
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
   رضا نافعی:برگردان از

  ٢٠١۴ جنوری ١۶
 

  پشت ارزش ھايشان حرامزادگان جھانی
 – سياسی ۀ از مسائل پيچيداين نوشتار تحليلی مقاله ايست تحقيقی و مستند که اطالعاتی گسترده برای شناخت بسياری

 .ش می ارزدنگرچه مقاله اندکی مفصل است اما بخواند. اقتصادی جھان امروز در اختيار خواننده قرار می دھد

 نفوذ اقتصادی، نظامی و سياسی خود را در اروپای غربی عميق تر کرد و امريکا ۀدر جنگ جھانی دوم اياالت متحد

 ، اروپای غربی و آسيا را نجات داد و آنھا را برای مبارزه المانر فاشيستی در پس از جنگ بازيگران و ھمدستان محو

در اروپا »  جنگ سرد«.  کرد و مسير را برای رسيدن به وحدت اروپا مشخص ساختintegrateبا سوسياليسم يکدست 

 بر اساس سلسله  جھانی کهۀامروز قدرت يکدست سرماي. در عين حال ھمراه بود با جنگ ھای داغ در سراسر جھان

 ۀ بقي« در کار غارت اقتصاد ھای خودی و غيرخودی است، و می کوشد تا امريکامراتب سازمان يافته تحت رھبری 

  )١.( نيز به چنگ آورد،صورت ھای گوناگون مقاومت می کننده که ب» جھان را 

  

  امريکاجنگ جھانی دوم و صعود 

ود را به جنگ به تعويق انداخت و تا جائی که ممکن بود به معامالت  تا آنجا که توانست ورود خامريکا ۀاياالت متحد

 اعتبارات وسيعی در اختيار ١٩٢٠ ۀبانک ھای وال استريت ، که در سالھای دھ) ٢.(خود با دو طرف ادامه داد

د و  نخست سررسيد پرداخت ھا را تمديد کردن)١٩٢٩، يانگ پالن ١٩٢۴ داوس ۀنقش( ذاشته بودند گالمانامپراتوری 

 کارگری شده و اقتصاد آن طبق ۀی که فاقد اتحاديالمانشرائط فعاليت در . بعد مابقی بدھی ھا را به رژيم نازی بخشيدند

 IBM,Generalئی شرائطی ايده آل بود، مثال برای امريکااصول ھيتلر سازمان يافته بود برای بيست کنسرن بزرگ 

Motors( Opel), Ford; General Elektric, Westinghause, EastmaKodak, Goodrich, Du Pont, 

Union Carbide.  

  . ھيتلری در اختيار آنھا می گذاشت بھره می بردندالمان . اس.اينھا خيلی با عالقه از کارگران اسيری که سازمان اس

فريقا و عليه اتحاد ال ارتش ھيتلر قادر نبود در سراسر اروپا، شما) سو، اکسونبعدا اِ (فتی استاندارد اويل بدون توليدات ن

 حمل ونقل ۀ نقش مثالً –جنگ ھای برق آسای ھيتلر . شوروی دست به جنگی بزند که نياز به مواد سوختی فراوان داشت

کارخانه ) ٣.( امکان پذير نبود IBM و ITT و دستگيری يھوديان بدون تکنولوژی اطالعاتی –در اروپای اشغال شده 

 Bank for. ھای مورد نياز و کاميون برای جنگ در روسيه توليد می کردندھای فورد و جنرال موتورز موتور

International Settelments ()(BIS  در بازل)به مديريت ) يسسوThomas Mc Kittrick بانکدار وال استريت 
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 که ارتش ن کننده دارد ، از جمله با شست وشوی طالھائیييبرای رايش سوم ارز تھيه می کرد که برای جنگ اھميت تع

  )۴.( از گاو صندوق ھای بانک ھای کشورھای اشغال شده به غارت می بردالمان

 ، که کاالھای با اھميت برای جنگ به انگلستان و اتحاد شوروی می امريکا ۀ سياست اياالت متحد١٩۴١از سال 

ما نخست به ھر دو :  شد ، اين بود که امريکارئيس جمھور ١٩۴۵فروخت، طبق شعار سناتور ھاری ترومن که از 

  . ميدان می آئيم ه ديگر را بکشند، بعد ما ب طرف جنس می فروشيم ، و می گذاريم تا آنجا که ممکن است يک

سيس گشتند که تبديل به نظام مالی سازمان ملل أ صندوق جھانی پول و بانک جھانی ت١٩۴۴ در سال امريکابه ابتکار 

سسات اقتصادی کشورھای ؤئی و بعد ھم برای مامريکاد از کنسرن ھای نخست با دادن اعتبار ھائی برای خري: شدند

را »  توسعه يافته «و بعد حتی کشورھای »  توسعه نيافته «کار بستن اين شيوه نخست کشورھای ه  با بامريکا. دوست

ه در اثر  کامريکابانک ھای سرمايه گذار . وابسته ساخت و بعد مجبور به پيروی از سياست رياضت اقتصادی کرد 

New Deal۵.( به حاشيه رانده شده بودند، بارديگر قدرت نفوذ يافتند(  

  

   مارشالۀوحدت اروپا و نقش

  
 ديدار البی گر امريکائی و نخست وزير وقت المان

  
 در حد امکان اروپای غربی متحد را به دژی در برابر کشورھای سوسياليستی تبديل کرد و دست امريکا ١٩۴۵پس از 

  .دی زدليوائی و ھامريکا فرھنگی برای ترويج راه زندگی به تھاجم

ی و علمی را که با نازی ھا ھمدستی ئبه اين ترتيب آنھا سرآمدان اروپای غربی در بانک ھا، دستگاه اداری، رسانه 

، جيمبل سه،ويژه فرانه ب(مده بودندويژه در کشورھائی که به اشغال نازی ھا در آه  ب–کرده بودند از محاکمه نجات دادند 

 مارشال، ۀودند ازنقشب مھمترين ابزار کار آنھا عبارت )۶) (، يوناننارویلوکزمبورگ و نيز دانمارک،  لند، ايتاليا،اھ

  .ناتو، سيا، سرمايه گذاريھا و فرھنگ صنعتی

 » بازار واحد«و »  اتحاد اروپا « مارشال اندک بود ولی با آن تحت عنوان ۀ کمک نقش، معروفۀخالف افسان

داد وستد ) European Payments Union )7با ايجاد . سازمانھائی ايجاد شد که زمينه ساز اتحاديه اروپا شدند

اين سرمايه گذاری ھا چندين . سسات اروپای غربی سرمايه گذاری کردندؤئی در مامريکاسسات ؤم. بازرگانی آزاد شد 

  )٨.( مارشال بودندۀبرابر بيش از برنام

 ۀپولھای برنام. اين بود که احزاب چپ يا بيطرف به دولت ھا، پارلمان و اتحاديه ھای صنفی راه نيابندشرط دادن اعتبار 

سيس شده أمی رسيدند که تازه ت»  محافظه کار«و »  مسيحی«مين ھزينه ھای احزاب أمارشال محرمانه به مصرف ت

مک بنياد فورد و انستيتوی راکفلر  از طريق سيا و با کAmerican Committee on United Europe )٩.(بودند

آلن ) ١٠. (، جنبش اروپائی و کنفرانس بيلدر برگ کرد»  فرھنگ آزاد«کمک به ايجاد رسانه ھای تازه، کنگره ھای 
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او :  بودامريکادالس پايه گذار سيا عامل ھمکاری و ارتباط نزديک سازمان اطالعاتی سيا با وال استريت و کنسرن ھای 

 در طول جنگ جھانی دوم با صنايع  بود کهI.G.Farben چيس مانھاتان، يونايتد فروت، فورد و وکيل مدافع بانک

  . بسيار نزديک بودامريکايميائی ک

ناتو به ابتکار و تحت رھبری واشنگتن کشورھای اروپای غربی را از لحاظ نظامی با ھم متحد کرد، اتحادی که 

 حضور امريکاولی از لحاظ )  بود١٩۴٩زاعضای پايه گذار ناتو در سال نيز ا(ر در پرتقال ديکتاتوری فاشيستی ساالزا

 در دوران ديکتاتوری امريکا.  نداشتامريکا ناتو مغايرتی با دموکراسی مورد نظر ۀيک دولت فاشيستی در اتحادي

ه نت روزولت را بفاشيستی فرانکو در اسپانيا پايگاھھای نظامی متعددی در آنجا ايجاد کرد و در اروپا نيز شعار پرزيد

 محسوب می شد ، گفته بود امريکا خلوت طی مرکزی، که حياامريکا در مورد ١٩٣٧روزولت در سال . کار می بست

 مورد نظر او سوموزا ديکتاتور نيکاراگوئه در ۀحرامزاد»  او حرامزاده است، ولی حرامزاده خودمان است «گرچه 

  . بود١٩٣٠ ۀدھ

 فدرال را در ساختار نوين المانمان جنگی خود فرانسه و انگلستان را مجبور ساخت تا پي  دو ھمامريکا ۀاياالت متحد

  )١١.(اروپای غربی بپذيرند و آن را دوباره مسلح سازند

يکی . ويژه در جنگ دوم جھانی ، انديشه ھای بديل و متفاوتی در بارۀ وحدت اروپا پديد آمده بوده در اروپای غربی، ب

طرح بديلی که از جنبش مقاومت ايتاليا عليه نازيھا برخاسته . پا به رھبری انگلستان و فرانسه بوداز آنھا فدراسيون ارو

اروپا بايد سوسياليستی : رو اسپينلی برای ايجاد يک اروپای آزاد و متحد بود که طبق آنييو عرضه می شد مانيفست آلت

حده يا تمام اين پيشنھاد ھا را رد کرد ويا مضامين ايد اياالت مت) ١٢.( کارگر برای رھائی خود گرددۀشود و مددکار طبق

  .ئولوژيک فراوانی بر آن افزود

  

  يک جنگ مرگبار داغ: » جنگ سرد«

ه گرايش تاريخ ب) لند، بلژيکاانگلستان، فرانسه، ھ(پس از شکست نازيسم و ضعيف شدن قدرت ھای سنتی استعمارگر 

در اروپای غربی و شرقی و نيز در آسيا اکثر . تخاب سوسياليسم بود انسوی پذيرش دموکراسی و طرد استعمار و بعضاً 

کار ه  تصميم گرفت با بامريکا. جنبش ھای مقاومت عليه محور فاشيستی، از حمايت اکثريت مردم برخوردار بودند

ر ليبراليسم نو، تصادفی نبود که والتر ليپمن، پد. گرفتن تمام امکانات جلو اين گرايش را بگيرد و به عکس آن تبديل کند

  .را به ميدان آورد»  جنگ سرد « مقوله ١٩۴۶در سال 

 زد وريا دست به نخستين جنگ گرم در کامريکا )١٩۴۶(پس ار شکست نظامی جنبش مقاومت ضد فاشيستی در يونان 

کرد  ساقط ، که نفت را ملی کرده بودی سيا در ايران دکتر محمد مصدق، نخست وزير قانونی کشور) .١٩۵٣-١٩۵٠(

؛ پس ازکودتا کنسرن ھای )١٣).(١٩۵٣(و محمد رضا پھلوی، شاه ديکتاتور را به ايران بازآورد و از او حمايت کرد 

 يک ۀ با پرداخت ھزينامريکا ١٩۵۵از سال . دست يافتند) BP(  در صد از سھام کمپانی انگليسی ۴٠ئی به امريکا

 جنبش مقاومتی که ۀسابق. باجنبش مقاومت ھوشی مين پرداخت مسيحی در ويتنام جنوبی به مقابله ۀحکومت دست نشاند

پس از شکستی . پيمان ھيتلر، باز می گشت ، ھمجاپان مردم ويتنام با ۀس آن قرار داشت به زمان مبارزأھوشی مين در ر

رد  نيروی نظامی فرانسه، قدرت استعماری مسلط بر ويتنام وارکه جنبش رھائی بخش ويتنام به رھبری ھوشی مين ب

با بمباران (عليه ويتنام زد  جای فرانسه را گرفت و دست به يکی از مرگبار ترين جنگ ھای قرن بيستم امريکاآورد، 

 در اندونزی از قتل عامی با کشتار يک ميليون امريکا. طول انجاميده  ب١٩٧٢ تا ١٩۶۵که از ) يميائی سراسریکھای 

در فيليپين به حمايت از ) . ١٩۶۵(ه جای احمد سوکارنو نشاند نفر حمايت کرد و حکومت ديکتاتوری سوھارتو را ب
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 اين جنگ ھا با اعتبارات صندوق بين المللی پول و باز شدن دست ۀھم). ١٩٧٢(حکومت ديکتاتوری مارکوس پرداخت 

  .ئی و اروپائی ھمراه بودامريکاکنسرن ھا و بانک ھای 

ای داخلی برپا کرد و در آنجا نيز حکومت ھای ديکتاتوری ی التين نيز جنگ ھامريکاخود » حياط خلوت« در امريکا

 ، ھائيتی)١٩۵۴(، گواتماال)١٩۵٢(در کوبا ) ١٩٣٣(ھوادار سرمايه داری را بر سر کار آورد، درنيکاراگوئه 

 امريکامحض آن که جنبش ھای مردمی آن ديکتاتور ھا را ساقط می کردند مانند نيکارا گوئه و کوبا، ه ب) . ١٩۵٧(

  )١۴). (١٩۶١(زد  اقتصادی میۀه سازماندھی کودتا و يا ترورھای فردی ، حمالت نظامی و محاصردست ب

عنوان دوستان دموکراسی سرمايه داری غربی مورد حمايت قرار می گيرند، مانند عربستان ه ديکتاتورھای موجود ب

کرد که مخالف دولت ھای ملی و در عين حال حکومت سعودی از مسلمانانی حمايت می . سعودی و ديگر شيخ نشين ھا

و افزون )  انگليس را ساقط و کانال سوئز را ملی کردۀکه حکومت دست نشاند( خواستار رھائی ملی بودند مانند ناصر 

  )١۵.(بر آن عربستان به حمايت از مبارزات انتخاباتی رونالد ريگان نيز پرداخت

  

   نئو ليبراليسم–سياست تنش زدائی و تنش ھای تازه 

شوروی و کشورھای سوسياليستی را نمی توان با : نظر می رسيد که ھمه چيز روشن است ه  ب١٩۶٠ ۀ پايان دھدر

سياست خارجی اتحاد . را نپذيرفت»  ھمزيستی مسالمت آميز « ۀ برنامامريکااما .  نظامی از ميان برداشتۀحمل

  . پايان دوران گورباچف بر اين اصل مبتنی بودتا) ١٩٢٢ (المانوری تان انعقاد پيمان راپالو با امپراشوروی از زم

کنفرانس امنيت و ). ١٩٨١ تا ١٩٧٧(خوانده می شد » رئيس جمھور تشنج زدا  «امريکاجيمی کارتر رئيس جمھور 

 کنفرانس امنيت و ھمکاری اروپائی KSZE(ھمکاری اروپا سخت خواستار طرد خشونت و اجرای حقوق بشر بود 

يس بانک چيس مانھاتان مانند مک کلوی رئيس پيشين اين بانک و نيز رئيس مقتدر شورای  داويد راکفلر رئ) .١٩٧۵

اين کنفرانس .  مبتکر تشکيل کمسيون سه جانبه شد١٩٧٣ در سال Council on Foreign Relations سياست خارجی

 به بحث و اظھار نظر  اين امکان تازه را می داد که در فضائی غير رسمیجاپانپيمان ھای اروپای غربی و  به ھم

  )١۶.(حتی اتحاديه ھای صنفی نيز به جمع راه داده شدند. پردازند

با اين ھمه ). ٢ و سالت ١سالت ( تسليحاتی و برای ھمکاری منعقد گشتند ۀقرار دادھائی برای محدود ساختن مسابق

 شد، چنان رقمی که از جنگ  بودجه نظامیۀکارتر در پايان دوران رياست جمھوری اش خواستار افزايش فوق العاد

رونالد ريگان ). ١٩٨١( و به ايجاد ديکتاتوری حسنی مبارک در مصر کمک کرد) . ١٧(ويتنام به اين سو سابقه نداشت

 شد SDI نظامی از طريق سيستم موشک ھای ۀدست گرفت خواستار تشديد مقابله که پس از کارتر زمام کار را ب

از سياست تنش آفرينی است که او در پيش گرفت ، از جمله توسط ارتش پنھان عمليات مرگبار تروريستی نيز بخشی 

  )Gladio. )18ناتو 

آنچه تازه بود تبليغات . ھم پيوسته و در واقع دو روی يک سکه ھستنده تنش زدائی و تجاوزطلبی تازه ھردو ب

وق اجتماعی، حق کار و حقوق بين حق: بود، البته باحذف بخش ھای مھم آن مانند» حقوق بشر «ۀدر بار) پروپاگاند(

  . که تا امروز ھم به اين صورت ادامه دارد–المللی 

 تئوريک ۀنوعی پايه  نوبل به آن اصالت نيز بخشيده شد، بۀ توسعه يافت و با دادن جايزامريکاکه توسط » نئوليبراليسم«

ر ساختار درونی ييری تا امروز بر تغاين تئو.  عمليات مشخص وال استريت و صندوق بين المللی پول استۀبرای توسع

ر و بازسازی نظام فرھنگی و يافتن شيوه ھای خشن تر برای دستيابی به ييسياست اقتصادی و مالی و باز سازی آن و تغ

دست گرفتن کنترل مالی و اقتصادی توسط منابع ومقامات ه سود بيشتر متمرکز است، اھداف آن از جمله عبارتند از ب
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ترل دولتی ، تضعيف و در صورت امکان متالشی کردن اتحاديه ھای صنفی و نظام خدمات خصوصی و حذف کن

  .است )  ملی–دولتی (اجتماعی، و دست يافتن به اموال عمومی 

برنامه با کمک نخبگان محلی، .  آغاز شدامريکا»  حياط خلوت «ی مرکزی و جنوبی امريکاپياده کردن اين برنامه از 

 و آژانس ھای روابط USAIDسسات، آژانس دولتی ؤان نظامی، دانشمندان، بنيادھای م مشاورسازمانھای اطالعاتی ،

ارجنتاين ) ١٩٧٣(اروگوئه) ١٩٧٣(يلیچ )١٩۶۴(عليه برزيل.  در آمدء به اجراBurson-Marstellerعمومی مانند 

 عمليات ۀکنند ھمآھنگ »سيا«. کودتا ھای نظامی و جنگھای داخلی صورت گرفت) ١٩٨٣(و گرانادا) ١٩٧۶(

 مبارزه با «. سازمانھای اطالعاتی گوناکون بود، و با روش ھای شبه علمی به آنھا شيوه ھای شکنجه را آموزش داد

سود آن کشور ه تبديل شد به مبارزه با کنشگران و شخصيت ھائی که قصد داشتند منابع ملی کشور خود را ب» تروريسم

  )١٩.(مورد بھره برداری قرار دھند

ئی از تخفيف ھای مالياتی برخوردار شوند و ماليات کمتری بپردازند امريکا برای آن که کنسرن ھای امريکادولت 

شرکت ھای صوری ايجاد کرد که فقط محل صندوق پستی آنھا مشخص بود، تا به اين وسيله در رقابت ھای بين المللی 

ارند با ثبت نام خود در پناھگھای مالی در کاريبيک از آن زمان کنسرن ھا اجازه د) : ١٩٧١(شانس بھتری داشته باشند 

 اروپا بارھا به اين وضع اعتراض کرد که ۀاتحادي.  از تخفيف مالياتی برخوردار شوندامريکا در Delawareو يا ايالت 

  . اروپاۀاين ساختار موازی نھفته امروز استاندارد شده است از جمله در اتحادي. ھمه بی نتيجه بود

  

  » جھانی شدن« اروپا، ۀوسياليسم، اتحاديفروپاشی س

 ۴+٢ در مذاکرات امريکا. بود»  جنگ سرد« به معنی پايان ١٩٨٩/١٩٩٠فروپاشی کشورھای سوسياليستی در سالھای 

 فدرال يک المان:  شوروی، از جمله اين خواست ھا را به کرسی نشاندۀ نظام فروپاشيدۀچف، نمايندرغم پيشنھاد گوربه ب

چف پيشنھاد کرده بود گورب:  مجاز نيست که بی طرف گرددداری بی طرف نخواھد بود و اروپا نيزکشور سرمايه 

آزادی ھای ملی و . تشکيل گردد که مجاز باشند اشکال مالکيت خود را حفظ کنند» کشورھای مشترک المنافع آزاد «

 مانع انحالل ناتو شد، ھرچند امريکا) ٢٠. ( زياد بودامريکان سرنوشت تا اين حد برای ييسرمايه داری و داشتن حق تع

عنوان بلوک ه  آغازين تشکيل ناتو بود، انحالل خود را اعالم کرده بود، چه بۀبلوک سوسياليستی که دشمنی با آن انگيز

  .عنوان سوسياليسمه و چه ب

 پژوھش ١٩٨٠ سال دولت کارتر در. آغاز شده بود»  تنش زدائی« در دوران امريکا مالی -  اقتصادیۀتوسعه طلبی تاز

Global 2000ۀ محيط زيست و فاجعۀ را منتشر کرده بود که موضع مھم مطروحه در آن شيرين زبانی ھائی در بار 

 به بعد به موفقيتی در مقياس بزرگ دست ١٩٩٠ اين طرح پس از پيروزی بر سوسياليسم، از سال )٢١.(اجتماعی بود

 ۀ با پذيرفتن کشورھای سوسياليستی پيشين در ناتو و اتحاديامريکا ۀتحد اروپا و اياالت مۀبه اين صورت اتحادي. يافت

و به » او حرامزاده خودمان است«طبق ھمان شعار کارآمد ) …يلسين و گورباچف(اروپا، و ترفيع نخبگان فاسد محلی 

  .و به اين صورت پايان جنگ سرد آغاز جنگھای گرم شد. »او دموکرات خودمان است«عبارت ديگر 

 سرمايه گذاری امريکا ۀاياالت متحد. عنوان عامل دست يافتن به منابع در سراسر جھان نيز مشخص شده نقش ناتو ب

ھم اکنون ( پايگاه ارتقاء داد ٨٠٠ اروپا گسترش داد تعداد پايگاھای نظامی خود را در جھان به ۀھای خود را در اتحادي

 کشور جھان خالی از سربازان ۴۴ضور دارند و فقط  کشور جھان ح٢٠٠ کشور از ١۵۶ در امريکاسربازان 

 به ايجاد شعبه ھا و شاخه ھای خود دست زدند وفعاليت ھای امريکای و اروپائی در المانکنسرن ھای ) . م.ستامريکا

سسات ؤ سياسی و نظامی در ھم کوفتند و مدر زمانی که يوگوسالوی را از لحاظ.  توسعه دادندامريکاخود را در بازار 
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ژی و تقسيم غنائم ي بر سر ستراتالمان اروپا و ۀ و اتحاديامريکارا خصوصی کردند گھگاه بين  نابع و معادن آنوم

   )٢٢ . ()١٩٩٩-١٩٩١(اختالفاتی بروز می کرد 

اين بانکھا سازمانھای متمرکز و .  ايجاد کردندالمان اروپا و ۀ شعبه ھائی در اتحاديامريکابانک ھای سرمايه گذاری 

ه  کارھای مالی خود را بۀولتی و خصوصی سازی و ورود به بازارھای بورس را مديريت می کردند و شيوبزرگ د

 تسليم نظام المان اروپا و ۀاتحادي. بانکھای اروپائی نيز آن شيوه ھا را پذيرفتند و خود نيز به کار بستند. کرسی نشاندند 

  )٢٣(. و سه آژانس بزرگ ارزشگذاری آن شدندامريکاارزشگذاری 

وجود آورد که جايگزين وبديل سازمان ه  نھاد ھائی گوناگون ، نوعی حکومت در کنار حکومت ، بامريکادر اين مرحله 

 GATT ) General Agreement on Tariffs سازمان بازرگانی بين المللی ١٩٩۵در سال . ملل محسوب می شوند

and Trade ( ر ساختار يافت و تبديل شد به ييتغWTO) World Trade Organisation . ( که بنا به گزينش ٧جی 

 ٢٠ گسترش يافت وبه مجمع جی ٩٩/ ١٩٩٨ مجمع مھمترين دموکراسی ھای سرمايه داری بود در سالھای امريکا

تبديل گشت که صندوق بين المللی پول و بانک جھانی نيز اعضای آن ھستند ولی روسيه در تصميم گيری ھای اقتصادی 

 و سازمان ملل مغايرت داشته باشد، ساختارھای امريکايم باشد و ھرگاه موردی پيش آيد که با خواست آن نمی تواند سھ

.  شعبده بازی خود بيرون کشيده وعرضه می کنندۀاز کيس»  جھانیۀ جامع«يا »  موافقانۀ جامع«عجيب و غريبی چون 

يشتری کسب می کند تبديل به مجمع حافظ سرمايه  اروپا پيوسته قدرت بۀ نيز که به عنوان نيروی قدرتمند اتحاديالمان

  )٢٣.(»بھترين دموکراسی قابل خريد«به اين ترتيب دموکراسی سرمايه داری غربی تبديل شد به . گذاران می گردد

  

  دشمنان تازه

 آنچه که بحران مالی ناميده می شود موجب گشت تا عامالن که در عين حال استفاده چی ھای بحران نيز ھستند، از

  . امروز بيش از ھرزمان ديگر –توان صرفنظر کرد  د اکثريت مردم نيز میئيأاز ت. بحران فربه تر در آيند

 نه فقط اقتصاد کشورھائی که در حاشيه قراردارند مانند اعضای جنوبی –از اين رو بھره کشی از اقتصاد ھای ملی 

شھرھائی در .  تشديد می گردد- د تر اتحاديه اروپا و کشورھای ثروتمنامريکا اروپا، بلکه اياالت کانونی ۀاتحادي

بخش ھائی .  آنھا آنقدر کاھش می يابد که از پا در می آيندۀثروتمندترين کشورھای غربی ورشکست می شوند و يا بودج

دولت ھا . روند، بيکاری، در تمام نوسانات اقتصادی، در سطح باالئی قرار دارد از زيرساخت ھا رو به ويرانی می

کسانی (  » Working poor «گسترش ساختاری . ان ثروت اندوزی خصوصی را تقويت و کار را تحقير می کنندامک

 ۀوضوح در اتحاديه ب) ٢۵( تثبيت شد١٩٧٠ در سالھای دھه امريکاکه در ) رغم داشتن کار تھيدست می ماننده که ب

  .اروپا نيز گسترش می يابد

 آغاز شد شبيه به ٢٠٠١ به برج ھای مرکز تجارت جھانی در سال که پس از حمله» جنگ با ترور«صحنه سازی 

 که سازمانھای اطالعاتی در یدشمن: را آغاز کرد  پنجاه سال پيش آنامريکاطراحی شده، که » مبارزه با مواد مخدر«

رسد، چون اين مبارزه ھيچ وقت با موفقيت به پايان نمی . آن نفوذ کرده اند ناپيداست، ھمه جا ھست و ھيچ جا نيست

  )٢۶) (مجازات تھی دستان، مطيع سازی آنان و بھره کشی از آنھا (ھدف آن چيزی ديگر است 

که ( کنونی با تروريسم نيز ھرگز به پايان موفقيت آميز نخواھد رسيد زيرا اين مبارزه نيز در خدمت ھدفی ديگر ۀمبارز

عنوان بازار ه  مستقيم و غير مستقيم جھان، چه بژی ايجاد تنش، تسخيريقرار دارد، در خدمت سترات) ھدف اصلی است

فروش يا سرمايه گذاری، چه برای دست يافتن به نفت وگاز ، گل وخاک ھا وفلزات کمياب، چه برای ايجاد پايگاھھای 

عنوان حاکمان فرمانبر ه ب»  حرامزادگان خودی«نظامی، شبکه ھای انرژی، راھھای حمل ونقل، يا برای گماشتن 
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برای رسيدن به اين اھداف ، ھم از کشورھائی .  ادامه داردا طويلشان از افغانستان گرفته تا عراق و ليبيمحلی که صف

  . ابزاری می شودۀطور دموکراتيک قابل اداره نيستند و ھم از تروريسم استفاده که ب

 اقيانوس آرام و آسيا ۀور حوز اروپا و ھفت کشۀ آزاد تجاری تازه ميان اتحاديۀ پيشنھاد ايجاد منطق٢٠١٢ در سال امريکا

  اين طرح تثبيت و تضمين حقوق سرمايه گذاران بزرگ برای دست يابی به سود استۀھدف ويژ. ختح سارا مطر

  ) .WTOتضمينی شديدتر از تضمين (

وی نظام سرمايه داری ر با کشورھائی است که در ھای آنھا ھنوز برامريکاجديد سرمايه داران مسلط بر » جنگ سرد «

با چين و روسيه و »  شديد ترين جنگ سرد«. باز نيست، يا ديگر بازنيست، يا تازه کمی باز شده است»  غرب«

  .ی التين استامريکاکشورھای ياغی 

سرمايه داری صاحب قدرت در غرب ھدفش نه گسترش دموکراسی است، و نه آن نوع از سرمايه داری که سرمايه اش 

  .خواھد اين است که يگانه قدرت سرمايه دار گرددآنچه می . ديگران باشده متعلق ب

   اروپاۀ در اتحاديامريکا فدرال فرماندار المان

 در نمی ء فدرال به اجراالمان را چون امريکاپس از جنگ جھانی دوم ھيچ يک از کشورھای اروپائی پيشنھادھای 

 دژ ضد ۀ قلب تپندالمان ١٩۴٩ سال از.  را نجات داد، نخست در بخش غربی آنالمان سرمايه داری امريکا. آورد

 امريکا.  ديوار به ديوار سوسياليسم بودۀ فدرال ھمسايالماندليلش ھم فقط اين نبود که . کمونيستی در اروپای غربی بود

 ضد کمونيستی موجود که در دوران نازی ھا نيز تثبيت شده و ريشه دارتر از ديگر ۀ بالقوۀبيشتر می خواست از زمين

  . استفاده کند،وپائی بودکشورھای ار

 آموزش داد و در امريکاآنھا را در .  در زمان نازی ھا را در اختيار گرفتالمان کارمندان سازمان اطالعاتی »سيا«

 قرارداد که رياست آن با راينھارد گلن بود ، که در زمان »بوندس ناخريشتن دينست «BND در اختيار ١٩۵۶سال 

  .شرقی بودۀ طالعاتی در جبھجنگ جھانی دوم رئيس نيروھای ا

 فدرال بخشيدن بدھی ھای قبل از جنگ و جنگ جھانی دوم و يا پذيرفتن تعويق چند دھساله در المانيک ھديه به 

افزون بر اين متحدان غربی انعقاد قرارداد معمول . بود) ١٩۵٢قرارداد لندن برای تعويق در پرداخت(پرداخت آنھا 

 در جنگ جھانی به کشورھای اشغال المانتمام خسارات جنگی را که ارتش . وکول کردندصلح را به آينده ای نامعلوم م

و موظف به پرداخت آن خسارات ) ضبظ مواد غذائی، ماشين آالت، مواد خام، تحميل کار اجباری( شده وارد آورده 

  .… ممکن نمی شدالمان اقتصادی ۀ اينھا معجزۀبدون ھم.  بخشيدندالمانبود، به 

 را نجات المان برای بار دوم امريکا که فرانسه و انگلستان مخالف آن بودند المانوپاشی ديوار و يکی شدن دو پس از فر

 نيز ١٩٩٠در سال .  يک قانون اساسی موقت داشته باشد المان مصرانه خواستار آن بود که ١٩۴٨ در سال امريکا. داد

قانون : توضيح ( ابی به وحدت به يک قانون اساسی دست يابد  باالخره پس از دستيالمانبار ديگر مانع از آن گشت که 

 اين بود که امريکادليل مخالفت .) م. د اتباع يک کشور قرار گرفته باشدئيأاساسی آن قانونی است که با رفراندم مورد ت

رارداد صلح با و به اين صورت برای دومين بار ق. ی مردم گذاشته شودأ به رالماننمی خواست قرارداد توافق بين دو 

منعقد نشدن قرارداد صلح با .  منعقد نگردد، و اين بار برای ھميشهالمان کشور دخيل در جنگ جھانی دوم با ١١٠

فقط چند کشوری . سيس دولت جديد، سبب می گردد که بسياری چيزھا معلق بماندأجھان، نداشتن قانون اساسی از زمان ت

  .…مثال اسرائيلعنوان ه ھستند که چنين شيوه ای دارند ب

 در المان وقت کشور متحد ۀگنشر وزير خارج.  فدرال شد کشور کليدی برای بازسازی اروپاالمانبه اين صورت 

» . متشکريمامريکا…  بر شکل گيری اروپا تا اين حد نبوده است امريکاگاه نفوذ  در گذشته ھيچ «:محفلی کوچک گفت

 )٢٣(  
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عنوان ستون فقرات ه  که محرمانه بودن مکاتبات در آن تثبيت شده ھميشه ب)قانون اساسی(اصل دھم قانون بنيادين 

و امروز ھم با وجود ) ٣٣( در نيامده است ءگاه اين اصل به اجرا آزادی مورد تجليل قرارگرفته است، در حالی که ھيچ

فريقا دست به قتل ھای ادر  المان و بدون جلب موافقت دولت المان می تواند از خاک امريکاارتش . اينترنت وجود ندارد

  .… ، مجازات اعدام ممنوع استالمان) اساسی(نون بنيادی ارغم آن که طبق قه ھدفمند بزند، ب

جوی جائی برای خود در قدرت جھانی  و  در دولت نيرومند وابسته تحليل می رود و در جستالمانسرمايه داری 

ی در اختيار سرمايه گذاران الماننسرن ھای بزرگ  بيست در صد از سھام ک١٩٩٠ ۀدر اواسط دھ. سرمايه است

البته .  درصد افزايش يافته است۵٨ سھم آنھا به ٢٠١٢ست، تا سال امريکاويژه آنھا که مرکزشان در ه خارجی بود، ب

را در اختيار دارند، به اين تعداد ھزاران ) المانبازار بورس ( اين ھا فقط کسانی ھستند که سھام عرضه شده در داکس

 سھيم ھستند که به بازار بورس المان»  متوسطۀ طبق«سسات سود آور ؤديگر نيز افزوده می شوند که در مسرمايه گذار 

  . وارد نشده اند

  حذف دموکراسی و بھره کشی 

اين قدرت تا کنون توانسته . ست از امنيت برخوردار استامريکاتا امروز قدرت سرمايه داری که رھبری آن دردست 

 اختيار گرفتن طيف گسترده ای از ابزارھای قدرت و نفوذ ، از جمله در آنچه که بحران ناميده می شود و نيز است با در

ھر چند که اين قدرت از طريق طرد دموکراسی و زيرپانھادن … ھمين بحران موقعيت خود را تحکيم کندۀوسيله ب

صاحبان . دست آمده استه و سقوط اخالقی بمھمترين اصول حقوق بشر و ھمچنين اشکال متنوع بھره کشی، مصادره 

ولی . د اکثريت جامعه برخوردار نيستندئيأقدرت سياسی و اقتصادی ديرزمانی است که می دانند ديگر از ھمراھی و ت

  ثر نشان دھند؟ؤ مۀگونه آيا مردم ھم اين را می دانند و می توانند آن را با استمرار و ب
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