قدرت جنگهای اقتصادی!

رشاد – مصطفی سلطانی

اول نوروز ١٣٩٧

مهاتماگاندی  :جنگ اقتصادی شکنجهای طوﻻنی است و ،لطماتش آز آنچه در
ادبيات جنگی بيان شدە است ،کمتر دلهرە آور نيست .

تيئوری پول عليه بشريت  :تراژيدی جنگ های اقتصادی خالق نابرابريهای
اجتماعی بودە و ،از کانال قدرت و سلطه ميگذرد  .بدهکاريی کﺷورهای آفريقائی و آسيائی
به " صندوق بين المللی پول" در سطحی بودە که نمی توانندبهﺷروط وابسته به روند وام
جواب منفی بدهند .استفادە از ابزار صندوق بين المللی پول ،که وام ها را ترتيب ميدهد
برای انقياد و به زنجير کﺷيدن کﺷورهابودە و ،در تاريک خانههای توطئه ،طرح ريزی
ﺷدەاند .اين صندوق با " امار" های تزويری بسان سﻼحی مرگبار استفادە کردە و ،
برنامههايش ﺷکلی از ﺷکنجه را منعکس نمودە ،که ﺷهروندان کﺷورهائی که در ﺷرايط
بحرانی قرار دارند ،ناچار نمودە که در برابر صندوق تسليم و بزانو درآيند  .در مورد
کﺷورهای نفت خيز ترينيداد و توباگو در جزاير کارائيب امارهای ساختگی را پخش کردند
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که ناچار ﺷدند از صندوق بين المللی پول قرض بگيرند .برای اﺷغال کﺷوری بر خﻼف
خواست و آرزوی ﺷهروندانش مسيری صلح جويانه ممکن نيست و ،برای قاپيدن پيش ﺷرط
های يک زندگی ﺷرافتمندانه از ساکنين کﺷوری نيز کانالی مسالمت آميز وجود ندارد .
بازار آزاد ،با سياست های اقتصادی خطرناک روبرو است  .اقتصاد دانان مکتب ﺷيکاگو
که مارکسيزم را دﺷمن واقعی خود محسوب نمی کنند و ،از جمله :ميلتون فريدمن ،
فوکوياما ،ديويسون بودهو و دکتر ايوون کامرون اقتصاد جهانی را بنفع سرمايهداری سمت
و سو دادە و جنگجويان ايدئولوژيک رادر دانﺷگاە ها برای فتح بلندی های سلطهی اقتصادی
پرورش ميدهند .سازمان ملل متحد  ،بانک جهانی و صندوق بين المللی پول درموضع
گيری به جنايات جنگ جهانی دوم ايجاد ﺷدند  .سرمايهداری جهانخوار و راديکال و
دمکراسی آبکی غربی نه تنها با همديگر بلکه با پيﺷرفت و مدرنيته و اصﻼحات در ارتباطی
تنگاتنگ هستند  .اتحاديه اروپا و خصوصآ کﺷورهای پيﺷرفته ،خط مﺷی بخﺷی از دنيا را
تعيين می کنند .

نبرد برای سلطه بر دنيا  :حمﻼت نيروهای تندرو داعش  ،القاعدە ،بوک الحرام و الﺷباب
،گردبادها ،طوفان ها ،سيل هاو سوناميها ﺷوکها و بحران های دوران سرمايهداری هستند
 .تﻼش ﺷرکت های چندمليتی و کارتل ها و ليبراليزم جديد ،دارائی های مﺷترک را مانند
ارگان های امداد رسانی ،تامين اجتماعی ،مدارس ،بيمارستان ها ،مدارس ،وسايل ارتباط
جمعی  ،پارک های ملی ،ارگان پست را بعنوان ميدان يکهتازی وفتح سرزمين هامی
انگارند  .ﺷرکت های چند مليتی و کارتل های بزرگ اقتصادی از توليد و فروش اسلحهها،
هواپيماهای جنگندە و کﺷتهای جنگی منفعت بردە واز بازسازی پلها ،بيمارستان ها ،جادەها
 ،منابع آب آﺷاميدنی و مدارس در ﺷهرهای ويران و همزمان تداوی ﺷهروندانی که با اين
سﻼح های مخرب زخمی ﺷدەو آسيب ديدەاند نيز سود کﻼنی می برند  .خزانهداری آمريکا،
بانک جهانی  ،صندوق بين المللی پول،ارگان ها و تﺷکل های ارتجاعی در بسياری از
کﺷورها که بحران ها را فرصت هائی سودآور تلقی ميکنند در حال انحطاط و زوال بودە
و توانائی و قدرت تحميل سابق را در مقاطعی از دست دادەاند.
کودتاهای نقﺷه مند و طراحی ﺷدە وکﺷتار مردم بيدفاع وروﺷنفکران سياسی که اسلحهای
ندارند ،تنها بخاطر پندار ها و باورهايﺷان بودەو اين کﺷتار ها،دقيقا جنگ عليه تروريسم
نيست ،بلکه جنگ عليه موانع سر راە " نظم نوين " جهانی است  .ﺷکنجهها  ،کودتاها،
ﺷوک های اقتصادی ،کﺷتار وجنگها در عراق  ،افغانستان و سومالی ابزار های سيستم
سرمايهداری بودە و زندان امريکا در گوانتانامو ) کوبا( و ابوغريب در نزديک بغداد ريﺷه
ای در اهداف اقتصادی داﺷته و ﺷوک و ارعاب ايجاد ميکنند  .سرمايهداری بنياد گرا برای
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پيﺷروی ،هموارە نيازمند فجايع اجتماعی بودەاست  .مابين ﺷکنجهکه ابزاری در خدمت
خﺷن ترين ﺷکل اجبار است و ،صدها هزار دگر انديش که مجازات ميﺷوند با ﺷوک های
اقتصادی که باعث فقر ميليون ها انسان ميگردد  ،رابطهای بﻼ واسطهو مستقيم وجود
دارد  .در سال  ١٩٥٣) ١٣٣٢ميﻼدی ( اولين کودتای آمريکا بسرنگونی دکتر مصدق
انجاميد  .سيستم های سرمايهداری غرب و اروپا در راستای مخالفت با عدالت اجتماعی
ميليون ها نفر را باتهام کمونيست بودن در زندان ها ی امريکای ﻻتين ،آسيا و افريقا ترور،
اعدام و يا بهرفتار های روان پريﺷی  ،عصبی  ،جنون آميز و روان گسيختگی * مبتﻼ
نمودەاند.
شيلی :
مواضع نازی ها  ،خمرهای سرخ و سيستم ديکتاتوری ﺷيلی نقاط مﺷترک فروان داﺷته و
برای نابودی دگر انديﺷان و استقرار حکومتهای توتاليتر همسوئی کامل دارند .
تيئوری و استدﻻل نازيست ها اين بود که با کﺷتار اعضای " بيمار " جامعه  ،جسم ملت
را ﺷفا می بخﺷند .مواضع خمرهای سرخ کامبوج برای توجيه قساوت و کﺷتارهايﺷان که
در پوﺷسی ديگر و بوسيلهی رهبرﺷان جناب پولپوت چنين بيان گرديد  :پولپوت گفت:
عضو عفونی بدن را حتما بايد قطع نمود .ژنرال پينوﺷه نيز چنين استدﻻلی داﺷت که دکتر
سالوادور آلندە و کابينهاش را " عفونتی " خواند که کﺷور ﺷيلی را ويران ميکرد .و در اين
راستا با ﺷيوەای جنون آميز ،پيروان اهداف سيکوﻻرو چپ را با کمک جاروئی آهنين
نابود و پاکسازی کرد  .سالوادور آلندە پزﺷک بود و باور داﺷت که تغييرات سوسياليستی
در ﺷيلی بايد از طريق صندوق های رای محقق ﺷود  .دولتش اتحاد مردمی بود و مبارزەی
مسلحانه را نفی کرد  .سرانجام سازمان سياە و کيسنجر و ﺷرکت بين المللی تلفن و تلگراف)
ای تی تی ( حکومت آلندە را تهديد و زمينههای سقوطش را با کارگردانی پينوﺷه مهيا
ساختند  .پينوﺷه در روزهای نخست صرفا پاکسازی و برقراری نظم وسپس خروج از
قدرت برايش تعيين ﺷدە بود .اما گفت  ):ما جارو برقی نيستيم که مارکسيزم را جارو کنيم
 ،بعد هم قدرت را به سياستمدار ها تحويل دهيم ! ( پينوﺷه سوار بر تانک ﺷدە و وارد کاخ
رياست جمهوری گرديد  .دکتر آلندە در حالی که کاسهی سرش متﻼﺷی گرديدە بود  ،هنوز
مﺷخص نيست آيا بوسيلهی سربازان کﺷته ﺷدە و يا اينکه آلندە با ﺷليک به مغزخويش سال
 ١٩٧٣خودکﺷی کردەاست  .خوانندەی انقﻼبی ﺷيلی " ويکتور خارا " که سنگری را با
گيتار بر عليه استبداد جهانی رهبری ميکرد و مبﺷر فرهنگ سيکوﻻر بود باسارت ارتش
در آمد  .و در استاديوم ﺷيلی  ،ابتدا دست هايش راقطع کردند وسپس با  ٤٤گلوله او را
کﺷتند  .آخرين ترانه او " استاديوم ﺷيلی " نام دارد  ،که در اردوگاە مرگ آنرا سرود و
ترانهاش هرگز با صدای او ﺷنيدە نﺷد اما ﺷعرش به بيرون راە يافت .حتی کودتا چيان در
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امريکای ﻻتين از فرمان هيتلر که سال  ١٩٤١بنام عمليات " ﺷب و مه " صادر گرديد
الگوبرداری و اقتباس مستقيم کردند  .در اين فرمان مخالفين را در کﺷورهائی اﺷغال ﺷدە
که نازی ها تسلط داﺷتند به آلمان برگرداندە و در ﺷب و مه نابود و محو ميگرديدند  .و
يهودی های فراری را بصورت زائدەها و عناصر نامطلوب در پيکر جامعه ارزيابی
ميکردند  .همين روش بنام عمليات کندور* بين کودتا چيان در آمريکای ﻻتين اجرا گﺷته
و مخالفين و پيروان نيروهای چپ و سيکوﻻر را که فرار کردە و در کﺷور ديگری مخفی
ﺷدە بودند ،اسير و مبادله ميکردند و نابود می گرديدند .
چين :
مائو معتقد بود که قدرت سياسی از لولهی تفنگ بيرون ميآيد !
مائوتسهتونگ مخالفانش را در پروسهی " انقﻼب فرهنگی " که با دکترينش همخوانی
نداﺷتند نابود کرد .تينگ ﺷيائو پينگ در ميدان صلح آسمانی پکن جنبش عظيم دانﺷجوئی
را" تفالههای اجتماع" ناميدو ،آنها را سرکوب وبين دو تا هفت هزار انسان را کﺷتند .
تينگ ﺷيائو پ نگ از جنبش همبستگی لهستان واهمهی فراوان داﺷت و می ترسيد که
کارگران چين  ،حزب کمونيست چين را ﺷکست دادە و خود ابتکار عمل را بدست آورند .
چندين واحد از پليس مسلح مردمی بدستور رهبری چين برای آموزش های ضد ﺷورش
به لهستان اعزام گرديدند تا ﺷيوە های مبارزە که در زمان حکومت نظامی لهستان بر ضد
جنبش همبستگی بکار گرفته ﺷدە بود آموختند  .تينگ ﺷيائو پ نگ بعداز سرکوب خونين
منتقدان گفت  :سرکوب برای حمايت از سرمايهداری بودەاست  .جنبش بمدت تقريبا دو ماە
ميدان صلح آسمانی را اﺷغال نمودە بود و گزينس حزب کمونيست چين سرکوب دە هزار
تظاهر کنندە بود .ﺷوک ناﺷی از قتل عام سال  ١٩٨٩در ميدان صلع آسمانی ،ميدان تاخت
و تاز بازار آزاد را مهيا کرد و ،ﺷوک ناﺷی از قتل عام ميدان تيان آنمن" صلح آسمانی
" دست حزب کمونيست را برای سيستم بازار آزاد وديکتاتوری عريان باز گذاﺷت .

روسيه :
سال  ١٩٨٩ديوار برلين فرو ريخت وبعنوان سقوط کمونيزم پژواک جهانی يافت .
فوکوياما در سال  ١٩٨٩گفت  :با واژگونی کمونيزم  ،مکتب قدرتمند ديگری وجود ندارد
که قادر باﺷد با سرمايهداری مخالفت کند  .نيروهای چپ در مسير گذار هميﺷه بيراهه
ميروند  .ﺷوروی در پروسهی تجزيهی ايالت هايش قرار گرفت  .ميخائيل گورباچوف
مبتکر دوران گذار اصﻼحات ،نوآوری و ريفورم جدی در سيستم پوسيدە حزب کمونيست
ﺷوروی بود و باعث تغييرات و تحوﻻت ساختاری و زيربنائی  ،که جامعهی روسيه به ان
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نياز داﺷت گرديد .اگرچه يلتسين در ماسميديای جهان و خصوصا غرب خودرا بعنوان
آلترناتيو گورباچوف مطرح نمود اما ،پايگاە اجتماعی و تيئوريک و کاراکتر سياسی
گورباچوف را اساسا نداﺷت  .دربحران اجتماعی وﺷکست سوسياليزم نوع روسی ،يلتسين
بقدرت رسيد  .يلتسين بدام الکل افتادە بود و ارزيابی ها و مواضعش جوابگوی بحران
روسيه نبود  .و به طيف نخبگان در حکومت و اوليگارﺷی روسيه) حکومت گروهی اندک
( تعلق فراوان داﺷت  .عليرغم رﺷوە گيری و فساد و کﺷتن تظاهر کنندگان هوادار
دمکراسی از پيگرد کيفری مصون ماند واز امکانات رفاهی و فروش گاز و نفت خام
برخوردار بود  .پوتين را بعنوان جانﺷين معرفی کرد .استفاە از اقتصاد دولتی در حکومت
های باصطﻼح کمونيستی ﺷوروی و اروپای ﺷرقی اسفبار بود .صندوق بين المللئ پول در
بازسازی اقتصاد روسيه  ،نقش حياتی داﺷت و وﻻيديمير پوتين کماکان قدرت را در دست
دارد .

آفريقای جنوبی :
ميهن آفريقای سياە  ،مناطق مخصوص سياە پوستان بود کهاز مناطق سفيد پوستان جدا
گرديدە بود .سيستم آپارتايد اين مناطق را در ناميبيا و آفريقای جنوبی بعنوان بخﺷی از
سياست نژاد پرستانهی آپارتايد ايجاد کردە بود  .در اين اواخر اپارتايد در افريقای جنوبی
بصورت ابزار قدرتمندی کارآئی کافی نداﺷت  .گذار تفويض قدرت به کنگرەی ملی افريقا
با آزادی جناب نيلسون مانديﻼ ﺷروع گرديد .حکومت آپارتايد در مذاکرات با کنگرەی
ملی آفريقا ،کماکان پيروز بود و در عمل کليد دولت رابه آنها واگذار کردە اما ،همهی پست
های کليدی را خود در اختيار داﺷتند  .برای کنگرەی ملی افريقا گذاری مﺷقت بار بود .
در مذاکرات اقتصادی ،بين کنگرەی ملی افريقا برهبری سيريل رامافوسا و دوکﻼرک
رهبر و رئيس جمهور  ،اکثرا سفيد ها پيروز بودند  .در سال  ٢٠٠٦زاغه نﺷين های
افريقای جنوبی از کنگرەی ملی افريقا دوری جسته و عليه وعدەهای منﺷور آزادی اعتراض
نمودند  .سفيد ها در مذاکرات با بهرە گيری از ﺷگردهای سياسی و اقتصادی  ،ستاتوس
و قدرت خويش را مجددآ حفظ نمودە و کماکان در عرصههای بانکی  ،تجارت  ،مالکيت
خصوصی  ،بانک ها و سياست خارجی قدرت را در دست داﺷتند  .و هميﺷه کنگرە ملی
افريقا را ناچار به دادن امتيازهای بزرگ اقتصادی و سياسی ميکردند .کنگرە ملی افريقادر
سنگر ديالوگ و مذاکرات و بدست گرفتن هژمونی و قدرت سياسی موفق نبودند .اگر چه
کنگرەی ملی افريقا پيروز ﺷدە بود  ،اما در ﺷبکهای از تارهای عنکبوت و مقررات و
قوانين گوناگون در بند و اسارت بود  .زمانيکه دولت سياهان بقدرت رسيد ﺷبکهی تارها
تنگ تر ﺷد و دولتﺷان متوجه گرديد که از نقطه نظر قدرت ،ﺷديدآ در محاصرە و تنگنا
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قرار دارد  .سياهان دولت را فتح کردە و افريقای جنوبی بظاهر آزاد گﺷته بود و اما
کماکان اسير بودە و قدرت در دست سفيدها بود .

عراق :
در عراق همهی ﺷرکتهای آمريکائی که برای بازسازی حضور يافتهاند خود اعضای يک
باند گستردە بودە وپديدەی جنگ برايﺷان بازار ايجاد کردە است .پيمانکاران و ﺷرکت های
خارجی دفاتر خويش را در منطقهی سبز بغداد و کويت و عمان باز کردند  .پيمان ها را
به ﺷرکتهای کويتی و سپس به ﺷرکتهای عربستان تحويل دادند  .امنيت اين ﺷرکتها را
نيروی نظامی بنام بﻼک واتر* تامين ميکند  .منطقهی سبز در بغداد مانند يک کﺷتی
تفريحی در دريای خﺷونت لنگر انداخته است  .ساير مناطق بغداد را مناطق تﺷنج افرين
و سرخ و ناامن می نامند .
تجارت اسلحه و تامين سربازان مزدور از طريق ﺷرکت های خصوصی امريکائی تامين
ميﺷود .ﺷرکت ’’بﻼک واتر" سال  ١٩٩٦تاسيس و بيست هزار مزدور  ،پايگاە نظامی ،
لﺷکر هوائی متﺷکل از  ٢٦سکوی مختلف که تانک های توپدار  ،هواپيمای بوئينگ
 ٧٦٧و يک نوع کﺷتی هوائی بنام زی پلين در اختيار دارد  .هﺷتاد گروە سگ تربيت ﺷدە
 ،تيراندازان ماهر و دارای تفکرات نژاد پرستانه می باﺷد  .بﻼک واتر و حزب ﷲ  ،سپاە
مهدی  ،حﺷد ﺷعبی  ،در غياب دولت که حکومت های ضعيفی هستند عمل کردەو فعال
بودە و  ،اين نيروها  ،بازار کار برای خودﺷان ايجاد می کنند .رﺷوە دهی و رﺷوە گيری
ﺷرکتها به دولت های ضعيف و بی ثبات و توتاليتر  ،پروسهای عيان و آﺷکار دارد .
همهی اين بحران آفرينی ها و جنگ افروزی ها برای فروش تسليحات نظامی و گارانتی
ماﺷين جنگی ابرقدرت هاست  .در جنگهای خليج فارس  ،يوگوسﻼوی  ،سوريه ،عراق،
افغانستان و يمن صنايع نظامی امريکا و روسيه واسرائيل ،هند ، ،چين ،المان  ،فرانسه و
انگلستان و کﺷورهای وابستهﺷان ،ميليارها دﻻر نفع بردند .

اسرائيل:
صنعت جاسوسی در اسرائيل به اوج خويش رسيدە و يکی از مهمترين منابع اقتصادی اين
کﺷوراست  .پناهجويانی رااز کﺷور روسيه پذيرفت که صهيونيست نبودند بلکه از وضع
اقتصادی نا اميد و مايوس بودە و اذيت و آزار دينی فراوانی تحمل کردە بودند و زندگی را
در اسرائيل ترجيح دادند .اقتصاد اسرائيل بدون حضور دوازدە هزار کارگر فلسطينی از
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نواحی غزە و کرانهی باختری که هر روزە برای کار به اسرائيل می رفتند ،فلج و در
حال ﺷکست بود  .از لحاچ اقتصادی هم فلسطين و هم اسرائيل بهمديگر متکی بودند  .موج
مهاجريت يهودی های ﺷوروی بهاسرائيل اتکای اين کﺷور را به کارگران فلسطينی بطور
سرسام آوری کاهش داد و پائين آورد  .موج پناهندگی از ﺷوروی و اسکان آنها فرصتی
فراهم نمود که اسرائيل مناطق بيﺷتری را اﺷغالی نمايد  .دولت اسرائيل سياست " بستن
دروازەها " را اتخاذ و مانع از رفتن فلسطينی ها به محيط کار و فروش اجناس ﺷان در
اسرائيل گﺷت و ،بيﺷترين خسارت را به اقتصاد فلسطين وارد ساخت .به بهانهی فريبندە
تروريزم کارگران فلسطينی اجازە کار در اسرائيل را نداﺷته و تجار خردە پا  ،کاﻻهايﺷان
بفروش نميرفت و کﺷاورزان فلسطينی به مزارعﺷان دسترسی نداﺷته و  ،اﺷغال و ﺷهرک
سازی،زمين زراعتی فلسطينی ها را بلعيد  .ديوار بتونی طويل و عريض برای امنيت
ساکنين اسرائيل و مناطق اﺷغالی بنا گرديد  .فلسطينی ها آنرا ديوار آپارتايد می نامند .
اين ديوار سی در صد آب مناطق فلسطينی را گرفته و آب آﺷاميدنی ﺷهرک های يهودی
نﺷين را تامين می نمايد  .بين نوارغزە و کرانهغربی پست های نظامی و کنترل ﺷديد بر
قرار و مانع پيوند دوبخش فلسطين گﺷتند .ﺷهرک آريل را برای اسکان يهودی های
ﺷوروی بﺷيوەای مدرن ساختند  .در خيابا ن ها و مغازە ها تابلوهای به زبان های روسی
و عبری نصب گرديدەاند  .ﺷهرک آريل با جمعيت يهودی روسيه  ،دانﺷمندانی را پروردە
کردە که نقش برجستهای در رونق اقتصاد اسرائيل داﺷتهاست  .ﺷصت در صد صادرات
اسرائيل را اقتصاد فناوری تﺷکيل دادە و چهارمين فروﺷندە بزرگ اسلحه در جهان است.
جنگ با مردم فلسطين و حماس ،اقتصاد داغان اسرائيل را رونق و بهبود بخﺷيد  .دوربين
های جاسوسی در مراقبت از فرودگاە ها و ديوارهای بوتونی از جمله بين هند و کﺷمير،
عربستان و عراق،افغانستان و پاکستان،مکزيک و آمريکا ،لبنان و اسرائيل و در سکوهای
نفت و گاز  ،منابع آب بکار گرفته ﺷدە و همزمان صدورﺷناسنامه و پاسپورت های
الکترونيکی بدعتی در صنعت کنترل بوجود آوردەاست  .و در سرزمين فلسطين بوسيلهی
ديوارهای بتونی ﺷبکهای از " زندان های بی سقف " برای ميليون ها ﺷهروند ايجاد
گرديدەاست  .گروە گوﻻن در اسرائيل  ٣٥٠٠کارمند دارد که ماﺷين های اﺷعهی ايکس ،
فلز ياب ها و اسلحه توليد کردە و همزمان مسئول پرورش کارمندان آمريکا در مرز
مکزيک ﺷدەاست .

لبنان :
با حمله اسرائيل درسال  ٢٠٠٦به لبنان  ،مدارس ،بيمارستان ها ،جادەها ،پل ها ،ﺷبکهی
برق و فرودگاەو ساختارهای زيربنائی لطمهی فراوان ديدند  .مردمان تهيدست و فقير به
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دولت بی اعتماد بودە و برای بازسازی کﺷور دوماە در مرکز بيروت در خيمهها مبارزە
کردند و قرض های کﺷورهای ثروتمند را با اکراە پذيرفتند  .در اين مبارزات ايران و
سوريه و حزب ﷲ تاثيری نداﺷتند و فقط نابرابری های اقتصادی تعيين کنندە بود .حزب
ﷲ لبنان  ،با ارائه خدمات رفاهی  ،درمانی  ،بازسازی خانهها ،جمح آوری اﺷغال مساکن
ﺷيعيان محبوبتی بدست اورد  .منهای پول های ايران  ،کمک های حزب ﷲ از کانال ارگان
های مردم نهاد) ان  ،جی ،او ( و دولت نمی گذﺷت  .بعنوان يک تﺷکيﻼت بومی و محلی
از مديران خارجی و وارداتی ،امنيتی و خصوصی و مترجمان بيﺷمار استفادە نکرد و
نيرويش را از مردم سادە و افراد مورد اعتماد در محﻼت تامين ميکرد و با اين نيرو در
باز سازی ﺷرکت نمودو پايگاە اجتماعی کسب نمود .

تايلند و سريﻼنکا :
در کﺷور تايلندبر خﻼف کﺷور سری ﻻنکا بعد از سونامی  ٢٠٠٤ميﻼدی تودەهای مردم
در زمينهی بازسای روستا هايﺷان از طريق نهاد های دولتی به دولت اعتماد نداﺷته
وخودﺷان اقدام نمودە و بازسازی را با موفقيت انجام دادند  .بعد از سونامی ٢٠٠٤
درسريﻼنکا بازار آزاد و خصوصی سازی در طرحی بنام " بازيابی سريﻼنکا " ازطرف
بانک جهانی قبول ﺷد  .رئيس جمهور سريﻼنکا وقيحانه گفت  :سونامی نوعی فرﺷته ی
آسمانی بود که بازار آزاد را بارمغان آورد  .ساکنين بومی سريﻼنکادر کنار دريا که به
کﺷاورزی و ماهيگيری و سبزی کاری مﺷغول بودند ،از بنادر بيرون ريخته و زمين
هايﺷان مصادرە و در اختيار ﺷرکت های چند مليتی گذاﺷته و آنها با ساختن هتل های
مدرن و بين المللی و تفريح گاە ها و ميدان های گولف زمين روستائيان را تسخير و
ﺷهروندان سری ﻻنکا را آوارە نمودە و فقر و تنگدستی را بر آنها تحميل نمودند  .ومانع
ايجاد دوبارەی دهکدەهای کنار آب دريا ﺷدند  .سونامی فرصتی به دولت سريﻼنکا داد ،
که پايگاەهای جنبش ببرهای تاميل را ،که معتقد به دکترين مائوتسهتونگ بودند ،در جنگل
ها قدم بقدم و آهسته و پيوسته تسخير کند و مناطق زير نفوذ انها را با کﺷتار وسيع پارتيزان
های تاميل ،برای گردﺷگران طبيعت دوست و فيل سوارتضمين و گارانتی کند  .ببرهای
تاميل خالق کمر بندهای انتحاری در مبارزات هستند  .درحاليکه گروە گروە از
پژوهﺷگران و دانﺷجويان به روستا های تايلند رفته تا در بارەی " خردمندی مردم بومی"
تحقيق کنند که چگونه روستاهای خويش را فوری بازسازی کردند  .در سونامی نيوئورلند
آمريکا و جزاير کارئيب بازسازيهای کذائی انجام گرفت وتنها ميدان برای ﺷرکتهای چند
مليتی باز ﺷد که سودهای کﻼنی را بچاپند  .در کﺷورهای گواتماﻻ ،هندوراس ،
نيکاراگوئه ،پاناما و هائيتی طوفان خرابيهای وحﺷتناکی ببار آورد که مجبور ﺷدند ﺷرکت
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های دولتی را به کﺷورهای خارجی بفروﺷند  .ﺷرکتی در آمريکا تاسيسات برق ،نفت ،
مخابرات و انرژی و چهار فرودگاە هندوراس را خريد  .کﺷور مالديو در جنوب هند
مجموعهای از دويست جزيرە مسکونی است ،که مردم بومی ماهيگيران تيهدستی هستند
واکنون به يک جمهوری توريستی مبدل ﺷدە و اين جزاير توسط بانک جهانی و کارتل ها
فتح ﺷدەاست .

رنسانی جهانی در مواضع تودەهای مردم :
در راستای سودآوری بيﺷتر  ،نظم نوين جهانی مطرح است  .اکنون در امريکای ﻻتين
قدرت در سراسر جامعه و بين مردم از کانال تعاونيهای محله و ﺷوراهای منتخب ميگذرد.
دانﺷجويان را بمدارس نظامی آمريکا نمی فرستند  ،در کلمبياقرار دادهای اسارت بار
فرودگاە ها برای آمريکا تمديد نگرديدەاست  .جنبش مردم بی زمين در برزيل با ايجاد
تعاونی ها نويد بخش است ،در ونزوئﻼ کارهای زيربنائی مثﻼ نگهداری بزرگ راهها و
درمانگاە ها به ﺷوراها سپردە ﺷدەاست .در کوبا هزاران دانﺷجو در علم پزﺷکی تخصص
گرفته و بطور مجانی در آمريکای ﻻتين خدمت ميکنند .ارزش کاﻻ و خدمات را خود تعيين
مينمايند  .برزيل ،نيکاراگوئه ،آرژانتين  ،ونزوئﻼ پاراگوئه از صندوق بين المللی پول
فاصلهی جدی و کنار کﺷيدە اند .مخالفت با ليبراليزم نو و کارتل ها به سطحی مطلوب در
امريکای ﻻتين رسيدەاست  .تظاهرات در استراليا ،آمريکا ،يونان  ،اسپانيا  ،ايتاليا ،
فرانسه ،روسيه وايران نﺷانی از جنبش های نسبتا راديکال تهيدستان ومحرومان و قﺷر
تحصيل کردەی جوامع است  .اقتصاد دولتی با تجربههای ياس آور و ﺷکست خوردە و
سرمايهداری با خصوصی سازی و بازار آزاد اساسا افق روﺷنی نداﺷته و بعيد نيست
سيستمی نوين در جهان ظهور کند که گذار مﺷقت بار ،به دمکراسی را نويد ميدهد.

پايان
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