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 Political سياسی

  
  :يادداشت

که نبشتۀ ارزشمند شان زير نام اصلی خودشان به نشر نرسيده " عمر"با عرض پوزش خدمت دانشمند محترم آقای 
 آزاد –افغانستان آزاد "شمرده تشريف آوری شان را به پورتال بود، اينک ضمن تصحيح اشتباه، فرصت را غنيمت 

اميد است نشر نوشتۀ حاضر سرآغازی باشد برای ادامۀ يک . از صميم قلب خوش آمديد می گوييم" افغانستان
  .ھمکاری دوامدار و مثمر در درازنای زمان

   باشيد                                                    پيروز و کامگار
 AA-AA                                                    اداره پورتال

  
  عمر: نويسنده

١٢.١١.٠٩  
  

 فقر و ثروت: جھان دو قطبی
  

  قسمت اول

  

زمانکيه می پرسم که چرا فقرا نان ندارند، آنان مرا . زمانيکه برای فقرا نان می دھم، آنان مرا قديس می نامند"

  ."دکمونيست می نامن

  

اين کلمات از يک . ناطق اين کلمات نه کمونيست بود و نه سوسياليست. کلمات باال نه از مارکس است و نه از لنين

 سراسقف برازيلی است که چندين دھه عليه خشونت و جنايات رژيم ھای ديکتاتوری در برازيل به خاطر مردم بی

ندای محکمی است عليه " ھزاران دليل برای زيستن"کتابش است که " دم ھيلده کامارا"او . چيز و فقير مبارزه کرد

 . جامعه ای که فاقد ارزش می باشد

  

جھانی ۀ بسيار پيچيدۀ لأھا در کشور ھای فقير يک مسله فقر، تنش ھای اتنيک و مذھبی، فساد و ناکارايی دولت أمس

 نمی شود به درک درست و است که بدون بررسی و تحليل درست سياست ھای جھانی کشور ھای قدرت مند غربی

اين مسايل و مفاھيم که بعد از . له می خواھم چند نکته را روشن کنمأخاطر درک اين مسه ب. علمی آنھا دست يافت

، "حقوق بشر"، "جامعه جھانی"، "بازار آزاد: "ختم جنگ سرد بيشتر مطرح روز گرديده اند عبارتند از 

  ".  منيت ملیا"و " جنگ عليه ترور"و ھمچنان " دمکراسی"
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خواست تمامی مردم دنيا زندگی . نظر می رسنده در يک نگاه سطحی و خوشبينانه تمامی مسايل باال بسيار انسانی ب

تابناکتر و عادالنه تر برای خود و ۀ خاطر زندگی بھتر و آينده ھمه انسان ھا ب. در امنيت، آسايش و آزادی است

خاطر ه اين مبارزه در بعضی کشور ھا شکل اجتماعی داشته و ب.  اند در مبارزه و پيکاریفرزندان خويش به شکل

اما اکثريت ملل و کشور ھای جھان تا ھنوز . شعور و فھم باالی شھروندان به نتايج مثبت و پايداری منتھی شده است

 فعلی ی در دنياکمترين انسان ھا. سر برده و اکثريت مردم جھان از نعمات جھانی کمترين سھم را دارا انده در فقر ب

بيشترين امکانات اقتصادی، فرھنگی و سياسی را دارا اند و بيشترين انسان ھا دارای کمترين امکانات اقتصادی، 

سرمايه و امکانات مالی دنيا را در % "٢۵"جمعيت دنيا % " ٠.١٣"طور مثال تنھا ه ب. فرھنگی و سياسی اند

  : و ارقام زير را می بينيمله آمارأر مس تخاطر درک درسته ب. اختيار دارند

  

  : توزيع اين ثروت بدينصورت بود.  تريليون دالر می شد۴٨.٢ توليد ناخالص جھانی بالغ به ٢٠٠۶در سال 

  

   تريليون دالر٣۶.۶):  بليون١ًجمعيت تقريبا (ثروتمندترين کشور ھای جھان  - 

 ۴٩٧می ميتال از ھند، تنھا ھمچون آغای بل گيتس از امريکا و مکيش امبانی و لکش(بليونر ھای جھان  - 

  . تريليون دالر٣.۵): جمعيت جھان را تشکيل می دھند% ٠.٠٠٠٠٠٨ًنفر که تقريبا 

 . تريليون١.۶):  بيليون٢.۴ًجمعيت تقريبا (کشور ھای کم درآمد  - 

 .  تريليون١٠):  بيليون٣ًجمعيت تقريبا ( با درآمد متوسط یکشور ھا - 

 

) که اکثريت آنان در کشور ھای ثروتمند اند(مندترين کشور ھای جھان و بليونر ھا با توجه به آمار و ارقام باال، ثروت

بيشترين ثروت دنيا را در اختيار دارند و اين در حاليست که در مقايسه با کشور ھای کم درآمد و درآمد متوسط 

  . کمترين نفوس را دارا اند

  

فقيرترين ھا بود و اين فاصله در  % ٢٠ برابر ٣٠ مردم در ثروتمندترين کشور ھا% ٢٠ درآمد ١٩۶٠ھمچنان، در 

  .  برابر بود٧۴، ١٩٩٧

  

از ) کار ببريمه فکر می کنم بھتر است ھمان مفھوم فقير را ب( مليون انسان در کشور ھای در حال رشد ٧٩٠ًتقريبا 

  .   سر می برنده سوء تغذی مزمن رنج می برند و دو سوم اين جمعيت در آسيا و اقيانوسه ب

  

 فيصد خارج از کشور ھای جھان سوم ١٢آب جھان را استفاده می کنند و اين  % ٨۵ فيصد جمعيت جھان ١٢

  . زندگی می کنند

  

البته در اين شک نيست که . طوريکه ديده می شود بيشترين ثروت دنيا در کشور ھای قدرت مند غربی متمرکز است

در چند دھه اخير در تالش اند تا به ) ر امريکای التينمثل چين و ھند در آسيا و برازيل د(شماری از کشور ھا 

کشور ھای ثروتمند بپيوندند، اما اگر فاکتور ھای اقتصادی چون وسايل توليد، بازار مصرف، قدرت سياسی و ۀ جرگ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

غيره را در نظر گيريم تا ھنوز جھان غرب با کمترين جمعيت، بيشرين ثروت و قدرت سياسی و نظامی را دارا 

 ثروت اقتصادی و قدرت نظامی کشور ھای قدرتمند غربی آنان را بالقوه و بالفعل به بازی کنان اصلی اين. است

تالش برای حفظ ھژمونی جھانی و گسترش حيطه اقتصادی، دولت ھا و شرکت . سياست جھانی تبديل کرده است

 کم درآمد ترين کشور ھای ھای غول آسای غربی را ناچار رو در رو با بزرگترين جميعت جھان در فقير ترين و

  . جھان قرار می دھد

  

درآمد سرانه "فقر و سرمايه و قدرت در جھان، الزم می دانم تا مفھوم فريبنده و دوپھلوی ۀ لأپرداختن به مسقبل از 

را تقسيم بر تمامی " توليد ناخالص ملی"اقتصاددانان " درآمد سرانه ملی"خاطر سنجش ه ب. را نيز توضيح دھم" ملی

ھوم بيانگر تمام واقعيت نيست؟ اما چرا اين مف. دست آورنده را ب" درآمد سرانه ملی"اع کشور می کنند تا بتوانند اتب

خويش را محاسبه می کنند، آنھا تمامی توليدات، " توليد ناخالص ملی"زمانيکه دولت ھا . له بسيار ساده استأمس

در -تجارتی غول پيکر توليد، اداره و توزيع می گردد  که بيشترين بخش آن توسط شرکت ھای -خدمات و غيره را 

امريکايی ۀ يک کارگر سادۀ تقسيم اين ثروت برکل افراد جامعه واقع بينانه نيست زيرا درآمد سران. نظر می گيرند

اما در مقايسه، درآمد . است که در يک سال از آن بھره مند می گردد) بيمه و غيره و غيره(ھمان معاش و خدمات ِ 

. می زند) ھا(ساالنه سر به مليون " شرکت آپاچی"، و يا "جنرال موتر"ًيک تاجر امريکايی يا مثال سھام دار ۀ رانس

ًاست که بسياری از مردم را در رابطه با فقر و ثروت مثال در چين و ھند و " درآمد سرانه ملی"درست ھمين 

و پھنای که ثروت در جوامع غربی غير عادالنه واقعيت اينست که به ھمان شدت . برازيل دچار گمراھی می کند

ی در گراف ه ئروت افسانتوزيع می گردد، در کشور ھای در حال رشد نيز بيانگر فقر وحشتناک و ھمچنان ث

  .         اقتصادی و مالی آنھا است

   

  "حقوق بشر"و " جامعه جھانی"

  

از ختم جنگ سرد و اعالن پايان تاريخ توسط اين مفھوم بعد . يک مفھوم گنگ و غير صريح است" جامعه جھانی"

. اين مفھوم بيانگر خواست اکثريت شھروندان و دولت ھای آنان نيست. بيشتر مود روز گرديده است" فوکوياما"

آن در واقع بيان سياسی اقتصاد کشور ھای قدرت مند غربی " شورای امنيت"درست ھمانطوريکه سازمان ملل و 

اين مفھوم به خواست و .  خواست سياسی قدرت ھای جھانی استۀنيز در برگيرند" جامعه جھانی"است، مفھوم 

ر ھای جھان را نيز ناديده می خاکی ارزش قايل نشده و واکنش و يا نظر منفی اکثريت کشوۀ اکثريت مطلق کرۀ اراد

جامعه  "تجارت سياسی صورت می گيرد، با مفھوم" حقوق بشر"و " دمکراسی"به ھمان صورتی که با . دگير

يوگوسالوی ۀ مرحله دوم يا بمباردمان وحشيان" (جنگ کوسوو"طور مثال ه ب. نيز آنچه می خواھند می کنند" جھانی

اکثريت کشور ھای جھان ھيچ منفعت در بمباردمان . خواست اکثريت کشور ھای جھان نبود) سابق توسط ناتو

 فيصد جمعيت جھان نمايندگی ١٠که در جريان جنگ از  -اما اين بمباردمان توسط ناتو . يوگوسالوی سابق نداشتند

  و با - می کرد، البته اگر اين خواست را خواست تمامی باشندگان کشور ھای عضو ناتو در آنزمان در نظر گيريم

دنيا و نفوذ امريکا و ابرقدرت ۀ آن محو يوگوسالوی از نقشۀ صورت گرفت که نتيج" خواست جامعه جھانی"پوشش 

ھمچنان، بسياری از رھبران غربی در بيانيه ھا . يوگوسالوی سابق بودۀ ر کشور ھای حاصله از تجزيھای اروپا د

اما اگر کشور ھای . را ناديده می گيرد" جامعه جھانی"و کنفرانس ھای خويش ادعا می کنند که گويا ايران خواست 
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غنی ۀ و در سازمان ملل از برنام کشور عض١٩٣ کشور از ١٢٢دانيم، " جامعه جھانی"عضو در سازمان ملل را 

  . سازی يورانيم ايران پشتيبانی کردند

  

خاطر برکرسی نشاندن ه چند کشور قدرتمند دنيا بۀ يعنی رای و اراد" جامعه جھانی. "از اينگونه مثال ھا بيشمار اند

غزه در ۀ  و بمباردمان وحشيان٢٠٠۶شيانه ی لبنان در بمباردمان وح". اکثريت"نظرات و عقايدشان در پوشش 

چندين بار است که بانکی مون، .  توسط رژيم صھيونيستی اسراييل خواست جامعه جھانی نيست٢٠٠٩جنوری 

او . جلوگيری شود" خشونت" ھا می خواھد تا به حمالت خويش پايان دھند تا از یسرمنشی ملل متحد، از اسراييل

کار برند تا به ه تمامی نفوذ خويش را ب"ی خواست که ه ئجھانی و منطقو قدرت ھای " جھانیجامعه "ھمچنان از 

امريکاست و " جامعه جھانی"اما از آنجاييکه رھبر ". طور فوری خاتمه بخشنده خون ريزی و رنج و عذاب ب

بوش . ای نخواھد رسيدًعمال ھم شماری از قدرت ھای غربی، اين ندا و بيچارگی بانکی مون به ج"  جامعه جھانی"

اما .  ی نھايی امريکا بودأول جنگ است و اتحاديه اروپا نيز منتظر تصميم و رؤمس" حماس"پسر ادعا کرد که 

جامعه "ی ضامن منافع امريکا و متحدان غربی آن می باشد، با صور اسرافيل آھنگ اله أزمانيکه جنگ و يا مس

خويش ۀ را مخدوش ساخته به خواست ھای ھژمونيک و انقيادگرانرا سر می دھند تا افکار جھانی عامه " جھانی

برای کشور ھای فقير دست آورد ِ جز فقر وحشتناک، " جھانی شدن"و  " بازار آزاد"،  "دمکراسی"خط . دست يابند

ويرانی اقتصاد بومی و داخلی، کشتار مليونی، تشديد اختالفات قومی، نسل کشی و تحقير و تضعيف سياسی کشور 

والن اصلی قتل مليون ؤبا ارائه حقايق خواھيم ديد که مسًبعدا به اين مسايل اشاره خواھم کرد و . چيز نداشته استھا 

ھا انسان در افريفا و غيره کشور ھا کی ھا اند و کی ھا اکثريت کشور ھا را با فقر و فالکت، جنگ و ويرانی و تنش 

  .   ھای قومی و مذھبی سردچار می سازند

  

اما . است" حقوق بشر"و " دمکراسی"بزار ھاييکه قدرت ھای غربی بيشترين استفاده را از آن می برند يکی از ا

ی که يدر کشور ھای غربی و کشور ھا" حقوق بشر"و " دمکراسی"سفانه مفھوم، عملکرد و ميدان مانور أمت

در حاليکه . ی و بنيادی دارديتھگردد فرق ما" نھادينه"قرار است در آنھا تحميل شده و " حقوق بشر"و " دمکراسی"

دمکراسی در کشور ھای غربی تا حدی معين توانسته است تا توازن قدرت ميان دولت مداران و شھروندان را 

مشخص سازد و از فساد اداری و سوء استفاده از قدرت توسط نخبگان جامعه تا حد معين جلوگيری کند، اما پيامد 

ھای فقير و کشور ھای دارای ساختار اجتماعی و ايديولوژيک متفاوت از وارداتی برای کشور " دمکراسی"ھای 

غربی " دمکراسی"در جريان جنگ سرد، . غرب، بيش از آنکه مشکل گشا باشد و پيشرو، عقبگرا بوده و مستبد

  .و ناسيوناليزم مترقی" کمونيزم"خاطر مبارزه عليه ه بود ب" معقول"ی ابھانه 

را با برپايی کودتا ھا و واژگون " دمکراسی) "ای.آی.سی(آن است که چگونه سيا  تاريخ امريکای التين گواه 

رژيم ھاييکه به سياست ھای . ساختن رژيم ھای مردمی به قيمت جان ھزاران انسان بيگناه به ارمغان می آورد

ند با مخالفت اقتصادی واشنگتن نه می گفتند و می کوشيدند تا اقتصاد خويش را در راه خدمت به مردم مھار ساز

" ديکتاتوری"در واقع اين . شديد کاخ سفيد مواجه گرديده و با کودتا ھای طرح شده از سوی سيا سرنگون می شدند

اگر چه بسياری از . جای دولت ھای دمکراتيک و مردمی را می گرفت" دمکراسی و بازار آزاد"بود که با شعار 

بود اما نوم چامسکی به درستی " جلوگيری از کمونيزم"جنگ سرد مردم معتقد اند که ماموريت اوليه سيا در جريان 

خاطر پيشبرد اين امر سيا از انجام ھيچ کار ه ب. بود" جلوگيری از دمکراسی"اشاره می کند که ماموريت واقعی سيا 
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ونی قتل رھبران منتخب مردم، نصب ديکتاتوران قاتل، جعلکاری در انتخابات و واژگ.  دريغ نمی ورزيدیجنايتو 

. در واقع سيا ھميشه دمکراسی را با ديکتاتوری تعويض کرده است. دولت ھای دمکراتيک شامل اين اعمال می شد

دليل اصلی خصومت سيا و دولت امريکا با دمکراسی و واژگونی دولت ھای دمکراتيک از آن جھت بود که مردم 

شماری از اين سياست ھا . الف آنھا بودندی می دادند که شرکت ھای فرامليتی بزرگ مخأی رينفع سياست ھاه ب

خاطر حفظ ه اصالحات ارضی، اتحاديه ھای قوی کارگری، ملی سازی صنايع، قوانين بيشتر ب: عبارت بودند از

   .منافع کارگران و مصرف کننده ھا و ھمچنان محيط زيست

  

 ھا بود تا عليه کمونيزم، چند نفع شرکته ی سيا بيشتر ب"کاميابی ھا"خاطر روشن کردن موضوع، يعنی اينکه ه ب

" تھديد کمونيزم"بھانه .  سيا کمک کرد تا رژيم منتخب مصدق در ايران واژگون شود١٩۵٣در . مثال می آوريم

اصل . و کودتا بودشوروی سابق تنھا نظاره گر اوضاع  . وجود نداشت" تھديد کمونيزم"اما در واقع ھيچ گونه . بود

پيآمد اين تھديد مصدق، . است تا شرکت ھای نفتی امريکايی و انگليسی را ملی کندله اين بود که مصدق می خوأمس

  . بود که پيآمد آن نصب شاه و ساواک مخوف و جانی آن بود" ۶.آی.ام"کودتای طرح شده از سوی سيا و 

  

" د کمونيزمتھدي"اينجا ھم .  بود١٩۵۴ديگر سيا سرنگونی دولت منتخب اربينز گوزمان در گوتماال در " کاميابی"

کرد " تھديد"اربينز گوزمان . بود" Guatemala’s United Fruit Company"تھديد اصلی عليه . وجود نداشت

و الن دوليز، رييس سيا، ) بليونر امريکايی(اما از آنجاييکه مالک شرکت راکفلر . که شرکت مذکور را ملی می کند

ای طراحی شده از سوی سيا واژگون شد و يک ديکتاتور جانی نيز از سھامداران مھم آن بود، دولت اربينز با کودت

چار دھه تمام اين ديکتاتور به قتل و شکنجه صد ھا ھزار گواتمااليی که . موسوم به کاستيلو آرمس قدرت را گرفت

 سيا رژيم منتخب سلوادور آلنده در شيلی را ١٩٧٣در .  مصروف بود، منابع کشور بودندۀخواھان توزيع عادالن

معادن مس و شبکه تلفون شامل آنھا می . ملی کردن منابع ِ بود که صاحبان خارجی داشتند" تھديد. "گون کردسرن

خاطر سرنگونی دولت آلنده يک مليون دالر برای سيا پيشکش ه ب) ITT" (تلفون و تلگراف بين المللی"شرکت . شد

را ريخت که در نتيجه آن آلنده به قتل رسيد و ی ياما در عوض سيا طرح کودتا . ًکرد که ظاھرا از سوی سيا رد شد

انان بازار آزاد برخوردار بود دپينوشه که از حمايت واشنگتن و اقتصادۀ دور. جنرال آگوستو پينوشه به قدرت رسيد

 ۀبرای مردم شيلی دست آورد جز شکنجه، قتل و ناپديد شدن ھا، سرکوب خشن مخالفين، معرفی بازار آزاد که نتيج

  . شتناک مردم بود چيزی ديگری نداشتآن فقر وح

  

خوبی روشن می کنند که قدرت ھای غربی بيشتر در فکر حفظ، گسترش و تحکيم قدرت اقتصادی ه اين مثال ھا ب

تجربه نشان داده است که در اختيار داشتن پول و قدرت اقتصادی می تواند ساير . خويش در گوشه و کنار جھان اند

له، ھدف اساسی أبا توجه به اين مس. ان ترسيم کنداختيار داشته باشد و برای آنان خط و نشفعاليت ھای انسانی را در 

ھدف . و اوليه قدرت ھای غربی و نظام سرمايه داری دنيا نجات انسان ھا از فقر و خشونت و ديکتاتوری نيست

و وسايل در کشور ھا و شکل و پھنای اين امکانات . اصلی حفظ و تحکيم قدرت با امکانات و وسايل مختلف است

حقوق "ۀ تجاوز امريکا در افغانستان به بھان.  يکی است" مقدس"مناطق مختلف فرق می کند، اما ھدف نھايی و 

، زنان " حقوق بشر"و " دمکراسی"ًاما بعد از تقريبا ھشت سال . بود" جنگ عليه ترور"و " دمکراسی"، " زنان
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ه ی داده که با شتاب تمام بجايش را به پلوتوکراسي" دمکراسی"اند و ھمچنان قربانی تجاوز و نابرابری اجتماعی 

  . سوی کلپتوکراسی و نارکوکلپتوکراسی روان است

  

" گروه ھشت"ی را که با وعده ھای  سياست٢٠٠۶ اداره بوش در در اينجا اين نکته را قابل يادآوری می دانم که

. اطر مبارزه، پيگرد و محکمه ی کليپتوکراسی ھا استخه ھمخوان است اتخاذ کرد که ھدف از آن تالش جھانی ب

اگر به واقعيت ھای سخت جامعه افغانستان و دولت و حکومت فاسد آن توجه شود، رژيم فعلی افغانستان نمونه 

مافيای مواد مخدر و نخبگان قدرت به قيمت فقر و تباھی زندگی . تيپيک کلپتوکراسی و نارکوکلپتوکراسی است

اگر . اعی مردم قدرت را در دست داشته و دزدان و گروه ھای جنايت کار حاکمان اصلی کشور انداقتصادی و اجتم

است، بايد کرزی و بوده و خاطر سرنگونی کلپتوکراسی  راسخ ه ًواقعا بر عزمش ب) و حاال اوباما(ادراه بوش 

ه ا تعقيب کند و دارايی ھای افسانربرادرانش، جنگساالران بدنام، قاچاقبران مواد مخدر، وزيران و رييس ھای فاسد 

اما واقعيت اين است که قدرت ھای غربی در انتخاب خوب از . ی آنان را منجمد کرده به مردم افغانستان برگردانندئ

و از آنجاييکه مافيای فعلی با . بد، تنھا و تنھا يک معيار دارند و آن بودن و يا نبودن با امريکا و اھدافش است

  )ادامه دارد.  (، مستثنی از اين قاعده اند انديی ھاامريکا

 

 

 


