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 Political سياسی

 
  قاسيون وابسته به کمونيستھای سوريه: سايت

  احمد مزارعی:  از و زيرنويسبرگردان
  ٢٠١۴ فبروری ٠٧

  

 چھل سال تبعيت و بردگی اقتصادی
  ادی بانک جھانی درآمد؟ به بردگی اقتص،چگونه مصر مستقل

  

  :توضيح مترجم

 برای امريکا به بانک جھانی بدھکار بود و در ھمين سال لشکر کشی دالر مصر چھل و پنج ميليارد ، ١٩٩٠ در سال 

 با صالحديد و توافق کويت صدام حسين فاشيست به ۀالزم به توضيح است که حمل. کويت آغاز شده بود» آزادسازی«

 به ايران حمله امريکا نيز با توافق ١٩٨٠ھمين صدام در سال . انجام گرفت» گالسبی«اد خانم  در بغدامريکاسفير 

 رئيس جمھور مصر پيشنھاد کرد که اگر در جنگ حسنی مبارک به امريکا دولت ، ١٩٩٠اما در سال . نظامی نمود

 ۀ اين شرط که اجازۀفاضاه ش بخشوده خواھد شد و البته ب ا نصف بدھکاريھای،کويت شرکت کند» آزادسازی«

 پذيرفت و حسنی مبارک و ، بدھدامريکائی عبدالناصر را نيز به شرکتھای ۀخصوصی سازی مٔوسسات دولتی دو

توانند برای آگاھی از  خوانندگان گرامی می. بدھکاری مصر به نصف يعنی بيست و دو و نيم ميليارد تقليل پيدا کرد

 عظيمی که ۀمراجعه کنند تا حجم و ابعاد فاجع» ی سازيھا در مصرنتايج خصوص «ۀجزئيات خصوصی سازی به مقال

بنابه گزارشی که در مقاله : کنم در اينجا من به دو مطلب در اين زمينه اشاره می.  پی ببرند،بر اقتصاد مصر وارد شد

اد  تعد، انقالب مصرۀ در آستان،که در سايتھا موجود است» عملکرد بانک جھانی در مصر«ای تحت عنوان 

ه  برای ھماھنگ کردن و چگونگی ب، که از طرف بانک جھانی و مٔوسسات وابسته در مصریيکصدھزار مستشار

 و تنھا ده درصد اين ، بوددالر آنھا ھشت ميليارد ۀکار بوده و حقوق ساالنه  در مصر مشغول ب،مصرف رسانيدن وامھا

 درآمدھای ،ر و مرور کشتی ھا از کانال سٔوئز درآمدھای حاصله از عبو،در ھمين دوره. مستشاران مصری بودند

 بانک جھانی برای  در گرو، ارز توسط مصری ھای خارجحاصله از توريسم مصر و درآمدھای حاصله از ارسال

  .پرداخت اقساط بدھکاری مصر به بانک جھانی قرار داشت

 در انقالب مبارزه با ،ی ملت ايران قرار داريم که يکی از خواسته ھای اصل]دلو[ بھمن٢٢ انقالب ۀاکنون در آستان

 اما ھمزمان با انقالب بھمن قرار است يکصد و پنجاه نفر سرمايه ، بيگانگان بودۀاستعمار و کسب استقالل از زير سلط

.  نو آن پياده کنندۀشيوه  اما ب، و الجزاير در ايرانئیفريقاادار فرانسوی به ايران بيايند و تجربيات خود را در کشورھای 

 ، نه فقط امر خيری نيست، اما ھرچه باشد،نوز بدرستی از کيفيت اين سرمايه گذاريھا اطالعات دقيقی در دست نيستھ
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شيار باشند که در ورای رد و بدل وبلکه بسيار خطرناک است و ملت ايران و درپيشاپيش آنان زحمتکشان بايد بسيار ھ

  . در نيايدءاجراه آنان ب طرح به بردگی کشانيدن ،شدن کلمات زيبای ديپلوماتيک

 و ئیفريقاا زير و سرنوشت کشور مصر که در دوره ای دارای استقالل و صاحب نفوذ در بسياری کشورھای ۀمقال

که امپرياليسم چگونه آرام آرام کشورھا   بسيار آموزنده است و اين،عربی بود و نقش بسيار پيشرو و ترقيخواھانه داشت

  .آورد  میاسارت دره را در چنگال خود ب

  چھل سال تبعيت و بردگی اقتصادی
 قرارداد جداسازی نيروھای مرزی ميان مصر و اسرائيل با ، عليه اسرائيل١٩٧٣پس از پيروزی مصر در جنگ 

 از اين جداسازی امريکا ھدف ، آغاز گرديد، يعنی چھل سال پيش، ١٩٧۴ جنوری در تاريخ ھيجدھم امريکاميانجيگری 

 قادر به دست ، به چنان فکری بيفتدفکر جنگ با اسرائيل نيفتد و اگر احياناً ه از اين پس مصر بدر حقيقت اين بود که 

 برای پيشبرد اعمال سياستھای خود در اين زمينه برنامه ای را تنظيم نمود که بخش امريکا. زدن جنگ با اسرائيل نباشد

 با اينحساب بخش بزرگی از ،صر تخليه گردداول آن قرار بر اين شد تا دو سوم صحرای سينا از نيروھای مسلح م

 و اسرائيل امريکا اکنون در زير کنترل ،آمد حساب میه  ناپذير خاک مصر بئیصحرای سينا که ھزاران سال بخش جدا

 اراده و ،شد تا از اينطريق آنان بتوانند ھرآنگاه که الزم بدانند مصر را تھديد و تطميع کرده آمد و زمينه ای می در می

  .ت آن را فلج و سياستھای خود را بر مصر ديکته کنندقدر

 آنچنان که قبل و بعد از ، تا نتواند به برنامه ھای نظامینمايدخلع قدرت را  اين بود تا مصر امريکادر اين مرحله ھدف 

  میيکاامر.  اين بود تا اقتصاد ملی مصر را فلج کندامريکاھمه کوشش .  عمل بپوشدۀ جام،برد  پيش می، ١٩٧٣جنگ 

 لذا ،علت قدرت اقتصادی و وجود بخش قدرتمند اقتصاد دولتی استه دانست که علت پيروزی نظامی مصر در اصل ب

  . بخش قدرتمند مراکز اقتصادی دولتی را از ميان ببردئیتصميم گرفت تا با اجرای برنامه ھا

ه را ب  باجديت آن، ١٩٧۴فروش بخش دولتی صنايع و شرکتھا در شکل خصوصی سازی که دولت مصر از سال 

 تنھا فروش اين مراکز به بخش خصوصی سرمايه داری مصر و يا نمونه ای از عملکرد سرمايه داری ، گذاشتءاجرا

 بلکه اين قراری ، گذاشته باشدءاجراه را ب  آن،متعارف نبود که وزارت اقتصاد مصر براساس منافع حاکميت ملی کشور

 اجرای آن شده و بدرستی تمام و کمال آنه  صادر شده و دولت مصر ملزم بامريکاجنگی بود که از طرف وزارت دفاع 

  . درآوردءاجراه را ب

 و درست پنج ماه پس از قرارداد جداسازی نيروھا در صحرای سينا و پيش از ، ١٩٧۴ جونکه دولت مصر در ماه  اين

امضاء رسانيد تصادفی نبود و تصويب ه را ب ، قانون اقتصاد بازار آزاد،خروج سربازھای صھيونيست از صحرای سينا

 شرکتھا و کارخانه ھا ، اقتصادی و اجتماعی متوقف و امالکۀ توسعۀاين قانون مقدمه ای بود تا نقش دولت را در برنام

ل دولت خارج کنند تا دولت از اين پس نتواند در برنامه ريزيھای عملی توليداتی که در خدمت نيازمنديھای ورا از کنتر

 از کار ،نفع توليدات و واردات کاالھای بيگانهه روندان است نقش داشته باشد و از ھمه مھمتر صنايع ملی را بشھ

نفع صنايع و توليدات داخلی ه نيز که برا  حمايتھای گمرگی ،دستور سازمان تجارت جھانیه بيندازند و در ھمين زمان ب

» بگذار نيروی بازار عمل کند«ن اقتصاد بازار با اين عنوان که را تحت عنوا  ازميان برداشتند و آن،برقرار شده بود

 ۀباره ھم يکه  ب، قرار داشتئی و اروپاامريکائیل شرکتھا و سرمايه ھای ونيروی بازاری که اکنون در کنتر

ناگون  اين سياستھا را با کمک بازرگانان و کاسبان گوۀھم. نابودی کشانيدنده دستاوردھای اقتصاد ملی و دولتی را ب

 اقتصاد مصر ۀطور تدريجی برھمه بردند و بدينوسيله توانستند تسلط کامل خود را ب مصری و نمايندگان آنھا پيش می

صورت قانونی از طريق بانکھا و يا ه  سپس اين ثروت عظيم بادآورده را يا ب،مستحکم نموده و با غارت ثروتھای مردم

  .کردند طور غيرقانونی از کشور خارج میه ب
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 صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت ، زيرنظر بانک جھانی،طور کلیه ديريت و اجرای برنامه ھای فوق بم

 اينھا فرزندان ۀھم. براين امور نظارت داشت» امريکائیکمکھای «ت ديگری نيز با عنوان أھي. گرفت جھانی انجام می

ه  مصر و بعضی کشورھای عربی ديگر را ب،نوزدھمدر گذشته بودند که در قرن » صندوقھای عمومی وام«و نوادگان 

 رھبر ملی مصر در سالھای ، وام اجباری به محمدعلی پاشاۀنمون(اسارت درآورده و استقالل آنان را نابود ساختند

  ). م– از اين نوع است ، ١٨۵٠

 ،اصالح مالی و ساختاری ، کمک و ضمانت ھای بازپرداخت،نام وامه  دوباره بازگشته و ب١٩٧٣ھمانھا پس از جنگ 

  .بريم سر میه ه برما تحميل کرده و تاکنون در اسارت آنھا بالمانقوانينی بسيار ظ

 و ،برما تحميل شد و با مشکالت» باشگاه پاريس« مصر غرق در وامھای مجدد گرديد و بردگی ،موجب قوانين فوقه ب

  :گرفتاريھای گوناگونی روبرو شديم

 درنتيجه قدرت خريد ، شوددالررا شناور کرده و تابع ) واحد پول مصر(» جنينه « کهبانک جھانی از ما خواست * 

  .خود را ھيجده بار ازدست داد

 ۴٣ به ١٩٧٠ در سال ،)ميليارد٧/.١(ھفتصد ھزار و بار افزايش يافت و از يک ميليارد ٢۵بدھکاری داخلی مصر * 

  . رسيد، ٢٠١٣ميليارد در سال 

  . ميليارد جنينه رسيده است١۴۴۴ به ، ٢٠١٣سال بدھکاری داخلی دولت تا * 

 در ، احمد نجار، بنابه تحقيقات اقتصاد دان مصری،طور قانونی از مصر خارج شدهه اما در مورد اموالی که ب* 

 بوده و در ھمين مدت سرمايه گذاريھای خارجی در مصر دالر ميليارد ٨۶ مبلغ ، ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ ، ٢٠٠٨سالھای 

 از کشور ،اين معنی که نزديک به چھار برابر سرمايه گذاریه  ب،)ميليارد٢./٢٢( ھزار٢٠٠د و بيست و دوميليار

  .خارج شده است

شود نيست و بنابه گزارش صاحبنظران  شکل غيرقانونی از مصر خارج میه گزارش باال شامل اموال مسروقه که ب* 

  . بوده استدالر ميليارد ۵٠٠ تا ١۴٠ مابين ،اين امور

 زيرا يکصد و پنجاه ھزار نفر از ، وضعيت عدالت اجتماعی در مصر بسيار فاجعه بار است، حاضردر حال* 

  ... ٪ ثروت کل مصر را در کنترل دارند و۴٠کاسبکاران و صاحبان مراکز توليدی نزديک به 

  

  : صندوق بين المللی پول و اقتصاد بازار آزاد،انقالب مصر

 نظام موجود در ۀرسد در ساي نظر میه  ب، مھمترين خواست ملت بود،اجتماعی عدالت ،که پس از انقالب رغم اين علی

است که در »  ثروتۀتوزيع عادالن «، زيرا شرط اول برقراری عدالت اجتماعی،ن وجود نداردآمصر امکان تحقق 

  . بيگانه و از استثمار طبقاتی رھا گرددۀ اول بايد اين ثروت از زير سلطۀدرج

 عدالت اجتماعی را پيگيری نکرده و تنھا به امر ألۀطور جدی مسه کدام ب ه پس از انقالب ھيچنيروھای سياسی برآمد

  .پردازند مبارزه با فساد می

 که بايد به مصر بپردازد که اين خود بزرگترين دشمنی و وارد آوردن ئی و وامھا در مورد صندوق بين المللی پول

 که پس از انقالب در رأس ئیود موافق گرفتن وام بوده و حکومتھا نيروھای موجۀ ھم،ضربه به عدالت اجتماعی است

 ھمگی ،و حازم ببالوی) اخوان المسلمين( ھشام قنديل، کمال جنزوری، ھمچون عصام شريف،امور قرار گرفته اند

  .موافق گرفتن وام و البته اصرار ھم دارند
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 با تأخير انداختن در ،کند مصری مشاھده میاما صندوق بين المللی پول که ضعفھای موجود را در سياستمداران 

 حسنی مبارک را در مورد پرداخت وام ۀطور تمام عيار شرايط دوره کوشد ب  می،پرداخت وام و طرح شرايط سختر

  . اعمال کند،برملت مصر

  و اينياد داريمه در جريان مالقات با سرمايه داران مصری مطرح کرد ب» آن پاترسون«ھمچنين چھار شرطی را که * 

 چھار ، حاضر نيست از مواضع سابق خود در مورد سرمايه گذاری در مصر عقب نشينی کندامريکاکه چگونه دولت 

  :قرار زير ھستنده  در قاھره بامريکاشرط سفير 

   اجرای دقيق و کامل دستورات صندوق بين المللی پول؛-١

   مصرفی مردم؛ھرگونه کمک در مورد کاالھای اولی لغو -٢

  ھم و ھمراھی نمودن با سرمايه داران و دوستان مبارک؛ تفا-٣

  ).١(»دوستانسان« از طرف مراکز بين المللی ، مدنیۀعم کردن اعطای کمک به سازمانھای جا قانونی-۴

 اخطار کرد ، طی التيماتومی به دولت مصر، برنامه ھای بھار کشورھای عربیۀھمچنين ويليام تايلور ھماھنگ کنند* 

  .اين کشور خواھد شده  باعث عدم اعطای وام ب،ز اکراين گندم بخرد ا،که اگر مصر

عنوان اھرمھای ضدانقالب و ارتجاعی در ه  از قطر و عربستان نيز بامريکادولت . ھمين جا خاتمه نيافته موضوع ب* 

ط بانک جھانی  مشروط به توافق اين کشور با شراي،منطقه استفاده کرده و از آنان خواست تا کمکھای خود را به مصر

 -کند تا با ارسال کمکھای قطره چکانی استفاده می» ئیسوپاپ اطمينان ھا«مثابه ه  از اين دو کشور بامريکا. پول کنند

قطره ای و مشروط مانع انفجار در جامعه مصر گردند و نگذارند نارضايتی ھا به انقالب سراسری و شرکت 

  .)٢(زحمتکشان در تحوالت اجتماعی مصر منجر شود

 اقتصادی و امور سرمايه گذاری در مصر پس از ، تصميمگيريھای سياسی، توجھات سياسیۀدر پايان بايد گفت که ھم

  . مديريت و تسلط صندوق بين المللی پول و نمايندگان آنھا در خارج و داخل مصر است،لوانقالب ھمچنان زير کنتر

  .ضدانقالب در مصر بوده و ھست ابزار قدرتمند ، در گذشته و حال،صندوق بين المللی پول

  

  :توضيح زير نويسھا از مترجم است

 ھمچون ، مدنیۀ مٔوسسساتی را تحت عنوان جامع، سيا-. ای. آی. و سیامريکا کشورھای غربی و در رأس آنھا -)١(

در  ،شود  اداره می»سيا« ۀ که ھمه با بودج، مرکز دمکراتيک و ده ھا نام ديگر،. دی.ئی ا. ان،»فريدوم ھوس«

 در راه اھداف شوم استعماری ،دالرکنند تا عده ای سفله و وطنفروش را با پرداخت مقداری  کشورھای مختلف فعال می

 رسيد و به آنچنان ھرج و مرجی گرفتار ئیجاه  اين سازمانھا در مصر بئیکار رسوا. کار گيرنده و امپرياليستی خود ب

رای دفاع از مزدورانش وارد ميدان شد و درخواست قانونی کردن  از طريق سفيرش در قاھره بامريکاآمد که دولت 

  .را نمودوضعيت اين سفلگان 

کتابی تأليف کرده که »  مدنیۀسازمانھای جامع« در مورد نقش سيا و ،»وائيآنا لوم«نام خانم ه يک محقق روسی ب

در قسمتی از اين . تشر گرديد من،چاپ مصر» االھرام« معروف ۀ در روزنام، ٢٢/١٢/٢٠١١ از آن بتاريخ ئیبخشھا

 »سيا« وابسته به ئی شروع به استخدام جوانان مصری در سازمانھا٢٠٠۵ از سال امريکاگزارش آمده بود که دولت 

 مبارزه امريکاو خزعبالتی از اين دست با پول »  حقوق کودک،حقوق بشر «،»آزادی و دمکراسی«نمود که برای 

 نفر رسيد که در شھرھای مختلف مصر ١۴٧٨٠٠ تعداد اين افراد به ،قالب مصر انۀ و در آستان٢٠١١ تا سال ،کنند

. خود را دريافت کنند) جاسوسی و مزدوری(ايستادند تا حقوق ماھانه در مقابل دفاتر سازمانھای مذکور در صف می

 می پوشاندند و  با روزنامه صورت خود را،کردند بعضی از اين افراد که به کار زشت خود آگاه و احساس خجالت می
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  دست و پا می، مصر در خون خودۀبی جھت نيست که انقالب ملت ستمديد. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

ايرانی نيز که ھمگی خواستار سرنگونی رژيم و برقراری »  کمونيستیۀدو آتش«زند و تعدادی از سازمانھای 

 که در فرصتی ديگر به ، و اسرائيل کمک گرفته اندامريکايعنی  نيز از کشورھای بيگانه ،در ايران ھستند» کمونيسم«

  .آنھا پرداخته خواھد شد

 با دولت امريکادستور ه  ب، اين مقاله زمانی نوشته شده که مصر با دو کشور قطر و عربستان رابطه داشته و آن دو-)٢(

 مقداری یر اين راستا قطر گاھد. خارج نشودوالن مصری ؤمسکردند تا کنترل اوضاع از دست  مصر ھماھنگی می

قطر   ،علت بعضی اختالفات سطحیه اکنون ب. کرد تا دست دولت خالی نباشد پول به بانک مرکزی مصر واريز می

  . ضروری بداند مجددا وارد صحنه خواھد شدامريکا مصر خارج و اگر ۀموقتا از صحن

 امريکا ۀ دخالت بيشرمان،بسيار کريه و تھوع آور است قطر و مصر ، عربستان،امريکاآنچه که در اين فعل و انفعاالت 

با وجود اين .  در سوريه ھستيمامريکای آن در امور کشورھا است و ما اکنون شاھد دخالت ئو مزدوران محلی و منطقه 

 يا دولت سوريه را ديکتاتور و مقصر ، بشار اسد،ستايند و در مورد سوريه  و غرب را میامريکابسياری دمکراسی 

  .امريکادانند و نه دخالتھای امپرياليسم  یم

 


