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   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ سپتمبر ١٣

  

  »دولت ھای ورشکسته« ناتو يا شرکت سھامی توليد -اياالت متحده 
  

اقتصاد دان و تحليلگر رسا نه . وانی استادوارد ھرمن، استاد باسابقۀ امور مالی در مدرسۀ وارتون ، دانشگاه پنسيل

 .ھای مشھور بين المللی و نويسندۀ کتاب ھای متعددی است

  

ب شده بود، می توانستيم اين جمله را صمريکا ناطی جنگ ويتنام، روی تابلوئی که بر سردر ورودی پايگاه نظامی 

  :بخوانيم 

“Killing Is Our Business, and Business Is Good.” 

و در واقع، کارھا واقعا ھم خيلی قاطعانه پيش می رفت، در ). ١(» ما کشتن است، و کارھا خوب پيش می رودکار«

، جائی که تعداد کشته شدگان غير نظامی به ميليونھا نفر می )ورياو به ھمين گونه در کامبوج، الئوس و ک( ويتنام 

کشتارھا به شکل . ان رونق سابق ادامه پيدا کرداز سوی ديگر، کارھا حتی پس از جنگ ويتنام نيز با ھم. رسيد
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روی پنج قاره ادامه يافت، يعنی ) ٢(»به شکل نيابتی«مستقيم و غير مستقيم توسط ميانجی گرھا و مقاطعه کاران 

مريکا به پايگاه نظامی، سپاه، قتل، تھاجم، عمليات بمباران، يا تأمين مالی رژيم ھای ا» امنيت ملی«درھر کجا که 

» تھديد تروريستی«ار و شبکه ھا و طرح ھای تروريستی فرامليتی نيازمند بود، در ھر کجا که برای مقابله با جنايتک

يان کنيپرس بالک در کتاب بسيار ارزنده اش دربارۀ مداخلۀ ). ٣( می طلبيد مبارزهرا به » غول بيچاره«که دائما 

انعطاف پذير بوده » امنيت ملّی« که تا چه اندازه مفھوم اياالت متحده در برزيل از خيلی سال ھا پيش نشان داده است

  .و تحت تأثير ديدگاه ھای متنوع نزد ملتھا، طبقات يا نھادھا می تواند مفاھيم متنوعی داشته باشد

Jan Knippers Black .United States Penetration of Brazil, Pennsylvania University Press, 

1977 

ت و قدرت است که بر حسب قاعده بايد امنيت را تضمين کند و در واقع بيش از ھمه نيز به ديدگاه ثرو«و مشخصا 

کتاب او به . (»پارانوياک مبتال می باشد و در تالش ھای اغراق آميزش برای تأمين امنيت، موجب تخريب می شود

 از بين رفتن آن را  اختصاص دارد، و١٩۶٠در برزيل در سال ھای » دموکراسی اجتماعی«بررسی خطر پيدايش 

  ). انقالب و روی کار آوردن ديکتاتوری نظامی می داند–به دليل پشتيبانی ھای اياالت متحده از ضد 

 صنعتی، و تسھيل مأموريت ھائی –با افزايش نياز به کارفرمايان و مقاطعه کاران در رابطه با مجموعه ھای نظامی 

به ھمين گونه با افزايش ھمکاری کامل رسانه ھای ھمگانی با چنين ، و نمايدکه افزايش بودجۀ دفاعی را توجيه می 

  .فعاليت ھائی، سرانجام به کشف واقعيت وحشتناکی نائل خواھيم آمد

 با تردستی سعی کرد به ويژه پس از سقوط - » غول بيچاره «-در واقع غولی را که پيش از اين مطرح کرديم، 

خدا را شکر، پس از چند تالش پراکنده برای جلب توجه روی .  کندتھديدات مشابھی را اختراع» امپراتوری شر«

تروريسم مافياھای مواد مخدر و سپس روی سالح ھای کشتار جمعی نزد صدام حسين، ناگھان تروريسم اسالمی از 

آسمان نازل شد تا برای تھديد خدابيامرز بلوک شرق، جانشين شايسته ای راه اندازی شود، که طبيعتا از خصومت 

جھان عرب با آزادی آمريکائی و نفی واگذاری  امکان مذاکره به اسرائيل برای حل صلح آميز مشکالتش با 

  .فلسطينی ھا منشأ می گيرد

عالوه براين به حداکثر رساندن کشتارھا و فروش اسلحه که حاصل چنين وضعيتی است، اياالت متحده در عين حال 

دولت ورشکسته را در اين جا به . شکسته، در سطح صنعتی، تبديل شدعمال به نخستين توليد کنندۀ دولت ھای ور

معنای دولتی به کار می برم که پس از تخريب توسط نيروی نظامی يا ناکارآمد شدن آن از طريق بی ثبات سازی 

ا و ي(اقتصادی يا سياسی و ھرج و مرج ناشی از آن، تقريبا به شکل قطعی قابليت بازسازی خود را از دست داده 

  .و ديگر قادر به پاسخگوئی به نيازھا و انتظارات قانونی شھروندانش نمی باشد) حق چنين کاری از دولت سلب شده

 به شکلی که ھائيتی، –البته، قابليت توليد دولت ھای ورشکسته در صنايع اياالت متحده مرتبط به ديروز نيست 

ين نشان می دھد، يعنی مناطقی که در آنجا کار کشتار جمھوری دومينيک، سالوادور، گوآتماال يا دولت ھای ھندوچ

به  شکل خارق ) دولت ھای ورشکسته(عالوه بر اين اخيرا باززائی توليد اين محصول را . رونق زيادی داشته است

العاده، و بعضا بی آن که کشتاری صورت گرفته باشد، به عنوان مثال، در جمھوری ھای سابق شوروی و تعدادی 

روش « اروپای شرقی، که کاھش درآمد و افزايش سرسام آور ميزان مرگ و مير، حاصل مستقيم از کشورھای

 قانونی اقتصاد و منابع توسط گروھی صاحب امتياز از برگزيدگان به ۀو به توبره کشيدن نيم» درمانی شوک

صی سازی تقريبا و خصو(پشتيبانی غرب بود، ولی در عين حال به شکل کمابيش سازمان يافته و با حمايت محلی 

  ). در شرايط بزھکاری حداکثرتماماً 
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و تغيير رژيم ھدايت شده توسط ناتو و اياالت » مداخالت بشردوستانه«تعداد ديگری از دولت ھای ورشکسته حاصل 

پس از فروپاشی اتحاد جماھير نوع مداخله در واقع خشونتبار ترين » بشر دوستانه«اين مداخالت . متحده بود

  می باشد).يعنی از تاريخ فروپاشی نيروی بازدارنده، فوق العاده مھم، اگر چه محدود(ی شورویسوسياليست

  .در اين مورد، مداخلۀ بشر دوستانه در يوگوسالوی به عنوان الگو به خدمت گرفته شد

 به بوسنی، صربی و کوزووو به دولت ھای ورشکسته تبديل شدند، چند دولت ديگر تلوتلو خوران تحت فرمان و يا

ھّمت عالی غرب سر برآوردند، و ايجاد يک پايگاه عظيم نظامی اياالت متحده در کوزووو را به عنوان ھديه 

  . سوسيال دموکرات و مستقل بود بر پا شددريافت کردند و تمام اين موارد روی ويرانه ھای دولتی که سابقاً 

: ليد تعداد تازه ای از دولت ھای ورشکسته شد چنين نمايش زيبائی از مزيت ھای مداخلۀ امپرياليستی آغازگر تو

 با برنامۀ مشابھی در سوريه که تا کنون تا – اافغانستان، پاکستان، سومالی، عراق، جمھوری دموکراتيک کنگو، ليبي

در پيوند با » تھديد ايران«لۀ أکستۀ ديگر در چھار چوب مديريت مسحدود زيادی پيش رفته، و يک دولت ورش

  .  ديکتاتوری طرفدار غرب در عصر شاه، در دست تھيه استدوران شکوفای 

طرح به ورشکستی کشاندن دولتھا را به طور کلی بايد به عنوان وجه مشخصۀ سياست امپرياليستی و فرافکنی 

حانه را می بينيم که لبراين اساس، به عنوان مثال، پيدايش شورش قومی در اشکال مس. قدرت امپراتوری تلقی کنيم

. حال خود را به عنوان قربانی مطرح کرده و بر ھمين اساس به شکل رسمی مورد بازشناسی قرار می گيرددر عين 

 عليه دولت حاکم دست به اقدامات تروريستی می زنند، و آشکارا واکنش خشونت آميز نيروھای ءاقوام شورشی ابتدا

در اين .  امپراتوری درخواست کمک می کننددولتی را برمی انگيزند، و متعاقبا به شکل سازمان يافته از نيروھای

. گونه کمک رسانی ھا، سربازان مزدور خارجی عموما برای تقويت نيروھای شورشی به خدمت گرفته می شوند

شورشگران و سربازان مزدور نيز بر حسب قاعده توسط قدرت ھای امپرياليستی اسلحه و آموزش نظامی دريافت 

امپرياليستھا البته اقدامات شورشيان را در صورتی که موجب . رخوردار می شوندکرده و از پشتيبانی لوژيستيک ب

  . تشويق می کنند،بی ثبات سازی، بمباران و سرانجام براندازی رژيم مورد نظر گردد

. اين شيوۀ کار در تمام طول فروپاشی يوگوسالوی و در به وجود آوردن دولت ھای ورشکسته کامال آشکار بود

و به ھدف تخريب يوگوسالوی و ويران ساختن مھمترين و مستقل ترين بخش آن، يعنی صربستان، قدرت ھای نات

شورش عناصر ملی گرای ديگر جمھوری ھای فدراسيون را تشويق کردند، و نه تنھا از آنھا پشتيبانی به عمل 

نازعات به درازا کشيد و م. آوردند بلکه آنھا را از مداخلۀ مستقيم نظامی ناتو در منطقه نيز برخوردار ساختند

  .پاکسازی قوی به راه افتاد، ولی تخريب يوگوسالوی و ايجاد دولت ھای ورشکسته با موفقيت به انجام رسيد

ن و ايران بود که عالوه بر تمام کمکھا، سربازان مزدور و ، به اعتبار و ھمکاری دولت کلينتبه شکل شگفت انگيزی

 کوزووو ھدايت کردند تا به مبارزان محلی بپيوند و عليه کشوری که آماج عناصر القاعده را به بوسنی و سپس به

  ). ۴(يعنی عليه جمھوری صربستان: قرار گرفته بود بجنگند 

 نيز حضور داشت، و اکنون نيز در سوريه برای طرح ادر جبھۀ ليبي» مبارزان آزادی«ولی القاعده در صفوف 

حتی نيويورک تايمز با اندکی تأخير برنامۀ تغيير رژيم (حضور دارند برنامه ريزی شدۀ ديگری به ھدف تغيير رژيم 

  ).٢٠١٢ جون ٢۴ -سوريه را تأييد کرد

، و سپس در )۵(بود  ١٩٩۶البته بايد دانست که پيش از اين القاعده يک مھرۀ مھم در تغيير رژيم افغانستان در سال 

ن، رھبر شورشی از خاندان سعودی درجۀ يک، که بن الد(مبر نقش کليدی در تغيير وضعيت داشت  سپت١١ماجرای 

ا توسط اياالت متحده تأمين مالی و حمايت می شد و سپس حمايتش را متوقف کرد، و بن الدن نيز عليه اياالت تمقدم
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 ابليس نمائی بن الدن شروع شد تا اين که سرانجام توسط اياالت متحده به قتل بر اين اساس. جبھه گرفتمتحده 

  ).رسيد

برنامه ھا در رابطه با خشونت و جناياتی که آن دولت مورد ھدف عليه شورشيان و طرفدارانشان انجام داده اين 

ھمواره مديريت ماھرانه ای را ضروری می سازد تا ابليس نمائی دولت محکوم به ورشکستگی تسھيل گرديده و 

  .مداخلۀ گسترده را نيز قابل توجيه سازد

 و سوريه نيز نقش ااين روش طی جنگ به ھدف تجزيۀ يوگوسالوی نقش کليدی داشت، و احتماال در جنگ عليه ليبي

اين روش در عين حال خيلی مديون بسيج سازمان ھای بين المللی است که فعاالنه در . مھمتری بازی کرده است

کشيده شود نسبت می دھند، و در ابليس نمائی او افشای جناياتی که معموال به رھبر آن دولتی که بايد به ورشکستگی 

در مورد يوگوسالوی، ديوان بين المللی . شرکت داشته، و حتی پروندۀ اتھامات را تا ديوان کيفری پی گيری می کنند

کيفری توسط ناتو راه اندازی شد، و در ھمکاری تنگاتنگ با کشورھای عضو ناتو برای تضمين اين امر کار را به 

پيش بردند که تنھا اتھامات وارده در مورد جنايات صربستان، برای توجيه مداخلۀ اياالت متحده و ناتو شکلی به 

  .کافی باشد

الگوی بارز اين ساخت و ساز، دادگاھی کردن ميلوسويچ توسط دادستان دادگاه جزائی بين المللی برای يوگوسالوی 

 که ناتو تصميم گرفته بود زير بناھای غير نظامی )١٩٩٩در می (سابق بود که مشخصا زمانی راه اندازی شد 

 در حالی که چنين بمبارانھائی بر اساسا منشور سازمان –صربستان را برای تسريع تسليم اين جمھوری بمباران کند 

در نتيجه مشخصا دادگاه ميلوسويچ به رسانه ھا اجازه داد تا توجه عمومی . ملل متحد جنايت جنگی محسوب می شود

  .جنايت خشونتبار و غير قانونی ناتو منحرف سازندرا از 

به ھمين ترتيب، پيش از آن که ناتو به ليبی حمله کند، دادستان ديوان بين المللی کيفری دستور پی گرد عليه معمر 

بر ھمگان آشکار است که ديوان بين المللی کيفری . قذافی را صادر کرد، بی آن که تحقيقات مستقلی درخواست کند

نون ھرگز ھيچکس را به جز رؤسای دولت ھای آفريقائی که در خط غرب نيستند، تحت پی گرد قانونی قرار تا ک

  .نداده است

تغيير  يک امتياز گرانبھا برای قدرت ھای امپرياليستی به حساب می آيد و در چشم انداز» مديريت قانون«اين شيوۀ 

  .رشکسته خيلی مؤثر واقع شده استرژيم و به ھمين گونه در چشم انداز توليد دولت ھای و

به اصطالح مستقل، » گسترش دموکراسی«به ھمين گونه مداخالت سازمان ھای بشردوستانه يا سازمانھائی مانند 

، که دائما به کاروان امپراتوری می پيوندد و تنھا »سازمان اجتماعی باز«يا » سازمان ديدبان حقوق بشر«مثل 

حتمالی به رژيمی که آماج حمله قرار گرفته و رھبران آن نسبت می دھند، يعنی فھرست جناياتی را که به شکل ا

  .مواردی که به شکل بارزی تمرکز رسانه ھا را روی چنين موضوعاتی تسھيل می سازد

  .اين مجموعه فضای فکری مناسبی را فراھم می سازد تا خشونتبارترين مداخالت به نام دفاع از قربانيان انجام گيرد

 و تصاوير زنان بيوۀ –ی که صورت گرفته ئيد خشونت ھائر کشورھای غربی، افشاگری ھا و تأبر اين، دعالوه 

غرق در اشک و پناھندگانی که ھمه چيزشان را از دست داده اند، موضوع را به شکل حادتری در اذھان عمومی 

وليت ؤمس«ق عمومی در مورد روز شدن تواف شگفت آور خشونت ھای شنيع و بمطرح می کند، يعنی داليل ظاھراً 

  . عميقا بخش مھمی از طيف آزاديخواه و چپ را نيز به ھيجان وامی دارد–در رابطه با قربانيان منازعات » حفاظتی

در نتيجه بسياری از آنھا، ھمصدا، عليه رژيمی که در طرح براندازی به ثبت رسيده، برای زوزه کشيدن به گلۀ 

  .اخلۀ بشر دوستانه می شوندگرگ ھا می پيوندند و خواھان مد
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  .متھم شوند، سکوت می کنند» دفاع از ديکتاتور«ديگران عموما از ترس اين که مبادا به 

دليل و برھان مدافعان مداخلۀ نظامی اين است که، به بھای خطر جلوه کردن به عنوان افرادی که از گسترش 

 آيد و حوادث ناگواری روی می دھد، ھمه در اين امپرياليستی دفاع می کنند، وقتی وضعيت به شکل وخيمی درمی

ولی در عين حال بايد برای . تحت تأثير قرار گرفته و خواھان مداخله می شوند) مريکا يا در غربايعنی در (جا 

نديشيم، و به بيوفادار ماندن به اصالت چپ، به حداقل مديريت مداخله برای جلوگيری کردن از تھاجم امپرياليستی 

  ).۶( محدود شوداال بخواھيم که مداخله به ممنوعيت منطقۀ پرواز در آسمان ليبيعنوان مث

ولی آيا خود اياالت متحده يکی از ھمين موفقيت ھای ياد شده در زمينۀ توليد دولت ھای ورشکسته نيست؟ روشن 

ينی برای ساخت مريکا بھای بسيار سنگااست که ھيچ قدرت خارجی به شکل نظامی آن را ويران نکرده، ولی مردم 

  .و سامان جنگ دائمی پرداخت کرده اند

اينجا، نخبگان نظامی، به ھمين گونه متحدانشان در جھان صنعت، سياست، امور مالی، رسانه ھا و روشنفکران، به 

شکل خيلی گسترده در تعميق فقر و فالکت عمومی، تخريب خدمات اجتماعی و تضعيف کشور، با حفظ طبقۀ 

 به مخاطره افتاده، در نبود توان پاسخگوئی صحيح به نيازھا و انتظارات شھروندان عادی، علی رھبران فلج شده و

افزايش ھا کامال جذب ساخت و سامان جنگ دائمی شده و يا به . رغم افزايش دائمی توليد ناخالص ملی برای ھر فرد

ن چيزی که استيون پينکر در  در آ–مصرف يا انباشت ثروت بيشتر برای يک اقليت کوچک اختصاص يافته است 

  کتاب

Steven Pinker : Better Angels of Our Nature 

 مبارزۀ خشونتبار اقليت ناچيزی برای منحصر ساختن بخش افزوده شده به –ناميده است » بازسازی تمدن«دوران 

توده ھای وسيع مردم توليد ناخالص ملی، و حتی انتقال مستقيم آن به درآمدھايشان، و جذب ثروت و حقوق اجتماعی 

به عنوان دولت ورشکسته، اياالت متحده مانند بسياری از زمينه ھای ديگر به شکل انکار ناپذيری . فراتر می رود

  !يک ملت استثنائی را تشکيل می دھد

   

Edward S. Herman 

د دان و تحليلگر رسا اقتصا. ادوارد ھرمن، استاد باسابقۀ امور مالی در مدرسۀ وارتون ، دانشگاه پنسيلوانی است

  .نه ھای مشھور بين المللی و نويسندۀ کتاب ھای متعددی است

Corporate Control, Corporate Power (1981), Demonstration Elections (1984, avec Frank 

Brodhead), The Real Terror Network (1982), Triumph of the Market (1995), The Global 

Media (1997, avec Robert McChesney), The Myth of The Liberal Media: an Edward 

Herman Reader (1999) et Degraded Capability: The Media and the Kosovo Crisis 

(2000). Son ouvrage le plus connu, Manufacturing Consent (avec Noam Chomsky), paru 

en 1988, a été réédité 2002 aux USA puis en 2008 au Royaume Uni.  

  

  يادداشت ھا

États ratés (failed states)١ 
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 حيات و گسترش ۀدولت ورشکسته، اصطالح ديپلماتيک بين المللی  به دولت ھائی اتالق می شود که قادر به ادام

  .را تداعی می کند» دولت شرور«اقتصادی سالمی نيستند و در عين حال 

 يا سربازان مزدور که توسط يک يا چند قدرت بزرگ برای بی ثبات سازی کشوری که ھدف گروه شبھه نظامی.٢

شدت «منازعاتی که به شکل منازعۀ . قرار داده اند، متشکل و مسلح شده با حقوق مکفی به خدمت گرفته می شوند

جنگ نيابتی .  می نامند»جنگ نيابتی«ناميده می شود و به شکل غير مستقيم ھدايت می شود » نامتعارف«يا » پائين

  .جز جنگ داخلیه البته به ھمه چيز شباھت دارد ب

. ، و دست و چلفتی بازنمائی می شود»غول قابل ترحم«مريکا، ايالت متحده دائما به شکل ادر رسانه ھا و سينمای .٣

آگاھانه توسط اين اين نوع بازنمائی ھا اجازه می دھد، جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت که به شکل اختياری و 

ی به شکل کامال ناخواسته ئا چلفتی معرفی شود که گوکشور انجام گرفته، به عنوان اشتباه و خصوصيت دست و پ

 وقتی که اياالت متحده و ھم –به قربانيان غير نظامی » خسارات جانبی«يا » تسامح«اصطالح . انجام گرفته است

  .  اتالق می شود-پيمانانش مرتکب شده باشند 

 Cf. : Unholy Terror [terreur impie ou invraisemblable ou contre nature, l'acception de 

Unholy étant très large], de John Schindler, article particulièrement démonstratif sur ce 

sujet et qui, de fait, n’apparaît plus nulle part, sauf sur Z-Magazine ! Voir ici mon “Safari 

Journalism: Schindler’s Unholy Terror versus the Sarajevo Safari’s Mythical Multi-

Ethnic Project”, Z Magazine, avril 2008 

 Ndt : Afghanistan : Renversement de la monarchie 1978 

Invasion soviétique en soutien au nouveau régime : 1979-1989 

Guerre civile pro/anti-islamistes :1990-1996 

Coup d’État et prise de pouvoir des Talibans : 1996 

Début de l’intervention de Ben Laden dans le conflit : 1984 

Création d’Al-Qaïda : 1987 

 Cf. Gilbert Achcar, “A legitimate and necessary debate from an anti-imperialist 

perspective,”[Un débat légitime et nécessaire à partir d’une perspective anti-impérialiste] 

ZNet, 25 mars 2011; et ma réponse dans “Gilbert Achcar’s Defense of Humanitarian 

Intervention,” [Gilbert Achar prenant la défense d’une intervention humanitaire] MRZine, 

8 avril 2011, concernant “les finasseries de la gauche impérialiste”. 

  ژيلبر اشکر مدافع مداخلۀ بشردوستانه بود و پاسخ من

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢مبر  سپت١١

  »کار ما کشتن است، و کارھا خوب پيش می رود«

Produire des « Etats Ratés » 

  ٢٠١٢مبر  سپت٨مرکز مطالعات جھانی سازی 

  آسيا، اروپا، خاورميانه: قه منط
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   ناتو–جنايت عليه بشريت، جنگ اياالت متحده : موضوع 

  

 

 


