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  اسماعيل ھوشيار

 ٢٠١٢ نومبر ١۶

 

 ؟!ون جھانی يدائی جان ناپل
س ئي سال ديگر ر۴باراک اوباما برای . ی از ابھام و ناشناختگی قرارندارد اما درھاله اروزی مجدد بارک اوبپي

 را بازھم جمھوری خواھان در دست دارند و حزب دموکرات مجلس نمايندگانجمھوراست ، اکثريت کرسی ھای 

د واين يک توھم دائی  انتخابات برگزارشامريکا ۀدر قار. ھمچنان در مجلس سنا از اکثريتی شکننده برخوردار است 

زمانی كه ....ك واقعگرای خونسرد است و نه آرمانگرای پر احساسيشخص بارك اوباما نه ! جان ناپلئونی نيست 

ری ين درگيا. كند یدا ميتی دوگانه پيكا شخصيمراجمھور  سين رئيكشد چھل و چھارم است خارجی میيبحث به س

زمين سياست ايران گوادلوپ  آيا در. د مبدل خواھد كرد يی كارتر جدميك جيو اوباما را به ين سناريدرونی در بدتر

 ؟!ديگری تدارک ديده اند 

دھند و بعد از  ی میأمردم ر. انتخابات شکلی از صحنه گردانی ھای رايج سياسی است . ت دارند يمردم ھميشه واقع

شود و باز ھم  د و حتی وضع بدترمیافت اما بازھم اتفاق خاصی نمی! روند خانه و منتظرمی نشينند  اعالم نتيجه می

 رقابت مثالً . بين احزاب و نمايندگانش ھيچوقت اختالفی نيست ! مردم به سيستم اعتماد دارند و بازھم انتخابات 

براين اساس .  طرفين حفظ منافع و سيستم سياسی و اقتصادی خودشان است ۀھست ولی اصل مبنائی برای ھم

االن جنگ ... سال ھم نوبت دموکراتھا باشد٨حاال ... سال٨اينطورنيست که بعد از. شود  تصميمات مھم گرفته می

 !اين تفکرات دائی جان ناپلئونی جھانی را کناربگذاريد  ! ....نياز است پس جمھوری خواھان بيايند

د بتواند از ياب" دولت"انه را دنبال كند و ي واقعگرایاست جھانيك سيد يك ارتش قدرتمند بايك ابرقدرت جھانی و ي

 معتقدند كه با امريکاجناحی در. ت كند يكا حمايمراكا و خارج از يمرا اقتصادی و منافع سرمايه داران در ۀتوسع
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ھای سركش ھم وقتی كه  ميند حتی رژيگو یست ، اما جناحی ديگر ميدار ني پایچ ثباتيھا ھ یكتاتوري مملو از دیجھان

  ...شوند یل مي جھانی تبدۀ قانونمدار دھكد خوبی داشته باشند به شھروندانۀزيانگ

 شروع ١٩۴۵ اقتصادی فرانسه را که از ۀ پايان برنامه ھای افتخارآميز سی سال١٩٧٣شروع بحران اقتصادی سال  

تبديل به " انباشت سرمايه"و بی نظمی اقتصادی نبودند بلکه شوک ھای نفتی تنھا عامل اختالل . شده بود، رقم زد

ستی يھای جفرسون استيكا سيمران روزولت، ي فرانكلیاست جمھوري اول رۀدر دو دور. ده بود  سرطانی شۀيک غد

 چنين رويکرد ۀجياما نت. لمان دوری كندا و جاپانش گرفت و تالش كرد تا از مواجھه با يا و اروپا در پيرا در آس

اسی و يبه تعھدات اقتصادی، سھا از آن زمان تاكنون  جفرسونی. خ بشر بود ين جنگ تارياقتصادی ؛ خونبارتر

 .دھنديكا ادامه ميمرانظامی 

 و دوباره ١٩۵٨ و ١٩۵٠ در خارج که ھر دو بين امريکاکمک نظامی به دولت ھای خارجی و ھزينه ھای خاص 

 ۀ الزم را برای توسعۀ در حال افزايش بودند، برای تجارت و توليد در مقياس جھانی تمام نقدين١٩٧٣ و ١٩۶۴بين 

 به عنوان بانک مرکزی جھانی ، تجارت جھانی و توليد با رشد بی سابقه امريکابه ياری دولت . اھم کردندآنھا فر

و امضای موافقت نامه وريا بيست و سه ساله پس از جنگ کۀ دور"توماس مک کورميک" ۀبه عقيد. رو شد ه روب

ی بسيار پايدار و سودآور در تاريخ رشد اقتصاد «ۀ که به جنگ در ويتنام پايان داد ، دور١٩٧٣ھای پاريس در 

 ۀر صحنيي گوادلوپ برای تغۀست که نطفا ھمان سرفصلی ١٩٧٣بحران اقتصادی . » سرمايه داری جھانی بود

به .  کردند ئی آن را اجرا١٩٧٩سياسی ايران؛ با توجيه کمربند سبزامنيتی و جلوگيری ازنفوذ شوروی بسته شد و در

 اصال امريکابرای دولت :  درزندان تيف عراق که برای ما تصريح کرد امريکا ۀمور ارشد وزارت خارجأقول آن م

مين باشد و خطمان پيش برود خمينی و رجوی و أوقتی منافع ما ت. مھم نيست چه شخصی درايران روی کارباشد 

ندی ھم توی دن خطشان و حفظ منافعشان الزم باشد کربه عبارتی ديگربرای پيش ب! پھلوی ھمه فرزندان ما ھستند 

 ؟!دائی جان ناپلئون کيلو چند ....کنند  خيابان دراز می

 : کنيم هتوج" یی اقتصادئک جانی حرفه ياعترافات  " خودشنز در کتابيپرکان جعترافات ا از ئیبا ھم به فرازھا

ن کتاب يا" يک اثردائی جان ناپلئونی نيست به گفته جان پرکينز " ی اقتصادی ئک جانی حرفه ياعترافات " کتاب «

ان و مراجعه کنندگان من بودند، يقت جزو مشتريم شود که در حقيس جمھور از دو کشوری تقديقرار بود که به دو رئ

شان قائل بودم، اولی جمی رولدوس يشان احترام فوق العاده ای برايل روح بزرگ ايدله آنھا مردانی بودند که من ب

نان در ي ایھر دو. ی پاناما بوداس جمھور متوفيخوس رئيگری عمر تورياکوادور و د س جمھور متوفیيرئ

 یل آنکه ھر دويدله ب. قت ترور شدنديعی نبود، آنھا در حقي طبۀک حادثيمرگ آنھا . تصادفات ھولناک کشته شدند

ن يانات مالی و بانکی بي و جرامريکای بزرگ، دولت انجمن برادری و اخوت کمپانی ھا "آنھا مخاف سرسخت

ان اقتصادی در آوردن رولدوس و يما جان. ، بودند"وری بالمنازع جھانی استتنھا ھدفشان امپراالمللی که ت

شغال ھای بازدارنده "  جهيم، در نتيخوس به معامله با انجمن اخوت و برادری مالی جھانی شکست خورديتور

C.I.A "  ،ان گذاشتنديا پا به مشه درست پشت سر ما حرکت می کنند، آنھا پس از شکست ميکه ھم یعنی کساني". 

ا يع و يتطم ؛ کردم یراتی گذاشت که ھر بار شروع به نوشتن ميثأست سال گذشته چھار حادثه بر من تيدر طول ب

ان اشغال پاناما در سال يبار جر کي."  دی من را چنان متقاعد می ساخت که دست از نوشتن بر می داشتميتھد

ان جنگ سومالی بود و بار آخر ي، بار سوم جر)حمله اول به عراق(ج يان جنگ خليگر در جري بود، بار د١٩٨٠

  .بود" طلوع بن الدن"
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ت يت کرمياالت متحده ، برمی گردد به فعاليخ ايعنوان جانی اقتصادی در تاره ناگفته نماند که قدمت کار ما ب

ل يده است که در اواخ کشور ما بويی اقتصادی در تارئن جانی حرفه يتئودور روزولت که اولاسۀ روزولت؛ نو

ت روزولت يکرم. عنی دولت مصدق شديران، يحکومت قانونی و منتخب مردم اتنھا  باعث سرنگونی ١٩۵٠سالھای 

ن عمل يران به انجام رساند، منظورم آن است که ايزی در ايز و تنھا با کمی خونريت آميار موفقياتفاقا کارش را بس

ون دالری بابت برکناری مصدق و يلي ھمراه نبود، و تنھا مامريکاظامی ت روزولت با دخالت ني و کرمامريکادولت 

ک ي" یی اقتصادئجانی حرفه " ده و فکر يم که ايدر آن زمان ما متوجه شد. ران، خرج شديبروی کار آوردن شاه ا

د نظامی يستی نگران تھديگر نمی بايم، دين شکل عمل می کرديکه به ا یزمان. ار عالی و کارآمد می باشديفکربس

 جاسوسی ۀمور ادارأک مين بود که روزولت يکی از مشکالت در آن زمان اين حال ياما در ع. ميه می شديروس

 در داً ي شدامريکار می شد، دولت ي بود و اگر دستگامريکاکی از کارکنان دستگاه دولت ياو .  بودC.I.A" ايس"

 مانند ئین مبنا گرفته شد که سازمانھايمی بر ايزمان تصمن در آن يبنابرا.  می شدئی بی آبروۀيزحمت می افتاد و ما

ری و استخدام يکارگه جوی ب و در جست) N.S.A (امريکات ملی يو آژانس امن) C.I.A (امريکاسازمان جاسوسی 

م داده و برای کار در کمپانی ھای خصوصی مشاور، يند؛ و افرادی مانند من را تعليی اقتصادی برآئان حرفه يجان

چ يش می آمد، ھيری ھا پين اگر مشکالت و دستگيل دارند، بنابرايره گسي، کمپانی ھای ساختمانی وغیمھندسدفاتر 

 »..... دا نمی کردي پامريکاارتباطی با دولت 

 سرطانی درتاروپود سيستم بازھم وجود دارد و رو به ۀ موقتا حل شده بود اما اين غد١٩٧٠ ۀبحران اقتصادی دھ

بھارموسوم . ھی تحوالت جھانی ؛ امروز جھان سرمايه داری به سرخط جديدی رسيده است درپس انبو. رشد است 

اما ھمه آرشيتک ھای نظم نوين ... داند چه درپيش است به عرب شايد راه حل جاودانه ای نباشد ؛ کسی دقيق نمی

که ... ايرانۀان کوتولبيماری جوامع سياسی و سياستمدار: سالھاست فقط روی يک پارامترحساب جدی بازکرده اند 

آنھا خيالشان حداقل از طرف ھمين . ديريست به فکراثبات انديشه ھای ارتجاعی خود و منافع مادی مشخص ھستند 

ت خائن يحکايت اکثريت نادان و اقل. برند  سياستمدار ايرانی يا جھان سومی راحت است وخط خودشان را پيش می

 !مد نظر چرچيل ؛ در ھند و ايرلند است 

؛ ادی سرمايه داری تبديل شده است سرطانی به بخشی ازخود سيستم اقتصۀبا اين ھمه ازھرطرف که بچرخند اين غد

شايد به ھمين دليل چينی ھای مارمولک ؛ درفرارازاين کمند اجتناب ناپذير . حتی برای جراحی ھم ظاھرا ديراست 

 !فريقا ھستند او تاريخی ؛ ازحاال با طمانينه راھی 

  

  ل ھوشياراسماعي

 ٢٠١٢نوامبر١٠

 

 


