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   دالئل ارزشمند–) فصل ھفتم(عليه امپرياليسم
٢  

  )بستگی دارد چه کسی برنده شود! (انتخابات آری

احان و معماران امپراتوری از ھر طريقی که ممکن باشد، از ترور گرفته تا انتخابات، به گونه ای که شرايط ايجاب طر

آنھا، انتخابات را در خارج ترويج داده، نظارت می کنند، آنھا را می خرند، تقلب و يا تضعيف . نمايد، استفاده می کنند

ی التين، و خاورميانه امريکافريقا، ای در رقابت ھای انتخاباتی اروپا، سيا به نامزدھای طرفدار سرمايه دار. می کنند

 برای يک حزب محافظه کار مسلمان ا در اندونزيدالر، يک ميليون ١٩۵۵سيا در سال . کمک مالی ارائه کرده است

ند سال بعد بنابراين، سيا چ.  کمونيست ھا خوب عمل کردند خرج کرد، اما حزب مذکور ضعيف عمل کرد، در حالی که

 انتخابات از يک کودتای نظامی حمايت کرد که شکست خورد ولی در کودتای ديگری در سال ۀبرای خنثی کردن نتيج

 تا يک ميليون نفر کشته بود که بزرگ ترين خونريزی و کشتار پس از ۵٠٠٠٠٠ آن ۀ ھزينً موفق شد، و تقريبا١٩۶۵

  .ھولوکاست محسوب می شود

را کار ھاور در انتخابات مجلس ملی الئوس، پول ھزينه کرد که پيروزی نامزدھای محافظه ، دولت آيزن١٩۵٨در سال 

اما محافظه کاران . را خنثی کند) Pathet Lao(تضمين کند تا حزب ضد سرمايه داری ضد امپرياليستی پاتيت الئو 

 انتخابات به ۀ انتخابات از برگۀسيا يک بار ديگر، برای خنثی کردن نتيج. ضعيف عمل کردند و پاتيت الئو برنده شد

را به منظور جنگ ) a.k.a. Hmong(قبايل ميوھا )  م-سيا(با استفاده از ترکيب پول و زور، آژانس . گلوله روی آورد

ھمانگونه که در فصل قبل اشاره شد، سيا در کمک به حمل . عليه پاتيت الئو در يک ارتش خصوصی سازمان داد

ھنگامی که . ر جھانی، خدمتی که قبايل را به آژانس سيا نزديک تر کرد ھمکاری نمودمحصول ترياک ميوھا به بازا

 بدون اطالع عموم عليه الئوس در سال امريکاارتش ميوھا ثابت کرد که عليه پاتيت الئو کافی نيست، سياست گذاران 

 B-52 (۵٢ - اران فرشی باين حمله شامل بمب.  کردند که برای سال ھا ادامه داشت ئیشروع به يک جنگ ھوا١٩۶٩

carpet bombing ( بود که روستاھا را يکی پس از ديگری نابود ساخت و ھر ساختار روی پا ايستاده ای را در دشت

 زنده مانده در گودال ھا، چاله ھا، يا در غارھا زندگی کردند و فقط شب ھا ئیجمعيت روستا. ھا نابود و ناپديد ساختند

مزارع برنج به چاله تبديل شده بود، و کار کشاورزی را غيرممکن می .  انجام می دادندکارھای مزرعه داری شان را
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.  از جمعيت خالی شدً الئوس عمالۀتمام منطق. ده ھا ھزار نفر قتل عام شدند؛ تعداد زيادی گرسنگی کشيدند. ساخت

  .ويتنام به ھمان اندازه ھدف جنگ فرسايشی تبه کارانه قرار گرفت

جان .  بار صدھا تن بيش از بمب ھای ھمه جناج ھای جنگ جھانی دوم بر سر ھندوچين بمب ريخت ، چندينامريکا

در جنوب تنھا، بمب ھای «: نوشت) The Ruses of War(در کتاب خود، نيرنگ جنگ ) John Quigley(کويگلی 

 نصف جنگل ھای ًل نموده، و تقريبا ميليون چاله ايجاد کرده، زمين را به باتالق تبدي٢٣ً  تقريبا۵٢ - انداخته شده توسط ب

برنج و زمين ھای کشاورزی باقی  در مزارع ) امريکائی(ھزاران مين ما . جنوب را برھنه کرده و از بين برده است

  .»مانده اند، تا کشاورزان ويتنامی بازھم توسط آنھا کشته و معيوب شوند

يون سرباز و افراد غيرنظامی ويتنامی در جنگ کشته ، دولت ويتنام اظھار داشت که سه ميل١٩٩۴ سال جوندر اواسط 

  .شده اند، چھار ميليون مجروح و دو ميليون نيز معلول شده اند

خاطر شرکت در جنگ ه پس از ضرب و شتم مردم نيکاراگوئه ب. در نيکاراگوئه، اول گلوله بود بعد برگه ھای رأی

يان جنگ را داد اگر برای به قدرت رسيدن ائتالف طرفدار  به آنھا قول کمک و پاامريکاکنترا ھا، دولت امنيت ملی 

.  رأی دادند١٩٩٠رأی بدھند که مردم نيکاراگوئه ھم در سال ) UNO coalition(سرمايه داری و ضد ساندنيست يونو 

  . در آن انتخابات ھزينه کرد، که آن را راھی برای تضعيف انقالب ساندنيستی می ديدنددالرواشنگتن ميليون ھا 

، با پيشتازی )Cuauhtemoc Cárdenas(، نامزد چپ مردمی کواھتيموک کارديناس ١٩٨٨ر مکزيک در سال د

 رأی ۀدولت برگه ھای رأی را مصادره کرد و روزھا از آزاد ساختن نتيج.  کننده در نظرسنجی، آرايش دزديده شدتعيين

که سرانجام نتيجه اعالم شد، در کمال تعجب وقتی . شمارش کنندگان مخالف از شمارش محروم شدند. ھا خودداری کرد

صدھا ھزاران مکزيکی . ، با دست کاری برنده اعالم شد)Carlos Salinas(نامزد انتخاباتی دولت، کارلوس ساليناس 

 به نتايج تقلبی با امريکارھبران .  کردندئیدر مکان ھای ملی در مکزيکو سيتی در اعتراض به غصب قدرت راه پيما

  .نگريستند و برای انتخابات جديد ھيچ اعتراضی نکردندرضايت خاطر 

، در فضای رعب و وحشت و ترور سياسی، بدون بھره مندی از ١٩٨٩ و ١٩٨۴انتخابات در السالوادور در سال ھای 

فصل نامه (در ) Mike Zielinski(مايک زيلينسکی . رأی مخفی، شمارش صادقانه، يا مشارکت با احزاب چپ رخ داد

 امريکاھمانند برگ درخت انجير برای ديکتاتور نظامی مورد حمايت «آنھا : نوشت) ١٩٩۴فی، تابستان عمليات مخ

  .بودند» برای مصرف بين المللی پخته شده

يک پيمان صلح با دولت امضاء ) FMLN( نيروی چريکی جبھه آزادی بخش فارابوندو مارتی  ،١٩٩٢ جنوریدر 

، حزب فوق )ARENA(آرينا . يروھای چپ برای اولين بار برگزار گرديدکرد و دو سال بعد انتخابات با شرکت ن

.  با کارزاری که با دست کاری، تقلب، تھديد و ارعاب و خشونت توأم بود، برنده شدامريکاراستگرای دولت، با حمايت 

ی برپا ئ رسانه حزب فوق راستگرای آرينا، با بيش از پنجاه برابر پول جبھه آزادی بخش فاربوندو مارتی، کارزاری

کرد که جمعيت آسيب ديده از دوازده سال جنگ را ترساند، و تبليغ می کرد جبھه آزادی بخش فاربوندو مارتی مذھب 

حداقل سی و دو عضو جبھه آزادی بخش فاربوندو مارتی، که . شما را لغو می کند و سالمندان را به قتل خواھد رساند

حدود .  کارگران بودند، در طول مبارزات انتخاباتی به قتل رسيدندۀنمايندگان برجستبيشتر آنھا نامزدھای انتخاباتی و از 

 ۀ نفر ديگر، حتی با نشان دادن کارت، اجاز٣٢٠٠٠٠ ًبه تقريبا.  نفر از دادن کارت ثبت رأی محروم شدند٣٠٠٠٠٠

در ھمين حال، نام . ده بودنام آنھا به طرز مرموزی از ليست رأی دھندگان حذف ش. دسترسی به صندوق رأی داده نشد

 Roberto(ھزاران نفر وفات يافته، ھنوز در فھرست بود از جمله رھبر اخير وفات يافته آرينا به نام روبرتو د ابيسون

D’Aubuisson ( و رئيس جمھور وفات شده خوزه ناپوليون دوارته)José Napoleón Duarte( به طور معجزه ،
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 روز انتخابات، سرويس ھای اتوبوس به مناطقی اختصاص داده شده بود که در.  موفق به رأی دادن شدندئیآسا

در حالی که در مناطق رأی دھندگان جبھه آزادی بخش فاربوندو مارتی، مردم . طرفداران آرينا از قبل تسلط يافته بود

خش فاربوندو مارتی در بسياری از مناطق قدرتمند جبھه آزادی ب.  نقليه به پای صندوق رأی می رفتندۀاغلب بدون وسيل

مقامات آرينا، تريبون ھای انتخابات را . زمان رأی گيری توسط ارتش مورد اذيت و آزار و تھديد و ارعاب قرار گرفتند

 ٧۴٠٠٠بود، و عذر حدود ) آرينا( صادر می کردند که به نفع حزب خودشان ئیل داشتند و ھمواره رأودر کنتر

  .نمی توانستند اسناد دقيق مورد نياز را ارائه دھند رأی دھنده را خواستند که  متقاضی

به خاطر بايد داشت که در رأی گيری مکزيک، برگه ھای رأی کامپيوتری برای چندين روز تأخير داشت و در مقايسه 

در شب انتخابات، نمايندگان احزاب مخالف از اطاق .  که با دست آورده شده بودند، فرق داشتئیو مطابقت با آنھا

  .ی کامپيوتر اخراج شدندمرکز

اگر می .  درصد کرسی ھا شد٢۵حتی با تمام آن ھمه موارد سوء استفاده، جبھه آزادی بخش فاربوندو مارتی برنده 

رغم آن ھمه تقلب و ارعاب،  علی. گذاشتند که چپ ھا در مسابقه انتخاباتی صادقانه شرکت کنند، شگفتی می آفريدند

  .اعالم شد» دمکراسی« و رسانه ھا يک امريکاان سياسی انتخابات السالوادور توسط رھبر

، در فيليپين تحت حکومت مارکوس، در گرانادا پس امريکا ۀنمايش انتخاباتی مشابھی در جمھوری دومينيکن پس از حمل

  .، و در برخی ديگر از کشورھا بوده استامريکا ۀاز حمل

 امريکامبارزات انتخاباتی در خود . در جھان سوم رخ می دھدل انتخابات فقط و اينھا به اين مفھوم نيست که کنترۀھم

اقليت، حق الزحمه تشکيل پرونده، زمان کوتاه /نيز با الزامات منع کننده برای دسترسی به اوراق رأی احزاب کوچک

برای پر کردن پرونده، شرايط محدود رأی دھندگان، دسترسی محدود به رسانه ھا، ھزينه ھای بزرگ مبارزات 

 برای احزاب آلترناتيو غيرممکن می شود، وعدم حمايت ً که تقريبائی آن چيزھاۀ تبليغاتی، ھمۀخاباتی، و نداشتن نمايندانت

  .ی مشخص می شودئمالی ثروتمندان، برای رسيدن به مخاطبان توده 

 به تصويب رسيده  که قانونیئی تظاھر به دمکراسی کنار گذاشته می شود، به طوری که در کانادا، جاۀبعضی اوقات ھم

 برای ھر نامزد دالر ١٠٠٠ (دالر ۵٠٠٠٠ نامزد، با ثبت ھزينه ۵٠که احزاب در ھر انتخابات فدرال بايد حداقل 

آنھا اجازه ندارند در مدت . می شوند» لغو صالحيت«احزابی که موفق به انجام اين کار نشوند . داشته باشند) انتخاباتی

آوری کنند و يا برای فعاليت ھای سياسی، حتی برای پشتيبانی از نامزدھای مبارزات انتخاباتی کمک مالی جمع 

 ھای خود را اعالم کنند و ھرگونه وجوه باقی مانده را به دولت ئیآنھا بايد تمام دارا. انتخاباتی خود پولی خرج کنند

  .شدند» لغو صالحيت«گر براساس اين قانون غيردمکراتيک، حزب کمونيست کانادا، به ھمراه سه حزب دي. برگردانند

  

  عمليات جراحی زيبائی

.  انتخابات می شودۀدر بعضی موارد نادر، ثابت شده که ارعاب و تقلب کافی نيست و يک اصالح طلب در واقع برند

-Jean( پوپوليستی، پدر ژان برتراند آريستيد -  که يک کشيش مردمیئی در ھائيتی بود، جا١٩٩١چنين موردی در سال 

Bertrand Aristide(و عليه ثروتمندان بود، موفق به کسب قريب ءبرای اين که او طرفدار فقرا. ، برچسب چپ خورد 

آريستيد، در مدت تصدی کوتاه .  درصد رأی برای اولين رئيس جمھور ھائيتی شد که آزادانه انتخاب شده بود٧٠به اتفاق 

او سعی کرد که حداقل دستمزد را به . ی مبارزه کردخود عليه فساد در دولت و برای بھره وری بيشتر در خدمات عموم

 امنيت اجتماعی و ۀاو کوشش کرد تا يک برنام.  در روز، و نه در يک ساعت برسانددالر ۴ به دالر ٢دو برابر، از 

  . مواجه شدندامريکا اين موارد با مخالفت بانک ھا و سفارت ۀپروژه ھای اصالحات ارضی را تأسيس کند، که ھم
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 آغاز شده بود ثابت کرد که موفقيت آميز بوده تا زمانی که ارتش ئیعاونی که توسط دھقانان در مناطق روستامزارع ت

نه ماه تالش ھای دمکراتيک برای رھبر نظامی ھائيتی، . آنھا را سرکوب کرد و سازمان دھندگان آنھا را به قتل رساند

و ارتش او زياد بود، تا اين که قدرت را تصرف کرد و  امريکا ۀآموزش ديد) Raoul Cedras(نرال رائول سيدراس ج

کودتای نظامی موفق . چندين ھزار طرفدار آريستيد را کشت و بسياری ديگر را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داد

پدر آريستيد . به کسب حمايت ثروتمندان ھائيتی، سرمايه گذاران خارجی، و سلسله مراتب کليسای رومان کاتوليک شد

بی «و » رزات طبقاتیتحريک به خشونت، تجليل از مبا«يسيان تحت فشار واتيکان، دستور اخراج او را به دليل سال

  )١٩٩۴ دسامبر، ٢١گاردين خليج سان فرانسيسکو، . (صادر کرد» منانؤثبات کردن م

   کارزارۀدامتشريح کرده است، در ا) Dennis Bernstein(ھمانگونه که روزنامه نگار و محقق دنيس بيرنستين 

 سيا ۀ، که به وسيل)SIN- National Intelligence Service(ترور، ارتش از طرف سرويس اطالعات ملی ھائيتی 

سرويس اطالعات ملی ھائيتی از «. ، حمايت شد»ايجاد شده، آموزش ديده، تحت نظارت، و حمايت مالی شده است «

  ست، در حالی که حلقه ھای داخلی آن، شبکه قاچاق موادزمان شروع خود، به عنوان چشم و گوش سيا کار کرده ا

برای بيش از سه سال، واشنگتن ھيچ کاری برای بازگرداندن . »ی ھائيتی را تشکيل داده استدالرمخدر ميلياردھا 

  .آريستيد به قدرت انجام نداد

 تحريم ھای امريکامھور ن، رئيس جسرانجام کلينت. ھنی نامتعادل استسيا در يک گزارش ادعا کرد او از نظر ذ

 احيای دمکراسی و برگرداندن آريستيد به قدرت به آن ۀ، به بھان١٩٩۴مبر را بر ھائيتی تحميل کرد و در سپتاقتصادی 

 برای ھمکاری با امريکائیبه ھرحال، در اولين روز اشغال، اعالم شد که پرسنل . اشغال کردرا کشور حمله و آن جا 

نرال سيدراس، برای يک ماه ديگر در قدرت ماند و نه او و نه گروه ھای وابسته به ج. ه اندارتش ھائيتی به آن جا رفت

  .به تمام ارتش برای جنايات وحشتناک بی شمار عفو کامل اعطاء شد. او، نياز به ترک کشور داشتند

 غارت شده از دالرھا  که بالغ بر ميليون امريکا حکومت نظامی در بانک ھای ئی، ھمچنين اعالم کرد که داراامريکا

آريستيد اجازه دارد که آخرين ماه باقی مانده از دوره خود را به . نرال ھا داده می شودجمردم ھائيتی آزاد شده بود، به 

او مجبور به قبول شرايط بانک جھانی شد که شامل انتقال مقداری از قدرت .  قابل توجھیۀ اما با ھزين–پايان برساند 

 بخش دولتی و کاھش مشاغل دولتی تا نصف، ۀس محافظه کار ھائيتی، خصوصی سازی گستردرئيس جمھور به مجل

 در ھائيتی، افزايش يارانه ھا برای صادرات امريکائیکاھش مقررات و ماليات ھا بر شرکت ھای بزرگ سرمايه داری 

که اين اقدامات باعث نمايندگان بانک جھانی، اذعان داشتند . و شرکت ھای خصوصی، و کاھش عوارض واردات بود

در ھمان زمان، ھواداران آريستيد . است» سرمايه گذاران کسب و کار« آسيب به مردم فقير ھائيتی می شود اما به نفع 

 ھمکاری نزديکی با اطالعات ھائيتی داشت و آماده بود تا در امريکانيروھای اطالعات ارتش .  اعتصاب نداشتندۀاجاز

، )James Schlesinger(مشاور امنيتی سابق جيمز اشليزينگر . صورت لزوم بازداشت ھای گسترده ای را تحميل کند

 گفت او. »جلوگيری کند»  مردم و ھوادران آريستيدۀاقدامات تالفی جويان« بايد از امريکائیاشاره کرد که نيروھای 

برای ما مشکل است، و برای آريستيد «. بيشتر آنھا فقير ھستند، و ممکن است بخواھند منازل ثروتمندان را غارت کنند

خطر آن است که ما غارت، ) ١٩٩۴مبر سپت١۶بی سی، تلويزيون ای . (ل کندومشکل است، که مردم خود را کنتر

 و از ء در ھائيتی بود که از ثروتمندان در مقابل فقراامريکا روشن بود که. »شورش، و تعداد زيادی کشته خواھيم داشت

تصور می کردند که مردم ستم گران اقتصادی و قاتالن مسلح بودند و . عکسه ارتش در برابر مردم حمايت کند و نه ب

حاديه ھا  در ھائيتی، افرادی را اخراج می کردند که برای تشکيل اتامريکائیدر مدت اشغال، شرکت ھای . نه قربانی

سود خيلی . تالش می کردند و يا برای پرداخت ده سنت در ساعت به کارگران در قبال ده ساعت در روز ادامه می دادند
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در ھمين حال .  کشور به کار گرفته شودۀکمی اگر ھم از اين شرکت ھا بود در ھائيتی باقی می ماند تا برای توسع

 خود بانک جھانی، تعداد مردم ھائيتی که در فقر مطلق زندگی می کنند ۀگفتطبق . شرايط در ھائيتی از بد، بدتر می شود

 گسترش جدی سوء تغذيه، ۀ افزايش يافت، که نشان دھند١٩٨۵ درصد در سال ٨١ تا ١٩٧۶ درصد در سال ۴٨از 

  .بيماری و بی سوادی است

 ۀاسی راه افتاده بود، ھدف از مداخل دمکر در حالی که سروصدای کاخ سفيد و رسانه ھا به عنوان عملياتی برای نجات

تقويت نظام طبقاتی موجود، سرکوب يا به :  در ھائيتی، ھيچ فرقی با مداخالت در بسياری ديگر کشورھا نداشتامريکا

ليس، برداشتن و خفيف ارتش و پۀحاشيه راندن سازمان ھای مردمی، خلع قدرت از رھبران آن ھا، و شرکت در تصفي

نيروی مداخله گر يا . کاران، در حالی که تمام سيستم سرکوب دست نخورده حفظ شده استبعضی از بدترين خالف

ھمتای سازمان ملل او، برای مدت طوالنی در ھائيتی باقی خواھد ماند تا کاری که مشاور امنيت ملی سابق، برينت 

در . به پيش برده شودخواند، » ملت سازی خطرناک«و » آرامش بغرنج«، آن را )Brent Scowcroft(اسکوکرافت 

آنھا درگير . بود» بازگرداندن ثبات «ۀ به ھائيتی حمله کرد، تحت بھانامريکائی، آخرين باری که نيروھای ١٩١۵سال 

، آن جا را ترک نکردند، تا اين که ١٩٣۴آنھا تا سال .  نفر از مردم ھائيتی را کشتند١۵٠٠٠بودند که » آرامش«برنامه 

  . درست کردند که تا امروز در جای خود باقی مانده استيک سيستم نظامی استبدادی

  

   سرمايه داریۀبيرون آمدن از گنج

امپرياليسم سيستمی است که نخبگان مالی با زور :  امپراتوری ساخته امۀبرای خالصه کردن نکات اصلی که دربار

نتيجه اش ثروتمند شدن چند نفر . دمصادره می کننرا   نيروی کار، منابع طبيعی و بازارھای جوامع خارج/ زمين، کار

امپرياليسم درگير روش ھای زور و اغلب خشونت آميز برای جلوگيری از نظام رقابت .  بسياری استئیو بی نوا

 که گوش به فرمان و يا دولت ھای دست نشانده ئیدولت ھای مقاوم مجازات می شوند و آنھا. اقتصادی ناشی از آن است

سرمايه داری مالی بين المللی، تنھا عالقه مند به ساختن جھانی امن برای . می گيرند» پاداش«اند، با کمک ھای نظامی 

  .سرمايه گذاران خود و برای کل سيستم انباشت سرمايه است، و به ھيچ کشوری دلبستگی ندارد

ادی به حساب مردم  زيۀيت انجام اين کار را به طور برجسته ای، با ھزينمسؤول امريکاپس از پايان جنگ جھانی دوم، 

   مدرکی برای حمايت از يک ديدگاه جايگزين است؟ اگر اين ادعاھا درست نيستند، چه.  بر دوش گرفته استامريکا

   ھرگز از نيروھای انقالبی اجتماعی عليه دولت ھای راستگرا حمايت نکرده است؟امريکاچرا 

ری خاصی چنگ می اندازد در حالی که نقض چرا بر عدم وجود اشکال دمکراسی غربی در کشورھای ضدسرمايه دا

   حقوق بشر در کشورھای طرفدار سرمايه داری را ناديده می گيرد؟ۀگسترده و وحشيان

چرا به ده ھا ديکتاتور نظامی طرفدار سرمايه داری در سراسر جھان کمک کرده است و به کارزار آنھا برای سرکوب 

  ده است؟سازمان ھای مردمی درون خود آن کشورھا کمک کر

 به ھمان نسبت رژيم ھای چپ مردمی ً بيش از يک دوجين دولت منتخب دمکراتيک، اصالح طلب و تقريباامريکاچرا 

 و عليه امتيازات سرمايه گذاران شرکت ھای بزرگ ء سرنگون ساخته است که کوچک ترين حرکتی به نفع فقرا نيزرا

  کرده اند؟

  ن اتحاد جماھير شوروی انجام داده است؟چرا اين کارھا را حتی قبل از به وجود آمد

  و چرا امروز نيز اين اقدامات را ادامه می دھد وقتی که ديگر شوروی وجود ندارد؟
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 معامالت مواد مخدر ۀی مرکزی ھمکاری می کند، در حالی که دربارامريکاچرا با قاچاقچيان مواد مخدر از آسيا تا 

  خيالی در کوبا ابراز خشم می کند؟

 که نقش دمکراتيکی بازی می کنند و ئی حزب يا دولت ضدسرمايه داری خصومت می ورزد، از جمله آنھاچرا با ھر

   ھستند؟امريکا ديپلوماتيک و اقتصادی با ۀمصرانه به دنبال روابط دوستان

نين ، را در چ»مھاجمان خارجی«، نه يک نياز برای دفاع ما از »تعصب گمراه کننده«، نه يک »حماقت«اين مسايل نه 

  .ثبات نامقدس توضيح می دھد

شنيدم ) Edgar Chamorro(، از ادگار چاموررو ١٩٨٧ مه ٢۴ انجمن ملی وکال در واشنگتن دی سی در ۀدر جلس

 سياسی برای کنتراھای مورد حمايت سيا استخدام شده بود، مشاوران سيا به او گفته بودند ۀزمانی که برای تشکيل جبھ

 صاحب نيکاراگوئه ای ۀبايد از تمايل خود برای بازگرداندن امالک خصوصی به طبقکه در اظھارات عمومی خود ن

.  برای زمينی که توسط دولت ساندنيستی مصادره شده بود و به دھقانان فقير داده شده بودًذکری به عمل آورد، خصوصا

مشاوران . اسی رھمون سازدبه جايش او بايد بگويد که او فقط می خواست انقالب را به مسير درست و به سوی دمکر

آنھا .  ضد انقالب بودۀ کالس امتيازات نداشتند؛ در واقع، ھمه دربارۀسيا، ھيچ مشکلی با تمايل او برای تأسيس دوبار

نمی خواستند چاموررو در جلوی ھمه بگويد، يک رويکرد احتياطی، که نه عدم آگاھی طبقاتی، بلکه حس مشتاقانه آنھا 

برای .  خود ادعا می کنند توجه کنيمۀ در مورد انگيزامريکايد کم تر به آن چه که سياست گذاران ما با. را آشکار سازد

 انجام می ً توجه بيشتری بدھد به آن چه که واقعامی بايداين که ھرکسی که می تواند به داليل انسانی اقرار به تعھد کند 

  .دھد

اگر اين آن چيزی .  را از نيت واقعی خود مطلع نسازندامريکايکی از موارد مھم که آنھا مواظبند، اين است که مردم 

در واقع، خود سياست گزاران قبول دارند که . می خوانند، بگذار چنين باشد» تئوری توطئه«است که بعضی ھا آن را 

بی اطالع آنھا به طور منظم بر ضرورت پنھان کاری تأکيد می ورزند، تا ھر دو سنا و کنگره را . پنھان کاری می کنند

، دستيار رياست ١٩۴٧در سال . گاه گاھی، به ھرحال، سياست گذاران به گفتن حقيقت نزديک می شوند. بگذارند

از بين رفتن بازار آزاد «مداخله در يونان و ترکيه را با اشاره به اين که ) Clark Clifford(جمھوری کالرک کليفورد 

  .، توجيه کرد»يد می کنددر کشورھای ديگر اقتصاد و دمکراسی ما را تھد

ھدف جدی و صريح سياست خارجی «: ، در پيام خود به دولت متحده اشاره کرد١٩۵٣رئيس جمھور آيزنھاور در سال 

  .»ما، تشويق فضای دوستانه و مھمان نوازی برای سرمايه گذاری در کشورھای خارجی است

لوب برای حفظ سرمايه گذاری خارجی در ما شرايطی مط«: معاون رئيس جمھور گفت) پدر(، بوش ١٩٨٢درسال 

 در آن جا، بلکه فرصت ھای سرمايه امريکا کارائيب می خواھيم، نه تنھا برای حمايت از سرمايه گذاری موجود ۀمنطق

حتی . »گذاری جديد با ثبات، دمکراتيک، بر محور بازار آزاد را در کشورھای نزديک به سواحل خود تشويق کنيم

که بعدھا به  (John Quigley-جان کويگلی.  می دانند که برای چه کسانی کار می کنندامريکاش بعضی از افسران ارت

 امور جھان ۀ خود دربارئیبه در خواست افسر فرمانده خود به واحد تفنگداران دريا)  تبديل شدامريکامنتقد سياست ھای 

 می دانستند که کجا بود، يا چه رابطه ئیان درياوقتی که در مورد ويتنام سخنرانی کردم، تعداد کمی از تفنگدار«: گفت

من فکر نمی کنم ما نياز داريم به آن جا برويم؛ ھيچ دليلی برای «: گفت  ئیيک تفنگدار دريا…  داشتامريکاای با 

 و جمعيت زياد   ويتنام نفت وجود داردۀدر زير فالت قار«: من صبورانه شرح دادم که. »رفتن به جنگ وجود ندارد

تفنگدار کويگلی، مھم . » از خاورميانه به شرق دور استئیم برای توليدات بازار ما مھم ھستند، و ويتنام مسير درياويتنا

، ويتنام اجازه نداشت که يک انقالب ضدسرمايه ئیبه جز نفت، بازار و تھديد خيالی مسير دريا. ترين دليل را نگفت
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 وقت خود را وقف امريکائیآن چيزی است که سياست گذاران داری را پيگيری کند؛ سيستمی اقتصادی در تضاد با 

 جنوب شرقی ۀ ترک مدار بازار جھانی را يافت، پس الئوس، کامبوج، بقيۀاگر ويتنام اجاز. نگھداری از آن کرده اند

  آسيا، و جاھای ديگر در سرتاسر جھان چه می شود؟

ی رياست جمھوری، اشاره کرد که کوشش ھای ما  تلويزيونۀ، در مناظر)Ross Perot(، راس پتروت ١٩٩٢در سال 

ن بود، که  صحنه نامزد انتخاباتی بيل کلينتشريک. بشود» دفاع از دمکراسی و سرمايه داری«در خارج بايد فدای 

واضح است، ميلياردر رک تگزاس درست نمی دانست که نبايد به صراحت به . آشکارا به کلمات پتروت حمله کرد

سرمايه ( کلمه ًاين يک موقعيت کمياب است زمانی که يک رھبر ملی واقعا. داری صحبت کندھواداری از سرمايه 

ی نھايت تمرين را برای نظر دادن در اين مورد به کار ئبرای دھه ھا، مقامات و مفسران رسانه .  می کندءرا ادا) داری

گ سرد يک مسابقه بين آزادی و کمونيسم برده اند، با اندک رجوع به نفع سرمايه داری جھانی به ما می گفتند که جن

 و رسانه امريکادر اروپای شرقی، رھبران )  م-تخريب(با سقوط کمونيسم .  استتغييربا اين حال، زمان در حال . است

ملت ھای «ھای خبری به رساندن اخباری شروع کردند که چيزی بيشتر از يک انتخابات آزاد در دستور کار برای 

 حفظ ۀبه نظر می رسيد آنھا می گويند، از آن چه استفاده شد دمکراسی سياسی بود، که آيا اجاز. اردسابق وجود د» اسير

 آنھا پيشنھاد کردند که يک کشور اگر ،يک اقتصاد سوسياليستی و يا حتی سوسيال دمکراسی داده شود؟ فراتر برويم

 امريکا شروع به اذعان کردند که ھدف سياسی آنھا آشکارا.  نمی تواند دمکراتيک باشدًھنوز سوسياليست باشد واقعا

 کمونيستی بود، حتی اگرچه آن کشورھا تا به حال سيستم ھای سياسی ًبرقراری سرمايه داری در کشورھای سابقا

  .دمکراتيک غربی را اتخاذ کرده بودند

 به ھم پيوند دھند، حتی  آن بود که سرمايه داری و دمکراسی راامريکائیوظيفه تبليغاتی رھبران و سازندگان افکار 

البته، آنھا بسياری از رژيم ھای غيردمکراتيک سرمايه داری . بعضی اوقات آنھا را مساوی و مثل ھم به حساب آورند

ھنوز خوب، بيش از حد سرمايه داری » سرمايه داری«اما . اال گرفته تا اندونزی و زئير را ناديده می گيرنداتوماز گو

، مفاھيمی است »اصالحات بازار«، و »اقتصاد بازار«، »بازار آزاد«ھای ترجيح داده شده اصطالح . به نظر می رسد

  . ثروتمند باشد۵٠٠که به نظر می رسيد بيشتر شامل ما تا فقط 

 ٢٧(ک سخنرانی در سازمان ملل او در ي. ن انتخاب شد، شروع به پيوند دمکراسی و بازار آزاد کردھنگامی که کلينت

در حالت . »ھدف مھم ما گسترش و تقويت جامعه جھانی دمکراسی مبتنی بر بازار است«: فت، گ)١٩٩٣مبر، سپت

، رئيس جمھور روسيه، به عنوان )Boris Yeltsin(از بوريس يلسين ) ١٩٩٣بر و اکت۵( نيويورک تايمز ،مشابھی

وان شد که يلتسين از ارتش اين ستايش زمانی عن. ستايش کرد» بھترين اميد برای دمکراسی و اقتصاد بازار در روسيه«

روشن . برای لغو قانون اساسی و مجلس، کشتن و زندانی کردن تعداد زيادی از مخالفان و معترضان استفاده می کرد

مقدم بر تعھد او به ) private-profit ownership(بود که از خود گذشتگی يلتسين برای مالکيت خصوصی انتفاعی 

ھمان گونه که .  او را با شور و شوق فراوان ستايش کردندامريکائیران و رسانه ھای دمکراسی بود، به ھمين دليل رھب

در روسيه و کشورھای متعدد ديگر نشان داده شد، وقتی که مجبوريم بين دمکراسی بدون سرمايه داری يا سرمايه داری 

  .رندبدون دمکراسی يکی را انتخاب ھستيم، نخبگان غربی بی درنگ دومی را در آغوش می گي

 نامه ای به نماينده لی ١٩٩۴در سال : مثال ديگر اين است که چگونه طرفداران سرمايه داری از گنجه خارج می شوند

او .  روابط خارجی مجلس نوشتم، و خواستار عادی سازی روابط با کوبا شدمۀ، رئيس کميت)Lee Hamilton(ھميلتون 

ما بايد کوبا را «ثر باشد، و آن که ؤبشود تا بيشتر م » به روز شده «د در ارتباط با کوبا بايامريکاپاسخ داد که سياست 

  .»مزايای اقتصادی سيستم بازار آزاد قرار دھيم… در ارتباط با ايده ھا و تمرين دمکراسی و
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 امريکائی ھای ئیات دمکراتيک در کوبا و در مقياس بزرگ برای انتقام از تصرف داراتغييرترويج «تحريم ھا برای 

الزم به گفتن نيست، که چرا ھاميلتون توضيح نداد دولت خود او که از ديکتاتور . » رژيم کاسترو گذاشته شده بودتوسط

 چرا حاال اصرار به برقراری دمکراسی در اين - راستگرای قبل از انقالب در کوبا برای نسل ھا پشتيبانی می کرد

 بايد در جھت پيش برد امريکا که سياست اختصاصی له بودأ او تصديق اين مسۀجزيره دارد؟ چيز آشکار در نام

او در کلمات زيادی می . باشد»  در مقياس بزرگ امريکائی ھای ئیتصرف دارا«و انتقام برای » سيستم بازار آزاد«

 آن بود که جھان برای شرکت ھای بزرگ سرمايه گذاری در خارج امريکاخواست ما بدانيم که يک تعھد اساسی سياست 

  .امن شوداز کشور 

 آگاھانه در ترويج سرمايه داری متعھد شده اند بايد توجه امريکاآن کسانی که شک و ترديد دارند که سياست گذاران 

ما نبايد . در يک کشور پس از ديگری ھستند» اصالحات بازار آزاد«داشته باشند که چه گونه آنھا به صراحت خواستار 

 تمام اقدامات آنھا، با افزايش فرکانس کلمات خود آنھا به آن چه که ًچرا که تقريبا. ديگر آنھا را به چنين نيتی متھم کنيم

  .آنھا تا به حال انجام داده اند شھادت می دھد

 

 
 


