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 سـال کماکـان     ۲ آن که بـا وجـود گذشـت          يها و پيامدها    ، روش يدار   شدن سرمايه  ي است از روند جهان    ي نوشته شده، تحليل   ۲۰۰۱   مطلب حاضر که در سال      
  . فعليت خود را حفظ کرده است

  
  

  ازجواز غارت تا جواز قتل
نظام نواستعماري جنگي نظام جهاني تجارت آزاد يا  

 
"ماريا ميس" نوشتة    

 
ارت را نميتوان بدون جنگ اداره تج"

,  كرد  

."و همچنين جنگ را بدون تجارت  

۱۶۱۴, فاتح هلندي  هند شرقي(  
)۳۴، ص ۱۹۹۵نقل از چامسكي   

 
   يآزاد جهانسه افسانه در بارة تجارت    

 صلح به ارمغان مي آورد" دة جهانيدهك"تجارت اَزاد جهانى براى  -۱

و نيز اين كه تجارت آزاد جهاني به        ;  تجارت  امري صلح آميز است و بازرگاني با جنگ سازگاري ندارد              اين تصور به طور كلي وجود  دارد كه          
 گمان ميكنند كه از طريق      نوليبراليستينظريه پردازان تجارت آزاد جهاني      .  خواهد انجاميد " دهكدة جهاني "در  "  صلح ابدي "همچون   وضعيتي  

چه كوچك و   , ايجاد خواهد شد كه همة دست اندركاران      "  عرصةهمواري" طريق دولتها تنظيم نشود،      يعني تجارتي كه از   , "آزاد" تجارت جهاني   
و جنگ را بايـد     , ميتوانند در آن در صلح و صفا با يكديگر رقابت كنند و دستيابي به يك رفاه عمومي از آن طريق مّيسر خواهد شد                      , چه بزرگ 

  .فقط در كتابهاي تاريخ جستجو كرد
,  در پانزده سال اخير را مرور كنيم       نوليبراليستيجهانى بيفكنيم و رويدادهاي سياست تجارت آزاد        " تجارت اَزاد "گاه كوتاهي به تاريخ     اما اگر ن     

وليبرالها پيوسته ادعـا    بين المللي بر خالف آنچه كه ن      " دبازار آزا " ثابت كرد كه     ۱۹۴۴ در سال    پوالني. به سرعت به نتيجة ديگري خواهيم رسيد      
بلكه در قرن هجدهم و نوزدهم به دست استعمارگران انگليسـي و بـا اعمـال زور ايجـاد                   ,  مبادلة آزاد نيست  " طبيعي"محصول تكامل   ,  نندميك

. دزدي و فتوحات جنگي را داشته تا مبادالت صلح آميـز          ,  تجارت خارجي سابق بر آن بيشتر خصوصيت راهزني       , پوالنيبنا به گفتة    . شده است 
 در كتاب خود در بارة ارتباط اقتصاد و اعمال زور بـه تفصـيل اثبـات ميكنـد كـه                   نوآم چامسكي ) ۹۹ص  , ۱۹۷۷ترجمة آلماني   ,۱۹۴۴, پوالني(
اخالقي يا طبيعي در ايـن امـر مـوثر نبـوده     , آشكارا با كاربرد خشونت و جنگ به دست آمده و هيچگونه برتري اجتماعي" تسلّط اروپا بر جهان  "

هلنديها و انگليسيها بر . نخستين بار در ارتباط با فتوحات استعماري پرتغاليها و سپس هلنديها و انگليسيها ايجاد شد      نظام تجارت جهاني    . است
از زور فقـط درتجـارت و  بـراي تجـارت اسـتفاده      . در درجة اول براي موارد خاصّ و به شكل منطقي به كـار ميگرفتنـد              "عكس پرتغاليها زور را     

 مـوّرخ دوران صـعود اسـتعمار    (John Brewer)ور  همچنين از جان برچامسكي). ۳۵ص , ۱۹۹۵ل از چامسكي پي يرسون به نق..." (ميشد
ربـودن پـول مـردم و بسـيج سـربازان و      "كشور انگلستان فقط با پيشي گرفتن از همة كشورهاي اروپائي در زمينة        : انگلستان چنين نقل ميكند   

  ).۳۶ تا ۳۵ص , ۱۹۹۵, چامسكي(ويد رن عامل اقتصادي فرا توانست در قرن هجدهم به بزرگتري" نيروي دريائي
در , مـديون خشـن تـرين نـوع اعمـال زور     , و پيش از همه در انگلستان , بسياري از تاريخدانان نشان داده اند كه پيشرفت نظام صنعتي نوين             

 بنگـال ميتوان  نابود كردن ريسندگان هندي در        , ارهبه عنوان يكي از موارد شناخته شده در اين ب         . درجة اّول عليه خلقهاي تحت استعمار است      
 يعني سـال جنـگ   ۱۷۵۷در سال ) Clive (كليوه. در تمام اروپا معروف بودند] در قرن هجدهم [بنگالمنسوجات بسيار پيشرفتة   . را ذكر كرد    

داراي جمعّيـت فشـرده و ثروتمنـد    , يعشهري  وس  ,  شهر صنايع نّساجي  "شهر داكا پايتخت فعلي بنگالدش را به عنوان         ,  (Plassey) پالسي
كارگاههاي نّساجي انگلستان و بازرگانان  انگليسي اين صنعت شكوفاي نّسـاجي را همچـون رقيـب خطرنـاكي                   . توصيف كرده است  " لندنمثل  

و بـا وادار    , نجه و زندان  شك, با جريمة نقدي  "حكومت انگلستان واردات پارچه هاي هندي را ممنوع كرد و نّساجان بنگالدشي را              . تلقّي ميكردند 
مجبور كرد از توليد پارچه هاي نخي خود دست بردارنـد و محصـوالت كارخانـه هـاي                  ,  )۳۹چامسكي ص   " (كردن آنها به امضاي سفته و غيره      

 تروليـان ليسي  تاريخدان انگ . فقر و گرسنگي وصف ناپذير مردم و مرگ و مير هزاران نفر از گرسنگي نتيجة اين سياست بود                 .   را بخرند  منچستر
)Trevelyan (    تب زرد و ماالريا به سرعت شيوع پيدا .   نفر كاهش يافته است۳۰۰۰۰ به ۱۵۰۰۰۰از ] شهر[جمعّيت : " نوشت۱۸۴۰در سال
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مـدير  ). ۳۹ص  , همـان ماخـذ   ." (از يك شهر پر رونق به شـهري فقـرزده تبـديل ميشـود             ,  كه سابق منچستر هند تلقّي ميشد      داكا. . . ميكنند  
. در تاريخ تجـارت بـي نظيـر اسـت    ] هند[فقر : " يعني سه سال پس از استقرار قطعي انگليس در هند نوشت۱۷۹۶اني هند شرقي در سال  كمپ

كشاورزي هند با توليدات صـادراتي تطبيـق   , همزمان با اين وقايع). ۴۱ص , همان ماخذ." (استخوانهاي ريسندگان  زمين هند را سفيد ميكنند       
نخسـتين  . كنف ونيز برنج براي بازارهاي بين المللي توليد كنند        , نيل, ميبايست از آن پس به جاي محصوالت مورد نياز خود         دهقانان  . داده شد 

وضع در مستعمرات ديگر كشـورها      . گرسنگي و بيماري همراه بود    , مرحلة عصر پر افتخارتجارت آزاد براي دهقانان هندي با اعمال زور مستقيم           
  . نيز چندان تفاوتي نداشت

غارت , يعني به كشتار خلقهاي بومي شمال آمريكا, اگر به روشهائي كه براي پي ريزي سرمايه داري اياالت متّحدة آمريكا به كار گرفته شدند                
خوش آن وقت اين نظام اقتصادي كه امروز به عنوان , زمينهاي آنان و به بردگي كشيدن ميليونها انسان از سرزمينهاي آفريقاي غربي فكر كنيم   

  .جلوة ديگري خواهد يافت, ناميده ميشود" اقتصاد بازار آزاد"آهنگ 
سرمايه داري است كه با اشك و خـون بـه دنيـا    " لحظة تولّد" بر اين نظر بودند كه اين دوران خون چكان بخشي از     ماركساز جمله   , بسياري   

" انباشـت اوليـه  "رحلة بعدي بازتوليد سـرمايه جانشـين  ايـن دورة    ماركس عقيده داشت كه دوران انباشت سرمايه داري واقعي يعني م. مي آيد 
چـرا تـا ايـن انـدازه بـه      " لحظة تولّد" به حّق اين سئوال را مطرح كرده است كه اين (Christel Neusüß) كريستل نوي زوس. خواهد شد

اين واقعّيت هسـتيم كـه حتّـي پـس از پايـان              سال پس از تصّرف هند  شاهد         ۲۰۰اكنون ما بيش از     ). ۱۹۸۵, نوي زوس (طول انجاميده است    
, خشـونت . نام  مي نهـيم    " ادامة انباشت اولّيه  "ما اين پديده را     . حاكم اند " انباشت اولّيه "هنوز وضعّيت و روشهاي     , استعمار در كشورهاي جنوب   

  .تصّرف و نفي بلد همچنان  ابزارهاي موثّر انباشت سرمايه اند, جنگ
صـندوق بـين المللـي پـول        , كه به دست بانـك جهـاني      , امروزين تجارت آزاد نوين  مّد نظر قرار گيرند        های    تيجهو ن به هر حال وقتي روشها         

 كه توّسط كنسرنهاي    نوليبراليستيتجارت آزاد   .  تفاوتي بين گذشته و حال ديده نميشود      , وسازمان تجارت جهاني رواج داده و حمايت ميشوند       
  . به تمام كرة زمين بسط داده است, كشورها را به همان ترتيبي كه نظام استعماري كهنه اعمال ميكردغارت ثروتهاي , بزرگ اداره ميشود

   ايجاد ميكند برای فعاليت"عرصة همواري"تجارت آزاد جهانى  -۲
ـ      "  عرصة هموار "عبارت است از ايجاد يك      , دروغ ديگري كه دربارة تجارت آزاد گفته ميشود           . در كـاران تجـارت    براي فّعالّيت تك تك دست ان

هرگـز بزرگتـر از     " غنـي "و  "  فقير"امروزه نتايج تجربي  كافي در دسترس هستند كه نشان ميدهند نابرابري در داخل كشورها و بين كشورهاي                   
يق سازمان تجـارت    آپك و از همه مهمتر از طر      , نفتا, وليبراليسم از طريق توافقهائي مثل اتحادّية اروپا      يعني در زماني كه ن    , ۱۹۹۰از  دوران بعد   

بلكه حتّي از جانب    , اين امر نه تنها در گزارشهاي توسعة سازمان ملل        . جهاني به سركردگي جهاني دست يافته و آن را تثبيت كرده است نبوده            
ّيـت ايـن   واقع. تاييد شـده اسـت   ) Davos (داووس رئيس جمهور سابق آمريكا در آخرين كنگرة جهاني اقتصاد در         كلينتونبانك جهاني و نيز     

است كه تجارت آزادپيوسته بازنده هائي توليد ميكند كه در مقابل اقلّيت برندة روند جهاني شدن قرار ميگيرند و شـكاف بـين ايـن دو هـر روز                          
و ) ۴ص , ۲۰۰۰, بيكـر و مانـدر  ." ( تاي آنها كشورها هستند۴۸ قدرت بزرگ اقتصادي جهان كنسرنها و فقط        ۱۰۰ قدرت از    ۵۲: "بيشتر ميشود 

مركز تجارت  ). ۴ص, ۲۰۰۰, ُول فود (كشورهاي فقير دنياست    % ۵۰بيش از ثروت    , دار بزرگ جهان كه هر سه هم آمريكائي اند          سرمايه ۳روت  ث
 بيش از بيست برابر درآمـد  ۱۹۶۵ كشور صنعتي در سال ۷ خود مينويسد كه درآمد سرانة    ۱۹۹۷و توسعة سازمان ملل در گزارش توسعة سال         

مركـز تجـارت و توسـعة سـازمان ملـل      .   برابـر رسـيده اسـت   ۳۹ به ۱۹۹۵در حالي كه همين نسبت در سال , ر جهان بوده كشور فقي  ۷سرانة  
  ) ۹۴ص, ۲۰۰۰از جمله سال , باالنايا. (سياستهاي ليبرالي را مسئول اين نابرابري فزاينده ميداند

 نشـان   كاريتـاس به طوري كه يك پژوهش انجام شده توسـط سـازمان            . اّما بازنده ها را نبايد فقط در كشورهاي در حال توسعه جستجو كرد               
اينجـا هـم شـكاف    . نيز بازگشته است)   و  آلماناياالت متّحدبعد از انگلستان به (فقر به ثروتمندترين كشورها , ۱۹۸۰پس از پايان دهة   ,  داده

  . بين ثروت و فقر بيشتر شده است
درآمد مـديران سـطح بـاالي كنسـرنهاي     "نشان داد كه ,  انجام شدهاياالت متّحد سي در بارة    پژوهش ديگري كه توسط موسسة مطالعات سيا         

  ۱۹۸۰در دهـة  , داده اسـت  ) Kevin Phillips(كوين فيليپس بر اساس اطالعاتي كه     .  برابر كارگران ساده است    ۴۱۹آمريكائي به طور متوسط     
يعنـي صـاحبان بـاالترين      , اول%  ۱و در مـورد     % ۲۳بـاالئي   % ۵سبت در مـورد     همين ن .  افزايش يافته % ۱۶باالئي جمعّيت آمريكا    % ۱۰درآمد  

به اين ترتيب كه هرچه در سلسله مراتـب درآمـدها رو بـه پـائين                , وضع  در موردقشرهاي فقير درست برعكس  بوده        . بوده است % ۵۰درآمدها  
در سـال   . درآمد خود را از دست دادند     % ۱۵ در همان مّدت     پائينترين اقشار % ۱۰. كاهش درآمد بيشتري را مشاهده خواهيم كرد      , حركت كنيم 

 بـاركر و    -۴ص, ۱۹۹۹, جورج. ( رسيده است  ۱۱۵  همين نسبت به      ۱۹۸۷در سال   .  پائيني بوده % ۱۰ برابر   ۶۵باالئي جامعه   % ۱ درآمد   ۱۹۷۷
  )۲۰۰۰ماندر 

 نـابرابري اقتصـادي در      ثـاچر سياست  : " گلستان مينويسد  در گزارش مشابهي دربارة ان     مارگارت ثاچر مشاور سابق   , )John Gray(جان گري    
 درآمـد   ۱۹۸۵ و ۱۹۸۴در سـالهاي  .  سـه برابـر شـد   , تعداد كساني كه درآمد زير حّد متوّسط دارند,  به بعد  ۱۹۷۷از سال   . كشور راتشديد كرد  
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جمهوري فـدرال آلمـان نيـز    ."  ّوم بوده استبيش از هر زمان ديگري بعد از جنگ جهاني د% ۴۵, )از لحاظ ثروت( بيست درصد باالئي جمعّيت   
 در گزارش خود تحت عنوان فقر و ثروت به فاصلة افزايش يابندة  مشابهي بين درآمدها و دارائـي هـاي اقشـار بـاالئي و پـائيني          ۲۰۰۱در سال   

  .زنان بيشتر در معرض فقر قرار دارند, در اينجا نيز مثل كشورهاي ديگر. جامعه ما اعتراف كرد
وليبرالي جهـاني    عنصر ضروري ساختاري براي روند ن      بلكه يك ,  نابرابري فزاينده در درون كشورها و بين كشورها پديده اي اتفاقي نيست            اين   

تحـت عنـوان    , اين نابرابري همان چيزي است كه كنسرنها از آن در رقابت خود بر سر نيروي كار ارزان و شرايط و امكانات مناسب                     . شدن است 
  .سود ميبرند" ه اي هزينه هاتنظيم مقايس"

خصوصي كردن و رقابت جهاني نـه در جهـت برابـري و             , ليبرالي كردن   , يعني جهاني كردن  , اصول اساسي تجارت آزاد جهاني    , عالوه بر اين     
توصيف )  ۱۵۸۸ -۱۶۷۹,   فيلسوف انگليسيHobbes Thomas ( هابزآن طور كه , درجهت نبرد همه با همه , بلكه برعكس , رضايت عمومي 

  با اين وصف چطور ممكن است صلح در چنين جوامعي برقرار شود؟ . ميكند تاثير خواهند كرد
  تجارت آزاد جهاني به توسعه ياري ميرساند -٣  
  براي جنگ افروزي جهاني" مثلّث نامقّدس "�صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني , بانك جهاني   
اّما وقوع اين امر الزاماً مربوط      , قابت عمومي اقتصادي به ستيزه هاي اجتماعي و درگيريهاي نظامي منجر خواهندشد           نابرابريهاي پيشگفته و ر      

زمان تجارت جهاني ارتباط سياست صندوق بين المللي پول و سا, هم اكنون ميتوان با نگاهي به سياست بانك جهاني. به آيندة نامعلومي نيست
مثلّـث  "و حتّـي  " مثلّـث نامقـّدس  "  در پـراگ    ۲۰۰۱اين سه سازمان در سـپتامبر   .  به طور مستقيم مشاهده كرد     وليبرالي و جنگهاي اخير را    ن

 تجـارت آزاد در جهـت منـافع كنسـرنها و بانكهـاي بـزرگ                نـوليبرالي از سياست   , همين سازمانها هستند كه از سالها پيش      . نام گرفتند " قاتالن
اين . بق بلوك شرق مشاهده شد سياستهاي آنها در آغاز در آفريقا و آسيا و سپس حتّي در كشورهاي سا            يجهنت. يت و آنها را تثبيت ميكنند     حما
 ؛گرسنگي بيشتر و  نظام بهداشتي و آموزشي بدتر از سابق, فقر فزايندة اكثريت خلق ,  از جمله عبارتند از انبوه  بدهيهاي رو به افزايش          ها  يجهنت

فروريزي تمام نظام مالي و اقتصادي , تايلند و بعد در روسّيه مشاهده شد      , بلكه همان طور كه در اندونزي     , محدود نميشوند موردها  اما به همين    
آقايـان  , روسـاي بانـك جهـاني و صـندوق بـين المللـي پـول              . دنو سپس وابستگي نواستعماري اين كشورها به باشگاه ثروتمندان را در پي دار            

خود  كه از     )  SAP" (برنامة تطبيق ساختار  " در پراگ در مقابل اين انتقاد قرار گرفتند كه با             (Köhler) كوهلرو   ) Wolfenson (ولفنسون
  .در واقع باعث اصلي فقر هستند, عرضه ميشود" برنامة مبارزه با فقر"يك سال پيش به نام مزّورانة  

 هنگام گردهمائي بانك جهاني و صـندوق بـين    در(Globalization Challenge Initiative)" پيشگامان مبارزه با جهاني شدن"گروه  
بر اساس اين گزارش  .  منتشر كرد  تانزانيابر   ) SAP (ی در پراگ گزارشي در بارة تاثير برنامه هاي تطبيق ساختار          ۲۰۰۰المللي پول در سپتامبر     

در حالي كه  اين , ه دبستان ميرفته اند ب۱۹۸۰ درصد كودكان در سال ۸۰.  در هزار افزايش يافته است ۸۵مرگ و مير كودكان در آن كشور به         
بـه بازپرداخـت وامهـا    ,  دولت ناچار است چهار برابر رقمي را كه براي دبستانها هزينـه ميكنـد  .  درصد تقليل يافته ۵۰ به   ۲۰۰۰نسبت در سال    
 ۱۹۸۵ هاي  تطبيق ساختار در سال در حالي كه از زمان اجراي برنامه,  دالر بود۳۰۹  به طور متوّسط    ۷۰درآمد سرانه در دهة     . اختصاص دهد 

در حـالي كـه   , درصد مردم از بيماري ايـدز رنـج ميبرنـد         ۶۶١ .  سال است  ۴۸عمر متوّسط در حال حاضر فقط       .  دالر تقليل يافته است    ۱۶۰به  
  .دولت فقط يك درصد از بودجه را براي بهداشت خرج ميكند

بلكه جنگهاي پي در پي نيز از عواقب        ,  را در بر دارد    ها  يجهالمللي پول نه تنها اين نت     بانك جهاني و صندوق بين      " داروي اقتصادي "اين امر كه      
 سـيلويا فـدريچي   و ۱۹۹۷ در سـال  (Michel Chossudovsky) وسودوفسـكي ميشـل ش در دو پـژوهش جداگانـه اي كـه    , آن هسـتند 

(Silvia Federici) انجام دادند به اثبات رسيده است در بارة كشورهاي مختلف آفريقا و اروپاي شرقي ۱۹۹۹ در سال.   

                                                 
  .اندودهدز آل درصد مردم تانزانيا به ويروس اي۱۰ تا ۶طبق آمارهای رسمی بين . ی وجود داردنجا در متن اصلی اشتباه چاپرسد که در اي بنظر می ١
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در تحقيق خود تحليل كرده است كه چگونـه برنامـه هـاي             , و ديگر كشورهاي آفريقائي كار كرده     نيجرّيه   كه مّدت درازي در      سيلويا فدريچي     
برنامه هاي تطبيـق    " ....   :او مينويسد . كشتارهاي قومي و فرارهاي دستجمعي منجر ميشود      ,  صندوق بين المللي پول به جنگ      یتطبيق ساختار 

ساختار به جنگ منتهي ميشوند و جنگها به نوبة خود كار آن برنامه ها را تكميل ميكنند زيرا جنگها كشورهاي درگيـر را بـه آن سـرمايه هـا و                               
تطبيـق  , بـه بيـان ديگـر     . شونداتّحادّية اروپا و نيز سازمان ملل نمايندگي مي       , قدرتهاي خارجي وابسته ميكنند كه به دست اياالت متّحدة آمريكا         

   )۲ص ,۱۹۹۹, فدريچي(." ساختار عبارت است از جنگ با ابزار هاي ديگر
  

   نمونة موزامبيك-۱   
 بـه عنـوان نمونةسياسـت جنگهـاي نـو           موزامبيـك  به اجرا درآوردن اين روند راهزني اقتصادي نو استعماري را در مورد              های  هحل مر يچفدري    

  :جزيه و تحليل كرده استاستعماري به شرح زير ت
را از نظـر مـالي تـامين         ) RENAMO (ارتش مقاومت ملّي موزامبيك   گروه موسوم به      )۱( آمريكا و آفريقاي جنوبي     اياالت متّحد  -مرحلة اول    

بيمارستانها , پلها, اين ارتش به طور منظّم به حمله و كشتارهاي جمعي وحشتناك ميپرداخت .  بجنگدموزامبيككردند تا با رژيم سوسياليستي 
بيش از يك  ميليون نفر در اين        .  و مدارس را تخريب ميكرد و به اين ترتيب ميليونها انسان را از سرزمينها ي خود رانده  و به فراري مبّدل كرد                      

 زيربنـائي اقتصـادي و   دسـت بـه تخريـب سـاختارهاي    , آنها بعد از اين كه تمام امكانات زندگي مادي انسانها را از بين بردند. جنگ كشته شدند  
  .اجتماعي زدند

ايـن كمكهـاي    .  مواّد غذائي به عنوان كمك به آن كشور داده شد تا فراريان از خطر مرگ و مير در اثر گرسنگي نجات داده شـوند                        -مرحلة دوم    
ايگاني كه از آمريكا و اروپا وارد ميشـد رقابـت           زيرا توليدات آنها نميتوانستند با مواّد  غذائي ر        , دهقانان كوچك را به طور قطعي نابود كرد       " انساني"

  .كنند
 تصميم گيريهائي كه در سطح ملي قرار داشتند از دست دولت خارج و به سازمانهاي بين المللـي و سـازمانهاي غيردولتـي غربـي              -مرحلة سّوم    

اينها پس از نابودسازي امكانات بازتوليـد       .  و مانده بودند   اين سازمانها به طور عمده همراه با كمكهاي مواّد غذائي به كشور وارد شده             . سپرده شدند 
" كمكهـاي انسـاني   "به عنوان تضمين كنندة اجراي برنامة       ,  كه از طرف اياالت متّحدة آمريكا دامن زده ميشد        , ملّي در جريان ترور و جنگ داخلي      

  . ونيز سالمتر از حكومتهاي كشور تلقّي ميشدند و همچنان ميشوند
  . به اجرا درآمد" آشتي ملّي"تحت عنوان ,  در قدرت دولتيارتش مقاومت روند صلح با شرايطي بسيار نامناسب از لحاظ مشاركت -رممرحلة چها   
  
  بانك جهاني و صندوق بين المللي پول) SAP(جنگ به عنوان نتيجة برنامة تطبيق ساختار   

بلكـه ميتوانـد بـدون    ,  يك كشور نبايد الزاماً به وسيلة جنگ داخلـي انجـام شـود          نابود كردن زيربناي ماّدي و اجتماعي     , فدريچيبر اساس نظر       
اين برنامه ها شرايطي براي كشورهاي متقاضي وام قائل ميشوند كه بر . و مستقيماً از طريق برنامة هاي تطبيق ساختار نيز حاصل شود   " خونريزي"

كاهش ارزش , اين شرايط از جمله عبارتند از حمايت از توليدات صادراتي. شوده ميشوداساس آنها اقتصاد آن كشورها اجباراً بر روي بازار جهاني گ 
كـاهش  ,كاهش دستمزدها , )كمكهاي اجتماعي و يارانه هاي مواّد غذائي      , آموزش, بهداشت(كاهش هزينه هاي دولتي در بخشهاي اجتماعي        , پول

بـازكردن  , لغو يارانه ها و كمكهاي دولتـي بـه دهقانـان وكارگاههـاي كوچـك            , انتغيير قوانين كار در جهت منافع كارفرماي      , تعدادكارمندان دولت 
حتّي سالح هم بدون مانع به اين كشـورها وارد          ). ويديو و غيره  , تلويزيون, اتوموبيل(بازارها بر روي كاالهاي تجّملي و مصرفي براي اقشار متوّسط           

" اصـالح "يق ساختاراند كه قرار است اقتصاد اين كشورها را بر اساس اصول تجارت آزاد               زنان و كودكان قربانيان اصلي اين برنامه هاي تطب        . ميشود
  .كنند

براي زنان امكاني جز فحشا و بـراي پسـران و مـردان جـوان راهـي جـز تهّيـة يـك                       , وقتي توان توليد ماّدي كشوري به اين شكل نابود ميشود            
چيزي كه به عنوان نتيجة برنامـة تطبيـق سـاختاردر همـه جـا               , ي مسلّح متخاصم بپيوندند   كاالشنيكوف باقي نميماند تا با آن به يكي از گروهها         

  . مشاهده ميشود
جنگهائي كه  . به دشمنان خوني يكديگر تبديل ميشوند     , اقوام و گروههائي كه سابق تا حّدي در صلح و صفا در كنار يكديگر زندگي كرده بودند                   

 عنوان درگيريهاي قومي و مذهبي تلقّي ميشوند كه گويا از قديمترين اّيام در بين اين اقوام وجود داشـته                    از سوي ناظران غربي به    , درگير ميشوند 
اّما چيزي كه گفته نميشود اين است كه اين گونه جنگها نه تنها خود نتيجة استعمار اقتصـادي ايـن كشـورها بـه دسـت ثروتمنـدان شـمال                    , اند

  .آن نيز ميشوندبلكه همچنين باعث بسط و تحكيم , هستند
صـندوق بـين المللـي    .  در لوس آنجلس برگذار شد۲۰۰۰ بيان شدند كه در فورية (Africa Tribunal)" دادگاه آفريقا"كات به وضوح در اين ن
واسـتعماري محكـوم   فرانسه و انگلستان در اين دادگاه به خاطر برقراري يك نظام بردگـي ن       ,  اتّحادّية اروپا , اياالت متّحد آمريكا  , بانك جهاني , پول

  .شناخته شدند
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  نمونة جنگ ناتو در يوگوسالوي -۲   
مردم كشورهاي شمال ميتوانستند آنها را به عنـوان جنگهـاي قـومي تلقّـي               , تا وقتي كه اين گونه جنگها فقط در آسيا و آفريقا درگير ميشدند               

 ۱۹۹۹كـه در سـال    كـوزوو  در  نـاتو درمورد جنگ   ,  برشمرده است  مبيكموزا براي    فدريچي اّما درست همان مشخّصاتي كه    . كنند و نديده بگيرند   
, ي مستقل به ترور مردم دسـت ميـزد  كوزووكه تشكيالتي شورشي بود و  با هدف تشكيل يك     ) UCK ( اوچكا اينجا هم . اتّفاق افتاد نيز صادق اند    

  .   و اروپا برخوردار شداياالت متّحداز پشتيباني منظّم 
 بـه وسـيلة واحـدهاي        اوچكـا  جنگجويـان ,  از حمايت مالي و تشكيالتي سازمان سيا برخـوردار بـوده            اوچكا كرده است كه   ثابت   سودوفسكي   شو

جنگيـده انـد و اينكـه بخـش      كوزوو در اوچكا همراه با "جهاد"اعضاي ترك و افغاني سازمان اسالمي     , تعليم ديده اند  آلباني  مخصوص انگليسي در    
الت اسلحه و مواّد مخّدر تامين ميشده كه به خصوص در بالكان رواج عالي داشـتند  و افغانسـتان و پاكسـتان را بـا             از راه معام    اوچكا عمدة بودجة 

 را از موجودي سالحهاي ارتش آلمـا ن شـرقي تـامين              اوچكا همچنين دولت آلمان نيز بخشي از اسلحه و مهّمات مورد نياز          . اروپا مرتبط ميكردند  
  .ميكرده است

 ناتو و سپس اياالت متّحدولي , قرار داده بود" سازمانهاي تروريستي" مطّلع بود وآن را در طبقه بندي  اوچكامريكا از سوابق جنائي   البته مجلس آ     
استفاده كردند و هيچ گونه نگرانـي هـم از ايـن بابـت بـه خـود راه       , از اين سازمان براي بر هم زدن تعادل يوگوسالوي كه هنوز سوسياليستي بود      

  اوچكـا   از  اوّسامه بن الدن   ضمناً اين نكته نيز براي آنها روشن بود كه        .  را مسلمانان بنيادگرا تشكيل ميدهند      اوچكا ه بخشي از جنگجويان   ندادند ك 
  .حمايت مالي ميكند

يـك نيـروي    "وان   بـه عنـ    اولبرايـت  از سوي خانم      اوچكا  كامالً پنهان نگاه داشته شدند و      كلينتوناين سوابق جنائي در دوران رياست جمهوري           
   مـوقعّيتي مركـزي بـه   رامبويـه  در ۱۹۷۷ تمام توان خود را به كار گرفت تا در مذاكرات صـلح   اياالت متّحد .  قلمداد ميشد  كوزوودر  " دموكراتيك

ته شد كـه بـراي      به عنوان نيروئي دموكراتيك و قانوني شناخ      ,   درست مثل ارتش مقاومت در موزامبيك       اوچكا اّما پس از اين كه    .  داده شود  اوچكا
و ايـن   . احساس كردند " مداخلة انساني "خود را موظّف به يك      ناتو  سر آخر كشورهاي عضو     , ي پليد ميجنگيده است   صربها از دست    كوزوواستقالل  

 ن ترفند ميتـوان   با اي . به كار بسته خواهد شد    " مناطق بحراني " مامورّيتهاي خاص در    "همان ترفندي است كه در آينده نيز  براي          " مداخلة انساني "
  . اساسي و حقوق خلقهاي سازمان ملل را به راحتي زير پا گذاشت انونق

براي رسيدن به هدفهاي ژئواستراتژيكي فقـط يـك         ,  و ناتو در جنگهاي پنهاني     اياالت متّحد اّما اين به كارگيري سازمانهاي تروريستي به وسيلة            
  .روي سكّه است

 نشان داد كه سياست بازرگاني آزاد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول نه تنها بسـياري از    ۱۹۹۷سال   در تحليلي در     وسودوفسكي   ميشل ش 
نيز ارتبـاط بـه تغييـر       يوگوسالوي  ] اتّحادّية[بلكه ازهم پاشيدگي اقتصادي و سياسي جمهوري        ,  كشورهاي جهان سّوم را به نابودي كشانده است       

حتّـي  . ين دو سازمان بين المللي و بانكهاي خارجي وام دهنـده  بـه  حكومـت آن كشـور ديكتـه ميشـود                       ساختار اقتصاد كالن دارد كه از جانب ا       
 نوليبرالي صندوق بين المللي پول نيز  متضّمن چنين برنامه هاي تغيير ساختار و با شرايطي بود كه هدف بر پا كردن بازار      ۱۹۹۰تصويبنامة سال   

اين برنامه هاي تغيير ساختار باعث فروريختن اقتصاد آن كشور شد كه            .  زمان هنوز سوسياليستي بود     را تعقيب ميكردند كه در آن      يوگوسالويدر  
  . خود بعد از مرگ تيتو كارآئي كافي نداشت

بـه   بلگـراد در جهـت قطـع پرداختهـاي        , كاهش بودجه تغييري بنيادي در توزيع درآمدهاي ماليـاتي دولـت فـدرال            : " مينويسد سودوفسكي   شو
در نيمه ... به اين ترتيب به روند جدائي اين جمهوريها ياري رسانده شد   . ي تابعه و نيز رويكرد آنها به وامهاي خارجي را به دنبال داشت            جمهوريها
 درصـد و در     ۹۳۷ تـا    ۱۹۹۱ درصد رسيد اّما در سـال        ۷۰نرخ تورم در اين سال به       .  درصد كاهش يافتند   ۴۱ دستمزدهاي واقعي    ۱۹۹۰اّول سال   

  ." درصد باال رفت۱۱۳۴ تا ۱۹۹۳ و ۱۹۹۲سال 
مقدونّيـه   ,هرزگوينا, بوسني, صربستانارگر از  هزار ک ۶۰۰  شركت دولتي ورشكست شده و     ۱۱۳۷تعداد  , او همچنين مينويسدكه ظرف دو سال        
الزم . هاي دولتي را اجرا كند  صندوق بين المللي پول خواستار اين موج ورشكستگي بود تا بتواند برنامة خصوصي سازي شركت              .  بيكار شدند  كوزووو

ايـن فروپاشـي اقتصـادي بـه جـدائي        . با صداقت در راه اجراي اين رونـد  همكـاري كردنـد            ] كمونيست[به تذكّر است كه مسئوالن قديمي حزب        
 سـال گذشـته   در, كـوزوو و سپس به جنگهاي متعّددي منجر شد كه به رغم جنگ نـاتو در      ,  بخشهاي متشكّلة كشور كه مورد حمايت آلمان بود       

 آمريكـا   اتّحادّيـة اروپـا و ايـاالت متّحـد    ,و اين جنگها به نوبة خود تمام منطقه را از لحاظ اقتصادي و سياسي به قدرتهاي نـاتو               ). ۲(خاتمه نيافتند 
  .  وابسته ميكنند
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  " جنگ براي اقتصاد مفيد است"   
  ) هازل هندرسون(   
 را از   ايـاالت متّحـد   اين جنگ   . سي جنگ خليج به اين نتيجه رسيد كه جنگ براي اقتصاد مفيد است            از برر , هازل هندرسون , بانوي اقتصاددان    

با  اين ميلياردها نه تنها مشـاغل  .  سرازير شداياالت متّحدزيرا ميلياردها دالر پول متّحدان آمريكا به كيسة , ركود اقتصادي دهة هشتاد نجات داد     
دوباره تقويت شد وجنگهاي تازه اي      ,  نظامي كه بعد از تخريب ديوار برلين بيهوده به نظر ميرسيد           -نعتيبلكه مجتمع عظيم ص   , بسياري ايجاد شد  

 و به خصوص بعد از جنگ ناتو عليه يوگوسـالوي           ۱۹۹۱بعد از جنگ خليج در سال       . عضو اتّحادّية  ناتو درآمد    " صلح طلب "جزء اشتغاالت ملّتهاي    
, اين نظامي شدن به طور تنگاتنگي با جهاني شدن اقتصاد ارتباط دارد. ظامي شدن جوامع خود هستيمما شاهد اوجگيري سريع ن, ۱۹۹۹در سال 

اّما از نظر روانشناسي اجتماعي باعث پيدايش و دامن زدن به ماجراجوئي و خشونت در بين عّده اي از مردان شده و زندگي روزمّره را با خشـونت                            
الگـوي نـوين مـرد عبـارت اسـت ازيـك        . يگزين شدن اونيفورم نظامي به  جاي لباس معمولي پسـران آغـاز ميشـود              اين پديده با جا   .  توام ميكند 

  .دادن يك مسلسل به يك پسر بّچه ميتوان او را به سرعت به يك مرد تبديل كرد با. جنگجوي سراپا مسلّح و آماده براي هر نوع خشونت
  از جواز غارت تا جواز قتل   
يافتن جنگ سرد بسياري گمان ميكردند كه دستاورد بزرگي براي صلح حاصل شده است اّما به زودي با حيرت دريافتند كه ايـن                       پس از پايان       

, كوزووتصادفي نيست كه مّدت كوتاهي پس از جنگ         . دوران خوش با سرعتي باورنكردني با سرازير شدن يارانه ها به صنايع نظامي پايان مي يابد               
اين استراتژي جديد مـو بـه مـو بـا           . ناسبت پنجاهمين سالگرد تاسيس ناتو خط مشي تازه اي براي اين سازمان تصويب شد              به م  ۱۹۹۹در آوريل   

 از  بايـد سـپس   " بحرانهـا "ايـن   .  بحران مي آفرينـد    يوگوسالوي و   آفريقامقتضيات جهاني شدن سرمايه مطابقت دارد كه در همة مناطق دنيا مثل             
ّحل شوند كه عبارتند از واحدهاي كوچك ناتو كه كا مالً متخصّص و مجهز به جديدترين وسايل فنّي                  "  سريع نشواکنيروهاي  "طريق به كارگيري    

ايـن  . با اين استراتژي نميتوان  ناتو را ديگر يك اتّحادّية دفاعي به معناي سـابق دانسـت                . هستند و ميتوانند در همه جاي دنيا به كار گرفته شوند          
  .و در واقع از منافع كنسرنهاي بزرگ اين كشورها دفاع كنند,  دارند از منافع كشورهاي عضو ناتو سريع وظيفهواکنشنيروهاي 

بلكه باعث تغييرساختار اساسي ارتشهاي كشورهاي بزرگ       ,  انجاميد اياالت متّحد به افزايش سريع هزينه هاي نظامي        نه تنها  استراتژي نوين ناتو     
كميسيون دولت فدرال براي  " (وايتسكر"در سند مصّوبة كميسيون معروف به       . تان و به خصوص آلمان ميشود     انگلس, يعني فرانسه  اروپائي عضو ناتو  

  : چنين گفته ميشود۲۰۰۰در سال ) امنّيت و آيندة ارتش آلمان
هاي جغرافيائي  بلكه همچنين براي دفاع از منافع آلمان در وراي مرز         ,  تنها براي دفاع از سرزمين آلمان       نه ارتش فدرال در آينده   "   

  ". به كار گرفته خواهد شد  و حتي در صورت لزوم در يك جنگ تهاجمي, كشور
 هـا  طقـه ايـن من . فت نيـز نـام بـرده ميشـود     كه اين نيروي ّحل بحران احتماالً در آينده مامورّيت خواهد يا هايی  طقهدر اين سند همچنين از من        

مرزهـاي مشـترك    , كشورهاي بالتيك , مرزهاي مشترك تركّيه و عراق    , قفقاز, كشورهاي خليج فارس  , خاور ميانه , شمال آفريقا , بالكان: عبارتند از 
در يـك  . تعريف ميشـود " امنّيت تامين نفت براي ما" در اين رابطه به " منافع آلمان يا اروپا. "چين با روسّيه و كشورهاي جدا شده از اتّحاد شوروي   

, جهاني وابسـته اسـت    " آزاد"لباس و وسائل الكترونيك در حّد وسيعي به تجارت          , كفش, اوليه براي غذا  اقتصاد جهاني شده كه امنّيت تامين مواد        
 تهّيـه نشـوندكه تـا بـه حـال      به همـان ارزانـي  " ما"و سوياي" ما"لباس " ما"كفش , "ما"منافع آلمان ميتواند حتّي وقتي به خطر بيفتد كه مثالً موز            

  . مثالً به خاطر بنيادگرائي  اسالمي در معرض خطر قرار گيرد" اروپائي و ارزشهاي ماهوّيت " و يا حتّي وقتي كه ؛ميشدند
). ۱۹۹۸ورتهوف  /ميس(تحت عنوان جواز غارت منتشركرديم     ) MAI( تحليلي در بارة موافقتنامة سرمايه گذاريهاي چندجانبه       ۱۹۹۸ما درسال      

 و, ري بود در راه احراز آزادي بي حـّد و حصـر كنسـرنهاي فّعـال در سـطح جهـاني                    تالش آشكا , اين موافقتنامه كه در اين بين منتفي شده است        
بـراي اينكـه هرجـا      , ) Asea Brown Bovery(رئيس كنسرن براون باوري   ) Barnevik(درجهت باز كردن باب مذاكره با امثال آقاي بارنويك          

چه را كه مايلند بخرند و بفروشند و براي اين فعالّيتها مجبـور نباشـند   هر , هرچه ميخواهند توليد كنند   , اين كنسرنها مايلند سرمايه گذاري كنند     
  ) ۲۰۰۱, مقايسه شود با ميس. (به حكومتهاي ملّي و قوانين كارو امور اجتماعي و حفظ محيط زيست آنها توّجهي بكنند

 قدرت نظامي به نفسه همچون پديده اي منطقـي  تالش بر اين است كه اعمال, در تبليغاتي كه براي خط مشي نوين ناتو و ارتش آلمان ميشود            
ولي نفرت انگيزتر از آن اين است كه اكنون در ارتش آلمان راه را براي ورود زنان به واحدهاي جنگي باز و ايـن امـر را بـه                             . و پذيرفتني ارائه شود   

,  كافي نيست كه زنان به بقـاي زنـدگي يـاري رسـانند    اين بدان معني است كه براي برابري حقوق  . عنوان گامي در راه آزادي زنان وانمود ميكنند       
آن كـس كـه     :  سـالة پدرسـاالري اسـت      ۵۰۰۰و اين همان منطق حـاكم       . بلكه فقط آن زني به برابري حقوق دست خواهد يافت كه بتواند بكشد            

  . ميكشد وجود دارد
گوئي اين جنـگ نـوعي مراسـم گـذار از     .د تمجيد قرار ميگيرد به عنوان بلوغ ملّت آلمان موركوزوواين روند نظامي كردن جامعه از زمان جنگ     

اين گفته اين معني را ميرساند كه مـرد  ".  آلمان اكنون بالغ است: "بارها خوانده و شنيده شده است كه   .  دوران پسربچگي به مرد شدن بوده است      
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آن كس كه ميكشد وجود دارد و جنگ پدر همة          : يگويدكسي است كه بتواند بجنگد و بكشد و باز اين درست همان منطق پدرساالري است كه م                
  .  نيز هستنوليبرالياين  در عين حال حرف آخر اقتصاد . چيزهاست

ولـف   تـري خشونت بـه گفتـة      . در اين بين نظامي كردن عمومي جوامع و خشونت آميز كردن زندگي روزمّرة ما بي هيچ مانعي به پيش ميرود                      
خطـر  ... از آن در ورزش و برنامه هـاي سـرگرم كننـده سـتايش ميشـود                 ,  اصلي زندگي ما بدل شده است      به زمينة ) "Terry Wolfwood(وود

  ). ۲۰۰۰ولف وود " (خشونت در خانواده و تجاوزهاي جنسي  براي زنان بسيار بزرگتر از خطر ملتهاي دشمن است
بـه ايـن ترتيـب كـه        , اي نظامي وغير نظامي جامعه انجام ميشود      واردكردن منطق نظامي به زندگي روزمّره مردم با درهم آميزي آگاهانة بخشه              

اين بدان معني است كه تغيير ساختار ارتشهاي آلمان و ناتو نـه فقـط بـر اسـاس                   . ارتش و جامعة غير نظامي به سوي يكديگر سوق داده ميشوند          
در بيانّيـة   . براي همكـاري در اقتصـاد انجـام ميشـود         به خصوص   , بلكه همچنين بر اساس مشاركت با بخشهاي غيرنظامي جامعه        , نوليبرالياصول  

  :صادره در واشينگتن به مناسبت پنجاهمين سالگرد تاسيس ناتو چنين گفته ميشود
غيرنظـامي   به اين ترتيب كه امكانات نظامي براي پشتيباني از ادارات         , رابطة بين بخشهاي نظامي و غير نظامي بر اساس همكاري متقابل است           "   

امـور بهداشـتي و      ,ارتباطات, بر اهمّيت پشتيباني غيرنظاميان از عملّيات نظامي در زمينه هاي لجستيكي          ,  همزمان با اين  ,  خواهند شد  فراخوانده
  )۲۳۰ص, ۱۹۹۹سوم ماي ,  ادارة اطالعات و مطبوعات دولت فدرال۲۴بولتن شمارة ." ( تبليغات تاكيد ميشود

ارتش آلمان بـا اطمينـان بـه سـوي     "در سند موسوم به . مشاركت ارتش با اقتصاد و صنايع تاكيد ميشودبراي تحّول ساختار ارتش آلمان نيز بر         
. صنعت و ارتش آلمان به يك همكاري و مشاركت استراتژيكي دسـت يافتـه انـد             , اقتصاد: "گفته ميشود " ستون نوسازي اساسي  : قرن بيست و يكم   

از توانائيهـاي   ,  طبيق ميدهد و به مرحلة نويني از تكامل نيروها و مديرّيت نظامي دست مي يابـد               ارتش با اين ترتيب خود را  با مقتضّيات آينده ت          
از ايـن طريـق كـارآيي و    .  براي ايجاد عرصه هاي جديـد سـرمايه گـذاري همكـاري ميكنـد     , اقتصاد آلمان بهره ميگيرد و  در شرايط نوين رقابت         
  ."ور موثري باال برده ميشوداقتصادي بودن نيروهاي نظامي و مديريت آنها به ط

هر دو طرف آمادگي خود : "مشاركت و همكاري مشابهي با اتّحاديه هاي سرمايه داران و اطاقهاي صنايع و معادن نيز در پيش گرفته خواهد شد                      
ايـن  .  اعـالم ميكننـد  ادي جهـان را در راه به ثمر رسيدن تالشهاي دولت فدرال براي تبديل آلمان به يكي از مدرنترين و كارآمدترين مراكز اقتصـ            

كارآيي و اقتصادي بودن را باال ميبرد و همزمان تامين اجتماعي ارتشـيان را افـزايش                : قي در پيشرفت كشور ما ايفا خواهد كرد       خالهمكاري سهم   
  ."ميدهد

  نبود؟" ايجاد عرصه هاي جديد سرمايه گذاري"آيا موضوع اصلي در جنگ يوگوسالوي هم    
   در افغانستاناياالت متّحدباران  نمونة بم-۳   

عنوان اعالن جنـگ بـه ايـاالت     را بالفاصله به ۲۰۰۱ سپتامبر۱۱ در   پنتاگون و مركز    مركز تجارت جهاني   حمله هاي انتحاري به      بوشپرزيدنت     
ر كه به دست تروريسم بين المللـي رهبـري           بايد در اين كارزا    اياالت متّحد جهان آزاد و بازار آزاد ناميد و گفته شد كه           , تمّدن غربي ,  آمريكا متّحد
با وجـود   . از خود دفاع كند   , و كشورهائي كه به آنان پناه ميدهند      , با جنگ عليه كسانيكه اين تروريسم را طّراحي ميكنند و رواج ميدهند           , ميشود

اين حكم از جانب حكومت آمريكا قطعـي تلقّـي        , بودهطراح اين حمله ها     " اُّسامه بن الدن  "اين كه تا امروز هيچ دليلي براي اين امر ارائه نشده كه             
 ايـاالت متّحـد   " حمالت تالفي جويانة  " افغاني به عنوان هدف جنگي براي        طالبان و همچنين    القاعده" و سازمان او به نام       بن الدن نابود كردن   . شد

  . عنوان و جنگي درازمّدت عليه تروريسم اعالن شد
زيـرا اگـر يكـي از    . متّحدان آمريكا در ناتو به معناي موردي براي عمل كردن در چارچوب اتّحادية ناتو بـود  براي بوشاين اعالن جنگ از طرف     

به مثابة اين است كه همة اعضا مورد حمله قرار گرفته اند و بايـد در يـك جنـگ دفـاعي شـركت                        , كشورهاي عضو اتّحادّيه مورد حمله قرار گيرد      
  ".درازمّدت"آن هم در يك جنگ , قرار داريم"  جنگيموقعّيت "با اين ترتيب ما در . كنند
 افغـاني را   طالباناو و "  سيا" هيوالئي مخلوق سازمان سيا است و نه تنها       اّسامه بن الدن   اقتصاددان كانادائي ثابت كرده است كه        وسودوفسكي   ش

 كردن اتّحاد شوروي حتّي به ترويج بنيادگرائي اسالمي يعنـي           بلكه آمريكائيها براي متزلزل   , براي جنگ با اتحاد شوروي مّسلح و پشتيباني ميكرد        
او همچنين در مورد جايگاه سازمانهاي جاسوسـي در جنـگ بالكـان و افغانسـتان تحقيـق كـرده و نشـان                   . اساس جهان بيني طالبان ميپرداختند    

, همچنان در كنار ديگر منـابع مـالي غربـي    , ب است ميدهد كه پولهاي بن الدن حتّي امروز هم كه او به عنوان خبيث ترين مرد جهان تحت تعقي                 
  . در جنگ جدائي خواهانه عليه مقدونّيه صرف ميشود,  اوچكابراي حمايت از 

هم از طرف اّسامه بن     , خيلي عجيب است كه اوچكا در يوگوسالوي همچنان       ": بعد از آغاز بمبارانهاي آمريكا در افغانستان نوشت       وسودوفسكي     ش
شبكة نظامي اسالمي همچنـان بخـش جـدائي ناپـذيري     ] فعاليتهاي.  [لقاعده پشتيباني ميشود و هم از جانب ناتو و سازمان ملل     الدن و سازمان ا   

   . در مقدونّيه و صربستان جنوبياياالت متّحداست از عملّيات پنهاني نظامي 
همبستگي "آمريكا را از    , از جمله آلمان  , ه و همة اعضاي ناتو    را اعالن كرد  " جنگ درازمّدت عليه تروريسم   "باالخره اكنون كه پرزيدنت بوش يك          

به ويژه با در نظر گرفتن      , ترديد جّدي در بارة محّرك واقعي اين جنگ ايجاد ميشود         , خود حتي براي عملّيات نظامي مطمئن ساخته اند       " بالشرط



www.negaresh.de 

 براي پيشبرد مقاصد اقتصـادي و نظـامي خـود در پـيش گرفتـه               بعد از فروپاشي اتّحاد شوروي  در همه جاي دنيا         "  غرب متّمدن "بازي كثيفي كه  
  .است

  آيا اين حكم در مورد اين جنگ نيز صدق ميكند؟, جنگ براي اقتصاد مفيد است" هازل هندرسون"به گفتة    
  عليه تروريسم چيست؟ " جنگ درازمّدت"مفهوم اقتصادي اين    
, افغانسـتان .  تـاثير داشـت    كـوزوو اين عامل در گذشته نيز در جنگ خليج وجنـگ           .  ميكند است كه جلب توّجه   " ارتباط با نفت  "در درجة اّول       

 درصد ذخـاير نفتـي      ۲۰در مجموع   , يعني منطقة اطراف درياي خزر    , آسياي مركزي و كشورهاي قفقاز كه همة آنها در اين جنگ درگير ميشوند            
  .كنترل اين منطقه را ايجاب ميكند, در استراتژي ناتو پيش بيني شدهبراي غرب كه ]" نفت[امنّيت تامين "تضمين . جهان را دارا هستند

به اين مطلب اشاره ميكند كه هدف ديگر اين جنگ عبارت  از اين اسـت كـه          ) George Caffentzis(جورج كافنتزيس محقق ديگري به نام        
پـيش از   . ريكا هم اكنون در عربسـتان سـعودي مسـتقر اسـت           ارتش آم . كشورهاي نفتخيز عربي و در درجة اّول عراق به زيركنترل آمريكا درآيند           

معاهده اي به تصويب رسيدكه درعربستان سعودي همان آزاديهائي را به سـرمايه گـذاران               , حمله هاي انتحاري به مركز تجارت جهاني و پنتاگون        
حقّـي كـه     يعني, حق مالكّيت زمين  از جمله   , دپيش بيني شده بو   ) MAI" (موافقتنامة سرمايه گذاريهاي چندجانبه   "كه در , خارجي اعطا ميكند  

كاركنان خـود   , اكنون شركتهاي خارجي ميتوانند به عنوان زميندار در عربستان سعودي مستقر شوند           . سابق بر اين در تصّور كسي هم نميگنجيد       
اين قانون در واقع چيزي مثـل معاهـدة   : "يسد مينوكافنتزيس. را با خود بياورند و وامهائي بگيرند كه تا به حال فقط مخصوص اتباع آن كشور بود            

پادشاه عربستان با ايـن معاهـده درمقابـل كنسـرنهاي نفتـي سـرخم كـرد و              ." نفتا بين خاندان پادشاهي عربستان و شركتهاي نفتي اروپائي است         
, ه علّت بدهيهاي خـارجي واقـع نشـد   اين امر در عربستان مثل كشورهاي ديگر ب.  گشودنوليبراليسرزمين مقّدس پيغمبر را بر روي جهاني شدن      

پادشاه اين طور محاسبه كرد كه با پشـتيباني اتّحادّيـة            . بلكه ازآن رو اتفاق افتاد كه حكومت ديگر قادر به تحّمل فشار جبهة مخالفان داخلي نبود               
ايـن جبهـه از درون خانـدان سـلطنتي     , تزيسكـافن بر اساس گفتـة    .  ميتواند به بهترين وجه در مقابل اين فشار مقاومت كند          اياالت متّحد اروپا و   

پيوسته فقيرتر ساخته و آن     , برميخيزد و با اتّكا به ارزشهاي اسالمي به مخالفت با سياستهائي برخاسته كه عربستان را با وجود ثروت سرشار نفت                   
در ] آمريكا[سياستهاي نفتي   " خسارتهاي جنبي " سپتامبر جزء    ۱۱حمله هاي   كافنتزيس  به نظر   . را به زير كنترل سربازان آمريكائي درآورده است       

  .شبه جزيرة عربستان بود
   

زيرا اكنون بيش از هر زمان ديگري پولهاي كـالن          ,  و اتّحادّية اروپا ياري رساند     اياالت متّحد ميتواند به ايجاد كار در      " جنگ درازمّدت "طبعاً يك      
 طـي مقالـه     ۲۰۰۱ اكتبـر    ۲۹در تاريخ   ) Frankfurter Rundschau" (تر روندشاو فرانكفور"روزنامة  . به سوي صنايع تسليحاتي جاري ميشوند     

. داده است ) Lockheed Martin(را به كنسرن كاليفرنيائي الكهيد      " بزرگترين سفارش تسليحاتي تاريخ   "اي خبر ميدهد كه وزارت دفاع آمريكا        
 آغازشود ۲۰۰۳ است كه قرار است از سال (Joint Strike Fighter)سترايك فايترموضوع اين سفارش ساخت هواپيماهاي جنگندة جوينت ا

 نفـر تـا   ۸۰۰۰اين سفارش براي بـيش از   .   ميليارد دالر در شروع كار به آن كنسرن پرداخت خواهد شد           ۲۰۰ سال دوام يابد و بر اساس آن         ۳۰و  
از صنايع  , ي اقتصاد در منطقة اطراف كارخانه هاي الكهيد       همة رشته ها  , عالوه بر اين  . سّن بازنشستگي نزد كنسرن الكهيد كار ايجاد خواهد كرد        

از . مـي آورنـد   به ارمغـان    آن ميلياردها قدرت خريد و رونق براي منطقه         . از اين سفارش سود خواهند برد     , ساختمان و حمل و نقل تا مراكز خريد       
فرانكفـورتر  "روزنامـة   .  د نيـاز ايـن سـفارش كـار خواهنـد كـرد             ايالت ديگر براي تهّية لوازم و قطعات مور        ۲۷دهها هزار آمريكائي در     , اين گذشته 
  ".بطريهاي شامپاين در شمال تگزاس باز ميشوند: "با خوشحالي اين عنوان را براي مقالة خود برميگزيند" روندشاو

  .حتّي اگر هزاران كودك و زن و انسانهاي بيگناه نابود شوند, مفيد است) غرب(جنگ براي اقتصاد    
بخشي از همـين همكـاري دوجانبـة        , براي افغانستان نيز كه در بسياري از فراخوانهاي ضّد جنگ مورد ستايش قرار ميگيرند             " اي انساني كمكه"   

بـا  . اين حكم از همه جا بيشتر در بارة فروريختن همزمان بمبها و بسته هاي مواّد غذائي آمريكائي در افغانستان صادق است           . اقتصاد و جنگ است   
از طرفي توان افغانستان براي تدارك مستقل خود را از بـين بـرده و آن كشـور را    " اين كمكهاي انساني"ة اقتصادي ميتوان دريافت كه    يك محاسب 

و از طرف ديگر كمك ميكنند تـا كنسـرنهاي مـواّد غـذائي غربـي      , بيشتر در وابستگي استعماري به كشورهاي صنعتي ثروتمند غرق خواهند كرد      
اقتصاد معيشـتي پشـتونهاي سـركش كـه حتّـي در برابـر              .  و اروپا بيابند   اياالت متّحد  براي توليدات اضافي محصوالت كشاورزي       بازارهاي تازه اي  

  .  ميتواند به اين ترتيب نابود شود, انگليسيهاي استعمارگر نيز سرسختي نشان دادند
بـه احتمـال زيـاد كنسـرنها        . ي براي كمبود تقاضاي داخلي نمي يابنـد       اقتصاددانان هيچ راه حلّ   . اقتصاد آمريكا در بحران عميقي فرو رفته است          

به رونقي از طريق بازارها و سرمايه گذاريهاي تازه مثالً در بازسازي افغانستان             , اميدوارند از طريق اين جنگ عالوه بر سفارشهاي تسليحاتي بيشتر         
  .معلوم نيست كه اين محاسبه ها درست از كار درآيند,  نشان داده شدكوزوو"  بازسازي"اّما همان طور كه در . دست يابند
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  به استعمار كشيدن دوبارة جهان   
اما در كنار آنهـا برنامـه ريـزي دراز مـّدت            . آنچه كه تاكنون ذكر شد در واقع منافع كوتاه مّدت سرماية جهاني در افغانستان را تشكيل ميدهند                   

, ه عبارتست از مستعمره كردن مجّدد جهـان و در درجـة اّول منطقـة مـورد بحـث يعنـي افغانسـتان                      ك, اقتصادي و ژئواستراتژيكي نيز وجود دارد     
اين استعماِر دوباره بـه     ,  در بارةآفريقا تشخيص داده است     سيلويا فدريچي به طوري كه    . پاكستان و شايد حتّي هند    , ازبكستان, داغستان, تركستان

به اين ترتيـب آنهـا از نظـر سياسـي و     , ات اين كشورها و وابسته كردن شان به كمكهاي غرب است      معناي از بين بردن توان بازتوليد مستقل و ثب        
اگر از طريق پيمانهـاي  . از جمله منابع انساني خود را در اختيار سوداگران بين المللي قرار دهند , اقتصادي آسيب پذير و وادار ميشوند همة ثروتها       

  .بايد آن كشورها را از جمله به وسيلة جنگ مجبور به پذيرش اين شرايط كرد,  به اين اهداف دست يافته نشودنوليبرالي
تحـت  )  Paul Johnson (پـاول جانسـون   از تاريخدان انگليسي بـه نـام        " وال استريت جورنال  " مقاله اي در روزنامة      ۲۰۰۱در تاريخ نهم اكتبر      

آمريكا راهي جز جنـگ عليـه كشـورهائي كـه عادتـاً از تروريسـم                : " مينويسد او در اين مقاله   . منتشر شد " !پاسخ به تروريسم؟ استعمار   : "عنوان
ولي احتماالً او هنوز نفهميده است كـه آمريكـا   , پرزيدنت بوش اعالم كرده است كه ممكن است اين جنگ به درازا بكشد          . پشتيباني ميكنند ندارد  

يعني جنگ عليه دزدان دريائي در قرن نـوزدهم         ,  تاريخي به اين وضعّيت    زيرا نزديكترين مثال  . همچنين بايد تعهدات درازمدت سياسي را بپذيرد      
. شايد طرح نوع تازه اي از استعمار براي كشورهاي سابق تروريست خيز در افق سياسي پديدار شـده باشـد                   . عامل مهّمي براي توسعة استعمار بود     

  )de.friedens_info: منبع(
  

وزيـر كشـور آلمـان جنـگ عليـه      ) Otto Schilly( اوتو شيلي. ست استعماري در داخل كشور استسيا, بخش ديگري از اين استعمار دوباره   
" ماوراي دولت "اصطالح  . نتيجة منطقي اقتصاد جهاني شدة ماوراي دولتها است       " جنگ ماوراي دولتها  "اين. ناميد" جنگ ماوراي دولتها  "تروريسم را   

اّمـا در عمـل خـالف ايـن     . وند جهاني شدن حذف شده و يا اهمّيت خود را از دست ميدهنـد اين مفهوم را تداعي ميكند كه حكومتهاي ملّي در ر        
تجـاري كـردن و خصوصـي كـردن بسـياري از            ,  تجارت آزاد كه مورد حمايت سازمان تجارت جهاني قراردارد         نوليبراليمعاهدة  . حكم صادق است  

دولتها نه تنها وظيفه دارند فضاي مناسبي براي سرمايه گذاري          . ارتش و پليس را   يعني  , اّما نه بخشهاي امنّيتي   , بخشهاي اقتصاد را مطالبه ميكند    
حتّـي حقـوق و     , بلكه همچنين موظّفند اعتراضها و مقاومتها را نيز تا حّد امكان به زير كنترل درآورنـد و در صـورت اقتضـا                     , كنسرنها ايجاد كنند  

شاهد آن  " آزاد"اين وضعّيتي است كه اكنون ما در سراسر جهان          . كامل تبديل شوند  آزاديهاي دموكراتيك را معلّق كنند و به يك حكومت پليسي           
مجموعـة  "اّمـا قـرار اسـت    . شـد يعني محدود كردن دموكراسي براي يك دورة چهارساله تصـويب   , "امنّيت داخلي " قانون   اياالت متّحد در  . هستيم

را كه در حكم محور     "  Habeas Korpusقانون  "دا حتّي تا جائي پيش رفته اند كه         دركانا. ه باشد تآلمان پنج سال اعتبار داش    " نّيتي ام های  انونق
  .براي مدتي نامعلوم معلّق كرده اند,  اساسي دموكراسيهاي آنگلوساكسون و دستاورد دوران نبرد عليه فئوداليسم استانوناصلي  ق

واقعاً به چـه    " جهاني شدن "از كدام امنّيت و كدام آزادي بايد محافظت شود؟           امنّيتي چه ارتباطي با روند جهاني شدن دارند؟          های  انوناّما اين ق     
  :چنين گفته است"جهاني شدن" در بارة براون باوري رئيس سابق كنسرن چند ملّيتي بارنويكمعني است؟ آقاي 

واهنـد سـرمايه گـذاري و هرچـه مايلنـد      من جهاني شدن را به اين شرح تعريف ميكنم كه گروه شركتهاي ما آزاد باشند هرجا و هر وقت ميخ                  "   
بـه حـداقل   , هرجا كه مايلند بخرند و بفروشند و همة محدودّيتهائي كه بر اثر قوانين كار و ديگر مقررات اجتمـاعي برقـرار شـده انـد                 , توليد كنند 

   )۷ص,۲۰۰۱, ميس: مقايسه شود با  ,Greenfield in Senser  ۲۰۰۰:ماخذ." (ممكن تقليل داده شوند
, كيورناآزادي عمل جهاني مورد نظر آقاي ب       امنّيتي ناشي از آن بهترين شرايط را براي آن ايجاد ميكنند كه              های  انونو ق "  جنگ درازمّدت   "يك   

د بايـد   زيرا ما حاال در وضعّيت جنگي قرار داريم و جهان آزا          . بتواند  به اجرا درآيد    " غرب آزاد متمّدن  "حتي به رغم تمايل اكثرّيت خلق و حتّي در          
  .حقوق بشر و دموكراسي داشت, حقوق كار, اكنون نميتوان توّجهي به حفظ محيط زيست, اتّحاد خود را حفظ كند

 در زير رهبري كنسـرنها  نوليبراليعليه جهاني شدن    , هر كس خواستار اين جنگ نيست     . مفيد است ) سرمايه داري (جنگ براي اقتصاد    : نتيجه   
از (قرار است   " سياتل" عليه سازمان تجارت جهاني است كه مجمع عالي بعدي آن بعد از ناكامي در             , اسي است هركس خواستار حفظ دموكر   . است

 را كيـ ورنللي به شـرح مـورد نظـر آقـاي با    تا آزادي سرماية بين الم, در اميرنشين قطر در خليج فارس برگذار شود) ۲۰۰۱نهم تا سيزدهم نوامبر    
  . تكميل و تحكيم كند
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