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 فريد پرواز: فرستنده
  فريبرز مسعودی: نويسنده

 ٢٠١٣ اگست ٢۶
   

  پريزم، ناتوی اقتصادی و مديريت جھان
  

 اروپا ۀھا و شھروندان اتحادي  عليه مقامريکاام عظيم جاسوسی ۀدرست در گرماگرم تشکيل ناتوی اقتصادی پروژ

اين در .  عظيم جاسوسی استۀموضوع جاسوسی صنعتی يکی از پيش پا افتاده ترين ابعاد اين پروژ. شود فاش می

لند و ايتاليا به تشکيل ناتوی اقتصادی المان، فرانسه، ھاھای اقتصادی برتر اروپا از جمله   قدرتۀحالی است که ھم

بيفزايد سخت   ھا را در بريکس ميخ کوب کرده و به رشد اقتصادی اروپا تواند رقيبان آن رحی که میبه عنوان ط

لمان اعالم کرده ھيچ چيز باعث نخواھد شد در مذاکره برای تشکيل ناتوی ااند به طوری که صدر اعظم  اميد بسته

اقتصاددانان و سياست مداران اروپا و .  خلل وارد شود، آينده در بروکسل انجام خواھد شدۀاقتصادی که در ھفت

ً   فرا اقيانوس اطلسی گزافه گفتهۀ تا اين جای کار بسيار در مدح اين اتحاديامريکا تواند  ای می  چه رابطهاند و اما واقعا

   جاسوسی پريزم وجود داشته باشد؟ۀميان تشکيل ناتوی اقتصادی و پروژ

ھا  تالنتيک شمالی يک مفھوم ديگر را در ذھنا ۀ کمونيستی اتحادينام ناتو عالوه بر تداعی نام تھاجمی پيمان ضد 

ھای جنگ سرد پس از جنگ دوم جھانی   بر اروپا در سالامريکا ۀکند و آن ھم تحميل برتری ھمه جانب يادآوری می

انست  خود توۀ نيروی عظيم اقتصادی دست نخوردۀ با تکيه بر نيروی نظامی به پشتوانامريکاھا  در اين سال. است

طرفداران ناتوی . داری به رخ بکشد ھای دراز بر اروپا تسلط داشته و ھژمونی خود را بر جھان سرمايه برای سال

 و کانادا اين کشور نيز امريکااقتصادی بر اين اعتقاد ھستند که با تشکيل اين اتحاديه به دليل وجود پيمان نفتا ميان 

ضور خواھد داشت و با پيوستن احتمالی استراليا به آن کلکسيون  عظيم فرا اقيانوسی حۀ در اين اتحاديعمالً 

فريقای جنوبی و ھند اھای قدرتمند کامل خواھد شد تا در برابر قدرت يابی کشورھای برزيل، چين، روسيه،  دولت

چنان  ھم ھمراه اروپا امريکاتوان از تشکيل ناتوی اقتصادی اين برداشت را ھم داشت که  تا اين جای کار می. بايستد

را اما اعمال اين ھژمونی در جھان کنونی ابعاد ديگری . در پی حفظ سروری و اعمال ھژمونی خود بر جھان ھستند

ر در ييھای بزرگ امپرياليستی بوده است ولی اينک با تغ نيز دارا است که ھمواره از ديرباز مورد توجه قدرت

سی عظيم پريزم توجه ما را به سمت ضرورت برتری و  جاسوۀپروژ. ر کرده استييفناوری ارتباطات در شکل تغ
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ھای انتقال انرژی، بلکه دنيای   و لولهئیھای آبی و خاکی و ھوا تسلط بر مسيرھای ستراتژيک که اينک نه تنھا راه

  .، جلب می نمايدشود  اينترنت را شامل میۀمجازی مانند شبک

 یھای نو چون جھانی سازی چھره پنھان کرده است به شکل ئیدر واقع امپرياليسم که در پشت تعريف ھا و تعبيرھا 

ای پس از ھ  از دھهامريکاامپرياليسم .  تسلط و برتر از آن اعمال ھژمونی خود بر جھان متشبث شده استۀبرای ادام

 ً   : مشخص را برای حفظ ھژمونی خود اعمال کردۀ شيو۴ ميالدی ٨٠ ۀھای دھ  از سالپايان جنگ دوم و مشخصا

مانند دو جنگ خليج فارس، اشغال افغانستان و عراق، يورش به بالکان و نابودی : امی و ژئوستراتژيکسلطه نظ 

  يوگسالوی و از طريق ناتو و غيره

 ھم چون بانک جھانی، سازمان تجارت جھانی، صندوق بين المللی پول ئیاستفاده از ابزارھا: سلطه مالی 

.  پولی توسط ھيچ کشوری امکان پذير نخواھد بودۀکه بی عضويت در اين نھاد امکان ھيچ گونه مبادل SWIFT و

ی دارد و در حالی که بيش ترين أاست اما در اين نھاد ھر سرمايه يک ر) بلژيک(اگر چه مرکز اين نھاد در اروپا

 دو سرور بزرگ پشتيبانی کننده ارتباطی  است و يکی ازئی و سپس بريتانياامريکائیسرمايه ھا متعلق به بانک ھای 

 به امريکابا فشار   SWIFT در آخرين اقدام.  استامريکا قدرت اين نھاد در يد  است عمالً امريکاآن در خاک 

  .تحريم مالی ايران دست زده که اثار آن به خوبی در ايجاد بحران مالی کشور ديده می شود

ھا و  ای عمومی مانند حق کپی رايت و قانون مالکيت و حق اختراعبا اعمال قراردادھ: سلطه علمی و فناوری 

  ھای علمی، فنی اکتشاف

و ) نفت و گاز(ھمان گونه که جلوتر نيز اشاره شد از طريق سلطه و کنترل منابع انرژی: سلطه بر منابع انرژی 

  . مسيرھای ترانزيت انرژی

 و بيرون آن، امريکای و گروھی در درون خاک از طريق کنترل و سلطه بررسانه ھای ھمگان: سلطه فرھنگی 

 ۀی، برنامه ھای موسيقی و جشنواره ھای ھنری و فرھنگی، و اين آخری شبکئ سينمای ھاليوود، شبکه ھای ماھواره

  . اينترنتۀروز به روز گسترش يابند

ار جديدی دست يافته  بی چون و چرای خود به ابزۀشودامپرياليسم برای اعمال سلط اما ھمان گونه که مشاھده می 

  .است و آن ھم تسلط و کنترل گردش اطالعات است

از آن به عنوان  پريزم تسلط بی چون و چرای خود را بر دنيای مجازی که زمانی ۀ با اجرای پروژامريکادر واقع  

ری برای ھای تھيدست جھان پيرامونی به دانش و فن پيشرفته و ابزا  برای دسترسی ارزان تودهانقالب تکنولوژيک

 آن بيرون از ۀچنين اين پروژه که ھم چون کوه يخی فقط نوک قل ھم.  نشان داد،شد اعمال و گسترش دمکراسی ياد می

 با تکيه بر دانش و قدرت مالی خود به آسانی توانسته است از تک تک مردم امريکاآب افتاده است نشان داد که 

ھم چنان .  تبديل کند و اساس ساير کشورھا را به موضوعی مسخرهتواند استقالل  اين مراقبت می. جھان مراقبت کند

 به راحتی توانسته و خواھد توانست بر کليه معامالت امريکا شده ء از ابعاد اين جاسوسی افشائیھا که تا کنون گوشه

ھا را  ھای جھان در ھر گوشه و کناری نظارت داشته و ھر گونه که بخواھد آن ھای بزرگ با دولت بزرگ کمپانی

اين جنگ بر سر جريان .  نفت نيستۀ جوليان آسانژ بازی بزرگ جديد، جنگ بر سر خط لولۀبه گفت. ھدايت کند

 ۀگنجين. ھای فيبر نوری که در زير دريا و روی زمين کشيده شده است يعنی کنترل بر سر خط کابل: اطالعات است

ھا را به ھم متصل  ھا و تمدن عاتی است که کل قارهدست گيری کنترل جريان غول آسای اطاله جديد جھانی ھمانا ب

  .  باشد ھا می کرده و حلقه ارتباطی ميلياردھا انسان و سازمان
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ھای مردم و رھبران و   تودهۀ پريزم اعمال مديريت بر جھان از طريق مراقبت و پايش دقيق و گستردۀپروژ 

 به امريکادولت . ھا وسنديکاھا ھم ھست و اتحاديهسياستمداران و کنشگران اقتصادی و اجتماعی و سياسی، احزاب 

ھای خود مديريت کرده و  در جھت منفعت  اين طريق خواھد توانست دولتمردان اين يا آن کشور کوچک و بزرگ را

  .به افکار عمومی جھان سمت دھد

  !پريزم ھمراه با ناتوی اقتصادی يعنی مديريت بر جھان 

   

  شماره ھفده» مھرگان«برگفته از 

 

 


