل

شركت كند  يت مليامن يول در جلسة شورا فال يداد تا آقا يبيگان ترتيدو سال بعد، ر
ه، به بحث يبا روساي جنگ هستههاي كا دربارة نقشهيرتبه دولت امر يو با كاركنان عال

فال ول،  ي، آقا"ارة بزرگ مرحومين، سيزم"سنده كتاب يب كرد كه نويو، تصو. بپردازد
  .كند يپردازان پنتاگون سخنران ياستراتژ يه، برايبا روس يي ك جنگ هستهيدربارة 

بنگاه  يبرا 1984 و 1983 ،1982 يها خود در سال ياست جمهوريگان در دوران رير
هستند در  يت الهيكه شنوندگان عمده آن طرفدار مش) .N.R.B( يمل يمذهب يپراكن سخن

  .كرده است ي، سخنرانيا تهك جنگ هسيك شدن يمورد نزد
او، دربارة  يطرز تلق": گان نوشت كهيدر مورد ر ييكاينگار امر لز، روزنامهيمس ميج

ر نفوذ ين در زيقي، به يا او در برابر هرگونه خلع سالح هسته ييو ناشنوا يهاي نظام نهيهز
و  يال نبيحزق يها گونه كه در كتاب هار مجِدون، آن"كه  "قرار دارد يا نش موشكافانهين بيا

دا يخلع سالح شده تحقق پ يايك دنيست در يشده است، ممكن ن ييشگويوحنّا پيمكاشفة 
به آخر  يا به زودياگر دن":  د كهيگو مي يبه درست ييكاين امريبزيسنده تين نويا ".كند

 يبانيپشت"و  ".ميبكن يكار يهاي مل يندارد كه دربارة باز پرداخت بده يليگر دليبرسد، د
دا يپ يست هم، معنيز طينة حفاظت محيمس وات، در زميمانند ج ينيكاران نو او از محافظه

   "ست بود؟يز طيد در بند حفظ محيكند؛ چون اصوالً چرا با مي
كه مستلزم  ييژه آنهاي، بويهاي داخل همة برنامه": سد كهينو لز، در ادامه مييم
ش و يافزا ين ماليها صرف تأم همة پول تا د كنار گذاشته شوند،يبا هستند، يگذار هيسرما
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 يطانين بر سر دشمنان شيدن هالكت آتشينكه بارانيشوند، تا ا يي هسته يها ل سالحيتكم
  ".خداوند و امت او، ممكن گردد

  مسافرت دوم با فال ول

ان را يهودي، اعتقاد دارند كه خداوند ييكايامر يادگرايبن يليانج يحيون مسيليم 40حدود 
  . ها را دوست دارد، نه عرب

ن يخود را چن يل، نظام اعتقاديسنده كتاب به اسرائينو يسفرها از هم يكيبراد  يآقا
و هفتم خود  يينها يخ دارد به دوران زمانيم، حاال كه تاريما اعتقاد دار ": كند ف مييتعر
ح يمس يپادشاه دارد به استقرار يعني: شود ش هم باز مييها يدگيچيرسد، تاها و پ مي
م سلطنت خواهد كرد، همه يمدت هزار سال در اورشل يح در طيرسد كه در آن، مس مي

ح يهزار ساله مس يد و در ادارة قلمرو پادشاهيح خواهند گروين مسييان لزوماً به آيهودي
ن، كه مركز آن در يزم يدر رو يواقع يك قلمرو پادشاهي ـمشاركت خواهند داشت 

ن شمرده يهفتم را چن يش از دوران زمانيپ يدادهاياو، براد، رو". م خواهد بودياورشل
غ يتبل ـسوم  .هوديس دولت يتأس ـ دوم .نين فلسطيان به سرزميهوديبازگشت  ـاول : است

. سايامر عروج به ملكوت كل ـچهارم . ليها، از جمله اسرائ همه ملت يشدن كالم خدا برا
خواهند شد كه  يآنان مشغول جنگ. اند كه عروج نكرده يدوران رنج و محنت كسان ـپنجم 

  .مجِدون نبرد هار ـششم  .رهبر آن دجال است

  دار از كوه مقدسيد

به  يا ، اشاره"يمسجداالقص"و  "الصخره هقُب"در محل  يارتيز ما در تور يلياسرائ يراهنما
 يالصخره، معبد هقب در محل ": فقط گفت كه. ارتگاه مسلمانان هستند، نكردين دو، كه زيا

دهند كه چطور گاو و گوسفند را  اد مييها، دارند به جوانان  يرب "و  ".ساخته خواهد شد
 يكي ".ديگو ن را مييكتاب مقدس ا. د بشودياست كه با يبين همان ترتيا"، ".كنند يقربان

ن يا يهودي يها ستيترور": گفته است كه يارتين تور زيدر ا يحيهاي مس ستيونياز صه
ك جنگ مقدس يداد موجب ين رويرا منفجر خواهند كرد و ا يمكان مقدس اسالم

ر خواهد ساخت مداخله يح را ناگزيل خواهد شد كه مسياسالم با اسرائ يايدنيي مكاشفه
ن يم كه ايان معتقديحيما مس. ن ظهور اوستيان اعتقاد دارند ظهور او نخستيهودي. كند
ان يهوديارتگاه مسلمانان، معبد ين زيان در محل ايهوديبه اعتقاد  ".باشد ن ظهورش مييدوم
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اد معبد يبن". د ساخته شوديالصخره، با هو قب يب مسجداالقصيبوده است كه مجدداً با تخر
 يها ارتگاهيب زياند تا در تخر ل دادهيتشك ييكايست امريونيان صهيحيرا مس "مياورشل
قات يمسلمانان و تحق يها ارتگاهين زيل در اطراف ايهاي اسرائ يحفار. كمك كنند ياسالم

ن يا يپردازند، برا كا مييامر يليانج يساهايرا كل نه آنيكه هز "مياد معبد اورشليبن"گسترده 
مسلمانان بوده  يها ارتگاهيان، در محل زيهوديدا كنند كه قبالً، معبد يپ ياست كه شواهد

  .است
ن ير چنديدر ز ياقدام به حفر تونلل، ياسرائ ي، وزارت امور مذهب1970از آغاز دهه 

. اند ها خسارت وارد كرده ن ساختمانياز ا يليمسلمانان كرده است و به خ يخيساختمان تار
  .نجا بوده استيان در ايهوديامده است كه معبد يبه دست ن يتا كنون شواهد يول

و در يوهاالت ايت در ايرا يالتيدانشگاه ا ياستاد جامعه شناس "يگوردون وِلت"پرفسور 
ك يتواند انكار وجود حدود  چگونه مي يحيك مسي ": ن سؤال كهيكا در مقابل ايامر

خراب كردن  يها دالر را برا ونيليتصور كند و بخشش م يارد مسلمان را اخالقيليم
 يكه برا يليان انجيادگراين بنيا": دهد كه پاسخ مي "ده بداند؟يآنان پسند يارتگاههايز

 يرومندين يكنند، معتقد به همان خداشناس مي يآور خراب كردن آن مسجد پول جمع
پوستان و  كا، كشتن سرخير كردن غرب امريآنها تسخ. اكان ما بودندياز ن ياريهستند، كه بس

و درست  ي، اخالقتمدن پوستان را شجاعانهغرب همراه با بردن  يراندن به سو شيپ
 "ون تازهيصه" يايرؤ. اند برآمده يگريد يح در جايتفر يجستجو آنها به........ دانستند  مي

   ".است ين باستانيون فلسطينان همان صهيا ينان، برايمهاجرنش
ل يون نفر شهروند اسرائيليم 3فقط . ا، هستنديون نفر، در سراسر دنيليم 14ان يهودي

ان را دارد يحيدر جذب مس ياست، لذا سع يل از جهانگرديدرصد درآمد اسرائ 70. هستند
  .شود ن مييان تأميحين درآمد عمدتاً توسط مسيو ا

كنند كه با مغازه داران  اخطار مي يحيل، مرتب به جهانگردان مسيان اسرائيراهنما
گشتها كار  يعنوان راهنما ان بهيحيخواهند كه مس ينم ها يلياسرائ. ن معامله نكننديفلسط
. اند رون رفتهيب ي، از ساحل غربيحينفر مس كصد هزاريتا كنون، در حدود  1967از . كنند

شمار آنها  1960كردند، در سال  مي يالمقدس زندگ تيدر ب يحيهزار مس 45، 1940درسال 
در زمان . ده استيهزار نفر رس 10به  1985افته و در سال يهزار نفر كاهش  25به 

دادند و در آغاز سال  ل ميين را تشكيت فلسطيدرصد جمع 15ان يحيس مسيت انگليموميق
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  .اند افتهيدرصد كاهش  8به  1986

  يهوديسم نه يونياكتشاف صه

س يئست در شهر بال سويونيان صهيحين كنگره مسي، نخست1985هاي ماه اوت  آخر -
 ين الملليسفارت ب يكشور به ابتكار و سرپرست 27نفر از  589ن كنگره يدر ا. ل شديتشك
  .اند م، شركت داشتهياورشل يحيمس

ان خود را يلييدرصد اسرا 54گزارش داد كه  1985نوامبر  30ك در يوزويمجله ن -
درصد  60-65ن نسبت را تا يگر ايمنابع د. آوردند مذهب به حساب مي يهاي ب ستيونيصه

ام هرتزل را به يها، پ ستيونين كنگره صهيسال پس از نخست 88ن كنگره و يدر ا. اند هم گفته
ان از يهمه جهان": گفتند كردند و مي ن كنگره، تكرار مييكنندگان در ا آن كنگره، شركت

ك راه يپس تنها . اند ان نفرت داشتهيهوديخ، مردم از يدر طول تار. ان نفرت دارنديهودي
رومند ين يكنند و از نظر نظام يان خودشان زندگيد منحصراً در ميان بايهوديماند  مي يباق

  ".باشند
  :ب كردندين موارد را تصويدر قطعنامه كنگره ا يحيهاي مس ستيونيصه -
  .ل برونديكنند به كشور اسرائ مي يل زندگيرون اسرائيان كه در بيهوديهمه  -
  . مه كنديرا به خاك خود ضم يل، ساحل غربياسرائ -
  .ان داده استيهودين را به ين سرزميخداوند ا -
المقدس به  تيبه الحاق بن كمك كنند تا يگر به بگيهاي د كا و همه دولتيامر -
  . المقدس منتقل كنند تيها خود را به ب خانه سفارت. به بخشند يل جنبه قانونياسرائ
  . ل دست بكشندياز مسلح كردن دشمنان اسرائ ياروپائ يكشورها -
كردند و  يق رويكتاب عهد عت يها بودند كه با ترجمه كتاب مقدس، به سو پروتستان -

ن ياز آنها ا يارين آشنا شدند و در بسين فلسطيهود و سرزميعت يخ شريبا قصص و تار
  .بدانند يهودين ين را سرزميدا شد كه فلسطيشه پياند

را شروع كردند كه  ييها ها نوشتن رساله ، پروتستان1600سدة  يانيم يها سال يدر ط -
س يانگل ، لرد"لوور كرامياول". ن برونديد اروپا را ترك كنند و به فلسطيان بايهوديهمة 
ن، يان در فلسطيهوديس، اعالم داشت كه حضور يانگل ين دولت جمهورينخست يحام

  .ح استين ظهور مسيمقدمة دوم
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ان در يهودياعالم داشت كه  "پل فلگن هاور"، ي، پروتستان آلمان1655در سال  -
و بشارت ن"او در . موعود خود خواهند شناخت يحايعنوان مس ح، او را بهين ظهور مسيدوم
بازگشت "كند عبارت است از  را اثبات مي ن نكتهيكه ا ينوشت عالمت "لياسرائ يبرا
دوشرط خداوند به يق يهود به كشور خودشان توسط خداوند، از راه وعدة بي يشگيهم

  ".عقوب، بدانها اعطا شده استيم، اسحق و يابراه
اصرار داشت  "يارل شافتس بر"ن ي، هفتم"كوپر يآشل يلرد آنتون"، 1839در سال  -

 "يطرح اله"ان در تحقق يهوديو، معتقد بود كه . ن مهاجرت كننديان به فلسطيهوديكه همة 
ن ظهور ير او، زمان انتظار دوميبه تفس. به عهده دارند يح، نقش بس مهمين ظهور مسيدوم
ه ن برگشته و بيل به حالت نخستيك اسرائيان در يهوديرسد كه  به انتها مي يح، تنها وقتيمس
با  "ان يهوديخود را قانع كرد تا به  يسيوطنان انگل ر همياو سا. كنند يده، زندگين نو گرويد

و لجاجت و  يدل هستند، و در انحطاط اخالق اهيشق و س كلّه ينكه مسلماً مردمانيهمة ا
د ينة امينها، در زميرغم همة ا را بهي؛ ز، كمك كنند"ورند  جهل نسبت به كالم خدا، غوطه

ا خود يدانست و  ينم ايس ين لرد انگليا. دارند ياتيح يان، نقشيحيو آمرزش مس يرستگار
 "ن ينوشت فلسط او مي يست وليبدون مردم ن ين كشوريرا به ندانستن زده بود كه فلسط

ان، به صورت يهوديكه بعداً توسط  يا جمله "كشور  يب يمردمان يمردم، برا يبود ب يكشور
  . به كار برده شد "ن يسرزم يب يمردمان يمردم، برا يب ينيسرزم "

س را ير خارجه وقت انگليزنش، لرد پالمرستون، وز ي، پدر ناتنيسين لرد متنفذ انگليا
ك هواخواه ير خارجه، يوز. م افتتاح كنديس در اورشليانگل يك كنسولگريوادار كرد تا 

م فرستاد يس در اورشليانگلب كنسول يعنوان نا انگ، را بهيام يليو يعنيل، يمؤمن مبلّغان انج
 ين، كه شهروند امپراطوريان در فلسطيهوديبه او دستور داد كه همة  1839و در همان سال 

 ين زندگيدر فلسط يهودينفر  9690در آن سال فقط . رديت بگير حمايبودند، را ز يعثمان
  . بود يو خارج يان بوميهوديكردند كه شامل  مي

 يانه، به موسيم خاورميس مقيأت انگليس هيل، رئيرچچ ي، چارلز هنر1841در سال  -
ل يتوانم تما ينم من": ن نوشتيدر لندن چن يهودي يندگيأت نمايس هيوره، رئيمونته ف

ك ملت از يعنوان  نكه هموطنان شما بكوشند تا وجود خود را بهيار تند خودم را از ايبس
ز ي؛ اما دو چاست يافتني دست ن هدف كاماليبه نظر من ا. رند، از شما پنهان كنميسر بگ

ن موضوع را در سراسر جهان و به اتفاق يان ايهودينكه خود ينخست ا: ضرورتاً الزم است
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   ".ن مقصود، به آنان كمك كننديدر ا يياروپا ينكه، قدرتهايرند؛ دوم ايآرا، به دست بگ
ن ياس در لندن يلفورد، از وزارت مستعمرات انگليم. ، ادوارد ال1845در سال  -

ك دولت تحت ين، به صورت يهود در فلسطيس ملت يتأس ": شنهاد را مطرح كرديپ
ان يهودينكه خود يت، به محض ايمومين قي، كه ا"ر يكب يايتانيت بريمومير قيه و زيالحما

او گفت كه، . پس گرفته خواهد شدبتوانند از خودشان مواظبت و خود را اداره كنند، 
قرار  يت مسلطي، ما را در موقع)ترانهيمد يساحل خاور(لوانت هود در يك دولت يوجود "

ر يد دشمنانمان را زيو تهد يانداز ند تجاوز، دستيم از آنجا، هر فرايخواهد داد، تا بتوان
  ".ميشان را عقب بزن يشرويم و در صورت لزوم، پيرينظارت بگ

نداشتند و  يلياصالً تما ايند، ين مهاجرت نماينكه به فلسطيان اروپا، در مورد ايهودياما 
  .نشان دادند يل اندكيا تماي

اروپا و  يگر كشورهايز در ديس و نيش از همه در انگليبـ ان يحيسال، مس 150 يدر ط
در تمام [ها  پروتستان. سم بودنديونيتنها مدافعان صه ـكا يامر يريبعدها تا حدود چشمگ

ان يهودين متعلق به ينكته كه فلسطن يخودشان به ا يدر اصرارورز] ميك قرن و نين يا
 كنند يان زندگيهودي ان به آنجا بروند و جدا از جزيهودينكه همة يو اصرارشان بر ا ـ است

سم ياليرهبران جنبش امپر يعني ـان يحيم تمام، مسيك قرن و ني يدر ط. تنها بودند يتنها ـ
  .ان روبرو نشدنديهودي ياز سو يتيچ حمايخود، با ه يهوديسم جزيونين صهيدر ا ـ غرب

 يچ استثنا، همگيه ين جنبش قرار داشتند، بيمقدم ا يها كه در صف يانيحيمس
ست يونيا صهي يحيست مسيونياما دو اصطالح صه. سا برو بودنديمؤمن و كل يپروتستانها

را متبادر  يسميونيرا ممكن است صهيكننده بشوند؛ ز ، هر دو ممكن است گمراهيهودينه 
آن، نشأت  يا خداشناسياز كتاب مقدس،  يناش يهاي مذهب زهيكه از انگ به ذهن سازند

ان يحيمس: سدينو خود مي "يهوديسم نه يونيصه"ف، در كتاب ينا شريرج. گرفته است
د دارد بر يداشتند و تأك "ياسيهاي س زهيانگ"، يمذهب يزگاريست، فراتر از پرهيونيصه

  . آنان بود يمذهب يمهمتر از اعتقادهاها از همان آغاز، بس  زهين انگينكه، ايا
ان، يحينكه آن مسيند خوشحالند از ايگو ، مييهودي يها ستيونياز صه ياريامروز، بس

 يرسان يارياز ي، امروز امتيهودي يها ستيونيصه. كردند عمل مي ياقيبا چنان شور و اشت
ك يكه تنها  يهوديك دولت يجاد يا يعني -دن به هدف خوديدر رس يهوديسم يونيبه صه

  .دهند مي يحيسم مسيونيرا به صه ـد يآن درآ يتواند به شهروند مي يهودينفر 
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ام يل در سازمان ملل، در پيير وقت اسراير كبياهو، سفين ناتانيامي، بن1985ة يفور 6در 
سم يونيل، از صهيياسرا يصبحانه برا يدعا ي، در مراسم مليحيسم مسيونيخود به صه

، يستيونيصه يايتحقق رؤ يكه برا يا يخيمشاركت تار": ش كرديتاگونه س ني، بديحيمس
 يها تياز حما ياريبس "ن آخرها ينگاران در ا او گفت روزنامه ".عمل كرد ين خوبيبه ا
ك يرا  ، از آنچه كه آنياريمردم بس. اند ل را منعكس ساختهييل از اسرايان مبلّغ انجيحيمس

خ يكه از تار يكسان ياما برا .اند و معما شده يكنند، دچار شگفت مي ينوپا تلق يدوست
قدم و استوار  ت ثابتين حمايدارند؛ در ا يسم، آگاهيونيان با صهيحيو تعهد مس يهمراه

  ". ... وجود ندارد يا ز و تازهيانگ ز شگفتيچ چيان مؤمن سراسر جهان، هيحيمس
  ...ست؟ يسم به دنبال چيونينها گذشته، صهياما، از ا"
ان به يهودياق كهن وجود داشت، كه ين آرزو و اشتيمشترك هر دو ما، ادر سنّت "
ن دو هزار يپنهان، در طول همة ا يسانِ آتش ا كه بهين رؤياما ا. ل برگردنديين اسرايسرزم

ان، يسندگان، روحانينو... ديمشتعل گرد يحيسم مسيونيكباره در صهيسوخت،  سال مي
به طراحان پرحرارت و  ي، همگييكايو امر يسيانگل نگاران، هنرمندان و دولتمردان روزنامه

  . ن مادر متروك خود بدل شدنديان، به سرزميهوديكنندگان بازگشت  ليتسه
هود، كه ينوشت، نژاد  1840 يها كه در سال يندسيعنوان مثال، از لرد ل توانم به من مي“

به  يت ملياز موجود ينيز حفظ شده است، امكان دارد كه باب مرحلة نويانگ ن شگفتيچن
خود را به دست  ين بوميت سرزميان، مالكيهوديگر يكبار ديممكن است . ش باز بشوديرو

مزارع و  ": ديورز اصرار مي 1845اد كنم، كه در سال يا از جرج گرالر ي و. اورنديب
شه ين ريهاشان، از آن سرزم ين دلبستگيتر كه گرم ين را با مردمان پركاريفلسط يكشتزارها

  “ ".ديگرفته باشد، دوباره پر كن
ان يك جريتنها  يحيسم مسيونيصه“: ن ادامه دادياهو به سخن خود چنير ناتانير كبيسف
ده يكش يهاي عمل ان، واقعاً و در عمل هم نقشهيهوديبازگشت  يخواهانه نبود؛ برا آرمان

ن يهاجرنشك ميس يم، به تأسيكا در اورشليواردركرِسون، كنسول امر 1848در سال . شد
ت يس حمايان انگليهوديان و يحيانجمن مشترك مس يم، كه از سوييدر درة رفا يهودي

در سراسر  يا ق گستردهيچنر، تحقياران لرد كياز دست يكيو كلود كُندور، . شد، كمك كرد مي
ان پس داد، تا يهوديتوان به  ن كشور را مييا ": كرد يريگ جهين نتين انجام داد و چنيفلسط

  ".م خود برسديقد يشرفت و ترقيبه پ



244 كا، منطقه، ما و انقالبيآمر

مانه و سرانجام يت دراز مدت، صميان حمايحيمس": اهو در دنبالة سخن خود گفتيناتان
، به صورت يسيات انگليكه در ادب يتيسم به عمل آوردند؛ مانند حمايونياز صه "يكارساز"

ل يانسم به نام ديونيبود سخت مؤثر دربارة صه يوت ظاهر شد؛ كه رمانيكتاب جرج ال
س خواهند كرد، بس يرا تأس ينينو يهوديدولت "ان يهوديكرد،  ييشگويدرواندا، كه پ

ت از همگان يحما يكه در آن برابر يا يجمهور. قيسترگ، ساده و دادگر، مانند عهد عت
ان استبداد يرا، به م يغرب يش از درخشش آزاديب يزيچ.... كه  يا  يبرابر. ن خواهد بوديتأم

و محبت هر  يخواهد بود كه فرهنگ، دوست يرا كه در شرق كشوريز. خواهد برد يشرق
  ".نة خود خواهد پرورديرا در س يملت بزرگ

ك ي، به صورت "محض يليك نقشة تخي "ان كمك كردند تا يحيمس": اهو گفتيناتان
ت االين شرمن واالس، كنسول ايرا كه ادو يبه عنوان مثال سخنان ".ديدر آ يهوديدولت 

خ نوشته بود، ياو در آن تار. ديرينوشته است، در نظر بگ 1848خ ين در تاريمتحد در فلسط
از  يو مال يت جانين كه حماين در انتظار است، مردم آمادة آمدن هستند و همين سرزميا

 يها ييشگوين پيگرنه، او. ابديد تحقق ين امر بايا.... ن گردد، خواهند آمديآنان تأم
ارزش به دور  يعنوان مطالب ب د بهياند، با ت تمام ابراز شدهيرا كه با قطع يپرشمار
جهان،  يها از بخش ياريان در بسيهودي يكنون يجنبشها) ن حاليبا ا... (انداخت

ن ين سرزميا يچشمان آنان دارد بسو. انه استيشگوين سخنان پيدهندة اعتقاد آنان به ا نشان
تپد كه آنان به صورت  مي يروز يدد؛ و قلبهاشان در آرزوگر مي -، مال آنان بوديكه وقت –
   ".كنند يت در آن زندگيك ملت بتوانند با امني

در آغاز قرن  ييكايو امر يسيانگل يحيمس يها ستيونيصه ينوشتارها": اهو گفتيناتان
لسون اثر يد جرج، آرتور بالفور، وودرو ويمانند لو يماً بر تفكر رهبران مهمي، مستقيكنون

نان يا. داشتند يبودند كه با كتاب مقدس انس و الفت كامل ينان همه مردانيا. گذاشته است
و . كرد التشان را روشن مييتخ "يبردار جشن بزرگ خرمن" يايبودند، كه رؤ يهمه مردان

در  ي، نقش قاطعيالملل نيهاي ب و در صحنه ياسيبودند كه از نظر س ينان همه مردانيا
 يحيسم مسيونيگونه اثر صه نيبد. هود به عهده داشتنديان دوبارة دولت و ساختم يگذار هيپا

ش دوبارة يكمك كرد تا موفق به زا يهودين يسم نويونيبود كه به صه يبر دولتمردان غرب
  ".ل گرددييدولت اسرا

خ، درك شعر و اخالق بود كه به يدرك تار يا گونه" :ان سخن خود گفتياهو در پايناتان
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د، تا شروع به نگارش، طرح يش الهام بخشيك قرن پيش از يب يحيمس يها ستيونيصه
 ياز آنچه كه دوست ين است اگر كسانيچن... ل بكنند يياسرا ينقشه و سازمان دادن بازساز

اند، جهل خود را هم  نامند دچار معما شده آن مي يحيبانان مسيل و پشتييان اسرايم ينوپا
هاي  يما از بستگ. ميدار يشتريب ياما ما آگاه. اخالقسازند و هم در  خ بر مال مييدر تار
 ين استحكام به هم مربوط ساخته است، آگاهين عمق و با ايكه ماها را با ا يا يروحان

عمل  يستيونيصه يايتحقق رؤ يبرا ين خوبيرا كه به ا يخين مشاركت تاريما ا. ميدار
  ".ميشناس كرده است، مي

ن، يزم يبود برا ييايرؤ. بود يياينبود؛ جغراف يروحان يرو چيهرتزل، به ه ياياما رؤ
، ياسيسم سيونيان در مورد صهيهودياز  يارين است، بسيقدرت، آب و خاك؛ و چون چن

ن را ينكه با وجدان آرام بتوانند خاك فلسطيا يها برا ستيونيصه. اند از اشتباه درآمده
. ستندين هستند، آنجا نيسرزم كه مالك آن يمتصرف شوند، ناچار بودند فرض كنند، مردم

ن ين فلسطيدر سرزم ينيچ فلسطيكردند كه ه ادعا مي ياسيس يها ستيونيدر آغاز صه
 ـن را كشف كردند يگر ساكنان فلسطيان مهاجر، ديهودي يجه، وقتيدر نت. كند ينم يزندگ

 يليياسراسندة يعاموس الون نو. كّه خوردندي ـ را يبوم يدرصد مردمان عاد 93همان  يعني
ست يونيكنان نزد آن رهبر صه هياران هرتزل، گرياز دست يكي، 1897كند كه در سال  نقل مي

  "!دانستم ينم ن رايمن ا. ها هستند ن، عربياما، آنجا، در فلسط":رفت و گفت
سم، ما از يونياز همان آغاز صه ":سدينو اف ستون مي.يآ ييكايامر يهوديسندة ينو

ها آنجا  م عربيدانست ما مي. ميها در آنجا هستند، نفرت داشت عربن نكته كه يرفتن ايپذ
ا يد كه شما مثالً دندانپزشك يدر نظرتان مجسم كن. ستنديم كه نيكرد هستند، اما وانمود مي

در  يكوچك غرب يرايوياليي در ساحل رينكه ويا ايد، يفا باشيا حيالمقدس،  تيدر ب يبيطب
گر و  ا به فرض كشتي ـعرب هم در آنجا باشند  يبايار زيبس يالهايو ـ ديافا داشته باشي

كباره يد؛ بعد ينكه به مدرسه برويا ايد، يداشته باش ينكه كسب و كار تجارتيا ايد، يزارع باش
ان برود و شما خانة خودتان، كسب و كار خودتان، مدرسة خودتان يز از ميو ناگهان همه چ

ز يچ چيه ـد يآ د مييدر شما پد يلخاحساس ت. ديو كشور خودتان را از دست بده
  ".د كرديخواه يديو شما احساس نوم ـه وجود ندارد ين قضيدر ا يمرموز

س يتأس من به كشور تازه: ن گفتيمنوه يهوديست معروف، يولنين، پدر ويموشه منوه
دم كه ين كشف رسياما به ا. روبرو بشوم يك بهشت روحانيد كه با ين اميبه ا. هود رفتمي
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در  ".كنند مي "پرستش"نه خدا، بلكه قدرت خودشان را "ها در آنجا، دارند  ستيونيصه
ن يدر ا. به من نوشت يخصوص يا سال داشت، نامه 88ن كه در آن موقع ي، منوه1981سال 

ت يهودي ي، به جاياسيسم سيونيكه بر اثر مستقر شدن صه ي"زيانگ انحطاط غم"نامه، او از 
  .كرد يوارد آمده است، سوگي، پدينبو

ة جروزالم يبا نشر يا زاك شترن، در مصاحبهيآ ييكايامر يهوديست مشهور يولونيو
  .دينام "ر شدة منيدار شده و ت لكّه يايرؤ "را  يستيونيسم و دولت صهيونيپست، صه

سم يونيهم صه. يس.ينگتن ديوتر اهل واشيسنده و متخصص كامپي، نويمارك بروزنسك
سم ببرّد يونيش از آنكه از صهيپ يبروزنسك. نامد ره شده مييو ت دار شده لكّه يايك رؤيرا 

من كه  "كار كرده بود،  يهودي يستيونيصه يها سازمان يها برا و از آن جدا بشود، مدت
از شور و شوق، به صورت  يهاي مختلف سم را با درجهيونيبرال هستم، صهياست ليدر س

  ".كردم مي ي، تلقيو خودگردان يخودمختار يهودينمونة 
  سم عوض كرد؟يونياش را نسبت به صه دهيز عقيو چه چ

من شروع كردم به مطالعه، و به . ش از اندازه آگاه شدميساده، من ب يليخ": گفت
سم كار كند؛ اما يونيصه يد برايبا يهودينست كه هر يفرض بر ا. خواندن خود ادامه دادم

خ يد تاريبا يهودينست كه هر يفرض بر ا. دربارة آن بخواند ياديآنكه مطالب ز يب
  ".خ آن مطالعه كرده باشديست دربارة تاريبا ينم قتاًياما حق. سم را قبول داشته باشديونيصه

  :ان كرده استين بيسم، را چنيونيف صهين تعرياو بهتر
ف يان تعريهوديجشن خرمن همة  ييد و گردهمايان تبعيسم را پايونيها صه يبعض" -

. كنند ف ميينژادپرست تعر ياستعمارگر يسم را نوعيونيها صه از عرب ياريبس. كنند مي
، ياز نژادپرست يعنوان شكل سم را بهيونيك مورد صهيمتحد هم در  ملل يندگينما يها أتيه

گرا  يك جنبش ملي يمعمول يها يژگيسم ويونيجرج اوروِل گفته است صه. محكوم كردند
آن  يسيتر از نوع انگل ثيتر و خب آن خشن ييكايرسد كه نوع امر را دارد، اما به نظر مي

 يك خدايپرستش "سم را به صورت يوني، صهيسيس انگلينو خي، تاريب نيو تو. باشد
  ".كند ف ميي، تعر"انهپرست مذهب بت"ك يو "ن يدروغ

   :ديگو ن مييسم چنيونيف خودش را از صهي، تعريبروزونسك
دانم كه به  گونه مي يطلب، استعمار ، توسعهياسيك جنبش سيسم را يونيمن صه"-

ل را يياسرا يكارها يل اصليدانم كه دل مي يست را كسيونيد، و صهيل انجامييجاد اسرايا
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ا تا چه اندازه ممكن يه خطرناك است، يرد تا چه پايآنكه در نظر بگ يقبول داشته باشد؛ ب
  ".است غلط باشد

ست يونيتوان صه را هم ميان يحيف، آشكار است كه مسين تعريدم، بنابرايپرس
  كرد؟ يبند طبقه
كه دولت  ـ "محلة جهودها"ك يان را در يهوديد كه يخواست ينم انيحيالبته، اگر مس" -

سم هرگز يونيدور هم جمع كنند؛ صه ـان است يهودي يشود و منحصراً برا ده مييهود نامي
ست سال در يت دونكه مديان هم پس از ايهودينست كه خود يدر ا يتراژد. شد ينم آغاز

  ".شه مقاومت كردند، سرانجام با آن همراه شدندين انديبرابر ا
مز تلگرام گفت، او يتا ية تكزاسيلر خبرنگار نشري، به تا1983ة يفور 6فال ول در 

، مصر، يه، عربستان سعوديه، تركيهايي از عراق، سور ها، بخش يلييموافق آنست كه اسرا
 يدن به همة مرزهايت را، تصاحب كنند؛ تا رسيو كو سودان و همة لبنان و كشور اردن

بعد فال ول . ل استييها متعلق به اسرا نين سرزميهمة ا. تيمومير قين زيفلسط
ز يت از آنچه كه نزد خداوند عزيرا ما در حمايكا را بركت داده است، زيخداوند امر":افزود
  ".ميا كرده ي، با خداوند همكار)ليياسرا يعني(است 

ل و يهوادار مبلّغان انج يحيون مسيليم 40ت در حدود ين حمايعلت هم درست به
به راه ) كايامر(ن، از برونكس يگر ياز زمرةاَند ييكايان امريهودي يادگرا است كه بعضيبن

به  1975ن كه در سال يگر. رنديگ ان را ميينيفلسط ينهايد اسلحه زميافتند و با تهد مي
دمن، ياالت متحد خود را نگهداشته است، به فريگذرنامة ال مهاجرت كرده، اما هنوز يياسرا

ن يا. ها ندارند نينسبت به آن زم يچ حقيها ه عرب": گفت "دهكده يصدا"در همان مقالة 
است كه  ين مطلبيا. ديگو ن را مييكتاب مقدس ا. مطلقاً مال ماست. ها مال ما است نيزم

ها دربارة  نم و با عربينم كه بنشيب ينم يلين جهت من دليبه هم. اصالً بگو مگو ندارد
   ".رديگ ها را مي نيتر باشد، آن زم يهر كس كه قو. متقابل گفتگو كنم يادعاها

 "گوش  "از رهبران روشنفكر  يكيدهكده، حنّان پورات،  يهمان مقالة صدا بنابر
 ؛ و به وجوديروحان يكشور پادشاه يايل، و رؤييت كامل بر اسرايحق حاكم ": ديگو مي

ابند، يها تحقق ن شرط شين پياگر ا. ا هستنديكامل شدن دن يش شرطهايآمدن امت مقدس، پ
  ".وجود نخواهد داشت يصلح

 يستيترور يها ژه رهبران جنبشيبو ـان يهوديان و چه يحيچه مس ـ ها ستيونيهمة صه
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پورات،  ييايحيمس ـ ياستعمار يها دگاهين ديم، در ايگوش آمونمانند كاخ و يهودي
 يها ستيونيهم صه. دانند مي يك امر مطلقِ اخالقيل را يين اسرايآنها سرزم. كنديشر
 يرمز ـ ين مطالب استعماري، اصرار دارند كه ايهودي يها ستيونيو هم صه يحيمس

خاخام موشه له . دهد ل مييآنان را تشك يراث مذهبياز مفاوضه با خدا، بخش سالم م يحاك
كشتن آن سه شهردار  يحكوم شده، به خاطر توطئه برام يها ستيحلقة ترورنگر، سريو

 يها ستيونيصه از ياريخودش و بس يسم را برايونيالصخره، صه هران كردن قبيو و ينيفلسط
  :كند ف ميين گونه تعريگر، بديد

اگر شما . مفاوضه با خدا يرمزـ  ين مطالب استعماريهم يعنيسم، يونيصه"
د، پژمرده خواهد يآن ببرّ يحايمس ـ يرمزـ  يهاي استعمار شهيسم را از ريونيصه
 يا بر طبق اصول عملي ـ ياست كه بر طبق استدالل عقل يسم جنبشيونيصه. شد
ا تحرك ي، يشناس تيا جمعيمردم جهان،  يا آراي، يالملل نياست، روابط بيس

كه  يزيتنها چ. كند فكر مي ياله يها كند؛ بلكه بر طبق فرمان ينم ، فكرياجتماع
كه در  يم است، همانطوريت دارد، وعدة خداوند به ابراهيسم اهميونيصه يبرا
  ".ثبت شده است "شيدايسفر پ"

ش گفتة ينگر، همه از مقالة پين، حنّان پورات، خاخام لةويگر يمطالب نقل شده از اند
است كه در  "يهودي يستيترور ينيزمريز يدر درونِ گروهها "ر عنوان يدمن، زيرابرت فر

  .دهكده، منتشر شده يصداة ينشر
  ن برآمدينو يان دست راستيحياتحاد با مس يل به جستجوييچرا اسرا

عمدة  يكا و در مركزهايدر شمال شرق امر يهودي يها برالين لين و مشهورتريتر فعال
ان يادگرايل و بنيآنها با هوادارانِ مبلّغانِ انج. وركيويژه در شهر نيكنند، بو مي يزندگ يشهر
ن دو يا. نداشتند ييا آشنايو غرب بودند، چندان عالقه  يانيدر جنوب، غرب م شتريكه ب

ان يادگراياز بن ياريبس. ا اگر هم داشتند سخت اندك بودينداشتند،  يگروه، نقاط مشترك
عنوان  نان اعتقاد داشتند كه بهيا. داشتند و آشكارا نژادگرا بودند ي، جنبة محليجنوب

ها و  ينيها، چ كيپوستان، كاتول اهان، سرخيپروتستان بر سپوست، آنگلوساكسون، ديسف
  . دارند يان، برتريهوديها و مسلمانان و  يها، هند يژاپن

نه يو ك يفكر راث كوتهين ميدپوست، آنگلوساكسون، پروتستان، ايسف ييكايها امر ونيليم
 يهوديرا ضدآشكا ين رود، نظرهايمانند جرالدو يان دست راستيحيمس. اند را به ارث برده

از  يان دست راستيحيگر مسيد. كردند منتشر مي "فندر يد "غ و از راه مجلة يخود را تبل
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. ام اليليفت، و ويسو يام كالگرِن، وِسليلي، ويپِل يام دادليليث، ويسم. يك. جمله جرالد ال
ان، كشور يهودياز حضور  ي، خال"يحيمس" يكايكردند كه امر غ ميينگ، رسماً تبليبلس
  .خواهد بود يبهتر

شان نجات دهند و به يهودين يان را از ديهوديد ياعتقاد دارند كه با يحيان مسيادگرايبن
برالِ مستقر يان ليهودي. هود استين يد يقيت، همان تحقق حقيحيشان نشان دهند كه مسيا

پرخاشگر و  يها، برنامة كار اجتماع ن منطقهيل ايان اصيهودي نهشده در شرق، همانند 
آنان را از  يبانيادگرا، از جمله پشتيل و بنياز هواداران مبلّغان انج ياريكارانة بس محافظه

ها و  مراسم دعا و نماز در مدرسه يشتر، برقراريب يا هسته يها ساختن بمب
، از همان آغاز، با ييكايبرال امريان ليهودي. كردند ن، رد مييهاي ضد سقط جن يشياندريتدب

هاي اصالحگر  يشيراندياز تدب يبانيدر پشت ييكايبرال امريل يها ها و پروتستان كيكاتول
ش يش از پيل، بييجاد اسرايژه پس از اين مسأله بويشفابخش و سازنده متحد بودند و ا

  . كرد صدق مي
ان ي، بطور منظم و هماهنگ با هر دو جرييكايامر يهودي، رهبران 1967تا  1948از 

 40ندة حدود يكه نما(االت متحديك ايهاي كاتول كنفرانس اسقف يعنيكا، يامر يحيمس
 يحيون مسيليم 40حدود  يندگيكه نما( ساها يكل يمل يو شورا) ك هستنديون كاتوليليم
  . كردند دار ميي، د)گر را دارنديد

، يلييو اسرا ييكايان امريهوديد از چه وقت و چرا يد ديقت، باين حقيبا در نظر گرفتن ا
ل، برآمدند؟ از آنجا كه يان مبلّغ انجيادگراياتحاد با محافظه كاران دو آتشه و بن يجستجوبه 

وند يان پيهوديل را به يمبلّغ انج يادگرايست كه هواداران بنيد متقابالً مشترك نيروابط و عقا
مبلّغ  يونيزيتلو يستگاههايوند شده است؟ اين پيموجب ا يگريز ديداده، پس چه چ

سازد كه در  را آماده مي يشان مكانيهود برايكنند كه دولت  ما تكرار مي يبرا ل، مرتبيانج
از مبلّغان  ياريبس. برخوردار گردند يدار كنند و از سعادت ابديح ديتوانند با مس آن مي

ح خواهد ين مسيا به ديا كشته خواهد شد و ي، يهودي، اعتقاد دارند كه هر يليعمدة انج
شان را كنار بگذارند و  دوستانهو بشر يژرف خداشناس يد اعتقادهايان چرا بايهوديد، يگرو
  ، دست اتحاد بدهند؟ يان دست راستيادگرايبا بن

ان يحيان با مسيهودياز مسئوالن مشهور ارتباط  يكيتانن بااوم، .خاخام مارك آر
ن يبه ال، ييپشتبان اسرا ييكايان امريهوديل و يياسرا: دهد ن پرسش را ميي، پاسخ اييكايامر
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ساها يكل يمل يژه شوراليبرال و بويان ليحين اتحاد تازه برآمدند، كه مسيا يل به جستجويدل
)NCC ( رها كردند "، آنها را".  

  : كند ب خالصه ميين ترتير خط را به ايين تغيتانن بااوم ا
ساهايي كه يكند كه پروتستانها و كل احساس مي يهوديتاكنون، جامعة  1967از جنگ "
شان با امور جهان سوم، ياند؛ به علت همدرد ساها خوشه بستهيكل يمل يور و بر شورادر د

جه يدر نت. اند كنند و آنها را ترك كرده ت ميين حمايبخش فلسطيگر دارند از سازمان آزاديد
ان يحيجاد شده بود كه توسط مسي، ايخال يك فضايل، يياز اسرا يت افكار عموميدر حما

   ".ل، شروع به پر شدن كرده استيانجادگرا و مبلّغان يبن
ا شورا، جامعة ين اتهام تانن بااوم را كه گوي، ا) NCC(ساها يكل يمل ياما رهبران شورا

  .كنند است، رد مي "رها كرده"ل را ييو اسرا ييكايان امريهودي
شان و يست، جامعة كشيمتحد متود يساهايران كليأت مدين هيشير كل پيدكتر جونز، دب

ها  استيدر س NCC ": ن گفتيانه، چنيخاورم يها در پروژهش NCCسة يأت رئيس هيرئ
   ".ل استيياً هوادار اسرايخود، قو يعمل يها يريگ و موضع

درصدد  NCCن ضمن، يدر ا": ساها گفتيكل يشورا يميدكتر والتس از فعاالن قد
ان باشد و ينيسطش از رنج و عذاب فليكند كه نشان آگاه يبند هايي را فرمول هيانيبرآمد ب

جنگ و  يها همة طرف يها، عادالنه و برا هيانين بيكردند كه ا دقت مي NCCهمة رهبران 
ك يدن به يرس يخود برا يها به كوشش NCCرهبران . انه باشديجو يدعوا، آشت

ل باشد، ادامه ييهمه، از جمله اسرا يانه كه به نفع مصالح عاليل خاورميدر مسا يريگ موضع
ن دست يطرفانه از ايكا هرگونه اقدام منصفانه و بيان امريهودي يستيونيدستگاه صهاما . دادند
ن مخالف ما است، بشدت رد يست و بنابرايز نيآم تيحما يقدر كاف نكه بهيعنوان ا را، به

  ".كرد
همه  ": اند، گفت ا آمدهيه به دنيكه پدر و مادرش در سور يحيمس يا روحانيدكتر مار

ل ييرا از اسرا يانداز متفاوت چشم يان بطور كلييكايامر. ر كردييتغ 1967ز بر اثر جنگ يچ
بس زورمندتر  يها در برابر جالوت يل را داوود كوچكيي، آنها اسرا1967تا سال . دنديد

آنها . گان خودشان حمله بردنديها به همسا يليياما ناگهان اسرا. آوردند عرب، به حساب مي
ن يزم يرانه در رويمصر را غافلگ ييهوا يرويرل هاربور، ننوع پِ يآسا ك حملة برقيدر 

، ينا شدند و ساحل غربيرة سيها وارد شبه جز يليياسرا. درهم شكسته، نابود كردند
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  ".، نوار غزه و ارتفاعات جوالن را متصرف شدنديالمقدس عرب تيب
، ونيزي، من هر روز در تلو1967 يها جنگ يدر ط": ن ادامه داديا چنيدكتر مار

 يانيلييمورچه هستند و اسرا ييكشند، كه گو ان را مييدم كه چنان مصريد ها را مي يليياسرا
ه پدر و برادر مرحومم هستند، يهايي را كه شب يدم كه سوريد را در ارتفاعات جوالن مي

زه زنان و كودكان يكردم كه دارند با سرن را نگاه مي يلييمن سربازان اسرا. كشند دارند مي
از  ياريدانستم كه بس ن حال مييبا ا. رانند ، به خاك اردن مييب پل آلن يرا از رو ينيفلسط

د عربها ينيب نكه ميي، از ايهودي، چه يحياند، چه مس ون نشستهيزيتلو يكه به پا يانييكايامر
  ".كشند ها، هورا مي يليياسرا يشوند، برا مي يدارند كشته و زخم

 ييكايك امريام مثل  كرده يدر طول همة عمرم سع .ام ا آمدهين كشور به دنيمن در ا"
 يها تير فعاليهايي كه درگ تاكنون، در سازمان 1942از سال . كنم يخوب زندگ

كا و بسود ياست بسود امريام، تا س ت كردهيهستند، فعال ياسيو س يدوستانه، آموزشبشر
كا در سراسر جهان است يدار امر تياولو يطلب دة من مبارزهيكه به عق ـانه يصلح در خاورم

ن يان و مسلمانان را تحسيحيان، كشته شدن مسييكايدم كه امريد مي ياما وقت. ش بروديپ ـ
 كار. هاي عمرم بود ن لحظهيتر رهيآوردند، ت به حساب مي "بد"ها را  كنند، چون عرب مي

  ".، به من الهام شديدين لحظة نومي، در ايحيمس يساهايكردن در درون كل
را به كنفرانس در بوستون فراخواند؛ و آنان  ييكايامر يحيگر رهبران مسيا، ديماردكتر 

از ساحل  "ل دستور بدهد، ييدنت جانسون تقاضا كردند، به اسراياز پرز يضمن درخواست
  ".كند ينينش ، غزه و ارتفاعات جوالن، عقبيالمقدس عرب تي، بيغرب

م تا يرا آغاز كرد يكم ما كار ستصورت نگرفت، اما د ينينش ن عقبيا": ا گفتيمار
ت يهايي وجود دارد كه حكومت ما از آنها حما يعدالت يابند، بيان درييكاياز امر يبرخ
هايي را كه  نيدنت جانسون خواست تا سرزميل از پرزيياز رهبران اسرا يكي يوقت. كند مي
دنت يبشناسد، پرزت يل به رسميياز خاك اسرا يعنوان بخش ر شده است، بهيتسخ 1967در 

ت بشناسم؛ اما شما يشما را به رسم يد كه مرزهايخواه شما از من مي: جانسون پاسخ داد
  ".ديا ل را مشخص نكردهيياسرا يهرگز مرزها

 يسيت برجستة انگلين شخصيخودم به لندن، با لرد كارادون، ا 1982من در سفر سال 
ن افسر يتر ن درجهيي، به عنوان پا1920آخر دهة  يها ن بار، در سالياو، نخست. مالقات كردم

ما در . المقدس رفته بود تين، به بيس در فلسطيت انگليموميخدمت در حكومت ق يبرا
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  : ن گفتيم، او دربارة آن روزها چنيدينوش را مي يخود چا يها كه از فنجان يحال
آن، در پس از . وار ندبه شدميد 1929 يمن در همان هفتة ورودم، شاهد بلوا"

دهة  يانيپا يها ها در سال ز عربيآم تمام مدت شورش و تظاهرات خشونت
باً ده سال در نابلس بودم و سه سال يمن تقر. كردم ن خدمت ميي، در فلسط1920

كوه هرمون، به دمشق  يدا، از باالياده، از صيپ يكبار، تنها و با پاي. هم در امان
در آن  يرو ادهيپ. رفتنديپذ ياديز يبا مهربانر، من را ين مسيان اييهمة روستا. رفتم

دانه  به المقدس را دانه تيهاي شمال ب من همة دهكده. بخش بود ار لذتيمنطقه بس
م و يافتاد راه مي يك بازرس كشاورزيهر روز صبح دوشنبه، با . شناختم مي
خواست،  كه دلش مي يا توانست در هر دهكده آدم مي. م دنبال كارمانيرفت مي
   ".شدند آدم شاد مي ييرايها از پذ ان آن دهكدهييروستا. ف كندتوق
آن  يهمگان يها و كشتارها يسوز دوم و آدم يجنگ جهان يشامدهايلرد كارادون كه پ
 ييان اروپايهوديغرب كه نسبت به  يايح داد كه چگونه دنيكرد، توض را در آلمان مرور مي

. سم كَنديان نازيقربان يبرا ين مادريسرزمك ين، يكرد، از بدن فلسط مي ياحساس همدرد
   ".تلر را بپردازنديه يها تيها را وادار كردند تا كفّارة جنا عرب": او گفت
د گوناگون، در سال يعقا يهاي فراوان با مردم دارا ه بر مصاحبهيساها با تكيكل يمل يشورا

ك يل يل انتقاد، و از تشكييااشغالگرانة اسر يها استيصادر كرد، كه در آن از س يا هيانيب 1980
ز يساها نيكل يجهان يشورا. شده بود يبانيو غزّه پشت ين در ساحل غربيدولت جداگانة فلسط

ن مدت، يا يدر ط. ب كرديرا تصو يخود در وانكووِر، قطعنامة مشابه 1983 ييدر گردهما
ب كرده يتصو هايي را ، قطعنامه1974 يعنيش، يپ يليك، از خيكاتول يها اسقف يكنفرانس مل

  .ديورز ن، اصرار مييجاد دولت فلسطيان و اينيشتر به حقوق فلسطيبود كه نسبت به توجه ب
اصرار دارند كه راست . ك.م.و رهبران ش - ن سخن راست بوده باشدياگر ا يحتّ

اگر  يدند، كه حتيجه رسين نتيكا به ايان امريهوديل و رهبران ييرهبران اسرا -ستين
 يبزرگ يليان خياز دست بدهند، باز ز يساها را هم بكليكل يمل يكامل شورا يبانيپشت

  .اند نكرده
ان يهوديل و رهبران يينكه رهبران اسراينخست ا: ن نكته به سه علت درست استيو ا

ضداشغال  سا، بريرهبران كل ينان خاطر دارند كه خط اصلياطم يدرست هكا، بيامر
ن يز چنينخواهد كرد؛ كه در واقع ن يقاط يريگ ضعل موييعرب توسط اسرا يها نيسرزم
اگر فردفرد  يكنند، كه حت يجمعتوانند احساس خاطر ها مي ستيونيصه. نگرفتند يموضع

و  ـ بكنند يان ابراز دلسوزينيرنج و عذاب فلسط يبرال، برايك ليا كاتوليرهبران پروتستان 
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  .ها را ابراز هم بكنند ين دلسوزيا ينادر يدر موردها
، اعتقاد ييكايان امريهودية اجتماع يس اتحاديگر و رئ ندلر، خاخام اصالحياَلكساندر ش

ما  يابتيش منحصراً در مشاركت نيبودن ما، كم و ب يهوديم كه يده ما اجازه مي يوقت“: دارد
ن يبا ا ”.ميساز وارد مي يريناپذ جبران يها انيل خالصه شود؛ به خودمان زيياسرا يدر زندگ
شنوند،  ل ميييدربارة اسرا يكالم خوب يتا وقت يهوديشتر رهبران يب“د كه يافزا ميحال او 

  ”.رنديده بگيرا ناد يزيحاضرند هر چ
، با يستيونيصه يسازمان جهان ييكايبخش امر يياجرا يها از مقام يكينر، يژاك تورژ

است،  يعيطب ن، كامالًينو يان دست راستيحيبا مس يكيها، نزد ستيونيصه ينكه براياظهار ا
 يعيم كه متفقان طبيبرس يريگ جهين نتيد به ايز بايش از هر چيپ) انيهودي( ما“: ديگو مي
  ”.ها براليهستند، نه ل يان دست راستيگرا سم، واپسيونيصه

، يحيان مسيادگرايبن“: كا اعالم كرديامر يها ستيونيس سازمان صهينك، رئيآلك رِس
 يبانان برايج كردن پشتيصحبت از بس يو ما وقتل هستند ييبانان اسراين پشتيبزرگتر

  ”.ميپرداز ينم ان آنان به انتخابيد، در ميآ ش مييل پيياسرا
وقوف داشت، خاخام آبنر  يحيان مسيادگرايت اتحادش با بنيها كه براهم خاخام يشورا

 ييگردهما ين منصوب و سرپرستينو يان دست راستيحيعنوان رابط خود با مس س را بهيوا
ل، به يغ انجيهواخواه تبل يادگرايارتودوكس و بن يهودي 100باً يتون را مركب از تقرهوس

  .عهده گرفت
كنند،  مي يبانين پشتينو يراست ان دستيحيكه از اتحاد با مس ييكايان امريهوديرهبران 

ل، از سميمور سيعبارتند از خاخام س؛ خاخام جوشوا )محافظه كار(هود ي ينار خداشناسيگ
 يير اجراي؛ خاخام جاكوب برونر، مد)طلب اصالح(نگتن يان واشيهوديهابِرمن، از اجماع 

ل جوان يياسرا يمل يس شورايك؛ دكتر هارولد جاكوبس، رئيديجامعة بِلتز هاس
  . "ثيبر يبنا" يتس، از انجمن ضدافترايد پاني؛ و خاخام داو)ارتودوكس(

رساند كه،  مي يبند ن جمعي، ما را به ايان دست راستيحيو مس يهوديان سخنان رهبر
را دنبال  يواحد يها اند كه هر دو هدف ن اتحاد را برقرار كردهيل اين دلين دو گروه، به ايا

رهبران هر دو اردوگاه از ساخت نامحدود . كوشند افتن به آنها مييدست  يكنند و برا مي
گرا  يهر دو مل. كنند مي يحات در هر دو كشور، جانبداريتسلگر يو د ييهسته  يسالحها
شان  يزندگ يها تين اولوياعتقاد دارند كه باالتر ياتيگرا هستند؛ و هر دو به جزم يو نظام
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ن آن متمركز يل و پرستش سرزمييكه در دور و بر اسرا ياتيجزم يعني ـ دهد ل مييرا تشك
  . شده است

ز يو ن يو نظام يك قدرت استعمارينش به صورت ل و در آمديياسرا يجيتحول تدر
را دچار  ييكايبرال امريان ليهودياز  ياري، بسيان دو آتشة دست راستيحياتحادش با مس

وكانسر ية نينگ هاو و برنارد روزِنبرگ، در نشريرويا. كرده است يو ناراحت يجيحالت گ
كا در يآن در امر يو نوشتارها يهوديشة يك به تمام انديت نزدياكثر“: سندينو وز مييوات
ت يكه نسبت آن، از نسبت كل جمع يطور ، به”بوده است يبرالين دهة گذشته، ليچند يط

 ياالت متحد، اكنون دچار سرگشتگيبرال ايان ليهودين همه، يبا ا. در مجموع، باالتر بوده
  ”.دارد يآنها جا يل در مركز سرگشتگيياند و اسرا شده
ك يعنوان  ل، بهيينست كه، تا آنجا كه اسرايرفت، ايد آن را پذيكه با ينكتة متضاد“

ان يهودياثرش بر  ـ د هم بكنديو با ـ كند ها عمل مي گر دولتيدولت و در معامله با د
خت، كه در يرليروبِرتا شترواس فو ”.د باشديد هم بايو شا -كارانه است ، محافظهييكايامر

ان يهوديدهد كه  ا آمده است، هشدار مييبه دن يهودياورتودوكس  ين از پدر و مادريبروكل
ن كار، ياند؛ و با ا سم منحرف شدهيونين صهيدروغ يپرستش خدا ي، بسوييكايامر

از سران  يكوچك ”يگارشيال“را به  ”كايان امريهوديها و همة توان و قدرت  از پول ياريبس“
  .اند واگذار كرده يهودي

خاطرنشان  ”انيهوديسرنوشت “درخشان خود به نام  يخت در كتاب پژوهشيرليفو
نكه افتخار يآن بود؛ و ا يت، قانون اخالقيهودين دست آورد بزرگ يسازد كه نخست مي

كند كه، جهانگردان در  مي يادآورياو . ش بوديايت نه در پادشاهانش، بلكه در انبيهودي
كردند تا به  يخودكش يجمع ان دستهيهوديكه در آن  يمحل يعنيمساده  يميدرون قلعة قد

مان يآورند تا پ آنان را به آنجا مي يلييشوند و كارگزاران اسرا ند، جمع ميياياسارت در ن
  .نخواهند شد يگريببندند كه هرگز دچار مسادة د

كنند؛ و او فرمان خداوند را  يرند، بلكه زندگيان فرمان داد كه نميهودياما خداوند به 
ات را انتخاب ين حيبنابرا.... ات و مرگ را قرار دادم يبرابر تو ح و من در“: كند نقل مي

مان و اعتقاد يان با قرار دادن ايلييكند كه اسرا سنده اضافه ميين خانم نوين حال، ايبا ا ”.كن
ات، يا، دارند نه حيانب يها به جا كردنشان به ژنرال ها؛ و با كرنش ها و سالح خود به ارتش

  . كنند ميبلكه مرگ را انتخاب 
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آورند، دارند  ل را به جا ميييكه پرستش اسرا يدهد، آنان سنده هشدار ميينو ين بانويو ا
  .رانند همة ما را به آن سو مي

  "پول"د؟ يآ ل مييير اسرايگ يزين اتحاد، چه چياز ا

آن را  ياسيس يها االت متحد همة حرفيخواهد كه كنگرة ا خواهد؛ مي ل پول مييياسرا
المقدس  تيو كامل خود را بر شهر ب يخواهد كه كنترل انحصار تكرار كند؛ و ميوار  يطوط

ل يين هدفها به اسرايدن به هر سة ايرس ين، براينو يان دست راستيحيمس. برقرار سازد
  . كنند كمك مي

ات دهندگان ي، مال1985در : ديگو مي يل شاهاك، استاد دانشگاه عبرييپروفسور اسرا
  . اند ل فرستادهييدالر پول به اسرا ارديليم 5 ييكايامر

برابر  يلييها، به هر مرد، زن و كودك اسراييكايآنست كه شما امر ين به معنيا“
، هر سال يگر سخن به هر خانوادة پنج نفريا به ديد؛ يدالر پرداخته باش 1700

روز در سال پول  365ون دالر و يليم 14 يشما به ما روز. دالر 8000باً يتقر
شما از ما . ها را مشروط سازد ن پرداختيا يد و بنديچ قيآنكه ه ي، بديده مي

ه را يحتّا باز پرداخت اصل سرما. مين پولها را به شما بدهيد كه بهرة ايانتظار ندار
  ”.ة رك و راست استيك هديشما  ياردهايلين ميا. ديكن ينم هم از ما طلب

و چه  يهوديچه  -ييكاياز دوستان امر ين معدوديان و همچنيليياز ما اسرا يبرخ“
ل ييبه اسرا يمدت كمكن مبالغ هنگفت در درازيا ايپرسند كه آ مي ـ يحيمس
ل، درست مانند يياردها دالر به اسرايلين ميكنم كه دادن ا كند؟ من احساس مي مي

نكه، يق ما به ايتشو يكا برايامر. ك معتاد بدهنديبه  يشتريآنست كه مواد مخّدر ب
 يچ كاريم، هيريخودمان را، سرنوشت خودمان را به دست بگ يت زندگيسئولما م

   ”.كند ينم
ا ي يك حاميشه به دنبال يسم چنان بوده است كه هميونيت صهيماه “: شاهاك گفت

س بودند و ي، دنبال انگلياسيس يها ستيونيدر آغاز صه. گشته ازها مييكنندة ن نيك تأمي
الت متحد و يها، بطور كامل دنبال ا ستيونيحاال صه. كرد مين يآنان را تأم يازهايس نيانگل

كه هر اقدام  -نيان راست نويحين اتفاق و اتحاد خودشان را با مسيوابسته بدان هستند؛ و ا
. اند برقرار ساخته - گذارند شود، صحه مي ل مرتكب ميييرا كه اسرا يا تكارانهيا جناي ينظام

ان و يليياز اسرا ياگر گروه معدود يان داد كه حتين جمله، سخنش را پاياو با گفتن ا
كند و  ل را عمالً فلج مييياردها دالر، اسرايلين ميابند كه، انتقال نامحدود ايان درييكايامر

اصرار  يان دست راستيحيل با مسييهاي اسرا ياتحاد دست راست “رساند،  ب مييبدان آس
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  ”.ديخود ادامه بده يمبالغ روز افزون كمكهاان به فرستادن ييكايخواهند كرد كه شما امر
 يادآوريندگان يامور خارجه در مجلس نما يتة فرعين كميشياز مسووالن پ يندليف
اردها يلينكه ميچ بخت آن را ندارند كه خودشان در موضوع ايكا هيخود مردم امر ”:كرد

ندگان يجلس نمان كار را مجلس سنا و ميا. بدهند يبه كجا برود، رأ يخارج يدالر كمكها
ت قاطع، به ياستثنا، با اكثر يل هم كنگره بييهاي كمك به اسرا و دربارة بسته. كنند مي

  ”.دهد مي ياز دارد، رأيد نيل بگوييكه اسرا يفرستادن هر مبلغ پول
 يهايي كه برا كمك يا برايكند،  مي يگريهايي كه به هر كشور د كنگره، در مورد كمك“

ب يتصو ين اجتماعيهاي تأم ن بودجة برنامهيا تأميا مادران باردار، يناهار شاگردان مدارس، 
ن كنگره در مورد ياما هم. كند ن كار را هم مييكند، ممكن است پرس و جو بكند؛ و ا مي

 ين كشوريت، نخستيون جمعيليم 4ل تنها با يياسرا. دهد مي يشه رايل همييكمك به اسرا
ك يل در حدود يياسرا. شود بهره مند مي يخارج يهاي كمكها ن برنامهياست كه از باالتر
  ”.رديگ االت متحد را مييا يخارج يسوم همة كمكها

ك يده است كه يچ ديتول بوده، هيكه در تپة كاپ يسال 22 يدر ط يندليا فيدم، آيپرس
  اورد؟ين يل راييكمك اسرا يتقاضا

ل، خودش ييفشار اسران مورد، گروه يدر ا. فتاده استين ين اتفاقينه، هرگز چن” :گفت
تنها دو  يبه استثنا. شود برنده مي يپول ين گروه در هر تقاضايا. سدينو صورتحساب را مي

گروه فشار . عرب بود يمتحد به كشورها االتيحات ايحه، كه در مورد فروش تسليا سه الي
فت توان گ مي يحت. دهد پرداخت آن را مي يد و كنگره رايگو خواهد مي ل هرچه مييياسرا
  ”.كند كته مييانه را، دياست ما در خاورمين گروه، عموماً سيكه ا

كا يامر يبا دموكراتها يل به گونة سنّتييدم، از آنجا كه گروه فشار هواخواه اسرايپرس
ل از ييآورد؛ حاال اسرا خواست، از كنگره به دست مي داشت و هر چه را كه مي يهمكار

  شود؟ دش مييعا يزين، چه چينو يان دست راستيحيل دادن اتحاد تازة خود با مسيتشك
 يميدوستان قد يان، آنقدرها رند و زرنگ هستند كه دوستيلييگروه فشار اسرا “ -

ان يدر م يخود را حفظ كنند، و در همان حال دوستان تازه ا يبرال دموكرات سنّتيل
شان  يانتخاب هاي دست و پا كنند، كه حوزه يخواهان محافظه كار و فرامحافظه كاريجمهور
ن، ينو يان دست راستيحيگر رهبران مسيو د يفال و يروان جريموردها از پ ياريدر بس

برال و هم محافظه يل يب داشتن هم دموكراتهاين گروه فشار، با در جيا. ل شده استيتشك
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به  يهايبكند، به را يخواهد عمل انه ميياستهايي كه در خاورميتواند در مورد س كاران؛ مي
  ”.ابديباً به اتفاق آرا، دست يا تقرياتفاق آرا، 

را  1983خودم با فال ول در  ياحتينچ برگ، در گشت سيآن واعظ اهل ل يو سخنران
خواهد  يروز “: م گفتيدر اورشل يك كنفرانس مطبوعاتينقل كردم كه در  يندليف يبرا
چ يل نداشته باشد، به هييكه احساسات دوستانه با اسرا يچ نامزديكا، هيد كه در امريرس

ا يدم، آيپرس يندليف يو با بازگو كردن آن برا ”االت متحد انتخاب نخواهد شديدر ا يسمت
 ن نكته باور دارد؟ياو به ا

بحث چندان . ن استيه هميشب يادياالت متحد تا حدود زيوضع امروز كنگره ا” :گفت
 يچ قانونگزاريخواهد كه ه ينم اصالًن گروه فشار يا. ستيبودن ن "نا دوستانه  "هم بر سر 

د، هر يگو آن مي يبه جا. ل دو طرف وجود دارنديياسرا -ة جنگ عربيد، در قضيبگو
  ”.ل باشد و گرنه شكست خواهد خوردييد صددرصد طرف اسرايبا يندگينامزد نما

  اورد؟يتواند ب را مي يا ا نمونهيدم، آياز او پرس
  ”.مين نكته هستياز ا يبخو يو خود من، مثالها يچاك پرس “ -

  ش را از دست داد؟يندگينما ي، كرسيندليمشخصاً ف يعنيدم چرا خود او، يپرس
انه، روش يمن خواهان آن بودم كه در برداشت خودمان نسبت به مسألة خاورم “ -

ن گفتة مرا كه در يل ايياما گروه فشار هوادار اسرا. ميداشته باش يتر تر و منصفانه طرفانهيب
ن گروه يا. كرد يل تلقييعنوان انتقاد از اسرا ل دو طرف وجود دارند، بهييعرب و اسراجنگ 

ها  ل را در كنگره، در مطبوعات و در دانشگاهييانتقاد از اسرا يخواهد هرگونه صدا فشار مي
در نزد . سخن را خفه كنند يخواهند آزاد ن هدف، مييدن به ايرس يان ببرد؛ و براياز م

  ”.است ييگرا ين، در حكم ضد ساميذكر كلمة فلسط يل، و حتييردن از اسراآنها، انتقاد ك
ب من، كه از يدالر به رق 104،325، مبلغ ) PACا ي( ياسيامور س يهوديتة يكم 31 “

بود كه در آن  ين مرتبه، تنها مسابقه ايا. نداشت، پرداخت كردند يچ شهرتيه ياسينظر س
م كه يتوانم بگو نان مييدالر فراتر رفت؛ و من با اطم 100،000ها از  PAC يجمع پرداختها

  ”.بردم ن انتخابات دوباره را مييمرا راحت گذاشته بود، من ا يليياگر گروه فشار اسرا
مجلس سنا، چه كرده بود كه  يتة روابط خارجين كميشيس پي، رئيو چارلز پِرس -

  خت؟يرا بر انگ يلييخشم گروه فشار اسرا
 -آواكس يعني -ر و كنترليستم هوابرد آژيس يماهايبه فروش هواپ 1981او در سال “ -
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هاي كمك به  حهياز همة ال ينكه پرسيبا ا يمثبت داد؛ و آن را ي، رايبه عربستان سعود
 82/1ان مبلغ يهوديهاي  PACشبكة . ش را پر كرديمانة بركناريت كرده بود، پيل حمايياسرا

ب كرده بود يتصو 1984مجلس سنا در انتخابات  ينامزدها يغاتينة تبليهز يون دالر برايليم
داده  يها رأ سناتور كه به نفع فروش آواكس 5 يبان انتخاباتين مبلغ به رقيدرصد ا 44و 

  ”.ان آنان بوديهم در م يافت كه پرسيبودند، اختصاص 
“ PACشكست : ك منظور خرج كردي يدالر را تنها برا 329،825ان مبلغ يهودي يها
ا در يفرنيگذاران كال هياز سرما يكيگوالند، .كل آرين مبلغ مايعالوه بر ا. يسناتور پرس دادن

ون دالر در يليم 1/1ز مبلغ يهايي دارد ن يبستگ يهودي يهاPACاز  يكيامور امالك، كه با 
، بر ضد يغاتيهاي تبل يو تابلو آگه يغاتيم و كارزار تبليارتباط مستق ”مستقل“ون يزيك تلوي

  ”.خرج كرد يپرس سناتور
رون يرا ب يخواهند پرس يم يليياسرا يستهايونيدانستند كه صه گفتم، همه، عموماً مي

 ين براينو يدست راست انيحياما بطور مشخص آنها چگونه از اتحاد خودشان با مس. كنند
  كردند؟  يبردار ن كار، بهرهيا

  . كردند ين مورد بهره برداريژه در ايآنها بو “ -
ادگذاران ياز بن يكي، يگوئريو. يچارد ايك فال ول، ريل، با شرييار اسراگروه فش “

نكه خواستار يبر ا يصادر كرد مبن يه اياعالم يگوئريو. كردند مي يهمكار يتيمورال مجار
  :ان دادين جمله سخن خودش را پايبا ا يندليو ف ”.است يشكست چاك پرس

ت خودشان را ي، همة حمايگوئريول و وكاران دو آتشه، فال  ن محافظهين گونه، ايبد “
ل بود، نامزد ييدرصد هوادار اسرا 100برال دموكرات گذاشتند، كه چون يمون ليپشت پل سا

  ”.ل بودييمورد نظر گروه فشار اسرا
كمك به شكست دادن  ين، نه تنها براينو يان دست راستيحيل از مسييگروه فشار اسرا

كه  ير دادن قلب و روح قانونگزارانييتغ يكند، بلكه برا مي يبردار بهره يانتخابات ينامزدها
  .ن مدعا استيبر ا يجِس هلمز، مثال خوب. رديگ ز، آنها را به كار مييستند نيست نيونيصه

و  يلبنان 100،000شدن  يل به لبنان كه به كشته و زخميية تهاجم اسرايهلمز در قض
نگتن پست، به عنوان يبة خود با واشاو در مصاح. افتيز شهرت يد، نيانجام ينيفلسط

  : شنهاد كردير را پياعتراض راه حل ز
ن حرف پشت آن گروه فشار يدانم كه ا من خوب مي. ديقطع كن را) لييبا اسرا(روابط “
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   ”.دياما روابط با آنها را قطع كن. لرزاند رومند است، ميين اندازه نيرا كه تا امروز، ا) ليياسرا(
 ياو در صحن مجلس سنا، به جا. ر جهت دادييدرجه تغ 180، يگهانبعد، هلمز، بطور نا

  .ل كرديياسرا يل، ناگهان شروع به حمد و ثناييانتقاد از اسرا
ر يهلمز، نظر آلن كلوم، سردب يبردن به پشتك و وارو يپ يافتاده بود؟ برا يچه اتفاق

از پشتك و وارو زدن ياما، آنهايي كه عمالً، صاحب امت “: ديگو مي ”ست آبزروريد ايم“
ان هوادار ييكايامر"باشند به نام  مي يهوديكار  ك گروه فشار محافظهيسناتور هلمز هستند، 

ل، ييكاران گروه فشار اسرا و محافظه AIPAC ”.ن كار را كردنديآنها ا ".ل در امانييك اسراي
اسلحه در امور كمك و معامالت  AIPAC. هم وارد هستند يگريدر كارها و معامالت د

كارانة  لِ در امان، برنامة محافظهييك اسرايان هوادار ييكايكه گروه امر يوارد است؛ در حال
ل يينكه اسرايان را متقاعد سازد بر اييكاينست تا امريهدفش ا: خودش دارد يبرا ينينو

   ”.دارد ين حق انحصارين فلسطيت المقدس و سراسر سرزميبرهمة ب
ها در  يليين، عالوه بركمك به گروه فشار اسراينو يان دست راستيحيمس“: كلوم گفت

  ”.كنند ها كمك مي ستيونيه صهيد هم يشتر به كاخ سفيب يابي كنگره، در دست
هوه سر كافران را له ينكه چگونه يداود را كه در آن از ا 110كباره مزمور شماره ياو 

انتقام از  يداود كه از آرزو 137 ز مزمور شمارهين را از الشة آنان پر كرده بود؛ و نيكنان، زم
ها، سخن رفته بود؛ از  دنشان به صخرهيهاي كوچك آنان و كوب ان، با بلند كردن بچهيبابل

  .م خوانديحفظ برا
  ”.ها رفتار كنند د با عربيها با يليين طور است كه اسرايهم“: ن گفتيمارو

  ”.رندياد بگيها  يلييد جنگ كردن را از اسرايها با ييكايامر “
ها به علت آموزش بهترشان است كه در  يليين اعتقاد دارد كه اسرايا مارويدم، آيپرس

  اند، برنده شده اند؟ ها كرده عربها كه بر ضد ن جنگيهمة ا
 يكنند، نبرد هود مييكه سربازان  يهر جنگ. قتاً نه، علت آن خداستينه، حق“: گفت

  ”.شود ت ميياست كه توسط خود خداوند، هدا
هايي كه خداوند  نيد مالك تمام سرزميان بايهوديح بتواند ظهور كند، يآنكه مسش از يپ“

ون صورت گرفت، ين صهيكامل سرزم ييرها ياما وقت. به آنها وعده داده است، شده باشند
   ”.ديظهور چندان طول نخواهد كش

 يباال يشان پستهاياريان كه بسيحيمس يدا كردم كه برخياطالع پ. يس.ينگتن ديدر واش
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خودشان  ين زادبوميگر در زميان، دينيكه فلسط يا دن لحظهيفرا رس يهم دارند، برا يدولت
دا ياطالع پ. كنند ان باشد، دعا مييهودياز آنِ  يتمامه ن بين فلسطين سرزمينباشند؛ و بنابرا

 يروند و دعاها مي يون دالريليم ميبه آن كاخ ن. يس.ينگتن ديان در واشيحيكردم كه مس
ران، يفق ين، نه برايزم يصلح در رو يهمة ملتها در همه جا، نه برا يا، نه براخودشان ر

كه  ينيزم. كنند ن دعا مييزم يآن برا يا محرومان؛ بلكه به جايخانمان  يگرسنگان و ب
ان گرفته شود و به ينين فلسطيخواهند از ا كه آنها مي ينيزم. ان مالك آن هستندينيحاال فلسط

  . ل سپرده شودييان اسرايهوديدست 
از  يكيرتبه و ياز كاركنان عال يكيهروماس،  يهروماس، همسر دكتر لسل يبانو باب

ن كار تنها يد كه ايگو ن خانم مييا. ده استي، آن كاخ را خريمانكاران دفاع از ساحل غربيپ
 ”ييرها“ يان، تا در آن، برايحيمس يبرا يفراهم ساختن دستگاه: ك منظور كرده استيبه 

ن يدر حومة لوس آنجلس و همچن يگريهاي د بانو هروماس كه خانه. ن دعا كننديسرزم
من دربارة سازمان . نامد مي ييكايامر يحيالمقدس دارد، سازمان خودش را تراست مس تيب
ازده يدم، كه يشن يمطالب. يس.ينگتن دين، اهل واشيش بين بار از چارلز فين خانم، نخستيا

 يصندوق مل يير اجرايان صرف كرده و مديهودي ياجتماعسال از عمر خود را در امور 
ك مصاحبة يگذراند، با  خود را مي يسالگ 40ن كه حاال دهة يش بيك روز في. هود استي

  . نوار، با من موافقت كرد يضبط شده رو
، پس از سه سال كار در سمت 1982در اكتبر  يروز “: ن شروع كردين چنيش بيف

دعون شَمرون، رابط ي، جيانيك ميهود در منطقة آتالنتي يصندوق مل ييت اجرايريمد
او از من خواست كه با . مرا احضار كرد ييكايان امريحينگتن با مسيل در واشييسفارت اسرا

 يخانة مسكون يكه بتازگ ييكايامر يحير تراست مسيان گذار و مديهروماس، بن يباب
  ”.كرده بود، مالقات كنم يدارينگتن خريواش يرا در شمال غرب يمتيگرانق
ح داد يم توضياو برا. رفتم و با بانو هروماس مالقات كردم ين خانة مسكونيمن به ا “

ان هوادار يحين جنبش عمدة مسيپوشش دادن به چند يبرا يكه تراست او به منزلة چتر
  ”.ل استييم پول به اسرايت و فرستادن مستقيكند و كارش هدا ل، عمل مييغ انجيتبل

را از افراد  يبرخوردار است و وجوه 501مادة )  Cجزء)(3(بند  ياين تراست از مزايا “
من به . كند افت مييل دريغ انجيان هوادار تبليادگرايبزرگ بن ي، امالك و سازمانهايقيحق

دن يا ديفرنيلز كالينگ هيدر خانة هروماس در رول ياز كار ارتباطم با او، با و يعنوان بخش
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در )(باعشق(به نام ان آگاپ  يكند و با گروه ز استفاده مييدر تورانس ن يدفتراو از . كردم
هاي  ين طور تكزاسيوود و هميدارد و از كسان مشهور هال يهمكار) يجشن عشاء ربان

ز فوتبال يز و كاوبوين داالس كاوبويشيسون مالكان پ ينت مارچيثروتمند مانند خانوادة كل
   ”.كند افت مييدر يگرداند، وجوه ل را مييانج يون تجاريزي، كه تلويكوچ، و تام لَندر

در  يهودينان يمهاجرنش يژه برايل، بويين پولها را به اسراين تراست به نوبة خود ايا “
شود،  ل ميينگتن تحويل در واشييماً به سفارت اسرايا مستقين پولها يا. دهد مي يساحل غرب

نترنشنال يج ايتينكه از راه هريا ايگردد  ل منتقل ميييا توسط خود بانو هروماس به اسراي
كا يامر يستهايونين سازمان صهيشيس پيلند، كه توسط دونالد والپ، رئيبنك در بِتسدا مر

االت متحد ين و تنها بانك اين بانك نخستيا. شود شده است، انتقال داده مي يه گذاريپا
   ”.دارد يل شعبة بانكيياست كه در اسرا

ون دالر يليكصد مي يآور جمع يبرا يطرح "تراست  "و هروماس به من گفت كه بان “
. ، در دست اجرا دارديدر ساحل غرب يهودي يها نين جهت مهاجرنشيد زميخر يبرا

ن هم دهها يش از ايگفت كه پ يو. حبرون است ينين طرح، شهر فلسطيا يهدف كنون
در حبرون پرداخت شده  يخصوص يها نيا به مهاجرنشيل و ييا به دولت اسرايون دالر يليم

  ”.كتاب مقدس كمك خواهد كرد يها ييشگوين كار به تحقق پيبه من گفته شد كه ا. است
ل، از يغ انجيهوادار تبل يادگرايش با واعظان عمدة بنيها بانو هروماس دربارة ارتباط“

پرده  يآشكار و ب يليگران، خيسواگارت و د يميفال ول، پت رابرتسون، ج يجمله جر
گان مانند والترآنن بِرگ، ين ريرياو دربارة ارتباط خودش با دوستان د. كرد صحبت مي

گان و يك رينگ وود، دوست نزدين كشور و هرب اليشير پيمس وات وزيس، جِين ميادو
   ”.زد پرده حرف مي يب يلين دهسالة او هم خيمشاور چند

ن خانم به من مراجعه كرد و يمن با بانو هروماس، ا يها ن مالقاتيپس از نخست يكم“
ن كه در ياد سكات، پسر ادويخواهند به  نگ وود مييگان و هرب اليدنت ريگفت كه پرز

ن يخواهد كه ا نگ وود مييال. شه درخت بكارنديك بيكشته شده است،  يك حادثة رانندگي
من به بانو هروماس . ق استن كار موافيس هم با ايدرختها در حبرون كاشته شوند و اد م

ات دارد، يت از پرداخت ماليهود، از نظر معافي يكه صندوق مل يگفتم به علت وضع خاص
انتقال  يم و آن را به ساحل غربيرين پول را بگيم ايتوان ينم هودي يصندوق مل يعنيما، 
ن درختها در يب كاشته شدن ايم، ترتيدر اورشل يحياو گفت كه از راه سفارت مس. ميبده
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ك يهود بپردازد، تا ي يدالر به صندوق مل 5000ل دارد مبلغ ينكه ميدهد؛ و ا حبرون را مي
  ”.م به نام سكات، كاشته شوديشه درخت هم در اورشليب

فراوان بانو  يكا، براثر پرداختهايامر يستهايونيل و صهييسفارت اسرا يها مقام“
ت دادند كه يبكنند؛ و به من مسئول يزرگداشتم گرفتند از او بيل، تصمييهروماس به اسرا

 يانيهودياز معدود نه  يكي -م تنهاياگر نگو -يو. ب بدهميبه افتخار او ترت يافت شاميض
را كه توسط  يلينگ وود، انجيافت، هرب الين ضيدر ا. شد ل مييب تجلين ترتيبود كه با ا

  ”.گان امضاء شده بود، به بانو هروماس اهداء كرديدنت ريپرز
 يحيتراست مس يمتعددش از خانة مسكون يدارهايا او، در ديدم، آين پرسيش بياز ف

را  يشتريب ينهايان سرزميلييكنند تا اسرا ان در آن دعا مييحيرا كه مس يا ، نمازخانهييكايامر
  ده است؟ يها تصرف كنند، د از عرب

طبقة همكف عمارت  ن نمازخانه دريا. هروماس آن را به من نشان داد يبله، باب “: گفت
 يو نهم و رنو رود، درست روبرو يابان سيدر محل تقاطع خ ين خانة مسكونيا. قرار دارد

   ”.ل قرار دارديياسرا يسفارت كبرا
ل انتخاب ييسفارت اسرا يرا درست روبرو يعمد محل ين خانم از رويا ايدم، آيپرس

  نطور باشد، به چه منظور؟يكرده است؟ و اگر ا
ن حد يشترين محل را به عمد انتخاب كرده است تا با بيبله، او ا ”:گفتن يش بيف

 –كند  آن اقامه مي يكه دعا و نماز خود را برا ينيممكن، به سفارت و به نوبة خود به سرزم
د، نمازخانه را ين خانم پس از آنكه خانه را خريا. كتر باشدينزد –ل يين اسرايسرزم يعني

شما در آن نشسته و  يشده است كه، وقت يطراح يخانه طورن نمازيا. به آن اضافه كرد
كه در برابر شماست  ينة بزرگييد به آيتوان د ؛ گه گاه مييخوان ل دعا و نماز مييياسرا يبرا

ك در ين نمازخانه يا. دياندازيب يسازد؛ نگاه ل را منعكس مييير سفارت اسرايو تصو
خودش دارد و بانو هروماس از اعضاء كنگره، مجلس سنا، ستاد مشترك و  يبرا ياختصاص

ل يياسرا يساعتة او برا 24 يكند تا در مراسم دعا گان دعوت مييدنت ريحتّا شخص پرز
هاي  شهيدر خواست كرده اند، ش يتيامن يها به من گفته شده است، مقام. شركت كنند

داركنندگان داخل نمازخانه يد، تا از دن نمازخانه نصب شونيهاي ا در پنجره يمخصوص
   ”.ديمحافظت نما

دم، سر و يپرس. ن استيك آن سنگيرفت و آمد و تراف. شناختم من آن محل را مي



263 لياسرائ يبن يايانب يشگوئيتدارك جنگ بزرگ براساس پ

  ست؟ يابان مزاحم نمازگزاران نيخ يصدا
چ صدايي را از يشما ه. ر استين نمازخانه در برابر صدا، كامالً نفوذ ناپذينه، ا“: گفت 

. ين ايون مادرش، دكتر پوليل، مديياو عشق خودش را نسبت به اسرا ”.ديشنو ينم رونيب
 يك روحانيخود، به عنوان  يسالگ 70 يها كه در سال يزن. باشد پارهام، اهل داالس مي

  . كند ا سفر مييبه سراسر دن) مجامع خدا(ز اف گاد ياسمبل
دام و خوشرو و درشت ان يعمارت تراست، زن يك، كدبانويچند روز بعد، بانو ادنا چاپ

. شركت كنم ”دعا و نماز ياياح“متولد تكزاس، نزدم آمد و از من دعوت كرد در مراسم 
 يقه ايدق 45ك نوار ضبط شدة يم، بانو چاپيدينكه به محل عمارت رسيپس از ا. رفتميپذ

ان است و ينيهايي كه حاال در دست فلسط نيبانو هروماس را گذاشت، كه لزوم گرفتن زم
ن ينكه ايا يعني –ن صورت يرا در جز ايز. داد ح مييان را، توضيهوديبه دست دادن آنها 

  .ميانداز ر مييح را به تأخين ظهور مسيما دوم -دا نكننديپ يينها رهايزم
ل ينوار ضبط شده بود، م يا بر رويفرنياز گفتار بانو هروماس كه در خانه اش در كال

در صحبتش . شنوده شود يشگاه الهيكرد كه تمنّا داشت سخنش در پ تراوش مي يجانسوز
: ست؟ و خود پاسخ داده بودياء چياح يدار ماندن براين شب بيپرسش كرده بود منظور از ا

د و يكن شما به خدا خطاب مي. استدعا و تضرّع به درگاه خداوند است ين برايا “
ن مراسم يا. بكند يتواند كار ينم چ كس جز تويكن، هب ين باره كاريا، در ايخدا: دييگو مي
ن ياء اين شب احيمنظور ا. ستينشستن و در خود فرو رفتن ن يدعا و نماز برا ياياح

م تا خداوند به مناجات ما يك لحظه هم خدا را راحت نگذاريست؛ منظور آنست كه حتّا ين
او از ما . رد نخواهد كرد ن مناجات شما رايخداوند ا. نيا يعنيدعا كردن . پاسخ بدهد

 يحيك مسين از شما يا. ميد بشود، دست بزنيكه با يبه هر كار. ميخواهد كه اقدام كن مي
و تضرع .... د يكن ن الحاح مييشگاه پادشاه زميشما در پ يرا وقتيز. سازد ار مييتمام ع

  .“.... با دشمن ممكن نخواهد بود  يچ گفتگوايگر هيد، ديكن مي
 يزيخودم برنامه ر ياء به آنجا رفته بودم، چند نماز و دعا را برايسم احمرا يچون برا

 يدا كردم كه دعاهايد، فرصت پيكش و چون هر نماز و دعايي سه ساعت طول مي. كردم
دعاها را ندارند؛ اما  ين دعاها مطالب تكراريا. ادداشتم، ثبت كنميخودم را در دفترچة 

 يكه زندگ ـهمة ملتها  يل، بلكه براييكا و اسرايرهبران امر يدعاهايي هستند نه تنها برا
كه با  ير است، هارمجدونيپذ بيآس يي ك هارمجدون هستهين اندازه در برابر يشان تا ا
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  . ممكن است آغاز گردد ين آسانيان، به اينين فلسطيمصادره كردن زم
ها  يلييآنها به اسرا: ننديب مي يگرين را به گونة دي، ايت الهين همه، هواداران مشيبا ا

ار يكه در اخت يله ايان را، با هر وسينيفلسط ينهايشان كمك كنند كه زميدهند تا به ا پول مي
  . ها است لهين وسياز ا يكين، يكالهبرداران زم. رنديدارند، از آنها بگ

س يكه پل يوقت يعنيبرمال شد؛  1985اوت  6ن در يزم يك جنجال بزرگ كالهبرداري
ب يزانة هزاران جريد قانون ستيرا كه مظنون به جعل سند در مورد خر يليياسراسه 

 يمشهور يتهاين سه نفر، كه شخصيا. بودند، بازداشت كرد يعربها در ساحل غرب ينهايزم
ش يداشتند، متهم شده بودند كه ب يو دولت ينظام يبا مقامها يگسترده ا يبودند و ارتباطها

ان را ينيفلسط ينهاي، زميبردار ر و كالهياند تا با تزو پول گرفته ييكايون دالر امريلياز دو م
آمده باشد كه  يان دست راستيحيمس ين پولها از سوياز ا ياحتمال دارد كه بخش. رنديبگ

 ينهايان، همة زميهودين بسته اند كه ينان خاطر، به ايمان و اطميد خود را، با اين اميباالتر
  . ان را تصرف كنندينيفلسط

 100تا حدود  يل گفته است، مبالغيياسرا يوزارت دادگستر يها از مقام يكيچنانكه 
. ها، دست به دست شده است ت عربير مالكيب از امالك زيهزاران جر يون دالر برايليم
اعمال  يدن و ارعاب و گاهي، ترسانيبكارين امالك از راه جعل سند، جعل امضاء، فريا
  .ه استشان گرفته شد ور، از صاحبانز

س ير پليكه به وز يا زوكر، ضمن نامه يد و دوديسار يوسيل، ييدو عضو پارلمان اسرا
. ”رود آسايي مي غول يها اسيدر مق يسوء ظن وجود كالهبردار“اند  اند، اظهار كرده نوشته

، ”يدولت ينهادها ير سرپرستيز “نيبكارانة زميهاي فر ن معاملهياند كه ا نان اضافه كردهيا
  . صورت گرفته است

باال را افشا خواهند كرد،  يها نكه نام مقاميآن سه نفر بازداشت شده به ا يدهايتهد
 ين طرحهايد، كه ايكود گرديل يوحشت در ائتالف دست راست يها جاد موجيموجب ا

ن يزم يليياست سازمان اسرايكه ر يلييك اسراي. كرده بود ين را طراحيد زمين خريدروغ
ن جنجال يخودشان را از ا يا فوراً پايگران يكه د يداشت، استعفا كرد در حال را به عهده

  . تر سازند ميمال يدند كه اثر آن را در افكار عموميا كوشيدند، يكنار كش
ان هشدار داد كه يليير خارجه به اسرايكود و وزير رهبر لي، اسحق شام1985اوت  19در 

 يگاه. دير نشوين درگيزم ييبا موضوع رها“: او گفت. رندينگ يهم جد يليموضوع را خ
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د و رها ساختن يبازخر يل نامعمول برايها و استفاده از وسا ها و توطئه توسل به حقه
د يجداگانة خر يموردها يريگيقات و پيست كه تحقير نيتحمل پذ. شود ها الزم مي نيزم
مبدل ) اشغال شدهن يدر فلسط(ن يعام دربارة همة معامالت زم يريك دزدبگين، به يزم

  ”.است يستيونيت صهيمأمور ياز اجرا يرين جنجالها، جلوگيهدف ا. شود
 يها نيجنگجو، عبارت است از گرفتن همة زم يها ستيونيصه ياسيت سين مأموريا

  .انينيفلسط
درصد  98دادند و مالك  ل مييت را تشكيدرصد جمع 90ان يني، فلسط1918درسال 

  . نها را داشتنديدرصد زم 2تنها ان يهوديآن بودند و  ينهايزم
. درصد 04/6ان تنها يهودينها بودند و يدرصد زم 96/93ان مالك يني، فلسط1947درسال 

ان يهودين را به ياز فلسط يميو ن -ن داديم فلسطيبه تقس يدر آن سال سازمان ملل متحد را
 ياسياست شعبة سيموشه شرتوك، كه در آن زمان ر. گر را به عربها اختصاص داديم ديو ن

ن يژة ملل متحد دربارة فلسطيتة ويبه كم يه ايهود را به عهده داشت، ضمن اظهاريآژانس 
  ”.مين هستية فلسطيها در ناح نيدرصد زم 6ش از يامروز، ما تنها مالك ب “: گفت

ن عربها را متصرف شد؛ ياز سرزم يگسترده ا يها خود، بخش 1967ل در جنگ يياسرا
نهايي را كه با يح دارد زميكه تصر يالملل نين بيم شدن به قوانيون از تسلو از آن وقت تاكن

در . كند مي يتوان حفظ كرد؛ خوددار ينم ، به دست آمده باشد، بر طبق قانونير نظاميتسخ
هايي كه قطعنامة ملل متحد به  نياز زم يميش از نيل در بييسربازان اسرا 1986ل سال ياوا

ن يسرزم يها نيدرصد زم 20تنها در حدود . حضور داشتندعربها اختصاص داده بود، 
  . قرار دارد ينيان فلسطيت، هنوز در دست بوميومير قين زيفلسط

مانه يو صم -هروماس متقاعد شده اند ين و بابيمانند مارو يحيمتعصبان دو آتشة مس
انده هم، از م يباق ينهاين اندك زميل كمك كرد تا از اييد به اسرايكه با -هم اعتقاد دارند

نها ين زميان نسبت به ايهودي: ن گفتيرا چنانكه مارويت كند؛ زيان سلب مالكينيفلسط
ن باره يدر ا يسيخ نگار برجستة انگليسنده و تاريولز، نو. ج.ه. دارند ”يخيحقوق تار“

سال  2000از  شينكه بيرا پس از ا يهوديك دولت ياگر درست باشد كه  “: ديگو مي
م و دولت يتر نرو گر عقبيكهزار سال ديم، چرا يكن "يبازساز"وجود نداشته است، 

وسته يخ، پيان، در سراسر تمام تاريهوديان، برخالف يكنعان ”م؟ينكن يان را بازسازيكنعان
  . همان جا بوده اند
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ه يحصراً برپاا منيشود، اگر قرار باشد دن مربوط مي “ يخيحقوق تار “اما تا آنجا كه به 
 يمغرب(كنند، مورها  ا اعالم ميين يتدو ين حقوقيان داشتن چنياداره شود كه مدع يقواعد

ن حقوق يتوانند اعالم كنند كه نسبت به آن سرزم ا بودند، مييسال در اسپان 700كه ) ها
 يكه در ط يز سرخ پوستانيرون بروند؛ و نيها بخواهند از آنجا ب ييايدارند و از اسپان يخيتار

 يكا زندگي، در امرييد پوستان اروپايكا توسط سفيآمر "كشف"ش از يهزاران سال پ
حقوق  "نجا يما، در ا: نديكا بگويساكن امر يپوستان امروز توانند به، جز سرخ كردند مي مي
دا بشود، يپ ين موضوع نقطة شروعيا يد برايبا. ديد گم شويم، پس شما برويدار " يخيتار

بلكه  ـ يوزي يبه زور مسلسلها -ن اشغال شدهيفلسط يهوديم، نه مانند مهاجران تا ما مرد
  .ميكن ي، زندگيالملل نين بيها و قوان ها، دولت ة حقوق جامعهيبرپا

ن نقطة شروع يملل متحد، هم 1947شود، قطعنامة  ل مربوط ميييتا آنجا كه به اسرا
 يملل متحد دربارة مرزها ير سرپرستيهايي را هم كه در ز است؛ كه ممكن است موافقتنامه

  .به دست آمد، بدان افزود 1949آتش بس سال 
ن قطعنامه آمده است كه يدر ا. د كرده انديين قطعنامه را تأيهمة رهبران جهان، اعتبار ا

ن، يافزون بر ا. يان بومينيباشد و هم فلسط يهوديار مهاجران ين، هم در اختين فلسطيسرزم
ن يشير پينخست وز يسكيا، از جمله برونو كرايدن يهوديرهبران ن ياز بزرگتر ياريبس
كنند  هود انكار ميي يكنگرة جهان يس افتخاريكاگو، رئيك، اهل شيپ كلوتزنيليش و فياتر

س خود به يل پس از تأسيينهايي را كه دولت اسرايان حق داشته باشند، سرزميهوديكه 
سازند،  نان خاطرنشان مييا. تصرف كرده است، همچنان حفظ كند ير نظاميكمك تسخ

آن، و  يرون از قلمرو مذهبي، به معنايي ب"يخيحقوق تار"ان نسبت به داشتن يهودي يادعا
سرنوشت  " يگرد به روزها عقب يعنين كرده است، يفراتر از مرزهايي كه ملل متحد مع

نان يامروز، ا. يستياليامپر يطلب توسعه ياست قرن نوزدهميبه س ينيعقب نش يعني -"آشكار
و احترام به حقوق بشر قرن  يعمارتك جو ضد اسيم در يكوش كنند كه ما مي د مييتاك

  . ميكن يستم زندگيب
، اعتقاد دارند كه قانون ساختة ذهن و فكر انسانها، ييكايامر يحيون مسيلين مياما، چند

ن را يفلسط ينهايان، همة زميهوديست؛ و مشتاق هستند كه ين ين باره اعمال شدنيدر ا
ن كار، جنگ سوم يجة اياگر هم در نت. "رها سازند "مصادره كنند، و از آن راه آنها را 

د؛ خواهند گفت كه خواست خدا را به يايش بي، پييك هارِ مجِدون هسته ي، و يجهان
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  . تحقق رسانده اند
  د؟ يآ ل مييير اسرايگ يزين اتحاد، چه چياز ا

   “ان يحيمس يهمگان يبانيپشت “
 يكه برا يليتحل يل، در رساله ايغ انجيهوادار تبل يادگرايبن يگر، رهبر نه روحانيكر

غ يسازمان هوادار تبل 250ه كرده، فهرست يكا تهيان امريهوديل و رهبران ييرهبران اسرا
در  يمتفاوت يهاي مختلف و عمق نفوذها اندازه يكه دارا “ل راييل هواخواه اسرايانج
  . هستند، ارائه داده است ”كايامر

 يدر ط يعنيپنج سال گذشته،  ين سازمانها در طياز ا ياريبس “كند كه  گر اعالم مييكر
نه هايي ياد شده در زمي يها د كه، سازمانيافزا و مي ”.، به وجود آمده اند1980دهة  يسالها
، ”لييدربارة اسرا يآگاه يها ييگردهما “ا ي ”لييبا اسرا يهمبستگ يها براييگردهما “مانند 

هم  يگريد يساهايباز كل “. دا كرده انديپ يپروتستان، جنبة تخصص يساهايدر درون كل
ا ي ينبو يها ا كنفرانسي، يا انتشارات روحانيدهند  ل مييتشك ياحتيس يهستند كه گشتها

ر يهم هستند كه درگ يمعدود يگروهها. نها دارنديمانند ا، و يهاي خدا شناخت يبانيپشت
ل يمختلف فشار، از قب يگروهها يم شده اند؛ و در كوششهايمستق ياسيس يبانيپشت

جنبة  يا سازمانهايي دارايكنند و  م، مداخله مييمستق يهاي، نامه نگاريغاتيتبل يكارزارها
ل با آنها ييهواخواه گسترش اسرارومند ين يشهايهستند كه در گرا يهاي گروه رسانه

  ”.كنديشر
ل به وجود آمده اند و در يغ انجيان هوادار تبليادگرايستهايي كه در اتحاد با بنيونيصه

ل ين سازمانها را تشكياز ا يار اندكيشود، گروه بس از آنها آورده مي ير، تنها نام برخيز
  :دهند كه عبارتند از مي

. ن اچيكه فرانكل)  NCLCI(ل يياز اسرا يهوادار يان برايحيمس يرهبر يكنفرانس مل●
تل كه يدكتر ل. س آن استيا، رئيلوانيو استاد دانشگاه تمپل در پنس يحيست مسيونيتل، صهيل

ك مصاحبة ي يل باشد، در طييبانان اسراين پشتياز پر سروصداتر يكيد يست و شايمتود
ن يان ايحيفة مسينكه وظيو ا ”بودن يهودي يعنيبودن،  يحيمس “: به من گفت يشخص

او عشق . گر قرار دهنديهاي د فهيرا باالتر از همة وظ“ لييت از نارض اسراياست كه حما
ة ي، بلكه بر پايت الهيهواداران تحقق مش ية نظام اعتقاديل، نه بر پاييخود را نسبت به اسرا

كشتارها و آدم  ان دريهوديده استوار كرده است كه، الزم است كفّارة رنج و عذاب ين عقيا
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  . ان بپردازنديحيها را، مس يناز يهايسوز
از  يبانيج كردن پشتيل، جهت بسيياز اسرا يهوادار يان برايحيمس يرهبر يكنفرانس مل

نگتن يك صفحه كامل واشيدر  يغاتيتبل يك آگهي، 1982حملة مسلحانه به لبنان در سال 
 يهمبستگ “: ن بوديچن يغاتيتبل ين آگهيعنوان ا. مز منتشر كرديورك تايويپست و ن

  : گفتند ان مييحين مسيا. ”لييان با اسرايحيمس
از تعهد ما نسبت به صلح و عدالت  يل، ناشييهود و دولت اسرايما با امت  يهمبستگ“

هر دولت،  ياديفة بنيم كه حق و وظيما اعتقاد دار. انه استيخاورم يهمة ملتها يبرا
، دربارة يالبته آن آگه. "ت شهروندان خودشيبودن و امنمن ين ايتضم"عبارت است از 

ش يكنند، و مردمانشان ك مي يانه زندگيكه در خاورم يگريد يملتها يهايمنافع و نگران
را امضاء كرده بودند،  ين آگهيكه ا يانيحيمس. نگفته بود يزيا مسلمان دارند، چي يحيمس
دارند و ابراز كرده  ل به لبنان، اعالم ميييكامل خود را از تهاجم اسرا يبانيگفتند كه پشت مي

  . ز هستنديست يورزند، سام ل مخالفت مييياسرا ياستهايكه با س يبودند، كسان
، در سمت يسم اصالح شدة هلنديده به پروتستانتيگرو يهوديروتن بِرگ، . ياسحق س

ت المقدس يدر ب يحيمس ين الملليكند؛ و با سفارت ب ن سازمان خدمت مييا يير اجرايمد
مانند  يت الهيبان هوادار تحقق مشّيشان پشتين كشياو از زمرة وفادارتر. دارد يكيارتباط نزد

  . رود م باكر و پت رابرتسون به شمار مييزِول، جيكر.آ.و
ده شده، و ييزا NCLCI يعنيش گفته، ي، كه از سازمان پ) NCC(ان يحيمس يكنگرة مل●

ستم رادار يس يدارا يماهايكا دربارة فروش هواپيامرندگان يموافق مجلس نما يش از رأيپ
  .ده استيل گردي، تشكيبه عربستان سعود) آواكس(

ان را از يحيل شده است تا مسيبه منظور آن تشك NCCتل گفته بود يپروفسور ل
مشتركشان از بابت  ينجات دهد و آنان را در نگران يسازمان يآرا و اختالفها يپراكندگ

شنهاد ياو در دنبالة مطلبش گفته بود كه پ. هود، متحد سازدي ين زادبوميت سرزمين امنيتضم
خ ين زمانها در سراسر تاريتر يبحران “، معرف يماها به عربستان سعودين هواپيفروش ا

د خود ياعتراض شد يكامل، صدا يشناس هفيبا وظ NCCرود؛ و  به شمار مي ”ليياسرا يبقا
  . اها بلند كرده استميشنهاد فروش آن هواپيرا نسبت به پ

ن شركت يا. نفر شركت كرده بودند 100در حدود  NCCس يتأس ييدر گردهما
گ، و يهاي كاتول اسقف يندگان كنفرانس مليان نبودند، بلكه نمايادگرايكنندگان تنها از بن
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ورك يويخواه نيندة جمهوريجك كمپ، نما. ساها هم در آن حضور داشتنديكل يمل يشورا
 “ يليانج ييشگويتحقق پ“، 1948ل در ييس دولت اسراياظهار داشت، تأسن جلسه يدر ا

نقش : داند و افزود مي ”كتاب مقدس يجد يك دانشجوي“او گفت كه خودش را . است
كتاب  يهاييشگويتا آنكه پ) ليياسرا در(ها  حفظ فرصت ”االت متحد عبارت است ازيا

  .”.دا كنديمقدس، تحقق پ
ك ي ين سازمان تنها برايرسد كه ا كا، به نظر مييت امريان متحد هوادار امنيحيمس●

ك ي يغاتيهاي تبل يآگه ياعالم نامهايي به عنوان مؤسسان، برا: جاد شده باشديهدف ا
. يبه عربستان سعود يحات دفاعيكامل، به جهت ابراز مخالفت با فروش تسل يصفحه ا

ك يفال ول و  يرا امضا كردند، از جمله جر ين آگهيا يحيمس يستهايونيدهها نفر از صه
  . ل، استيس كالج مانهاتان ويكه رئ يك روميكاتول يايزن تارك دن

. است يعبر ين حرف الفبايل تاو، كه منظور از تاو، آخريغ انجيان هوادار تبليروحان●
ب دادن چند يترت يستها، برايونيل به لبنان، صهييتهاجم اسرا ي، در ط1982در سال 

ن ي، از ايدر ساحل غرب يهوديل، همراه با رهبران يغ انجيان هوادار تبليادگرايرانس از بنكنف
 يابتكار و برگزار ”تاو“در ماه نوامبر همان سال، سازمان . سازمان تاو، استفاده كردند

. زبان را به عهده داشتيهابِرمن نقش م. او. سه، خاخام جوشوآين كنيبزرگ ا يروحان
ندگان يكا و نمايامر يستهايونيرة سازمان صهيأت مديس هيز رئيها و ن از خاخام يشمار

ن ي، در ا) AIPAC( ل ييكا و اسرايامر يتة روابط عموميكم يعنيل، ييگروه فشار اسرا
 يحيان مسيادگراينفر از بن 1500ك به ي، نزدAIPACنها، يافزون بر ا. مراسم شركت داشتند

 يبانيو با پشت ـنكه رسماً يخت كشور گردهم جمع كرده بود تا اتيرا در پا يهوديو رهبران 
  . ت كننديل به لبنان، حمايياز تهاجم اسرا -نگتن پستيو پوشش دادن روزنامة واش

از  يكيات داالس، به من گفت كه او هم ينار الهيس سميدكتر جان وال وورد، رئ
حاضران دربارة وعدة خداوند به امت  يمن برا“. بوده است يين گردهمايسخنرانان ا

  ”.ل صحبت كردم و آنها خوششان آمديياسرا
كان آن را واعظ اهل ي، كه نوك پ) ACTV( يسنّت يدر راه ارزشها ييكايائتالف امر ●
و  يت الهي، هوادار سوگند خوردة تحقق مشيم له هيسندة مردم پسند، تيه گو و نويسان د

دست  يسازماندهندة همگان ياسيس يبازو ACTV. هدد ل مييل تشكييهواخواه اسرا
عبارت  ـآن آمده  يغاتيچنانكه در جزوة تبل -ن گروهيهدف ا. است يهاي مذهب يراست
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دهندگان و  يثبت نام رأ يكارزار تهاجم“ك يادگرا، از راه يون بنيليم 45ق ياست از تشو
خدمات  يان برايادگرايو انتخاب بن ”در روز انتخابات يرأ يصندوقها يكشاندن آنان به پا

فال : ن سازمان، از جمله عبارتند ازيرهبران ا. ”خودمان يبانك استعدادها“، توسط يدولت
   .م باكر و پت رابرتسونيول، سواگارت، ج

ك دفتر گروه فشار هم در يا است و يفرنيگاهش در كاليكه پا يحيمس يصدا ●
عضو است كه  190،000 يكند كه دارا عا مين دستگاه اديا. دارد. يس. ينگتن ديواش

. ون دالر استيليم 5/1از بودجة ساالنة آنها برابر  يبرآورد. هستند ينفرشان روحان 37،000
ك يات ي، عمليحيمس يصدا يصندوق حكومت اخالق يعنيآن،  ياسيس يتهايفعال يبازو

 ”گانيان هوادار ريحيمس“ل داده است كه نامش يرا تشك يسوگند خورده ا يكارزار هوادار
  . باشد مي

ل هستند، ييل، كه بشدت هواخواه اسرايغ انجيان هوادار تبليادگرايان بنيگر، در ميكر
كند، كه  مي يگروه معرف ”تگريانوار هدا“را، به عنوان  ”يزگرد مذهبيم“ر، از گروه يادمك آت

انوار “گر يد. كند مي يرا سرپرست ”ليياسرا يهوادار يصبحانه برا يمراسم دعا“هر سال 
 يمذهب يسخن پراگن يشركتها يير اجرايبن آرمسترانگ، مد: ن گروه عبارتند ازيا ”تگريهدا
س يكر. يا. ويس؛ و دبليست بل وو در ممفيباپت يسايرتبة كليش عاليان راجرز كشي؛ آدريمل

  . ست داالسيباپت يساين كليرتبة نخستيش عاليول، كش

 نياست و ديس يزيدرهم آم

به نام  يا كساعتهي يونيزي، برنامة مخصوص تلو1985ل يو آور 1984اكتبر  يان ماههايم
د نظر به عمل يبعد در آن تجد. پخش شد يونيزيستگاه تلويا 250از  ”.يس. يم دياورشل“

. پخش شد 1985تابستان  يدر آن استفاده شد، كه باز در ط يشگان حرفه ايآمد، و از هنرپ
ر يناپذ يريكمك س يرا در برابر تقاضا ييكايدهندگان امر اتيكه مال ين هدف ظاهريبا ا

ن ياز ا يبانياالت متحد را به پشتيتر سازد و دولت ا االت متحد، نرميل از كنگرة ايياسرا
المقدس منتقل  تيو، به بيآو متقاعد سازد كه سفارت خود را از تل يستيونيهدف صه

  . گرداند
 90باً يس جمهور تقري، رئ1984در سال “: د استيخ سفك سال بعد، اوانس باز در كاي

د دعوت كرد تا با چند تن از يل را به كاخ سفيغ انجين رهبران هوادار تبلينفر از پرنفوذتر
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  ”.جهان، مالقات كنند يهوديو رهبران  يهوديرتبة يعال يخاخامها
سواگارت نشسته بودم،  يميد در كنار دوستم جيكاخ سف يكه در بال شرق يدر حال“

 االت متحد رايا ياست خارجيبه ما گفت كه س يت ملين، مشاور امنيرابرت مك فارل
ست، و اظهار داشت يل نييتخت اسرايم پاين كرد؛ و كه اورشليل معيانج يتوان از رو ينم

  ”.ن كرديعرب مع يايبا دن يد در گفتگويم را بايكه وضع اورشل
ن مطالب ينسبت به ا يال نداري، خيميج: سواگارت و گفتم يميمن رو كردم به ج “

خته و مسح يل برانگييك، خداوند تو را به دفاع از اسرايما: ؟ او گفتينشان بده يواكنش
  ”.يو حرف بزن يزيد برخيتو با. كرده است

ست؛ و ير نيچ گفتگو پذيل هين گفتم كه كالم انجيمك فارل يمن برخاستم و به آقا “
بعد . كا را بركت نخواهد داديا به كالم مقدس خداوند پشت كند، خداوند امركياگر امر

ا كالم خدا، پشت يهود ي، به امت يطيچ شرايل در هيغ انجيان هوادار تبليحيگفتم كه مس
  ”.نخواهند كرد

  ”.كايامر ين خاخامهايتن از قدرتمندتر 40همه شروع به كف زدن كردند، از جمله “
سواگارت،  يميم باكر، جيگان، از جيدنت ريپرز“، 1985ة يدر ژانو بعد،: ديگو اوانس مي

. ميبا او داشته باش يخصوص يگر دعوت كرد، كه مالقاتيفال ول و من و چند تن د يجر
نكه يدنت از اعتقاد خود بر ايپرز. كنم ينم من آنچه را كه او به ما گفت، هرگز فراموش

ن ياو گفت كه من با تمام قلبم به ا. است، سخن گفت يمعنو يداريك بيكا در آستانة يامر
ز يآم شفاعت يزاند تا با دعايخ مانند شما و من را برپا مي يخداوند مردمان. نكته اعتقاد دارم

  ”.ميشاهان و سرورِ سروران، آماده كن بازگشت شاه يا را برايو عشق، دن
ش از آنكه صورت يدو روز پ“ ها از طرح تهاجم خود به لبنان، يلييد، اسرايگو اوانس مي

 24ن، مدت يبگ) ريوز نخست(من همراه با “: سدينو او مي. با من صحبت كردند ”رديبگ
  ”.ميبه لبنان، دعا كرد 1982ش از شروع تهاجم سال يساعت تمام، درست پ

  ان سخنيپا
آنها از م كه ينيب هاي فال ول و خواندن كتاب شل و كارل ساگان، مي با گوش دادن به موعظه

هاي  من به موعظه. نده هستنديآ يهمة فرداها ياحتمال يدگاه مختلف، در انتظار نابوديدو د
ن فكر ياش از ا دم، كه چهرهيگوش دادم و د يي ك هارِ مجِدون هستهيفال ول دربارة 
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  .بشّاش و درخشان شد
دو نظر  يالقاالت متحد، تيو ا يلييان اسرايادگرايام نشان دهم كه اتحاد بن دهيمن كوش

 يمشاركت كار يا شتر گونهيبلكه ب. ستين يروحان يا دو اعتقاد معنوي، يعالمانة خداشناس
هستند تا خداشناسانه،  يو نظام ياسيشتر سيكه ب يا كننده نييتع يها ة عاملياست، كه بر پا

دولت  يژگيكه و -يد بر جنبة مذهبيرا تأكيتواند باشد، ز ين نميجز ا. استوار شده است
به  ينان مرتديان را نوديحيت استوار است كه مسيهودين اصل يبر ا -كند ن مييهود را معي

وجود جماعت  يان آنهاست، كه برايادگرايبن ياز دو مقدمه منطق يكين يآورد؛ و ا شمار مي
  .قياست بس عم يديك امت، تهديان به عنوان يهودي

انه است، يدر خاورم يحيون مسيليم 10ندة حدود يانه كه نمايخاورم يساهايكل يشورا
، انگلستان و فرانسه، يه همراه با آلمان غربياالت متحد و روسيدهد كه ا گزارش مي

ن شورا در شمارة يا. خودشان مبدل كرده اند يحاتيمسابقة تسل يانه را به نقطة كانونيخاورم
  : ديافزا ن مييچن) چشم اندازها(وز يمجلة خودش به نام پرسپكت 1984مه  –ل يآور

د، كه يآ انه مييشود، به خاورم د مييكه در جهان تول يحاتيپنجاه درصد از همة تسل “
  ”.حات داراستينة سرانة همة جهان را در تسلين هزياكنون باالتر

شركت مواد و “وم، از يپوند اوران 752ش از يهاي دو آتشه، ب يليي، اسرا1965در سال  “
به اندازة  يبمب اتم 38ساختن  ي، بلند كردند، كه براايلوانيدر آپولوپنس ”ييزات هسته يتجه

ن كارخانه بود، با يس ايرئ يكه وقت يرو، دانشمنديزالمان شاپ. است يما كافيروشيبمب ه
ل است و آن ييزوراد هستند، كه مركز آن در اسرايل، مشتركاً صاحب شركت اييدولت اسرا

  ”.زات را ساخته استيتجه
د يل قيياسرا يي هسته ييد تواناييمنتشر شد، با تأ 1986، كه در “ا يس“ك گزارش ي
ا، يرا دارد، گزارش س يي هسته يسالحها يسروصدا يساختن ب ييل تواناييكند، كه اسرا مي

  . است يي بمب هسته 20تا  12 يل دارايين برآورد را هم داده، كه اسرايا
محموله  15ز، يقانون ست يا، به گونه ايفرنيك سوداگر اهل كالي، 1982تا  1980از سال 

ل صادر كرده است كه به صورت ييترون را به اسرايبه نام كر يا دهنده زمان يدستگاهها
است كه  يحاك 1985مه  16 يخبر يها گزارش. رود ، به كار مييي هسته يسالحها يچاشن

كرده بود، او  ين سوداگر را بررسيه ايقضات فدرال لول آنجلس، كه ادعانامة عل يأت عاليه
ن سوداگر كه به يخواست، ادعا شده بود، كه افرين كيدر ا. ص داديب تشخيبل تعقرا قا
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ا، به يفرنيلكو در كاليم يالملل نيهايي را از شركت ب د شده است، انتقاليناپد يگونة مرموز
  .باشد، صورت داده است و، مستقر ميي، كه در تل آويهل يشركت بازرگان

: كند كه گفته بود ن هاس الوون را نقل ميين دفاع، پيشير پيسخن وزروزنامة داوار، 
از  يكيشارِت، سخن ) هيشتاجين( ”.ميزن مي يوانگياگر سر به سامان بگذارند، ما دست به د“

 1973كند، كه پس از حملة  د هاكوهن را هم نقل مييداو يعنيسردمداران حزب كارگر، 
د دست به يپس بگذار. ميده يرا از دست نم يزيچ چيما ه“: ل به مصر، اخطار كرديياسرا

 ”عقدة سامسون“ن يا. ”.ميا دهيد ما به كجا رسيا خواهد فهميم؛ آن وقت دنيبزن يوانگيد
را بطور درمان يز “ا بر ضد ما است يهمة دن “شود كه  ت ميين احساس تقوي، با ايامروز

ون نظام يمد ياديا حدود زاست كه ت يمارگونه ايب ياين رؤيو ا. است يضدسام يريناپذ
   .باشد مي يحيمس يستهايونيصه ياعتقاد
   
 

 

  
  


