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 * اسماعيل حسين زاده:يسندهنو

  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١۴ جون ٢۴

  
 جنگ نخبگان عليه مردم: اوکرائين ، ايران، اعراق، ليبي

    جنگ جھانیجایه جنگ طبقاتی ب: سومين جنگ جھانی 
  

 

اغلب کارشناسان سير تحول تاريخی تمايل دارند که جنگ جھانی آينده را در اشکال روياروئی نيروھای نظامی در 

اگر چه نمی . نجامديا تسليم يکی از طرفين متخاصم بيح گسترده تصور کنند که سرانجام بايد به شکست، تخريب سط

 مردود بدانيم، ولی داليلی وجود دارد که بر اساس آن توانيم اين نظريه و صحنه پردازی ھای افسرده کننده اش را کامالً 

جای ه يعنی به طريق اولی به شکل جنگ طبقاتی ب: يم کنيم می توانيم سومين جنگ جھانی را به شکل متفاوتی ترس

 .جنگ جھانی

جنگ يک : از اين ديدگاه، سومين جنگ جھانی را آغاز شده بايد بدانيم، که از سال ھا پيش شروع شده و بيداد می کند 

يه اکثريت شھروندان  اليگارشی مالی عل–جانبۀ نئوليبرال، فرامرزی با اقتصاد روزه دارانه که توسط طبقۀ فراملّی 

  . درصد ساکنان جھان٩٩جھان ھدايت می شود، يعنی عليه 

ديگر به درجه ای رسيده است که برخوردھای  جھانی سازی سرمايه و پيوستگی و وابستگی بازارھای جھانی به يک

بی آن که جای . نجامدتواند به مصيبت مالی برای ھمه بينظامی در سطح گسترده مانند جنگ جھانی اّول و دّوم می 

 گزينش — به دور از چشم عوام — در پشت صحنهشگفتی باشد، شبکۀ نخبگان مالی در زمينۀ فرامليتی که غالباً 
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لج شدن نظر می رسد که با يک جنگ بين المللی ديگر که به فه سياستمداران و دولت ھا را نيز به عھده دارند، ب

  .نجامد مخالف ھستندبازارھای مالی در جھان بي

 در اشکال مداخله از نوع ن موضوع به روشنی نشان می دھد که به چه علتی خشونت ھای امپرياليستی اخير غالباً اي

، »دموکراتيک«يعنی انقالب ھای رنگی مختلف، کودتاھای : صورت گرفته است ) »  soft-power «(»قدرت نرم«

، در )»  hard-power «( نش راه حل نظامی البته، گزي. تحريک جنگ ھای داخلی، مجازات ھای بين المللی، و غيره

با شکست مواجه شود و يا کافی نباشد، ھمچنان اعتبار » قدرت نرم«کار بستن ه ر رژيم با بييژی تغيصورتی که سترات

  .خود را حفظ می کند

اخالت با اين وجود، حتی در چنين موردی، قدرت ھای بزرگ سرمايه داری تمام تالش خود را به کار می برند تا مد

باشد، يعنی محصور به سطح محلی يا ملی باشد و ھم زمان تمايل در » مديريت پذير « يا »  شده کنترول« نظامی شان 

بر اين است که از ثروت و دارائی ھای سودجويان جنگی و برندگان ھزينه ھای نظامی »  شده کنترول« جنگ ھای 

، و موجب فلج شدن بازارھای مالی )تی و بانک ھای بزرگ صنع– نظامی – متجمع ھای امنيتی عموماً (حفاظت شود 

  .بين المللی نشود

چنين واقعيتی در عين حال به روشنی نشان می دھد که چرا قدرت ھای بزرگ جھانی مانند چين، روسيه، ھند و برزيل 

ير اليگارشی اين دوا.  نمی کنند— و مخالفت —قاطعانه در مقابل سياست ھای تھديد آميز اياالت متحده موضع گيری 

ئی خود و ديگر کشورھای سرمايه داری منافع مشترک دارند تا با ھم ميھنان امريکاکشورھا بيشتر با ھم قطاران 

 با نخبگان سراسر جھان در رابطه روزنامه نگار رويترز که غالباً   Chrystia Freelandکريستيا فريالند . خودشان

  :د و می گويد  به اين موضوع می پردازمی باشد، مشخصاً 

ترجيح می دھند در نيويورک يا ھونگ کونگ، مسکو يا بمبئی اقامت کنند، سوپر ثروتمندان امروز بيش از پيش ملتی « 

  .»تافتۀ جدا بافته و تمام عيار را تشکيل می دھند 

 از سوپر نديشيم کهجھانی بي» ملت«نی بين اعضای اين نظر می رسد که به اتحاد عيه  منطقی بدر نتيجه کامالً 

به عنوان . ر رژيم شرکت فعال دارنديي که در تسھيل طرح ھای امپرياليستی برای تغ ثروتمندان جھانی تشکيل شده،

مثال، وقتی ايالت متحده و ھم پيمانان اروپائی اش روسيه را تھديد می کنند، تمايل اليگارشی روسيه در ھمکاری مخفيانه 

ا مقاومت روسيه را در روياروئی با مداخالت قدرت ھای غربی مين گذاری با ھم قطاران طبقاتی غرب خواھد بود ت

  .کند

 از يک سو، و اوکرائين و ايران از ار رژيم در کشورھائی مانند عراق و ليبيييدو نگاه کوتاه به عمليات اخير برای تغ

 دست به رژيم در کجا مستقيماً  تغييرسوی ديگر، به سادگی می تواند به ما نشان دھد که قدرت ھای امپرياليستی برای 

قدرت « ، و در کجا به طريق اولی برای دستيابی به ھمان اھداف تاکتيک )امانند عراق و ليبي(حرکت نظامی می زنند 

دو دليل يا سنجۀ اصلی برای باز . را به کار می برند، مانند قدرت نرمی که در اوکرائين و ايران به کار بردند» نرم

  . می تواند مورد توجه ما قرار گيرد— اين و يا آن —ارھائی که امپرياليست ھا به کار می برند شناسی گزينش راه ک

 و غالباً (به يمن وسعت . نخست، حد فاصل يا شکاف بين طبقات اجتماعی در کشور ھدف گيری شده مطرح می باشد

که  مين گونه در ايران، چناناجتماعی در اوکرائين و به ھ-خصوصی سازی اموال و دارائی ھای عمومی) شرم آور

  .ديديم و می بينيم به پيدايش دواير اليگارشی مالی بسيار ثروتمندی در ھر دو کشور انجاميده است

 مأموران که طرفدار غرب ھستند، ھمکاری با نيروھای مداخله گر بيگانه است، و اساساً » اشراف زادگان«تمايل اين 

دست کم به شکل (اين موضوعی است که . ھای امپرياليستی در خارج ھستند رژيم در داخل، و ھمکاری با نيروتغيير
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و انقالبات » قدرت نرم «  رژيم در اين دو کشور با به کار بستن تغييرتوضيح می دھد که به چه دليلی طرح ) جزئی

  .جای مداخلۀ مستقيم نظامی صورت گرفته رنگی ب

طبقات ثروتمند پر نفوذی که در اتصال به محافل بين المللی باشند  معمر قذافی ای و ليبيصدام حسينعکس، در عراق ه ب

 ھيچ يک الگوی مناسب و قھرمان دموکراسی نبودند، ولی نقشی را به معمر قرافی و نه صدام حسيننه . وجود نداشت

 گذاشتند، و ءراآنھا برنامه ھای اجتماعی وسيعی را به اج: می نامند » ديکتاتور آگاه  « عھده داشتند که آن را بعضاً 

بخش اجتماعی نيرومندی را بنا کردند، و مانع خصوصی سازی خدمات اجتماعی شدند، مانند خدمات درمانی و 

  . دولت نگھداشتندکنترولمانند انرژی و امور مالی را در مالکيت و » ژيکيسترات«آموزشی، و صنايع 

يش نخبگان مالی قدرتمند شد، در حالی که سوپر در مجموع، چنين راه کارھائی برای ادارۀ امور کشور مانع پيدا

يا تاکتيک انقالب رنگی که » قدرت نرم«چنين امری به اين معنا است که . ثرتمندان در ايران و اوکرائين رشد کردند

، )بورژوازی وابسته و معامله گر(ی بستگی دارد، يعنی به بورژوازی کمپرادور ئ به ھم پيمانان محلی يا منطقه قوياً 

يا مداخلۀ نظامی مستقيم به کار » قدرت سخت «انس موفقيت در اين کشورھا را نداشته، در نتيجه برای عراق و ليبيشا

  .برده شد

 کنترولآن است که آيا جنگ می تواند زير » سخت«يا » نرم«دومين سنجه برای امپرياليست ھا در انتخاب بين تاکتيک 

ی وجود دارد و يا بيم آن کنترول بماند و يا اين که امکان گريز از ھر و مديريت در سطح موضعی و محلی يا ملی باقی

  .می رود که به منطقه سرايت کرده و از ھمه بدتر ممکن است به سطح جھانی گسترش يابد

 می توانست واکنش روسيه را تحريک کند، و در مورد اوکرائين، به عنوان مثال، اعمال خشونت مستقيم نظامی مطمئناً 

 قدرت ھای امپرياليستی کنترولنجامد و از حد مالی بي/اسفناک در زمينۀ اقتصادی به يک جنگ جھانی با نتايج احتماالً 

  .صورت گرفت» دموکراتيک«يا کودتای » قدرت نرم«عبور کند، به ھمين علت در اوکرائين گزينش بر اساس 

 که —ی خارج شود کنترولنست از ھر  که جنگ تمام عيار می توا—مشکل مشابھی در رابطه با ايران وجود داشت 

تنھا به مجازات ھای اقتصادی ) در حال حاضر( رژيم در اين کشور تغييرروشنگر اين واقعيت است که چرا طرح ھای 

 يکی از اين ٢٠٠٩به نام جنبش سبز در سال » انقالب رنگی«منحصر شده است، که » قدرت نرم«و ديگر تاکتيک ھای 

  .بود» نرم«راه کارھای 

 با آگاھی و اطمينان کامل به اين امر بود که با ا رژيم در عراق و ليبيتغييربرای » قدرت سخت« عکس، گزينش هب

  .ی و جھانی نخواھد انجاميدئ بوده و به جنگ منطقه کنترولموفقيت صورت خواھد گرفت و قابل 

  

  مورد اوکرائين

که چگونه نخبگان مالی فراملی بر آن بودند که از جنگ بحران اخير و در کوران رويدادھای اوکرائين به روشنی ديديم 

 و طبقاتی را فراسوی مجازات کنترولبين المللی ويرانگر در سطح جنگ جھانی اول و دوم اجتناب کنند، و جنگ قابل 

  .ترجيح دادند» قدرت نرم«ھای مالی و ديگر تاکتيک ھای 

 Viktor Ianoukovitchگزيده ويکتور ايانوکوويچ  در کی يف، که رئيس جمھور بربروری ف٢٢در فردای کودتای 

را سرنگون کرد و رژيم کودتائی را به پشتيبانی اياالت متحده به قدرت رساند، تنش بين روسيه و قدرت ھای غربی به 

  .اخطار دادند» نزديک شدن جنگ جھانی سوم«اندازه ای حاد بود که بسياری از ديدبانان در مورد 

طر برخورد نظامی گسترده بين دو طرف ھنوز وجود دارد، ولی از آغاز ماه می به شکل قابل اگر چه تداوم تنش و خ

 از وقتی که والديمير پوتين مچ اندازی با قدرت ھای غربی را واگذار کرد، مالحظه ای کاھش يافته است، يعنی مشخصاً 
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حترام خواھد گذاشت، و با ھر نامزدی  می اعالم داشت که روسيه به انتخابات رياست جمھوری در اوکرائين ا٧و روز 

  .Petro Proshenkoکه انتخاب شود کار خواھد کرد، يعنی ميلياردر اليگارش پترو پروشنکو 

شرق اوکرائين، صف آرائی /نوب شرقیجبا وجود تداوم فشار خشونت آميز عليه طرفداران خود مختاری در ايالت ھای 

ن مالی اياالت متحده؛ اروپا، اوکرائين و روسيه موجب شد که از برخورد ديپلماتيک بی وقفه از سوی نمايندگان نخبگا

  .ئی ھا، اجتناب کنندامريکانظامی بين طرفين دعوا، يعنی بين روس ھا و 

 کرده، و موجب تغييريا حرکت نظامی عليه روسيه /چه عاملی بين تمام تھديدات گذشته برای مجازات ھای سنگين و

  امروز شده است؟»  ديپلماتيکحلھای راه «آرامش نسبی و 

کوتاه سخن، پاسخ اين است که منافع اقتصادی عظيم در بطن مراودات مالی در سطح بين المللی، تجارت و سرمايه 

نمی توانند خطر يک جنگ جھانی ) يعنی نخبگان مالی در روسيه؛ اوکرائين و ھستۀ کشورھای سرمايه داری(گذاری ھا 

صنعتی پر نفوذ مايل ھستند که -بی گمان، بانک ھای بزرگ و مجتمع ھای نظامی.  شوند ناپذير را متحملکنترولجديد 

مديريت «، » پذيرکنترول«ولی آنھا نيز جنگ ھای . در جنگ ھای دائمی و تنش ھای بين المللی ثروت اندوزی کنند

ت به جنگ ھای بزرگ نسب) ، به عنوان مثالامانند جنگ عليه عراق و ليبي(ی يا ملی ئرا در سطح منطقه » پذير

  .ی يا جھانی ترجيح می دھندئويرانگر منطقه 

 به دليل قدرت اقتصادی اساساً (رازمگوئی نيست که بگوئيم که اقتصاد روسيه بيش از پيش به اقتصاد غرب وابسته شده 

 مجازات ھای ، و اين کشور در رابطه با فراز و نشيب ھای بازار جھانی و تھديدات و)و رفتار اليگارشی ھای فراملی

اين موضوعی است که تا حدود زيادی . اقتصادی نسبت مستقيمی پيدا کرده و در اين رابطه حساس و شکننده شده است

رفتار مدارا مدارانۀ رئيس جمھور روسيه والديمير پوتين را در خاموش ساختن مخاصمات و بحران اوکرائين توضيح 

  .می دھد

که، اقتصاد غرب نيز شکننده بوده و روسيه نيز به سھم خود، در صورتی که آنچه کمتر شناخته شده است، اين است 

در واقع روسيه، در صورتی که ضرورت . بگيرد و غرب را به مجازات ھائی چند محکوم کند بخواھد، می تواند انتقام 

اقتصادی مجازات ھای تأثيرات . آن را احساس کند، سالح اقتصادی قدرتمندی برای پاسخ تالفی جويانه در اختيار دارد

به دليل پيوندھای اقتصادی و نقاط اتصال . متقابل می تواند برای برخی از کشورھای اروپائی بسيار دردناک باشد

بازارھای مالی، مجازات ھای متقابل و تالفی جويانه می تواند پيامدھای وخيم و معنی داری برای اقتصاد اروپا، که در 

  :د، داشته باشد، و حتی برای اقتصاد جھان وضعيت شکننده ای به سر می بر

 درصد از توليد ٣٠اروپا . مجازات با ابزار قطع صادرات روسی به شکل جدی اتحاديۀ اروپا را متأثر خواھد ساخت

. روسيه در عين حال يکی از مشتريان مھم اروپا می باشد. را وارد می کند» گازپروم«گاز شرکت دولتی روسيه 

 درصد صادرات و واردات ٥٠رادور، نخستين ھمکار تجاری روسيه بوده و حجم اين مناسبات تقريبا اتحاديۀ اروپا، دو

  .روسيه را در بر می گيرد

در سال بوده ) رال ميليارد د٤٩١( ميليارد يورو ٣٦٠، مبادالت تجاری بين اتحاديۀ اروپا و روسيه تقريبا ٢٠١٤سال 

 ٢٣٠ مواد اوليه مانند گاز و نفت بوده و حجم مالی آن تقريبا  غالباً مجموع صادرات روسيه به اتحاديۀ اروپا،. است

 ١٣٠ميليارد يورو بوده، و از سوی ديگر واردات روسيه از اتحاديۀ اروپا، مانند محصوالت صنعتی و غذائی معادل 

 ٧٥وسيه است و اتحاديۀ اروپا در عين حال بزرگترين سرمايه گذار در اقتصاد ر. ميليارد يورو تخمين زده شده است

  )١.(درصد تمام سرمايه گذاری ھای خارجی در روسيه را تشکيل می دھد

 و شرکت ھای  روسيه نيز می تواند عليه غرب دست به عمل تالفی جويانه بزند و دارائی ھای افراد را توقيف کند

  :روسی نيز می توانند دارائی ھای شرکت ھای سرمايه گذار غربی را توقيف کنند 
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 مجازات اقتصادی روسيه از جانب غربی ھا، قانونگذاران روسی اعالم کرده اند که طرح قانونی را برای در صورت

از سوی . ئی که در روسيه فعال ھستند به تصويب خواھند رساندامريکاتوقيف دارائی ھای شرکت ھای اروپائی و 

ه خودشان به ثبت رسانده اند و می خواھند  مرد تجاری و سياسی را در فھرست سيا١٠٠ديگر، اروپائی ھا نام بيش از 

  .دارائی ھای آنھا را توقيف کنند

، Rosneft، مدير عامل روزنفت Gazprom  ، رئيس شرکت ملی گازپروم Alexey Millerعالوه بر آلکسی ميلر 

زرگترين روزنفت يکی از ب.  در فھرست مجازات به ثبت رسيده است نيز، ظاھراً Igor Setchineنام ايگور استشين 

به عنوان مثال . شرکت ھای نفتی جھان است و به ھمين علت، در تمام جھان ھمکاران بسياری دارد، حتی در خود غرب

 ٥٠٠يک طرح برای بھره برداری نفت با روزنفت در سيبری دارد که معادل   Exxon-Mobil شرکت اکسان موبيل 

غول نفتی روسی برای بھره برداری از ذخائر نفت دريای سياه ر است، و اکسان موبيل از ھم اکنون با اين الميليون د

  ).٢(ھمکاری می کند

به عنوان .  و اروپا، سالح اقتصادی ديگر نيز در اختيار داردامريکاروسيه برای وارد آوردن خساراتی چند به اقتصاد 

در پايان (مانان اروپائی اش، روسيه مثال، در واکنش به تھديدات مرتبط به توقيف سرمايه ھا توسط اياالت متحده و ھم پي

. فروش رسانده  را بامريکا ميليارد دارائی از اوراق بھادار خزانۀ ١٠٠بيش از ) ٢٠١٤ چ و آغاز ماه ماربروریماه ف

به سادگی می تواند به چين نيز سرايت » متخاصم« برای توقيف دارائی ھای دولت ھای تاطانهباالگرفتن اين تھديد نامح

 را امريکا از اوراق بھادار خزانۀ دالر ھزار ميليارد ١،٣چين تقريبا «ئی، زيرا امريکا دالرايج ويرانگر برای کند، با نت

  )٣. (»در اختيار دارد و نخستين سرمايه گذار بين کشور ھای خارجی می باشد

—ن و توافق مسکو با پشتيبانی واشينگت—اين درجه از وابستگی ھای اقتصادی و مالی به روشنی نشان می دھد چرا 

 برپا کنند و راھی برای به اصطالح مذاکرهن و بروکسل با عجله به کی يف رفتند تا ميز گرد يديپلمات ھای اروپائی برل

 ماه می باز کنند که در عين حال به رژيم کودتا قانونيت ببخشند و از چشم انداز ٢٥انتخابات رياست جمھوری در 

  .يا حرکت نظامی اجتناب کنند/تقابل وباالگرفتن مجازات ھای اقتصادی م

  

  امقايسه با عراق و ليبي

نوشته  دربا تکيه به داليلی که پيش از ايناز راه مداخلۀ نظامی ) ٢٠٠٣(و در عراق ) ٢٠١١( رژيم در ليبی تغيير

ت می  رژيم، قدرت ھای امپرياليستی در صورتی به اقدام نظامی دستغييرمطرح کرديم، در چھارچوب ھدفمند برای 

  زنند که

  .عمليات نظامی بتواند در محدودۀ کشور ھدف گيری شده محصور بماند)الف

در نبود ھم پيمان محلی مھم و قدرتمند در کشور ھدف گيری شده، يعنی نيروھای اليگارشی ثروتمند در پيوند با )ب

  .بازارھای جھانی

ت عمومی و صنايع به شکل گسترده ملی شده  با مشت فوالدين حکومت می کردند، ولی بخش ھای خدماقذافی و صدام

ژيک مانند انرژی، بانک، حمل و نقل و ارتباطات، و به ھمين گونه ي در مورد صنايع ستراتاين موضوع خصوصاً . بود

  .خدمات اجتماعی حياتی مانند بھداشت و آموزش و خدمات اجتماعی واقعيت انکار پذيری است

حتی اگر گاھی اوقات خودشان را (ايبندی به موازين سوسياليستی انجام ندادند ولی آنھا چنين اقداماتی را به دليل پ

ريستوکرات که رقيب آنھا بود، ا، زيرا در مبارزات پيشين عليه رژيم )معرفی می کردند» سوسياليست عرب«قھرمان 

 قدرتمند، برای تثبيت و تداوم رفاه- اقتصاد ملی با تکيه به مديريت ديوان ساالر دولتی، با دولتکنترولپی برده بودند که 
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حاکميت خودشان مؤثرتر است و گسترش نيروی اقتصادی افسارگسيخته و پيدايش قدرت ھای صنعتی و مالی در بخش 

  .خصوصی پايۀ حکومت آنھا را تھديد خواھد کرد

درتمند را که بتوانند با  باال آمدن نخبگان ملی قمعمر قذافی و نه صدام حسينانگيزه ھر چه باشد، واقعيت اين است که نه 

جای شگفتی نيست که در اين .  تحمل نمی کردند،بازارھای جھانی يا قدرت ھای غربی مناسبات قدرتمندی داشته باشند

 رژيم ھمکاری کردند به باقيماندۀ تغييردو کشور، چھرۀ اپوزيسيون و نيروھائی که با طرح ھای امپرياليستی برای 

 بايد در تبعيد زندگی کنند تنزل  و يا چند روشنفکر تبعيدی و نظامی برکنار شده که اجباراً یئدوران سلطنتی و يا قبيله 

  .يافته بود

 نه امکانات اقتصادی داشتند تا اخالف نخبگان مالی در اوکرائين، به عنوان مثال، نيروھای اپوزيسيون عراق و ليبي

پايگاه اجتماعی و پشتيبانی اجتماعی در کشور مبدأ خودشان  و نه از   رژيم را تأمين مالی کنندتغييربتوانند نيروھای 

عالوه بر اين رابطۀ مالی و سياسی قدرتمند و قابل اطمينانی نيز با بازارھای غربی و نھادھای سياسی . برخوردار بودند

  .آن نداشتند

نند بسيج، آموزش و ما(» قدرت نرم«اين مشخصات نشان می دھد که چرا مجازات ھای اقتصادی و ديگر تاکتيک ھای 

 پاسخ نگفت و ناکارآمد از اّب درآمد، صدام حسين و معمر قذافیبرای سرنگونی رژيم ) تأمين مالی نيروھای اپوزيسيون

. و حرکت نظامی را برای دست يابی به اھدافشان برگزيدند» قدرت سخت« و ھم پيمانانش امريکاو چرا امپرياليسم 

خالف اوکرائين (ر باال توضيح دادم، قدرت ھای امپراتوری مداخله گر مطمئن بودند عالوه بر اين، به ھمان شکلی که د

  . شده خواھد بود و از حدود مرزھای داخلی فراتر نخواھد رفتکنترولکه مداخالت نظاميشان ) و ايران، به عنوان مثال

  

  مورد ايران

 اوکرائين پياده شده شباھت دارد تا آنچه که به  رژيم در ايران بيشتر به الگوئی که درتغيير در زمينۀ امريکاسياست 

آن می رود که مداخلۀ ) شاخص الف(اين سياست تا حدود زيادی به اين علت بود که بيم .  آمداروزگار عراق و ليبي

وجود يک ) شاخص ب( نباشد و از محدودۀ اين کشور پا فراتر بگذارد، و کنترولمستقيم نظامی در ايران قابل 

دست ه  توسعه يافته و ھدايت شده به سوی غرب که اياالت متحده و ھم پيمانانش می توانند برای بی نسبتاً اليگارشی مال

 . رژيم از درون ايران روی آنھا حساب کنندتغييرآوردن اصالحات و يا 

ی و  اندازه بين يکمسألۀبه عبارت ديگر . »قدرت نرم«يا قدرت نظامی، يا : البته، اين دو روش انحصاری نيست 

 ١٩٧٩در واقع، طرح امپرياليسم در رابطه با ايران از دوران انقالب . ديگری بر اساس وضعيت ھای خاص است

اين تاکتيک ھا از تحريک و . ديگر قرار می گيرد  در رقابت با يکشامل شماری از تاکتيک ھائی می شود که غالباً 

شروع می شود و تا آموزش و تأمين مالی گروه ) ١٩٨٠ در سال( برای تسخير ايران صدام حسينتشويق و پشتيبانی از 

 تخريب و تا تالش برای   و تھديدھای نظامی دائمی ھای تروريست برای بی ثبات سازی عليه ايران ادامه می يابد

  .، و افزايش سيستميک مجازات ھای اقتصادی»انقالب سبز« توسط به اصطالح ٢٠٠٩انتخابات رياست جمھوری سال 

 رژيم تغييرنظر می رسد که اياالت متحده برای ه از بيرون، ب»  رژيمتغيير«در توطئه ھايش برای ) ا اينجات(با شکست 

در اين سال ھای اخير تصميم گرفته است که از درون عمل کند، يعنی با ھمکاری سياسی و اقتصادی با ) يا اصالحات(

  .جريان ھای طرفدار غرب در بطن دواير رھبران ايران

 عقيدۀ اياالت متحده و ھم پيمانانش شد، پيدايش طبقۀ سرمايه دار و بلند پرواز تغييرنظر می رسد که آنچه موجب ه ب

 اليگارشی ثروتمند ايران اين طبقه که غالباً . است که اولويت اصلی برای آنھا معامله با ھم قطاران غربی خود می باشد
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ی يا ئای معامله آمده اند، برای آنھا، مسائلی مانند فن آوری ھسته بر) خيلی رو راست(را تشکيل می دھد، به عبارتی 

  .حاکميت ملّی از اھميت ثانوی برخور دار است

در سايۀ بخش دولتی اقتصاد ايران ثروت اندوزی کردند، يا به يمن ) و غالبا در اشکال شرم آور (پس از آن که دائماً 

، اين ) ھنوز ھم در اين پست ھا به سر می برندکه احتماالً (ه دولتی خدمت در پست ھای سياسی ديوان ساالرانه در دستگا

افراد از اين پس برای اقدامات اقتصادی راديکال و ضروری برای خودکفائی اقتصادی به ھدف مقابله و مقاومت در 

ب زده ھستند جای آن حاال شتاه رابطه با سنگينی مجازات ھای اقتصادی خشن ھيچ تمايلی از خود نشان نمی دھند، و ب

  .که ھر چه زودتر با متحدان طبقاتی فراملی خود در خارج وارد معامله شوند

 و دولت او منافع و خاستگاه ھای اين طبقۀ در حال رشد حسن روحانیبيش از ھر قشر اجتماعی ديگری، رئيس جمھور 

تصادی و سياسی را به شکل اساسی از نمايندگان اين طبقه قدرت اق. سرمايه داران مالی در ايران را نمايندگی می کنند

  .دست می آورنده طريق اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران ب

 و گروه صاحب قدرت در بطن اتاق بازرگانی، روحانیھماھنگی ھای ايدئولوژيک و يا فلسفی بين رئيس جمھور 

س از پيروزی اش در انتخابات، رئيس جمھور  پصنايع، معادن و کشاورزی ايران از آنجائی آشکار می شود که فوراً 

 را که يک اقتصاد دان نئو ليبرال است و در اياالت متحده تحصيل محمد نھاونديان، ...رئيس قديمی اتاق بازرگانی

  . نيز بوده، او را به عنوان رئيس کابينۀ خود انتخاب کردھاشمی رفسنجانیکرده، و مشاور رئيس جمھور قديمی 

 را حسن روحانیت اقتصادی ايرانی رئيس جمھور أ، يک ھي٢٠١٣رگانی ايران بود که طی ماه سپتمبر ازبه يمن اتاق ب

ئی، امريکامعامالت و سرمايه گذاری ھا با ھم قطاران ظرفيت  دربارۀ مذاکرهدر سازمان ملل متحد در نيويورک برای 

را سازماندھی کرد تا وزير امور خارجۀ ت اقتصادی أ ايران در عين حال تعدادی ھياتاق بازرگانی. ھمراھی کردند

  . را در اروپا برای اھداف مشابھی ھمراھی کنندمحمد جواد ظريف  ايران

 ديپلماتيک اخير بين دو کشور، به مذاکرۀ و ايران گمانه زنی کرده اند که راه اندازی امريکاچندين ديدبان مناسبات 

با اين وجود، .  آغاز شدروحانی، با انتخاب رئيس جمھور یئ ھسته مذاکراتانضمام تماس ھای دائمی در چھارچوب 

 پيرامون دولت —و /  در—عالئمی وجود دارد که نشان می دھد که تماس ھا در پشت پرده بين نمايندگان نخبگان مالی 

ر وال  غنی از پرونده دبه عنوان مثال، مقاله ای نسبتاً .  آغاز شده بود روحانی و ايران پيش از انتخابامريکاھای 

  : آشکار ساخت که استريت ژورنال اخيراً 

به گفتۀ مقامات آگاه اروپائی در اين زمينه، مقامات عالی رتبۀ شورای امنيت ملی اياالت متحده مقدمات اين مالقات را از 

 ھای  و شرکت دادن گروھی از دستگاهمذاکرۀ تيلفونی با تعدادی گردھمآئی مخفی و —چندين ماه پيش آماده کرده بودند 

  )٤.( برای انتقال مخفی پيغام بين واشينگتن و تھرانامريکاسلطنتی عرب ھا، تبعيديان ايرانی و ديپلمات ھای قديمی 

 و ايران امريکاشبکۀ ارتباطات پيچيده در راه اندازی روند نزديک سازی ھای «اين مقاله که نشان می دھد چگونه 

 در اروپا، در عموماً «  به شکل سّری صورت می گرفته، ا غالباً ، توضيح می دھد که گردھمآئی ھ»شرکت داشته است

، انجمن ملل شرکت آسيابا عبور از راه ھای ديپلماتيک بين المللی مانند . » صورت گرفته است يدناستکھلم پايتخت سو

و ئی و ايرانی در ھتل ھا امريکاطرفين « ، Council on Foreign Relationsمشاورت امور خارجی متحد، و 

ی ايران و جلوگيری ئردن بحران در زمينۀ برنامۀ ھسته جوی راه حل برای متوقف ک و ن ھای سخنرانی در جستوسال

  : نوشته اند  نويسندگان، جی سولومون و کارول لی، عالوه بر اين. »از جنگ گردھمآئی تشکيل دادند 

مبر، می سازمان ملل متحد در ماه سپتموشرکت آسيا و مشاورت امور خارجی، غير دولتی، در حاشيۀ گردھمآئی ع

 سياسی ايران از اين ميز گردھا برای معرفی طرح ھای تھران اناين مرد.  ميز گرد تشکيل دادندروحانی و ظريفبرای 

  .ئی استفاده کردندامريکابه مردان تجارت، مقامات قديمی دولتی، دانشگاھيان و روزنامه نگاران 
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 پيغامی برای رئيس جمھور ايران فرستاد و بر اوباما، رئيس جمھور روحانیتخاب طی تابستان گذشته، کمی پس از ان

 نيز به شکل مشابھی به او روحانیی ايران تأکيد کرد، و ئلۀ ھسته أينگتن مبنی بر حل مسالمت آميز مسخواست واش

  .پاسخ گفت

 سال   از ھمه با آنھائی که وقتی مالقات داشت و پيشامريکا به سھم خود با مقامات سياسی امور خارجۀ جواد ظريف

  . آشنائی داشت، سفير ايران در سازمان ملل متحد بود٢٠٠٠

از شرکت آسيا اظھار داشت که او در نيويورک بين افرادی  Mme [Suzanne] DiMaggio سوزان ديماجيوخانم 

س ھای غير رسمی بين شخص ماھر در تما.  به او تبريک گفته استروحانی را در دولت جواد ظريفبود که گزينش 

 طی ده سال گذشته چندين گردھمآئی با اين ديپلمات تحصيل کرده در سوزان ديماجيوئی، خانم امريکامقامات ايرانی و 

  )٥.(ی تشکيل داده استئاياالت متحده در مورد راه خروج از بن بست ھسته 

 را به جواد ظريف) اوران غرب گرای اوو جمع مش (روحانیکه به چه دليلی رئيس جمھور  اين موضوع نشان می دھد 

عنوان وزير امور خارجه انتخاب کردند، و چرا شايد کمی با بی احتياطی تمام اميد خود را به از سر گيری مناسبات 

اقتصادی در ايران و نزديکی سياسی و اقتصادی با غرب گره زده اند، يعنی مبادالت آزاد و سرمايه گذاری ھای اياالت 

  .ر کشورھای بزرگ سرمايه داریمتحده و ديگ

لۀ ھسته أ پيرامون مسروحانی رئيس جمھور   کنندۀمذاکرهاين موضوع روشنگر اين واقعيت نيز ھست که چرا گروه (

 کننده ھای ايرانی اين مذاکره قرار دارند، و چرا ١+٥ کننده ھای مذاکرهی، به ھر صورت، در وضعيت ضعيف با ئ

  .)دست بياورنده ه چيز حائز اھميتی بھمه امتياز داده اند، بی آن ک

  

  نتيجه گيری

به عنوان وام دھندگان اصلی به (  بانک ھای بزرگ—آنجائی که قدرت ھای ذينفع در جنگ ھا و ھزينه ھای نظامی  از

در جنگ ھا و تنش ھای بين المللی گسترش می يابند، با اين وجود  — صنعتی امنيتی-و مجتمع ھای نظامی) دولت ھا

ممکن است جھان را  ی يا جھانی کهئرا به جنگ ھای بزرگ منطقه » مديريت پذير«ملی، محدود، يا  ی محلی،جنگ ھا

  .ترجيح می دھند به ورطۀ نابودی بکشاند و بازارھای جھانی را فلج سازد

، اياالت ، به عنوان مثالا رژيم عراق و ليبيتغييراين موضوع تا حدود بسيار زيادی توضيح می دھد که چرا در مورد 

متحده و ھم پيمانانش مداخلۀ نظامی و تسخير مستقيم کشور را برگزيدند، در حالی که در مورد کشورھائی مانند 

و انقالب » قدرت نرم« عکس روی تاکتيک هاز مداخلۀ نظامی مستقيم اجتناب کرده اند، و ب) تا اينجا(اوکرائين و ايران 

 .ھای رنگ و وارنگ حساب کرده اند

ه که در باال توضيح دادم، چنين گزينشی به شکل گسترده، از يک سو به اين است که جنگ و مداخلۀ نظامی ھمان گون

خارج شود و از سوی ديگر وجود نخبگان مالی طرفدار غرب در » کنترول«در اوکرائين يا در ايران می تواند از 

 رژيم را در داخل فراھم سازند، بی آن تغييرد موجبات  کافی قوی و با نفوذ ھستند که می تواننۀاوکرائين و ايران به انداز

  .رو شونده که با خطر جنگ ويرانگر جھانی و بر باد رفتن تمام ثروت طبقۀ سرمايه دار فراملی روب

نکته ای که در اينجا . نداز حکومت کن استفاده کرده اند ھميشه از تکتيک قديمی اختالف بيقدرت ھای مداخله گر عمالً 

که غالبا از طريق مسائل جدال آميزی مانند ( کتيک قديمیست که عالوه بر استفاده از اين تزگی دارد، اين ا تا نسبتاً 

کتيک بيش از پيش به ه ھای اخير نشان می دھد که اين ت، نمون)مليت، قوم، نژاد، مذھب و غيره صورت می گيرد

  .اختالفات طبقاتی تکيه دارد
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زيه پذير باشد، و اتحاد می جئين می تواند به طبقات تقسيم و تند ايران يا اوکراوقتی کشوری مان: محاسبات چنين است 

 دشمنان ما، عبا اليگارشی ثروتمند کشور ھدف گيری شده صورت بگيرد، چرا وارد جنگی بشويم که عالوه بر مناف دتوان

  ببرد؟می تواند به شکل غير قابل تشخيصی منافع خود ما و ھم پيمانان محلی ما را از بين 

وقتی مجازات ھای اقتصادی و به ھمين گونه اتحادھا و ھمکاری ھا با اليگارشی محلی که از ديدگاه اقتصادی قدرتمند 

مورد )  از طريق انتخابات تقلبیغالباً (يا انقالب رنگی » کودتای دموکراتيک«ھستند و می توانند برای راه اندازی 

   ويرانگر قرار دھيم ؟طر حملۀ نظامی کور با نتايج نا مطمئن و احتماالً استفاده قرار گيرند، چرا خودمان در معرض خ

 —نشان می دھد چگونه سياست امپريال در کار بست خشونت طی زمان تحول يافته است ) از جمله(اين موضوع 

يانه، در کتيک ھای مدرن مداخله، با ظرافت و به شکل مخفدر دوران استعمار با ت» خام«امی نحستين مراحل اشغال نظ

به شکلی که ماجراجوئی ھای اخير در سياست امور خارجۀ اياالت متحده نشان می دھد، می توانيم بگوئيم که . چند جبھه

 در جرج بوشالگوھای قديمی خشونت باز و آشکار امپرياليستی جايگاه ممتازی در سياست نظامی گری بی شرمانۀ 

نظر ه و سايه آسا ب» با مھارت« تازه را ترجيح می دھد که مخفيانه  الگویاوباماخارج داشت، ولی رئيس جمھور بارک 

  .می رسد

 را رئيس اوبامااز سوی ديگر قھرمانان اتحاديۀ طرفداران نظامی سازی باز و آشکار بين رھبران اياالت متحده 

 او به شکل می ناميدند، ولی واقعيت اين است که سياست نسبتا مخفی کارانۀ» ضعيف « يا » لرزان « جمھوری 

زيرکانه ای عمل کرد، يعنی ايجاد روشمندانه برای تشکيل اتحاديه با ھم پيمانان سنتی اياالت متحده و نيروھای 

 رژيم خيلی تغييردر نتيجه خالف ظاھر امر اين روش برای . اليگارشی يا کمپرادور در کشورھای ھدف گيری شده

  .مل کردديک چنی ع -مؤثرتر از مداخلۀ نظامی يکجانبۀ بوش

 در اوباما به روشنی زمينۀ سياست دولت  اخيراً جان کریوزير امور خارجه : اين يک نظريه پردازی ساده نيست 

 از ٢٠١٤ می ٣٠ روز PBS در شبکۀ تلويزيونی Gwen Ifillگون آيفيل . رابطه با اوکرائين و ايران را تعريف کرد

  :او می پرسد 

ن علت مورد انتقاد قرار می گيرد که ضعيف است يا اين که سياست او وجھی به باور شما، آيا رئيس جمھور به اي« 

  : پاسخ گفت کری» نمايشی کمتری دارد ؟

دست آورده به اندازۀ کافی مورد بازشناسی قرار نگرفته ه  ب ، فکر می کنم اعتبار موفقيت ھائی که رئيس جمھورواقعاً « 

  ائين توجه کنيد، رئيس جمھور تمام تالش خود را به کار بست کهمی خواھم بگويم، اگر به رويدادھای اوکر... است

اروپا چندان خرسند نبود ولی با اين ھمه . برای تحميل مجازات ھای مشکل، وحدت بين اروپا و اياالت متحده حفظ شود

يمير پوتين و رئيس جمھور با اروپائی ھا موفق شد موافقت رئيس جمھور والد. اين يک کار رھبری بود. پی گيری کرد

  ».را جلب کند

ی که تمام جھان با آن مخالف ئما روی موضوع برنامۀ ھسته . عالوه بر اين، رئيس جمھور با ايران به تفاھم رسيد«

ولی رئيس جمھور مجازات ھائی را که برای ايران در نظر گرفته . بودند، در منطق برخورد مستقيم و رو در رو بوديم

ھمه روی اين موضوع توافق .  ھستيممذاکرهاکنون، ما در حال .  کشاندمذاکرهبه پای ميز را  بود به نتيجه رسيد و ايران

اکنون ما بازۀ زمانی . ی متوقف شده و تنزل يافتهئ برنامۀ ھسته –سالح . نظر دارند که رژيم مجازات ھا مؤثر بوده است

  .اين يک موفقيت است. ری موکول کرده ايممی دست يابد را به آيندۀ دورتوکه ايران طی آن می تواند به سالح ات

در نتيجه من فکر می کنم که ما نيز متعھد ھستيم، و حتی بيش از ھر زمان ديگری در تاريخ کشورمان، و فکر می « 

  ». کنم که نتايج اينجا ھستند تا اين امر را نشان دھند
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  :پی نوشت مترجم 

زگی جای جنگ جھانی در نظام امپرياليستی اگر چه چندان تاه نظريۀ اسماعيل حسين زاده در مورد جنگ طبقاتی ب

ندارد ولی به دليل طرح نظريه و با اين دقت و صراحتی که در متن می بينيم، از ديدگاه من کم نظير است و به ھمين 

به شکل استادانه ای در کارآيندھای معاصر به شکل بسيار روشن ساده » قدرت سخت«و » قدرت نرم«گونه مفھوم 

ی رسد و من تنھا می توانم اميدوار باشم که ترجمۀ من به ھمين نظر مه  مفيد بتعريف شده که برای اطالع عمومی واقعاً 

 اسماعيل حسين دانشگاه دريکبا اين وجود در يک مورد می توانيم تحليل استاد اقتصاد . اندازه روشن و ساده بوده باشد

ل و تمام مطلب در اگر چه اص. ی ايرانئلۀ ھسته أ آن ھم مرتبط است به موضوع يا مسزاده را مورد انتقاد قرار دھيم و

  : آورده گفته شده است جان کرینقل قولی که از 

  »می دست يابد را به آيندۀ دورتری موکول کرده ايم واکنون ما بازۀ زمانی که ايران طی آن می تواند به سالح ات... «

ی و يا ھسته ئان برنامۀ ھسته  ھيچ اھميتی ندارد که ايرژی نو اياالت متحده، اساساً ي از ديدگاه ستراتبه اين معنا که اوالً 

يعنی نيروھای توليدی ايران و يعنی رشد ( اصلی توان فنی ايران است ألۀی نظامی داشته باشد و يا نداشته باشد، مسئ

ی، طبقۀ بورژوازی ئيعنی بی دليل نيست که متحد امپريالست ھا در کشورھای حاشيه  (—نيروھای مولد ايران 

 يعنی از ديدگاه ايدئولوژی طبقاتی  طبقه نه تنھا ھيچ ادعائی برای توليد ندارد بلکه طبيعتاً کمپرادور می باشد، زيرا اين

اين طبقه خصومت آشتی ناپذيری با کار، توليد، آموزش، خرد انسانی، خالقيت، استقالل و آزادی، و خالصه خصومت 

ستگاه مذھب شيعه و ايدئولوژی اسالمی عمل آشتی ناپذيری با انسانيت دارد که امروز در کشورما در اتحاد مستقيم با د

 وقتی می گويد مرگ بر حتی و خصوصاً (ئی شده می باشد امريکا -و دورادور در اتحاد با جھان اسالم. می کند
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از ديدگاه عقيدتی .  در خدمت اھداف امپرياليستی غرب قرار گرفته استکه کامالً ...) يا مرگ بر اسرائيل...امريکا

 مفھوم خدا و به ويژه مفھوم خدای که اساساً   با چنين طرح ھائی ھمآھنگ است خاصه اينسالم کامالً ايدئولوژيک نيز ا

 حسن عباسیکه در يوتوب پای سخنرانی ھای دکتر  چنان.  آنتی تز زندگی است—طور خالصه ه  ب—اسالم و يھود 

 اخيراً . و اصالت انسان را مردود می داند از اصالت خدا می گويد  شيعه مذھب ايرانی نشسته باشيد، او مشخصاً ژيسترات

را به باد انتقاد می گيرد و به آنھا اعتراض می کند که » سوپر ثروتمندان« ھمين حسن عباسیدر يوتوب شنيدم که دکتر 

شما ھا حق نداريد با ماشين چند ميلياردی در خيابان ھای شھر رفت و آمد کنيد، چون که ممکن است ديگران فکر کنند «

 به عنوان يکی از مبلغان جمھوری اسالمی، حسن عباسیدر نتيجه می بينيم که دکتر » ...ز قافله عقب مانده اندکه ا

» ...ملت نو سوپر ثروتمندان«اصول گرا، ثروت اندوزی را زير عالمت سؤال نمی برد، به اتحاد نظام حاکم با 

شوند و » سوپر ثروتمند«، که مبادا ھمه بخواھند اعتراض ندارد و تنھا به جلوه گاه ھای ظاھری آن اعتراض می کند

 برگرديم به موضوع ھسته —  )بگذريم... از تعداد شھادت طلبان خواھد کاستچنين امری ممکن نخواھد بود و احتماالً 

د،  رشد نيروھای مولد ايران را ھدف گرفته انی ايران مستقيماً ئ ھسته ألۀی ايران، در نتيجه امپرياليست ھا با طرح مسئ

 از آن حرف می زند، به اين معنا است که نيروھای مولد ايران تا چه اندازه پيشرفت جان کریکه » بازۀ زمانی «—

 که —می بسازند وداشته اند که با توجه به چنين پيشرفتی، ظرف چه مدتی می توانند، در صورتی که بخواھند سالح ات

 و تمام دستگاه رفسنجانی و خاتمیپيش از او ديگران مثل  و حسن روحانی بورژوازی کمپرادور ايران که مشخصاً 

از » بازۀ زمانی«در واقع . ان ايران، و به طور کلی تمام جھان اسالم ھستند تا از امپريالست ھا رفع نگرانی کننديشيع

  .ژی نو اياالت متحده، يک امر اختياری است، بستگی به تعبير آن دارديديدگاه سترات

يميائی سوريه ک سالح ألۀيعنی کمابيش مانند مس. ی ايران يک بھانه بيشتر نيستئمسائل، مشکل ھسته عالوه بر تمام اين 

وريه بود که می يميائی به کار بردند و بعد اين کشور سکا با ھمکاری ناتو در سوريه سالح ديديم، تروريست ھ. است

ی را بايد ئصه رسانه ھای نو و تمام انقالب رايانه و تمام رسانه ھا و خا...ش را تخريب کنديميائی اکبايستی سالح ھای 

 تنھا ھای برای امپرياليستئ ھسته ألۀدر نتيجه طرح مس. به کار می بستند تا با دروغ ھايشان به اذھان عمومی تزريق کنند

  .به عنوان بھانه ای پوشالی برای کسب امتياز نابرابر و استعماری از ايران است

 به جنبش سبز به عنوان اسماعيل حسين زادهين مقاله مشاھده می کنيم، اشارۀ مستقيم استاد موضوع مھم ديگری که در ا

ديگر توافق داشته  البته پيش از اين منتقدان ديگری داشته ايم که روی ھمين امر با يک. امپرياليستی است» قدرت نرم«

ولی من فکر می کنم که نشريات پيشگام و . رو نيستيمه فرد روبه و در اينجا خوشبختانه با يک نمونۀ منحصر ب. اند

جوھای اخير  و خرج دھند، زيرا با توجه به جسته پيشگامان ايران بايد تالش بيشتری برای ا فشای دائمی اين جنبش ب

 اعتراضی به ئیگردھم آ«مراجعه شود به لينک يوتوب به نام (در انترنت متوجه شدم که جريان سبز ھمچنان ادامه دارد 

نگرانی ما بيش از ھمه بايد . و گويا که در حال تدارک جريان سبز دوم ھستند) » پاريس- بران جنبش سبزحصر رھ

روی اجتناب از کشته شدن افراد بی گناه طی تظاھرات ھای احتمالی باشد، زيرا ھميشه يک عده دچار ھيستری می 

 جانشان را به مخاطره می اندازند، که از ديدگاه  افراد بيھوده شوند و شور انقالبی موجب بی احتياطی ھائی خواھد شد و

 احتمال ٢٠٠٩عالوه بر اين، مثل جريان سبز سال . است» انقالب با ھزينۀ کم«اين آقايان و خانمھای سبز رنگ، نامش 

من تنھا . کتيک ھا شناخته شده استاين ت. وجود دارد» قدرت نرم«سوی  تيراندازی از ناکجا  ھا و» ندا«کشته شدن 

 را ديدم و بابک امير خسرویگردھمآئی اعتراضی سبزھا، آقای  فت زده و متأسفم که در لينک يوتوب مرتبط به شگ

امير ی و کمونيست بوده است، و حاال شگفت زده ام که چرا اين استاد ئتا جائی که من می دانم ايشان توده ...شنيدم

  ؟امپرياليستی ھمسفر شده است » قدرت نرم« با کاروان خسروی
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در نتيجه ما بايد برای آگاه سازی توطئۀ جنبش سبز امپرياليستی به عنوان يک جريان وابسته به بورژوازی کمپرادور 

  . در داخل و خارج از کشور بيش از ھر زمان ديگری بکوشيم ايران و سوپرميلياردرھای ايرانی يعنی راه زنان مدرن،

  ٢٠١٤ جون ٢٣|پاريس|حميد محوی|گاھنامۀ ھنر و مبارزه

   توسط حميد محوی١٩:۵۴ساعت  ٢٠١۴ جون ٢٣  نوشته شده در

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١۴ جون ٢٣

 )ايالت آيووا در اياالت متحده (با تجربۀ اقتصاد در دانشگاه دريکاستاد * 

  ٢٠١۴ جون ٢٠مرکز مطالعات جھانی سازی، 


