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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  سجيمز پترا: نوشته

  ینويدآمادور :  ازبرگردان
  ٢٠١٩ جنوری ٢۶

  

  
  سجيمز پترا

   جاده ھاديوارھا يا
  :مقدمه

  .می شود که نقاط عطف و قابل توجھی در ارتباط بين مردم و کشورھا دارد ی گفتهئتاريخ توسط ديوارھا و جاده ھا

  .ھا را بررسی می کنيم ھا را احاطه کرده و عواقب آن و شرايطی که آن ما داستان پشت دو ديوار و يک جاده

  

  :نديوار برلي

ش و ی و متحدان کمونيستطرف اتحاد جماھير شورو در يک. و غرب تقسيم شد اروپا پس از جنگ جھانی دوم بين شرق

  .  بودند و شرکای سرمايه داری اشامريکا در طرف ديگر

غيرنظامی را از دست داده  مند در بازسازی بخش خود که ده ھا ميليون سرباز و شوروی ھا بدون کمک غرب ثروت

گ را زيرپا گذاشت و ی شمالی توافقات پس از جنامريکا . سنگين و کمبود ھای بزرگی مواجه بودندۀبودند، با وظيف

شروع به وعده دادن زندگی بھتر با استاندارد باال، آزادی فردی و فرھنگی  کاری و برانداختن شرق جھت خراب

 ۀمسابق. نمايد وسيله اقتصاد خود را بازسازی تر متوسل شد تا بدين ل و فداکاری بيشوشرق به کنتر. کرد تری بيش

اجتماعی راديکال در برنامه ھای بھداشت  ھای صی با سرمايه گذارینابرابر بين شرق و غرب از لحاظ مصرف شخ

  .عمومی، آموزشی و اجتماعی ملی پاسخ داد
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 توانست و نه قادر به رقابت بود، موفق به جذب اقتصادی فريبنده که نه شرق می  مشوق ھای فردی وۀغرب با ارائ

  .متخصصان، کارگران ماھر و چھره ھای فرھنگی مھم شد

ساخت ديواری  گرانه روی آورد، از جمله جلوگيری کند، به اقدامات سرکوب» از فرار مغزھا«بتواند  که ی اينشرق برا

توسط شرقی ھا، برخی ھا از زير زمين و آن  زيکیکار گرفتن موانع فه رغم ب علی. دکه بعدھا ملقب به ديوار برلين ش

  .کردند سو فرار می

ھا و  دست غرب سرمايه داری افتاد، که اکثر کارخانهه و اپوزسيون داخلی تسليم گشت، اقتصاد ب وقتی که شرق به فشار

کاری و فقدان رفاه  از بی صدھا ھزار کارگر در شرق. کارگران را تحت سرمايه داران خارجی خصوصی ترکيب کرد

  . کردندھا نفر به کشورھای غربی مھاجرت اجتماعی رنج برد و ميليون

  در بالکان، خاورميانه و آسيایامريکاھای  ملحق شدند و در جنگ) ناتو(نظامی غرب  ۀ شرقی به اتحاديًقاکشورھای ساب

اتحاد . اروپا شد ۀ و افزايش ثروت اتحاديامريکابرداشتن ديوار برلين منجر به تقويت نظامی  .  شرکت کردندجنوبی

. اقتصادش برای بيش از يک دھه غارت گشت ، و روسيه فقير شد و) م-تخريب شد(جماھير شوروی از ھم پاشيد 

  .دست آورده خود را دوباره به عنوان يک قدرت جھانی ب باالخره، روسيه بھبود يافت، قدرت و استقالل

  

  یی مرکزامريکاو  مکزيک: امريکاديوار 

  : به دو عامل اساسی مربوط استً ھا مستقيمائیويکسی مرکزی ھا و مکامريکا یئمھاجرت توده 

 ھای داخلی گواتماال، السالوادو، ھندوراس و  در جنگامريکا ۀو مداخل) شمالی یامريکاوافق تجارت آزاد ت(نفتا 

  .نيکارگوئه

 دھه ٣ در روز واشنگتن در انقالب السالوادور و دالر ميليون ۀ، مداخل١٩۵۴  در گواتکاال در سالامريکاکودتای 

 ھزار ۴٠٠کشتار از  و کودتای نظامی در ھندوراس که منجر بهپنتاگون از ديکتاتوری ساموزا در نيکارگوئه  حمايت

ريشه کن، شکنجه، زندانی و مجبور به فرار به  ی مرکزیامريکا ميليون ٢که  ی مرکزی ھا شد، در حالیامريکانفر 

  . شدندامريکا و يکوسمرز مک

. اشتغال است  جھت يافتن امنيت وامريکابه ) غيرقانونی(، و ورود امريکاھای امپرياليستی  جنگ سيل پناھندگان، حاصل

  .شد يا و بسياری را اخراج کرد ھای بشردوستانه خودداری کرد، و مانع ورود صدھا ھزار نفر  از کمکامريکا

کردند و کشاورزان  ل میوی حمايت نمود که زمين ھا را کنترئو اليگارشی ھا ی مرکزی، از ارتشامريکاواشنگتن در 

  . دادن زمين به دھقانی که برگشته بودند، خودداری نمودندکرده بودند و از را بيرون

و  کش  زحمتۀگيری و اخراج ده ھا ھزار پناھند ليس مرزی نيروھای امنيتی مھاجرت، با دستوپ  با گسترشامريکا

 پناھندگان از مرز جلوگيری نمايند، و  ديوارھا ساخته شدند، تا از عبوريکوسدر امتداد مرز مک. کوش پاسخ گفت سخت

  .ھا را به ستم و بدبختی محکوم کنند آن

داد و مواد خام اساسی   را ترويجامريکا توافق نفتا که صادرات کشاورزی ۀوسيله  بسيکوئیھا دھقان مک ميليون

دنبال کاھش ه ھای چندمليتی ب نفتا به اين دليل که شرکت با توافق. تری فروخت، آواره شدند ھا را به بھای کمئی ويکسمک

  . شدامريکاکارگران صنعتی  ، باعث تضعيفمزدھا بودند دست

  پيوستند که ازيکوئیسھا به ده ھا ھزار نفر مک آن. دنبال عبور از مرز رفتنده  بيکوسمکدھقانان ورشکسته در 

شدند، فرار  ارتش محافظت می ليس وومداران فاسد، پ  در ميان سياستامريکاھای مواد مخدر که توسط متحدان  کارتل

ھای بزرگ نيويورک، ميامی و  ی را در بانکئشو حاصل از پول  سوددالر مواد مخدر ده ھا ميليارد ھای کارتل. کرده اند
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حاصل از ( به پول امريکاکه دولت  در حالی شد،  میيکوئیسديوار مانع ورود کارگران مک. به جيب زدند  لوس آنجلس

   .ی مواد مخدر سود ببرندئشو ی می دھد تا از پولئامريکا داران  ورود به بانکۀمواد مخدر اجاز) فروش

 -» موانع«عليه » ديوارھا «-  ، مشاجره بر سر شيوه ھای انکار ورود پناھندگان استامريکااختالف بين دو حزب در 

قربانيانش  کند و مانع ورود  از سودجويان حفاظت میامريکاديوار . ا و نفتامريکاھای  ی بانکئشو  پولۀاما نه دربار

  .گردد می

  

  اگشايش مرزھ : و جاده چين کمربند

راه پناھندگان، رئيس   برای مسدود کردنيکوس جھت ساخت ديوار در مرز مکامريکادر مقابل ھيجان غيرعقالنی 

ھا اختصاص داده است که ارتباط چين را با آسيای   برای جاده ھا و زيرساختدالر ميليارد ٩٠٠جمھور شی جين پينگ 

، جاده ھا، حریبچين در حال ساخت بنادر . فريقا و اروپا گسترش دھدا جنوبی و مرکزی، خاورميانه، شرق

  .افزايش دھد ست، که راه تجارت را باز کند و روند جريان کار به بازارھا و سرمايه گذاری را یئھا فرودگاه

چين   و نه صادرات کشاورزیی مرکزی ھا نيستامريکا مانند مورد امريکاپناھندگان از حمالت  چين مواجه با فرار

  . نفتا ھای ورشکسته شده توسطيکوئیسخانمان کرده است، مانند مورد ھای مک کشاورزان را بی

زھم پاشيدگی  اکاامريدرمقابل  -کند ی و بين المللی را ترويج میئپارچگی منطقه  يک کمربند، يک جاده چين، يک

تعرفه ھای طرفدار حمايت از مصنوعات داخلی و ديوارھای  در مقابل با. کند ی مرکزی را تحميل میامريکاارتباطات 

  .کند ی خود ترويج میئآزاد را با شرکای آسيا ، چين توافقات تجارتامريکا

  منظور تکميل صادرات فن آوری چين اساس ترويج ارتقاء کشورھای توسعه نيافته و بهۀجاد سياست يک کمربند، يک

  . چين استۀرفت پيش

  

  :ینتيجه گير

مرکزی و  یامريکا در امريکاھای  شوند که مانع ورود پناھندگان و قربانيان جنگ  ساخته میامريکارھا توسط اديو

خود حفاظت  و اقتصاد غيررقابتی خلوت ديوار شوروی ساخته شد که از حيات.  شونديکوستوافقات تجاری نابرابر با مک

  .کند

 کارگر را در ھر دو/ديوارھا نياز دارد، که جريان کاالھا و خدمات و ترکيب نيروی کار  و برداشتنچين به زيرساخت

  .گير و اخراج نمايد را دست سوی مرزھا تسھيل نمايد و نه آن

ادغام  انی کشورھا را درکنند؛ جاده ھا و کمربندھای جھ رفت را منعکس می ماندگی و پس عقب ھای ديوارھا سياست

  .دھند ُجھانی پرحاصل و صلح آميز پيوند می

  : نويسندهۀدربار

  .جامعه شناسی در دانشگاه بينگھامتون، نيويورک است) بازنشسته(پتراس، استاد بارتل  جيمز

  :رگرفته ازب
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