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  ٢٠١٩ اپريل ٢٠
  بخش سوم

  ّ در بازداشت شرم آور آسانژامريکا سياست خارجی ارعاب و وحشت

 نخست آن. نفرت انگيز است) Assange(ژ نسازداشت آاز چند منظر با

 نبود امريکافقط  . دولت ھا صورت گرفتکه اين بازداشت در ھماھنگی

ه با ھمکاری دولت ھای  بلک کردءاسی ايفاکه در بازداشت او نقش اس

ول و ؤ اين روزنامه نگار مسدنيکوادر و نيز ھمدستی سوبريتانيا، ا

گاری که اخبار و اطالعات ناب و دست متعھد دستگير شد، روزنامه ن

العات و اط رساند، میتودۀ مردم در سراسر جھان اول را به آگاھی 

برای مردم  را به اين دليل اطالعات و اخبارويکی ليکس .  دولتمردان قدرت طلب خوشايند نبودۀ ذائقداده ھائی که برای

بديھی است که قدرتمندان .  بتوانند بھتر چھرۀ واقعی دولتمردان و سياست مداران خود را بشناسندکرد تا آنان منتشر می

در نتيجه آنان در صدد . پسنديدند و براستی از آن وحشت داشتند نه روشنگری ھا را نمی سياسی جھان اينگوۀصحن

 به بدون ترديد خاموش ساختن صدای آسانژ. انه نگاران مانند او را خاموش سازندند که صدای آسانژ و ديگر روزنبرآمد

  . نخواھد داشتھمراه ه  رسوائی، ننگ و نفرت چيز ديگری برای آنھا بجز

برای نمونه، درست در کنار . دامن رھبران سياسی را فراگرفته است بيش از ھرزمان ديگر ساد و رسوائی  فامروز

برزيل يکی از مھمترين . ل پيشرفت و توسعه بودطور چشمگيری در حاه کشوری که ب. ارد برزيل قرار د،اکوادر

 Lula(ره تحت رھبری لوال دا سيلوا اين کشور در ابتدای اين ھزا. رود شمار میه ی التين و جھان بامريکاکشورھای 

da Silva( جنوب جھان"در واقع برزيل صدای واقعی . برخوردار بودويژه ای  از اعتبار و احترام بين المللی" 

)Global South (وجود آوردنده برای اين کشور برا اما توجه کنيد که بعدھا چه اتفاق ناگواری . رفت شمار میه ب .

را از ميان " ثيرات شرارت بار و خالف قانون حزب کارگرانأت" تا) soft coup( ،"کودتای نرم"کردند، کودتا 

 the (از من نيست بلکه از سوی بانک جھانی" ثيرات شرارت بار و خالف قانون حزب کارگرانأعنوان ت. "بردارند

World Bank(  اينک بايد ديد چه . د عنوان شتاريخ برزيلدر "  طالئیۀدھفرا رسيدن  به ميمنت"است که بعد از کودتا

 که حاصلی جز"  طالئیۀدھ"؟ آيا بانک جھانی در .ه مردم اين کشور اميد دادن و منزلت برزيل را باال برد و بأکسی ش

فريقائی تبارھا و مردم بومی اين ا - از جمعيت برزيل، برزيل بخش بزرگی به حاشيه راندن و زاغه نشينی ،دفقر شدي
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چنان رشد لوال دا سيلوا اقتصادش  و يا برزيلی که تحت رھبری ؟ باال بردت برزيل راحاصل ديگری داشت، منزلکشور 

  ؟ کدام يکی؟.ددی در جھان رسان يکی از قدرت ھای نوظھور اقتصا به سطح رااين کشور کهسريع و چشمگيری يافت 

 در وارد جزئيات آن شوم،م خواھ لوال دا سيلوا رخ داد و من نمی بعد از کودتای نرم که از سوی بانک جھانی عليه 

توانست در  می و شد که از نظر مردم يکی از چھره ھای محبوب و خوشنام برزيل محسوب میرا مبر گذشته او سپت

را به سلول و ا.  سال زندان محکوم کردند٢۵ با کسب آرای بسيار باالئی انتخاب شود، به انتخابات پيش روی اين کشور

 ).د حکم اعدام او بوۀمثابه که در واقع اين حکم ب( .نوع نشريه و يا کتاب شدنداندن ھر  از خوانفرادی انداختند و مانع

ه بمداران جھان ت  سياسترقی ترينھای تاريخ برزيل و يکی از مجمھور رين رئيستکی از محبوبيچرا فردی را که 

   شما آيا چيزھا را؟.ند خاموش کرداين چنين در انتخابات عمومی پيروز شود توانست به سھولت  میشمار می آيد  و

  شنيده بوديد؟

بعضی . به تاريخ رجوع کنيد.  خاموش سازنددای او راصبايست  آنھا می. باشد ی از آنچه که گفتم میآسانژ نمونه مشابھ

) Antonio Gramsci (ياد داشته باشد زمانی که دولت فاشيست موسولينی، آنتونيو گرامشیه از شما ممکن است ب

 .را به زندان انداخت) و نظريه پرداز بزرگ مارکسيست و يکی از رھبران حزب کمونيست ايتالياوف، انقالبی فيلس(

توانم به  من نمی.  سال خفه کنيم٢٠مدت ه ما بايد اين صدا را ب"دادستان دولت فاشيست در مورد او اظھار کرده بود که 

  ھم باالتر میيا رسوائی از اينآ.  استمشی است و لوال ھمان آسانژآسانژ ھمان گرا." او اجازۀ صحبت کردن بدھم

دھشناک و تکان دھنده اين عمل  ًواقعا. خود انجام داد در خارج از قلمرو امريکا ۀوسيله د؟ رسوائی اخيری که بشو

ّبه چنين عمل ننگين و شرم آوری دست بزند؟ اين  و نه ھيچ دولت ديگری قادر است امريکا ۀاياالت متحدفقط  چرا .است

شود  ّو شرم آور در سراسر جھان می ھمواره مرتکب چنين اعمال ننگين امريکا. ی استيک وضعيت بغرنج و عجيب

   .عمل نمی آوريمه سفانه اگر ھم با خبر شويم ھيچ اقدامی در مخالفت آن بأ متشويم و ز يک در ھزار آن با خبر میما او

سيستم سرمايه داری (اين موافقت نامه ھا در چه مواردی است؟ آنان .  تجاری چين را در نظر بگيريدۀت نام موافقًمثال

 آنان دنبال می بدون ترديد اين سياستی است که .کنند تا مانع از توسعه و پيشرفت اقتصادی چين شوند تالش می) امريکا

او . را نمی پسندد  از اين مدل خوشش نمی آيد و آنترمپدولت .  منحصر به خود داردۀ يک مدل توسعاکنون چين. کنند

  چيناز خودتان بپرسيد اگر حال .ياست تضعيف و آسيب رساندن به چين راکند؟ س چه سياسی را در قبال چين دنبال می

 میبرای مثال، چين .  که اياالت متحده در صدد تحميل به آن است را نپذيرد چه اتفاقی خواھد افتادشرايط و قوانينی

و يا ديگر شرکت ھائی که در چين ) Microsoft(، مايکروسافت )Boeing(خواھد نسبت به کم و کيف کمپانی بوئينگ 

 technology(چينی ھا خواستار کسب بخشی از انتقال فناوری . ل داشته باشدوسرمايه گذاری کرده اند تا حدودی کنتر

transfer (است؟  و يا اشکالی در آن وجود دارد؟ ھمانطور که یمنطقآيا اين خواسته غير . باشند به اين کشور می 

انگلستانی که خود با گرفتن فناوری از  .انگلستان توسعه و پيشرفت نمود) technology( با سرقت از فناوری امريکا

قال ن از انتبا بھرمند شدخواھد  می چين ھم ،کشور ھای ديگر پيشرفت کرد حتی از ھند و ايرلند بھره ھای بسيار برد

 ۀتوانند به مرحل  با چنين روشی است که کشورھای در حال توسعه میًاصوال.  اقتصاد خود رونق بيشتری دھدفناوری

 در چين ،ار خوبياگر بوئينگ و يا مايکروسافت از چنين ساز و کاری راضی نيستند بس. رسندبتوسعه و پيشرفت 

 آزاد است که با ھر داند که سرمايه دار داشته باشد میم سرمايه داری باور اگر کسی به سيست. سرمايه گذاری نکنند

بديھی است که در اين ساز و . و کاری که مايل است منعقد سازد کشوری از جمله چين ھر نوع قراردادی را با ھر ساز

 نبايد از زيرا چين. خواھد که راه انتقال فناوری به چين را مسدود کند  میامريکااما . کار انتقال فناوری انجام می گيرد

حقوق دارا بودن  به داليل امريکاسرمايه داران .  کشورھای در حال توسعه به کشورھای توسعه يافته تبديل شودۀجرگ
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) exorbitant patent rights(حقوق ثبت اختراع  يا و ) intellectual property rights(معنوی / مالکيت فکری

 مايکروسافت از ًمثال. کنند سنگ ندازی و ممانعت میبه چين  فناوری در انتقال... برای داروھا و يا ويندوز و ًمثال

. نام خود ثبت کرده استه انحصار سيستم عامل را ب) World Trade Organization(طريق سازمان تجارت جھانی 

د و  در اين ميان بايد ديد که چه کسی سو،بسيار خوب. را رعايت نکرده است" حقوق"حال فرض کنيم که چين اين گونه 

)  از فناوری به چينیانتقال بخش(ئی است که از اين بايت امريکاواقعيت اينست که اين مصرف کنندۀ . کند يا زيان می

ھای دارو سازی ھستند اين شرکت . کنيد سود خواھد برد زيرا شما دارو را به قيمت ارزانتری در بازار خريداری می

 آنان ثروت ھای بادآوردۀانباشت   شاھراه)monopoly( "انحصار" راه چين مخالفند زيکه با انتقال فناوری داروسازی ب

 استفاده )Windows( مجبور نيستيد فقط از سيستم ويندوزخريد ديگر اگر شما يک کامپيوتر می و يا رود شمار میه ب

 بيل گيتس در اين صورت است که. دانتخاب و ابتياع نمائي توانيد يک سيستم عامل بھتر و ارزانتر ديگری شما می. کنيد

)Bill Gates(  نده ارزانتر بخرد و سرمايه دار نيا اشکالی دارد که مصرف کبنابراين آ. کمتری عايدش خواھد شدسود

  آيا شما با اين روش مشکل داريد؟  کمتر سود ببرد؟

 شامل اين بحث ھا. اين ھمه بحث و جدال ھا خوابيده استاينک شما ممکن است از خود بپرسيد که چه چيزھائی پشت 

اين  و يا آن چرا : از خودتان بپرسيد که.  ھر موضوع و ھر چيزی که شما با آن درگير ھستيدًتقريبا. دنشو ھمۀ امور می

پيشنھاد استرداد کسی را بکند که جرمش با قدرت  قابل قبول است که امريکايد؟ چرا برای موضوع را پذيرفته ا

چرا دولتمردان و افراد . ت که مردم حق دارند از آنھا مطلع گردندروشنگری و افشای اطالعات و داده ھای عمومی اس

خواھند که شما مردم از اين داده ھا مطلع  نمی..) سرمايه داران کالن، بانکداران، کارتل ھا و تراست ھا و ( قدرتمند 

  . گرديد؟ اين آن چيزی است که اتفاق افتاده است

  


