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 ینیم نگاه به عملکرد بانک جهان
صندوق و بانك  .ساختار صندوق بین المللي پول و بانك جهاني نیازمند اصالحات جدي و اساسي است 

روساي بانك جهاني و روند انتخاب . جهاني باید براي کسب اعتبار از دست رفته خود تالش کنند 
این دو نهاد مالي بین المللي باید براي رشد و .  صندوق باید مورد تجدید نظر اساسي قرار گیرد 

کاهش فقر در کشورهاي در . توسعه اقتصادي کشورهاي فقیر و در حال توسعه تالش بیشتري کنند 
حق راي .  لمللي پول باشد حال توسعه باید یکي از مهمترین اولویتهاي بانك جهاني و صندوق بین ا

رسوایي ولفویتز رییس پیشین بانك . اعضاي صندوق و بانك جهاني باید به صورت عادالنه توزیع شود 
جهاني به اتهام فساد مالي و اخالقي ، ضربه زیادي را به اعتبار این نهاد مالي بین المللي وارد کرده 

 .است 
بانك . است اي منحصر به فرد تشکیل شده سسه توسعهبانك جهاني یك بانك معمولي نیست و از دو مو

پیش از آنکه به بانك  . (IDA) و کانون بین المللي توسعه (IBRD) المللي ترمیم و توسعه بین
کنیم که درآمد متوسط  دنیاي زندگي مي در  بپردازیم بهتر است بدانیم که  (world bank)  جهاني

این دنیا و در برخي از کشورها افراد به طور متوسط بیش   در. تریلیون دالر است٣١ساالنه آن بیش از 
بیش از نصف مردم ( میلیارد نفر ٨/٢ولي در همین دنیا  . دارند  دالر در سال درآمد٤٠،٠٠٠از 

 میلیارد نفر ٢/١ دالر در سال دارند که در بین آنها ٧٠٠درآمدي کمتر از  ) کشورهاي در حال توسعه
 .درآمد دارنددالر در روز  کمتر از یك

کودك را از   میلیون١٠٠میرند و فقر بیش از   نفر در این کشورها مي٣٣،٠٠٠به همین دلیل روزانه 
مسئله کاهش چنین فقري در شرایطي که جمعیت جهان رو . نعمت سواد آموزي محروم کرده است

 . رشد خواهد داشت؛ چالش بزرگي است% ٥٠آینده حدود  به فزوني است و در پنجاه سال
عاملي جهت  فعالیت بانك جهاني معطوف به کم کردن این فاصله و تبدیل منابع کشورهاي ثروتمند به

در جهان است از  بانك جهاني که یکي از بزرگترین منابع کمك به توسعه. رشد کشورهاي فقیر است
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ه با آب و برق ، مبارز تالش کشورهاي در حال توسعه به ساختن مدارس و مراکز بهداشتي ،تامین
 .کند بیماري و حفاظت از محیط زیست، حمایت مي

    بانك جهاني چیست؟
اي منحصر به فرد تشکیل شده  معمولي نیست بلکه از دو موسسه توسعه این بانك در واقع یك بانك

هر دوي این   . (IDA) المللي توسعه و کانون بین (IBRD) المللي ترمیم و توسعه بین بانك. است
فقر و بهبود سطح  وت ولي حمایت کننده در ماموریت بانك جهاني براي کاهشموسسات نقشي متفا

 .استانداردهاي زندگي، ایفامي کنند
 تامین   بهره و هاي کم بهره، اعتبار بدون کشورهاي درحال توسعه وام  هاي فوق مشترکا براي سازمان

 به گرفتن وام در بازارهاي باالي بهره، قادر کشورهاي کم درآمد دنیا به دلیل نرخ . کند اعتبار مي
هاي مستقیم از کشورهاي توسعه یافته، از بانك  ها و وام بر کمك این کشورها، عالوه. المللي نیستند بین

 کنند که به آنها توانایي تامین نیازهاي اولیه و بدون بهره و کمك فني دریافت مي جهاني اعتبار، وام
 ١٠که تا  ها وقت دارند  سال براي بازپرداخت وام٤٠ تا ٣٥این کشورها . دهد خدمات اساسي را مي
 .سال قابل تمدید است

. است  (HIPC) یکي دیگر از خدمات این سازمان؛ کاستن از بدهي کشورهاي فقیر بسیار بدهکار
،  شود که این کشورها به جاي بازپرداخت وام آنرا صرف مسکن،تعلیم وتربیه  این امکان باعث مي
 .ي رفاهي براي مردم نیازمند، کنندبهداشت و برنامه ها

و بزرگترین تامین  ضمنا بانك جهاني حمایت از مبارزه علیه ایدز را در راس برنامه هاي خود قرار داده
تعهدات فعلي این بانك به  . در دنیاست) ایدز(وي. اي.کننده بودجه براي برنامه هاي ضد اچ

باشد که نیمي از آن تنها به آفریقاي جنوبي  مي الر میلیارد د٣/١هاي مبارزه با ایدز بیش از  سازمان
  .اختصاص داده شده است

. حال توسعه توسط بانك جهاني در دست اجراست  پروژه در کشورهاي در١،٨٠٠در حال حاضر 
آگاهي در مورد ایدز در گینه، تامین تسهیالت آموزشي براي   ارتقاي سطح درمیان این پروژه ها طرح
کمك به بازسازي گجرات در   بازسازي تیمور شرقي پس از استقالل و  کمك بهدختران در بنگالدش،

 ١٠٠٠٠دفتر مرکزي بانك جهاني در واشنگتن است و حدود . خورد هندوستان؛ به چشم مي
 .این بانك در سراسر جهان مشغول به کارند  شعبه١٠٠کارشناس توسعه در 

 نرخ   شود، باتوجه به  اداره مي  عضو١٨٥توسط به عنوان یکي از نهادهاي که  صندوق بین المللي پول
کند و در مواقع نیاز کمك نقدي و  سیستم مالي جهاني نظارت مي ها بر تبدیل ارز و تراز پرداخت

 .دهد ارائه مي تخصصي به کشورهاي متقاضي
  صندوق بین المللي پول چیست؟



 در ١٩٤٤شهور است، در جوالي اف یا صندوق نیز م.ام.بین المللي پول، که به آي طرح اولیه صندوق
همکاري   بنا نهادن چهارچوب  کشور مطرح کننده طرح به دنبال٤٥ مطرح شد؛ برتن وودز کنفرانس

رکود  فاجعه آمیزي که منجر به دوران اقتصادي بودند که در قالب آن از تکرار سیاست هاي اقتصادي
اساسنامه این طرح اهداف و وظایف طبق بند یك  بر . کنند  میالدي شده بود، اجتناب٣٠بزرگ دهه 

 .نظر گرفته شد مشخصي براي این سازمان در
  پول اهداف صندوق بین المللي

براي مشاوره و تشریك  ایجاد همکاري مالي بین المللي از طریق یك نهاد ثابت که ابزار الزم 1 - 
  .مساعي در مشکالت مالي جهاني را فراهم مي آورد

 پیشبرد و حفظ  راي توسعه و تعدیل تجارت جهاني و همکاري در جهتتسهیالت الزم ب ایجاد 2 - 
اساسي در  کار و درآمدهاي حقیقي و نیز توسعه منابع درآمد زا براي تمام اعضا به عنوان هدف بازار

  .سیاست گذاریهاي اقتصادي
نیز اجتناب یکپارچه در مبادالت ارزي میان اعضا و تقویت ثبات در بازار تبدیل ارز و حفظ نظام 3 - 

  نادرست در بازار جهاني از افت ارزش ارز به دلیل رقابت هاي
مبادالت جاري میان اعضا و در حذف  ها در حوزه  پرداخت کمك به بنا نهادن نظام چند جانبه 4 -

   .جاني میشود هاي تبدیل ارز خارجي که مانع رشد تجارت محدودیت
براي تسهیل در  الزم  ا رعایت جوانب امنیتيایجاد دسترسي موقت اعضا به منابع صندوق ب5 - 

  .اصالح ترازهاي پرداخت ناهماهنگ
تشکیل این صندوق ارتقاي میزان همکاري مالي ،جلوگیري از فقر، کمك  به طور خالصه ، هدف اصلي

بازار کار در سطح بین المللي و ایجاد تسهیالت مالي براي کشورهایي که خواستار  به رشد اقتصادي و
اهداف این  اف تا به امروز تغییري در.ام .از زمان تاسیس آي .راز پرداختشان هستند، مي باشدت تنظیم

مالي است همگام با  اما نوع عملکرد آن که نظارت ، کمك تخصصي و. سازمان به وجود نیامده است
عضویت  تعداد اعضاي صندوق جهاني پول با. رشد نیاز و تقاضاي کشورهاي عضو تغییر کرده است

استثنا کوریاي  تمامي کشورهاي عضو سازمان ملل به.  رسید١٨٥ به ٢٠٠٧ ژانویه ١٨ونته نگرو در م
 . سازمان هستند شمالي، کوبا، آندورا، موناکو، لیختن اشتاین ، تووالو و نارو عضو این

تایوان، فلسطین و  اند میتوان از دیگر کشورهایي که تاکنون به عضویت این سازمان درنیامده
 کشور کارمند در این ١٦٥ نفر از ٢٧١٦جالب است بدانیم که حدودا . صحرا را نام برد ريجمهو

 ٢٨ حدود٣١/٠٧/٢٠٠٦هستند و میزان وام اعطایي این سازمان تا تاریخ  سازمان مشغول به کار
 .حساب شده است میلیارد دالر



صندوق . کرد د توصیفصندوق بین المللي پول موقعیت بازارهاي مالي جهان را در گزارش تازه خو
اعالم کرد اگرچه در حال حاضر بازارهاي مالي جهان قوي است اما به دلیل خطر کند  بین المللي پول

 .رشد اقتصادي احتمال تعدیالتي شدیدتر از تعدیالت ماه مه منجر شود شدن
اشي تعدیالت ن در گزارش شش ماهه صندوق بین المللي پول در باره ثبات مالي جهان اعالم شده

ارزیابي هاي بیش از حد در  ازبیم هاي تورمي و نرخ بهره در بازار هاي در حال ظهور اندك بوده و
در این گزارش افزوده شده البته اگربر اثر تحقق رشد فشارهاي  . برخي بخش ها جلوگیري کرده است

 افزایش  هاباالي نفت و سرعت گرفتن روند کند شدن رشد اقتصاد آمریکا ریسك  تورمي، قیمت هاي
   جیمز کاروانا مدیر . بازارها با شدت بیشتري به این وضعیت عکس العمل نشان خواهند داد یابد

از نظر ما  خبري گفته است بخش بازارهاي پولي ومالي صندوق بین المللي پول در یك کنفرانس
 .ندجهاني قوي باقي خواهد ما شرایط ثبات مالي جهان به دلیل چشم انداز مطلوب اقتصاد

 بانک جهانی و افغانستان

  
 و   از ثبات  نشاني  حضوردارند اما هنوز هیچ  درافغانستان  امریکا و متحد ین  که  است سال پنج از بیش
 ، باید بدون درنگ به جمع آوري   طالبان  از سقوط  نداریم ، زیرا پس  در کشور سراغ  و امنیت صلح

،   زنان  بشر، حقوق  حقوق  در نقض  تفنگدارا ن  اسلحه ا قدا م میگردید نه تنها اقدامي نشد بلکه دست
 .  با زگذاشته شد  ، چور و چپاول  و مذهبي  قومي  اختالفات  زدن دامن
   آیساف  حضور نیروهاي  با وصف  که  است  دنیا آشکار گشته  بر اکثر مردم  ما بلکه  نه تنها بر مردم حال

   مانده  بشر باقي  حقوق مراکز فجایع از   یکي  عنوان  به  افغانستان ، هنوز هم  کرزي    بلند باالي وادعاهاي
،     افراد مسلح  توسط  اجباري  بیشمار تجاوز، تهد ید و ازدواج ، حوادث  زنان  علیه  خشونت ادامه: است
   مکتب  خود را به ها تا د ختران ، تهدید فامیل  زنان  و خو د سوزي  خود کشي سابقه  بي افزایش

   ظاهر شدن ، ممنوعیت  از خانه  در کار بیرون  زنان  ناامني ، احساس انه دختر  مکاتب نفرستند، سوزاند ن
   به  آوردن  و روي  جز گدایي اي  چاره  که هایي  و بیوه  زنان ، افزایش  در رادیو و تلویزیون  زن آواز خوانان

 ...  فحشا ندارند و
بود که درعرصه های تأمین پنج سال این انتظار موجود بیشتردرحالیکه دراوضاع کنونی ودر طی 

امنیت، بازسازی وقانونمداری، طرد فساد اداری ودولتی وسایر نابه سامانی ها کار های بزرگی انجام 



میشد اما این مامول ها تحقق نیافته باقی مانده وخواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی ونیرومند 
ازی، تأمین کار ورفاه اجتماعی درحال بدل وپاسدار قانون و تأمین کنندهء امنیت وادامه دهندهء بازس

 .شدن به یأس تلقی میشود
  .حضور نیروهاي جنگ ساالردرادارات مهم امنیتي وسیاسي به این وضعیت بیشتر دامن زده است

تفنگداران با تکیه به نیروي نظامي خویش خواستار هرج ومرج ، چوروچپا ول ، زورگوي وبي قانوني 
بل تأمل واندیشه است اینست که ، نه تنها در ریشه کن کردن سیستم وشیوه آنچه بیش از همه قا .اند

های قوماندان ساالری وحاکمیت تفنگ کار موثری صورت نپذیرفته ، بلکه بصورت مستقیم 
. وغیرمستقیم درتقویهء پایه های سیاسی وقدرت اقتصادی آنان موثریت روا داشته شده است 

مترازپنج سال این انتظار موجود بود که درعرصه های تأمین درحالیکه دراوضاع کنونی ودر طی ک
امنیت، بازسازی وقانونمداری، طرد فساد اداری ودولتی وسایر نابه سامانی ها کار های بزرگی انجام 
میشد اما این مامول ها تحقق نیافته باقی مانده وخواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی ونیرومند 

نندهء امنیت وادامه دهندهء بازسازی، تأمین کار ورفاه اجتماعی درحال بدل وپاسدار قانون و تأمین ک
 .شدن به یأس تلقی میشود

به همین دلیل اکنون شهروندان منتظرند که ببینند عاقبت دولت با اینهمه تفنگ داران به کجا 
انان امنیه دریک اقدامي نمایشي دیگرکرزی به تغییر و تبدیل والی ها و قوماند. کشانده خواهد شد 

والیات در سطح وسیعتری اقدام نمود ، هدف ازین تغییرات تا مین بهتر امنیت و حاکمیت بیشتر 
اما آیا این اقدامات خواهد توانست اوضاع را به بهبودی سوق دهد؟ .  دولت در والیات کشور اعالن شد

والیات و چه در در شرایط فعلي براي همگان آشکار است که مرکز گریزي و قانون شکني چه در 
امروز بوروکراتیزم . مرکزبه اندازه ایست که هیچ مرجع قانوني نمي تواند در برابر آن ایستادگي کند 

ریشه دار در کشور مانع هرگونه پیشرفت است، لذا برنامه هایي چون خلع سالح ، مبارزه با مواد مخدر 
 . و غیره نتوانسته اند به موفقیت برسند

اماني بنیادي، سیاست هایي چون تغییر مسئوولین در والیات، سطحي به نظر می در برابر این نا بس
از سوي . رسد، این سیاست ها نه تنها باعث بهبود اوضاع نمي شود بلکه به آشفتگي آ ن مي افزاید

دیگر در هم ریختگي صالحیت هاو مسئولیت هاي دست اندر کاران امور و بخش هاي مختلف ا داري 
اصالحات اداري نیز در صورتي موثر است که هیچ کس . ا ت مثبت و موثر میگرددسبب ناکامي اجر

در هر حال ایجاد یک دولت مقتدر مرکزي با اتکا به . نتواند به ناحق خواسته خود را به کرسي بنشاند
اصل شایسته ساالری و مدیریت علمي که بتواند به خواسته هاي مردم پاسخ مثبت بدهد، تنها راه 

در غیر آن هر شخصی با تجربه ای هم اگر . بود اوضاع اجتماعي و اقتصادي به شمار مي رودسیاسي به
در . دراین حلقه بسته ودر سیستم بهم آمیخته قرا ر گیرد موفقیت چندانی نخواهد داشت

کشوربسیارى از فرمانداران محلی و والیتی هم ازاردو، پولیس و ا فسران امنیتي قبًال فرماندهان جناح 



 درتصرف قدرت پیشد ستي ٢٠٠١ مختلفی بوده اند که براى سرنگونی طالبان در اواخر سال هاى
آن چه که این نیروها می توانند انجام بدهند، استفاده از . وخالف توافق قبلي کابل را اشغال نمودند 

 . سمت دولتی خود براى کشت خشخاش و قاچاق موا د مخد ر است
تامین امنیت و جمع آ . رند و نفوذ گذشته خود را بر مردم حفظ کرده اندآنها هنوز اسلحه در اختیار دا

وري سال ح یکی ا ز همان اصطالحات واسمای بی مسمایی است که ا ز زبان مسوولین دولتی 
وتریبیونها وبلند گوها دردا خل وخارج کشور به مود روز ومود سال بدل گردیده ، اما واقعیت خالف آن 

تعدد و تداوم اختطاف ها، سرقت ها ، قتلها ، انفجارا . یشنویم واحساس میکنیم است که می بینیم، م
ت وانواع بی امنی ها درکشور واقعیت تلخی است که ا ز سپیده دم دولت موقت آغاز شده، دردولت 

مردم این پرسش را مطرح میسازند که . انتقالی تشدید و در دولت انتخابی به اوج آن رسیده است
ین امنیتی آن با اینهمه تشکیالت وسیع وهزینه های گزاف دربرابر اینهمه بی امنی دولت ومسوول

وجنایت که طی پنج  سال گذشته درتاریخ کشور ریکارد قایم کرده ا ست، چه استداللی دارد، 
مسوولین دولت با ادعا های بلند باال و بهانه های ناهمگون دربرابر افکار پرسشگر مردم وجهانیان چه 

بیست و پنج سال جنگ درین کشور جریان : دارند؟ آیا همین کفایت میکند که میگویندپاسخی 
 .داشته ودرچند سال برطرف نمیشود؟ 

این نخستین گزارش بانک  .بانک جهانی در گزارشی وضعیت اقتصادی افغانستان را ارزیابی کرده است
هانی در این گزارش عناصر فقر، بانک ج .  سال گذشته است٢٥جهانی در مورد اقتصاد افغانستان، از 

خشونت، تجارت مواد مخدر و اقتصاد غیر رسمی در افغانستان را به عنوان موانعی مطرح کرده که 
 .روند توسعه اقتصادی این کشور در سه سال گذشته با آن مواجه بوده است

 جنگ ساالران، مشاور اقتصادی بانک جهانی و تهیه کننده این گزارش، مشکالت امنیتی، ادامه قدرت 
اعمال زور و سلطه طالبان که مخالف اصالحات در دستگاه دولتی هستند بر برخی از مناطق، از جمله 
عوامل اصلی است که مانع گسترش حاکمیت مرکزی و تقویت نهادهای دولتی در سرتاسر افغانستان 

رین عاملی عنوان شده در این گزارش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مهمت . شده است
بر اساس گزارش بانک  . است که امنیت، روند سیاسی و فعالیت های دولت را تحت تاثیر قرار می دهد

جهانی، تولید و تجارت تریاک عمده ترین فعالیت اقتصادی در افغانستان بوده و جنگساالران از روند 
 .کشت، تولید و قاچاق آن حمایت می کنند

است که با توجه به اهمیت اقتصادی تریاک که در حال حاضر یک سوم در این گزارش آمده  
فعالیتهای اقتصادی در افغانستان را تشکیل می دهد، باید برنامه های موثری آغاز شود تا در کنار 
اقدامات قانونی بر ضد قاچاقچیان و دست اندرکاران کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، به مردم بی 

 . اقتصاد تریاک هستند کمک شود تا از این وابستگی نجات یابندبضاعت که وابسته به



با این حال، گزارش بانک جهانی تاکید می کند که افغانستان برای از بین بردن مواد مخدر به  
در افغانستان از اقتصاد غیر رسمی  .فعالیتهای دراز مدت و حمایتهای دوامدار جامعه جهانی نیاز دارد

ا استفاده می شود که بر اساس یافته های بانک جهانی، چنین اقتصادی زاییده به عنوان مکانیزم بق
نویسنده گزارش، اقتصاد افغانستان را  .عدم امنیت الزم و نبود خدمات عمومی در افغانستان بوده است

 درصد اقتصاد این کشور، از جمله اقتصاد مواد ٩٠ تا ٨٠رو به بهبود خوانده و اضافه می کند که 
بر اساس این گزارش، دولت تاکنون نتوانسته عواید داخلی را جمع آوری کند  .غیررسمی استمخدر، 

 .که این امر مانع رشد کشور، تامین امنیت و عرضه خدمات اجتماعی در افغانستان شده است
در این گزارش  . دالر است٣١٥بر اساس آمار ارایه شده از سوی بانک جهانی، درآمد ساالنه افغانها، 

نهاد شده است که برای استفاده قانونی از نیروی اقتصاد غیر رسمی، دولت می تواند از طریق پیش
فراهم آوری وامهای کوچک، توسعه همکاری میان فعاالن اقتصاد غیر رسمی، ایجاد محیط بهتر برای 
سرمایه گذاران خصوصی و ایجاد ارتباط میان بخشهای رسمی و غیر رسمی، از اقتصاد غیر رسمی 

در گزارش بانک جهانی آمده است که پیشرفت اقتصادی و سیاسی بدون رفع  .ایت کندحم
در این گزارش بر راه اندازی برنامه  .نیازمندیهای اجتماعی مردم، از جمله زنان، ممکن نخواهد بود

 . های عمرانی ویژه زنان نیز تاکید شده است
ر سه سال گذشته برای توسعه و تقویت با وجودی که بانک جهانی از تالشهای دولت افغانستان د 

نهادهای دولتی استقبال میکند، در گزارش کنونی نوشته است که با وجود همه این اصالحات، 
کمکهای هنگفت خارجی مستقیمًا برای حمایت از تالشهای دولت به منظور تقویت نهاد های دولتی 

معه جهانی با دولت افغانستان و گزارش بانک جهانی عدم همکاری مستقیم جا .استفاده نشده است
وجود دستگاه دوم دولتی متشکل از مشاوران و کارمندان اداره های کمک کننده بین المللی را دو 

فهرست اولویتهای کلیدی  .عامل اساسی ارزیابی کرده است که مانع فعالیتهای موثر دولت می شود
ه تامین امنیت و حاکمیت قانون و مبارزه برای بازسازی افغانستان نیز در این گزارش گنجانده شده ک

 .با مواد مخدر در صدر فهرست قرار دارد

 آغاز و پایان

  



 هاست پاول ولفوویتس رئیس مستعفي بانک جهانی هنوز موضوع رسانه
پردازد و چنین  به تفسیر این موضوع می  مه خود١٨روزنامه سوئیسی تاگس انتسایگر در شماره 

انتخاب ولفوویتس که آرشیتکت جنگ عراق   بانک جهانی برای متخصصان مبارزه بافقر: نویسد می
 هسته اصلی فعالیت بانک جهانی در تضاد کامل با ایدئولوژی. عملی تحریک آمیز بیش نبود است،

دموکراسی را در  خواستند برای نمونه درک خود و فقط خود از محافظه کاران نوین قرار داشت که می
 . نیز هست ر شکست ولفوویتس، شکست دولت بوشبه همین خاط. عراق به کرسی بنشانند

بوش نتوانست خواست  با افرادی چون جان بولتن در سازمان ملل و ولفوویتس در بانک جهانی، دولت
  شفاف سازی سازمانهای بین المللی را عملی سازد

 .ترفیع مقام نامزدش در بانك جهاني قوانین این بانك را زیر پا گذاشته است پل ولفوویتز با
رییس بانک  اي تلفوني با همتایانش در اروپا براي پل ولفوویتز، وزیر امور خارجه آمریکا در مکالمه
کورمک، سخنگوي وزارت امور خارجه آمریکا  شان مک. زني کرد جهاني که زیر فشار قرار دارد، چانه

قایل  بانک جهانيوگوها بر ارزشي که براي ولفوویتز و کارش براي  کاندولیزا رایس در این گفت گفت،
 .است، تاکید کرد

از ولفوویتز  محافل نزدیک به وزارت خارجه آمریکا گفتند که دست آخر این مذاکرات به جلب حمایت
 .نینجامید

ولفوویتز به مقر بانك جهاني در   ژوئن دیگر الزم نیست راننده بانك جهاني به منظور رساندن پل٣٠  از
چرا که از آن پس ولفوویتز دیگر رئیس  ویس مریلند برود،واشنگتن به منزل شخصي وي در چوی چ

 .بانك جهاني نخواهد بود
سوءاستفاده از  ها بود که به علت فکر ارشد جرج دبلیو بوش هفته پل ولفوویتز، طراح جنگ عراق و هم

بانك جهاني قرار داشت؛  ها و کارکنان و اعضاي مقام خود در ریاست بانك جهاني، تحت فشار رسانه
 .آن را بر عهده گرفت  با حمایت دولت آمریکا، ریاست٢٠٠٥نکي که ولفوویتز در سال با

بزرگ بانك جهاني،  در روزهاي اخیر ولفوویتز در حالي بر کرسي خود در اتاق طبقه دوازدهم ساختمان
 چون و چراي دولت بوش هاي بي حمایت داد، که به که فقط دو بالك از کاخ سفید فاصله دارد، تکیه مي
این دلخوشي فرجامي نداشت و نهایتا هیئت رئیسه  براي مقابله با فشارهاي اروپائیان دلخوش بود، اما

 .کرد بانك جهاني وي را مجبور به استعفا
بزرگترین نهاد مالي و  قام معاونت پنتاگون را ترك کرد و بر اریکه ریاست م٢٠٠٥ولفوویتز که از سال 

غده سرطان فساد «را مبارزه با  تکیه زد، اولین هدف خود) انيبانك جه(المللي جهان  اقتصادي بین
خود به علت فساد مالي از بانك جهاني به طور  کرد دو سال بعد گاه فکر نمي اعالم کرد، اما هیچ» مالي

 . کنار رود مفتضحانه



مهاجر   در بروکلین نیویارک در یک خانواده یهودی١٩٤٣ دسامبر ٢٢پل داندس ولفوویتز در 
 از ١٩٢٠در سال  وی دومین فرزند ژاکوب ولفوویتز و لیلیان داندس بود که. انی به دنیا آمدلهست

پدر وی استاد ریاضی در دانشگاه کورنل بود و از حامیان . لهستان به نیویارک مهاجرت کرده بودند
ه کلیه اقوام ژاکوب قربانی هولوکاست شده بودند و این مسئل. شد می قوی دولت اسرائیل محسوب

  .ولفوویتز سایه افکنده است همواره در ذهن
یک سال در  کرد حدود هاي اشغالي تدریس می پل زمانی که پدرش در دانشگاه شهر حیفا در سرزمین

 . این شهر زندگی کرد تا همواره حمایت از اسرائیل را آویزه گوش خود سازد
در سال  ین آشنایی به ازدواج آن دو در دانشگاه کورنل با کلر زلگین آشنا شد و ا١٩٦٠در اواسط  پل

پل پس از جدایی از کلر  .  به جدایی منتهی شد٢٠٠١ انجامید، هرچند که این ازدواج در سال ١٩٦٨
 . آینده سیاسی وی را به مخاطره انداخت ای که با شاها علی رضا رابطه برقرار کرد، رابطه

ولی لیبی به دنیا آمد اما در تونس، تریپ سوریه اي در -شاها از پدری لیبیایی و مادری سعودی
  .انگلیس است عربستان و انگلستان بزرگ شد و اکنون تبعه

. گفتند سخن مي وآمد پل ولفوویتز به خانه وي ، همسایگان شاها با یکدیگر درباره رفت٢٠٠٥در مارچ 
بوش ریاست حمایت دولت  های برخی اعضای موثر بانک جهانی با ولفوویتز چندی بعد با وجود نگرانی
 شبکه خبری فاکس نیوز مجموعه اخبار ٢٠٠٧در اوایل سال . بانک جهانی را به دست گرفت

پرده بانک جهانی و اسناد داخلی آن را منتشر کرد که موجب خشم مقامات  پشت ای از وقایع محرمانه
 خبرنگار اینشد و آنها به طور رسمی از این شبکه خبری شکایت کردند، اما ریچارد بهار  بانک جهانی

 داد حقوق پرداختی به خانم شاها رضا، از کارمندان شبکه، مشت بشته  دیگری باز کرد که نشان می
افزایش یافته  های بانک ای با وی داشت، بر خالف سیاست بانک جهانی، که ولفوویتز روابط دوستانه

  .بود
مدیر   شخصا به٢٠٠٥ در سال سپس دردوازده  اپریل نشریه فایننشال تایمز فاش ساخت که ولفوویتز

رضا را صادر  منابع انسانی بانک جهانی دستور ارتقاء وظیفوي و حقوقی بسیار چشمگیر خانم شاها
  .کرده بود

گاف «فایننشال تایمز  متن این دستور ولفوویتز دو روز بعد توسط بانک جهانی منتشر شد و به تعبیر
ای به رئیس بانک  اعتراضات رسانه افشای این اسناد،با . ولفوویتز با این سند، افشا شد» آور مرگ

کارمندان بانک به عملکرد ولفوویتز اعتراض کردند  جهانی روز به روز شدیدتر شد تا اینکه عمال برخی
 .رئیسه و اعضای بانک نیز کشیده شد ها به هیئت و دامنه این اعتراض

حقوق و  اقدام ولفوویتز در افزایشدر چهارده مه کمیته بازرسی بانک جهانی با بررسی موضوع، 
نهایتا مجبور به  دستمزد شاها رضا را خالف مقررات داخلی این بانک اعالم کرد و هفده مه، ولفوویتز



 ژوئن یعني ٣٠داشت که از  پذیرش تخلف خود شد و با اعالم استعفا از ریاست بانك جهاني، اظهار
 .گیري خواهد کرد  کناره  نهادپایان سال مالي بانك جهاني، به طور رسمي از این

وي براي ارتقاي  پرده ولفوویتز با خانم شاها رضا و تالش اما ماجرا از آنجا آغاز شد که روابط پشت
با ولفوویتز رابطه مخفي داشته  ها قبل منابع آگاه معتقدند این خانم از مدت. بدون مجوز وي افشا شد

تاروپودهاي سیاست خارجي آمریکا بود، خانم شاها  ها پیش که ولفوویتز سرگرم ترسیم است، از سال
  .رشته علوم سیاسي از دانشگاه آکسفورد است، با وي در ارتباط بود التحصیل دکترا در نیز که فارغ

مرد یهودي  روابط قدیمي رئیس بانك جهاني با شاها که تا زمان تصدي ریاست بانك جهاني توسط این
المللي  نهاد مالي بین د، با شروع فعالیت وي به عنوان رئیس اینکامال مخفي مانده بو ٢٠٠٥ال در س

از افسران ارتباطات اداره  خانم رضا پیش از آشنایي با طراح جنگ عراق،. به تدریج آشکار شد
وي در ماه سپتامبر با کمك ولفوویتز به اداره خاورمیانه و . خاورمیانه و آفریقاي شمالي بانك جهاني بود

مستقل به منظور   امور خارجه آمریکا انتقال یافت تا به تاسیس بنیادي نیمه وزارتآفریقاي شمالي 
 در ابتدا رئیس خانم رضا در وزارت امور خارجه آمریکا،. دمکراسي در این منطقه کمك کند ترویج

قدیمي با  اي بسیار الیزابت چني دختر دیك چني معاون رئیس جمهوري آمریکا بود که پدرش رابطه 
 .تز داشته استولفووی

بانك جهاني  کند، ولي حقوق خود را از فعالیت مي» بنیاد آینده«رضا هم اکنون به عنوان مشاور 
کاندولیزا رایس وزیر خارجه  کند، حقوقي که با سخاوتمندي ولفوویتز حتي بیش از حقوق دریافت مي
 . هزار دالر٢٠٠ساالنه : بوش است

 است؟ رئیس بعدي هم آمریکایي
جهاني هستند که  کنندگان به بانك ترین کمك مریکا، جاپان، آلمان، فرانسه و انگلیس بزرگکشورهاي آ

بر اساس سهم آنها در بانك   اجرایي دارند، ولي قدرت آراي آنها هر کدام از آنها یك عضو در هیأت
  .جهاني است

سفید،  توسط کاخآمریکا با شصت ویک درصد، داراي بیشترین سهم است و لذا تعیین رئیس این بانك 
که آمریکا بیش از  هاي اخیر، بانك جهاني به خاطر این در سال. به عادتي براي آنان تبدیل شده است

جریان برکناري ولفوویتز بیانگر کاهش نفوذ   . اندازه بر آن نفوذ دارد، مورد انتقاد قرار گرفته است
ایي و آسیایي به قدرتهاي اقتصادي زماني که کشورهاي اروپ آمریکا در بانك جهاني است، آن هم در

گذرد هرگز رئیس این بانك را  جهاني طي شصت سالي که از عمر آن مي بانك. اند بیشتري دست یافته
  .جمهوري آمریکا انتخاب مي شود، اخراج نکرده است رئیس که به صورت سنتي توسط

جهاني که   رئیسه بانك تبه گفته برخي مقامات ارشد، نمایندگان کشورهاي بزرگ اروپایي در هیأ
کردند، از این  مي هاي خود براي کنار گذاشتن ولفوویتز فعالیت هاي شدید دولت تحت دستورالعمل

را که مجموعه خواهر بانك  المللي پول نگرانند که با این کار حق معرفي کردن رئیس صندوق بین



قامات بانك جهاني وجود داشت که این گمانه زني نیز در میان م . شود از دست بدهند جهاني تلقي مي
گیري کند، اعضاي اروپایي و دیگر اعضاي بانك تحریك خواهند شد که   کناره اگر ولفوویتز از پستش

یکي  تواند ایفاي نقش بیشتري در انتخاب رئیس بعدي این بانك شوند، بنابراین، این مساله مي خواستار
 .لفوویتز باشدگیري بوش نسبت به حذف و از عوامل مهم در تصمیم

وزیر انگلستان به  گیري ولفوویتز از توني بلر نخست جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد پس از کناره
کنار رفتن ولفوویتز، از ریاست بانك  اکنون با اما. عنوان بهترین گزینه براي ریاست بانك جهاني نام برد
 ني نیز باز هم آمریکایي است؟بانك جها جهاني این سئوال مطرح است که آیا رئیس یازدهم

 خواهد شد؟ ویتز جایگزین ولفو بلر

  
 شود   مي  گفته  بانک   این  ولفوویتز از ریاست  پل گیري  و کناره  جهاني  در بانک  بحران  ماه  از یک پس
 . دارد  سمت احراز این   را براي  شانس  بیشترین  انگلیس  وزیر کنوني نخست  بلر توني

 پیشنهاد   جهاني بانک   و اقتصاددانان  از کارشناسان ، بسیاري یورونیوز   تلویزیوني  شبکه  گزارش به 
 و   جهاني  بانک  رئیس  عنوان  به   است انگلیس  وزیري  از نخست گیري   کناره  در حال  بلر که اند، توني داده

   جهاني  بانک  به را  مالي  کمک  آمریکا بیشترین  دولت از انجا که. شود   ولفوویتز انتخاب  پل جانشین
   دولت از سوي   آن  ریاست  طور سنتي  به است  نهاد مالي  در این  سهام  بیشترین دهد و داراي مي  ارائه

 در   جهاني  بانک  تحقیق  کمیته  پیش چندي. شود  مي  انتخاب  آمریکایي  شهروندان آمریکا و از میان
   ادامه  ولفوویتز را براي بود صالحیت  کرده  درخواست جهاني   بانک مدیره  اخیر خود از هیئت گزارش
   شدید اعتراضات  موج  دلیل  به  سرانجام وي.  کند  بررسي  جهاني  بانک رئیس   عنوان  به حضورش

 . کرد گیري کناره  خود  از سمت  و داخلي المللي بین
  پل.   است  بوده ناروي همراه  و  آلمان ه از جمل  جهان  از کشورهاي  بسیاري  ولفوویتز با استقبال استعفاي

  یابد  افزایش  داشته،  عاطفي رابطه  با او  که  بانک  این  کارمند زن  یک  بود تا حقوق وولفویتز دستور داده
 کشور، از   این امورخارجه  وزیر  جمهور آمریکا و کاندولیزا رایس  رئیس  بوش  جرج  همراه ولفوویتز به.

گیري از قدرت را اعالم  وزیر انگلیس باالخره تاریخ کناره بلر نخست اما توني.  بود  عراق  جنگ معماران
طلبي شخصي خود مایل بود رکورد مدت   بلر به دلیل جاه. مجبور شد این کار را بکند وي. کرد

 .دبشکند، اما به اجبار همچون خانم تاچر مجبور شد از قدرت کناره بگیر وزیري خانم تاچر را نخست



براي حمله به   که سربازان انگلیسي به دلیل اشغال کویت خود را  در حالي١٩٩٠خانم تاچر در پائیز 
 .جانشین وي شد  میجر وزیر دارایي کردند از سمت خود استعفاء داد و جان عراق آماده مي

 ه نیز بلر به دلیل شکست در همراهي آمریکا در لشکرکشي عراق، مجبور ب٢٠٠٧اکنون  در سال 
تاچر و بلر هر دو به این دلیل .  براون وزیر دارایي جانشین وي شود استعفاء شد و قرار است گوردون

 .دارند، استعفاء دادند محفوظ نگه خواستند همچنان قدرت رقابت را براي حزب خود که مي
وزیر  نخستکامل  تاچر دو دوره. کار در دوره تاچر سه دوره پیاپي در انتخابات پیروز شد حزب محافظه

کار را به پایان برد و براي  محافظه  میجر دوره سوم پیروزي حزب جان. بود و در دوره سوم استعفاء داد
حال بلر با استعفاي خود در اواسط  . پیروز گردانید کار را بر حزب کارگر بار چهارم نیز حزب محافظه

 .ي حزب کارگر هموار کندهمین مسیر را برا خواهد دوره سوم پیروزي پیاپي حزب کارگر، مي
شك مدیون  بي  که بلر شود؛ جایي مهمترین دستاورد دوره زمامداري بلر در امور اقتصادي تعریف مي

اقتصادي، رشد نسبتًا باالي  در این دوره انگلیس از ثبات. گوردون براون وزیر دارایي خود است
 .مند بوده است اقتصادي و میزان بیکاري اندك بهره

رویارویي  کار براي منزلت که از حزب محافظه وزن و کم دها در کنار رقباي سیاسي کماین دستاور
 .دوره شد شدند، منجر به پیروزي پیاپي حزب کارگر در سه انتخاباتي با بلر انتخاب مي

به . گرفت گراي سنتي فاصله از احزاب چپ» حزب کارگر نو«از سوي دیگر بلر با شعار مبهمي مثل 
ها درباره  آنچه در کتاب توان عملکرد بلر در سیاست داخلي و خارجي را با  هرگز نميتر، عبارت روشن
سیاست اقتصادي حزب کارگر در دوره بلر، ادامه سیاست . گرا نوشته شده، ارزیابي کرد احزاب چپ

 .هاي انساني رشد و توسعه انساني تر و فاقد جنبه حتي خشن کار بود و اقتصادي حزب محافظه
داخل و تالش براي  پرستي در گرایي معطوف به نژاد را به ملي» جنگ با ترور«ن به اصطالح بلر همچنی

 .احیاي امپراطوري از دست رفته بریتانیا در خارج تبدیل کرد
آویو  محابا از تل چنان بي بلر در جنگ سي وسه روزه لبنان، علنًا در کنار رژیم اسراییل قرار گرفت و

 .برانگیخت هاي خود را نیز حزبي همحمایت کرد که حتي اعتراض 
سیاستمدار  اما در عمل دروغگوترین. سال پیش وقتي بلر به قدرت رسید، وعده داد صادق باشد ده

گوید کسي که  اسپانیایي مي المثل یك ضرب. کرد بلر براي دروغ گفتن انرژي مصرف نمي. بریتانیا بود
. المثل را نشنیده بود اما گویا بلر هرگز این ضرب . دتواند شما را فریب ده دیروز دروغ گفت، امروز نمي

سالح کشتارجمعي است و گزارش سرویس امنیتي انگلیس به  بلر به دروغ مدعي شد صدام داراي
 .اشاره وي منتشر شد

یافته  هاي کشتارجمعي عراق شهرت چندي بعد یك محصل عراقي گفت آنچه به دوسیه سالح
 .است ه تحصیلي وي است که در آمریکا تهیه شدهنام اي ناشیانه از پایان گزیده



بود نیز  کرده  دیوید کلي از کارشناسان وزارت جنگ انگلیس که بارها از عراق دوره صدام بازدید
بلر سیاست . مرده یافت شد اش وي چندي بعد در خانه. وزیر را اذعان کرد اعتباري ادعاي نخست بي

هایي  همین دلیل لقب  خارجي آمریکا تنزل داد و بهخارجي انگلیس را به سطح کارگزاري سیاست
بلر در سیاست داخلي خود . کرد آموز بوش را دریافت مثل ستون پنجم آمریکا در اروپا و سگ دست

 آمریکا، -در خاورمیانه و روابط اروپا  خصوص هر دستاوردي داشته باشد، قطعًا در سیاست خارجي به
 . در خاورمیانه را حداقل در دو دهه به عقب برد عیت انگلیسفردي فاقد ایده و بصیرت بود که موق

ها طول  آن سال انگلیس در دوره بلر، اعتبار و مشروعیت خود را در خاورمیانه به یغما داد که ترمیم
با وجود هم نوا بودن بلربا بوش امکان تقرروي درریاست بانک جهاني ازجانب آمریکا  . خواهد کشید

 جمهور مقامات کاخ سفید به رییس: ي ساندي تلگراف نوشت نامه همچنان هفته . پذیرفته نخواهد شد
انگیس خود را  اند که پس از روي کار آمدن گوردون براون به عنوان نخست وزیر آمریکا اطالع داده

ي ساندي تلگراف  نامه هفته . هاي لندن در قبال عراق آماده کند براي تغییرات اساسي در سیاست
جمهور آمریکا را در طي نشست توجیهي در  بوش، رییس مقامات کاخ سفید جورجبرخي : نوشت

 روز نخست فعالیت گوردون براون در سمت ١٠٠همان  اندکه در جریان این مطلب قرار داده
  .تدریجي نیروهاي انگلیسي از عراق را داشته باشد وزیري انگلیس انتظار اعالم خروج نخست

هوری پیشین آمریکا از تونی بلر، نخست وزیر مستعفی بریتانیا به همچنان جیمی کارتر، رییس جم
کارتر گفت که حمایت بلر از  .علت آنچه وی حمایت کورکورانه از جنگ عراق نامید انتقاد کرده است

بریتانیا از " حمایت مصممانه .بوده است" ظاهرا متملقانه"جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا 
 بوش، رییس جمهوری آمریکا در عراق، فاجعه ای عمده برای جهان بوده سیاست های نابخردانه جورج

 .است
این اظهار نظر جیمی کارتر زمانی صورت می گیرد که تونی بلر برای بازدید از عراق به بغداد سفر 

وی قرار است در اواخر . این هفتمین و به احتمال زیاد، آخرین سفر تونی بلر به عراق است .کرده است
 . ت نخست وزیری بریتانیا را به گوردون براون تحویل دهدژوئن پس

بر . نخست وزیری تونی بلر تحت الشعاع این اتهام بود که وی بریتانیا را وارد یک جنگ غیرقانونی کرد 
 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند ٥٨اساس یک نظرسنجی روزنامه آبزرور که اخیرا انجام شده، 

ارتر خاطرنشان کرد که اگر تونی بلر پیش از شروع جنگ عراق، خود را از ک . اشغال عراق اشتباه بود
سیاست جورج بوش برای اشغال عراق دور نگه می داشت، می توانست تفاوت مهمی در افکار عمومی 

دولت آمریکا در دفاع از اقدام خود در اشغال عراق به این نکته اشاره می   .و سیاسی آمریکا ایجاد کند
بریتانیا از ما حمایت می کند، اقدامات ما صحیح تر از آن چیزی است که دنیا تصور می کرد که چون 

 .کند



ترکیب بوش و بلر و حمایت آنها از فاجعه عراق باعث آن شده که مخالفان تاثیر کمتری داشته باشند 
ته به گف .و این خود بانی آن شده که جنگ طوالنی تر شده و مصیبت ناشی از آن هم زیادتر شود

وی ابراز امیدواری کرد که گوردون . کارتر، جنگ عراق باعث بروز تفرقه در سطح جهانی شده است
رییس جمهوری پیشین آمریکا از  .براون، جانشین بلر کمتر از وی از چنین سیاستی حمایت کند

وی سال پیش نیز در مصاحبه ای خاطرنشان کرده . منتقدان سر سخت جنگ عراق به شمار می رود
جیمی کارتر در  .د که از ناکامی تونی بلر در استفاده از نفوذش بر جورج بوش مایوس شده استبو

 این سمت را در ١٩٨١ به سی و نهمین رییس جمهوری آمریکا مبدل شد و تا سال ١٩٧٦سال 
 به خاطر تالش های صلح جویانه و تالش برای گسترش عدالت ٢٠٠٢وی در سال  .اختیار داشت
 .یی برنده جایزه نوبل شداجتماعی و قضا
نشیني سربازان  ي جنگ در پي عقب ي یك مقام کاخ سفید بوش نسبت به چگونگي اداره بنا به گفته

توني بلر، نخست . چون و چراي دولت این کشور توجیه شده است حمایت بي انگلیسي و پایان یافتن
یعني  از یك دهه به وزیر دارایيزمام قدرت را پس   ژوئن٢٧انگلیس قرار است در تاریخ  وزیر کنوني

  .گوردون براون بسپارد
سرسخت ایاالت متحد در جنگ عراق و شریك  ي زمامداري بلر یکي ازهم پیمانان انگلیس از دوره

شوراي امنیت ملي آمریکا  مقامات ارشد . بوده است ٢٠٠٣اصلي تهاجم نظامي به این کشور در مارچ 
ي این کشور نسبت به  وزرات امورخارجه چنین مقامات و هم) اعوزارت دف( و مقامات ارشد پنتاگون 

  .اند وزیري انگلیس ابراز نگراني کرده نخست تصمیمات احتمالي براون پس از تصدي مقام
تونی بلر براى آخرین بار در مقام نخست وزیر بریتانیا به واشنگتن رفت و با جورج بوش رئیس جمهور 

ا به دنباله روى کورکورانه از بوش متهم کرده بودند و ازاو به عنوان یك بلر را باره. آمریکا دیدار کرد
 . دوست وفادار که در پیروى از بوش هیچ تردیدى به خود راه نمی دهد نام می بردند

اما ایندیپندنت می نویسد که این بار وضع اندکی متفاوت است و واشنگتن به پاس وفادارى بلر از 
آلودگی محیط از جمله مسائلی است که بلر تالش هاى  .مایت کرده استتالش هاى بین المللی او ح

زیادى براى مقابله با آن کرد، اما آمریکا همواره با سازمان ها و پیمان هاى هوادار محیط زیست میانه 
 . خوبی نداشت

 آمده اما گروهی از سیاستگذاران و دانشمندان به تازگی در آلمان گرد. پیمان کیوتو از آن جمله است
نام برده می شود، » فرزند کیوتو«اند و در نظر دارند پیمان بین المللی جدیدى که از آن به عنوان 

 . تدوین کنند
با بلر گفت وگوهاى زیادى درباره محیط زیست داشتیم و اکنون معترفم که : بوش در واشنگتن گفت

 بر این باورند که این برخی. این موضوع بسیار جدى است و از این پس آن را جدى می گیریم
 .اظهارات می تواند بهترین هدیه آمریکا به بلر به پاس وفادارى هایش باشد



ي این کشور در  خواه آمریکا در کنگره جمهوري در همین حال مارك کرك، از نمایندگان حزب
دیدگاه : هاي واشنگتن در قبال جنگ در عراق در کاخ سفید گفت  سیاست وگوهاي در خصوص گفت
این نگراني در واشنگتن . تري است براون در مقایسه با بلر رهبر سیاسي ضعیف ریکا این است کهآم

توني بلر براي آخرین  . نباشد) براي آمریکا( پیمان مقتدر و سرسختي  که براون آنچنان هم وجود دارد
ا رهبران وگو ب نخست وزیر انگلیس به آمریکا سفر کرد و پس از آن به منظور گفت بار به عنوان

  . عراق و مالقات با سربازان انگلیسي در شهر بصره رهسپار این کشور جنگ زده شد سیاسي
جهاني آغاز شده، بسیاري در حال  در حالیکه جستجو براي جانشین پل ولفوویتز به عنوان رییس بانك

ساس گزارش ا بر . یك بانك جهاني هستند زیر سوال بردن حق سنتي آمریکا براي انتخاب مرد شماره
کشورهاي قرض گیرنده، درخصوص  ي بانفوذ نیویارك تایمز، بانك جهاني براي چندین دهه براي روزنامه

سخنراني کرده است ولي وقتي نوبت  پیشنهاد رقابت انتخاب از روي شایستگي و روال شفاف امور
  . نپذیرفته است انتخاب رییس بانك رسیده، واشنگتن هرگز این اصول را

کند و اینکه فرد  بانك جهاني را انتخاب مي  یك قانون نانوشته، رییس جمهور آمریکا رییسبر اساس
 هاي رشد را داشته باشد یا خیر چندان مهم نیست صالحیت هاي مدیریت مورد نیاز یا منتخب مهارت

پول المللي  در مورد انتخاب رییس صندوق بین همچنین رهبران اروپایي نیز چنین اختیار مشابهي را .
  .ایجاد شدند) از جنگ جهاني دوم پس(این دو نهاد شش دهه قبل . اند داشته

تبدیل آن به انتخاب از روي شایستگي افراد به  نیویارك تایمز در تالش براي اصالح این انتخاب و
این روند انتخاب به : بتوانند داوطلب احراز آن شوند، نوشت شکلي که تمام متقاضیان با صالحیت

المللي است،  هاي توسعه بین اعتبار بانك جهاني که وظیفه آن تامین هزینه وب، از کارآمدي وشدت معی
  .کاسته است

رخ نخواهد داد زیرا کاخ سفید تنها پس از اینکه مدیران بانك جهاني با انتخاب  اما متاسفانه این اتفاق
  .را پذیرفته استاند، استعفاي ولفوویتز  بعدي بانك توسط جورج بوش موافقت کرده رییس

بر اعالم درخواست استعفاي ولفوویتز از سمت  این در حالیست که مجمع کارکنان بانك جهاني عالوه
هاي دولتي را نیز ترك و از اتخاذ تصمیم در  که وي سمت اند ریاست بانك هم چنین خواستار این شده

وقت آمریکا و یکي از   دفاعولفوویتز معاون سابق دونالد رامسفلد، وزیر .گذاري منع شود سیاست
  .طراحان اصلي جنگ عراق بوده است
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